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بني غانتس يتحدث في مؤتمر أسبين في واشنطن )نقالً عن اإلسرائيلي وزير الدفاع 
 "يديعوت أحرونوت"( 

Are the suggestions above helpful? 
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 إسرائيل قادرة على التحرك ضد إيران عند :غانتس]

 فقط[ خيرأكمالذ إال تفعل ذلك لن  ولكنهاالضرورة 
 

 22/7/2222"يديعوت أحرونوت"، 
 

ن إسرائيل قادرة على التحرك ضد إيران أبني غانتس اإلسرائيلي أكد وزير الدفاع 
 . فقط خيرأكمالذ إال تفعل ذلك لكنها لن ، عند الضرورة

قد في مدينة مؤتمر أمني عُجاء تأكيد غانتس هذا في سياق كلمة ألقاها أمام و
ركي األميتصريحات الرئيس  فيها أيضاًوصف أمس )الخميس(، وسبين األميركية أ

الواليات المتحدة لن تسمح لطهران بالحصول  والتي شدّد فيها على أن ،جو بايدن
 . ، بأنها مهمة للغايةسلحة نوويةأعلى 

العديد من  وأشار إلى أن ،عالمياً أمنياً ن إيران تشكل تحدياًأكد وزير الدفاع وأ
كثر مما أتعاني منها  ،واليمن والسعودية ةومنها لبنان والعراق وسوري ،الدول

 .تعاني إسرائيل
 "يمينا" على أعضاء كنيست من حزبي  هجوماً غانتس  شنّ ،خرآعلى صعيد 

 ؤربخططوا إلقامة  جماعات من المستوطنينبسبب تأييدهم  ،ةدينيوالصهيونية ال
من  ]الضفة الغربية[. وقال إنهاستيطانية غير مرخصة في يهودا والسامرة 

 ،بل وتشجيعهم على ذلك ،يقوم منتخبو الجمهور بدعم منتهكي القانون أنالمؤسف 
 .الشديديستحق االستنكار  وشدّد على أن مثل هذا السلوك

 
 ]تعرُّض مواقع في محيط دمشق لغارات

 يل[نسبها النظام السوري إلى إسرائ
 

 المؤسسة: على موقع رةمتوف
https://digitalprojects.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view 
 

 
 

 

https://digitalprojects.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view
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 22/7/2222"يسرائيل هيوم"، 
 

غارات ل ،الماضيةقبل بعد منتصف الليلة  ،تعرضت مواقع في محيط مدينة دمشق
 إسرائيل. إلى جوية نسبها النظام السوري 

ونقلت وكالة األنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر سوري رسمي قوله إن هذه 
وقوع بعض الخسائر إلى و ،عسكريين وجرح سبعة آخرين 3الغارات أدت إلى مقتل 

 .المادية
هضبة طلقت من اتجاه أُرشقات من الصواريخ  نفسه أنالمصدر السوري  ضافوأ

ن وسائط الدفاع السوري الجوي تصدت للصواريخ اإلسرائيلية أو ،الجوالن
 .سقطت بعضهاأو

 سوريين 3بينهم  ،رعناص 6نسان بمقتل إلفاد المرصد السوري لحقوق اأ ،وبدوره
عناصر آخرين في هذه  42باإلضافة إلى إصابة  ،من جنسيات غير سورية 3و
 اًبالجوية ومكت لالستخباراتاستهدفت مكاتب  ، وأشار إلى أنهاات اإلسرائيليةغارال

لضابط رفيع المستوى وسيارة في منطقة مطار المزة العسكري. كما سقطت 
أوتوستراد المزة في و ،حاجز أمني في محيط المطار العسكري من قرببالصواريخ 

ما أدى إلى  ، وهوومستودع أسلحة لإليرانيين في محيط منطقة السيدة زينب
 .تدميره بالكامل

المرصد أن هذا االستهداف اإلسرائيلي هو الثامن عشر على األراضي  أوضحو
 السنة الحالية.السورية منذ مطلع 

 
 تفكيكلإلى المحكمة  طلباً  تقدّمية وزارة العدل الروس]

 [الوكالة اليهودية التي تنشط في الدولة بسبب خرقها القانون الروسي
 

 22/7/2222"هآرتس"، 
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إلى  طلباً أمس )الخميس( إنها قدمتوزارة العدل الروسية  قال بيان صادر عن
تفكيك الوكالة اليهودية التي تنشط في الدولة كمنظمة روسية لالمحكمة في موسكو 
 خرقها القانون الروسي. قيامها بمستقلة، وذلك بسبب 

 .الطلب يوم الخميس المقبلوأضاف البيان أن المحكمة ستنظر في 

رسالة إلى مقر الوكالة كانت بعثت بوزارة العدل الروسية  وأفاد البيان بأن
تقوم بجمع قالت فيها إن الوكالة  اية الشهر الحاليبد في اليهودية في موسكو

 يجب اولذ ،مواطنين روس بصورة مخالفة للقانونتخص معطيات  وتخزين ونقل
تتعلق بمواطنين روس مرشحين للهجرة المقصودة معطيات الأن  ويبدو .إغالقها

ال جالوكالة اليهودية أكبر مؤسسة إسرائيلية تنشط في مإلى كون  نظراً إلى إسرائيل
 .تشجيع اليهود على الهجرة إلى إسرائيل

وأشارت رسالة وزارة العدل الروسية إلى أن نشاط الوكالة اليهودية يشجع على 
فضلية لهجرة األهجرة األدمغة من روسيا. وجاء فيها أن الوكالة اليهودية تولي 

