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 بايدن لريفلين: لن تحصل إيران على سالح نووي خالل واليتي

 
 29/6/2021"هآرتس"، 

 
ن أبايدن صّرح الرئيس جو ب ،ليل الثالثاء الدولة في إسرائيل رؤوفين ريفلينقبل لقائه رئيس 

د الحديكضاف: "التزاماتنا إزاء إسرائيل قوية أو  ،"لن يكون إليران سالح نووي خالل واليتي"
ستضافة رئيس باعرب عن سروره أ لحقها في الدفاع عن نفسها"، و  وتشمل تأييدًا مطلقاً 
 الجديد نفتالي بينت في البيت األبيض.الحكومة اإلسرائيلية 

 لدولةلويزور ريفلين واشنطن تلبية لدعوة تلقاها من واشنطن بمناسبة انتهاء واليته كرئيس 
وليه تفي األسبوع المقبل، وهو المسؤول الرسمي اإلسرائيلي األول الذي يلتقيه بايدن منذ 

ن توثيق التعاون  بين بايد منصبه في كانون الثاني/يناير الماضي. أحد أهداف الزيارة
تقى ين العراب عن التقدير لإلدارة األميركية. وكان ريفلوالحكومة الجديدة في إسرائيل، واإل

 بايدن سفير اإلمارات في واشنطن. بقبل اجتماعه  

عرب عن أ إن بايدن  ،الذي استمر ساعة ونصف الساعة ،ن في ختام االجتماعليقال ريفو 
س الحكومة الجديد في أسرع وقت ممكن. وفيما يتعلق بمسألة رئيبرغبته في االجتماع 

ذ في ق اآلخمراقبة االتفاب"وجدنا تجاوبًا مع مطالبتنا  :االتفاق النووي مع إيران قال ريفلين
  تزال بعيدة عن الحسم". ال"األمور  :ضافأو  ،التبلور مع اإليرانيين"

 أهم خطر استراتيجي  يتهدد شكلوشدد ريفلين في محادثاته مع بايدن على أن ما يجري ي
و ه ،اً ال سيما بعد االنتخابات التي جرت مؤخر ، و العالم الحر، وأن الخط الذي تقوده إيران

ه سرائيل القائل إن االتفاق بصيغتإخط خطر ومتشدد. كما أكد الرئيس اإلسرائيلي موقف 
 لقوة العسكريةم االحالية يشكل خطرًا على دولة إسرائيل، وشدد على التخوف من تعاظ  

 تسليحو  ،والتي جرى التعبير عنها بتسليح حزب هللا بصواريخ دقيقة، اإليرانية داخل الدولة
 "حماس" في قطاع غزة.
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عديد ريفلين خالل االجتماع مخاوف إسرائيل من أن يؤدي خفض الواليات المتحدة  طرحو 
أحد  نضمام إلى إيران.إلى اال قواتها في الشرق األوسط إلى دفع الدول العربية المعتدلة

اد االستنذلك المساعدة المالية التي تحولها قطر إلى الحرس الثوري اإليراني. وب منالنماذج 
ل قّدم  ريفلين في االجتماع معلومات عن لقاءات تجريها إيران مع دو  ،إلى مصدر سياسي

 في شبه الجزيرة العربية.

ش ها الجيإلي طلب ريفلين من الرئيس األميركي أسلحة أميركية دقيقة يحتاج ،في المقابل
ها العسكرية بالقرب من روضات األطفال والمدارس تاإلسرائيلي، ألن "حماس" تضع منشآ

 والمستشفيات. 

منها التخوف األميركي مما جرى  ،التطرق في االجتماع إلى موضوعات حساسة لم يجر  
الطلب اإلسرائيلي ربط  ح، وأيضاً ايهودي" في حي الشيخ جرّ  وصفه مؤخرًا "كاستفزاز

ح ين شر التسوية في غزة باستعادة األسرى والمفقودين اإلسرائيليين. وعلمت "هآرتس" أن ريفل
كومة لبايدن خالل االجتماع االنعطافة الدراماتيكية التي حدثت في إسرائيل مع تأليف الح

ألخيرة بي. وكان لدى اإلدارة األميركية في الفترة اللمرة األولى حزب عر فيها التي يشارك 
 لى اتخاذ قرارات مهمة.وقدرتها ع مدى استقرار حكومة الوحدة الوطنية عنتساؤالت 

