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  الدولة اإلسرائيلية:[سفير البحرين لرئيس 
  "السالم خيار استراتيجي للمملكة"]

  
 15/9/2021"معاريف"، 

  
م أول سفير ململكة البحرين لدى إسرائيل خالد يوسف اجلالهمة أمس سلّ

رئيس الدولة اإلسرائيلية يتسحاق هيرتسوغ يف مقر ل(الثالثاء) أوراق اعتماده 
الذكرى السنوية األوىل لتوقيع رؤساء إسرائيل يف القدس، وذلك قبل يوم واحد من 

والتي أدت إىل تطبيع العالقات بين  ،"اتفاقيات أبراهام" يف البيت األبيض
 من البحرين واإلمارات العربية املتحدة. إسرائيل وكلٍّ

مع هيرتسوغ بعد حفل تسليم أوراق االعتماد تاله مؤتمر  وعقد اجلالهمة اجتماعاً
صحايف مشترك أكد فيه رئيس الدولة أن "اتفاقيات أبراهام" كانت ثمرة خطوات 

أن حتذو بوأعرب عن أمله  ،شجاعة اتخذتها دول قوية وذات رؤية بعيدة املدى
 .خرى حذو البحريندول أُ

ان على كال البلدين فقال: "يف هذه كما شدد هيرتسوغ على التهديد الذي تشكله إير
م إيران نحو عن تقدُّ بها مع ورود تقارير جديدة موثوقواملرحلة من الزمن، 

امتالك أسلحة نووية، من املهم أن نتحد أكثر من أي وقت مضى يف كفاحنا ضد 
 ".االقوى املتطرفة التي تعمل على تقويض االستقرار والسالم يف منطقتن

أول سفير بحريني لدى إسرائيل بأنه شرف كبير،  ووصف اجلالهمة كونه
وأضاف: "إن السالم هو خيار استراتيجي ململكة البحرين. إن جاللة امللك يؤمن 
بأن احلوار والتفاهم وبناء الثقة هي مبادئ سامية وأسس رئيسية من أجل 

أن هذه اخلطوة التاريخية بحتقيق التعاون بين األمم والشعوب. إنني على ثقة 
سي أساساً متيناً للعالقات بين بلدينا على أساس قيم التسامح والتعايش ستر

 بين الشعوب واملعتقدات واألديان".

وأكد اجلالهمة أن التطبيع هو خطوة عمالقة نحو مستقبل يسوده السالم واألمن 
 واالزدهار للجميع. 
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/سبتمبر أيلول 15عتا يف الواليات املتحدة يوم يُذكر أن اإلمارات والبحرين وقّ
ويف وقت الحق قام السودان واملغرب أيضاً  ،اتفاقيتي تطبيع مع إسرائيل 2020

 .بتطبيع العالقات مع إسرائيل

  
  [غانتس: إسرائيل مستعدة ملواصلة 

  مساعدة السلطة الفلسطينية]
  

  15/9/2021"يديعوت أحرونوت"، 
  

املساس بمجرى أكد وزير الدفاع اإلسرائيلي بني غانتس أن إسرائيل ال ترغب يف 
وأنها مستعدة ملنحهم تسهيالت اقتصادية  ،احلياة االعتيادية للفلسطينيين

  ز التنسيق مع السلطة الفلسطينية.تعزي وملواصلة ،ومدنية

وأضاف غانتس يف تصريحات أدىل بها إىل وسائل إعالم خالل جولة تفقدية قام 
أن قوات اجليش  بها إىل قيادة املنطقة العسكرية الوسطى أمس (الثالثاء)،

يف الضفة الغربية أو يف  سواء  ،اإلسرائيلي مستعدة حملاربة املنظمات اإلرهابية
وإلحباط أي خمطط لها دفاعاً عن أمن الدولة وسكانها. كما أثنى  ،قطاع غزة

وزير الدفاع على تعامل جنود اجليش وأفراد الشرطة وحرس احلدود مع احلوادث 
 األخيرة.األمنية التي وقعت يف األيام 

ركان العامة للجيش اجلنرال أفيف األ هيئة رئيس اجلولة  ورافق غانتس يف
 ،كوخايف، ومنسق شؤون احلكومة اإلسرائيلية يف املناطق اللواء غسان عليان

  وضباط كبار آخرون.
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  [حركة "حماس" ترفض خطة
  لبيد "االقتصاد يف مقابل السالم"]

  
   15/9/2021"يديعوت أحرونوت"، 

  
ئير لبيد اياإلسرائيلي رفضت حركة "حماس" اخلطة التي عرضها وزير اخلارجية 

بخطة  واملعروفة إعالمياً  ،إلعادة إعمار قطاع غزة وحتسين وضعها املعيشي
  "االقتصاد يف مقابل السالم".