أكدت أن و ،مواطني روسيا الذين يعملون في مجاالت العلوم واألعمال التجارية
قدرات روسيا من  ةكبير صورةخروجهم من أجل السكن خارج روسيا يقلل ب

 .العلمية واالقتصادية

االدعاء أن الوكالة تدفع إلى هروب أدمغة من إن مصدر في الوكالة اليهودية  وقال
هو ادعاء سبق توجيهه في  ،تشجيع الهجرة إلى إسرائيل نشاطاتروسيا بواسطة 

 . السلطات الروسيةلوكالة من جانب إلى االماضي 

وأضاف المصدر نفسه أن الوكالة اليهودية تتوقع اآلن مساعدة المستوى السياسي 
على الحكومة الروسية من أجل منع وقف نشاط  في إسرائيل كي يمارس ضغوطاً

 .الوكالة

يد ئير لبارئيس الحكومة ي وذكر مصدر في ديوان رئاسة الحكومة اإلسرائيلية أن
 إثر هذا الموقف الروسي من الوكالة اليهودية.جلسة مشاورات في  عقد أمس

 ،مقبلسبوع الاألإلى موسكو أنه تقرر إيفاد بعثة إسرائيلية كبيرة  وأضاف المصدر
كبار الموضوع مع  لمناقشةيال حولتا، إسيترأسها رئيس هيئة األمن القومي 
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ووزارات الخارجية  الحكومة اسةتضم البعثة ممثلين من ديوان رئوسالمسؤولين. 
 والعدل والهجرة واستيعاب القادمين الجدد.

أكد رئيس الحكومة لبيد أن إسرائيل تواصل العمل في القنوات من جانبه، 
 الدبلوماسية لضمان استمرار نشاطات الوكالة اليهودية في روسيا.

 
 ]لبيد خالل محادثة هاتفية مع ولي العهد: البحرين

 [وسطألإلسرائيل في الشرق امة مهدولة صديقة وحليفة 
 

 22/7/2222"معاريف"، 
 

ر ئيارئيس الحكومة ي ذكر بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة اإلسرائيلية أن
 ةمع ولي العهد ورئيس الحكومة البحريني أمس )الخميس( هاتفياً تحادث لبيد

س رئيخيرة مع المحادثاته األنتائج طلعه على أمير سلمان بن حمد آل خليفة واأل
 قام بزيارة إلى منطقة الشرق األوسط مؤخراً.األميركي جو بايدن الذي 

مة مهمملكة البحرين دولة صديقة وحليفة  خالل المحادثة أنرئيس الحكومة  وأكد
مير سلمان بن حمد رئيس الحكومة هنأ األ ،وسط. وبدورهألإلسرائيل في الشرق ا

 .منصبه ماتبتوليه مه
سبل توطيد التعاون بين البلدين في أيضاً الزعيمين بحثا  وأوضح البيان أن

 مجاالت شتى.

 
 خر للتغييرآنموذج ]كوخافي: الزيارة إلى المغرب 

 الشرق األوسط[منطقة  الذي تشهدهالتاريخي 
 

 22/7/2222"معاريف"، 
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فيف كوخافي مساء أالجنرال  األركان العامة للجيش اإلسرائيليعاد رئيس هيئة 
 لمملكة المغربيةإلى ابعد زيارة رسمية قام بها  إسرائيلإلى  )الخميس(أمس 

 أيام. 3واستمرت 
القيم  تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعالم، إنوقال الجنرال كوخافي في 

والتحديات المشتركة لكال البلدين تشكل قاعدة راسخة للتعاون الوطيد بين 
إلى أن  وأشار. نيةتخباراتية والعمالالجيشين على المستويات االستراتيجية واالس

قة منط الذي تشهدهخر للتغيير التاريخي آ نموذجاًتُعتبر لمغرب إلى االزيارة  هذه
 .مستقبل من الشراكة صوغفي  اإلسرائيليجيش الولدور الشرق األوسط، 

 وزير الدفاع المغربيكلٍّ من مع  ته هذهوكان الجنرال كوخافي اجتمع خالل زيار
ما قام ك .والقائد العام للجيش المغربي الجنرال الفاروق بلخير ،ف لودييعبد اللطي

 .بجولة في القاعدة الجوية بن جرير
حياء اليهودية في مراكش والكنيس األركان األ رئيس هيئة تفقد الزيارة،طار إوفي 

  ة.في المدين ةأبناء الجالية اليهوديبواجتمع  ،اليهودي فيها
على خطة عمل مشتركة للجيشين  أن كوخافي وبلخير اتفقافي ختام الزيارة أُعلن و

 تمارين"في  للجيش اإلسرائيليورحبا بمشاركة ممثلين ة، المقبل 2223 لسنة
 .الشهر الماضي " التي أقيمتفريقياألسد األ

 
 ]المحكمة اإلسرائيلية العليا تؤكد أن باإلمكان

 أمن الدولة[ نة من أشخاص دينوا بمسّسحب المواطَ 
 

 22/7/2222"هآرتس"، 

 
أكدت المحكمة اإلسرائيلية العليا في قرار صادر عنها أمس )الخميس( أن باإلمكان 

 .أمن الدولة نة من أشخاص دينوا بمسّسحب المواطَ
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 نة شخص دينَ وأكدت المحكمة أنه ال يوجد أي خلل في قرار يسمح بسحب مواطَ
أو عمل يشكل خيانة أو  ،مثل ارتكاب عمل "إرهابي" ،بخرق الوالء لدولة إسرائيل

 نة تمنح حق الوجود الدائم في دولة أو منطقة معادية.أو شراء مواطَ ،تجسساً خطراً

نة حتى لو كان الشخص فاقدًا سمح بسحب المواطَيُ ،وبحسب قرار المحكمة العليا
صريح باإلقامة ح تإلى أنه في مثل هذه الحالة يُمنَ خرى، مشيرةًنة أُألي مواطَ

 إسرائيل.ب

ذا لفين بهيتعلق بموجاء هذا القرار لدى نظر المحكمة العليا في طلب استئناف 
قررت  ،في الملف األولوالشأن قدمهما مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن. 