 عمليةشرح ريفلين أن بناء الثقة شرط من شروط ال، فوتناولت المحادثات الساحة الفلسطينية
ين العالقات ب ولية في الهاي يدمرتحويل النزاع إلى محكمة الجنايات الدأن و  السياسية،

ل عمار القطاع ممكن فقط من خالإ عادة إ إسرائيل والفلسطينيين. كما شدد ريفلين على أن 
وأشار  نهاء قضية األسرى والمفقودين اإلسرائيليين الذين تحتفظ بهم "حماس".إالتفاهم على 

ل إن وقا ،اجيرانهباإلقليمية  حدثتها اتفاقات أبراهام في عالقات إسرائيلأإلى االنعطافة التي 
 إسرائيل ستسر وتقدر أي دعم أميركي لتعزيز دائرة السالم.

، يلوسيالتقى ريفلين رئيسة مجلس النواب األميركي نانسي ب ،بعد الزيارة إلى البيت األبيض
ّرح وخالل واليته تحدث معها مرات عديدة. قبل اللقاء ص ،التي يعتبرها صديقة مقربة منه

 "ليس إلسرائيل صديقة أفضل من الواليات المتحدة. العالقات المميزة بين أنب ريفلين
ن ختلفو وأضاف: "األصدقاء ي ،الشعبين استندت دائمًا إلى قيم ديمقراطية وليبرالية مشتركة"

 قط الصداقة للخطر." عّرضلكن هذا لن ي، من وقت إلى آخر
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 إلماراتإلى البيد يقوم بزيارة تاريخية 
 السفارة اإلسرائيلية هناكويفتتح 

 
 29/6/2021"يديعوت أحرونوت"، 

 
دة ة المتحأشهر على توقيع "اتفاقات أبراهام" بين إسرائيل ودولة اإلمارات العربي 9بعد مرور 

حيث  سيفتتح وزير الخارجية يائير لبيد السفارة اإلسرائيلية في أبو ظبي بعد ظهر اليوم،
 تاريخية هي األولى من نوعها. يصل برفقة وفد إلى هناك في زيارةس

سيكون في استقباله وزير الخارجية والشؤون ، و ويصل الوفد اإلسرائيلي قرابة الظهر
حضور االقتصادية اإلماراتي. وعند الظهر سيفتتح لبيد السفارة اإلسرائيلية في أبو ظبي ب

 لتقي وزيرالكعبي. وفي المساء سي ة بنت محمدفي اإلمارات نور  والشباب وزيرة الثقافة
ين بصادي الخارجية اإلماراتي عبد هللا بن زايد. ومن المتوقع الحقًا توقيع اتفاق تعاون اقت

 الدولتين.
 

 حديث له مع بينت: السيسي في أول
 "المطلوب حل عادل للفلسطينيين"

 
 28/6/2021"يسرائيل َهيوم"، 

 
أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم اإلثنين محادثة مع رئيس الحكومة نفتالي 

ي رئيس الحكومة بينت منصب رئاسة الحكومة. منذ تولّ هما بينت هي األولى من نوعها بين
شدد السيسي على أهمية المساعي للتوصل إلى  ،وباالستناد إلى تقارير الرئاسة المصرية

وأهمية دعم المسعى المصري لبناء قطاع  ،اإلسرائيليين والفلسطينيينحل دائم وعادل بين 
غزة من جديد بعد سنوات من الدمار. كما بحث الرئيسان مجموعة من الموضوعات الثنائية 
واإلقليمية والدولية. وتحدث رئيس الحكومة اإلسرائيلية عن الدور المهم الذي تقوم به مصر 

وعن وساطتها بشأن المسألة الفلسطينية، مع ، م في المنطقةلترسيخ االستقرار واألمن والسال
للتوصل إلى حل لموضوع األسرى والمفقودين اإلسرائيليين. من جهة  التشديد على مساعيها
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طالق النار في قطاع غزة بهدف إشدد الرئيس المصري على ضرورة تثبيت وقف  خرى أ  
 ئناف العملية السياسية. نساني لسكان القطاع، وعلى ضرورة استتحسين الوضع اإل

 ينص على ،ل إسرائيل و"حماس" إلى اتفاق تفاهم مبدئي بوساطة مصريةتوّص  أ علن أمس 
ألمم علن موفد اأ تحويل المساعدة المالية القطرية إلى القطاع يوم األربعاء المقبل. كما 

