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 اإلسرائيلي الكنيستفي عملية تشريعية خاطفة، ]

  تمهّد قوانين مشاريع على التمهيدية بالقراءة يصادق 
 [السادسة نتنياهو بنيامين حكومة لتنصيب

 
 41/41/1211 ،"احرونوت يديعوت"
 

 على التمهيدية بالقراءة( الثالثاء) أمس مساء للكنيست العامة الهيئة صادقت
 يسورئ الليكود رئيس بزعامة ،المقبل الحكومي االئتالف يسعى قوانين مشاريع
 مهيداً ت ،خاطفة تشريعية عملية في لتمريرها ،نتنياهو بنيامين المكلف الحكومة
 الحريديم واليهود الدينية الصهيونية أحزاب مع السادسة حكومته لتنصيب

 [.دينياً المتشددون]

: أساس قانون" تعديل على للكنيست ةالعام الهيئة صادقت اإلطار هذا وفي
 بالفساد المدان درعي أرييه شاس حزب رئيس تعيين إمكان يتيح بما ،"الحكومة

 إلى التعديل ويهدف. عضواً 53 ومعارضة كنيست عضو 62 بتأييد وذلك وزيراً،
 وأن ،التنفيذ وقف مع بالسجن عليه الحكم بعد بدرعي عار وصمة إلصاق منع

 يولّت من درعي يتمكن وبذلك الفعلي، بالسجن المحكومين على العار وصمة تسري
 .المقبلةاإلسرائيلية  الحكومة في وزير منصب

 األمن وزير صالحيات بتوسيع يسمح قانون علىالهيئة العامة  صادقت كما
، وال سيما له التابعة والقوات الشرطة جهاز على سيطرته إلحكام المقبل القومي

 ويهدف. عضواً 53 ومعارضة كنيست عضو 60 بتأييد وذلك ،قوات حرس الحدود
 اعوتسم" حزب رئيس يُمنح بحيث ،الشرطة مرسوم تعديل إلى هذا القانون مشروع
 ،القومي األمن حقيبة لتولي المرشح ،غفير بن إيتمار"[ يهودية قوة" ]"يهوديت

 .العام وقائدها الشرطة بجهاز يتعلق فيما جداً واسعة صالحيات
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 ،زارةو في ثانٍ وزير تعيين يتيح تشريعي تعديل إجراء على الكنيست صادق كما
. اعالدف ووزارة والتعليم، التربية وزارة من كلٍّ في ثانٍ  وزير لتعيين تمهيداً وذلك

 الدينية الصهيونية عن ممثالً األخيرة الوزارة هذه في الثاني الوزير وسيكون
 اإلدارة وعن ،[المحتلة] المناطق في الحكومة شؤون تنسيق وحدة عن ومسؤوالً

 في بناءال أعمال على المصادقة تسهيل إلى التعديل هذا ويهدف. المدنية
 يف ج مناطق في الفلسطينية القرى في بناءال ومنع وتوسيعها، المستوطنات

 عمهيتز الذي الدينية الصهيونية حزب من مباشر بإشراف وذلك الغربية، الضفة
 60 تأييدب التعديل هذا على المصادقة وتمت. سموتريتش بتسلئيل الكنيست عضو
 .عضواً  50 ومعارضة كنيست عضو

 روعمش تمرير على الخاطفة التشريعية العملية هذه ضمن نتنياهو معسكر وعمل
 البرلمانية كتلتهم عن االنفصال لهم يحق الذين األعضاء عدد يرفع آخر قانون

 وصادقت. أعضاء 7 إلى كنيست أعضاء 4 من ،منفصلة برلمانية كتلة وتشكيل
 52 ومعارضة كنيست عضو 60 بتأييد هذا القانون مشروع على العامة الهيئة
 تكنيس أعضاء انشقاق منع أجل من التعديل لهذا شخصياً نتنياهو وسعى عضواً،

 مةالحكو في الوزارية التعيينات يخصّ فيما خياراته من يستاؤوا أن المحتمل من
 .المقبلة

قال وزير العدل في الحكومة المنتهية واليتها جدعون ساعر إن  ،وتعقيبًا على ذلك
 ما جرى في الكنيست كان عبارة عن عملية سطو في وضح النهار.