من مدينة أم  ،نة عالء زيودسحب مواطَ 2247المحكمة المركزية في حيفا سنة 
 مالشبعد إدانته بتنفيذ عملية في بلدة غان شموئيل ] ،الفحم ]المثلث الشمالي[

أصيب فيها أربعة أشخاص بجروح، وكان هذا ، والتي 2245إسرائيل[ في سنة 
قررت المحكمة المركزية في تل  ،القرار بمثابة سابقة قانونية. وفي الملف الثاني

 ،بةمن مدينة الطي ،نة من محمد مفارجةرفض طلب سحب المواطَ 2248أبيب سنة 
في إثر إدانته بتنفيذ عملية في حافلة في تل أبيب في أثناء عملية "عمود السحاب" 

 .2242العسكرية التي قام الجيش اإلسرائيلي بشنها في قطاع غزة سنة 
وأشارت المحكمة العليا في الوقت نفسه إلى أن هناك عيوباً جوهرية في اإلجراءات 

تهما. نسحب مواطَ  ة في أثناء تقديم طلبي من زيود ومفارج القضائية المتعلقة بكلٍّ
 قررت إلغاء القرارين المتعلقين بهما. ،على ذلك وبناءً

قال مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن في بيان صادر  ،وتعقيبًا على هذا القرار
الرغم من عدم سحب جنسية عالء زيود وتأكيد المحكمة العليا عدم على عنهما، إنه 

قرار المحكمة العليا يتضمن ، فإن من دون وضع قانونيشرعية إبقاء مواطن 
وهو استخدام أداة تتعارض مع  ،مؤشراً خطراً بشأن حق المواطنين العرب في البلد

 معايير القانون الدولي. 
وأضاف البيان أنه تم اتخاذ هذا القرار على الرغم من عدم وجود إجراء مماثل في 

الحالي يبين استخدام األداة التي يسمح بها  كما أن قرار الحكم ،أي بلد في العالم
 نة بشكل تمييزي ضد المواطنين العرب فقط.القانون إللغاء مواطَ
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ر بقرا ]"يمينا"[رحبت وزيرة الداخلية اإلسرائيلية أييلت شاكيد في المقابل، 
رة ذات طابع مرتكبي جنايات خطِ بسحب المواطَنة منالمحكمة العليا السماح 

 :على القرار: "أكدت المحكمة العليا ما هو واضح وقالت معقبةً .ئيلمسيء ألمن إسرا
ال يمكن ألي شخص يتعمد اإلضرار بدولة إسرائيل أن يكون جزءاً من مجتمع  أنه

فقد تبنت المحكمة العليا لألسف تفسيراً مخالفاً لما ينص  ،مع ذلكومواطنيها. 
 ل".ائماً في إسرائيلزم الدولة منح اإلرهابيين وضعاً ديُعليه القانون و

لى ع]رئيس "إسرائيل بيتنا"[ أفيغدور ليبرمان  اإلسرائيلي وزير المال قّبكما ع
ويمكن حرمان اإلرهابيين من  ،العدالة ستتحقق هنا في النهايةإن : "، فقالالقرار

الجنسية. أرحب بقرار المحكمة العليا الذي يجيز للدولة سحب الجنسية من الذين 
 ".دينوا بالمساس بأمنها

 
 ]أخبار انتخابية: لبيد: المتطرفون من أمثال نتنياهو

 وبن غفير يقودون إسرائيل في اتجاهات خطِرة[
 

  Ynet ،22/7/2222موقع 
 

مه ظّنفي سياق كلمة ألقاها خالل مؤتمر  يائير لبيد ةرئيس الحكومة اإلسرائيلي أكد
في  لإسرائين المتطرفين يقودون أ " أمس )الخميس(،مركز الديمقراطية الليبرالية"

زعيم رئيس الليكود وفي إشارة إلى  ، وذلكألسبابه الخاصة كلٌّ ،رةاتجاهات خطِ
 ،اليميني المتطرف إيتمار بن غفير نيستعضو الكو ،المعارضة بنيامين نتنياهو

 من حزب "عوتسما يهوديت" ]"قوة يهودية"[ الشريك في قائمة الصهيونية الدينية.

ألسبابه الخاصة.  كلٌّ ،رة: "هناك متطرفون يقودوننا في اتجاهات خطِوقال لبيد
ق صورة نتنياهو بسبب محاكمته، وبن غفير ألنه كان وال يزال الرجل الذي علّ

لدينا دور ومهمة: . ونحن من جهتنا، للقاتل باروخ غولدشتاين في غرفة جلوسه
الحفاظ على دولة إسرائيل ديمقراطية، دولة قانون، دولة تحترم مواطنيها، ال 

 ".تسيطر عليها األصوات والقوى المتطرفة داخلها
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سرة أ مثلودعا لبيد اإلسرائيليين إلى أن يكونوا على صعيد السياسة الداخلية 
وعدم السماح  من الداخل المجتمع الذين يحاولون تفكيك ، وأن يكافحوا ضدواحدة

ألول االعامة المقبلة التي ستجري في كجزء من حملة االنتخابات  لهم بالقيام بذلك
 المقبل. نوفمبرتشرين الثاني/من 

