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 ]سورية تتهم إسرائيل بشنّ
 غارة جوية في منطقة مصياف[

 
 31/1/0201"هآرتس"، 

 
إسرائيل وقع في ساعة مبكرة إلى سب نُ ن هجوماًإالتلفزيون الرسمي السوري  قال

 منطقة مصياف في ريف حماة الغربي شمال غرب البلد. أمس )األحد( فيمن فجر 

الهجوم  إثر هذاتم تفعيل منظومات الدفاع الجوية في وأضاف التلفزيون أنه 
 .اإلسرائيلي

غارة الهجوم كان عبارة عن أن ب "سانا" لسورية الرسميةوأفادت وكالة األنباء ا
عدة أهداف في  صوبطلقت خاللها صواريخ من منطقة شمال لبنان جوية أُ

بعض أسقطت أنظمة الدفاع الجوي السورية  وأضافت أنطرطوس وحماة. 
ولحقت أضرار  ،جنود سوريين بجروح 3أصيب  ،لهجومانتيجة أنه و ،الصواريخ

 مال..باأل

إلى  إسرائيلإلى أدت غارة جوية إسرائيلية منسوبة  ،في األسبوع الماضيأنه  يُذكر
 ن الخدمة. الدولي مخروج مطار حلب 

 ه، وأنإن الضربة استهدفت إمدادات أسلحة إيرانيةإعالمية أجنبية وقالت تقارير 
 .ن استئناف الرحالت الجوية في وقت الحقعلِأُ

 

 تفويضاً واضحاً  أشهر 4الحكومة الحالية تلقت قبل ]نتنياهو: 
 [مصممة على تطبيق سياستها هيو ،من مواطني الدولة

 
 31/1/0201"معاريف"، 
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لمستشارة إلى اه رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو انتقادات وجّ
بعد أن جمدت يوم الجمعة الماضي قرار  ،ية للحكومة غالي بهراف مياراانونالق

بنقل قائد الشرطة في منطقة تل أبيب ، والقاضي وزير األمن القومي إيتمار بن غفير
 .عامي إيشد من منصبه

تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعالم في مستهل االجتماع الذي  وقال نتنياهو في
ون تك ،ام ديمقراطي سليمنظ إنه "في أيّ عقدته الحكومة اإلسرائيلية أمس )األحد(

يجب ما أجهزة األمن. هذا  ةالشرطة وبقيو الحكومة المنتخبة مسؤولة عن الجيش
ن أحد آخر يقرر مَ ويل لنا إذا لم تكن األمور بهذا الشكل. وال يوجد أيّالو ،أن يكون

 ."وكيف يقودها ،يقود هذه األجهزة

ن يقود لمنتخبة مَ"هل سيقرر أحد آخر من خارج الحكومة ا :وأضاف نتنياهو
الحفاظ على القانون و ،الكفاح ضد اإلرهاب داخل البلدو ،الكفاح ضد إيران

قوضنا هذا، وإذا  ،مجتمع سليم ديمقراطية وأيّ أساس أيّهو والنظام؟ هذا 
 ."سنقوض مجرد وجود الديمقراطيةف

ة خط بشأنتسوية الجارية من أجل التوصل إلى  تصاالتالق نتنياهو إلى اوتطرّ 
أشخاص يكون هنا.  فأعرب عن أمله بأن تنجح، وبأن، ئيجهاز القضاالإضعاف 

لى أكد أن ع في الوقت عينه،لكنه ووطنيون ومهتمون بالدولة ومستعدون للتحاور، 
تفويضاً واضحاً من مواطني  أشهر 4بأن الحكومة الحالية تلقت قبل  الجميع الوعي

  .وأنها مصممة على تطبيق سياستها ،الدولة
واتهم نتنياهو المعارضة مجدداً بالعمل ضد خطة التغييرات في الجهاز القضائي 

 سقاط الحكومة المنتخبة الحالية.إجل خلق حالة من الفوضى وأمن 
قال إنها ف ،وتحدث نتنياهو عن زيارته إلى إيطاليا في نهاية األسبوع الماضي

حاولة بلورة موقف م ة الحكومة الرامية إلىمة كجزء من سياسمهزيارة كانت 
 النووي اإليراني. البرنامج متشدد أكثر ضد 

 بلورة موقففي اإليطالية  حكومةبحث مع رئيسة ال رئيس الحكومة إلى أنهشار أو
ضد المشروع النووي االيراني. كما طلب منها تغيير طريقة تصويت  أكثر صرامةً
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 تصديرموضوع قشة وفي المنابر الدولية، وجرت منا ،يطاليا في األمم المتحدةإ
 مواضيع.الوغيره من  ،الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى إيطاليا وأوروبا

 
 فلسطينيين برصاص الجيش اإلسرائيلي 1]مقتل 

 بحجة محاولة تنفيذ عملية مسلحة بالقرب من نابلس[
 

 31/1/0201"يديعوت أحرونوت"، 
 

بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش اإلسرائيلي إن دورية تابعة للجيش  قال
 4بها  أن يقومحاول  "،إرهابية"حباط عملية بإ قامت الليلة قبل الماضية