 قانون أن ليف بار عومر واليتها المنتهية الحكومة في الداخلي األمن وزير وأكد
 إلى لهاتحوّ بطريقة الشرطة استقاللية على سيقضي غفير بن صالحيات توسيع

 .الديمقراطية تدمير يعني ذلك أن واعتبر ،الوزير يد في دمية

 لهكّش الذي االئتالف أصوات بأغلبية ،أمس انتخبت للكنيست العامة الهيئة وكانت
 من بدالً ،للكنيست موقتاً رئيساً ليفين ياريف الليكود نم الكنيست عضو ،نتنياهو

 يفين،ل يصبح أن المرجح ومن". مستقبل يوجد" حزب من ليفي ميكي الكنيست عضو
 ةالتمهيدي االنتخابات في األولى المرتبة في وحلّ نتنياهو من المقربين أحد وهو
 . المقبلة الحكومة في للعدل وزيراً للكنيست، المرشحين الختيار الليكود في
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 نيستالك رئيس منصب من سيستقيل ليفين إن الليكود من كنيست أعضاء وقال
 .رآخ رئيس انتخاب وسيتم ،الدستورية اليمين الحكومة أداء من قصير وقت قبل

 
 إلى اإلسرائيلي الجيش األميركية الخارجية دعوة]بن غفير: 

 تدعو إلى األسف[ جنين يالفلسطينية ف الفتاة مقتل مسؤولية لتحم  

 
 41/41/1211"يسرائيل هيوم"، 

 
 المرتقب القومي األمن ووزير " ]"قوة يهودية"[يهوديت عوتسماحزب " رئيس قال

 ةاألميركي الخارجية وزارة بلسان الناطق دعوة إن غفير بن إيتمار الكنيست عضو
 خالل رنةزكا جنىالفلسطينية  الفتاة مقتل مسؤولية لتحم  إلى اإلسرائيلي الجيش

 ثنين( تدعو إلى األسف.أول أمس )اال جنين في للنيران كثيف لتبادُ 

بها إلى وسائل إعالم أمس )الثالثاء(: "إن دعوة وقال بن غفير في تصريحات أدلى 
 الحدود حرس وجنود جنودنا ضتعر   أمام يجوز فال ،ةمؤسف األميركية اإلدارة
 كانوا لو كما عليهم األحكام نطلق أن اإلرهابيين طرف من الرصاص إلطالق
 شك ال ولكن مؤسف، أمر الفتاة موت أن فيه شك ال مما. ةعادي ظروف في يعملون

 بمقتل جنين في القتال من ليلة سينهي كان العالم في جيش أي أن في أيضاً
 ."الوقت طوال قياسها يتم بعمليات وليس ،األعداء من العشرات

 عندما منازلهم مغادرة عدم إلى المدنيين جنين سكان أدعو: "غفير بن وأضاف
 الجيش جنود أدعم أنا. اإلسرائيلي الجيش جنود على النار اإلرهابيون يطلق

 ."أنفسهم عن الدفاع في الحق ولديهم ،الحدود وحرس اإلسرائيلي

 ةدعو عبر جنين فياألخيرة  األحداث تجاه موقفها أعلنت المتحدة الواليات وكانت
 06الـ بنةا الفتاة مقتل نع المسؤولية لوتحم  بعمق لتحقيقإلى ا اإلسرائيلي الجيش

 .منزلها سطح فوق ربيعاً

 
 



 عند االقتباس يرجى ذكر المصدر

 
5 

 إقامة إعادة إلى يهدف قانون مشروع]أحزاب اليمين تقدم 
 "[االنفصال خطة" إطار في إخالؤها جرى التي" حومش" مستوطنة

 
 41/41/1211"هآرتس"، 

 
 برئاسة المقبلة اإلسرائيلية الحكومة إلقامة تسعى التي ،اليمين أحزاب قدمت

 مستوطنة إقامة إعادة إلى يهدف قانون مشروع أمس )الثالثاء(، ،نتنياهو بنيامين
 إطار في إخالؤها جرى التيو [،الغربية الضفةيهودا والسامرة ] شمال في" حومش"

، نظراً إلى إقامتها 2115 سنة الغربية الضفة وشمال غزة قطاع عن االنفصال خطة
 على أراضي قريتيْ برقة وسيلة الظهر الفلسطينيتين.

 الليكود حزب من إدلشتاين يولي الكنيست عضواهذا  القانون مشروع إلى وبادر
 أحزاب من كنيست عضو 35 عهووقّ  الدينية، الصهيونية حزب من ستروك وأوريت

 نفسه. نتنياهو بينهم ،المقبل الحكومي االئتالف

 يف غير قانونية استيطانية بؤرةاإلسرائيليين أقاموا  نيمستوطنوكان عدد من ال
وأصدرت المحكمة اإلسرائيلية العليا  ،اًديني اًمعهد تشمل ،المستوطنة هذه موقع

 هاواليت هيةتالمن الحكومة بلّغت الماضي أغسطس/آب وفي أمراً يقضي بإخالئها.
 موعد دتحدي ورفضت ،البؤرة إخالء تعتزم ال أنها لعلياا المحكمة لبيد يائير برئاسة