مين االتصريحات األخيرة لحزب الليكود بقيادة بنيوقال رئيس الحكومة إنه يدين 
التي تدعو إلى سحق اليساريين واستبدال المستشار و ،نتنياهو وحلفائه السياسيين

يس تهام إلى رئلوائح الحظر توجيه المعمول بها وتغيير القواعد للحكومة  انونيالق
ها عضو جرؤية التي يروّال شنّ هجوماً حاداً علىفي منصبه، كما وهو الحكومة 
رؤية مناهضة للعرب ومؤيدة وصفها بأنها والتي  ،إيتمار بن غفير الكنيست

 .لالستيطان

لكن من الجميع، أعلى يبدو أنه ن يصرخون بصوت يالمتطرف لبيد: "إنوقال 
الناس ال يرغبون في كره معظم ألن  ،ينتصرون هم الذين المعتدلين والعقالء

 ".جيرانهم

 

      
 

 صحيفة "هآرتس"لمحلل العسكري ال ،عاموس هرئيل
 22/7/2222هآرتس، 

 
 لبحثإلى اخطر التصعيد ما بين إسرائيل وحزب الله يدفع سوق الطاقة  

 حقل "كاريش"من قتة وعن بدائل م 
 

 ذلك، لكن انتباه القيادة إلى أن الجمهور اإلسرائيلي لم ينتبه كلياً  ربما
العسكرية واألمنية في إسرائيل انتقل شمااًل في األسابيع الماضية. خطر 

آبار الغاز في البحر المتوسط، ارتفع  بشأنالتصعيد بين إسرائيل ولبنان 
فأسًا جديدة  . واألمين العام لحزب الله حسن نصر الله وجدةكبير صورةب
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ويبدو أنه ال ينوي -ية بين الدولتينالحدود البحر بشأنالخالف -للحفر
ال. في ظل التوتر في الشم جريالتوقف في الوقت القريب. بقية الصيف سي

بدء من بالبحث عن بدائل  ةسوق الغاز اإلسرائيلي توبهدوء وصمت، بدأ
عن الغاز في حقل "كاريش"، التي كان من المخطط أن تبدأ  ال التنقيبأعم

 د. اء التصعيذلك جرّ دوثالمقبل، تخوفاً من عدم حفي شهر أيلول/ سبتمبر 
 ات االستخبارات بشأن احتمال اندالع حرب شاملة ما بين إسرائيل يرتقد

ل ضابط كبير في الجيش ئوحزب الله ال تزال منخفضة. وفي هذا السياق، سُ
كان متأكداً من هذه التوقعات. فأجاب أن المصيدة السياسية  ما إذا

الصعب يجب أن يردعا نصر الله عن إشعال الجبهة. والوضع االقتصادي 
، ال تزال عالقة لدى الضابط وزمالئه ذكرى المفاجأة هوفي الوقت ذات
ت في أعقاب خطف جنود االحتياط على يد حزب الله في دثالمطلقة التي ح

 11، وحرب لبنان الثانية التي اندلعت في أعقابها. فقال "في 2002 سنة
كن لدينا أدنى فكرة. وفي نظرة إلى ييوم، لم برب تموز/يوليو، قبل الح

وم ليكون لدينا ي-فكرة ستثمر الكثير من الوقت ليكون لديّ أ، كنت سوراءال
 ز". واحد على األقل للتجهُّ

  في اآلونة  عقيداًأن الصورة باتت أكثر تبات االستخباريعترف رجال
فة منذ أسابيع، األخيرة. فحزب الله يوزع التهديدات بدرجات تهديد مختل

تموز/يوليو، أو ثالثة أشياء: أطلق التنظيم ثالث  2شيء مميز في  دثلكن ح
رة لتصوير منصة "كاريش" الموجودة في المياه االقتصادية طائرات مسيّ

ال ال يز ، فإنهالتابعة إلسرائيل، جنوب الحدود )على الرغم من الخط الدقيق
ات رأسقط المسيّ ،الجيش من جانبهعليه بين إسرائيل وحزب الله(.  اً عمتنازَ

عدة أيام. الحدث انتهى برة إضافية، قبل ذلك وأعلن أنه أسقط مسيّ ،الثالث
ما بعد  وبالمقارنة مع سنواتدون إصابات، لكن ليس هذا المهم فقط. من 

وتيرة األحداث على طول الحدود باالزدياد. ومع دخول  ت، أخذ2002
 أيضاً.  ارتفع الرهان بمليارات الدوالرات،ر ثمنها موارد اقتصادية يقدَّ
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 ّرفعت رات، فح كثيراً بعد إسقاط المسيّأما القيادة اإلسرائيلية، التي لم تصر
العلنية. وقام كل من رئيس الحكومة يائير  تصريحاتهافي  هامن حدة رد

را حزب الله لبيد ووزير الدفاع بني غانتس بزيارة قيادة الشمال، كما حذّ
جولة بالطائرة فوق بلضرر بمنصة الغاز. وبعدها، قام لبيد من إلحاق ا

لى "كاريش" من إوهو ينظر  ايظهر فيه صورةنشر مكتبه  ثممنصة الغاز. 
احتمال تصدير الغاز إلى  وجودالطائرة، إلى جانب اقتباس يوضح فيه 

نع امت أسبوع، طار غانتس فوق المنصة. حينها،بقبل لبيد وأوروبا ومصر. 
شر صور من الزيارة في أعقاب تحذيرات أجهزة األمن التي ن نممكتبه 

مفادها أن  ،اعتقدت أن نشر صورة الوزير هناك ستمرر رسالة خاطئة
 . ةمختلف صورةف بإسرائيل قلقة حيال تهديدات نصر الله. لبيد تصرّ