 بلدة جيت في منطقة بالقرب منفلسطينيين حين أطلقوا النيران على الدورية 
 .نابلس

فراد الدورية من أتمكن  ،الطرفينل إطالق النار بين بعد تبادُ وأضاف البيان أنه
قع ولم ت، أفراد دورية الجيشإلى م الرابع نفسه بينما سلّ  ،"اإلرهابيين"من  3قتل 

 3الدورية فراد أصادر  الحادثة،انتهاء بوأفراد الدورية. إصابات في صفوف 
 ".اإلرهابيين"وأمشاط ذخيرة كانت بحوزة  ومسدساً 31-مإبنادق من نوع 

ن المسلحين أعضاء في إت فيه قالبياناً  "رين األسودع"وأصدرت مجموعة 
 .صفوفها

في وقت سابق إلى أن الفلسطينيين الثالثة الذي أشارت مصادر فلسطينية  وكانت
 موه ،النابلسية "عرين األسود" مجموعة أعضاء في هم االشتباكاتهذه وا في قُتل

 .(عاماً 24، 22، 38جهاد الشامي وعدي الشامي ومحمد الدبيك )
 

عناصر األمن اإلسرائيليين منح  يهدف إلى بمشروع قانون لدفع قدماً اتأجيل ]
 [ةنيعمال نشاطاتمالحقة قضائية على أفعالهم خالل أيّ  إزاءحصانة 

 
 31/1/0201"معاريف"، 

 



 عند االقتباس يرجى ذكر المصدر

 
5 

عناصر منح  يهدف إلى بمشروع قانون لدفع قدماًا ةتأجيل خطأمس )األحد( تم 
 اتنشاطمالحقة قضائية على أفعالهم خالل أيّ  إزاءاألمن اإلسرائيليين الحصانة 

ية للحكومة غالي انونبعد أن حذرت المستشارة القوذلك لمدة أسبوع،  ،ةنيعمال
ميارا من أن مشروع القانون من شأنه تعريض أفراد أجهزة األمن للمالحقة  بهراف

ويشكل مخاطر جسيمة على العالقة بين الجمهور  ،القضائية في الخارج
 .سرائيلي وسلطات إنفاذ القانوناإل

 ،الذي قدمه عضو الكنيست تسفيكا فوغل هذا وكان من المقرر طرح مشروع القانون
سابق  ضابطاليميني المتطرف، وهو  " ]"قوة يهودية"[عوتسما يهوديت"من حزب 

ق في وقت الحلشؤون سّن القوانين وزارية اللجنة الفي الجيش اإلسرائيلي، على 
بعد أن أصدرت ولكن . كوميئتالف الحالا إذا كان سيحظى بدعم التحديد م أمس،

 .تم تعليق مشروع القانون حتى األسبوع المقبل ،ميارا رأيها بهراف

واجب التحقيق  كثيراًيعرقل  مشروع القانونية من أن انونوحذرت المستشارة الق
 للقوة، وهو واجب يشكل جزءاً  ،أو غير الالئق ،في شبهات االستخدام غير القانوني

 .من حماية سيادة القانون وحقوق اإلنسان في دولة إسرائيل

لمحاكمة لض أفراد األمن يعرّ  أن لمشروع القانون من احتمالر منتقدون حذّكما 
بما في ذلك في المحكمة الجنائية الدولية في الهاي، إذا لم يعد  ،في الخارج

امل مع للتع معقوالً داخلياً قضائياً تمتلك جهازاً المجتمع الدولي يعتبر أن إسرائيل
 .االتهامات

 وميئتالف الحكالفي الوقت الذي يدفع ا هذاالجدل بشأن مشروع القانون  جاءو
بخطة مثيرة للجدل إللغاء الضوابط القضائية على السلطة السياسية، وهي خطوة 

لمالحقة لسياسيين أفراد األمن وال ض هي أيضاًيحذر منتقدوها من أنها قد تعرّ
 .إذا تم تقويض سيادة القانون اإلسرائيلية ،القضائية في المحافل الدولية

إلى لجنة هتها ية للحكومة هذه الحجج في رسالة وجّانونوكررت المستشارة الق
قد يأتي تطبيق الحصانة بخطر كبير على الجمهور وعلى : "وكتبت سنّ القوانين.