 .إلخالئها

 يف بحرية والتحرك المستوطنين وجودب للسماحالجديد  القانون مشروع ويسعى
 اءوبن تخطيط بإعادة الحقاً والسماح فيها، مقامة المستوطنة كانت التي المنطقة

 .االنفصال خطة إطار في لعتاقتُ التي المستوطنات

الذي أتاح إمكان إخالء  االنفصال قانون إللغاء الماضي في محاوالت وجرت
 وعمشر صيغة في التغييرينص و. نتنياهو حكومات ولجمتها مستوطنة "حومش"

 األراضي في المستوطنين وجود علىالمفروض  الحظر إلغاءعلى  الحالي القانون
 الليكودحزبي  بين لتفاهمات وفقاًذلك و عليها،قائمة  المستوطنةكانت  التي

 .الدينية والصهيونية
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ه ، فقالت إنالقانون مشروع علىاإلسرائيلية  الحقوقية" دين يش" منظمة بتوعقّ 
 تهاكاً ان يشكل هأن كما الفلسطينيين، األراضي صحابالقانوني أل حقال نهب يعني

 .الدولي للقانون

 
 ]تقرير: المحكمة اإلسرائيلية العليا تنشر ردها بشأن رفض طلبات

 االلتماس التي اعترضت على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان
 وتؤكد أنها لم تعثر على أي خلل قانوني في قرار حكومة لبيد[

 
 41/41/1211"معاريف"، 

 
طلبات  جميع أمس )الثالثاء( ردّها على العليا نشرت المحكمة اإلسرائيلية

، ائيلوإسر لبنان بين البحرية الحدود ترسيم اتفاق على االلتماس التي اعترضت
 قرار فيقانوني  خلل لم تعثر على أي اأنه وأكدت فيه ،والتي سبق أن رفضتها

 ضهبعر واالكتفاء الكنيست لمصادقة االتفاقهذا  طرح عدماإلسرائيلية  الحكومة
 .العامة الهيئة على

 حاجة وجود على دالئل قدمتاإلسرائيلية  الحكومة إن ردها في المحكمة وقالت
 حريةالب الحدود لترسيم اتفاق إلى للتوصل اإلجراءات استكمال تدعم واضحة ةلحم

 اإلسرائيلية العامة. االنتخابات قبل لبنان مع

 المناطق على ينطبق ال" االستفتاء: أساس قانون" أن المحكمة أوضحت كما
 .البحرية

تشرين األول/أكتوبر الماضي،  23يوم  باإلجماع وكانت هذه المحكمة رفضت
 حيوت، ريإست المحكمة رئيسة تضم ،قضاة 3 من مؤلفة هيئة عن دراص قرار فيو

 رئيس قدمها طلبات التماس سولبرغ، نوعم والقاضي ،فوغلمان عوزي ونائبها
 ونوممثل غفير بن إيتمار ]"قوة يهودية"[ عضو الكنيست "يهوديت عوتسما" حزب

 إلقرار األخضر الضوء الحكومةة ُأخرى، وبذا منحت المحكمة يميني قوى عن
 .لبنان مع االتفاق
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 توقيع لها يحق االنتقالية الحكومة أن في قرارها األولي آنذاك المحكمة وكتبت
 المهنية الجهات جميع هاتقدم التي الواضحة المعلومات ضوء في ،االتفاق
 .المعنية

 اء[ اللو"أمان"] العسكريةاالستخبارات  شعبة رئيس إفادة إلى المحكمة استمعتو
 مداوالت وأجرت واالستخباراتية، األمنية األجهزة قادة من وغيره حاليفا أهارون

 بخصوص الدولة قدمتها سرية مادة علىخاللها  لعتاطّ مغلقة أبواب خلف أمنية
 .االتفاق

 لقةالمتع القضايا في المحكمة لتدخ   أن في حينه حيوت ت رئيسة المحكمةوأوضح
. انتقالية بحكومة األمر يتعلق عندما حتى ،محدود واألمن الخارجية بالشؤون
 نتاج هو بل ،االنتخابات فترة خالل حدثي لم االتفاق وغص أن على وشددت

 قرار في للتدخل مجال ال أنه يؤكد ذلك إن وقالت أعوام، قبل بدأت مفاوضات
 .االنتقالية الحكومة

 لقعتت : األولى،قضايا 3 لبنان مع البحري االتفاق ضد طلبات االلتماس وأثارت
 ،الثانية االتفاق؛ هذا مثل توقيعفي  ،انتقالية حكومة كونها ،لبيد حكومة بحق

