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 "حماس" وافقت على إطالع إسرائيل والواليات المتحدة

 على قائمة العائالت التي ستحصل على المساعدة القطرية 
 

 6/8/2021"هآرتس"، 
 

 وافقت "حماس" على أن تفحص الواليات المتحدة وإسرائيل قائمة العائالت من قطاع غزة
التي جرى اختيارها للحصول على المساعدة الشهرية من قطر كشرط لتحويل المال. 

ألف عائلة ال تتضمن أعضاء في "حماس" أو  160الـوسيتأكد كل من القدس وواشنطن أن 
أشخاصًا مشتبه في قيامهم بعمليات مسلحة. وبحسب مصادر مطلعة على الموضوع، فإن 

لذي سبب قبول "حماس" ذلك ليس مطالبة إسرائيل والواليات المتحدة به، بل أيضًا الضغط ا
ه إلى غزة. إذ تتخوف هذ مارسته المصارف الفلسطينية التي ستقوم بتحويل المال من قطر

 المصارف من التعرض للمالحقة إذا وصل المال إلى نشطاء في تنظيمات مسلحة.

ناشط في "حماس" قال في حديث لصحيفة "هآرتس" إن الحركة تنازلت عن شرط تحويل 
دوالر لكل عائلة ألنها تدرك أن أي مساعدة يمكنها أن  100المساعدة مباشرة وقدرها 

ر القطاع. المصارف الخاضعة للسلطة الفلسطينية طالبت بتوضيحات تساهم في استقرا
 تتعلق بالدفعات وعموالت تحويل األموال.

ية منذ نهاية عملية "حارس األسوار" في أيار/مايو، تبحث إسرائيل و"حماس"، بوساطة قطر 
 لىوجهات دولية، في كيفية استمرار المساعدة اإلنسانية لغزة، والتي تشمل تقديم منح إ

ر بعشرة ماليين دوالر، أي بحدود  100 العائالت المحتاجة. يقترح القطريون تموياًل يقدَّ
ألف  160دوالر للعائلة الواحدة، بينما بلغ عدد العائالت المسجلة للحصول على المساعدة 

 عائلة. بحسب اآللية التي ُوضعت، جزء من هذه العائالت  سيتبدل مرة كل أربعة أشهر.
يد، السابقة التي حصلت فيها العائالت على المال نقدًا أو من خالل البر  وبخالف المرات

 سُتصدر قطر بطاقة خاصة تستطيع هذه العائالت سحب المال بواسطتها.
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 غانتس: إسرائيل مستعدة لشن هجوم على إيران،
 والقصف على لبنان هو إشارة

 
 5/8/2021"هآرتس"، 

 
 بلة أجرتها معه صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنقال وزير الدفاع يوم أمس الخميس في مقا

ي إسرائيل مستعدة لشن هجوم على إيران. وأضاف أن الهجمات التي شنها الجيش اإلسرائيل
 أمس، ردًا على إطالق صواريخ من لبنان على إسرائيل، هي فقط إشارة إلى أننا قادرون 

 على فعل الكثير ونأمل بأال يجرونا إلى ذلك.

"إيران اليوم على ُبعد عشرة أسابيع من الحصول على مواد مخصبة  ومما قاله غانتس:
تسمح لها بتطوير قنبلة نووية. لقد تجاوزت كل الخطوط التي وضعها االتفاق النووي 

شكل نها تالسابق، ومجددًا أثبتت طهران أنها تشكل تحديًا دوليًا وإقليميًا، باإلضافة إلى أ
رات العمليات اإلرهابية في شتى أنحاء الشرق تهديدًا إلسرائيل، وهي مسؤولة عن عش

 األوسط، وتشغل ميليشيات تابعة لها في اليمن والعراق ودول ُأخرى." 

الهجوم أنهما وراء وكان غانتس اتهم أمس مسؤولين رفيعي المستوى في الحرس الثوري ب
 وذكر على السفينة التي يملكها إسرائيلي بالقرب من ُعمان في نهاية األسبوع الماضي.