عيات بعيدة المدى على طريقة عمل النظام في كون له تداتدولة إسرائيل، وقد 
ع . كما يشكل مشروإسرائيل، في العالقة بين الفرد وممثلين مختلفين للحكومة
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على أفراد قوات األمن أنفسهم الذين سيكونون عرضة للتحقيق  خطراًالقانون 
عن مخاطر أكبر على حياتهم وسالمة  والمالحقة الجنائية في الخارج، فضالً

أن الحصانة، كما هو مقترح، العمالنية." وأضافت كجزء من أنشطتهم  ،أجسادهم
وبالتالي تؤدي إلى انتها. حقوق اإلنسان والمصالح  ،نقطة التوازن اً ر جذريتغيّ

 .خرىاألساسية األُ 
]رئيس "عوتسما بن غفير  تعقيباً على ذلك، اتهم وزير األمن القومي إيتمارو

جيش المبادرة من أجل جنود  ةبمعارضية انونالمستشارة القيهوديت"[ 
 .كما تعهد مواصلة الدفع بمشروع القانون أعداء إسرائيل،وضد اإلسرائيلي، 

لجنود وأفراد الشرطة يهدف إلى منح امشروع القانون  وأشار بن غفير إلى أن
وحرس الكنيست ومتطوعي الحرس  "[الشابا.]"جهاز األمن العام  عناصرو

في التي يقومون بها ألعمال لحصانة جنائية شاملة  خرىالوطني وقوات أمن أُ
 ".اإلرهاب"أو ضد  العمالنية،أثناء األنشطة  في سياق تنفيذ الواجبات

 
 يُعتبر عودة العالقات بين إيران والسعودية]بينت: اتفاق 

 [لحكومة نتنياهو  ذريعاً وفشالً لطهران  اً سياسي اً نصر

 
 30/1/0201"يديعوت أحرونوت"، 

 
عودة العالقات بين اتفاق  السابق نفتالي بينت إن ةاإلسرائيلي الحكومةقال رئيس 

لحكومة بنيامين   ذريعاًإليران وفشالً اًسياسي اًنصريُعتبر  إيران والسعودية
ف إقليمي ضد جهود بناء تحالُإلى ضربة قاتلة  وشدّد على أنه يوجّه ،نتنياهو

 .إيران

بيان صادر عنه أول أمس )الجمعة(، أكد فيه جاءت أقوال بينت هذه في سياق و
التفاق نجم عن مزيج من اإلهمال السياسي والضعف العام والصراع أيضاً أن ا

حكومة نتنياهو هي فشل اقتصادي وسياسي وأمني إن " :وقال. الداخلي في البلد
دول  وال بد من القول إن .لخطرلض دولة إسرائيل تها يعرّوالي، وكل يوم من مدوّ
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في صراع مع حكومة مختلة تعمل في الغارقة الم والمنطقة تراقب إسرائيل الع
 ."تدمير الذات بشكل منهجي

إثر مفاوضات  صادر عنهما، فيوكانت إيران والسعودية أعلنتا في بيان 
قطاع بعد ان بينهما،، استئناف العالقات الدبلوماسية أول أمس استضافتها الصين

 اللدودين. الخصمين هذين طويل األمد بين 
سيتم افتتاح السفارتين في طهران  البلدين،وبحسب وسائل اإلعالم الرسمية في 

 وسيجتمع وزيرا خارجية البلدين قريبًا. ،والرياض خالل شهرين

 
 ]المستشارة القانونية للحكومة توعز بوقف إجراءات تنحية قائد

 التنحية[شرطة تل أبيب وشبتاي يعترف بأنه أخطأ في توقيت إعالن 
 

 30/1/0201"يديعوت أحرونوت"، 
 

أخطأ في توقيت إعالن  إنهيعقوب شبتاي اإلسرائيلية للشرطة  قال القائد العام
ات ن جولة التعيينأإلى  وأشاريشد، إبيب عامي أتل  منطقةتنحية قائد الشرطة في 

إعالنها اآلن كان توقيت  ،ولذا ،المذكورة كانت مقررة إلى ما بعد شهر رمضان
 خطأ.

وجاءت أقوال شبتاي هذه في سياق مؤتمر صحافي عقده مساء أمس )السبت(، 
  .بيبأتل  شرطة منطقةتنحية قائد وذلك بعد أن أعلن تجميد إجراءات 

قرار  هو مَن ضغط التخاذ وأضاف شبتاي أن وزير األمن القومي إيتمار بن غفير
بعدم تنفيذ تعليماته الوزارية حيال اتهمه ن أبعد  شرطة تل أبيب،تنحية قائد 

 في الجهاز القضائي.المشاركين في االحتجاجات ضد التغييرات 
ية نوناعلى خلفية بالغ أصدرته المستشارة الق المؤتمر الصحافي لشبتاي أتىو

شرطة تل بوقف إجراءات تنحية قائد فيه وعزت ، وأبهراف مياراغالي للحكومة 
جراء كما اإل اهذلقانونية المراجعة الحين استكمال  جراء بحقه إلىإ و أيّأ أبيب،

 يتطلب القانون. 
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 وأعلن شبتاي التزامه بالبالغ.
دير ية للحكومة تانونوقال إن المستشارة الق أقوال شبتاي،وزير بن غفير على ال وردّ

 ، ويجب وضع حدّ لذلك.عمل الشرطةفي وتتدخل  قائد العام،ال

ية، وقال إن اليوم الذي سنضطر فيه إلى انونالق وهدد بن غفير بإقالة المستشارة
 أصبح قريباً. اتخاذ قرار بشأنها