 يف المدرجة المنطقة على ينطبق كان إذا وما" االستفتاء: أساس قانون" بـ تتعلق
 81 ةبأغلبي عليه الموافقة أو ،االتفاق على استفتاء إجراء يجب وبالتالي ،االتفاق

 هلف ،االتفاق توقيعب انتقالية لحكومة في حال السماح ،الثالثة؛ كنيست عضو
 اكتفتو الكنيست لمصادقة االتفاق عرض عدم قررت عندما قانوني بشكل تصرفت
 .طاولة الهيئة العامة على بوضعه
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 محلل سياسي - تسفي برئيل
 41/41/1211"هآرتس"، 

 
 ماذا يعني مقتل فتاة فلسطينية

 الرأس؟ من عمرها برصاصة في في السادسة عشرة
 

 عاماً، ُقتلت أول أمس برصاصة في الرأس. قصة  06جنى زكارنة، ابنة الـ
بسيطة وغير مهمة. في البداية، تحدث الجيش اإلسرائيلي عن "مزاعم عن 
مقتل فلسطينية". وفي بيان أكثر تفصياًل، ذكر "أن المقاتلين أطلقوا النار 

 على مسلحين. وظروف مقتل الفتاة في قيد الفحص."
 جيش اإلسرائيلي: "في التحقيق األولّي، على الفور، بدأت السردية الدائمة لل

ذكر المقاتلون أنهم لم يشاهدوا أية امرأة أو فتاة خالل تباُدل إطالق النار. 
وأن الجيش يفحص ما إذا كانت الفتاة موجودة على سطح منخفض أكثر... 
ويذكر الجيش أيضاً أنه يجري في كل ليلة إطالق نار على القوى األمنية 

قال مطلوبين، وأن القوات تردّ بإطالق النار بدقة على التي تعمل على اعت
المسلحين فقط."  نسخة طبق األصل من نتائج التحقيق الذي قام به الجيش 
اإلسرائيلي في قضية شيرين أبو عاقلة، باستثناء احتمال تعر ضها إلطالق 
نار من الجيش اإلسرائيلي عن طريق الخطأ. لكن بعد دقائق، يصل توضيح 

حتمال كبير جدًا" أن يكون أحد مقاتلي حرس الحدود قتل زكارنة "هناك ا
 عن طريق الخطأ.

  في البداية، لم يشاهد الجيش أية امرأة أو فتاة، وأن الوقت كان ليالً. وكأن
هذا ال يكفي، قالوا إنه من المحتمل أنها كانت على سطح منخفض، ولذلك 

لجنود النار في الليل، لم يتمكنوا من رؤيتها. والخالصة هي عندما يطلق ا
من المحتمل كثيراً أن يقتلوا مواطنين، وخصوصاً إذا كانوا ال يرونهم. لكن 
إذا كانوا ال يرونهم، فكيف يرون المسلحين، وكيف يتمكنون من إصابتهم 
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 بدقة؟ يجب على الجيش أن يعدّل قليالً السيناريو.
  إنه يأسف لمقتل في أعقاب ذلك، ردّ أيضاً وزير الدفاع بني غانتس، وقال

زكارنة "كما آسف لمقتل أيّ شخص ال عالقة له باإلرهاب، في حال كان 
هذا صحيحاً." هذا أسف مشروط، أسلوب جديد في نظرية العالقات العامة 
للجيش اإلسرائيلي. ربما هي قُتلت على يد فلسطينيين؟ وماذا كانت تفعل 

اتجاه؟ األوالد على السطح، بينما كانت آالف الرصاصات ُتطلق من كل 
 يجب أن يبقوا في المنزل عندما يطلقون النار.

  لكن التبدل المطلوب وصل فوراً. "ذكر الجيش أن هناك شكاً في أن الفتاة
ساعدت المسلحين الذين أطلقوا النار على المقاتلين الذي جاؤوا إلى جنين 
العتقال مطلوبين. وكانت تراقب بالقرب من المسلحين من على سطح أحد 

ولذلك، فقد اعتُبرت، عن طريق الخطأ،  -المنازل في المدينة الفلسطينية 
أحد المسلحين." هذا ما كتبته صحيفة "يديعوت أحرونوت". اآلن اتضح كل 
شيء، زكارنة قُتلت بالخطأ، لكنها لم تكن بريئة. ال مجال فعالً لألسف، 

 ربما فقط للحزن.
  الحادثة لها عالقة "بالشؤون وماذا لو حدث هذا فعاًل؟ ففي النهاية، هذه

الداخلية اإلسرائيلية"، أو كما قال غانتس في أعقاب قرار األف بي آي 
األميركي، التحقيق في مقتل أبو عاقلة: "قرار وزارة العدل األميركية 
التحقيق في مقتل أبو عاقلة المؤسف هو خطأ كبير... لقد أوضحت 

اإلسرائيلي، ولن نتعاون مع  للمندوبين األميركيين أننا ندعم جنود الجيش
 أي تحقيق خارجي، ولن نسمح بالتدخل في شؤون إسرائيل الداخلية."

