
 

 

 
 

  
 
 
 

  
 

  
  

 
 
 

 الموقف اإلسرائيمي من التحركات واالحتجاجات في األردن

 5/6/2102 الثالثاء



 
 
 

 

 2ص 
 

  :ةرسمية إسرائيمي قفامو 
 5 مؤتمر إسرائيمي لمناقشة تحويل األردن إلى دولة قومية لمفمسطينيين      22
 5 تعبر عن موقف حكومتيا السفارة اإلسرائيمية في عّمان: تصريحات مؤتمر "تل أبيب" ال  3
 6 إقتراح إسرائيمي بتأىيل جزء من نير االردن وتحويمو الى مرفق سياحي بيئي  4
 6 "عمون": "عوزي آراد" زار عّمان سرًا واجتمع بجودة  5
 7 إستراتيجية" تيّدد تل أبيب بسبب فقدانيا لحمفائيا"ىآرتس" تحّذر من "ضائقة   6
 7  مطالبة صييونية بعدم ترك األردن يواجو مصير تونس ومصر في ضوء توفر مقومات الثورة  7
 7 لحل الصراع بالمنطقةعوزي ديان يطالب بانشاء الدولة األردنية الياشمية الفمسطينية الموحدة   8
 8 نتنياىو: غور األردن يجب أن يبقى تحت السيطرة اإلسرائيمية في أي تسوية  9
 9 عرائض ييودية تطالب عبد اهلل الثاني بإعالن األردن دولة فمسطينية  10
 9  صرف الداد أمام السفارة االردنية حركات بيموانية وىذيان سياسي الطيبي: ت  11
 9 يديعوت: مسؤول إسرائيمي يزور عمان سرًا لبحث إقامة جسر مالصق لممسجد األقصى  12
 10 السالم مع مصر واألردنبيريز يدعو الفمسطينيين إلى استئناف المفاوضات والحفاظ عمى   13
 10 يديعوت: أزمة بين االردن و"إسرائيل" عمى خمفية ىدم واعادة بناء جسر باب المغاربة  14
ًً لممسيح في األراضي األردنية  15  11 "إسرائيل" تنشىء مغطسًا مزعومًا
 11 عضو الكنيست اليميني أرييو إلداد يعيد طرح الوطن البديل  16
 12 "يديعوت أحرونوت": األردن حذرت "إسرائيل" من عممية إيالت  17
 12 "جيروزاليم بوست": السمطات االسرائيمية قمقة من "انييار" عالقاتيا مع األردن  18
 12 ماليين متر مكعب من المياه اإلضافية 10"إسرائيل" تستمر في تزويد األردن بـ   19
 13 معيد بيغن السادات: عمى "إسرائيل" استغالل الوضع لضّم الكتل االستيطانّية وغور األردن عاممدير   20
 14 "غولد": البد من إبقاء السيطرة عمى غور األردن  21
 15 "إسرائيل" قمقة من فتح مكاتب لحماس في القاىرة وعمان  22
 15 : ممك األردن توصل إلى قناعٍة بأن تل أبيب تعمل عمى إسقاط نظامومعاريف  23
 15 مسؤول إسرائيمي يدعو إلى التنسيق مع األردن ليدم جسر "المغاربة" بالقدس  24
 16 نائب إسرائيمي: خطة "األردن ىو فمسطين" أصبحت أكثر واقعية من أي وقت مضى  25
 16 ليبرمان بميجة جديدة: األردن ليست فمسطين  26
 17 "اسرائيل" تحذر من اعتزام االسالميين باألردن تنظيم مسيرة مميونية لمحدود  27
 17  نتنياىو: معاىدتي السالم مع مصر واألردن ذخر استراتيجي  28
 17 شأن محادثات السالمشمعون بيريز يجتمع مع ممك االردن ب  29
 18 الجنرال في االحتياط عوزي دايان يؤكد ضرورة ضّم غور األردن لمدولة العبرّية  30
 19 «تطورات سمبية في العراق وجيرانو»إسرائيل" تبني سياجا حدوديا مع األردن خوفا من "  31
 20 ليبرمان: "اسرائيل" لن تتخمى عن غور األردن  32
 20 قمق صييوني من تردي العالقات مع األردن وحديث عن قطيعة تامة بين الممك و"نتنياىو"  33
 21  معاريف: مخطط إسرائيمي لمسيطرة عمى غور األردن  34
 21 خبير صييوني: العاىل األردني بدأ يفقد قوتو واألردن ليس بمنأى عن "الربيع العربي"  35



 
 
 

 

 3ص 
 

 21  بحث إسرائيمي: فكرة الوطن البديل في األردن ستؤدي لحرب أىمّية  36
 22 مان: األردن سيواجو االختبارات األكثر صعوّبة بسبب الثوراتسفير "إسرائيل" السابق في ع  37
 23 محادثات أردنية إسرائيمية سرية حول قضيتي األمن والحدود«: الشرق األوسط»  38
 23 ألردنيديعوت: حرق العمم اإلسرائيمي في عّمان سببو عدم استقرار الحكم في ا  39
 24 نائب ييودي بالكنيست يطمق حممتو االنتخابية: "األردن ىو موطن الفمسطينيين"  40
 24 باراك: بين نير األردن والبحر المتوسط ستكون دولة "إسرائيل" فقط  41
 25 رائيمية إلحياء المنطقة الصناعية بين "إسرائيل" واألردنصحيفة "كمكمست": جيود إس  42
 25 "إسرائيل" تعتزم إحياء مشروع المنطقة الصناعية مع األردن  43
 26 "جيروزاليم بوست": تل أبيب تعارض عقوبات عمى األردن خوفًا عمى نظام الحكم  44
  

  :اإلسرائيميمن ألواالجيش 
 26 لواء الغور بالجيش اإلسرائيمي يشدد اإلجراءات عمى الحدود بسبب تحركات الشارع األردني  45
 26  ضباط الجيش اإلسرائيمي يحترفون التيريب عمى حدود مصر واألردن  46
 28 تمرين أردني ـ إسرائيمي حول احتمال وقوع زلزال في المنطقة  47
 29 األردن سيتعرض لضغوط كبيرة من الشارع وسيتبنى مطالب أكثر راديكالية مسؤول استخباري:  48
 29 اإلسرائيمية السابق يحّذر من نشوء "نظام معاٍد" في األردن رئيس االستخبارات العسكرية  49
 30 مؤرخ ييودي: تحويل األردن إلى جميورية اتحادية مع فمسطين الحل الوحيد لممشكمة الفمسطينية  50
 30 العربية عمى مستقبل الكيانتقدير استراتيجي صييوني لآلثار المتوقعة لمثورات   51
 31 "إسرائيل" تفتتح "قصر الييود" عمى ضفاف نير األردن أمام الزوار بعد أن كان منطقة عسكرية  52
 31 الجيش االسرائيمي يحصن حدوده مع قطاع غزة ومصر واألردن  53
 32 االستخبارات اإلسرائيمية: "إسرائيل" تسعى الستعادة الدور األردني في األراضي المحتمة  54
 32 خطة عسكرية إسرائيمية لتعزيز عمميات المراقبة لمحدود مع األردن  55
 32 بناء سياج حديدي عمى الحدود مع األردنيديعوت: "إسرائيل" تفجر ألغاما أرضية تمييدا ل  56
  

  :تقارير
 33 يديعوت: العالقات األردنية اإلسرائيمية وصمت الى القطيعة الكاممة  57
 35 ن تغّير األوضاع فجأة"ويكميكس": العالقة اإلستراتيجية مع األردن ال تمغي التخوف م  58
 36 سيناريو التمرد األردني والتحذيرات األمريكية  59
 40 الشرقّية "إسرائيل"سيمس باليدوء عمى حدود  االردندراسة إسرائيمّية: تيديد استقرار   60
 42 ة" تدحض اإلدعاءات بضرورة السيطرة عمى منطقة غور األردنوثيقة أمنية "إسرائيمي  61
 46 معيد واشنطن لسياسات الشرق األدنى: اإلخوان والنظام الممكي األردني  62
 47 ألوسط: المخاطر الكامنة في اليّزة التي تجتاح الشرق ا2202أبرز تقويمات مؤتمر ىرتسميا   63
 53 "سرائيل"إالمحيط االستراتيجي الذي تعمل فيو  تضعضع :بيبأتقرير استراتيجي ـ جامعة تل   64
 
  



 
 
 

 

 4ص 
 

  مقاالت:
 61 غاي بخور... ضفتان فمسطينيتان  65
 62 غيورا إيالند... في المرحمة المقبمة "إسرائيللـ "األمنية الحيوية  االحتياجات  66
 66 سميدار بيري... المشعل الوطني االردن ىو االردن  67
 67 ليونيد ألكسندروفتش"... إسرائيل"األردن أكثر أىمية لروسيا من   68
 68  يديعوتىيئة تحرير ... ممك في واقع متغير :الزاوية االردنية  69
 70 إىود يعاري... مع شركائيا العرب "إسرائيل"اختبارات قاسية تنتظر عالقات   70
 70 عوزي داياف ..مبادرة ايتمار: السيطرة في غور االردن  71
 71 صالح النعامي..والممكية الدستورية في األردن "إسرائيل"  72
 75 وليد عبد الحي..دور األردن في المنظور اإلسرائيمي  73
 80 انطواف شمحت..غمـز إسرائيمي من قناة فمسطين لحساب األردن!  74
 83 توماس فريدماف... تتخبط وحيدة في بحر مستقبل مجيول "سرائيل"إ  75
 85  ماىر أبو طير... ؟"إسرائيل"ىل يتوقع األردن حربا مع   76
 87 شمومو بارـو وشمعوف شتايف..."إسرائيل" ومحيطيا االستراتيجي: الفرص لمبادرة سياسية  77
 89 د.أفرايـ سنيو... المطموب إسرائيميًا لممساعدة في استقرار األردن  78
 90 عكيفا الدار... ربيع ضبابي  79
 92 تسفي برئيؿ... الربيع العربي يطرق باب عبداهلل  80
 93 دوري غولد... لفمسطينيون والتفاوض: ذريعة اسميا االستيطان!ا  81
 95 ناحوـ برنياع... ليس الممك عاريا  82
 97 د. غاي زيؼ ...وقف المفاوضات أشد خطرا من عدم نجاحيا  83
 98 نواؼ الزرو... .. يسودان المشيد الصييونيالوطن البديل وضفتان لؤلردن  84
 102 باراؾ رافيد...  لحدود الدولة الفمسطينية "سرائيل"إ مفيوم  85
 104 د. عدناف أبو عامر... محددات التعامل اإلسرائيمي مع التيديدات اإلقميمية  86
 105 موشيو آرنس ...االردن ال يريد الفمسطينيين  87
 106 عوديد عيراف... حكومة جديدة في االردن  88
  

 108 :وكريكاتيرات مختارة صورة
*** 
 

 المقدمة 1
 

مثؿ  ة لػ"إسرائيؿ"،ر و جامدوؿ الالطالت  التيبية، خصوصًا تمؾ اندالع الثورات في عدد مف الدوؿ العر إف 
التحركات الداعية لإلصالحات ، خصوصًا بعد بأف تصؿ األردف بعض المحمميف توقعالتي مصر وسورية، و 
تختمؼ عف النسبة التي كانت نسبة األمف التي كانت تشعر بيا "إسرائيؿ" المممكة، جعؿ السياسية في 

 ومات العربية السابقة.تعيشيا في ظؿ الحك
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أنفاسيـ  ، ويحبسوفالتحركات الداعية لإلصالحات السياسية في األردف" يرقبوف إسرائيؿ"القرار في فصناع 
ممكية المى ع ، القائـفي األردفي، فتغيير النظاـ األردن المشيدمف التطورات  يـقمقيا، ويبدوف انتظارًا لنتائج

؛ باألردف "إسرائيؿ"فضي إلى تغيير طابع العالقات التي ظمت تربط ي و، ألن"إسرائيؿػ"ل تحدياً يمثؿ  ،دستوريةال
 .ةوادي عرب ةمنذ توقيع اتفاقي "إسرائيؿػ"لنظاـ في األردف يشكؿ حمقة أماف في المحيط االستراتيجي لفا
التطورات ألىمية الموضوع خصص قسـ األرشيؼ والمعمومات ممحقًا خاصًا عف الموقؼ اإلسرائيمي مف و 

، ومف أجؿ تغطية ىذه المواضيع، سنقـو بعرض المواقؼ اإلسرائيمية بكافة جوانبيا مف ى الساحة األردنيةعم
 ىذا الحراؾحتى تاريخ صدور الممحؽ، كما سنعرض أبرز التحميالت والمقاالت حوؿ تأثيرات  حراؾبداية ال

 عمى "إسرائيؿ".
 
 

 :رسمية إسرائيمية مواقف
 

 يل األردن إلى دولة قومية لمفمسطينيينإسرائيمي لمناقشة تحو  مؤتمر 2
أفادت تقارير إسرائيمية أف عضو الكنيست أرييو إلداد )االتحاد القومي( تمكف مف تجنيد يميني متطرؼ مف 
البرلماف اليولندي، خيرط ويمدرز، لممشاركة، الشير القادـ، في مؤتمر يطالب بالتخمي عف "حؿ الدولتيف 

 ولة الفمسطينييف القومية. لشعبيف"، وتحويؿ األردف إلى د
وعمـ أنو مف المقرر أف يناقش المؤتمر المشار إليو إيجابيات ونواقص "الخطة". كما سيشارؾ فيو الوزراء 

 السابقوف موشي آرنس وعامي أيالوف، وىما ليسا مف المؤيديف ليا. 
أف اليدؼ مف المؤتمر وبحسب إلداد فإف "حؿ الدولتيف لشعبيف" يشكؿ خطرا عمى وجود دولة "إسرائيؿ"، و 

 ىو مناقشة ىذا "الحؿ" بتوسع. 
وأضاؼ أنو تـ توجيو الدعوة إلى "عدد كبير مف الشخصيات مف اليميف، وحتى مف اليسار الذيف ال 

 يؤيدونيا، وذلؾ لعرض نواقصيا ونقاط الضعؼ فييا، والحموؿ السياسية التي يقترحونيا". 
إلى دولة قومية لمفمسطينييف، وأنو سيعرض موقفو الذي يدعي أف وقاؿ إلداد إف ويمدرز يؤيد تحويؿ األردف 

 إقامة دولة فمسطينية غرب نير األردف مف الممكف أف يشكؿ خطرا عمى وجود إسرائيؿ.
 8/11/2010، 48عرب 

 
 اإلسرائيمية في عّمان: تصريحات مؤتمر "تل أبيب" ال تعبر عن موقف حكومتيا السفارة 3

ت سفارة إسرائيؿ في عماف بيانًا قالت فيو إف التصريحات التي أطمقت في حاتـ العبادي: أصدر  -عماف 
في « طوعي»مؤتمر تؿ أبيب حوؿ رفض مبدأ األرض مقابؿ السالـ مع الفمسطينييف واقتراح إقامتيـ بشكؿ 

 «.ال تعبر عف موقؼ الحكومة اإلسرائيمية»األردف كوطف بديؿ 
فيمدرز أعرب خالؿ المؤتمر عف رفضو مبدأ األرض مقابؿ  وكاف النائب اليولندي اليميني المتطرؼ غيرت

في األردف الذي وصفو بأنو الدولة الفمسطينية « طوعي»السالـ مع الفمسطينييف، مقترحا أقامتيـ بشكؿ 
بما أف األردف ىو فمسطيف يجب عمى الحكومة األردنية استقباؿ جميع الالجئيف »الحقيقية، وقاؿ: 

 «.اإلقامة فيو الفمسطينييف الذيف يريدوف
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إف »األردنية الناطقة بالمغة اإلنجميزية « جورداف تايمز»وقالت السفارة في بيانيا الذي نشرتو صحيفة 
التصريحات التي خرجت مف عدد مف األشخاص خالؿ األياـ القميمة الماضية في سياؽ مؤتمر تؿ أبيب 

 «.عف موقؼ حكومة إسرائيؿ الذي ناقش حموال بديمة لمصراع اإلسرائيمي الفمسطيني, ال تعبر
عاما وستستمر في سعييا  16دولة إسرائيؿ ممتزمة بمعاىدة السالـ مع األردف الموقعة قبؿ »وأضافت أف 

 «.لدعـ وتحصيف عالقتيا مع جارىا الشرقي الميـ الذي تشترؾ معو بمصالح ميمة
بإدانة المواقؼ التي يطمقيا »فييا وقد أرسمت الخارجية األردنية مذكرة احتجاج لمحكومة اإلسرائيمية طالبت 

 «.المؤتمر وبإعالف تناقضيا مع موقفيا الرسمي
ال يمثؿ موقؼ حكومة »وكانت سفيرة ىولندا في األردف أكدت في تصريحات صحافية أف موقؼ فيمدرز 

بالدىا, التي تحرص عمى تطوير عالقاتيا باألردف وتؤيد حؿ الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي عمى أساس 
 «.الدولتيف الذي يضمف قياـ الدولة الفمسطينية المستقمة التي تعيش بأمف إلى جانب إسرائيؿ حؿ

 10/12/2010العرب، الدوحة، 
 

 إسرائيمي بتأىيل جزء من نير االردن وتحويمو الى مرفق سياحي بيئي إقتراح 4
المياه والسياحة لقماف اسكندر: أثار ما أشيع عف طمب وزير الخارجية ناصر جودة مف وزارتي  -عماف

وسمطة وادي األردف دراسة مقترح اسرائيمي بتأىيؿ جزء مف نير االردف وتحويمو الى مرفؽ سياحي بيئي 
 جدال واسعا بيف األوساط األردنية.