 قطري. برعاية األمم المتحدة وبتمويل  غدًا،بالوقود  تزويد القطاع استئنافالمتحدة 
 

 رسلت إلى اإلدارة األميركية مقترحاتأالسلطة الفلسطينية 
 تجاه إسرائيلاللدفع بخطوات سياسية في 

 
 29/6/2021"هآرتس"، 

 
نقلت شخصيات في السلطة الفلسطينية إلى اإلدارة األميركية قائمة بمقترحات لخطوات 

الرئيس جو بايدن. يمكن المضي بها قدمًا إزاء إسرائيل خالل والية و سياسية تهمهم 
مقترحًا يتناول ترميم صالحيات الحكم في السلطة، وتحسين  30وتضمنت الوثيقة  
 لسكان. اواالهتمام برفع مستوى حياة  ،االقتصاد الفلسطيني

 ،السلطة -الالعبون الثالثة في الساحة السياسية ،وباالستناد إلى مصدر مشارك في المبادرة
ملية في هذه المرحلة القيام بع ال يمكنرون أنه قدّ ي  -واإلدارة األميركية ،لبيد-وحكومة بينت

ت ن "تحقلت يمكن القيام بها مسياسية علنية مهمة بين الطرفين، وجزء من المبادرات التي ن  
 :صدرل المومن دون لفت االنتباه العام في الساحة الفلسطينية أو اإلسرائيلية. يقو  ،الرادار"

لتحقيق بلة ل"ليس كل المقترحات الواردة في الوثيقة قا ،بقاء بعيدًا عن األضواءالجميع يريد ال
ت على األقل في المجاال ،لكن يمكن الدفع قدمًا بجزء من الخطوات ،في التوقيت الراهن

من بين نجازات ويحسن حياتهم اليومية." و إم إلى الجمهور الفلسطيني ما سيقدّ ، وهو المدنية
شمل  والسماح بجمع ة أذونات العمل  للعمال الفلسطينيين في إسرائيل،هذه المبادرات زياد

 ع البناء في البلدات الفلسطينية بسبب الزيادة الطبيعية للسكان. يشر تالعائالت، و 

أراضي إلى السماح بالقيام بزيارات سياحية بيطالب الفلسطينيون  ،على المستوى االقتصادي
بما فيها السياحة الدينية. كما تقترح الوثيقة السماح  ،السلطة وتشجيع المشاريع السياحية

للسلطة باستيراد الوقود مباشرة من األردن. وتدعو إلى تحسين قدرة السلطة على تصدير 
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والحصول على أذونات بناء محطات طاقة ومشاريع  ،قامة منطقة تجارة حرةإجاتها و و منت
لى بنود طالبت بالعودة إلى الوضع تدخل في نطاق الطاقة الخضراء. كما اشتملت الوثيقة ع

غلقتها إسرائيل في القدس أ عادة فتح المؤسسات الفلسطينية التي إ القائم في الحرم القدسي، و 
 ،خالء البؤر االستيطانيةإو  ،وتجميد البناء في المستوطنات وفي القدس الشرقية ،الشرقية

من السيطرة األمنية منطقة أ التي تقع ضالحباط السيطرة اإلسرائيلية على أراضي إو 
 الفلسطينية. 

ليها عفراج عن األسرى الفلسطينيين وفق الخطة التي جرت الموافقة كما اقترحت الوثيقة اإل
طالق سراح الكبار في السن والنساء. واقترحت إوتقضي ب ،مدتثم ج   2014 سنة في

 نشاء مطار دولي في الضفة الغربية. إالوثيقة 
 
 

 
 سفير سابق في واشنطن - زلمان شوفال
 29/6/2021"معاريف"، 

 
 عمل بينما إيران ليس مستغربًا أن تستعد إسرائيل لعدة أساليب

 والواليات المتحدة تعمالن على تشتيت االنتباه
 

 ع توقي من المفارقات أن انتخاب إبراهيم رئيسي المتشدد رئيسًا إليران يمكن أن يقّرب
 الجديد. - االتفاق النووي القديم

  في الجانب األميركي تعتقد أن فترة األسابيع بها هذا هو تقدير جهات "موثوق "
يواصل خاللها الرئيس الحالي والتي الستة حتى استالم الرئيس الجديد منصبه، 

هي نافذة فرصة للتوصل إلى اتفاقات. لكن هذه  ،حسن روحاني )المعتدل( مهماته
ن وأن م   ،وحاني هو ضمانة محدودةالتقديرات تتجاهل عن قصد ربما أن "اعتدال" ر 