وقال الناطق بلسان "حماس" حازم قاسم يف تصريحات أدىل بها إىل وسائل 
لذا تلجأ إىل  ،إن إسرائيل ال يمكنها كسر املقاومةإعالم أول أمس (االثنين)، 

وأكد أن  ،طروحات خمتلفة. وأضاف أن املوضوع ليس اقتصادياً أو مادياً 
 رضهم.أاملواطنين يف غزة يريدون حريتهم واسترداد 

من جانبه أكد رئيس احلكومة الفلسطينية حممد اشتية أن مشكلة غزة هي مشكلة 
بما  ،تي تواجه جميع األراضي الفلسطينية احملتلةوهي ذات املشكلة ال ،سياسية

  فيها القدس.

قد يف جامعة رايخمان يف وكان لبيد أشار خالل كلمة ألقاها يف مؤتمر عُ
أن إىل يوم األحد الفائت،  ]تعدد اجملاالت سابقاًاملهيرتسليا [مركز هيرتسليا 

وحتسين  ،وإقامة منشآت لتحلية املياه ،اخلطة تشمل ترميم شبكة الكهرباء
اخلدمات الصحية والبنى التحتية للسكن واملواصالت. كما تضم اخلطة يف 

بينها بناء جزيرة اصطناعية قبالة شواطئ ، مرحلة الحقة مشاريع خمتلفة
  القطاع.
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وإطالع الوكالة على املعلومات الدقيقة عن املنشآت اإليرانية التي جرى 
والتي مل يستطع  ،تشغيلها يف نطاق املشروع النووي اإليراين العسكري

مفتشو الوكالة الكشف عنها بأنفسهم. وقد ساهم يف ذلك مساهمة كبيرة 
اين حصول أجهزة االستخبارات األميركية على حاسوب إيريف مة مهو

نُقلت نقال مسروق احتوى على تفاصيل وافرة عن "مشروع آماد"، ومنها 
ا املساهمة االستخباراتية األكثر إىل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أمّ

 سنةأهمية فتمثلت يف تهريب "أرشيف الذرة اإليراين" إىل إسرائيل يف 
ا بواسطة جهاز املوساد اإلسرائيلي، إذ أشارت حمتويات هذ 2018

 األرشيف إىل حتقيق إيران تقدماً كبيراً يف الطريق نحو إنتاج سالح نووي.   

 النظام اإليراين، تكشفت رويداً رويداً جميع مركّبات مشروعه  سوء حظن م
ما اضطره إىل تقديم اإليضاحات للوكالة الدولية للطاقة ، وهو النووي

بينما  ،قوليةالذرية. غير أن أجوبته كانت تقف، يف الغالب، عند حدود املع
كان بعضها اآلخر يفتقر تماماً إىل احلد األدنى من املعقولية. هكذا، على 

 إىلسبيل املثال: خالل زيارة املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
، ادعى اإليرانيون أن أجهزة الطرد املركزي التي 2003 سنةنتانز يف 

ير ذاتيين، لكن تبين كانت موجودة يف املكان هي ثمرة تخطيط وتطو
الحقاً أن اإليرانيين امتلكوا املعرفة وجزءاً من املركّبات من باكستان. 

اً على تخطيط نيكما ادّعوا أن مفاعل املياه الثقيلة الذي أنشأوه كان مب
هو الذي نفّذ التخطيط.  اًذاتي، لكن اتضح فيما بعد أن معهد أبحاث روسي

لْق" املنشآت التي كشفت عنها وقد تخصصت السلطات اإليرانية بـ"ح
أجهزة االستخبارات الغربية وعن كونها جزءاً من املشروع النووي 
العسكري اإليراين، قبل السماح ملفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
بالدخول إليها. لكن، لسوء حظ اإليرانيين، حين زار مفتشو الوكالة الدولية 

نات من التربة التي بينت نتائج ما تبقى من تلك املنشآت، نزعوا عي
فحوصاتها يف خمتبرات الوكالة الدولية يف النمسا أنها حتتوي على 