وكاف مستشار االمف القومي االسرائيمي عوزي أراد اجتمع يوـ الثالثاء الماضي مع جودة في وزارة الخارجية 
اقتراحا اسرائيميا بتأىيؿ جزء مف نير االردف وتحويمو الى مرفؽ سياحي بيئي، واستخداـ االردنية وقدـ لو 

الجزء المؤىؿ مف النير ألغراض الرياضة المائية. وبدأت وزارتا المياه والسياحة وسمطة وادي االردف 
الى مصادر اجراءات دراسة المشروع وتقويمو ليصار الى اجابة الجانب االسرائيمي عمى طمبو، استنادا 

 مطمعة.
 5/1/2011البيان، دبي، 

 
  "عمون": "عوزي آراد" زار عّمان سرًا واجتمع بجودة 5

ُكشؼ في تؿ أبيب صباح األحد عف زيارة قاـ بيا مستشار األمف القومي اإلسرائيمي "عوزي  :عموف ػ خاص
. اإلسػرائيمي محاطػا بالسػرية وكاف جػدوؿ أعمػاؿ زيػارة المسػئوؿ األمنػي  اراد " لعماف نياية األسبوع المننصـر

التامػػة ىنػػا فػػي عمػػاف، وعمػػـ أنػػو اجتمػػع بػػوزير الخارجيػػة ناصػػر جػػودة ورئػػيس الػػديواف ناصػػر المػػوزي وبعػػض 
المستشاريف، ولـ يعمـ موضوع البحث بػيف الطػرفيف إال اف مصػادر سياسػية تػره أف ىنػاؾ اجتماعػات مكثفػة 

قبػػؿ الزيػػارة التػػي سػػيقـو بيػػا رئػػيس الػػوزراء االسػػرائيمي  تعقػػد بػػيف مسػػئوليف إسػػرائيمييف وأطػػراؼ عربيػػة تمييديػػة
بنيػػاميف نتنيػػاىو لمصػػر لمقػػاء الػػرئيس المصػػري حسػػني مبػػارؾ والتػػي تسػػتيدؼ دفػػع المفاوضػػات االسػػرائيمية 

 الفمسطينية حسب أىؿ السياسة.
 2/0/2200 األردن،،عمون
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 يا لحمفائيا"ىآرتس" تحّذر من "ضائقة إستراتيجية" تيّدد تل أبيب بسبب فقدان 6
الناصرة: حّذرت صحيفة ىآرتس، مف "ضائقة إستراتيجية" قد تشيدىا تؿ أبيب في ظؿ "فقدانيا المستمر 
لحمفائيا"، داعية الحكومة اإلسرائيمية إلى التحّرؾ سريعًا إليجاد مخرج لػ "المأزؽ الحالي" وحمفاء جدد في 

 المنطقة.
"إف األحداث في مصر وضعت إسرائيؿ في ضائقة  وقالت الصحيفة، في عددىا الصادر اليوـ األحد،

إستراتيجية، إذ أنيا بقيت بدوف أصدقاء في الشرؽ األوسط"، وأضافت "العزلة المتزايدة التي تواجييا تؿ 
أبيب في المنطقة والضعؼ البارز لمواليات المتحدة سيضطراف إسرائيؿ لمبحث عف مخرج وعف حمفاء جدد"، 

 وفؽ تقديرىا.
صؿ، أعرب مصدر أمني إسرائيمي مسؤوؿ عف مخاوؼ تؿ أبيب وقمقيا البالغ مف تداعيات ما وفي سياؽ متّ 

أسماه بػ "مفعوؿ الدومينو وأحجاره المتساقطة الواحد تمو اآلخر، وانتشار عدوه ما جره في تونس ومصر 
 إلى دوؿ عربية أخره في المنطقة"، عمى حد وصفو.

مصر "معقد وقد يؤثر عمى التوازف االستراتيجي في المنطقة"، ورأت مصادر إسرائيمية أخره أف الوضع في 
 فيما حّذرت مف مغّبة انتقاؿ ىذه األوضاع إلى مناطؽ أخره خارج الحدود المصرية.

 وأضافت "إف إسرائيؿ بقي ليا شريكاف إستراتيجياف في المنطقة ىما األردف والسمطة الفمسطينية، 
يؿ ويعمالف عمى إحباط ىجمات تستيدؼ إسرائيؿ، إال أف العالقات وكالىما يضمناف الجبية الشرقية إلسرائ

 معيما معقدة"، عمى حد قوليا.
 30/1/2011قدس برس، 

 
 مطالبة صييونية بعدم ترك األردن يواجو مصير تونس ومصر في ضوء توفر مقومات الثورة  7

صيره، أو إثارة النزاع بيف طالبت جيات صييونية نافذة باإلدارة األمريكية بأال تترؾ واشنطف األردف لم
السياسييف ورجاؿ الجيش، مثمما فعمت في مصر وتونس، في ضوء أفَّ األردف ىو حميؼ قديـ لإلدارة في 
واشنطف، وليس مف الصدفة جاءت زيارة رئيس األركاف األمريكي، مايؾ موليف، إلى عمَّاف. وكشفت ىذه 

ألردف، ُوضعت خالليا تقديرات عف احتماؿ الجيات عف إعداد ورقة عمؿ صييونية عف األوضاع في ا
انتقاؿ أثر "الدومينو" إلى المممكة الياشمية، نظرًا لوجود معطيات خطيرة عف الضائقة اإلقتصادية، ومعدالت 
البطالة العالية، والتخّوؼ مف موت المفاوضات السياسية، والذي مف شأّنو أْف يجدد المقولة التاريخية بأفَّ 

 وتسخيف أجواء الفمسطينييف في الضفتيف، ضد القصر الرئاسي في عمَّاف.  األردف ىو فمسطيف،
 موقع قضايا مركزية )عن العبرية، ترجمة المركز(

 17/2/2011، 2183التقرير المعموماتي 
 

 عوزي ديان يطالب بانشاء الدولة األردنية الياشمية الفمسطينية الموحدة لحل الصراع بالمنطقة 8
طالب رئيس مجمس االمف القومي االسرائيمي السابؽ الجنراؿ 'عوزي دياف' بانشاء راـ اهلل ػ وليد عوض: 

 الدولة األردنية الياشمية الفمسطينية الموحدة لحؿ المشكمة الفمسطينية عمى حد قولو.
ودعا دياف المقرب مف نتنياىو لمتوصؿ إلى حؿ إقميمي لممشكمة الفمسطينية عف طريؽ إنشاء الدولة األردنية 

 مية الفمسطينية الموحدة وذلؾ كرد عمى التغيرات االستراتيجية الكبيرة في المنطقة .الياش
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وفي كممة القاىا في'النادي التجاري الصناعي في تؿ ابيب ونقمتيا صحيفة 'مكور ريشوف' االسرائيمية اليومية 
ة في العمميات التي تخدـ قاؿ''نظرا لعدـ اليقيف في المنطقة، فإنو يتعيف عمى إسرائيؿ أف تأخذ زماـ المبادر 

مصالحيا، مثؿ وقؼ جميع االتصاالت مع سورية ودفع عجمة الحؿ اإلقميمي التي مف شأنيا خمؽ نظاـ 
مشترؾ يشمؿ المممكة األردنية الياشمية والفمسطينييف والذي سيحكـ أيضا األجزاء الفمسطينية في الضفة 

 ي لممنطقة'.الغربية وقطاع غزة، باعتباره مفتاح الحؿ االستراتيج
وتابع 'يتعيف عمى اسرائيؿ لمحفاظ عمى السيادة الكاممة في القدس الموحدة' وعدـ السماح بحؽ العودة 

 والحفاظ عمى السيطرة الكاممة عمى وادي األردف بأسره باعتباره الحدود الشرقية السرائيؿ'.
ط أضعفت السمطة الفمسطينية وحوؿ'تأثير الثورات في العالـ العربي قاؿ اف 'االحداث'في الشرؽ األوس

 'وحماس'، موضحا 'اف الواليات المتحدة ليس لدييا حتى اآلف سياسة منظمة في الشرؽ االوسط'.
'وقاؿ داياف 'التغييرات' في الشرؽ األوسط ستكوف جيدة'السرائيؿ عمى المده الطويؿ، عمى الرغـ مف حقيقة 

ير 'مثؿ انضماـ مصر الى محور الشر' في الشر أف ىناؾ سيكوف قميال جدا مف المشاكؿ في المده القص
 وتضرر 'نظاـ الحكـ في السعودية الذي سيؤثر عمى االقتصاد'.

وفيما يتعمؽ الواليات المتحدة ، قاؿ دياف''إف األمريكييف لـ تكف لدييـ سياسة واضحة في الشرؽ األوسط، 
 لديمقراطي المستقر في المنطقة'. ولكف الوضع الحالي يوضح مرة أخره أف إسرائيؿ ىي الصديؽ الوحيد ا

 7/3/2011القدس العربي، لندن، 
 

 نتنياىو: غور األردن يجب أن يبقى تحت السيطرة اإلسرائيمية في أي تسوية 9
تؿ أبيب: نظير مجمي: في الوقت الذي يطالب فيو المجتمع الدولي إسرائيؿ بإحداث انعطاؼ نحو إنجاح 

الجديدة في العالـ العربي، واصمت الحكومة اإلسرائيمية استغالؿ عممية السالـ، خصوصا في ظؿ التطورات 
ىذه األحداث لصالح مشاريعيا العسكرية والتوسعية، فصرح رئيس الوزراء، بنياميف نتنياىو، بأف غور 

 األردف يجب أف يبقى تحت السيطرة األمنية اإلسرائيمية في أي تسوية باعتباره خط الدفاع األوؿ. 
نشرت أمس،  « ووؿ ستريت جورناؿ»ع، إييود باراؾ، في مقابمة صحافية مع صحيفة وصرح وزير الدفا

مميار دوالر  20بأنو وبسبب أحداث العالـ العربي باتت إسرائيؿ تحتاج إلى مساعدات أميركية بقيمة 
 إضافية. 

سرائيمي وكاف نتنياىو قد شارؾ في جولة تفقدية عمى طوؿ نير األردف، فتحدث عف وجوب بقاء الجيش اإل
منتشرا عمى امتداد نير األردف في أي أوضاع وأي تسوية مستقبال ما سيضمف أف تعيش دولة إسرائيؿ في 
مأمف. وأوضح نتنياىو أف الحدود األمنية لدولة إسرائيؿ تقع في نير األردف وخط الدفاع يبدأ في غور 

و سيكوف باإلمكاف تسمؿ مخربيف في حاؿ كانت ىذه الحدود سائبة فمعنى ذلؾ أن»األردف فال بديؿ لو. و
«. وتيريب صواريخ وقذائؼ صاروخية تطاؿ كال مف تؿ أبيب والقدس وحيفا وبئر السبع وجميع أنحاء الدولة

وربط نتنياىو بيف ىذا المطمب االحتاللي واليبات الشعبية في العالـ العربي وتغيير عدد مف األنظمة فييا، 
تالؿ غور األردف(، صحيحا قبؿ التطورات األخيرة في المنطقة فإنو إذا كاف ىذا األمر )مواصمة اح»فقاؿ 

صحيح اليوـ أكثر مف ذي قبؿ، إذ إننا نعيش اآلف في عالـ يمر بيزة كبيرة جدا والمنطقة حولنا برمتيا 
تواجو في واقع األمر حالة مف عدـ االستقرار وزلزاال سياسيا وأمنيا ال نره نياية لو حتى اآلف. وفي ىذه 

 «. الة يتوجب عمينا أكثر مف أي وقت مضى توفير أسس متينة لألمف لمذود عف حياض الوطفالح
 09/03/2011الشرق األوسط، لندن، 



 
 
 

 

 9ص 
 

 
 عرائض ييودية تطالب عبد اهلل الثاني بإعالن األردن دولة فمسطينية 10

تؿ أبيب تطالب تقدـ أحد قادة اليميف اإلسرائيمي بعريضة لمسفارة األردنية في «: الشرؽ األوسط» -غزة 
الممؾ عبد اهلل الثاني بإعالف األردف دولة فمسطينية. ورفض السفير األردني استقباؿ عضو الكنيست اري 

آالؼ ييودي مف مختمؼ دوؿ  6أو تسمـ العريضة التي تحمؿ توقيعات « االتحاد الوطني»الداد مف حزب 
وـ عيد االستقالؿ األردني، الذي وافؽ أمس، العالـ. وذكرت اإلذاعة اإلسرائيمية أف الداد حاوؿ استغالؿ ي

لتسميـ العريضة. وأشارت اإلذاعة إلى أف مجموعات ييودية أخره يفترض أف تقـو بتسميـ ىذه العريضة 
إذا لـ يبادر الممؾ »لمسفارات األردنية في واشنطف وموسكو والىاي وكوبنياغف. وقاؿ الداد لمصحافييف: 

وأشار إلى «. سو مالحقا مف الجماىير األردنية في الشوارع والساحات العامةاألردني إلى ذلؾ، فإنو سيجد نف
اإلسرائيمي ويطالب بدولة فمسطينية مستقمة، وأف الحؿ موجود  -أف العالـ يطالب بحؿ الصراع الفمسطيني 

 ويمكف تحقيقو بإعالف دولة فمسطينية في األردف، وبيذا ينتيي الصراع.
 25/5/2011الشرق األوسط، لندن، 

 
 الطيبي: تصرف الداد أمام السفارة االردنية حركات بيموانية وىذيان سياسي   11

كماؿ زكارنة: وصؼ العضو العربي في الكنيست االسرائيمي الدكتور احمد الطيبي رئيس كتمة -عماف
فارة الموحدة والعربية لمتغيير تصريحات النائب الصييوني المتطرؼ اريو الداد ضد االردف وتصرفو اماـ الس

حركات بيموانية وىذياف سياسي لمف جف جنونيـ ازاء تصاعد القبوؿ الدولي » االردنية في تؿ ابيب بانيا 
 «.لفكرة قبوؿ فمسطيف في االمـ المتحدة

اف المممكة االردنية الياشمية دولة مستقمة ذات سيادة وليا احتراميا ومكانتيا الدولية والعربية »وقاؿ الطيبي
 «.ستيجنة لف تناؿ مف مكانة االردف بؿ بالعكس تماماومواقؼ الداد الم

 26/5/2011الدستور، عّمان، 
 

 يديعوت: مسؤول إسرائيمي يزور عمان سرًا لبحث إقامة جسر مالصق لممسجد األقصى 12
اف سكرتير الحكومة االسرائيمية تسفي ىاوزير قاـ بزيارة سرية إلى « يديعوت احرونوت»كشفت صحيفة 

عماف لبحث إقامة جسر بالقرب مف المسجد األقصى، حيث اجتمع مع كبار المسؤوليف العاصمة األردنية 
 في الحكومة األردنية دوف توضيح نتائج االجتماعات.