 
 ظاهرات األخيرةتفي موجة ال يشاركونمئات اآلالف ]

 [القضائي جهازلى الإإدخال تغييرات جذرية  ةعلى خط احتجاجاً 

 
 30/1/0201"يديعوت أحرونوت"، 

 
شار. مئات آالف اإلسرائيليين في موجة التظاهرات األخيرة، احتجاجاً على 
الخطة الحكومية الرامية إلى إدخال تغييرات جذرية على الجهاز القضائي، والتي 

 أقيمت في مختلف أنحاء إسرائيل مساء أمس )السبت(.  
حيث المقر  ،متظاهر في تل أبيب 322.222تقارير إلى مشاركة نحو  أشارتو

كما سُجلت مشاركات بأعداد قياسية للمتظاهرين في  ظاهرات.تالرئيسي لهذه ال
تقارير إلى وصول أعداد المتظاهرين فيها إلى نحو  أشارتالتي و ،مدن مثل حيفا

02.222. 
 ،حكومة اليمين أكدت، على التواليظاهرات أسبوعها العاشر تال هذه وبينما دخلت

في أجندتها التشريعية األسبوع  قدماً المضيّنيتها  ،بزعامة بنيامين نتنياهو
التي أثارت  ةلتوقف والتفاوض بشأن الخطإلى ادعوات  المقبل، متجاهلةً

 انقسامات في الرأي العام اإلسرائيلي.
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"معهد أبحاث األمن ن في وباحث ،يطفل غوجانسكي وإلداد شئيسيما شاين ويو
 القومي" في جامعة تل أبيب

 30/1/0201، 3961، العدد "عال-مباط"
 

 السعودية: -العالقات اإليرانية عودة
 وكيف تؤثر إسرائيلياً؟   المعاني واإلسقاطاتما هي 

 
  ،رينيالعالقات وإعادة السف عودةأعلنت السعودية وإيران، بوساطة صينية 

بين الرياض وطهران، بعد شهرين على أبعد تقدير. وفي إطار االلتزامات 
خل في ن التدمقيات القديمة، واالمتناع االمتبادلة، اتفقتا على تطبيق االتف

القضايا الخالفية  بشأنالشؤون الداخلية، باإلضافة إلى إطالق حوار واسع 
 ي. واإلقليمية، مع التشديد على األمن واالستقرار اإلقليم

  بعد قيام السعودية بإعدام ، 2231 سنةانقطعت العالقات بين الدولتين في
اً للعائلة شرسرجل الدين الشيعي البارز نمر النمر، الذي كان معارضاً 

الهجوم اإليراني  ت فيذروة النزاع بين الدولتين كانوالمالكة السعودية. 
ت وصواريخ رامسيّ بواسطةغير المسبوق على مخازن النفط "أرامكو"، 

إلى إنتاج النفط السعودي  من ل(. هذا الهجوم قل2239ّ)أيلول/سبتمبر 
ل كإزاء لسعودية إلى اقت، وكان حدثاً مفصليًا بالنسبة والنصف بشكل م

كل ما ة خاص صورةوب ،ما يخص قدرتها على التعامل مع التهديد اإليراني
ريًا. كل هذا ل" إدارة ترامب التي لم تتجند لمساعدتها عسكيخص "تجاهُ

دفع بالسعودية إلى تنويع مصادر دعمها على الصعيد الدولي، وإدارة 
 المخاطر على الصعيد اإلقليمي.

 تم إجراء عدة جوالت حوار ما بين طهران  ،خالل العامين الماضيين
العالقات  استئنافمانية، بهدف بوساطة عراقية وعُ  ،والرياض

 تحقيق رؤية النظامفي ان الرغبة الدبلوماسية. أساس المصلحة اإليرانية ك
رئيسي بشأن تحسين العالقات مع الجوار، إبراهيم كما أعلنها الرئيس 
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ي في كيرتقليل التأثير األمإلى كبر التي تطمح األكجزء من السياسة العامة 
الحصار على طهران. أما المصلحة السعودية، فإنها  خفيفالمنطقة، وت

دائرة ضد الحوثيين في اليمن المدعومين إنهاء الحرب ال تكمن في باألساس
في الهجوم على  جرىالهجمات المتكررة عليها كما  وكذلك من إيران،
 األزمةثم حدثت ، اًوتباعد اًالعالقات بين الدولتين شهدت تقاربو"أرامكو". 