 يقرر ويحدد موقف طهران هو المرشد األعلى علي خامنئي.
  ن نّظم انتخاب إبراهيم خامنئي ليس فقط م   ،عالهة أ وبحسب التقديرات المذكور
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بمساعدة الشركاء ، و هو ينوي حاليًا أن يوضح لألميركيين بل أيضاً  ،رئيسي
أنه من األفضل  - أوروبا وروسيا والصين - اآلخرين في االتفاق النووي األصلي

ضافية، ألن ما هو إاستغالل الفترة الحالية للعودة إلى االتفاق من دون مطالب 
 ممكن اليوم سيكون غير ممكن غدًا.

 جلة يبدو أن هذه التحليالت تعتمد على تقديرات  لإليرانيين بأن إدارة بايدن مستع
 بما في ذلك التخلي عن العقوبات ضد ،للعودة إلى االتفاق من دون شروط تقريباً 

خصوصًا تلك التي فرضها الرئيس ترامب. حتى لو حقق اإليرانيون كل ما ، و إيران
ل ب ،ن قدم التنازالتهم م  ه االدعاء أنهم ليسوا يمكان رئيسي ومؤيدإيريدونه، في 
 الذين سبقوهم.

 طالع على مكث رئيس األركان أفيف كوخافي في األيام األخيرة في واشنطن لال
 وكي يعرض عليها مواقف إسرائيل. قبل الزيارة بدأت اإلدارة ،إدارة بايدن ياتن

ها بشأن موضوع ياتعالمية من أجل التعتيم على نإ األميركية حملة تضليل 
ب على حكومة إسرائيل الجديدة بلورة سياسة واضحة صعّ ولت ،المفاوضات مع إيران

 في هذا الشأن.
 تضع إسرائيل أمام وقائع منتهية من دون أن تتمكن من التوجه هو أن واشنطن س

ومن دون أن تتوقع أن تؤخذ تحفظاتها في الحسبان، أو أن  ،االعتراض عليها
 تتمكن من بلورة استراتيجيا واضحة خاصة بها كما كانت خالل فترة نتنياهو.

  ن رئيس الحكومة الجديد نفتالي بينت استغل حفل انتهاء دورة تخريج أصحيح
أن "المسؤولية عن مصيرنا هي بين  ليعلناط الطيران في األسبوع الماضي ضب

 وراء هذه الكلمات.يكمن أيدينا"، لكن ليس واضحًا ماذا 
 بحسبعطت سياسة واشنطن في التعتيم نتائجهاأ في هذه األثناء  حال، على كل ، 

إذا كانت ما "في إسرائيل يجدون صعوبة في تقدير  ،ما كتبت صحيفة "هآرتس"
 يسأو أن انتخاب إبراهيم رئي ،إيران  والدول العظمى قريبة من توقيع اتفاق نووي 

أو إلى تقدم في  ،رئيسًا إليران يدل على تشدد سيؤدي إلى تفجير االتصاالت
 نتاج سالح نووي في أسرع وقت".مشروع طهران إل

 بلورت األجهزة االستخباراتية  ،عالمبحسب ما جاء في وسائل اإلو  ،على ما يبدو
إيران مهتمة بتوقيع   ،في إسرائيل ثالثة تقديرات مختلفة ومتعارضة: التقدير األول

لكنها تريد انتظار استالم رئيسي منصبه كي يحظى بالفضل على هذه  ،االتفاق
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الدموي المتطرف؛  هوللحصول على شرعية دولية على الرغم من ماضي ،الخطوة
من  وأسواء من المفاوضين اإليرانيين الحاليين  ،يجابيةلتلميحات اإلالثاني، بعكس ا

بطاء إطهران تنوي  ،االتصاالت توشك على الفشل؛ التقدير الثالث ،أطراف غربية
الدول العظمى عن قصدـ وفي هذه األثناء التقدم بوتيرة سريعة بوتيرة االتصاالت 

 نحو القنبلة.
 تجاهلون التقدير أن طهران مهتمة باستغاللفي إسرائيل ال ي ،ضافة إلى ذلكباإل 

الفترة حتى استالم رئيسي منصبه من أجل الدفع قدمًا بأهدافها. ويبدو أن 
ة مثل الصواريخ البعيد ،ها العربءقلق إسرائيل وشركاخرى التي ت  الموضوعات األ  

بحسب  ،وقف التقدم نحو االتفاقتلن  ،لهيمنةلرهاب وسعي إيران المدى واإل
 .أيضاً  واشنطن

 يس عندما يستخدم الطرفان إيران والواليات المتحدة استراتيجيا تشتيت االنتباه ل
 ،أن يكون على االستخبارات اإلسرائيليةو مستغربًا أن تكون صورة الوضع ضبايبة، 

ا متقديم بدائل مختلفة إلى المسؤولين السياسيين وهذا  ،مثل كل استخبارات مهنية
دة من الصعب في الواقع السياسي غير المستقر حاليًا معرفة ما سيفعل القا فعلته.