ونفت الدائرة اإلعالمية في مكتب رئيس الحكومة االسرائيمية قياـ ىاوزير بزيارة عماف االسبوع الماضي. 
 تدعي إسرائيؿ انو ايؿ لمسقوط.( يشار انو يوجد جسر خشبي في المنطقة نفسيا

 13/6/2011البيان، دبي، 
 
 
 

 بيريز يدعو الفمسطينيين إلى استئناف المفاوضات والحفاظ عمى السالم مع مصر واألردن 13
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الناصرة ػ زىير أندراوس: دعا رئيس الدولة العبرّية، شمعوف بيريس، الزعماء الفمسطينييف إلى استئناؼ 
ائيؿ، مؤكدًا أنو ال بديؿ منيا في ضوء الواقع اآلخذ في التغير في الشرؽ المفاوضات المباشرة مع إسر 

 األوسط، وشّدد عمى أىمية الحفاظ عمى اتفاقيتي السالـ مع مصر واألردف.
وجاءت دعوة بيريس ىذه في سياؽ الخطاب الذي ألقاه لده افتتاح ما ُيسمى بمؤتمر رئيس الدولة، الذي بدأ 

أمس، وسينتيي اليوـ الخميس. وحّذر بيريس مف خطورة النظاـ اإليراني الذي  أعمالو في القدس الغربّية
يسعى المتالؾ أسمحة نووية، ويدعو إلى القضاء عمى إسرائيؿ، ويزّود حزب اهلل و)حماس( باألسمحة، 
 مؤكدًا أنو في الوقت الذي يتعيف فيو عمى إسرائيؿ أف تسعى لمسالـ ال يجوز ليا أف تتغاضى عف المخاطر.

 23/6/2011القدس العربي، لندن، 
 

 يديعوت: أزمة بين االردن و"إسرائيل" عمى خمفية ىدم واعادة بناء جسر باب المغاربة 14
قالت مصادر اسرائيمية امس اف ازمة دبموماسية حادة بيف االردف واسرائيؿ آخذة بالتبمور بسبب  -تؿ ابيب 

القديمة في القدس. وقالت صحيفة "يديعوت نية اسرائيؿ ىدـ جسر باب المغاربة قرب اسوار البمدة 
احرونوت" االسرائيمية امس نقال عف مصادر اسرائيمية اف الدولتيف اجرتا وطواؿ اسابيع اتصاالت سرية 
حوؿ موضوع ىدـ الجسر المؤقت وبناء جسر جديد دائـ مكانو وتوصمتا االسبوع الماضي الى اتفاؽ حوؿ 

ا لمصحيفة االسرائيمية، بعدـ العمؿ ضد اسرائيؿ في منظمة ىدـ الجسر المؤقت، وتعيد االردف، وفق
 "اليونسكو".

لكف بالضبط في اليوـ الذي وقع االتفاؽ فيو فوجىء االسرائيميوف باكتشاؼ تقديـ االردف ومصر والعراؽ 
والبحريف مشروع استنكار حاد جدا السرائيؿ الى لجنة التراث العالمي في "اليونسكو" يدعوىا الى الغاء 

 خطط بناء الجسر.م
واضافة لذلؾ يطالب االردنيوف باستنكار لقياـ اسرائيؿ بحفريات اثرية في البمدة القديمة بالقدس وبارساؿ وفد 
مف "اليونسكو" لمتأكد مف وقفيا. وورد في مشروع االستنكار السرائيؿ الذي قدـ لميونسكو اف االردف: "يعرب 

 وائية في القدس،الخاص بمخطط باب المغاربة".عف قمو مف قرار لجنة التنظيـ والبناء الم
وغضبوا في اسرائيؿ عمى الخطوة االردنية وبدأوا عمى الفور بشف حممة دبموماسية في محاولة الفشاليا. 
ونفى االردنيوف وفقا لمصادر اسرائيمية، في البداية توقيعيـ عمى اتفاؽ مع اسرائيؿ بخصوص بناء جسر 

ضغوط اميركية، اعترفوا بذلؾ، وليذا وجدوا صعوبة بايضاح اسباب توجييـ باب المغاربة، لكف في اعقاب 
 لمنظمة "اليونسكو".

وقاؿ مصدر سياسي اسرائيمي كبير امس االوؿ: "تورط االردنيوف مع االميركييف ودوؿ اخره جراء عدـ 
 دقتيـ، وىذه ليست مجرد ازمة ثقة، لقد اطمقوا النار بأنفسيـ عمى سيقانيـ".

ارة الى معارضة الشرطة االسرائيمية ليدـ الجسر، خوفا مف اف يؤدي ذلؾ الى حدوث وتجدر االش
اضطرابات عنيفة، وقالت مصادر عمى عالقة بيذا الموضوع اف نتنياىو يتخوؼ ايضا مف بدء البناء، لكف 

 تمارس عميو مصادر في بمدية القدس ضغوطا كبيرة في محاولة القناعو.
 28/6/2011القدس، فمسطين، 

 
ًً لممسيح في األراضي األردنية 15  "إسرائيل" تنشىء مغطسًا مزعومًا



 
 
 

 

 00ص 
 

" اف وزارة  -عماف  ياسر مييار: كشفت وزيرة السياحة واآلثار الدكتورة ىيفاء أبو غزالة لػ"العرب اليـو
الخارجية األردنية قدمت رسالة احتجاج إلى دولة الفاتيكاف حوؿ انتياؾ اسرائيؿ لمقانوف واألعراؼ الدولية 

نشاء موقع يدعى قصر الييود وموقع المغطس واقامة احتفاؿ بو ضـ بعض الطوائؼ الدينية مف اجؿ بإ
 استفزاز األردف وتضميؿ الرأي العاـ العالمي بحقيقة موقع المغطس الواقع في األراضي األردنية.
عسكري عمى وكشفت انو تـ عقد اجتماع ما بيف ىيئة موقع المغطس والجانب اإلسرائيمي ممثال في فريؽ 

جسر الممؾ حسيف, بيف خاللو الجانب األردني رفضيـ ىذا االنتياؾ الخطير, حيث اخبرىـ الجانب 
اإلسرائيمي اف مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيمي ووزارة التعاوف الدولي في "إسرائيؿ" ىـ مف رتب وخطط إلقامة 

ية والفرانسيسكاف واألثيوبية لالحتفاؿ في ىذا الموقع المزعوـ وقاموا بدعوة بعض الطوائؼ المسيحية  االرمن
 الموقع المزعوـ.

 28/7/2011العرب اليوم، عّمان، 
 

 عضو الكنيست اليميني أرييو إلداد يعيد طرح الوطن البديل 16
يو بي آي: يعمؿ عضو الكنيست اليميني المتطرؼ أرييو إلداد مف كتمة الوحدة القومية عمى إعادة طرح 

ائيمي القديـ الذي يعتبر أف األردف ىو الدولة الفمسطينية. وقاؿ إلداد في مقابمة مخطط الوطف البديؿ اإلسر 
أجرتيا معو صحيفة ىآرتس ونشرتيا اليوـ األحد إنو يعتـز إجراء استطالع لمرأي العاـ ؤاألردف ىذه األياـ 

ت األغمبية مف أجؿ معرفة رأي سكاف المممكة في ىذا التغيير. وأضاؼ أف النتائج لف تفاجئو "إذا قال
أو  70الساحقة مف سكاف األردف، ردا عمى سؤاؿ حذر، إنيـ يروف أنفسيـ فمسطينييف". وأشار إلى أف "

 % مف مواطني األردف ىـ فمسطينيوف ويشكموف الصؼ األوؿ الثقافي والسياسي لمشعب األردني".80
ة، وأنو سبقو في ذلؾ عضوا وقاؿ إلداد إنو ليس أوؿ مف طرح مخطط تحويؿ األردف إلى الدولة الفمسطيني

الكنيست أرييؿ شاروف مف ليكود ويغئاؿ ألوف مف حزب العمؿ في سنوات السبعينيات. وأضاؼ إلداد أف ىذا 
المخطط عممي ألنو حتى لو لـ تفعؿ إسرائيؿ شيئا مف أجؿ دفعو قدما فإنو "ستجري في األردف تطورات 

سقاط النظاـ الياشمي". مشابية لمصر وليبيا وبإمكانو أف يتحوؿ إلى فمسطي ف مف خالؿ سمسمة مظاىرات وا 
واعتبر أف "العائمة الياشمية المالكة ىي مف بقايا العصر الكولونيالي والتي تـ زرعيا في السكاف المحمييف 
 لكنيا ال تمثؿ مصمحة الشعب الفمسطيني، والنقاش ليس إذا كاف ىذا سيحدث ألنو باإلمكاف أف يحث غدا".

 خطة السرائيؿ
قاؿ إلداد إف ما يقمقو ىو أنو إذا حدث ىذا األمر صباح غد فإف إسرائيؿ لـ تضع خطة لمتعامؿ مع ىذه و 

الوضعية، معتبرا أنو بيذه الحالة سيفقد الفمسطينيوف مكانة اليتيـ الذي ال دولة لو وأف سيطرتيـ عمى األردف 
مجرد البحث في ىذا الموضوع يسبب ستكوف أفضمية ىائمة بالنسبة إلسرائيؿ في نظر العالـ. واعترؼ أف 

ضررا إلسرائيؿ في عالقاتيا مع األردف، وأعرب عف اعتقاده بأف "ممؾ األردف لف يبقى طويال في الحكـ" 
 مشيرا إلى أف الكثير مف  صناع القرار بإسرائيؿ سيرحبوف عمنا أو سّرا بإقامة 

 
لمسعى الفمسطيني باألمـ المتحدة لنيؿ اعتراؼ دولة فمسطينية باألردف. ودعا إلداد إلى أف تستغؿ إسرائيؿ ا

 في سبتمبر/ أيموؿ المقبؿ مف أجؿ ضـ الضفة الغربية إلييا. 1967دولي بالدولة في حدود عاـ 
 15/8/2011الجزيرة نت، الدوحة، 
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 "يديعوت أحرونوت": األردن حذرت "إسرائيل" من عممية إيالت 17
لسمطات األردنية مررت تحذيرًا أمنيًا لػ"إسرائيؿ" حوؿ رصد ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيمية أف ا

خمية تستعد لتنفيذ ىجوـ مسمح، وذلؾ قبؿ ساعات مف وقوع العمميات الفدائية في إيالت. وبحسب يديعوت 
فإف االستخبارات األردنية وفرت لػ"إسرائيؿ" معمومات مسبقة عف عممية ستجري، ولكف المعمومات وصمت 

 قصير. قبؿ الحادث بزمف
 19/8/2011السفير، بيروت، 

 
 "جيروزاليم بوست": السمطات االسرائيمية قمقة من "انييار" عالقاتيا مع األردن 18

تغريد الرشؽ: كشفت صحيفة جيروسالـ بوست اإلسرائيمية في تقرير ليا نشر أمس عف قمؽ  -عماف 
التي تمكنت مؤخرا مف إحباط أكثر إسرائيمي مف تنامي تأثير لجاف ومنظمات مقاومة التطبيع مع إسرائيؿ و 

 مف نشاط تطبيعي.
وقالت الصحيفة في تقريرىا إف إسرائيؿ أصبحت "قمقة مف انييار عالقاتيا مع األردف بعد رفض شركة 
تأميف أردنية االستمرار في تأميف سيارات السفارة  اإلسرائيمية في عماف، وبعد أف انخفضت الصادرات 

%"،  والسبب يعود الزدياد تأثيرعناصر مكافحة التطبيع مع  25ألردف بنسبة الزراعية اإلسرائيمية الى ا
 إسرائيؿ في األردف".

فبحسب الصحيفة، فإف مصادر إسرائيمية مسؤولة أكدت ليا أف "العالقات االقتصادية والدبموماسية 
 بيع".اإلسرائيمية األردنية تقع تحت التيديد، بسبب الضغوط المتزايدة مف جيات مقاومة التط

وأرجعت ىذه المصادر سبب الزيادة في معاداة ومقاومة التطببيع إلى "الربيع العربي  وجمود المفاوضات، 
 والجيود الفمسطينية لمحصوؿ عمى اعتراؼ بالدولة  الفمسطينية في األمـ المتحدة الشير القادـ.
 11/8/2011الغد، عّمان، 

 
 ن متر مكعب من المياه اإلضافيةماليي 10"إسرائيل" تستمر في تزويد األردن بـ  19

مالييف متر  10و 8إيماف الفارس: تستمر "إسرائيؿ" بتزويد المممكة األردنية بما يتراوح ما بيف  -عماف 
مكعب مف المياه اإلضافية مف بحيرة طبريا. وأكد أميف عاـ سمطة وادي األردف سعد أبو حمور، في تصريح 

ى تمؾ الكمية مف المياه وبموجب االتفاؽ بيف الطرفيف لتتـ االستفادة إلى"الغد"، استمرارية حصوؿ المممكة عم
 10منيا في أي وقت ولكافة األغراض. وبحسب أبو حمور، فإف حاجة األردف العاـ الحالي تبمغ نحو 

مالييف متر مكعب عمى األقؿ مف المياه اإلضافية مف قبؿ الجانب اإلسرائيمي، في الوقت الذي تعذر فيو 
 مالييف في بحيرة طبريا بسبب ضعؼ الموسـ المطري الحالي. 3ر مف تخزيف أكث

 23/8/2011الغد، عّمان، 
 

 معيد بيغن السادات: عمى "إسرائيل" استغالل الوضع لضّم الكتل االستيطانّية وغور األردنمدير عام  20
العػػاـ لمعيػػد بػػيغف الناصػػرة ػ 'القػػدس العربػػي' مػػف زىيػػر أنػػدراوس: قػػاؿ البروفيسػػور إفػػراييـ عنبػػاري، المػػدير 

السػػادات لمدراسػػات اإلسػػتراتيجّية فػػي تػػؿ أبيػػب إّف القػػرار الفمسػػطينّي بوقػػؼ المفاوضػػات مػػع إسػػرائيؿ والتوجػػو 
لألمـ المتحّدة في أيموؿ )سبتمبر( القادـ بيدؼ الحصوؿ عمى اعتراؼ دولّي بالدولة الفمسطينّية المسػتقمة فػي 

، لػػف يجمػػب لمفمسػػطينييف دولػػة، أْو أّقػػؿ مػػف ذلػػؾ، 1967العػػاـ حػػدود مػػا قبػػؿ الرابػػع مػػف حزيػػراف )يونيػػو( مػػف 
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وبرأيو فإّف منظمة األمـ المتحّدة ىي مؤسسة ُمفمسة أخالقًيا، وغير فعالة تماًما في معالجة الخمؿ في الحركة 
لتحػدي الوطنية الفمسطينية، وبموازاة ذلؾ، أضاؼ، فإّف الدولة العبرّية موحدة وقوية بما فيػو الكفايػة لمواجيػة ا