 في حقل "كاريش"  له طالمخطَّ  تنقيبمن جانبه، هدد نصر الله بمنع بدء ال
 ،الحدود بشأنر، في حال عدم الوصول إلى اتفاق أيلول/ سبتمبفي 

بوساطة أميركية. وأكثر من ذلك، قال إن لدى لبنان القدرة على منع تزويد 
خاصة في أعقاب إسقاطات وبصورة أوروبا بالغاز. هذه نقطة مهمة، 

الحرب في أوكرانيا. باإلضافة إلى االرتفاع المستمر في أسعار النفط 
أو تقليل تزويد دول القارة بالغاز خالل  ،ن بوقفوالغاز، تهدد روسيا اآل
أوكرانيا. أوروبا خائفة: هم وروبيين على دعملألالشتاء القادم، كعقاب 

 رىت اأنهب تيونيو، اعترف/إسرائيل في حزيران تزار تيقيادات االتحاد ال
الستناد إليها في إلى اطمح تفي الغاز اإلسرائيلي أحد البدائل التي 

 المستقبل. 
  وهذا األسبوع، خالل خطاب أمام "مجموعة مصغرة" تم تسريب الحديث

د األمور إلى حرب مع إسرائيل أنه "في حال تصاعُ من ر نصر اللهمنه، حذّ
بسبب عدم سماحها للبنان بالحصول على حقوقه واستخراج الغاز من 

"لن يكون هناك استخراج غاز  هو أنهموقف الحاسم الفإن  مياهه اإلقليمية،
ن مرغم على ال". وهحصل لبنان على حقيكل الكيان الصهيوني، إن لم  في

رات التي أطلقها حزب الله كانت من المهم اإلشارة إلى أن المسيّفإنه ذلك، 
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للتصوير، ولم تكن تحمل أي مواد متفجرة. ويبدو أن طريقة العمل المفضلة 
الحرب،  لدى حزب الله هي الحرب النفسية، والهدف األساسي ال يبدو أنه

إنما الوصول إلى اتفاق أفضل على الحدود البحرية. حتى اآلن، ال يزال 
 نصرالله يحدد المخاطر. 

 ّر رأيه: ال يزال يرتدع بحسب تحليالت االستخبارات، فإن نصر الله لم يغي
ة في حاضرمحفورة و 2002 سنة لديه أيضاً ال تزال ذكرياتفعن الحرب، 

د نصر الله من القيادات ذات الخبرة والمسؤولة في عَالذاكرة. وإلى حد ما، يُ
هذه الحرب التي  في مني بها الحزبالمنطقة، في أعقاب الخسائر التي 

لك، فإن األمين العام من ذرغم على الأيضاً صعبة على إسرائيل. و كانت
 في لبنان بسبب رفض الحزب التخليداخلي  يتعرض إلى هجوملحزب الله 

 ،الغاز بسببفإن مواجهة محدودة مع إسرائيل  ،هنامن عن سالحه. و
 عانتهت بتراجُ  وخصوصاً إذاستكون ذريعة الستمرار المقاومة المسلحة، 

 ر. بأك إسرائيلي وترسيم حدود بشكل يمنح لبنان حقوالً
  في شعبة االستخبارات العسكرية يرون في التصريحات المستمرة لعبة

الجمهور  منه تصلحمل لتسجَّمحسوبة: نصر الله يحاول انتزاع تنازالت 
كالكهرباء والماء. وفي  ،اللبناني المخنوق بنقص في المواد الضرورية

ديناميكية  هكذا دخلنا فييبتعد عن المواجهة المباشرة. و ه،الوقت ذات
ب من الصع يصبحكل طرف على اآلخر بتهديد أعلى،  يردّ وعندماالتصعيد. 

وفي األمور عن السيطرة.  خروجوضمان عدم  ه الديناميةالسيطرة على هذ
 غير متوقع مكانلبنان ك جاء ذكرتقديرات شعبة االستخبارات العسكرية، 

كون مصدر األخبار السيئة. هذا الخطر ال يزال ي قد، 2022 لسنةألحداث 
 عقاب النزاع على الغاز. أقائماً ومحدوداً، واآلن بات محسوساً أكثر في 

 المصلحة اإليرانية
 جميع   منح والمفضل هو اتفاق أميركي يكون مقبوالً المخرج الواض

ي فموقع الحدود البحرية. في هذه الحالة، ستستمر إسرائيل  بشأن األطراف
ستطيع لبنان أخيراً البدء يفي حقل "كاريش"، جنوب لبنان، وس تنقيبال
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الخط. لكن الوسيط األميركي  يبتحريك مشروع الغاز الخاص به شمال
، الذي زار البلد األسبوع الماضي، لم يكن لديه بشرى ينتاشكعاموس هو

ن شاركه الحديث في إسرائيل أن المحادثات على العكس، رأى مَبل كبيرة. 
 . ةوصلت إلى طريق مسدود

  شركات طاقة أُخرى.  حيال عمليات جس النبضيبدو أن هذا هو السبب وراء
ن أ لمفترضكان من ا في "كاريش" بدء التنقيبفبحسب الخطة األصلية، 

حقل "لفيتان"، بأن تطلب  شغليسمح لمجموعة الشركات األُخرى، التي ت
إلى السوق  استخراجهي تقوم بذالسماح لها بتحويل جزء من الغاز ال

 تم تمرير رسائل ،، حيث ستكون األسعار أعلى. وفي اآلونة األخيرةةالمصري
صمم حزب  ذا، إلجَّؤمفادها أن هذه الخطوة من الممكن أن ت ،لهذه الشركات