غانتس خالل محادثات أجراها هو ووزير الخارجية يائير لبيد مع الدول األعضاء في 
ري مجلس األمن اسم قائد سالح المسّيرات سعيد أريجاني وقائد سالح الجو في الحرس الثو 

اإليراني أمير حاجي زاده كمسؤولين عن الهجوم على السفينة مرسر ستريت، والذي أدى 
 طاني وآخر روماني.إلى مقتل مواطن بري

في ثالث  مئات المسّيرات، وأنها اسُتخدمت غانتس ولبيد بّلغا السفراء أن لدى طهران
. وأضاف اإلثنان أن 2019هجمات من بين ست هجمات نّفذتها منذ أيلول/سبتمبر 

 إسرائيل عملت األسبوع الماضي على كل القنوات السياسية واألمنية في محاولة لتجنيد
ل لي ووضع حدود واضحة إليران. وشددا على أن إسرائيل ستحتفظ بحرية العمالمجتمع الدو 

يًا، في مواجهة أي هجوم أو تهديد يتعرض له مواطنوها، وزعما أن ما يجري ليس نزاعًا محل
 بل "إن الهجوم على قنوات المالحة في العالم وعلى حرية الحركة جريمة دولية"، بحسب

 تعبير لبيد.
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 طالق صواريخ من لبنانل أسبوع إللمرة الثانية خال 

 على مستوطنات في هضبة الجوالن والجليل األعلى
 

 6/8/2021"هآرتس"، 
 

ُأطلقت هذا الصباح )الجمعة( صواريخ على هضبة الجوالن وعلى الجليل األعلى تصدت 
 لها منظومة القبة الحديدية. وبحسب التقارير، سقط صاروخان في أراض مفتوحة واعترضت

الحديدية صواريخ ُأخرى. وكانت ُسمعت صفارات اإلنذار في عدد من المستوطنات القبة 
ء في الشمال، كما سمع السكان صوت انفجارات، وطلبت السلطات المحلية من السكان البقا

 في أماكن محصنة.
 

 تقرير: الجيش اإلسرائيلي سيالحق
 لعناصر الفلسطينية التي تطلق الصواريخ من لبنانا

 
 6/8/2021"معاريف"، 

 
طالق إيقّدرون في الجيش اإلسرائيلي أن هناك احتمااًل كبيرًا أن يواصل نشطاء فلسطينيون 

الصواريخ من الجنوب اللبناني على إسرائيل كما حدث أول أمس في شمال إسرائيل. 
 باإلضافة إلى هذا االحتمال وفي ظل التوترات المتصاعدة على طول الحدود في الشمال،

ة السائد هو احتمال بدء تصعيد كبير في الشمال في مواجهة حزب هللا نتيجفإن التقدير 
 هذه األحداث.

وكما ذكرنا سابقًا، المؤسسة األمنية اإلسرائيلية ال تجد أي عالقة لحزب هللا بحوادث القصف 
األخيرة، لذلك فإن هجمات سالح الجو أمس لم تكن موجهة نحو أهداف تابعة للتنظيم 

. وفي تقدير الجيش  اإلسرائيلي، إذا تم تحديد األطراف الفلسطينية التي الشيعي اللبناني
كانت وراء القصف فسيقوم الجيش بضربهم ولن يسارع حزب هللا إلى الرد والدخول في 
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نة الذي ال  نمواجهة مع إسرائيل. بالنسبة إلى إسرائيل، المقصود نشطاء فلسطينيون من السُّ
 يخضعون لتوجيهات الحزب.

رى ح الجو ليل األربعاء هدفه نقل رسالة إلى لبنان بعد القصف المدفعي الذي جهجوم سال
 خالل النهار، واألهداف التي استهدفها القصف ليس لها أهمية عمالنية فعلية. طائرات

أهداف مختلفة، بينها  3أعوام قصفت  8سالح الجو التي هاجمت لبنان ألول مرة منذ 
دية خ على إسرائيل قبل أسبوعين، بالقرب من مخيم الرشيالمكان الذي ُأطلقت منه الصواري

انا كيلومترات عن مدينة صور. الهدفان اآلخران ك 5لالجئين الفلسطينيين الذي يبعد نحو 
في المنطقة التي ُأطلقت منها الصواريخ أول أمس، حيث ُأصيبت طريق داخلية في قرية 