 المتمثؿ في الخطوة الفمسطينية أحادّية الجانب، عمى حد تعبيره.. 
وتحت عنػواف )بعػد سػبتمبر سػيحؿ أكتػوبر( كتػب البروفيسػور اإلسػرائيمّي فػي ورقػة عمػؿ بحثّيػة أّنػو فػي وقػت 
سػػابؽ مػػف ىػػذا العػػاـ، قػػرر الػػرئيس الفمسػػطيني محمػػود عبػػاس قطػػع المفاوضػػات مػػع إسػػرائيؿ، وقػػاـ بػػاإلعالف 

ذلػػؾ، وأشػػار فػػي حينػػو إلػػى أّنػػو سػػيتوجو إلػػى األمػػـ المتحػػدة فػػي سػػبتمبر لتقػػديـ طمػػب لالعتػػراؼ بالدولػػة عػػف 
الفمسطينّية المستقمة. ولكف في األمـ المتحّدة، أشار بروفيسور عنباري، مف المتوقع أف تقوـ الواليات المتحّدة 

وبالمقابػؿ فػإّف األغمبّيػة العظمػى مػف دوؿ األمريكّية باسػتعماؿ حػؽ الػنقض )الفيتػو( ضػّد الطمػب الفمسػطينّي، 
( سُتصػػوت إلػػى جانػػب المشػػروع الفمسػػطينّي فػػي األمػػـ المتحػػّدة، ومػػف المػػرجح أف تؤيػػد اقتػػراح GAمجموعػػة )

. مػػع ذلػػؾ، شػػدد الباحػػث اإلسػػرائيمّي عمػػى أّف مثػػؿ ىػػذا القػػرار 1967االعتػػراؼ بدولػػة فمسػػطينية داخػػؿ حػػدود 
ي، كمػا أّنػو سػيؤدي إلػى ردود أفعػاؿ سػمبّية مػف كػؿا مػف إسػرائيؿ وأمريكػا، ودوؿ ليس ُممزًما وفًقا لمقػانوف الػدول

أخػػره فػػي المجتمػػع الػػدولّي، التػػي ال توافػػؽ عمػػى التوجػػو الفمسػػطينّي أحػػادي الجانػػب، ألّنػػو قػػد يثيػػر المشػػاكؿ 
أشػػػار  والخالفػػات داخػػػؿ الحمبػػػة الدولّيػػػة مػػػف عواقػػػب مصػػػادقة األمػػـ المتحػػػدة عمػػػى الطمػػػب الفمسػػػطينّي ، كمػػػا

البروفيسور إلى التحذير الذي أطمقو وزيػر األمػف اإلسػرائيمي، اييػود بػاراؾ، الػذي قػاؿ إّف االعتػراؼ قػد يػؤدي 
، أواًل، المتحػدة تفتقػر إلػى  إلى تسونامي سياسي. ورأه البروفيسور أّف ىذه المخاوؼ مبالغ فييا إلى حػدا كبيػرا

سػػوأ المعتػػديف ومنتيكػػي حقػػوؽ اإلنسػػاف فػػي العػػالـ، ومػػف الشػػرعية ألنيػػا مؤسسػػة مفمسػػة أخالقيػػا، ألّنيػػا تؤيػػد أ
غير الواضح كيؼ يمكف لقرار كيذا مف قبؿ مؤسسة عاجزة أف يكوف لػو تػأثير فػي الصػراع العرقػي منػذ قػرف 
مػػف الزمػػاف فػػػي األرض المقدسػػة، مػػػاذا يمكػػف لألمػػػـ المتحػػدة القيػػػاـ بػػو فػػػي الواقػػع لتنفيػػػذ توصػػيات الجمعيػػػة 

تيجة سمبية بالتأكيد، مما يعزز التعنت الفمسطيني، عمى حد تعبيره.. وقاؿ أيًضػا إّنػو العامة؟ وسوؼ تكوف الن
باإلضػػػافة إلػػػى زيػػػادة التعنػػػت الفمسػػػطينّي بعػػػد االعتػػػراؼ، فإّنػػػو مػػػف المسػػػتحيؿ رأب الخالفػػػات بػػػيف الفصػػػائؿ 

قوه عربّية كبيرة مثػؿ  الفمسطينّية المختمفة، ذلؾ أّف األمـ المتحّدة عاجزة عف أداء ىذا الدور الذي فشمت فيو
مصػػر والعربّيػػة السػػعودّية، وبالمقابػػؿ فػػإف األمػػـ المتحػػّدة قػػادرة عمػػى إقنػػاع الفمسػػطينييف بػػالعودة إلػػى طاولػػة 
المفاوضات، وأْف ًتقّدـ المعونات االقتصادّية لمضفة الغربّيػة ولقطػاع غػزة، ولكّنيػا ال ولػف تػتمكف مػف القضػاء 

ود والقضػػاء عمػػى إسػػرائيؿ؟ وال ُيمكػػف لممنظمػػة األممّيػػة مػػف تحريػػر عمػػى تخطػػيط حمػػاس وشػػيوتيا لقتػػؿ الييػػ
الفمسػػطينييف مػػف ثقافػػة المػػوت شػػيداء، عمػػى حػػد تعبيػػره. وبرأيػػو فػػإّف األمػػـ المتحػػدة فػػي وضػػع يمكنيػػا ضػػخ 
البراغماتية في الثقافة السياسية الفمسطينية، الفمسطينيوف ما زالوا يصروف عمى اختراع )حؽ العودة( لالجئيف 

فمسطينييف، ىذا الحؽ الذي تعتبره معظـ دوؿ العالـ بأّنو ليس واقعّيا وُيشّكؿ عقبة كبيػرة فػي طريػؽ السػالـ. ال
الفمسػػطينيوف يحػػاولوف إعػػادة كتابػػة التػػاريخ مػػف خػػالؿ إنكػػار التػػاريخ الييػػودي فػػي القػػدس، فالسػػمطة مػػا زالػػت 

مدينة عاصمة موحدة، والذي سيدافع عنيا ترفض التنازؿ عف الفكرة بأّنيا فقدت الصراع عمى القدس، وىي ال
الييود بشدة. وأوضح أّنو مما ال شؾ فيو إسرائيؿ أقوه وأّف الوقت يعمؿ لصالحيا، أّما الفمسطينيوف فإّنيـ ما 
أسػػماه بالخاسػػر السػػيض، برفضػػيـ الموافقػػة عمػػى صػػفقة واقعّيػػة مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ الدولػػة الفمسػػطينية. ال يمكػػف 

دولة، وال يمكف أف تغير الحقائؽ عمى أرض الواقع، ويمكف السػمطة الفمسػطينية التحػرر لألمـ المتحدة تقديـ ال
مف التسوؿ لمحصوؿ عمى الدعـ الدولي كؿ بضعة أشير، بواسطة تقميؿ البيروقراطية والفساد كشرط أساسي 

ئيؿ ستكوف مدمرة لبناء اقتصاد سميـ. وشدد عمى أّف قيادة السمطة الفمسطينية تدرؾ أف خياراتيا لمواجية إسرا
لمغايػػػة بالنسػػػبة لمفمسػػػطينييف، ذلػػػؾ أّف الدولػػػة العبرّيػػػة ىػػػي ديمقراطيػػػة ومزدىػػػرة وقويػػػة عسػػػكرًيا، فػػػي حػػػيف أّف 
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الفسػػاد واالسػػتبداد والبيروقراطيػػة تميػػز السػػمطة، مشػػيًرا إلػػى أّف إسػػرائيؿ ربحػػت المعركػػة فػػي االنتفاضػػة األولػػى 
لثػػة، عمػػى حػػد قولػػو. فػػي الواقػػع، أضػػاؼ، فػػإّف توجيػػا لالمػػـ المتحػػدة والثانيػػة، وبإمكانيػػا الفػػوز فػػي الجولػػة الثا

يعتبر فرصة التخاذ تػدابير مػف جانػب واحػد مثػؿ ضػـ الكتػؿ االسػتيطانية ومنطقػة غػور األردف، عػالوة عمػى 
ذلؾ ، يمكف إلسرائيؿ تنفيذ العقوبات االقتصػادية ضػّد السػمطة لخرقيػا اتفػاؽ أوسػمو، الػذي نػص عمػى تأجيػؿ 

لجوىريػػػػػة إلػػػػػى ختػػػػػاـ المفاوضػػػػػات. وزاد أّف التحػػػػػدي الرئيسػػػػػي إلسػػػػػرائيؿ ىػػػػػو لػػػػػيس عمػػػػػى الجبيػػػػػة القضػػػػػايا ا
الدبموماسػػية حيػػث أنيػػا تفعػػؿ أفضػػؿ ممػػا يعتقػػد منتقػػدوىا، ذلػػؾ أّف العػػالـ العربػػي فػػي خضػػـ أزمػػة اجتماعيػػة 

سػرائيؿ فػي وسياسية وىو غير قادر عمى عمؿ أي شيء، كما أشار إلى أّف الػدعـ األمريكػّي لجميػع مواقػؼ إ
معظـ القضايا، ىو الكفيؿ بػأْف تبقػى إسػرائيؿ قوّيػة جػًدا وال تتػأثر بػأّي قػرارات تتخػذ فػي األمػـ المتحػّدة. ورأه 
أّف اسػػتقرار حكومػػة بنيػػاميف نتنيػػاىو ىػػو االمتحػػاف الميػػـ لإلسػػرائيمييف، الفتًػػا إلػػى أّف قػػرار األمػػـ المتحػػدة لػػف 

بر األمـ عدوانّيػة، كمػا أّف االضػطرابات فػي العػالـ العربػي ُتحػتـّ عمػى ُيغّير الرأي العاـ في إسرائيؿ، الذي يعت
قادة الدولة العبرّية توخي الحذر واإلصرار عمى حدود يمكف الدفاع عنيا. وخمص إلػى القػوؿ إّنػو مػا لػـ تبػرز 

لػػى األشػػ ير قيػػادة فمسػػطينية أكثػػر براغماتيػػة، فػػإّف الصػػراع سيسػػتمر عمػػى نػػار ىادئػػة، وسنصػػؿ إلػػى أكتػػوبر وا 
 األخره، دوف أْف يحصؿ الفمسطينيوف عمى دولة، عمى حد تعبيره.

 26/08/2011القدس العربي، لندن، 
 

 "غولد": البد من إبقاء السيطرة عمى غور األردن 21
رفض السفير الصييوني األسبؽ في أمريكا، دوري غولد، فكرة تنصيب قوات دولية في الضفة الغربية، لتمبية 

ة في إطار تسوية محتممة لحؿ النزاع مع الفمسطينييف، وكمقدمة لسيناريو انسحاب مطالب "إسرائيؿ" األمني
صييوني مف المناطؽ اإلستراتيجية في الضفة مثؿ غور األردف، معتبرًا أف ىذه الفكرة غير فّعالة في نزع 

مح "حزب السالح مف الضفة. واستشيد "غولد" بتجربة قوات "اليونيفيؿ" في جنوب لبناف والتي لـ تمجـ تس
اهلل"، وبما حصؿ في قطاع غزة عقب االنسحاب الصييوني منيا، حيث عززت حماس ترسانتيا العسكرية 
وطورت مف مده قدرات صواريخيا. وشدد "غولد" عمى أىمية سيطرة الجيش عمى غور األردف كخط دفاع 

 أوؿ مف جبية الشرؽ عند مناقشة أي تسويات أمنية في الضفة الغربية.
 إلدارة الشؤون العامة )عن العبرية، ترجمة المركز(، معيد القدس

 1/10/2011، 2366التقرير المعموماتي 
 
 
 
 

 "إسرائيل" قمقة من فتح مكاتب لحماس في القاىرة وعمان 22
محمد جماؿ: عبر مسؤولوف إسرائيميوف كبار في أجيزة األمف أنيـ قمقوف مف نية مصر -القدس المحتمة

ب السياسي لحركة حماس خالد مشعؿ وقيادة الحركة في دمشؽ بفتح مكاتب واألردف السماح لرئيس المكت
 في القاىرة وعماف. واعتبر المسؤولوف األمنيوف أف ذلؾ بمثابة "إعطاء شرعية لإلرىاب" حسب تعبيرىـ.
في  وقالت التقارير اإلسرائيمية إف األجيزة األمنية في إسرائيؿ والواليات المتحدة تتابع "اإلخواف المسمميف"

الشرؽ األوسط، بادعاء أنيا تتحده األنظمة العربية القائمة، وتطرح نفسيا كبديؿ لألنظمة في الدوؿ التي 
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تنشط فييا. وقاؿ مصدر أمني إسرائيمي، في أعقاب محاوالت حركة حماس فتح مكاتب لمحركة في القاىرة 
"عممية سمبية في المنطقة"،  وعماف، إف مجرد فكرة استضافة قيادة حماس في مصر أو األردف تشير إلى

وأف األنظمة في األردف ومصر تعترؼ بتصاعد قوة اإلخواف المسمميف، خاصة وأف الواليات المتحدة تجري 
 محادثات مكشوفة مع اإلخواف المسمميف في مصر، فإف األنظمة أيضا تحاوؿ تمطيؼ األجواء. 

ار مصر استضافة قيادة "حركة إرىابية" في كما نقؿ عف مسؤوليف كبار في األجيزة األمنية قوليا إف قر 
أراضييا مف شأنو أف يزعزع العالقات الحميمة مع أجيزة األمف في إسرائيؿ. وأضافت المصادر ذاتيا أف 
السمطات المصرية أبدت رغبة وعزيمة إلنياء قضية "جمعاد شاليط"، وأنو ال يمكف االستخفاؼ بذلؾ، ولكف 

بي" عمى أراضييا يرتسـ كإعطاء شرعية لحركة حماس وحكميا في قطاع القرار بإقامة مركز قيادي "إرىا
 غزة والقبوؿ بدور ميـ ليا في المنطقة قبؿ أف تعترؼ بإسرائيؿ.

 25/10/2011الشرق، الدوحة، 
 

 : ممك األردن توصل إلى قناعٍة بأن تل أبيب تعمل عمى إسقاط نظامومعاريف 23
ي في صحيفة 'معاريؼ' العبرية، بف كاسبيت، أمس الخميس، الناصرة ػ زىير أندراوس: قاؿ المحمؿ السياس

إف التوتر في العالقات األردنية اإلسرائيمية وصؿ في الفترة األخيرة إلى ذروتو، وتأـز أكثر مف ذلؾ، بعد 
خراجيا إلى حيز التنفيذ، ونقؿ  إبراـ صفقة التبادؿ بيف الدولة العبرية وحركة المقاومة اإلسالمية )حماس( وا 

مؿ عف محافؿ أمنية رفيعة في تؿ أبيب تقديراتيا بأف العاىؿ األردني، الممؾ عبد اهلل الثاني، توصؿ المح
إلى نتيجة مفادىا أف إسرائيؿ معنية بالعمؿ عمى إسقاط نظامو، واستغالؿ الفوضى العارمة التي تعـ الوطف 

 العربي، لتحويؿ األردف إلى دولةا فمسطينية، عمى حد تعبيرىا.
حافي كاسبيت إلى أف العاىؿ األردني أدار ظيره لرئيس الوزراء اإلسرائيمي الحالي، بنياميف ولفت الص

، كما أنو قاـ في اآلونة األخيرة بتصعيد 2009نتنياىو، منذ انتخابو لمنصبو في آذار )مارس( مف العاـ 
 حدة ليجتو وانتقاداتو ضد إسرائيؿ وضد رئيس الوزراء نتنياىو.