 الله على تصعيد الجبهة في أيلول/ سبتمبر. 
  اً، رسمي، ح طهرانموقف إيران. حتى اآلن، لم تصرّ عنهناك سؤال إضافي

، 2002 سنةولم تنضم إلى تهديدات حزب الله. في  ،موضوع الغازبشأن 
 في صورة اإليرانيين من تلقاء نفسه من دون أن يضعنصر الله  تصرف

ل إلى تبادُ  جنود االحتياط. وهكذا انجرّ فما أمر قواته بخط، إنالمستجدات
ف كإنجاز، لكن هذا كلّ تصويرها نجح الحزب في مع إسرائيل، للضربات

اإليرانيين جزءاً من استثمارهم العسكري في حزب الله. بعد الحرب، قامت 
 صورةتسليح حزب الله من جديد، هذه المرة بإلى إيران بخطوتين: سارعت 

ال  كمياً ونوعيًا؛ ونزعت عن نصر الله صالحية القرار منفرداً، لكي ،أكبر
 يدفعها إلى مواجهة غير متالئمة مع مصالحها االستراتيجية. 

 حزب الله ل مد الحبلمن الصعب تقدير ما تريده إيران هذه المرة. هل ت
أن األولوية اآلن  حجةوتسمح له بتسخين الجبهة مع إسرائيل، أم تكبحه ب

 الموضوع النووي واتفاق جديد بينها وبين القوى العظمى؟ حللهي 
 ،الخبير بشؤون لبنان في مركز القدس للشؤون  بحسب د. شمعون شبيرا

 ن تدفع حزب اللهفإنه ليس مستبعداً أن تكون إيران هي مَ العامة والسياسة
المنطقة  إلىعلى زيارة الرئيس األميركي جو بايدن  لتهديد، كردّإلى ا
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باحث في معهد الإلقامة حلف دفاعي إقليمي. كذلك مايكل يانغ، والجهود 
مشابهة هذا األسبوع. فمن وجهة نظره،  اًكارنيغي في بيروت، كتب أمور

ال تحاول كبح خطوات إيران  مفادها-رات أيضاً كانت رسالة لبايدنالمسيّ
، يعتقد الكثير من الخبراء أن موضوع الغاز افي المنطقة. وعلى عكسهم

ن فيه حدة التهديد. هذا الموضوع، وبلبنان أكثر من أن يقرر اإليراني خاص
 بحسبهم، يبدأ وينتهي عند نصرالله. 

 
 محلل شؤون الشرق األوسط ،تسفي برئيل

 22/7/2222، هآرتس"
 

 ؟ القمة في طهران كشفت الخالفات باألساساميركأل كتلة معادية
 

 التعاون المستمر لمحاربة  مواصلةتصميمها على ؤكد "الدول الثالث ت
البيان  هذا ما ورد فيوالكيانات"،  ،المبادراتوالجماعات، وإرهاب األفراد، 

 قدت في طهران، وشارك فيها كلٌّ الختامي المشترك للقمة الثالثية التي عُ
إبراهيم رئيسي ورجب طيب أردوغان. من المفترض و من فالديمير بوتين

وهم يلوحون بأيديهم بحركة  ،ء الثالثةتدلل الصورة المشتركة للزعماأن 
حلف  شوءمن ن من تخوف إذا كان هناكعلى الوحدة. لكن ، األخوة والنصر

د الـ"التحالف العربي" الذي فشل يهدتمن شأنه  ،استراتيجي جديد في طهران
ليه فإن علسعودية األسبوع الماضي، إلى ابايدن في تشكيله خالل زيارته 

 لعميقة التي تفصل ما بين زعماء المعسكر المقابل. ينتبه إلى الفجوات ا أن
 ّمن الزعماء تعريفه الخاص لإلرهاب واإلرهابيين الذين يجب  زعيم لكل

تركيا، فإن "اإلرهاب الكردي" الذي يقوده حزب  بالنسبة إلىمحاربتهم. 
الذي  حصريهو العدو ال ةالعمال الكردستاني والقوات الكردية في سوري

ربته من خالل عملية عسكرية واسعة تجتاح األراضي يتوجب عليها محا
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طرد ت اً،كيلومتر 30حو نعمق إلى السورية، بهدف إقامة منطقة عازلة تمتد 
 . القوات الكردية كلمنها 

  االجتياح التركي خطراً كبيراً على أمنهافي من جانبها، ترى إيران، 
علي خامنئي مرشدها األعلى ومكانتها في سورية. على خاصة بصورة و

ها وبأمن المنطقة"، وفي بردوغان من أن "اجتياح سورية سيضر أر حذّ
 ةالقوات التركي أن تلتقيالغرف المغلقة حذرت إيران تركيا من احتمال 

قررت االجتياح. أما روسيا، فلديها في سورية  ذاالقوات اإليرانية إب
جبهة تحرير خاصة بصورة ن، وون السوريوها. وهؤالء هم المتمردوإرهابي

ات ليشييالشام، الصورة الجديدة لجبهة النصرة، أحفاد تنظيم القاعدة وم
إدلب ومدعومة من تركيا. وبحسب االتفاق الذي  ةكز في محافظتمرأُخرى ت

يجب ، فإن محافظة إدلب 2012 سنةتم توقيعه ما بين روسيا وتركيا في 
ة. هذا االتفاق روسي ةتركي خاضعة لرقابةأن تكون منطقة منزوعة السالح 

منع في اللحظة األخيرة خطة روسية سورية الحتالل محافظة إدلب، عملية 
كانت ستؤدي إلى قتل اآلالف وهروب عشرات آالف الالجئين إلى تركيا، 
وكان الشرط الروسي هو أن تقوم تركيا بتفريغ المحافظة من جميع 