  هذه المرة، في إمكان غانتس وقائد المنطقة وقادة القوات أن يطمئنوا. األف
بي آي الذي قرر، بلؤم، أنه لن يكتفي بالفحص وبالتحقيق وبخالصات 

حادثة زكارنة. فهي  الجيش اإلسرائيلي، لن يوسع تحقيقه ليشمل
فلسطينية، وليست مواطنة أميركية. حادثة زكارنة سيحقق فيها 
المسؤولون عن األخالق المثالية للجيش اإلسرائيلي، ويمكن االعتماد 

من عمرها تشويه  06عليهم بأنهم لن يسمحوا لفتاة فلسطينية في الـ
 السمعة النقية من أية شائبة. 

 راضٍ محتلة ليس "شأنًا إسرائيلياً داخلياً". لكن مقتل مواطنين أبرياء في أ
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الواليات المتحدة تريد إجابات، محكمة العدل الدولية تحقق في حوادث 
مشابهة، ومبعوثة األمم المتحدة المسؤولة عن األوالد في مناطق الحروب 
فيرجينا غامبا وصلت إلى إسرائيل، وهي تفحص إمكانية إدخال إسرائيل 

للدول التي تؤذي األوالد في زمن الحرب، بعد تحذيرها إلى القائمة السوداء 
إلسرائيل سابقاً. تضم هذه القائمة عدداً كبيراً من الدول السيئة التي ادّعت 

 أن ما يجري هو "شأن داخلي". وهي أيضاً عبّرت عن أسفها. 
 

 باحثان في معهد دراسات األمن القومي ،يوآل غوجانسكي، وطوبيا غرينغ
 41/41/1211، 4774"مباط عال" العدد 

 
 شي جي بينغ في السعودية:

 ستقبل شخص يرغب الملك في زيارتههكذا يُ
 

  الزعيم الصيني شي جين بنغ،  حظيَ بهالفرق واضح ما بين االستقبال الذي
لسعودية، وبين االستقبال الذي حصل عليه الرئيس إلى اخالل زيارته 

األميركي جو بايدن: من جهة، تجد األحضان الدافئة وإطالق الرصاص 
د ، تجد المصافحة الباردة لولي العهُأخرى تعبيراً عن االحترام؛ ومن جهة

 له". الذي أراد بايدن "تجاهُ
 ما بين الصين  ةصدفة؛ فعلى الرغم من أن لقاءات القمة الثالث تليس ههذ

مقررة  ،والدول العربية ،(GCCمجلس التعاون الخليجي )ووالسعودية، 
زيارة شي تأتي في وقت تزداد فيه حدة التوتر ما بين واشنطن  فإنمسبقًا، 

ن اجتياح روسيا مطاقة عالمية ناتجة وبيجين والرياض، إلى جانب أزمة 
ألوكرانيا. وبحسب محللين من الخليج وخارجه، فإن لقاءات القمة التي 

عشرات القيادات من الدول العربية في الرياض، تضمنت بعدًا  حضرتها
ى لإبحسبهم، إشارة أُخرى  ،تحريضياً على الواليات المتحدة. وهو ما يشكل

 المنطقة مؤخراً. في حدة الضعف في مكانة الواليات المت
  بالنسبة إلى الحاكم الفعلي للسعودية محمد بن سلمان، فإن التوقيت

 تسمح بلده، في الطموحة 2131 خطة أمامه ضعالوقت الذي ي ففيممتاز. 
سياسة خارجية مستقلة، وتثبيت مكانة المملكة  بأن يُظهر للعالم الزيارة له
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 أمام إثبات زعامتهفي العالم العربي واإلسالمي، باإلضافة إلى  ةالقيادي
 التاج.  حصوله علىشعبه قبل 

  وفي المقابل، أثبتت الصين خالل األعوام العشرة األخيرة أن اهتمامها
بالشرق األوسط وشمال أفريقيا أعمق بكثير من اختزاله بأمن الطاقة. 

ي ف مكثفاالستثمار ال عبر قت التعاون مع الدول العربيةفبالتدريج، عمّ
البنى التحتية وتكنولوجيا المستقبل: تجارة، استثمار، أموال، موانئ، مراكز 

اتصاالت، مدن ذكية، صحة شبكات تجارية ولوجيستية، طاقة خضراء، 
، فضاء، سالح، سيارات، ثقافة وتعليم. والهدف من زيارة شي تعميق عامة

صينية وخطط الرؤية في دول التعاون ما بين استراتيجية التطوير ال
 المنطقة، وبذلك يتم ربط مصير هذه الخطط بالمصير الصيني. 