في أعقاب االحتجاجات الداخلية في ، 2222 سنة أواخر بينهما في األكبر
لسعودية بأن وسائل اإلعالم إلى اهتها طهران وجّإيران واالتهامات التي 

هم ن، بينون إيرانيومسؤولوقام التابعة لها تحرض المواطنين اإليرانيين. 
السعودية علناً. واستناداً إلى معلومات  بتهديدرات، ستخباوزير اال

راتية واضحة تفيد باحتمال هجوم على السعودية، دفعت الواليات ااستخب
حتى أن  ؛إيرانإلى رت رسالة تحذير وبذلك مرّ ،يةالمتحدة بسفن حرب
التي تبث قناة "إيران إنترناشيونال" الممولة سعوديًا  ،السلطات البريطانية

ستطيع حماية الطاقم في لندن، تال  اإلى أنه ةً،مرغم ت،من أراضيها، أشار
إلحاق الضرر بالصحافيين، ونقلت  منوذلك بعد وصول عدة تحذيرات 

 إلى الواليات المتحدة.  القناة عملها

 ت ماكانت الوسيط بين الدولتين، وق التيأن الصين هي  في المفاجأة كانت
ين وأدت إلى االتفاق واإلعالن كبين الدولتين في ب أُجريتبرعاية حوارات 

ى إلالمشتر.. جاء اإلعالن بعد زيارة علنية مهمة قام بها الرئيس الصيني 
ا مع دول مجلس التعاون الخليجي، لسعودية، وبعد القمة التي عقدها

التي كان الهدف ، ولصينإلى اوجاءت بعد زيارة الرئيس اإليراني رئيسي 
في  ن،أي خلل في العالقات الثنائية بين البلدي دوثمنها ضمان عدم ح

إيران أنها تتعارض مع رأت ، جين بينغ أعقاب تصريحات للرئيس شي
دبلوماسي مهم جداً للصين التي النجاز اإلهذا  ،دون شكومن مصالحها. 

إيران والدول العربية -الخليج الفارسي طرفيْ فيتريد تعزيز تأثيرها 
الخليجية. هذه المصلحة تنعكس في اعتماد الصين الكبير على النفط من 

نية صي اما بينهما هو جزء من استراتيجيفيالدولتين، وتحسين العالقات 



 عند االقتباس يرجى ذكر المصدر

 
11 

ليم. اإلنجاز الصيني بحد ذاته يعكس هدفها حفظ االستقرار في اإلق ،واسعة
 ح ما بينل في الخليج، وخاصة في مجال رعاية عمليات تصالُ تدخُّالزيادة 

لئة بالتوتر، وبذلك تعزز مكانتها على صعيد متفي منطقة م ىالدول الكبر
مقابل الواليات المتحدة التي كانت الحليف  في على األقل ،صورتها العامة

 . عوامعلى مدار عشرات األ الثابت للدول الخليجية

  ،من جانبها، باركت واشنطن تجديد العالقات ما بين السعودية وإيران
وحتى أن المتحدث الرسمي باسم مجلس األمن القومي أشار إلى أن الرياض 

أجل تجديد العالقات. وشدد المتحدث من  جرىأعلمت اإلدارة بالحوار الذي 
خارجية وداخلية،  لى أن "ضغوطاًارة تشير إدأيضاً على أن تقديرات اإل

إيران طرف وضمنها قوة الردع السعودية الفعالة ضد الهجمات من 
وأذرعها، هو ما دفع بطهران إلى طاولة المفاوضات." ويجب التشديد هنا 
على أن مجرد تجديد العالقات بين طهران والرياض هو مصلحة لإلدارة 

لى إج أهمية كبيرة، وتطمح التوتر في الخلي تخفيضكية التي تولي يراألم
الستمرار في جهودها للعودة إلى االتفاق النووي. وهو ما سيتعزز طبعاً، ا

اليمن، وحتى إلى في في حال أدى االتفاق إلى تمديد وقف إطالق النار 
ن. وهذا، حتى لو لم تكن الواليات وتفاهمات أوسع كما يطمح السعودي

الدبلوماسي، واعتقاد واشنطن  المتحدة معجبة بالتدخل واإلنجاز الصيني
أن الهدف من الخطوات الصينية هو زرع الفتنة وتعزيز الخالفات الموجودة 

 ،كما ذكرنا سابقاً ،أصالً ما بين واشنطن والرياض. هذه الخالفات مستمرة
منذ الهجوم على "أرامكو" والشعور السعودي بالخذالن بسبب عدم الرد بعد 

عد وصول إدارة بايدن إلى السلطة، وبعد زيارة الهجوم اإليراني، واستمرت ب
 لرياض.إلى اكي يرالرئيس األم

 ُخطوة إضافية بعد عدة خطوات بدأت  عدّهذه الخطوة برعاية صينية ت
وبعكس ما طلبه الرئيس بايدن  ،بالتنسيق مع روسيا ،إنتاج النفط بخفض

 نكيييرطلب السعودي الواضح من األممالفي بوضوح، كما انعكس أيضاً 
 كي تفاصيلهيرمبضمانات أمنية وأسلحة متطورة، نشر اإلعالم األ
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(WSJ) كانت اإلدارة قادرة على تلبيتها. كما  ما إذا، ومن غير الواضح
دينة المفي الكبيرة  يةتضاف هذه الخطوة إلى استمرار االستثمارات الصين

، التي ينوي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إقامتها. الجديدة نيوم
البيت األبيض إلى أن الواليات المتحدة ال  بلسانالرسمي  ناطقق التطرّ و