ما دل على أن تلك املنشآت وهو كميات صغيرة من جزيئات اليورانيوم، 
 كانت مواقع ألنشطة نووية.
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  بدأت االتصاالت بين االحتاد األوروبي 2010-2005خالل السنوات ،
الواليات املتحدة، بريطانيا، فرنسا،  - P5+1الست (والدول العظمى 

خرى، بغية روسيا، الصين وأملانيا)، من جهة، وبين إيران من جهة أُ
التوصل إىل اتفاق يحول دون تمكّن إيران من تطوير السالح النووي. ويف 

، جرى توقيع اتفاقية "خطة العمل الشاملة 2015 /يوليوتموز 14
التي هدفت إىل تقييد وجلم املشروع ، ولطرفينبين ا )JCPOAاملشتركة" (

النووي اإليراين بكل مركّباته اخملتلفة، طبقاً جلدول زمني حمدد. وقد 
كي األسبق باراك أوباما دوراً مركزياً يف يرلعبت إدارة الرئيس األم

التوصل إىل هذا االتفاق، بينما نُفّذت يف املقابل، ويف موازاة ذلك، 
، 2010 سنةشروع النووي اإليراين بغية كبحه: يف عمليات عديدة ضد امل

أجهزة طرد مركزي عديدة يف  Stuxnetطلت دودة احلاسوب املسماة عُ
؛ اغتيال عدد كبير من علماء الذرة اإليرانيين، كان آخرهم حمسن نتانز

 سنةالذي قُتل يف نهاية  -"رأس البرنامج النووي اإليراين"  -فخري زاده 
ذت عمليات تخريب يف املنشآت الذرية العسكرية يف ؛ ومؤخراً، نُف2020ّ

نتانز وكرج. وقد ُنسبت هذه العمليات جميعها إىل إسرائيل والواليات 
أو كل منهما على انفراد، لكن الدولتين تعتمدان سياسة  اًاملتحدة، سوي

 الغموض يف هذا الشأن.  

 لذرّة وبعد عملية "أرشيف ا ،عقب انتخابه رئيساً للواليات املتحدة
اإليراين"، قرر دونالد ترامب فرض عقوبات على إيران شهدت تشديداً 

ين على امتداد فترته الرئاسية كلها. من جانبها، بدأت وتصعيداً مستمرّ 
خرى، يف إطار حتدّيها لترامب مرحلة تلو أُ JCPOAإيران تخرق اتفاقية 

 ،االتفاقيةأنها مل تعد ملتزمة ب 2020 سنةوإدارته، حتى أعلنت يف بداية 
 سنةوأن قيود هذه االتفاقية وتقييداتها غير ملزمة لها بعد اليوم. ويف 

باملئة وبإنتاج  60بدأت إيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة  2021
وهذه تشكل مؤشرات واضحة تدل على جاهزية  -اليورانيوم املعدين 

 إيران إلنتاج سالح نووي.

  حلايل جو بايدن، وكذلك دول ع الرئيس األميركي االرغم من تطلُّعلى
ع، إىل التوصل إىل اتفاق مع االحتاد األوروبي التي تشاركه هذا التطلّ
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ن صورة الوضع إ طهران بشأن مشروعها النووي يف أقرب وقت ممكن، إالّ
الراهن يلفها الغموض الكثيف وحتمل بوادر أزمة جدية. فاخلطوات 

تفتيت تام تقريباً لالتفاق اخلطرة التي اتخذتها إيران مؤخراً هي بمثابة 
امتالك  عتبةالنووي وهي تدفعها أكثر فأكثر نحو مكانة دولة على 

السالح النووي، وخصوصاً يف أعقاب انتخاب إبراهيم رئيسي، احملافظ 
املتشدد، رئيساً للجمهورية اإليرانية وعلى خلفية الفلتان الوحشي الذي 

يج الفارسي فتجعله منطقة تمارسه قوات احلرس الثوري اإليراين يف اخلل
 خطرة جداً للمالحة البحرية. 

  واليات املتحدة، فإن عجز إدارة بايدن حيال سيطرة إىل الأما بالنسبة
يف حركة طالبان على أفغانستان يضع عالمة سؤال كبيرة على أدائها 

مقابل إيران اآلن. وطبقاً للتقارير التي تُنشر يف وسائل اإلعالم، تستعد 
تنفيذ عملية عسكرية ضد البرنامج النووي اإليراين، لكن ليس من إسرائيل ل

ال سيما إزاء حقيقة والواضح بعد ما إذا كانت ستعتمد هذا املسار فعلياً، 
 وجود حكومة إسرائيلية جديدة تطمح إىل تعزيز التنسيق مع إدارة بايدن.   