  مفتوح في عالقة الواليات المتحدة مع شركائها أيّ توترتستغل بيجين، 
نظاماً عالمياً أحادي فرض بهدف اختراق الهيمنة األميركية التي ت

ركز تين، بيجين تفائها. فكما روسيا بولالقطبية، يخدم مصالح واشنطن وح
بين الصين والدول العربية كضحايا المصير المشترك، ظاهرياً، على 

تاريخيين لالستعمار والسيطرة الغربية، وهو ما يحولهم في الحاضر إلى 
إن ف ،التفوق الغربي. لذلك دون في صناعة عالم متعدد األقطاب، من كاءشر

لثقة واختراق منظومة في اتصدعات الهدف من الزيارة الحالية هو تعميق ال
 ربية. " للدول العةاالستراتيجي الستقاللية"ا عزيزالتحالفات األميركية مع ت

 بشأن، نشرت وزارة الخارجية الصينية تقريراً شامالً على سبيل المثال 
عي أنه الجديد"، ويدّ عهدالعالقات ما بين الصين والدول العربية في "ال

االستقالل االستراتيجي لدول تدعم الصين  وعلى عكس "الدول األُخرى"،
وال تربط ما بين اإلرهاب  ،الداخلية اال تتدخل في شؤونهوهي المنطقة، 

 شؤونفي  واإلسالم، وتهتم فقط بالفائدة المتبادلة. وكتب باحث كبير
 من االستعالء تعبتالشرق األوسط في صحيفة حزبية إن "الدول العربية 

في عدة  ه انتشرت في اإلعالم العربيالغربي"، كما أن رسائل كثيرة كهذ
. مثاًل، رئيس قناة "العربية"، العمالق اإلعالمي السعودي أماكن في المنطقة

هي ( عبد الرحمن الرشيد، كتب أن الصين )على عكس الواليات المتحدة
 " موثوق فيه.و يمكن توق ع ردات فعله،حليف "مستقر، 



 عند االقتباس يرجى ذكر المصدر

 
12 

 في أي صف تقف 
  زيادة زيارة بايدن في تموز/يوليو هذا العام كانتمن األهداف األساسية 

 عبءلا ليصأسعار السوق وتق خفضبهدف  ،المدى القصير فيإنتاج النفط 
أن بإلى الدول العربية  وكذلك التلميحعن أميركا وشركائها في أوروبا، 

لن نغادر ونترك الفراغ أننا "بـ حالمدى البعيد. وصرّ فيبالده ال تتركها 
أو إيران"، مضيفاً أن "الواليات المتحدة لن تذهب  ،روسياأو لتمأله الصين، 

 أي مكان." إلى 
 كان من الواضح أن القيادات العربية التي اجتمعت في السعودية غير  لكن

إلى اإلدارة األميركية أنها وصلت اعتقدت مقتنعة. وفي الوقت الذي 
 ادتهلطاقة في ظل األزمة الدولية، أعاأكبر دولة منتجة لتفاهمات مع 

دون أن ، من ( بقيادة السعودية+رة للنفط )أوبكمنظمة الدول المصدّ 
حين قررت  واشنطنريد. وأكثر من ذلك، المنظمة أغضبت تما  اتمنحه

النتخابات اشهر من  قبل يومياً،مليون برميل  2تقليص إنتاج النفط بـ
ع اإلجابة م يتطابقالصيني  زعيمالملكي للالستقبال األميركية. ا النصفية

ية للبيت األبيض، بحسبهم: قواعد اللعبة تغيرت، ال دالتي منحتها السعو
 تضعوا لنا الشروط وال ترغمونا على االختيار. 

  ل أن التدخ في ها، ال شكنفستقييم في حتى لو كانت دول الخليج تبالغ
الصيني المتصاعد في ظل األزمة العالمية والتنافس بين القوى العظمى 

دف ه، بتنويع مصادر اعتمادهافي بدائل. وستستمر الدول العربية  يمنحها
، األطرافواالستفادة من جميع  ،إدارة المخاطروتطوير مصالحها القومية، 
 .من جديد يالئم نفسهأن  في رأيهم، َمن يجب ،أما الواليات المتحدة فهي

 عي أمامإدارة بايدن ال تزال متمسكة برأيها، وتدّفإن ذلك، من رغم على الو 
ن الواليات المتحدة. ففي مبديل حقيقي في المنطقة  ما منأنه  العرب

الشهر الماضي في عاصمة البحرين، أراد  عُقداالجتماع األمني الذي 
تمرير الرسالة: الواليات المتحدة هي الوحيدة  وناألميركي ونالمسؤول

 ،ام إيران(ف )أمالقادرة على الدفع قدمًا بالتعاون اإلقليمي إلقامة تحالُ
 وأنه "سيكون من الخطأ أن تقوم دول المنطقة بالمراهنة ضدها." 