 تحمل منصة إطالق للصواريخ بُقطرالمحمودية، بعد أن كشفت إسرائيل عبور سيارة كانت 
 مليمترًا على  هذه الطريق قبل أن تتمركز وتطلق صواريخها على إسرائيل. 122

ف ألهداايعتقدون في الجيش اإلسرائيلي أن نقل الرسائل إلى لبنان كان مهمًا، بينما مهاجمة 
ع مكثفة لجمبحد ذاتها لم يكن لها أهمية عمالنية كبيرة. يأمل الجيش بأن يقوم بعملية 

 معلومات استخباراتية عن النشطاء الفلسطينيين في مخيمات الالجئين لوقف هذا التوجه
 رداً  المقلق. ويعتقدون في قيادة الشمال أن توجيه ضربة مباشرة إلى هؤالء النشطاء سيشكل

 ناجعًا لوقف هذا التوجه الذي يهدد االستقرار األمني في المنطقة.

الثة ئيل من خالل العملية التي نفذتها أمس ومهاجمة األهداف الثوعلى أي حال أرادت إسرا
 التي أن تبعث برسالة لمن تبقى من الحكومة اللبنانية، وفي األساس إلى المؤسسة العسكرية

تمر ال تزال تعمل على األرض، بأن ضرب البنى التحتية في لبنان ال يزال مطروحًا إذا اس
 إطالق الصواريخ في اتجاه إسرائيل.

 
 

 
 
 
 

 



 عند االقتباس يرجى ذكر المصدر
 
6 

 
 مراسل الشؤون العسكرية - نوعام أمير

 4/8/2021"مكور ريشون"، 
 

 "حماس" تستغل التراخي اإلسرائيلي في الشمال
 

  ما من شيء يحدث بالصدفة في الشرق األوسط، ولكل إطالق نار عنوان على
الرغم من أن لكل إطالق نار تفسير مختلف. التوجه الطبيعي اليوم هو نحو ربط 

من لبنان على كريات شمونة والجليل األعلى بالتوتر في مواجهة إيران. القصف 
كالم وتصريحات رؤساء المؤسسة األمنية، وقبل كل شيء رئيس الحكومة نفتالي 

ين بينت، سمعتها طهران. لكن هذه المرة أيضًا كما في الحادثتين السابقتين، اللت
ذا القصف هو تلميح من ُأطلقت فيهما صواريخ على إسرائيل من لبنان، فإن ه

 تنظيم فلسطيني يتماهى مع "حماس".
  المال القطري. ال تريد "حماس" التشاجر مع  - السبب المركزي هو مرة ُأخرى

إسرائيل في الجنوب، وهي تعتبر الرد اإلسرائيلي على هجوم في مرمى نصر هللا 
 لبنان لم يكنليس قويًا )ولتسمح لي القيادة الشمالية، لكن إطالق القذائف على 

قويًا(. في ظل عدم وجود ردع في الشمال تستعرض "حماس" عضالتها وتستغل 
الوضع: إطالق "حماس" النار من الجنوب يكلف اليوم غاليًا، لكنها في الشمال 

 تستغل مظلة حزب هللا والرد المنضبط.
  غالف غزة "نحن نحاول قال وزير الدفاع بني غانتس أمس خالل زيارته إلى

وتحويل المساعدة القطرية... إسرائيل تقّدر كثيرًا دعم قطر  الوضع تحسين
لالستقرار، ونحن نعمل من أجل وضع آلية تضمن المزيد من األمن إلسرائيل 
وتقوي السلطة الفلسطينية كعنصر معتدل وكممثل للفلسطينيين، وتؤمن رفاه سكان 

استمرار الهدوء،  "حماس". كل ما هو مطلوب هو إرهابغزة الذين يعانون جّراء 
 وكلما استمر سيكون وضع المواطنين لدى كال الطرفين أفضل." 

  المشكلة أن غانتس يربط الهدوء في الجنوب بالهدوء في قطاع غزة وال يأخذ في
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أن مصدرها ال تعني  ار التي انطلقت في الجليل األعلىالحسبان أن صفارات اإلنذ
ّمح إلى إسرائيل بواسطة القصف من قيادات "حماس"  تل ليس الجنوب وقطاع غزة.