 28/10/2011، القدس العربي، لندن
 

 مسؤول إسرائيمي يدعو إلى التنسيق مع األردن ليدم جسر "المغاربة" بالقدس 24
القدس المحتّمة: دعا مسؤوؿ إسرائيمي في بمدية القدس، سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي إلى التنسيؽ مع 

 الجانب األردني لتنفيذ مخّطط ىدـ جسر "باب المغاربة" المؤدي لممسجد األقصى المبارؾ.
ووصؼ نائب رئيس بمدية القدس االحتاللية، بيبي االلو، خطة ىدـ جسر "باب المغاربة" الذي يصؿ حائط 
البراؽ بالمسجد األقصى بػ "خطيرة"؛ ألنيا "تتـ دوف التعاوف مع األطراؼ ذات الشأف، وىي األردف ودائرة 

 األوقاؼ اإلسالمية"، حسب قولو.
البمدية نير بركات وكشفت عف فحواىا اإلذاعة العبرية اليـو  وقاؿ االلو، في رسالة بعث بيا إلى رئيس

 (، "إف البمدية تتصرؼ بيذا الشأف بشكؿ غير جدي وغير موضوعي". 1/11الثالثاء )
مف جانبيا، عّقبت البمدية بالقوؿ إف توجييا بطمب ىدـ الجسر في غضوف ثالثيف يوما "تـ وفقًا لمقانوف 

ر"، مشيرًة إلى أف الجسر بات يشّكؿ خطرًا عمى سالمة المواطنيف في ومنعًا لتعرض حياة اإلنساف لمخط
 القدس، حسب زعميا.

  1/11/2011قدس برس، 
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 نائب إسرائيمي: خطة "األردن ىو فمسطين" أصبحت أكثر واقعية من أي وقت مضى 25

فمسطينية في الناصرة )فمسطيف(: جدد نائب في "الكنيست" )البرلماف( اإلسرائيمي دعوتو إلقامة الدولة ال
 األردف، معتبًرا أف ما أسماىا "الخطة" أصبحت واقعية اآلف أكثر مف أي وقت سابؽ، حسب زعمو.

وقاؿ النائب أرييو إلداد مف كتمة "االتحاد الوطني"، خالؿ الجمسة التي عقدتيا  الكنيست بكامؿ ىيئتيا اليـو 
الوزير رحبعاـ زئيفي، وبحضور رئيس (، بمناسبة ذكره مرور عشر سنوات عمى اغتياؿ 2/11األربعاء )

الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو: "إف لخطة المسماة "األردف ىو فمسطيف" أصبحت اآلف أكثر واقعية مف 
 أي وقت مضى".

وأضاؼ إلداد، في كممة لو خالؿ الجمسة، "أف ىذه الخطة قد تتحقؽ في حاؿ اندالع اضطرابات في األردف 
 ي مصر، وانو يجب أف تستعد إسرائيؿ لمثؿ ىذا االحتماؿ"، عمى حد تعبيره.كما حدث في ليبيا وف

 2/11/2011قدس برس، 
 

 ليبرمان بميجة جديدة: األردن ليست فمسطين 26
أ ؼ ب: نقمت اإلذاعة اإلسرائيمية أمس عف وزير الخارجية أفيغدور ليبرماف قولو إف  -القدس المحتمة 

الفمسطينية، مضيفًا خالؿ اجتماع لمجنة العالقات الخارجية والدفاع في األردف مثمو مثؿ إسرائيؿ ليس الدولة 
وأوضح أف ذلؾ «. األردف ىو فمسطيف يعارض مصمحة إسرائيؿ وال يعكس الواقع»الكنيست أف اعتبار 

 .1994الموقعة عاـ « األردنية -يتناقض مع القانوف الدولي ويتعارض مع اتفاقية السالـ اإلسرائيمية »
ؼ ليبرماف متعارضًا مع الموقؼ التقميدي لميميف اإلسرائيمي المتطرؼ الذي يدعـ دائمًا فكرة أف ويبدو موق

 يكوف األردف دولة لمشعب الفمسطيني ويعارض إقامة دولة فمسطينية عمى األراضي المحتمة.
ئـ باألعماؿ وأعرب ليبرماف عف أممو في أف يقوـ األردف قريبًا بتعييف سفير لو في تؿ أبيب بداًل مف القا

 الذي يتولى تصريؼ األعماؿ منذ مغادرة السفير األردني قبؿ أكثر مف عاـ.
 15/11/2011الحياة، لندن، 

 
 

 "اسرائيل" تحذر من اعتزام االسالميين باألردن تنظيم مسيرة مميونية لمحدود 27
اف المسمميف في وليد عوض: حذرت مصادر رسمية اسرائيمية الثالثاء مف اعتزاـ حركة االخو  -راـ اهلل  

االردف تنظيـ مسيرة جماىيرية نحو الحدود مع اسرائيؿ في ذكره صدور قرار تقسيـ فمسطيف التاريخية عاـ 
1947. 

وجاء التحذير مف المسيرة الجماىيرية االردنية نحو الحدود مع اسرائيؿ في تقرير دوري نشره مركز 
لتقرير الى اف ىذه المسيرة تندرج في سمسمة مف المعمومات لالستخبارات واالرىاب في إسرائيؿ. واشار ا

 النشاطات الرامية الى المس بشرعية اسرائيؿ.
وقاؿ مصدر عسكري اف الجيش اإلسرائيمي يتابع ىذه النشاطات المخطط ليا ويستعد بشكؿ مالئـ 

 لمواجيتيا.
 16/11/2011القدس العربي، لندن، 
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 استراتيجي نتنياىو: معاىدتي السالم مع مصر واألردن ذخر  28
القدس المحتمة: أاشاد رئيس الوزراء االسرائيمي بنياميف نتنياىو بمعاىدتي السالـ الموقعتيف مع مصر 
واالردف واصفا اياىما بذخر استراتيجي. واعرب نتنياىو عف اممو في اف تثمف اي حكومة تنتخب في مصر 

 ىذا السالـ واىميتو بالنسبة لمبمديف.
نظمات التي تياجـ اسرائيؿ اف تدرؾ بانيا سترد بيد مف حديد عمى اي محاولة وقاؿ نتنياىو اف عمى الم

 الستيدافيا عبر سيناء.
 28/12/2011وكالة سما اإلخبارية، 

 
 شمعون بيريز يجتمع مع ممك االردن بشأن محادثات السالم 29

ائيمي شمعوف ، أف العاىؿ األردني عبد اهلل الثاني والرئيس اإلسر 29/11/2011ذكرت السبيؿ، عّماف، 
، بحثا سبؿ تجاوز العقبات التي تعترض إحياء  بيريز، الذي غادر عماف بعد زيارة قصيرة إلى األردف اليـو

 مفاوضات السالـ بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف عمى أساس حؿ الدولتيف.
حادية الجانب، وشدد العاىؿ األردني وفؽ بياف الديواف الممكي عمى ضرورة وقؼ "إسرائيؿ" لإلجراءات األ

خصوصا وقؼ جميع أشكاؿ االستيطاف الذي يشكؿ عقبة حقيقية ورئيسية أماـ مساعي تحقيؽ السالـ، وعدـ 
 اتخاذ أي إجراءات لتغيير معالـ القدس، أو المساس بالمقدسات اإلسالمية والمسيحية في المدينة المقدسة.

دمتيا الالجئيف والحدود والقدس، وصوال إلى وأكد عاىؿ األردف أف حؿ جميع قضايا الوضع النيائي وفي مق
وعاصمتيا القدس الشرقية، والتي تعيش  1967إقامة الدولة الفمسطينية المستقمة عمى أساس خطوط عاـ 

 بأمف وسالـ إلى جانب إسرائيؿ ىو األساس إلنياء عقود طويمة مف الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي.
ء الجيود التي يمكف أف تقـو بيا إسرائيؿ في المرحمة المقبمة "لبناء واستعرض الرئيس اإلسرائيمي خالؿ المقا

 أجواء الثقة مع السمطة الوطنية الفمسطينية".
، نقاًل عف مراسميا سميماف الخالدي، أف مكتب بيريز في 29/11/2011وأضافت وكالة رويترز لألنباء، 

مكف الوصوؿ إلى حؿ دولتيف لشعبيف إال مف القدس قاؿ في بياف أف بيريز أبمغ العاىؿ األردني بأنو "ال ي
خالؿ مفاوضات مباشرة وليس مف خالؿ المجوء إلى األمـ المتحدة." وقاؿ مسؤوؿ الديواف الممكي األردني 

 انو تـ إبالغ بيريز بأف أي إجراءات تغير وضع القدس الشرقية ستوجو ضربة قوية ألي جيود لمسالـ.
ف مراسميا نبيؿ غيشاف، أف مسؤوال اردنيا أكد لػ "الحياة" اف ، ع29/11/2011الحياة، لندن، ونقمت 

العاىؿ األردني طمب مف بيريز نقؿ رسالة عاجمة إلى نتانياىو تعّبر عف عدـ رضى االردف عف اإلجراءات 
اإلسرائيمية في القدس، خصوصًا في جسر باب المغاربة، وطالبو بوقؼ تمؾ اإلجراءات فورًا، مؤكدًا اف أي 

منظمة »بد مف أف يكوف بعمـ األردف بحكـ واليتو عمى المقدسات اإلسالمية في القدس، وكذلؾ  تغيير ال
 )يونسكو(.« األمـ المتحدة لمتربية والعمـو والثقافة

 
 الجنرال في االحتياط عوزي دايان يؤكد ضرورة ضّم غور األردن لمدولة العبرّية 30

في االحتياط عوزي داياف إّنو منذ زمف بعيد والسمطة الناصرة ػ زىير أندراوس: قاؿ الجنراؿ اإلسرائيمي 
الفمسطينّية تتمترس في موقؼ اقعد وال تفعؿ شيئا، وىي ترفض كؿ اقتراح ومبادرة بؿ أنيا غير مستعدة 
لمفاوضات مباشرة غير مشروطة، والتي ىي خطوة أولى وطبيعية لكؿ حوار.وزاد أّنو عمينا أف نصحو مف 

سيجمب األمف، مشدًدا عمى أّف فقط األمف سيجمب األمف، وبدوف أمف لف يكوف  الصيغة التي فشمت السالـ
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سالـ، موضًحا في المجاؿ العسكري، يجب االىتماـ بالسور الواقي، وعمى رأسو تحسيف الحماية التي فشمت 
في اختبار النتيجة، وفي المجاؿ السياسي، حائط حديدي حديث، يتضمف استمرار تعزيز االستيطاف 

 ار البناء المجمد بحكـ األمر الواقع منذ زمف.واستمر 
ولفت إلى أّف رئيس الوزراء بنياميف نتنياىو قاؿ في زيارتو إلى غور األردف إّف ىذه ىي الحدود األمنية 
الشرقية، وبرأيو عمى الحدود القابمة لمدفاع أف توفر ثالثة احتياجات أمنية أساسية: الحفاظ عمى عمؽ 

 استراتيجي.
كـ، ىذا عمؽ استراتيجي بالحد  64ؿ مف نير األردف وحتى البحر المتوسط ىو في المتوسط عرض إسرائي

األدنى أىميتو تزداد فقط في العصر الذي تنتقؿ فيو إيراف إلى قدرة نووية وتكثر فيو الصواريخ الباليستية 
ف في القدرة عمى الدفاع وبعيدة المده، والتي تيدد، أيضا وباألساس، المراكز السكانية. الحاجة الثانية تكم

 ضد ىجـو تقميدي مف الشرؽ. انعداـ اليقيف عاد بقوة إلى شرؽ أوسطنا.
قوات الواليات المتحدة تواصؿ الخروج مف العراؽ، ومف يدري ماذا سيكوف ىناؾ بعد سنوات، وماذا سيكوف 

 في األردف.
ة الف نبقي في أيدينا إمكانية في ىذا الوضع لـ يعد ىناؾ احتماؿ صغير لجبية شرقية، ىناؾ ضرورة ممح

 الدفاع ضد ىجـو مف الشرؽ.
العنصر الثالث، بحسب الجنراؿ داياف، ىو تجريد المناطؽ التي تحت سيطرة السمطة. فقط تواجد إسرائيمي 
في كؿ الغالؼ الشرقي لمنطقة الصفة الغربية سيسمح بتجريد حقيقي لمسمطة الفمسطينية، والتجريد ىو، كما 

 الشروط األساسية التي طرحتيا إسرائيؿ لموافقتيا عمى دولتيف لمشعبيف. ىو معروؼ أحد
 
 
 

وبرأيو فإّف مناطؽ الدفاع الحيوية ىذه توجد فقط في غور األردف، الفًتا إلى أّف إسرائيؿ يجب أْف تكوف ذات 
ذا لـ تكف سيادة لف تكوف عمى مده الزمف ال ترتيبات وال أـ ، ألّنو ال بديؿ سيادة كاممة عمى غور األردف، وا 

 عف الجندي اإلسرائيمي الذي يحمي أرضو، عمى حد تعبيره.
 31/12/2011القدس العربي، لندن، 

 
 «تطورات سمبية في العراق وجيرانو»إسرائيل تبني سياجا حدوديا مع األردن خوفا من  31

وسوريا  نظير مجمي: بعد البدء في بناء جدار أمني شديد التحصيف عمى الحدود مع مصر -تؿ أبيب 
ولبناف، قررت قيادة الجيش اإلسرائيمي بناء سياج أمني جديد عمى طوؿ الحدود مع األردف، خصوصا في 

 الجية الشمالية منو، وذلؾ تحسبا لتدىور أمني في العراؽ يترؾ أثره عمى األردف.
يركي، وقالت مصادر عسكرية إف األوضاع في العراؽ أصبحت خطيرة وأكثر تعقيدا بعد االنسحاب األم

ىناؾ إشارات واضحة لزيادة النفوذ اإليراني بشكؿ حاسـ، وىناؾ مظاىر فوضى عسكرية، ويوجد »حيث إف 
الوضع في سوريا أيضا »وأضاؼ: «. لكمييما خطر تأثير مباشر عمى دوؿ الجوار، خصوصا عمى األردف

ئيمية أف حدودىا الشرقية ومف ىنا تره القيادة اإلسرا«. ضبابي ويحمؿ في طياتو أخطارا عمى دوؿ المنطقة
باتت ميددة أكثر مف ذي قبؿ، وتنوي اتخاذ احتياطات أمنية عمى المده القريب والمده البعيد. فعمى المده 
القريب سيتـ استبداؿ سياج إلكتروني أقوه بالسياج الحدودي في شماؿ األغوار، وزيادة كاميرات التصوير 
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كيمومترات فورا، عمى أف تتسع لمسافة  10حدودي بطوؿ  ووسائؿ جمع المعمومات التكنولوجية في مقطع
 أطوؿ في المستقبؿ.

عف ضابط كبير في قيادة لواء المركز في الجيش اإلسرائيمي، أمس، قولو إنو « معاريؼ»ونقمت صحيفة 
تقرر في الجيش توسيع عرض السياج  1994لممرة األولى منذ توقيع اتفاقية السالـ مع األردف عاـ 

وأشارت إلى أنو خالؿ المحادثات التي أجريت «. عمميات إرىابية»كيمومترات تحسبا لػ 10وؿ الحدودي بط
ضافة  مؤخرا في قيادة الجيش، تـ إعداد مخطط يقضي باستبداؿ سياج جديد بالسياج الحدودي الحالي، وا 

وذلؾ عوائؽ أكثر؛ ضمنيا عوائؽ ىندسية، وآالت تصوير ووسائؿ رصد وجمع معمومات ومواقع لمجيش، 
 لصد محاوالت اجتياز الحدود.