 ّالمسبق من الصواريخ  إلنذارمن أن شبكة ا ت الواليات المتحدةروحذ
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رات اإليرانية التي تعمل هي على إنشائها، بالتعاون مع إسرائيل، والمسيّ
 الخليج. فيسيلحق بها الضرر بسبب االختراق الصيني للبنى التكنولوجية 

كلما ازداد التعاون مع الصين، كلما ضعف  فاألميركيون يعتقدون أنه
من  اًأنهم "ال يطالبون أي ونعويدّ  ،الغطاء الدفاعي األميركي في المنطقة

كل ما تسمعه دول المنطقة هو "إما أن  لكنالدول باالختيار بين األطراف"، 
 تكونوا معنا، أو معهم." 

 ية لإلدارة األميركية األمن اتج، فإن االلتزامدول الخلي بالنسبة إلى
ها على تمنع هجمات إيران وأذرعفي تزعزع. الواليات المتحدة لم تنجح ت

هذا يناير /وعلى اإلمارات في كانون الثاني، 2109 سنة السعودية في
 نمم إدارة بايدن فقط بإزالة الحوثيين نظر السعودية، لم تقُفي . والعام

ت وأضرّ ،ت" أيضاً ولي العهد بشكل شخصيما "أذلّقائمة اإلرهاب، إن
وفي رأي  عبر استغالل موضوع "حقوق اإلنسان". ،بالتعاون التاريخي

ولة دل إيران إلى منع تحو في الواليات المتحدة فشلت أيضاً  الدول العربية،
"عتبة  على يتم التعامل مع األخيرة في المنطقة على أنها دولة إذنووية. 

 ما تعنيه الكلمة من معنى.  نووية" بكل

 نظرية اللعبة
 وى المتكررة، فإن الدول العربية عمومًا ترى في اعلى الرغم من الشك

حاجة حيوية ألمنها،  ،مع قدراتها الكبيرة ،الواليات المتحدةبالعالقة 
ن تكون بديالً من هذه العالقة في أمهتمة ب غيرو ،وتدرك أن الصين ال تقدر

تتخوف هذه الدول من عدم اهتمام  ،نظرة إلى المستقبلالمدى القريب. في 
ومن النبرة القاسية  ،البيت األبيض بالتحديات األمنية التي تواجهها

مثل  ،الكونغرس، واالختالف في اآلراء بشأن موضوعات في اضده
الحريات السياسية وحقوق اإلنسان. وعلى الرغم من عدم خفض القوة 

 في وكاًهناك شكفإن في الشرق األوسط، البشرية العسكرية األميركية 
 أمن دول الخليج. نستخدام هذه القوة للدفاع عال استعداد الواليات المتحدة

 تحاول  ،ضافة إلى ذلك، وبينما هذه الدول غارقة في رؤاها التنمويةباإل
"اختيار طرف" في  فرض من خالل ،واشنطن تقليص خيارات التنمية



 عند االقتباس يرجى ذكر المصدر

 
14 

تعمقت الخصومة بين الدول الكبرى في  . وكلماامواجهة ليست مواجهته
حات لفإن هذه الدول تتعامل مع الشرق األوسط بمصط ،كل ساحة ممكنة

ضد  عتبرتقارب بين بيجين ودولة إقليمية يُ أي ف ؛لعبة حصيلتها صفر
 والعكس صحيح.  ،واشنطن

 ًودول  ،زيارة الرئيس الصيني أثبتت على األقل أن الدول العربية عموما
ليست عاجزة. فالصين تحولت إلى أكبر شريكة تجارية  ،صوصاًالخليج خ

م عت مذكرات تفاهُ ووقّ ،الدول العربية يةوالمستثمرة األكبر في أغلب
 اً قطاع 31واتفاقات تساوي عشرات مليارات الدوالرات في أكثر من 

يُذكر أنه خالل زيارة الرئيس  ،من الناحية التكنولوجية مثالً .اًاستراتيجي
 -إلى الرياض جرى التوصل إلى اتفاقات على شراكة أميركية  بايدن

ا ،  بينممتطورمن جيل سعودية في بناء شبكة بنى تحتية لالتصاالت 
تضمنت رزمة الصفقات التي وقّعها شي هذا األسبوع مذكرة تفاهُم بين 
الشركة الصينية العمالقة هواوي من أجل تركيب إنترنت سريع للهاتف 