 الشمال بأن تعنتها في إدخال المال القطري سيكلفها خرق الهدوء.
 بنان في المرة السابقة التي ُأطلقت فيها صواريخ من الشمال تعهد وزير الدفاع أن ل

أن  هو الذي سيتحمل المسؤولية، لكن لبنان ال يتحمل شيئًا. هذه المرة أيضًا يبدو
تفي بتصريحات لوسائل اإلعالم وبردود أقل إلعادة الهدوء إلى إسرائيل ستك

المنطقة. التخوف هو من أن يجد سكان الشمال أنفسهم في جبهة مشابهة لغالف 
 غزة.

 
 محلل عسكري  - عاموس هرئيل

 6/8/2021"هآرتس"، 
 

 إسرائيل يمكن أن تربح دولياا من الحادثة اإليرانية في الخليج 
 

 تعرضت له قبل أسبوع سفينة يملكها بصورة غير مباشرة  هجوم المسّيرات الذي
ها إسرائيلي قبالة شواطىء ُعمان قدمت هدية إلى إسرائيل لم تكن تنتظرها في صراع

ضد إيران. سالح الجو في الحرس الثوري اإليراني الذي وقف وراء الهجوم نجح 
فينة وأصابت في مهمته. مسّيرة انتحارية انفجرت بالقرب من جسر القيادة في الس

 المنطقة التي تقع تحتها الغرف. الهجوم على سفينة "مرسر ستريت"، التي تملكها
شركة تعود إلى رجل األعمال اإلسرائيلي أيال عوفر، أسفر عن مقتل قبطانها 

 الروماني وحارس أمن بريطاني.
  ن ليست إيران َمن بدأ الحرب البحرية، بل إسرائيل التي تهاجم منذ عامين )من دو

وقوع إصابات في األرواح( ناقالت تهّرب النفط من إيران إلى سورية في صفقات 
ل أرباحها إلى حزب هللا. الهجمات في البحر هي جزء فقط من تحرُّك إسرائ يلي تحوَّ

واسع النطاق، المعركة بين الحروب التي شملت في العقد األخير مئات الهجمات 
قة بها، مثل حزب هللا وميليشيات على أهداف تابعة إليران وتنظيمات لها عال

ان في مقتل ك - شيعية ُأخرى، في كل أنحاء المنطقة. لكن الخطأ اإليراني
 بين يدي إسرائيل في التوقيت المالئم. وقع - مواطنين من دولتين أوروبيتين
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 الردود األولى  في وسائل اإلعالم ليل الجمعة الماضية دلت على رغبة في تصفية 
ع اإليرانيين. هذه الروح القتالية سمعناها من رئيس الحكومة سريعة للحساب م

ول نفتالي بينت ورئيس األركان أفيف كوخافي. بينما كان وزير الدفاع بني غانتس أ
َمن دفع نحو إيجاد قنوات سياسية. بتوجيهات من المستوى السياسي تحدث 

مات كوخافي مع نظيره في بريطانيا وفي دول ُأخرى، وعرض أمامهم معلو 
 أيضاً  استخباراتية تثبت المسؤولية اإليرانية عن الهجوم. كما شاركت وزارة الخارجية

في االتصاالت. وكلما مر الوقت كلما أصبحت الردود من لندن وواشنطن أكثر 
حدة. وخالل هذا األسبوع دفعت إسرائيل نحو إصدار بيان عن مجلس األمن يدين 

 د كلّ  اّل يثمر هذا المسعى نتيجة من دون تأييالهجمات اإليرانية. لكن من المحتمل أ
 من روسيا والصين اللتين من الصعب أن تكونا معنيتين به.