 ا.ليهوماذا سيقررون بشأن الخيارات المترتبة ع ،هذه التقديرات إزاءالسياسيون 
  حتى في وضع "صفر مفاجآت" من طرف الواليات المتحدة، يتعين على إسرائيل

ي عميق العمليات التي تدخل فأن تأخذ في اعتباراتها عملية استباقية عسكرية، وت
ع م - ةبقاء الثورة اإلسالميلال لبس فيه  اً معركة بين الحروب، وأيضًا تهديدالطار إ

 كل توجه من هذه لىاألخذ في االعتبار الخالصات السياسية واألمنية المترتبة ع
ق د من أننا قد نضطر إلى القبول باتفاالتوجهات، بما فيها التخوف غير المستبع  

 ل إلى حقيقة قائمة.قديم يتحو  -دجدي
 

 محلل عسكري  - رون بن يشاي
 28/6/2021"يديعوت أحرونوت"، 

 
 ستراتيجيا اإليرانية الجديدة ورّدة فعل بايدن المضادةاال

 
 عملية "حارس األسوار" كشفت الرادارات في الجيش اإلسرائيلي ل في اليوم الخامس
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 طتسق  أ  رة تحاول التسلل من األردن إلى المجال الجوي في وادي بيت شان. مسيّ 
رة مفخخة أن المقصود مسيّ  علن رئيس الحكومة حينذاك بنيامين نتنياهوأ رة و المسيّ 
عدة لالنفجار وكانت م   ،طلقت من العراق أو من سوريةنتاح إيراني أ  إمن أنها يبدو 

الذي كان مشغواًل  ،جيش اإلسرائيليفي أراضي إسرائيل. لم يكن من مصلحة ال
لذا ضبط نفسه إزاء محاولة الهجوم كما  ،توسيع نطاق القتال ،حينها بقطاع غزة

 طلقها الفلسطينيون من لبنان.أفعل إزاء الصواريخ التي 
  قبل نحو شهر من عملية "حارس األسوار" شهدت القوات األميركية القليلة التي

طلقت ميليشيات شيعية عراقية تعمل بتمويل إذ أ ؛بقيت في العراق حادثة مشابهة
ة وأصابت بدق ،سوريةالراضي األرة مزودة بالذخيرة من ورعاية وتوجيه إيراني مسيّ 

اصر رات استخباراتية أميركية تراقب عنهنغارًا سريًا كانت توجد فيه طائرات ومسيّ 
 داعش والميليشيات الشيعية العاملة في العراق وسورية.

 ار دي واالستخباراتي اللذان تكبدهما األميركيون كان كبيرًا جدًا وأثالضرر الما
 كبيرًا في واشنطن. كانت إدارة بايدن في ذلك الوقت في بداية المفاوضات اً غضب

في ڤيينا مع إيران بشأن العودة إلى االتفاق النووي الذي انسحب منه ترامب، 
. وذكرت اً يران استفزاز واعتبرت هجوم الميليشيات التي تعمل بالوكالة عن إ

أن إدارة  ،باالستناد إلى مصادر في واشنطن ،"الواشنطن بوست" في تقرير لها
 لكنها قررت في النهاية ضبط النفس. ،الرد على هذا الهجومفي بايدن فكرت 

  ًوجد لكن ي ،الحادثتان المذكورتان أعاله بعيدتان عن بعضهما البعض مكانيًا وزمنيا
 بها، باشرة. بحسب تقديرات جهات استخباراتية غربية موثوق بينهما صلة وثيقة وم

طه حبأي ذرة الالهجوم بالمسيّ  وكذلك ،ربيلأالهجوم في نيسان/أبريل هذه السنة في 
 هما ميليشيات عراقية تعملتنفذ ،الجيش اإلسرائيلي خالل عملية "حارس األسوار"