تى اليوم. م تركيا بذلك ح. ولم تقُاليشيات المسلحة وتنزع سالحهيالم
وعندما تقوم تركيا اليوم بطلب الدعم الروسي لخطواتها العسكرية في 

 ا. قه تركيما بينهما، الذي لم تطبّفيرها باالتفاق سورية، فإن روسيا تذكّ
  الدول الثالث لقد انضمت روسيا إلى البيان المشترك الذي جاء فيه أن"

اإلرهاب، ومن ترفض كل محاولة لفرض أمر واقع جديد بذريعة محاربة 
تصريح موجه ضد مناطق الحكم الذاتي -ضمنه مبادرات لحكم ذاتي"

موجه وهو " على األرضضد "فرض وقائع  هالكردي، لكن في الوقت ذات
ضد تركيا، لمنعها من اجتياح سورية وخلق مناطق نفوذ تحت سيطرة 

ح نية أردوغان التراجع عن خطته باجتيا فيكان هناك شكوك  ذااألتراك. وإ
ش أوغلو أوضح أن "تركيا يشاو ولودجيته مرمناطق سورية، فإن وزير خا

ام أيببعد ذلك وكانت ستجتاح أم ال".  ما إذالن تطلب أبداً التصريح من أحد، 
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المنطقة في قامت تركيا بقصف موقع سياحي في محافظة دهوك  ،معدودة
مدنيين،  المالصقة لتركيا، وهو ما أدى إلى مقتل تسعة يةالكردية العراق

ال يزال مجلس األمن القومي التركي يدفع قدماً بخطته العسكرية و
التي اندمجت  ،ليشيات الشيعيةيلمإلى الالجتياح. كما أن تركيا تنسب 

بعض العمليات -وتوجيهات إيران عايةرب وتعمل-بالجيش العراقي
الهجومية التي استهدفت القاعدة التركية في العراق، وتتهم إيران بحماية 

من القصف التركي في جبال  لتي هربتاقوات حزب العمال الكردستاني 
 ألراضي اإليرانية. إلى اقنديل 

 الء ، ال تزال تركيا تتابع عن قرب وبحذر نشاط العمهوفي الوقت ذات
اإليرانيين والنشطاء على أراضيها، بعد فضيحة محاولة تنفيذ عمليات ضد 

هيان، الذي لال أهداف إسرائيلية. وزير الخارجية اإليراني حسين أمير عبد
يونيو، صحيح أنه اعتذر ووعد بأن /حزيران 22وصل إلى تركيا بسرعة في 

رع اية ال تسإيران ستمنع أي عمل عدائي في األراضي التركية، لكن الثان
دون عالقة من نه وإاالطمئنان. وقال مسؤول تركي لـ"هآرتس"  إلى

ن في أفإننا "ال نعتمد على  ،للعالقات التي تتطور ما بين إسرائيل وتركيا
القدس )الجهة  فيلقوزارة الخارجية اإليرانية كبح قيادات  استطاعة

الكثير من هذه المسؤولة عن العمليات العسكرية خارج حدود إيران(. سمعنا 
 الوعود سابقًا". 

 ال يوجد الكثير من الحب. نجحت روسيا  ،الروسي-كذلك في المحور اإليراني
صادية المهمة في سورية، في الوقت األرصدة االقتطرد إيران من كل في 

الذي حصلت فيه من بشار األسد على جميع العقود المستقبلية للبحث عن 
ة أن يكون لها حصباكتفت إيران بوعود  نفي حيالنفط في البحر المتوسط، 

 ،في إعادة إعمار سورية بعد انتهاء الحرب، وعقود لترميم البنى التحتية
دون مصادر تمويل ثابتة. كما أن إيران لم تنجح من  بدأ فعالً، اجزء منه

إقناع روسيا بوقف الهجمات اإلسرائيلية في األراضي في حتى اليوم 
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الم إيرانية تتهم موسكو بالتنسيق مع إسرائيل أجهزة إع أن السورية، كما
 كجزء من "مؤامرة دولية".  ،ضد إيران

 ُم ما بين روسيا وشركة على هامش القمة الثالثية، تم توقيع ورقة تفاه
مليار دوالر لتطوير حقول  00"غازفروم" الروسية الستثمارات بحجم 

الرات في خزينتها. تفتقد حالياً فائض دو ،كما إيران ،ن روسياإالنفط، إال 
ن إفبحسب االتفاق المتعدد األعوام بين إيران والصين، فوأكثر من ذلك، 

عن النفط اإليراني.  ةالمسؤول تكونس هي التي ،وليس روسيا ،الصين
إن ف ،تفاصيل االتفاق ال تزال سرية، لكن وبحسب التسريبات في إيران

مقابل في الصين ستحصل على جميع حاجاتها النفطية بأسعار خاصة 
عامًا.  22مليار دوالر على مدار  000حو ناستثمارات يصل حجمها إلى 

كيف تسرق روسيا منها  ،بقلق ،وحتى تطبيق هذا االتفاق، فإن إيران ترى
 مقابل النفط الذيفي بأسعار منخفضة جداً  ةوالهندي ةالصيني ينالسوق

من المهم  ،ي العقوبات المفروضة عليها. وهنابيعه لهم بهدف تخطّ ت
رفع حجم التبادل  أعواماإلشارة إلى أن روسيا وإيران تحاوالن منذ 