في المملكة. كما أن الصين تشارك  cloudلحوسبة والـالخليوي ومنشآت ل
في المشروع الضخم لولي العهد السعودي، بناء مدينة المستقبل نيوم رغمًا 

 عن إرادة األميركيين. 
  من الناحية األمنية، شركات أمنية صينية تعرض منظومات سالح

ة يسيبرانية بأسعار تنافسية. على سبيل المثال، ذكرت وسائل إعالم صين
مليارات دوالر في الشهر الماضي من  4أن السعودية اشترت سالحاً يقدَّر بـ

هاي، وقبل عام، جرى الحديث عن  -أحد المعارض األمنية في مدينة تشو 
بناء الصين معمالً إلنتاج المسيّرات المتقدمة في المملكة، وهي تأمل بأن 

فقة لتزويد تبيعها طائرتها الجديدة "الشبح"، وذلك بعد أن وقّعت ص
-اإلمارات بطائرات تدريب/وهجومية خفيفة )في ضوء صفقة طائرات أف

العالقة(. في العقد األخير، كثرت التقارير التي تحدثت عن تعاون  35
عربي في إنتاج الصواريخ وسالح الليزر للدفاع الجوي، وفي  -صيني

ت السايبر، واالستخبارات، وفي محاربة اإلرهاب، باإلضافة إلى نشاطا
 مشتركة في مجال الوقود النووي. وهذا التعاون يتطلب اهتماماً إسرائيليًا.

  ،في الخالصة، تدرك الدول العربية أفضلية الواليات المتحدة على الصين
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األمني، وهذه الدول ربطت نفسها في  -وال سيما في المجال العسكري 
أعواماً طويلة مؤخراً. فمن خالل العالقة  بالواليات المتحدة المجال األمني

صين، ترغب الدول العربية في الحرص على نمو واستقرار دولها، وفي بال
المقابل، الحصول على أداة ضغط على الواليات المتحدة. وهذه عملية 
توازُن دقيقة وحساسة، ومن المحتمل أن يكون بعض زعماء دول الخليج 
بالغ في تحديد المخاطر. إن عالقات الصين مع دول الشرق األوسط تتأسس 

يج، بعيداً عن مجال الطاقة، وعن عالقتها بالواليات المتحدة. فقد بالتدر
ثبت في العقد األخير أن هذه العالقات هي عالقات استراتيجية ومهمة بحد 
ذاتها. وال شك في أن الواليات المتحدة هي جزء مهم من القصة، وسيواصل 

 يةكبار المسؤولين األميركيين التشديد على أن الواليات المتحدة باق
وليست ذاهبة إلى أي مكان. لكن زيارة شي أثبتت أن هذا األمر صحيح أيضًا 

 بالنسبة إلى الصين. 
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 صدر حديثاً 

 0202دليل إسرائيل العام 
 

 أسامة، مهند مصطفى، زريق رائف ،خالد فرّاج ،محمود سويد ،أحمد خليفة ،منير فخر الدين: تأليف
ادي ف، فضل النقيب، وليد العمري، سميرة عليان، همّت زعبي، نبيل الصالح، تأنطوان شلح، حلبي

 موسى أبو رمضان، أسعد أحمد عز الدين، خالد عنبتاوي، راسم خمايسي، نحاس

 منير فخر الدين :ئيس التحريرر

 خالد فراج، محمود سويد، أحمد خليفة :هيئة التحرير
 
 

 

 

 

يقدم هذا الكتاب معلومات أساسية عن دولة إسرائيل، في 
والسياسية واالقتصادية مختلف جوانبها األيديولوجية 

والقانونية واألمنية واالجتماعية، وعن أوضاع الفلسطينيين 
في إسرائيل ونظام االحتالل والتمدد االستيطاني في األراضي 

. وتأتي هذه 7691الفلسطينية والسورية المحتلة في سنة 
النسخة الجديدة كتحديث شامل للنسخة السابقة من الدليل 

ضيف إليها فصوالً جديدة عن بنية ، وت1177الصادرة سنة 
السياسات الثقافية وسياسات األرض والتخطيط العمراني 
وعالقات إسرائيل بيهود العالم. ويتبع هذا الكتاب المنهج 
الوصفي التحليلي، ويستند إلى المعلومات األولية، بلغتها 
األصلية، كما يستفيد من أحدث األدبيات والدراسات العلمية 

جاالت. وإذ يواكب الكتاب بنسخته المحدثة في مختلف الم
المستجدات خالل العقد األخير، فإن فصوله المتعددة تعرض 
البنى العامة لموضوعاتها ولخلفياتها التاريخية، كي تقدم إلى 

 .القارئ العام صورة متكاملة للظاهرة المدروسة
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