يشيات اإليراني. هذه الميللها فيلق القدس في الحرس الثوري بالوكالة عن إيران يشغّ 
 ة.سوريالو  يةراضي العراقاألكانت في الليلة الماضية هدفًا لهجوم جوي أميركي في 

  هذه المرة الثانية التي ترد إدارة بايدن على االستراتيجيا الجديدة التي يستخدمها
ل فيلق القدس االستراتيجيا الجديدة التي يشغّ  - وللمزيد من الدقة - اإليرانيون 

بواسطتها الميليشيات التي تعمل في خدمته في الشرق األوسط. هذه االستراتيجيا 
ي من أجل زيادة نجاعة االستخدام نوضعها القائد الجديد لفيلق القدس إسماعيل قآا

العمالني للميليشيات العراقية التي تدفع طهران رواتب جزء كبير من عناصرها. 
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د األسطوري لفيلق القدس قاسم سليماني. هذه الميليشيات كانت تطيع أوامر القائ
لكن بعد اغتياله واغتيال قائد الميليشيات العراقية أبو مهدي المهندس في مطار 

صعوبة في السيطرة على الميليشيات  ا،الذي يفتقر إلى الكاريزم ،بغداد وجد قاآني
 بدأت تتشاجر وتتقاتل فيما بينها.التي و  ،العراقية وفي تشغيلها

  هذه الميليشيات معارضة شعبية متزايدة وسط مواطني العراق من كما واجهت
ها نة على حد سواء. أيضًا حكومة العراق تجندت لكبحها ألنها رأت فيالشيعة والسّ 

 ،ة لهاأداة عنيفة تحاول إيران بواسطتها السيطرة على العراق وتحويله إلى دولة تابع
 د هذهقل اإليرانيون جزءًا من قواعاقتصاديًا وعسكريًا. للتغلب على هذه المعارضة ن

ي فم شرق سورية ئالقافي وإلى منطقة الحدود  ،الميليشيات الموالية لهم إلى سورية
 ياإليرانيون في هذه المنطقة قاعدة كبيرة ه أنشأمنطقة واقعة خارج الحدود. 

 ومستقباًل لدعم جبهة ضد ،معسكر اإلمام علي كقاعدة لوجستية للتمركز في سورية
يل هاجمت إسرائ ،سورية. باالستناد إلى مصادر أجنبيةالراضي األفتح في ائيل ت  إسر 

 سورية عدة مرات.الو  يةراضي العراقاألفي الماضي هذه القواعد الموجودة  في 
  لشيعية التي تعمل بأوامر من ا -لكن الهدف األساسي لهذه الميليشيات العراقية

تل ون وقوات التحالف الغربية التي تقابل الهدف هو األميركي ،إيران ليس إسرائيل
د داعش. هذه الميليشيات هاجمت في أوقات متقاربة القواعد التي يتواجد فيها جنو 

أميركيون في العراق بواسطة قذائف وصواريخ بالستية. وكان الهدف مضايقة 
. الذي أعلنه ترامب، و لحاق خسائر بهم لتسريع انسحابهم من العراقإاألميركيين و 

 ة.وأيضًا ما تعتبره مصلحة عراقي ،خدمت هذه الميليشيات المصالح اإليرانيةبذلك 

 االستراتيجيا الجديدة
  م كن لديها قبل عايالقوات األميركية في العراق وقوات التحالف العاملة فيه لم

وسائل فعالة للدفاع عن نفسها في وجه هذه الصواريخ التي تسببت بوقوع قتلى 
 قدمتواست   ،م األميركيون أنفسهم، وجرى تحديث الراداراتوجرحى. لكن مؤخرًا نظّ 

صواريخ بنجاح؛ كما طور القذائف و الوت من طراز متطور العتراض يبطاريات باتر 
ى حباط الهجمات علاألميركيون وسائلهم االستخباراتية والتعاون مع العراقيين إل

النقطة التي  قواعدهم في  العراق. هذه الوسائل أعطت نتائج ليست سيئة وشكلت
 قرر فيها قآاني التحرك بصورة مختلفة واستخدام استراتيجيا جديدة.
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  ة" تحاريأو "ان ،رات مزودة بالذخيرةلى استخدام مسيّ إتستند هذه االستراتيجيا الجديدة
نتاجها إعامًا في  30لدى إيران خبرة و  ،GPSها بواسطة الـهدقيقة يجري توجي