ونقمت عف مصادر في الجيش قوليا إنو في أعقاب إغالؽ الحدود مع مصر، وانسحاب قوات االحتالؿ 
األميركية مف العراؽ، وتحويؿ قوات أردنية مف المنطقة إلى منطقة حدودىا مع سوريا، كؿ ذلؾ جعؿ 

ياؽ إلى أف المنطقة ذاتيا كاف يطمؽ عمييا في المنطقة المشار إلييا حساسة أكثر. ولفتت في ىذا الس
 «.منطقة المطاردات»السابؽ 

في منطقة غور األردف. وحسب « ترتيبات أمنية عميقة»وأما عمى المده البعيد، فإف إسرائيؿ تريد ما تسميو 
التنازؿ  يوافؽ عمى»مصادر سياسية، فإف رئيس الحكومة اإلسرائيمية بنياميف نتنياىو أبمغ الفمسطينييف أنو 

عف السيادة اإلسرائيمية عمى األغوار، ولكف بشرط التوصؿ إلى اتفاؽ يتيح وجود قوات إسرائيمية في ىذه 
أف مبعوث رئيس الحكومة المحامي إسحاؽ مولخو أبمغ « معاريؼ»وكتبت صحيفة «. األغوار لعقود عديدة

الماضي، بأف إسرائيؿ سوؼ تكتفي الممثميف الفمسطينييف، في المحادثات التي أجريت في عماف األسبوع 
 بترتيبات أمنية عمى نير األردف.

إسرائيؿ ال »وأضافت الصحيفة أنو بموجب معمومات وصمت إلييا، فإف مولخو قاؿ خالؿ المحادثات إف 
وردا عمى ذلؾ، قاؿ مكتب «. تريد السيادة عمى األغوار، وتكتفي بترتيبات أمنية متشددة عمى نير األردف

الحديث عف تسريب مغرض ومحرؼ مف مضموف محادثات يتعمؽ نجاحيا بمده سريتيا التي »نتنياىو إف 
كما نقمت الصحيفة عف مصادر فمسطينية تعقيبيا بأف إسرائيؿ طمبت أف يكوف ليا «. التـز بيا الطرفاف

يس وجود عسكري في األغوار لعشرات السنوات، وأف رئيس الوفد الفمسطيني، صائب عريقات، قاؿ إف ذلؾ ل
 واردا في الحسباف ويكشؼ نوايا إسرائيؿ في إدامة االحتالؿ.

المعروؼ أف إقامة سياج أمني عمى الحدود مع األردف سوؼ يجعؿ إسرائيؿ مغمقة مف جميع الجيات، 
باستثناء جية البحر. فيي تبني سياجا كيذا عمى طوؿ الحدود مع مصر، ويوجد ليا سياج إلكتروني شديد 

اشرت مؤخرا بناء سياج داخؿ أراضي الجوالف السوري المحتؿ. وىناؾ سياج تتـ تقويتو مع قطاع غزة. وقد ب
عمى طوؿ الحدود مع لبناف. وىذا إلى جانب جدار الباطوف العازؿ في الضفة الغربية، الذي ييدؼ إلى 

 الفصؿ التاـ بيف إسرائيؿ والفمسطينييف، فضال عف نيب أراض فمسطينية واسعة.
صريحات، ردود فعؿ غاضبة بيف المستوطنيف وقوه اليميف اإلسرائيمي المتطرؼ، مما وقد أثارت ىذه الت

اضطر نتنياىو إلى نفي ما تردد بصورة شخصية خالؿ أحاديث لو مع متصفحيف عرب لموقعو الشخصي 
لف توافؽ عمى أي تسوية مع الفمسطينييف ال يكوف لمجيش اإلسرائيمي »عمى اإلنترنت، حيث قاؿ إف إسرائيؿ 

 «.ييا وجود في غور األردفف
 31/1/2012الشرق األوسط، لندن، 
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 ليبرمان: "اسرائيل" لن تتخمى عن غور األردن 32
تؿ ابيب: اكد وزير الخارجية االسرائيمي افيغدور ليبرماف استحالة ضماف امف دولة اسرائيؿ بدوف بقاء تواجد 

ء بنشر قوات دولية فييا خاصة في ظؿ اسرائيمي في منطقة غور االردف مشددا عمى انو ال يمكف االكتفا
 المتغيرات االقميمية الحالية.

ووصؼ الوزير ليبرماف غور االردف بالمفتاح لمنطقة تؿ ابيب الكبره وباىـ مانع تمتمكو اسرائيؿ حياؿ 
 التيديدات التي تواجييا.

عممية تفاوضية ومضى يقوؿ اف منطقة غور االردف ىي احده النقاط المركزية والحساسة لمغاية في اي 
 مستقبمية.

 1/3/2012القدس، القدس، 
 

 قمق صييوني من تردي العالقات مع األردن وحديث عن قطيعة تامة بين الممك و"نتنياىو" 33
عّبرت محافؿ دبموماسية صييونية عف قمقيا مف ازدياد التردي في العالقات بيف األردف والكياف الصييوني، 

مت بيا "إسرائيؿ" لتعييف سفير جديد في تؿ أبيب، كاشفًة عف أف تردي بعد رفض األردف لطمبات عديدة تقدّ 
العالقات بيف عّماف وتؿ أبيب قد أخذ أبعادًا عديدة مف خالؿ القطيعة التامة التي باتت ُتميز العالقة بيف 

حكومتيف الممؾ عبد اهلل الثاني ورئيس الوزراء الصييوني، بنياميف نتنياىو، فضاًل عف انقطاع التعاوف يف ال
ورفض الوزراء األردنييف االجتماع بنظرائيـ الصياينة، رغـ المحاوالت المتكررة مف جانب "إسرائيؿ" عقد 
اجتماعات ثنائية. وأرجعت المحافؿ ىذ التردي المتصاعد إلى الجمود في العممية السممية، واالستيطاف 

 ف تصريحات المستمر في القدس، والحفريات قرب المسجد األقصى، وقمؽ عّماف م
 
 

 النائب اليميني المتطرؼ، آرييو ألداد، بأف األردف ىو "الدولة الفمسطينية الحقيقية".
 القناة السابعة لممستوطنيف )ترجمة المركز(

 12/3/2012(، 2489مركز دراسات وتحميل المعمومات الصحفية، العدد )
 

 معاريف: مخطط إسرائيمي لمسيطرة عمى غور األردن  34
: في مسعى لمسيطرة عمى أكبر مساحة مف غور األردف، تخطط سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي )يو .بي .آي(

لتحويؿ معسكرات ومواقع أقاميا جيش االحتالؿ عمى أراضا واسعة استولى عمييا في منطقة غور األردف، 
 عمى طوؿ الحدود بيف الضفة الغربية واألردف، إلى محميات طبيعية.

ييونية الصادرة أمس أنو في إطار مشروع بادرت إليو وزارة الحرب الص” معاريؼ“وذكرت صحيفة 
معسكرًا متروكًا لجيش االحتالؿ في الغور، التي أقيمت في فترة المطاردة ضد  60سيتـ إخالء ” اإلسرائيمية“

ستينات الفدائييف الفمسطينييف الذيف تسمموا عبر الحدود األردنية إلى الضفة الغربية بعد احتالليا في نياية ال
إلى  60موقعًا مف بيف المعسكرات اؿ 20مف القرف الماضي. وأضافت الصحيفة أنو سيتـ تسميـ أكثر مف 

ما تسمى سمطة الطبيعة والحدائؽ اإلسرائيمية لتحويميا إلى محميات طبيعية، بمزاعـ حماية حيوانات بينيا 
 خفافيش مف أنواع نادرة. 

 17/3/2012الخميج، الشارقة، 
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 ني: العاىل األردني بدأ يفقد قوتو واألردن ليس بمنأى عن "الربيع العربي"خبير صييو  35

رأه الباحث الصييوني في معيد "تروماف" في الجامعة العبرية والخبير في شؤوف الشرؽ األوسط الدكتور 
ًا "عساؼ ديفيد" أنو مف الممكف أف تيز ثورات الربيع العربي في الشرؽ األوسط دولة األردف أيضًا، موضح

أنو حتى ولو لـ يتـ اإلطاحة بالعاىؿ األردني الممؾ "عبد اهلل الثاني"، إال أنو سيفقد الدعـ الجماىيري. وقاؿ 
"ديفيد": إف الدعوة لمتحرؾ ضد نظاـ الممؾ عبد اهلل قد أصبحت أكثر شيوعًا، وأف الكثيريف يعارضوف 

مباشرة، موضحًا أف الممؾ حاليًا ليس في اإلصالحات الحالية في األردف وأصبحوا اآلف يياجموف الحكومة 
خطر مف اإلطاحة بو ويرجع ذلؾ أساسًا لسياستو في شراء الدعـ بالماؿ والتعيينات. وعمى الرغـ مف ذلؾ، 
أشار الخبير في الوقت نفسو إلى أف قدرات صنع القرار عند الممؾ تنخفض تدريجيًا "وىذا يعني اضمحالؿ 

 كس عمى زيادة حوادث العنؼ بيف العشائر".  النظاـ الياشمي األمر الذي ينع
 موقع تيؾ ديبكا األمني )ترجمة المركز(

 19/3/2012(، 2495مركز دراسات وتحميل المعمومات الصحفية، العدد )
 

 بحث إسرائيمي: فكرة الوطن البديل في األردن ستؤدي لحرب أىمّية  36
سطينييف، أْي إقامة الدولة الفمسطينّية في المممكة الناصرة ػ زىير أندراوس: ما زالت قضية الوطف البديؿ لمفم

الياشمّية، تعيش في عقوؿ وأذىاف وقموب شرائح واسعة مف المجتمع الييودّي في الدولة العبرّية، فمؤخرا 
توجو عضو الكنيست اإلسرائيمي العنصري إرييو الداد إلجراء استطالع في األردف، لمعرفة رأي الشعب 

البديؿ، األمر الذي رّد عميو البعض بالقوؿ إف المتطرؼ الصييوني إلداد يواصؿ األردني بمخطط الوطف 
خطواتو العدوانية تجاه األردف وفمسطيف مف خالؿ الترويج لمخططو التصفوي لمقضية الفمسطينية عمى 

 حساب األردف.
ء الموبي البرلماني وكاف الداد قاؿ في مقابمة صحافية أجرتيا معو صحيفة 'ىآرتس' العبرّية قد إف عدد أعضا

في الكنيست اإلسرائيمي الذي يدعـ فكرة السيطرة الكمية عمى فمسطيف التاريخية، وجعؿ األردف دولة 
نائبا، مف كافة كتؿ االئتالؼ  120نائبا ووزيرا، مف أصؿ  42فمسطيف، ارتفع في اآلونة األخيرة إلى 

 مة تسيبي ليفني.الحاكـ، واليميف المعارض بما فيو نواب مف حزب كديما بزعا
أّما الدكتور أساؼ دافيد، الباحث اإلسرائيمي في معيد )تروماف( في الجامعة العبرية والخبير في شؤوف 
الشرؽ األوسط فإنو يعتقد بأنو مف الممكف أف تيز ثورات الربيع العربي في الشرؽ األوسط دولة األردف 

ردني الممؾ عبد اهلل الثاني فأنو سيفقد الدعـ أيضًا، موضحًا أنو حتى ولو لـ يتـ اإلطاحة بالعاىؿ األ
 الجماىيري.

وخُمص الخبير اإلسرائيمي إلى القوؿ إّنو يعتقد أف فكرة الوطف البديؿ في األردف سوؼ تؤدي إلى حرب أىمية 
في األردف، ولكنو أشار إلى أنو يعتقد بأف األردف ستكوف في نياية المطاؼ غير قادر عمى تجاىؿ مستقبؿ 

يف الفمسطينييف في األردف، ويجب أف يتحمموا بعض المسؤولية كجزء مف أي اتفاؽ بيف اإلسرائيمييف الالجئ
 والفمسطينييف، عمى حد تعبيره.

 23/3/2012القدس العربي، لندن، 
 

 سفير "إسرائيل" السابق في عمان: األردن سيواجو االختبارات األكثر صعوّبة بسبب الثورات 37
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توقع السفير اإلسرائيمي السابؽ في عماف، مدير معيد أبحاث األمف القومي،  زىير أندراوس: -الناصرة 
التابع لجامعة تؿ أبيب، عوديد عيراف أف يواجو النظاـ األردني في األشير القميمة المقبمة االختبار األكثر 

الدوؿ تعقيدًا واألصعب لو. وبحسب السفير اإلسرائيمي السابؽ في عماف، فإّف التطورات في ثالث مف 
المجاورة لألردف، العراؽ وسورية والضفة الغربية، تحمؿ في طياتيا تأثيرات بعيدة المده عمى المنطقة 
عمومًا وعمى استقرار األردف تحديدًا. وأضاؼ أف التأثيرات عمى المممكة ستكوف عمى الصعيد الداخمي وعمى 

، سواء مف األخواف المسمميف أو مف حدودىا عمى السواء، فعمى الصعيد الداخمي تتحرؾ المعارضة وتثور
 العشائر والمدف الجنوبية، عمى حد قولو.

وساؽ الخبير اإلسرائيمّي في الشؤوف األردنّية قائاًل إّف تغيير النظاـ في سورية سيؤدي مف جية إلى فؾ 
 العالقة بيف دمشؽ وطيراف وتراجع عالقة النظاـ السوري بالمجموعات التي حاولت في الماضي إثارة
القالقؿ في المممكة، لكف مف جية أخره، فإف حقيقة وقوؼ اإلخواف المسمميف في األردف إلى جانب 
معارضي النظاـ السوري الحالي وطمبيـ االعتراؼ بالمجمس الوطني السوري يضع النظاـ في وضع غير 

بال شؾ مخاوؼ،  مريح، إذ أف تعزيز التعاوف بيف اإلخواف المسمميف في األردف واإلخواف في سورية يثير
وأردؼ أف التظاىرات الغاضبة في مدف مركزية في األردف في أعقاب مقتؿ شاب أردني مؤخًرا في مدينة 
الرمثا الحدودية بعد أف اعتُقؿ بتيمة مساعدة السورييف عمى شراء السالح ومات في السجف، اتسمت 

واتياميـ أركاف الحكومة بالفساد، مشيرًا بالشغب والفوضى أيضًا نتيجة األوضاع المعيشية الصعبة لألردنييف 
إلى أف تعييف الشخصية الرفيعة القاضي عوف الحصاونة رئيسًا لمحكومة الجديدة ييدؼ إلى كسب الرأي 
العاـ في المممكة. كما رأه الباحث أف تعييف الحصاونة يحمؿ رسالة إلى األخواف المسمميف في المممكة، 

اف ومعارضتو في حينو اعتبار السمطات األردنية حركة حماس في فيو معروؼ بعالقتو الجيدة باإلخو 
األردف غير قانونية واعتبار القرار خطًأ. وتابع عوديد عيراف أّف اإلخواف المسمميف قد ال يكتفوف بيذا التعييف 
د في أعقاب النجاح السياسي الذي حققتو الحركة في عدد مف الدوؿ العربية في االنتخابات أألخيرة، عمى ح

 قولو.
 2/4/2012القدس العربي، لندن، 

 
 محادثات أردنية إسرائيمية سرية حول قضيتي األمن والحدود«: الشرق األوسط» 38

نظير مجمي: مصادر إسرائيمية سياسية مقربة مف ديواف الرئاسة صادقت عمى األنباء التي  -تؿ أبيب 
حوؿ قضيتي األمف والحدود، المتيف نشرت في وسط األسبوع عف وجود محادثات أردنية إسرائيمية سرية 

 تعتبراف مفتاحا الستئناؼ المفاوضات المباشرة بيف إسرائيؿ والفمسطينييف. 
، األولى الشرط  وقالت ىذه المصادر، أمس، إف ىناؾ عقبتيف تمنعاف استئناؼ المفاوضات المباشرة اليـو

ط الفمسطيني بأف تجمد إسرائيؿ البناء في اإلسرائيمي بأف يعترؼ الفمسطينيوف بإسرائيؿ كدولة ييودية، والشر 
المستوطنات في الضفة الغربية والقدس. وتراجع نتنياىو عف شرطو وقاؿ إنو مستعد لتأجيؿ ىذه القضية إلى 
مرحمة متأخرة مف المفاوضات، بينما بقيت قضية االستيطاف. وأخذ األردف عمى عاتقو أف يحاوؿ بمورة حموؿ 

نار ىادئة، فإذا توصؿ إلى صيغة تفاىـ حوليما مع إسرائيؿ ووافؽ لقضيتي الحدود واألمف عمى 
الفمسطينيوف عمى ما يتوصؿ إليو األردنيوف، فإف عقبة االستيطاف ستزوؿ مف أماـ المفاوضات، إذ إف 
االتفاؽ عمى موضوع الحدود واألمف سيوضح ما ىي حدود إسرائيؿ وحدود الدولة الفمسطينية، فتستطيع 
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في تخوميا بال عوائؽ وتتوقؼ عف البناء في تخوـ الدولة الفمسطينية. وىكذا، فال تبقى إسرائيؿ البناء 
سرائيؿ.  ضرورة لطرح شرط االستيطاف، وتستأنؼ المفاوضات المباشرة بيف الفمسطينييف وا 

، الثالثاء الماضي، التي قاؿ فييا ألوؿ مرة «سي إف إف»ورأت ىذه المصادر أف تصريحات نتنياىو لشبكة 
نو ال يريد أف يحكـ  إنو يوافؽ عمى قياـ دولة فمسطينية ذات تواصؿ جغرافي إذا كانت منزوعة السالح، وا 

الشعب الفمسطيني، كانت بادرة طيبة منو أطمقيا بالتنسيؽ مع األردف في سبيؿ دفع المفاوضات بيف 
 الطرفيف. وأوضحت أف اإلدارة األميركية تتابع ىذه المفاوضات عف كثب وتشجعيا.