حصول على تأثير أكبر حول إلى التزال تتابع النشاط الصيني الذي يهدف 
ًا يعكس جيدوالذي ه على تجديد العالقات بوساطة صينية، العالم، خالل ردّ

الصين لطرح من ما يتم التعامل معه على أنه محاولة كية لِيرؤية األمالر
 ها كقوة عظمى تريد السالم وتصنعه. نفس

  ،خالل العام الماضي  اللتين أرسلتاالسعودية تلحق بالكويت واإلمارات
ن إيران والسعودية قائدتان لمحاور إمن جديد إلى طهران. إال يهما ريسف

شر، غير مبا وأ، بشكل مباشر البعض ل بعضهاوتقات ةأيديولوجية متصارع
اإلقليم  وغمنهما إلى ص وفي كل مناطق الشرق األوسط، حيث تطمح كلٌّ

 ،مقابل الشيعيفي ي السنّ -وتقوية معسكرها الذي تقودهكما تريد، 
العالقات هو محاولة لتقليل  استئنافمقابل الفارسي. إعالن في والعربي 

"كل شيء بخير"، لكنها ليست  أن فادهام ،رسالة التوتر بينهما وبثّ
 إلىخرى على أنها تهديد وتطمح رؤية األُفي منهما ستستمر  الحقيقة. كلٌّ

ات رؤية العالقفي تعزيز سيطرتها في الساحات المختلفة، إيران ستستمر 
كي في الدول يروواشنطن، كما الوجود العسكري األم الرياضبين 

تهديد لمصالحها، ولكن يجب االفتراض أن تجديد بأنها  ،الخليجية
ويمكن أن يجعل الخطوات العدائية  ،حدة التوتر خفضالعالقات سيؤدي إلى 

التي أدت خالل وحرب اليمن،  في أكثر اعتدااًل. االمتحان الحقيقي سيكون
حصى من الضربات الحوثية الصاروخية على األعوام األخيرة إلى عدد ال يُ

اتفاق وقف إطالق النار. الجهات المقربة من إيران  ن تمإلى أالسعودية 
الله  قائد حزب الله حسن نصر اوعلى رأسه ،تجديد العالقات تبارك

 . ونالعراقيو
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 ُية؟ راتاالعالقات مفاجأة استراتيجية/استخب استئنافعد إسرائيلياً، هل ي
 إن الخطوة السعودية، وعلى صعيد الوعي، شكلت ضربة، في جميع األحوال

أجل الوصول إلى تطبيع رسمي مع من للجهود التي أعلنها رئيس الحكومة 
الرياض؛ وضربت الجهود اإلسرائيلية لتأسيس معسكر ضد إيران في 
المنطقة. الخطوة السعودية تشير إلى أن مصالحها الجيواستراتيجية نابعة 

إيران. وعلى الرغم من أن التخوف  ةصلحممن عالقات القوة الواضحة ل
ي فالمصلحة أن حتى بعد تجديد العالقات، كما  ودي من إيران لم يقلّالسع

ن االتفاق يعكس فإعالقات أمنية عميقة مع الواليات المتحدة مستمرة، 
، وأن إيران دولة عتبة كي غير كافٍيرمن أن االلتزام األم اً/ تخوفاًفهم

دولة نووية، وأن إسرائيل ال تشكل إلى الطريق  فيويمكن أن تكون  ة،نووي
مقابل التهديد اإليراني. لذلك، عليها إدارة المخاطر وتقليل في شبكة أمان 

حدة المواجهة مع منافستها المركزية، ومن األفضل "الحفاظ على عدو. 
 استئنافنبك". هذا باإلضافة إلى أنه يجب األخذ بعين االعتبار أن اجإلى 

ي شعور األمان لدى إيران وساطة صينية، سيقوّب ،العالقات مع السعودية
وقدرتها على التعامل مع تشديد العقوبات الذي تريده واشنطن وإسرائيل، 

م مقلق في المشروع النووي اإليراني. يمكن أن تقدُّ حدوثوهذا في وقت 
التي ، واتجاه تقوية الجبهة مع روسيا والصينفي تدفع الخطوة أيضاً 

 تستند إليها إيران. 

 اإليرانية ال -العالقات السعودية استئنافهذا كله، فإن  من رغمعلى الو
مع إسرائيل. ففي حالة اإلمارات أيضاً، لم يمنع  اًمستقبلي اًيمنع تطبيع

التطبيع مع إسرائيل إعادة السفير إلى طهران وتعزيز العالقات، ومن 
 وتتعلق أيضاً ،حسابات الرياض أوسعإن ضمنها العالقات العسكرية. 