ون الحوثيون في اليمن يستخدمون منذ وقت ونشرها بواسطة وكالئها. المتمرد
في  ،نتاج إيران ضد أهداف في السعوديةإرات بسيطة االستعمال ودقيقة من مسيّ 

رات األساس ضد منشآت النفط والمطارات العسكرية. ويستخدم الحوثيون هذه المسيّ 
طالقها أيضًا في حربهم ضد القوات الحكومية اليمنية وهم يقومون بذلك إعبر 

. فيلق القدس اإليرانيمن حزب هللا اللبناني و من  عناصربمساعدة رة كبيرة، بمها
رات في اليمن من قطع يجري نفسهم هذه المسيّ أب ون الحوثيون يصنعأصبح مؤخرًا 

 تهريبها من إيران.
   منبدالً فبل غّير الجهة التي تستخدمها.  ،بتغيير وسائل القتال لكن قآاني لم يكتف  

آالف العناصر الذين يجب  تضممحاولة السيطرة على الميليشيات العراقية التي 
دفع رواتب لهم للمحافظة على والئهم إليران، قرر أن يختار من بينهم مجموعات 

ن أالذين ال شك في والئهم إليران وسبق ، و من عشرات المقاتلين الشيعة من النخبة
 نولوجية.أثبتوا قدراتهم القتالية والتك

   قصاء الميليشيات إخدمت سرًا من خالل سرية واست  بكلت وحدات النخبة هذه ش
ستخدم لجمع جزء منها ي   ،نتاج إيرانإرات من دها قآاني بمسيّ و األصلية، وز 

مزود بذخيرة. وذلك باالستناد إلى دروس قتال  آخرمعلومات استخباراتية وجزء 
وم الناجح على منشآت النفط في وفي األساس بعد الهج ،الحوثيين في اليمن

ثبت ذه اإليرانيون مباشرة أ. هذا الهجوم الذي نفّ 2019السعودية في أيلول/سبتمبر 
رات المسلحة هي سالح أكثر نجاعة من لهم بصورة قاطعة ونهائية أن المسيّ 

 ،راتالقذائف والصواريخ الباليستية غير الدقيقة. فمن الصعب كشف هذه المسيّ 
ومن الصعب  ،من اتجاهات غير متوقعة القدومتغيير مسارها و  وهي قادرة على

 سقاطها حتى بعد العثور عليها بسبب أحجامها الصغيرة.إ
  ّرات بعيدة أو قريبةلدى الجيش اإلسرائيلي وسائل ناجعة للكشف عن مسي، 

بل وفي المستق ،خرى وطائرات حربيةواعتراضها بواسطة "القبة الحديدية" وصواريخ أ  
رات التي لدى بواسطة الليزر. في المقابل وسائل كشف واعتراض المسيّ  أيضاً 

 األميركيين هي اليوم في مراحل تطوير ولم تدخل حيز االستخدام...
  ّحارس األسوار" أثبت لألميركيين  عملية رة المزودة بالذخيرة خاللاعتراض المسي"
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القذائف والصواريخ ليس فقط في اعتراض  ،خرى أن لدى إسرائيل قدرة متقدمةمرة أ  
رات. ويمكن التقدير اليوم بصورة في مجال اعتراض المسيّ  بل أيضاً  ،البالستية

عداده في إ سقطت في وادي الينابيع كانت من طراز جرى أ  رة التي مؤكدة أن المسيّ 
 - وأطلقتها قوات من النخبة في الميليشيات الشيعية ،نعت قطعها هناكإيران وص  

 شغلها اإليرانيون.ي - عراقية أو سورية
  2500بينهم نحو ، جندي من التحالف الغربي 3000يوجد في العراق حاليًا نحو 

 وفي ،جندي أميركي. أغلبيتهم موجودة في قواعد في شمال العراق بالقرب من أربيل
 بغداد. ينوي الرئيس بايدن فعل ما فعله الرئيس السابق يوشمال شرق، عين األسد

مقاتل أميركي لحماية القنصليات  300بقاء نحو إهناك و خراج هذه القوات من إو 
ا خراج هذه القوات يجب أن ينتهي هذا العام، لكن في واشنطن قررو إالدبلوماسية. 