انت مصادر أردنية رفيعة المستوه قد كشفت عف المفاوضات السرية التي يجرييا مسؤولوف أردنيوف مع وك
الجانب اإلسرائيمي وأف ىذه المقاءات عقدت في القدس وكذلؾ عمى الشاطض األردني مف البحر الميت، منذ 

اعتبر الفمسطينيوف ىذه أف توقفت المفاوضات االستكشافية بيف إسرائيؿ والسمطة الفمسطينية. ففي حينو 
المفاوضات غير مجدية، ألف إسرائيؿ ليست جادة فييا، وقرروا استئناؼ جيودىـ لنيؿ االعتراؼ بدولة 
فمسطينية في األمـ المتحدة. وىناؾ شعور في إسرائيؿ بأف ىذه الجيود باتت قريبة مف النجاح في ىذه 

 السنة، أكثر مف جيود السنة الماضية.
 28/4/2012دن، الشرق األوسط، لن

 
 اإلسرائيمي في عّمان سببو عدم استقرار الحكم في األردن العمميديعوت: حرق  39

القدس المحتمة: زعمت صحيفة يديعوت احرونوت االسرائيمية، اف الغرض الرئيسي مف التظاىرة، التي 
مريكي في احرقت فييا مجموعة مف الشباف االردنييف، بعد ظير اليوـ الجمعة، العمـ االسرائيمي واال

العاصمة االردنية عماف، كاف االحتجاج عمى رئيس الوزراء الجديد لمحكومة الذي عيف قبؿ اياـ قميمية مف 
 الممؾ عبد اهلل الثاني، وطالبوا بإستقالتيا.

 4/5/2012وكالة سما اإلخبارية، 
 

 يطمق حممتو االنتخابية: "األردن ىو موطن الفمسطينيين" بالكنيستنائب ييودي  40
أيوب:  قرر أرييو إلداد النائب اليميني في الكنيست استغالؿ أغنية لمفناف الجمايكي العالمي بوب  صباح

( مف أجؿ أىداؼ سياسية انتخابية. وقرر إلداد خوض حممتو االنتخابية الحزبية 1981ػػػ  1945مارلي )
 سبعينيات.التي كتبيا وأداىا المغني الشيير في أوائؿ ال Iron Lion Zionعمى وقع أغنية 

واستخدـ إلداد األغنية كخمفية لمػ"فيديو كميب" السياسي الترويجي الذي بثو عمى االنترنت خالؿ االسبوع 
الماضي. ورّكز عمى اسمو )"أرييو" يعني األسد بالعبرية(، وشاركو فيو أحفاده. وأضاؼ النائب الى الشريط 

ّوؽ لفكرة أّف "االردف ىو موطف الفمسطينييف" وأنو المصّور شعاراتو االنتخابية اليمينية المتطرفة التي تس
 يجب "معاداة االحتالؿ العربي إلسرائيؿ".

لكف ىذه األغنية تقّدس االمبراطور األفريقي ىيال سيالسي األوؿ، واألسد الذي نسبو إلداد إلى شخصو، 
ور سيالسي. أما "زيوف" يعود ػ حسب األغنية ػ الى الرمز الذي يتوسط العمـ اإلثيوبي ويدّؿ عمى االمبراط

Zion .فيي تمّثؿ بحسب مارلي والمعتقدات التي آمف بيا "األرض الموعودة" أي إثيوبيا... وليس إسرائيؿ ،
كما أّف مسيرة بوب مارلي الفنية والقضايا التي دافع عنيا خالؿ حياتو كالمساواة، ومحاربة العنصرية ضد 

ؿ البعد عف سياسة إسرائيؿ العنصرية، وخصوصًا األفكار السود، والنضاؿ مف أجؿ كسب الحقوؽ، بعيدة ك
 السياسية المتطرفة التي يحمميا إلداد ويرّوج ليا في شريطو.
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لكؿ ىذه األسباب، إضافة الى عدـ حصوؿ إلداد عمى ترخيص لبث األغنية، قرر ورثة مارلي مقاضاة 
 النائب االسرائيمي ومنع بث شريطو عمى االنترنت. 

لداد الشريط عف موقعو االلكتروني الخميس الماضي، لكنيا ظّمت متوافرة عمى يوتيوب. مف جيتو، سحب إ
وصّرح لمصحافة االسرائيمية بأّنو "لـ يكف قصدنا سرقة األغنية"، مستغربًا رّدة فعؿ ورثة مارلي مبررًا أف 

 "الكثير مف األمور المماثمة تحصؿ عمى االنترنت ىذه االياـ".
 8/5/2012االخبار، بيروت، 

 
 والبحر المتوسط ستكون دولة "إسرائيل" فقط األردنباراك: بين نير  41

القدس المحتمة: صرح وزير الحرب اإلسرائيمي إييود باراؾ بأف إسرائيؿ تسعى لضـ مستوطنة عوفرا وبيت 
 إيؿ لسيادتيا في أي حؿ مستقبمي وقاؿ "بيف نير األردف والبحر المتوسط ستكوف دولة إسرائيؿ فقط".

ؼ باراؾ في سياؽ لقاء مع إذاعة الجيش أنو يجب ضـ بيت إيؿ وعوفر وباعؿ حتسور إلى األراضي وأضا
 اإلسرائيمية في كؿ خارطة تطرح بخصوص الوضع الدائـ.

وتابع "أعتقد أنو يجب فعؿ أشياء مف أجؿ تقوية مكانة بيت إيؿ فيي مستوطنة ميمة جدا وال يوجد لدي شؾ 
 بخصوص مستقبميا".

ؾ أنو يعارض مصادرة أراض يممكيا فمسطينييف, وقاؿ مثاؿ عمى ذلؾ مستوطنة ىؤلبناة في بيت وأعمف بارا
إيؿ وأنا أقوؿ وبمسئولية أف ذلؾ يسبب لنا ضررا في العالـ فنحف لسنا في منطقة معزولة وىذا األمر يسبب 

 إلسرائيؿ ضررا في الساحة الدولية, عمى حد تعبيره.
سنة الماضية  45االستيطاف وقاؿ "يجب مراجعة مصنع االستيطاف في الػوأوضح باراؾ أنو ييمو مستقبؿ 

في المائة مف المستوطنيف في الضفة  90أو  80ومف ييمو أمر االتفاؽ النيائي فإننا نستطيع أف نعيد 
ف لـ نفعؿ ذلؾ فإننا  الغربية لداخؿ إسرائيؿ ووضعيـ في الكتؿ االستيطانية التي سيعترؼ بيا العالـ, وا 

 مكانة إسرائيؿ في العالـ".سنضر 
 15/4/2012وكالة سما اإلخبارية، 

 
 صحيفة "كمكمست": جيود إسرائيمية إلحياء المنطقة الصناعية بين "إسرائيل" واألردن 42

وكاالت: كشفت صحيفة "كمكمست" الممحؽ االقتصادي لصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أف حكومة 
القريبة المقبمة في طمب إعادة إحياء مشروع إقامة منطقة صناعية االحتالؿ اإلسرائيمي تنظر في األياـ 

 . 1997مشتركة بيف )إسرائيؿ( واألردف والمسمى "بوابة األردف" والمبـر منذ عاـ 
وأوضحت الصحيفة أنو وبعد ثمانية عشر عامًا عف اتفاؽ التسوية الذي أبرمتو )إسرائيؿ( مع األردف يتوقع 

 امة المنطقة الصناعية المشتركة مع المممكة األردنية مف جديد. أف تقـو الحكومة بإقرار إق
" ستجتمع لمطالبة الحكومة  وعممت "كمكمست" أف المجنة الوزارية برئاسة عضو الكنيست "سمفاف شالـو
بالتوقيع عمى قرار إنشاء المشروع، وعمى الرغـ مف ذلؾ يتوقع أف القرار رغـ جاىزيتو سينقؿ لمنقاش داخؿ 

 وزارية التابعة لمكنيست. المجنة ال
وقاؿ الوزير شالوـ: "إف المشروع ظؿ معمقًا طواؿ سنوات وتبذؿ جيودا مضنية مف أجؿ إخراجو وتنفيذه 
عمميًا، والمقصود ىنا تعاوف حقيقي يوصؿ بيف )إسرائيؿ( والعالـ العربي وسيكوف لو مردود اقتصادي جيد 

 عمى الجانبيف"، عمى حد قولو. 
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 14/5/2012، فمسطين أون الين
 

 إحياء مشروع المنطقة الصناعية مع األردن تعتزم"إسرائيل"  43
أماؿ شحادة: قّررت الحكومة اإلسرائيمية، برئاسة بنياميف نتانياىو، في حمتيا الجديدة مع  -القدس المحتمة 

شروع برئاسة شاؤوؿ موفاز، تحسيف العالقة مع األردف مف خالؿ العمؿ عمى إعادة إحياء م« حزب كاديما»
 «.بوابة األردف»المنطقة الصناعية المشتركة بيف البمديف والمعروفة باسـ 

وتنوي الدولة العبرية استئجار مقاوليف إلنشاء المنطقة وبناء جسر مع خط لمسكؾ الحديد لنقؿ البضائع 
 اإلسرائيمية واألردنية عبر ميناء حيفا.

عاش العالقات االقتصادية بيف بالده واألردف عمى ووضع وزير تطوير النقب والجميؿ سمفاف شالـو مسألة إن
 رأس اىتماماتو، وطرح المشروع أماـ المجنة الوزارية لمتوقيع عمى قرار إعادة إنعاشو.

المشروع بقي عالقًا لسنوات طويمة ولـ ُيستغؿ لتوثيؽ العالقات االقتصادية بيف البمديف، إال »ورأه شالوـ اف 
ؼ الجيود لتنفيذه خالؿ فترة قصيرة، ألف مشروعًا كيذا يؤدي إلى تعاوف اف الظروؼ الحالية تتطمب تكثي

 «.حقيقي ووثيؽ بيف إسرائيؿ والعالـ العربي ولو مردود اقتصادي لمجانبيف
 21/5/2012الحياة، لندن، 

 
 أبيب تعارض عقوبات عمى األردن خوفًا عمى نظام الحكم تل"جيروزاليم بوست":  44

إسػػػػرائيمية، النقػػػػػاب عػػػػف توجيػػػػات جػػػػػاّدة لػػػػده اإلدارة األمريكيػػػػة لقطػػػػػع كشػػػػفت مصػػػػػادر صػػػػحفية : الناصػػػػرة
 المساعدات المالية المخّصصة لألردف، احتجاجًا عمى رفضو تعييف سفير جديد لو في تؿ أبيب.

عمػى موقعيػا اإللكترونػي، نقػاًل عػف مسػؤوليف إسػرائيمييف رفيعػي المسػتوه  "جيروزاليـ بوسػت"وأوردت صحيفة 
ؿ ال ترغب بتػدخؿ الواليػات المتحػدة فػي الضػغط عمػى األردف إلعػادة سػفيرىا إلػى تػؿ أبيػب، قوليـ "إف إسرائي

لمحفػػػاظ عمػػػى مسػػػتوه العالقػػػات الطبيعيػػػة بػػػيف الجػػػانبيف"، موضػػػحة أف العالقػػػات الثنائيػػػة فػػػي مجػػػاؿ األمػػػف 
 لصحيفة.واالستخبارات جيدة، إال أف عدـ إيفاد سفير أردني حتى اآلف يعّد "عالمة ليست جيدة"، وفؽ ا

وأوضحت أف الحكومة اإلسرائيمية تمارس ضغوطًا عمى اإلدارة األمريكية لحمميا عمى التراجع عػف مخططيػا 
مميػػوف دوالر، خشػػيًة منيػػا عمػػى  661ومواصػػمة رفػػد األردف بالمسػػاعدات الماليػػة السػػنوية، والتػػي تقػػدر بنحػػو 

يفػػاد سػػفير دبموماسػػي إلػػى الدولػػة العبريػػة، اسػػتقرار النظػػاـ الحػػاكـ فػػي األردف والػػذي قػػد يتزعػػزع بسػػبب قػػرار إ
وأضػػاؼ المسػػؤولوف، "إسػػرائيؿ تػػود أف تػػره السػػفير األردنػػي لػػدييا، ولكنيػػا متفيمػػة بػػأف ذلػػؾ  حسػػب تقػػديرىا.

 سيسّبب موجة مف الرفض الشعبي في األردف، وأف ىذا األمر قد ييّدد استقرار نظاـ الحكـ فييا".
 32/5/2202، قدس برس

 
 

 :اإلسرائيميواالمن  الجيش
 

 اإلسرائيمي يشدد اإلجراءات عمى الحدود بسبب تحركات الشارع األردني بالجيشلواء الغور  45
الناصرة ػ زىير أندراوس: كشؼ المراسؿ العسكري في مجمة )بمحانيو(، والتي تصدر عف الجيش 

ني التي حصمت مؤخرًا، دفعت لواء الغور المناطقي اإلسرائيمي، داف تامير، أف التظاىرات في الشارع األرد
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إلى تعزيز يقظتو، مشيرًا إلى أف قيادة المنطقة الوسطى في الجيش اإلسرائيمي حّذرت مف انعكاسات ىذه 
 الفوضى عمى الدولة العبرية.

يد اإلجراءات وأضاؼ تامير أنو وباستثناء تعزيز يقظة المقاتميف، تقرر في لواء الغور في األياـ األخيرة، تشد
وسط معظـ القوات العاممة في المنطقة، ومف بينيا، القوات العاممة في مجاؿ االستطالع. وأوضح المراسؿ 
العسكري أنو ورغـ الخشية مف تأثير االضطرابات في العالـ العربي عمى منظومة العالقات الجيدة بيف 

لمنطقة الوسطى عمى أال يطرأ تغيير عمى الجيش األردني وقوات الجيش في الغور، فقد شددوا في قيادة ا
 التعاوف بيف الطرفيف، مشيرًا إلى أف العمؿ يضمف إدراؾ المصالح المشتركة.