بالقضايا العميقة مع الواليات المتحدة، وباألساس وبالقضية الفلسطينية، 
ببيع السالح والضمانات األمنية والمكانة  ،سابقاً  إليه اإلشارة تكما تم

 ألماكن اإلسالمية المقدسة. لالخاصة للسعودية كحامية 
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 أكاديمي ومحاضر في جامعة تل أبيب ،شيفاران ييبروفيسور عال
 N12 ،30/1/0201موقع 

 
 ،إسرائيل ضعيفة اقتصادياً وغير ديمقراطية

 عدوانية داخلياً وخارجياً دولة ستتحول إلى و

 
  يد واقع جد نشوء عقتوأن نكنتيجة مباشرة لالنقالب القضائي، من الممكن

في الشرق األوسط. هذا الواقع سيتميز بإسرائيل ضعيفة، لكنها عدوانية، 
هنا. حوارات بشأن  ،إيران نووية. اآلنن رعب أمام وستكون في توازُ

التشريعات التي تتعلق بالنظام القضائي، ويمكن لهذا السيناريو أن يتغير، 
 ولكن من المهم جداً فهمه في سياق هذه الحوارات. 

  ر السيناريو المذكور أعاله: يؤدي االنقالب ديناميكية ممكنة لتطوُّالهذه
ى أضرار اقتصادية وهجرة فئات إل ،القضائي، حتى لو كان بصيغة مخففة

ضرار ستتفاقم بسبب إضعاف القضاء، وهو ما هذه األقوية اقتصادياً. 
يؤدي إلى هروب المزيد من المستثمرين، ويتم تحويل جزء كبير من 

 ،ةسوق غير قانونيستنمو  وبالتاليالميزانيات إلى فئات غير منتجة، 
الحكومي. هذه الظروف إلى مزيد من الفساد  اؤدي بدورهت ة،وحتى جنائي

ية عالالالتكنولوجيا  اتدفع بمزيد من الفئات القوية اقتصادياً، وضمنه
ناتج والمجتمع في الالمهمة  االدقة، إلى تر. البلد وأخذ مساهمته

 والضرائب. 

 ةجداً، وغير موحد ة: إسرائيل تتميز بسوق متعددعلى أن ومن المهم التشديد .
فئات قوية جداً وضعيفة جداً. مقطورة النمو األبرز هي قطاع  افيه

ربع الضرائب لخزينة الدولة. في الذي يساهم وعالية الدقة، الالتكنولوجيا 
عالية الدقة هي مساهم مهم جداً للفئات المهمة. الفإن التكنولوجيا  ،لذلك

هنا  لو جزئيًا، سينقل السوق إلى مرحلة جديدة. ال أودوالبلد،  وتركها
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أنني وزمالئي بالدخول في تفاصيل االنهيار االقتصادي الذي بدأ، وذلك 
 هذا المسار كثيراً خالل األسابيع الماضية.  فناصّو

  .ًهذه التغييرات القضائية ستحول إسرائيل إلى دولة ضعيفة اقتصاديا
 وجود أن قياداتها تعلنوخصوصاً الدول الضعيفة تميل إلى العدوانية، 

الصفوف داخل الشعب خلفها،  يين وخارجيين، بهدف رصّأعداء داخل
وتحميل األعداء الداخليين والخارجيين مسؤولية ضعفها وفشل قياداتها. 

حكومات الشعبوية والقومية. هنا. نماذج دى الهذه طريقة عمل معروفة ل
كا، وروسيا، ودول أفريقيا. يرخاصة في جنوب أموبصورة ذلك، من كثيرة 

وجد عالقة تدولة تقريبًا إلى أنه  222 من نةعيّ علىث احأبتشير نتائج 
لها في تدخّ، وإيجابية ما بين ضعف الدولة وقيامها بمنح غطاء لإلرهاب

 نزاعات عسكرية. 

 " مجلةForeign Policy نشرت مؤشر "الدول الضعيفة". منظمة "
أيضاً نشرت مؤشراً كهذا. الدول الموجودة في مواقع متقدمة  OECDالـ

مؤشر هي دول فاشلة، أما الموجودة في آخر القائمة فهي دول على ال
اليمن  توجد ،دولة 379يضم الذي  ،المؤشر قائمة مستقرة. على رأس

، كدولة 341. إسرائيل موجودة اآلن في المرتبة ةالصومال وسوريو
ضعف. م السلّ علىفإنها ستصعد سريعاً  ،تحقق السيناريو ذامستقرة. ولكن إ

ذلك من األعوام العشرة األخيرة: هنغاريا صعدت بسرعة مشابهة من لأمثلة 
خالل  07إلى  93؛ تركيا صعدت من الترتيب 333 الدرجة إلى 343 الدرجة

هذه الدول في الفترات الماضية، هو أنها تحولت بين عاماً. المشتر.  34
كتاتوري صلب يحكمه يمن وضعية دول ديمقراطية إلى دول مع نظام د

 حد قوي شعبوي، يقمع حقوق األقليات. قائد وا

  .العدو الداخلي األول الذي سيتم الهجوم عليه لدينا هو عرب إسرائيل
الهجوم على النواب العرب  استمرارع يمكن توقُّ ،وبحسب التاريخ المتراكم