 َاالحتاد ن ودول يدن جداً أن يتطلع بايف كل األحوال، من املستهج
األوروبي إىل التوصل إىل اتفاق مع إيران. ذلك أن سلوك النظام احلاكم يف 

 على البيئة احمليطة به وقبضته سيطرتهيسعى إىل إحكام سلوك إيران هو 
هو كالم وبالعنف ومن غير املمكن الوثوق بهذا النظام وبكالم قادته، 

 ظامني عقد صفقات واتفاقيات مع كذب وخداع، تماماً. فهل من املنطق
  ؟  اكهذ
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  "معهد السياسة واالستراتيجية"رئيس لواء احتياط و -  عاموس جلعاد
  سابقاً]تعدد اجملاالت هيرتسليا املمركز جامعة رايخمان [يف 

  15/9/2021"يديعوت أحرونوت"، 
  

  اإلسرائيلية يف مواجهة ااالستراتيجي[
  باءت بالفشل] تعاظماآلخذ بالالتهديد اإليراين 

  
  معهد "مؤتمر  أمامبني غانتس يف خطابه اإلسرائيلي عرض وزير الدفاع

يف جامعة رايخمان، صورة حمدثة ومقلقة  ")ICTالسياسة ضد اإلرهاب (
 العربية والدول إسرائيل عد آخر للتهديد االستراتيجي اإليراين ضدبُشأن ب

لقدرة  اًتقدير جهةوال شك يف أن هذا يثير من . األوسط الشرق يف
املقابل  ، لكن يفاالستخبارات اإلسرائيلية على عرض صورة بهذه الدقة

اإلسرائيلية يف مواجهة التهديد  ااالستراتيجي أنخرى نكشف مرة أُي
 باءت بالفشل. تعاظماآلخذ بالاإليراين 

  يف ارتباطه بأيديولوجيا متطرفة للنظام اإليراين وإن التهديد النووي
الواليات  اشكل خطراً وجودياً على دولة إسرائيل. فاستراتيجيقد ي طهران

املتحدة باالنسحاب األحادي من االتفاق انطالقاً من توقعات كسر النظام 
 ،ا اليوماإليراين من الداخل عن طريق العقوبات احلادة مل تنجح. أمّ

لنظام، يقود الزعيم لوبغياب إحساس التهديد العسكري أو الوجودي 
رئيسي إيران نحو إبراهيم امنئي والرئيس اإليراين اجلديد خالروحي 

ة نووية. بمعنى أن إيران تخصب اليورانيوم عتبحتولها إىل دولة 
بمستويات عسكرية، وهو عنصر حرج يف السالح النووي، وقد تستخدمه 

ي بطاقة دخول إىل نادي الدول أو تلقّ ،مثل استعراض القوة ،ألهداف
 النووية.

 بايدن، جهودها على جو ح الرئيس صرّ بحسب مات املتحدة، تركز الواليا
ة عتببأنها كدولة من ذلك منع تطوير سالح نووي. قد تستنتج إيران 
رضت عليها عقوبات يمكنها نووية ال ينتظرها أي رد عسكري. وإذا ما فُ

مثل الصين وروسيا. وإذا ما وصلت إيران إىل  ،أن تعول على قوى عظمى
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االستنتاج بأن ال معنى لتطوير سالح نووي حقيقي ألن األمر سيؤدي إىل 
ة عتبدولة  واكتفت بأن تصبحمع الواليات املتحدة والغرب  مباشرصدام 

 دوالً إذ إن  ،راً على نحو خاصنووية، فسيكون التحدي أمام إسرائيل خطِ
من  ،مثل السعودية التي أعلنت ذلك على املأل غير مرة ،عربية خمتلفة

شأنها أن تنضم إىل السباق النووي. تعتمد إسرائيل على صورة وواقع 
م صورة قوتها يقزّسوف قوة عظمى استثنائية، وشرق أوسط نووي كونها 

 .املنطقةويُدخل عدم االستقرار إىل 

 ّد إيران من خالل فروعها يف لبنان وسورية واليمن، إىل جانب ذلك، تصع
لبنية التحتية املدنية لصوصاً خووكذا غزة، التهديد البالستي، 