 ت ولوياكالم بينت خالل زيارته إلى القيادة الشمالية يوم الثالثاء دّل على سّلم األ
 الحالي: تحاول إسرائيل تجنيد المجتمع الدولي إلدانة إيران. هجوم سيبراني أو

مكنهما االنتظار. وبهدف استباق االنتقادات المتوقعة ي - ا في مكان ماتفجير م
من المعارضة بشأن إظهار ضعف حيال إيران، أضاف رئيس الحكومة تهديدًا 
 مفاده أن إيران ال تستطيع أن تعيش بسالم بينما تؤجج المنطقة. وقال إن زيادة

 ية في مواجهة إيران.ميزانية الجيش التي ُأقرت تهدف إلى تحسين قدرته الهجوم
  لذي اأضيفت إلى الورطة اإليرانية حادثة غريبة وقعت مساء الثالثاء. فبعد التفجير

حدث في الخليج أوقفت حركة خمس سفن. وبحسب التقارير، تعرضت إحداها 
ة لعملية خطف من طرف مسلحين إيرانيين. في صباح اليوم التالي ُأفِرج عن السفين

ن فلت"، بعد أن خّرب طاقمها المحركات ولم ينجح الخاطفو البريطانية "أميرة األس
ًا في اإلبحار فيها. إيران نفت أن تكون لها أية عالقة بالحادثة، مثلما نفت أيض

ن ه. لكتفجير المسّيرة قبل أسبوع. التكذيب اإليراني بشأن تفجير المسّيرة ال أساس ل
ن مربحوا توّقع  اإليرانيون أن يالحادثة الثانية تبدو مشكوكًا فيها إلى حد ما، ماذا 

 خطف سفينة بريطانية خالل أداء الرئيس اإليراني إبراهيم رئيسي اليمين؟ 
  بالنسبة إلى إسرائيل، التطورات في الخليج مرتبطة مباشرة بمسألة استراتيجية مهمة

استئناف المفاوضات بين إيران والدول العظمى  - مطروحة على جدول األعمال
. من المفترض 2018النووي الذي انسحبت منه إدارة ترامب في سنة  بشأن االتفاق

أن ُتستأنف المفاوضات في ڤيينا في نهاية الشهر، لكن أجهزة االستخبارات 
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 اإلسرائيلية ليست متأكدة من أن إيران تسعى التفاق جديد.
  بينت الذي يخطط للقيام بزيارة الرئيس بايدن في واشنطن، سيحاول تحذير

 لفترةين من تداعيات االتفاق الجديد في ضوء التقدم الذي حققته إيران في ااألميركي
حاجة األخيرة على صعيد قدرتها النووية. هذا األسبوع اّدعى غانتس أن اإليرانيين ب

إلى عشرة أسابيع للوصول إلى "نقطة القفزة" التي سيجمعون فيها كميات من 
 ج رأسدة )استكمال العملية مرتبط بإنتااليورانيوم المخّصب كافية إلنتاج قنبلة واح

 حربي نووي من الممكن أن يستغرق نحو عام أو عامين(. 
 من المهم التذكير مرة ُأخرى بأن هذا التقدم الذي تحقق هو نتيجة فشل السياسة 

التي قادها دونالد ترامب ورئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو. العقوبات 
م أقصى الضغط لم يكسرا طهران، بعكس توقعات األميركية الشديدة واستخدا

نتنياهو، هما فقط دفعاها إلى المزيد من اإلصرار على االستمرار في مشروعها 
 النووي. في هذه األثناء وكما لّمح بينت عن حق، يبدو أن رئيس الحكومة السابق

لم يستغل األعوام الثالثة التي مرت من أجل صقل الخيار العسكري اإلسرائيلي 
ع على الرغم من أنه كان واضحًا أن اإليرانيين عادوا إلى تخصيب اليورانيوم أسر 

 من أي وقت مضى.
 ارة سيحاول بينت استغالل األجواء الجيدة التي سادت عالقة الحكومة الجديدة باإلد

األميركية الحالية في واشنطن من أجل إيجاد أذن صاغية إلى التحفظات 
 اإلسرائيلية. 