هذه الليلة أن يفعلوا ما لم يفعلوه قبل شهر ونصف الشهر وهاجموا قواعد 
 ؛قمع العراالميليشيات العراقية في األراضي العراقية والسورية في منطقة الحدود 

بل ألن المحادثات في ڤيينا وصلت إلى حائط  ،راتليس فقط لردع هجمات المسيّ 
انيين تريد إدارة بايدن أن توضح لإلير  ،على ما يبدو ت اإليرانيين.مسدود بسبب تعنّ 

جراء مفاوضات عقيمة من إتقاتل عند الحاجة وليس فقط كيف أنها تعرف أيضًا  
 دون هدف. 

 بيبأوفي األساس في الكرياه ]مقر وزارة الدفاع[ في تل  ،القدس فيما يتعلق بنا في، 
 سواء جرت في الشمال أو ،قبلة مع إيران أو مع وكالئهاميدركون أن في الحرب ال

 راتسيجري استخدام كبير جدًا لمئات المسيّ  ،إذا انضم الغزيون والحوثيون إليها
. المزودة بذخيرة لمحاولة ضرب أهداف نوعية استراتيجية في األراضي اإلسرائيلية

 ساعدةوهذا األمر يتطلب استعدادًا جديدًا وتموياًل كبيرًا لمشروع الليزر. تقديم م
أميركية مالية لتمويل هذا االستعداد في إسرائيل يساعد مباشرة أيضًا القوات 

 ل في الشرق األوسط وخارجه. األميركية المنتشرة التي تقات
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 صدر حديثاً 
 

 المكتبة الخالدية في القدس، 1720م –2001م
 

  وليد الخالدي ف:تألي
 في من جامعتي لندن وأكسفورد. عمل أستاذاً  مؤرخ ومرجع في القضية الفلسطينية. ولد في القدس، وتخرج

 الشرق  جامعة أكسفورد، والجامعة األميركية في بيروت، وجامعة هارفرد، وزمياًل باحثًا في مركز دراسات
و في األكاديمية األميركية لآلداب . وهو عض١٩٩٦-١٩٨٢األوسط في جامعة هارفرد خالل الفترة 

. 2016ت الفلسطينية وأمين سرها منذ تأسيسها وحتى سنة والعلوم، وعضو مؤسس في مؤسسة الدراسا
كي ال " :عربيةوآخر ما صدر له بال .كتب الخالدي كثيرًا في العربية واإلنكليزية في الشؤون العربية والدولية

 الصهيونية في مئة عام: من" ؛)اأسماء شهدائهو  ١٩٤٨ننسى: قرى فلسطين التي دمرتها إسرائيل سنة 
سيم خمسون عامًا على تق"؛ "(١٩٩٧–١٨٩٧الهيمنة على المشرق العربي )البكاء على األطالل إلى 

 .وكتب أخرى  "ى كامب ديفيد الثانيةالقدس: من العهدة العمرية إل" ؛"(١٩٩٧ –١٩٤٧فلسطين )
 

 

 

 

 

 

 

على مسافة تقع المكتبة الخالدية في قلب البلدة القديمة لمدينة القدس، 
مئة متر من الحرم الشريف في الناحية الجنوبية من طريق باب 
السلسلة، وتطل على البراق وعلى حي المغاربة السابق. موضوع هذه 
الدراسة، التي اعدها البروفيسور وليد الخالدي ونشرها في طبعتها 
األولى في مناسبة مئوية المكتبة الخالدية، هو نشوء المكتبة منذ 

م، أي قبل 1720هـ/1133ل نواة لمخطوطاتها سنة تجميع أو 
م بنحو مئتي عام، ثم ظروف تأسيسها كمكتبة 1900افتتاحها سنة 

، وما 1948عمومية، وكيف تطورت ما بين افتتاحها وسنة النكبة 
 1967حل بها منذئذ، وبعد احتالل إسرائيل للقدس الشرقية سنة 

كتبة الخالدية ، وكيف تمكنت جمعية أصدقاء الم2000وحتى عام 
 وافراد العائلة من الحفاظ عليها وتنميتها.

يأتي هذا الكتاب ضمن "سلسلة منشورات المكتبة الخالدية"، التي 
تصدر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية والمكتبة الخالدية، وتدين 
بوجودها إلى منحة كريمة من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي 

وتشرف عليها علميًا « التعاون »مؤسسة واالجتماعي، أشرفت عليها 
لجنة األبحاث في مؤّسسة الدراسات الفلسطينية واللجنة األكاديمية 

المسجلة في الواليات « أصدقاء المكتبة الخالدية»التابعة لمؤّسسة 
 المتحدة بتعاون وتشاور وثيق مع متوّلي المكتبة في القدس.
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