واالستراتيجية إلسرائيل. التهديد متنوع ويتضمن عشرات آالف 
الصواريخ، وثمة سعي إلنتاج صواريخ ذات قدرة إصابة دقيقة، وطائرات 

دون طيار مسلحة (مثلما كشف وزير الدفاع يف املؤتمر) وغيرها. من 
اه السعودية مركز إضافة إىل ذلك، تمارس إيران سياسة عنيفة أساساً جت

بأسف أن إسرائيل  جنملويمكن أن ثقل اإلسالم السني يف الشرق األوسط. 
 على مسار الصدام، عاجالً أم آجالً.أمستا وإيران 

 ية اتما الذي يمكن عمله؟ بالطبع يجب مواصلة املساعي االستخبار
احتساب املسار  إعادة  إسرائيل  النوعية املستخدمة جتاه إيران، لكن على

تشكل. لهذا اآلخذ بالالتهديد  حيالبسرعة قوتها عاظم ن جديد، وأن تُم
من وطلوب تنسيق استراتيجي وثيق مع الواليات املتحدة. املالغرض، 

 األميركيين،حتليل أقوال الرئيس ووزير اخلارجية ومستشار األمن القومي 
 صورةها بساعدتشمر الواليات املتحدة عن  لكينفهم أن الطريق طويل 

 (فيروس اًم أولوياتها االستراتيجي خمتلفن سلّكوضد إيران ل ةنشط
 ، الصين).ياالقتصادالوضع ، كورونا

 إىل جانب ما قيل أعاله مطلوب بالطبع تعزيز التعاون االستراتيجي مع و
الرئيس املصري بينت ورئيس احلكومة نفتايل الدول العربية، مثل لقاء 

ذو مغازٍ واء علني ونادر واستثنائي وهو لق ،السيسي يف مصرعبد الفتاح 
، استراتيجية. صحيح أنه ال يمكن االعتماد على مصر للتعاون العسكري

مثلما هو أيضاً  ،اً كبيراً جداً إلسرائيلرصيدعد لكن العالقات املتطورة تُ
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  القدس،المكتبة الخالدية في 
  م2001 –م 1720

  
مؤرخ ومرجع في القضية الفلسطينية. ولد في القدس، وتخرج من جامعتي لندن  المؤلف: وليد الخالدي،

وأكسفورد. عمل أستاذًا في جامعة أكسفورد، والجامعة األميركية في بيروت، وجامعة هارفرد، وزميًال باحثًا 
. وهو عضو في ١٩٩٦- ١٩٨٢خالل الفترة في مركز دراسات الشرق األوسط في جامعة هارفرد 

األكاديمية األميركية لآلداب والعلوم، وعضو مؤسس في مؤسسة الدراسات الفلسطينية وأمين سرها منذ 
  .. كتب الخالدي كثيرًا في العربية واإلنكليزية في الشؤون العربية والدولية2016تأسيسها وحتى سنة 

  
  

 

  
 

 

القديمة لمدينة القدس، على مسافة  تقع المكتبة الخالدية في قلب البلدة
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 

وء المكتبة منذ األولى في مناسبة مئوية المكتبة الخالدية، هو نش
م، أي قبل 1720هـ/1133تجميع أول نواة لمخطوطاتها سنة 

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 
تمكنت جمعية أصدقاء المكتبة الخالدية  ، وكيف2000وحتى 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«االجتماعي، أشرفت عليها مؤسسة و 
واللجنة األكاديمية لجنة األبحاث في مؤّسسة الدراسات الفلسطينية 

المسجلة في الواليات  "أصدقاء المكتبة الخالدية"سة التابعة لمؤسّ 
  المتحدة بتعاون وتشاور وثيق مع متوّلي المكتبة في القدس.

 صدر له بالعربية:
   ""قبل الشتات - 
   ""كي ال ننسى - 
   ""الصهيونية في مئة عام - 
  )" ١٩٩٧ – ١٩٤٧"خمسون عامًا على تقسيم فلسطين ( - 
   ""دير ياسين - 
 - : أولى الحروب الصهيونية ١٩٤٨حرب "خمسون عامًا على - 

  )٢٠٠٠العربية" ، 
  ."القدس: من العهدة العمرية إلى كامب ديفيد الثانية" - 