  واشنطن ضده كما حاول أن  ليبير مؤهل، ولن يحاول تأبأن بينت غيعلم بايدن
، 2015يفعل نتنياهو مع الرئيس باراك أوباما في خطابه أمام الكونغرس في سنة 

لى بعد توقيع االتفاق  النووي األصلي. في المقابل، من المتوقع أن يضغط بايدن ع
العالقات التكنولوجية بينت كي يستجيب للمطالب األميركية بشأن فرض قيود على 

عة مع الصين. لقد نجح نتنياهو في رد  طلبات إدارة ترامب في هذا الشأن طوال أرب
 يبدو أن صبرو  - أكثر التزامًا بمحاربة الصين لكن اإلدارة األميركية الجديدة أعوام،

 األميركيين قد نفذ.
  يات اإلدارة العملية السياسية مع الفلسطينيين تحتل مكانًا أدنى في سّلم أولو

األميركية. ومع ذلك، من المعقول أن يرغب األميركيون في رؤية تقّدم ولو كان 
رمزيًا. ال يزال بينت يعارض االجتماع برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس 
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م سياسي ضمن التركيبة الحالية للحكومة(،  ألسباب عملية )ال مجال إلحراز تقدُّ
الجنود اإلسرائيليين في محكمة الجنايات الدولية وألسباب مبدئية )"عباس يالحق 

في الهاي"(. وهو سيحاول استرضاء األميركيين من خالل مبادرات اقتصادية تنوي 
 حكومته القيام بها في الضفة الغربية.
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 127مجلة الدرسات الفلسطينية العدد 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 "فلسطين تنتفض"
 

(، 127"مجلة الدراسات الفلسطينية" ) يصدر األسبوع المقبل عدد
مايو، التي شملت كل هّبة شهر أيار/ متضمنًا ملفًا خاصًا عن

ب افتتاحية العدد وليد . وقد كت1936رة األولى منذ ثورة فلسطين، للم
 70الخالدي، بعنوان "تأمالت وخواطر"، مر بها على ما يربو على 

ل، على نص الياس عامًا من النضال الفلسطيني. واقتصر باب مداخ
خوري عن "الكالم والكالم المكسور: الثقافة في مواجهة النكبة 

 المستمرة واالنحطاط اإلخالقي". 
نظمي الجعبة "حي الشيخ جّراح  ملف "فلسطين تنتفض" شارك فيه:

كميل منصور "دالالت هّبة القدس وحرب غزة  ومعركة البقاء؛
ودروسهما"؛ عبد الرازق فّراج "كي ال تتبدد تضحيات ومنجزات أيار 
الفلسطيني"؛ رندة حيدر "العملية العسكرية ضد غزة: حرب على 

: 48الوعي وصراع على السردية"؛ أنطوان شلحت "هبة فلسطينيي 
ا"؛ سعاد قطناني هدف مزدوج"؛ معين الطاهر "ما بعد القدس وسيفه

"شوك الصّبار"، أحمد عز الدين أسعد "محو المحو: تأمالت في هّبة 
القدس وَمداراتها"؛ مهند عبد الحميد "مقومات إعادة البناء والتحرر"؛ 
عدنان أبو عامر "معركة غزة األخيرة وآفاقها المستقبلية"؛ عبد الجواد 

ثة تحقيقات: عبد عمر "التقاء أزمتين: قراءة في الهّبة الكبرى". ثال
؛ أمجاد سعيد 48ـالرؤوف أرناؤوط من القدس؛ حسن مواسي من ال

 شبات من غزة.
، حوارًا مع وليد الخالدي عن كتاب 127كما تضمن العدد 

"السيونيزم، أي المسألة الصهيونية: أول دراسة علمية بالعربية عن 
مها وقدم الصهيونية"؛ دراسة بعنوان "إذن بالرواية" إلدوارد سعيد، ترج

لها عبد الرحيم الشيخ. ومقاالت لكل من: جانكيز تشاندار "روسيا 
اللعز: ليست امبراطورية، وإنما دولة إمبريالية دائمًا"؛ ميشال نوفل 

اإليراني"؛ عمر تشبينار "رؤية بايدن إلى  –"صور التفاهم األميركي 
دن سياسة أميركا العالمية والشرق أوسطية"؛ داود تلحمي "إدارة باي

الشأن الفلسطيني: إنفراجات محدودة وحلول مؤجلة". وأخيرًا، قراءة في 
كتاب غسان أبو ستة وميشال نوفل "سردية الجرح الفلسطيني: تحليل 

 السياسة الحيوية إلسرائيل".
 