كقانون القومية  ،ق عليهموالبلدات العربية، باإلضافة إلى قوانين تضيّ 
 بذرائع مختلفة.  ،حق التصويت للكنيست كتقليص ،وخطوات أكثر حدة
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 تحولت إسرائيل إلى ضعيفة ذا العدو الخارجي سيستمر بكونه إيران أساسًا. إ
 يتخطّإلى ، فإنها ستدفع بإيران نفسه اقتصاديًا، وعدوانية في الوقت

 نم رغمعلى البديل. و مكانة دولة عتبة نووية. فعملياً، لن يكون لديها أيّ
خضر الضوء األ ،الضعيفة وغير الديمقراطية ،منح إسرائيل لن يتمفإنه ذلك، 

من الواليات المتحدة للهجوم على إيران، وحتى ليس لضربة استباقية. 
مل استراتيجي ومشكلة استراتيجية للغرب. عمليًا، ستتحول إسرائيل إلى حِ

ن رعب في الشرق األوسط، بكل ما يتضمنه من ستكون النتيجة توازُو
 مخاطر. 

 لمقابل، هنا. في إسرائيل مسار طويل األمد تتعزز فيه قوة فئات تريد وفي ا
]اليهود  تحويل إسرائيل إلى دولة شريعة. الفئة األولى هي الحريديم

ة الثانية هي فئمن مجمل السكان في إسرائيل. ال %32-المتشددون دينياً[
 لديها حجم مشابه بتقديرات محافظة. تمثيلو، ونن القوميوالمتدين

من  %20 نسبة ، وهو ما يعكسعضواً 32المباشر في الكنيست اآلن  ئتينالف
من المتوقع أن يزداد وت لألحزاب الثالثة ذات الصلة. المجتمع الذي صوّ

غرافي. يكفي النظر إلى معطيات التصويت في القدس، والديم احجمهم
طويلة المدى في إسرائيل، لفهم كيف الالمسارات بالمدينة التي تتنبأ 

من أصوات الناخبين  %01سيكون المستقبل غير البعيد: أحزاب حصلت على 
 . 2222نوفمبر تشرين الثاني/ 3في 

  ،إسرائيل ستكون أشبه بإيران، دولة لديها موارد طبيعية وبشرية كثيرة
. إيران لم تتحرر من نظام غير 3979 سنةكتاتورية في يتحولت إلى د

عاماً، جزء كبير من المواطنين النوعيين  44يمقراطي أو ديني منذ د
ضعف أكثر بكثير من القوة الكامنة لديها، أصبح أ، اقتصادها غادروا

بين الدول  39 الـ وتشغلها الحروب واإلرهاب. إيران موجودة في الترتيب
 الضعيفة. 

  فيتغييرات جدية  دثحقيقي إن لم تحإلى هذا السيناريو سيتحول 
المسارات السريعة التي تقوم بها الحكومة لتحويل إسرائيل إلى دولة غير 
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إن دون توازنات بين السلطات الثالث. من ديمقراطية، بما معناه دولة 
يمكن  ،سرائيليين فقطاإلمواطنين ال التخوف من هذه التطورات لن يبقى همّ
خاطر، ويمكن أن ر أيضاً عن هذه الماالعتقاد أن قيادات الدول الغربية ستعبّ

إشارة إلى نشاط من  وجد أيّتفي مرحلة ما. حالياً، ال  مؤثراً ايكون رأيه
 كارثة. ال نحونحن مستمرون في طريقنا و. اطرفه

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

  



 عند االقتباس يرجى ذكر المصدر

 
18 

 صدر حديثاً 
كنائس فلسطين: دراسة كنيسة المهد في بيت لحم، أقدم 

 في العمارة والفنون والتاريخ والتراث
 
 

 : نظمي الجعبةتأليف
أستاذ التاريخ في جامعة بيرزيت، تخرج من جامعة بيرزيت في فلسطين وجامعة  نظمي الجعبة،

في ألمانيا. كان مديرًا للمتحف اإلسالمي، ومديراً لمتحف جامعة بيرزيت، ومديراً مشاركًا  توبنغن
 .2232 سنة منذ المهد كنيسة لترميم الرئاسية اللجنة وعضو الشعبي، المعمار مركز –لرواق 

)بيروت ورام الله: « شعب: التاريخ والتراث الثقافي والنضال سجل - لفتا»منشوراته من الكتب: 
حارة اليهود وحارة المغاربة في القدس القديمة: التاريخ »(؛ 2222مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 

القدس »(؛ 2239)بيروت ورام الله: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، « والمصير ما بين التدمير والتهويد
 (.2239)الرباط: منشورات بيت مال القدس الشريف، « ية اإلسرائيليةفي الكتابات التاريخ

 
 : المشاركون بالتأليف
 سمير الديك: تدقيق وتحرير لغوي

 

هذا الكتاب هو األول باللغة العربية الذي يتناول 
مجمل تاريخ الكنيسة، الروحي والمعماري والفني، 
ويتتبع مختلف المراحل التي مرت بها. كما يقدم 
وصفاً تفصيلياً لزخارفها ومعانيها، ويرافق 
أعمال الترميم األخيرة التي كان المؤلف أحد 

 المشرفين عليها.
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