ذكر. والتبادل التجاري بينهما استقر على دون نجاح يُمن التجاري بينهما 
دوالر في العام، وهو مبلغ أقل بثالثة أضعاف التبادل ما  اتمليار 3-0
 ين إيران والعراق. ب
  وسائل اإلعالم اإليرانية تنتبه إلى تصريحات عدوانية تصدر من مسؤولين

صدرها روس تجاه إيران أكثر مما تنتبه إلى البيانات الصديقة التي يُ
 انيفلدى إيران ل لمخضرماالزعماء. ففي مقابلة أجراها السفير الروسي 

ع اقطانل عن ئألخيرة، سُ ريان، لموقع "حبار" اإليراني في اآلونة ااغاج
ؤدي إلى تزويد الكهرباء بشكل غير منتظم من المفاعل يي ذالكهرباء ال

ه ريان الذي استفزاغاالنووي الذي قامت روسيا ببنائه في بوشهر. ج
دينة لنا بمئات ماليين الدوالرات على هذا أن "إيران مَبسؤال، أجاب ال

ا وقفت دائمًا إلى جانب شرح أن "روسي ها،المفاعل". وفي المقابلة ذات
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كالمثلية الجنسية  ،إيران، لكن الغرب يحاول إدخال قيمه غير المحتملة
 ،مان، نشطاء حقوق إنسانلوأمور أُخرى، نحن نعارض هذا". أعضاء بر

وقفوا وطالبوا الحكومة بالرد على هذا  ،وحتى وسائل إعالم حكومية
 التدخل الوقح في الشؤون الداخلية اإليرانية. 

 السفير المباشرة إلى  لتكن هذه المرة الوحيدة التي أدت فيها أقوا لم
عاصفة. سابقاً، قال إن السياح الروس ال يأتون إلى إيران بسبب "الحجاب 

اعترض على ن كان رجال الدين مَ ،اإللزامي وعدم وجود الكحول". حينها
  الكالم.

 اندلع خالف علني حاد بين روسيا وإيران، بعد أن طالب  ،في شباط/ فبراير
أال تتضرر المصالح الروسية في بوزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف 

، بشكل يسمح باستمرار األخيرةإيران نتيجة توقيع االتفاق النووي مع 
استمرت العقوبات  ولوحتى  ،الروسي-التعاون االقتصادي اإليراني

على لسان مسؤول كبير  قائلةً ،ا. إيران ردت بغضبالمفروضة على روسي
إن "روسيا تريد ضمان مصالحها في مناطق أُخرى من خالل  :لرويترز

أو حاولت إحباط  ،قامت روسيا بتغيير اتجاهها ذااالتفاق النووي... وحتى إ
لماذا علينا التضحية بمليارات  مصالحها.االتفاق، فإن إيران ستفضل 

حصلت روسيا على  ،شهربذلك  دبعوفنا مع روسيا". تحالُأجل من الدوالرات 
د أميركي مكتوب يضمن أن العقوبات المفروضة عليها لن تضر تعهُّ

في حال توقيع االتفاق النووي، لكن  ،بالتعاون المشترك بينها وبين إيران
فت إيران قبل عدة أعوام كشريكة الشكوك اإليرانية تجاه روسيا، التي عرّ

 استراتيجية، ال تزال تحدد السياسة اإليرانية الخارجية. وليست حليفة 
 أنها "حلف طبيعي بين كارهي بوصف القمة الثالثية  وا إلىسارع الذين

-اإلسرائيلي-إبراز العضالت مقابل الحلف العربيإلى تهدف وأميركا"، 
نسوا حقيقة أن  يبدو أنهم لكن، األميركي، شاهدوا أمامهم بوتين ورئيسي

عضو جديد في النادي  ه، هيوفي الوقت ذات ،و في حلف الناتوتركيا عض
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طائرة  00شراء باإلسرائيلي، وال تزال تنتظر التصريح األميركي -العربي

F-16 تجديد لطائراتها القديمة. ل داةأ 20جديدة و 
 لكن هناك الكثير من الخالفات الجدية والصعبة ما بين بايدن وأردوغان ،

تركيا تعرف كيف تستغل عالقاتها مع واشنطن في لعبة القوة التي تديرها 
أو  ،التنازل عن مكانها في الناتوفي وال مصلحة لديها  ،مقابل روسيا

الواليات المتحدة. يبدو أن القمة في طهران، كما القمة في جدة، بالعالقة 
اء بين زعماء إلى نه ليس بالضرورة أن يؤدي كل لقإي االدعاء القائل تقوّ

ات أو تجهيز اً،جديد اًاستراتيجي اًأو تحالف يتطلب تحضير ،حلفأو معسكر، 
 . نهك األعصابعسكرية ت

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تعتزم نشرة مختارات من الصحف العبرية تخصيص مكان أكبر 
 ترسيم الحدوداإلسرائيلي على  -اللبناني  واهتمام خاص للنزاع

 لقاء الضوء علىوإالبحرية والصراع على الحقول الغازية البحرية، 
ه إلى ما تنشرالمواقف والتحليالت اإلسرائيلية وذلك باالستناد 

ومراكز األبحاث والدراسات اإلسرائيلية عن  الصحف اإلسرائيلية 
 الموضوع.  

ة دونوللمزيد من المعلومات يمكن العودة إلى الملف الخاص في م
مؤسسة الدراسات الفلسطينية بعنوان: "الصراع بين إسرائيل 

 على الرابط التالي:ولبنان على حقول الغاز البحرية" 
 

studies.org/ar/node/1652888-https://www.palestine 

 
 

https://www.palestine-studies.org/ar/node/1652888
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 صدر حديثاً 
 

 131العدد  - مجلة الدراسات الفلسطينية
 (2022 صيف)
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