 4/3/2011القدس العربي، لندن، 
 

 ضباط الجيش اإلسرائيمي يحترفون التيريب عمى حدود مصر واألردن  46
لتيريب عمى حدود اسرائيؿ مع مصر باتت بصمة جنود وضباط الجيش االسرائيمي ضرورة التماـ عمميات ا

واألردف، إذ تعترؼ تمؾ الكوادر العسكرية بالحصوؿ عمى مقابؿ مادي كبير مف الميربيف، لتأميف مستقبميا 
بعد االحالة الى التقاعد او التسريح مف الخدمة، سيما اف حكومة تؿ ابيب ال تكترث بوضع المتقاعديف 

 االجتماعي. 
لشرطة االسرائيمية بعد تقاعدىـ او تسريحيـ مف الخدمة الى التعاوف مع ميّربي يمجأ ضباط وجنود الجيش وا

المخدرات واالسمحة. مف ابرز ىؤالء المتعاونيف مقابؿ اجر مالي، ضباط وجنود المؤسسة العسكرية 
االسرائيمية المتخصصوف في تقفي األثر داخؿ دروب الصحراء والجباؿ. ووفقًا لمممحؽ األسبوعي لصحيفة 

اريؼ العبرية، يضطر المتقاعدوف، وربما مف ىـ في الخدمة، الى ممارسة تمؾ المياـ غير المشروعة، مع
نظرًا إلى افتقارىـ مقومات المعيشة بعد انياء الخدمة. ففي الوقت الذي تتركيـ المؤسسة العسكرية 

رة التي يقدميا "متقفو االسرائيمية بال دخؿ او معاش مناسب او توفير فرصة عمؿ جديدة، يبمغ ثمف االستشا
األثر" لميربي المخدرات عشرة االؼ دوالر. أما اذا قرر الكادر العسكري نفسيو ركوب الصعب، وقيادة 

الؼ دوالر مقابؿ عممية التيريب الواحدة. مثمث  60شبكة تيريب مخدرات بنفسو فقد يصؿ ما يتقاضاه إلى 
عامًا، الذي  59عديف "ريج المياتؿ" البالغ مف العمر برمودة لتيريب المخدرات مف بيف متقفي األثر المتقا

يعتبر مف ابرز الخبراء في الدروب الصحراوية والمغارات والكيوؼ عمى حدود إسرائيؿ مع مصر واألردف، 
ووفقًا لمعمومات الصحيفة العبرية كاف الميتاؿ ضابطًا في الجيش اإلسرائيمي، ويعمـ كؿ كبيرة وصغيرة في 

بػ "مثمث برمودة" تيريب المخدرات، وىى المنطقة التي تضـ "رامت حوفيؼ، تسومت  المنطقة المعروفة
ىانيجؼ، وماتسبي راموف" في صحراء النقب. منذ اربعة عشر عامًا، عندما كاف ضابطًا قياديًا في وحدة 

يو في تقفي األثر التابعة لمواء المنطقة الجنوبية في اسرائيؿ، تورط في قضية تيريب مخدرات، وُقبض عم
كيمو غرامًا مف مخدر الييرويف، ورغـ اف اعتقالو عمى خمفية تمؾ القضية حرمو مف  12حينو وفي حوزتو 

الترقية، اال انو لـ يكترث بذلؾ. وقبؿ ما يقرب مف عاميف ونصؼ عاـ، توّرط في قضية تيريب أخره، لكف 
مًا مف الييرويف، كانت في كيمو غرا 82حجـ كمية المخدرات التي ضبطت في حوزتو ىذه المرة كانت 

طريقيا بحسب معاريؼ لمتيريب مف األردف إلى إسرائيؿ، وىى اكبر كمية مخدرات كاف مف المقرر تيريبيا. 
ريج الميتاؿ عرؼ كغيره مف متقفي األثر في المؤسسة العسكرية االسرائيمية، انو حيف يتقاعد مف الخدمة لف 

ؾ وجد لنفسو المبرر في التعاوف مع ميربي المخدرات، حتى يجد عماًل يعينو عمى توفير قوت يومو، لذل
يجمع ما يمكف الحصوؿ عميو مف االمواؿ استعدادًا ليـو ما بعد انياء الخدمة. ووفقًا لما نقمتو معاريؼ عف 
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احد الضباط الكبار في الجيش االسرائيمي فػ "ىناؾ العديد مف خبراء تقفي األثر في الجيش االسرائيمي، 
وف مف مصير التقاعد مف الخدمة، فمكؿ منيـ أسرة تحتاج النفقة، وخالؿ السنوات العشر الذيف يخش

الماضية انتشرت لده المجتمعات البدوية داخؿ اسرائيؿ ظاىرة جديدة نسبيًا، وىي تحوؿ العشرات مف متقفي 
يّربي األثر البدو، الذيف تـ تسريحيـ مف الخدمة في الجيش، الى مستشاريف مقابؿ اجر لمصمحة م

المخدرات مف مصر واالردف، اعتمادًا عمى المعمومات التي جمعوىا خالؿ الخدمة في الجيش عف الدروب 
الصحراوية والمغارات والكيوؼ الجبمية، لمساعدة المجرميف عمى تيريب المخدرات واألسمحة عبر الحدود 

ت االسرائيمي المتقاعد "يسرائيؿ شبكة عمى الحدود المصرية يره ضابط االستخبارا 40المصرية واالردنية". 
اريئيمي" في حديث لمعاريؼ إف "متقفي األثر الذيف خدموا او الزالوف يخدموف في الجيش والشرطة 
االسرائيمية، يمتمكوف "معمومات ذىبية" بالنسبة إلى تجار المخدرات واالسمحة، فمتقفو االثر عمى دراية كاممة 

معقدة عمى طوؿ حدود اسرائيؿ مع مصر واألردف. وكاف لذلؾ بالغ بظروؼ المناطؽ الصحراوية والجبمية ال
طف مف مخدر الماريغوانا مف مصر إلى إسرائيؿ  80االثر في نجاح الميربيف في تيريب ما يربو عمى 

سنويًا، وما بيف ثالثة الى خمسة اطناف ىيرويف مف االردف الى اسرائيؿ سنويًا ايضًا، ووصمت عمميات 
لى إسرائيؿ الى اقصى مداىا، عمى خمفية الفمتاف االمني الذي شيدتو جارة اسرائيؿ التيريب مف مصر إ

الجنوبية، إثر االطاحة بنظاـ مبارؾ وانسحاب الشرطة المصرية مف مواقعيا". ووفقًا لتقارير موثقة نشرتيا 
حدود صحيفة معاريؼ العبرية، تمارس ما يزيد عف اربعيف شبكة لتيريب المخدرات واالسمحة عمى ال

دوالر مقابؿ بيع معمومات  10000الى  5000المصرية االسرائيمية، ويحصؿ متقفو األثر عمى ما بيف 
حوؿ الدروب، التي ينبغي عمى الميربيف اتباعيا اليصاؿ بضاعتيـ الى ىدفيا. أما متقفي االثر الذي يرغب 

ات التيريب ليحصؿ عمى في المخاطرة ليحصؿ عمى امواؿ اضعاؼ ىذا المبمغ، فيقود بنفسو احده شبك
الؼ دوالر في العممية الواحدة فقط. ويشرح احد متقفيي األثر الذي رفض  60الى  50مبمغ، يتراوح ما بيف 

الكشؼ عف ىويتو خالؿ حديثو مع صحيفة معاريؼ: "اف العشرات مف زمالئي انتقموا الى الجانب اآلخر 
متقفيي األثر مع الميربيف". وأضاؼ: "بعد اف يتـ مف القانوف، وىو اف الدولة مدانة ومسؤولة عف تعاوف 

تسريحنا مف الجيش ونتقاعد، تتركنا المؤسسة العسكرية االسرائيمية بال عمؿ، وفي الظروؼ الجيدة تمنحنا 
معاشًا ال يكفي إلعالة اسرة، والميربوف يعمموف جيدًا كيفية استغالؿ تمؾ الظروؼ، فيشتروف لمتقفيي األثر 

عمؿ" سيارات جيب جديدة، ويمنحونيـ مبالغ نقدية، وبذلؾ يشترونيـ، ويحولونيـ الى "العاطميف عف ال
مستشاريف باألجر، فضيحة اف يحدث ذلؾ... ولكنو الواقع المؤلـ الذي نعيشو". مف جانبو قاؿ رئيس بمدية 

سرائيؿ مرتفع راىط السابؽ "طالؿ القرناوي"، في حديثو لمعاريؼ "اف معدؿ البطالة لده القطاع البدوي في ا
لمغاية، ويعاني ارتفاع نسبة البطالة متقفيو أثر الجيش االسرائيمي بعد التقاعد، سيما اف معظـ العامميف في 
ىذا التخصص مف البدو، وعندما يتـ تسريح ىؤالء مف الخدمة ال يجدوف اماميـ مؤسسة صناعية عمى 

حكومة االسرائيمية اقامة مشروعات داخؿ سبيؿ المثاؿ الستيعابيـ". وعمى حد قولو فإنو ينبغي عمى ال
المجتمع البدوي، ومنح المستثمريف حوافز أكثر لتشجيعيـ عمى االستثمار واقامة المشروعات في الوسط 
البدوي. ويعود ضابط االستخبارات االسرائيمي المتقاعد "يسرائيؿ ارئيمي" الى الحديث عف االزمة عينيا، 

يو األثر المتقاعديف فرصة عمؿ حتى كأفراد أمف، لذلؾ يصبحوف ويقوؿ بحسب معاريؼ: "ال يجد متقف
عطية مف السماء عندما يتعرؼ الميربوف إلييـ، فمتقفيو األثر يمتمكوف خرائط ومعدات عسكرية متطورة 
تمكنيـ مف تنفيذ عمميات التيريب بمنتيى السيولة، او االكتفاء بميمة منح المشورة لمميربيف مقابؿ اجر 

 مادي". 
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 20/3/2011ف، ايال
 

 تمرين أردني ـ إسرائيمي حول احتمال وقوع زلزال في المنطقة 47
تغريد الرشؽ: جره مؤخرا تمريف مشترؾ في منطقة وادي عربة، لمحاكاة التحضيرات اإلقميمية  -عماف 

شخص مف مؤسسة نجمة داود الحمراء  200حوؿ احتماؿ وقوع زلزاؿ في المنطقة، وذلؾ بمشاركة حوالي 
يمية، ومنظمة اليالؿ األحمر األردنية، وفقا لصحيفة جيروسالـ بوست اإلسرائيمية. كما شارؾ في اإلسرائ

التمريف مختصوف منيـ أكاديميوف وطالب مف جامعة بف غوريوف، بينما ذكرت الصحيفة أف المشاركيف 
 قاموا أيضا بإنشاء مخيـ إليواء الناجيف في "تيمناع" بالنقب.

سرائيؿ ومنذ زمف، وحتى وكانت الصحيفة بدأت خبر  ىا بمقدمة قالت فيو "رغـ وجود اختالفات بيف األردف وا 
بعد توقيع اتفاقية سالـ، إال أنيما يواجياف التيديد نفسو مف وقوع زلزاؿ في المنطقة، ما أده إلى وجود 

ة بف تعاوف بينيما، خصوصا بعد رؤية الدمار الذي خمفو زلزاؿ الياباف". كما عمؽ عضو مف طاقـ جامع
غوريوف لمصحيفة قائال "ما نقوـ بو اآلف يدؿ عمى أف فرؽ االنقاذ ستضطر ألف تعمؿ معا، إذا أردنا التحرؾ 

 بسرعة وبمينية في حاؿ حصؿ زلزاؿ".
 22/3/2011الغد، عّمان، 

 
 األردن سيتعرض لضغوط كبيرة من الشارع وسيتبنى مطالب أكثر راديكالية :استخباريمسؤول  48

خباري صييوني أّف "يتعّرض األردف لممزيد مف الضغوط مف ِقبؿ الشارع الذي بات حافاًل توّقع مسؤوؿ است
بالحركات السياسية والفعاليات المختمفة، لتقديـ المزيد مف التنازالت، وسيضطر حكاـ األردف في المستقبؿ 

نتخابات جديدة غير البعيد إلى تبني مطالب أكثر راديكالية قد تشمؿ حؿ مجمس النواب، واإلعالف عف ا
 أكثر حرية وشفافية، وتعديؿ الدستور تمييدًا لممطالبة بإلغاء اتفاقية وادي عربة وتعزيز التقارب مع سوريا". 

وفي السياؽ نفسو، نقؿ مصدر خاص عف رئيس وزراٌّء العدو، بنياميف نتنياىو، كاف قد رافقو أثناء جولتو 
لتُضـ كاًل مف  2012عادة إحياء "الجبية الشرقية" عاـ آذار الحالي، أنو يتوقع إ 8في غور األردف يوـ 

"األردف الجديد" وسوريا و"عراؽ ما بعد اإلنسحاب األمريكي" بعمؽ إستراتيجي إيراني. وتحدث نتنياىو عف 
ضرورة  بناء سور الكتروني عمى طوؿ الحدود مع األردف، واصفًا إياه بأّنو أكثر أىمية مف السور العازؿ 

بية، ألنو سيمنع شف أية عممية "إرىابية" مف األردف، أو أي اختراؽ عسكري مف قبؿ جيوش في الضفة الغر 
 نظامية في المستقبؿ.

 مجمة المجد، األردن
 29/3/2011، 2215التقرير المعموماتي 

 
 العسكرية اإلسرائيمية السابق يحّذر من نشوء "نظام معاٍد" في األردن االستخباراترئيس  49

ؿ استخباري إسرائيمي سابؽ، عف قمقو البالغ إزاء تطورات األوضاع في األردف، التي الناصرة: أعرب مسؤو 
تشيد تحركات احتجاجية سممية مطالبة بجممة إصالحات سياسية، مف ضمنيا تعديؿ نظاـ الحكـ في 

 المممكة ليصبح "ممكًيا دستورًيا".



 
 
 

 

 29ص 
 

ماف"، عاموس يادليف، مف نشوء ما وصفو بػ وحّذر الرئيس السابؽ لييئة االستخبارات اإلسرائيمية العسكرية "أ
"نظاـ معاد" في األردف، األمر الذي مف شأنو "المساس باألوضاع األمنية في إسرائيؿ بشكؿ جذري"، عمى 

 حد قولو.
(، إلى مغبة اندالع "أوضاع 2/4وفي سياؽ آخر؛ نّوه يادليف في مقابمة مع اإلذاعة العبرية اليـو السبت )

التي تشيد اضطرابات في أوضاعيا األمنية عمى خمفية االحتجاجات المطالبة بمزيد فوضوية" في سورية 
مف الحريات، موضًحا أف مثؿ ىذه "الفوضى" قد تسفر عف وقوع أسمحة "دمار شامؿ" في أيادي "منظمات 

 إرىابية"، حسب وصفو.
 2/4/2011قدس برس، 

 
 
 
 

 سطين الحل الوحيد لممشكمة الفمسطينيةمؤرخ ييودي: تحويل األردن إلى جميورية اتحادية مع فم 50
قاؿ أستاذ التاريخ الحديث بجامعة الجيش األلماني في ميونخ ميشيؿ فولفزوف إف تحويؿ المممكة األردنية 

األردف يعد "اإلمكانية الواقعية الوحيدة لحؿ المشكمة الفمسطينية وتحقيؽ -إلى جميورية اتحادية باسـ فمسطيف
 .السالـ في الشرؽ األوسط"

بمقاؿ كتبو في مجمة فوكوس  -الذي يعد مف الشخصيات الييودية النافذة في ألمانيا-وقاؿ فولفزوف 
األسبوعية "إف الجميورية الفدرالية المقترحة، ستكوف حاؿ قياميا مف ثالث واليات ىي شرؽ األردف والضفة 

-تخاب برلماف جميورية  فمسطيفالغربية لنير األردف وقطاع غزة، وستتيح لسكانيا الفمسطينييف إمكانية ان
 األردف وتشكيؿ حكومتيا".

وأضاؼ "يمكف بعد ذلؾ توسعة الجميورية الجديدة بربطيا باتحاد ثالثي يتكوف مف فمسطيف واألردف 
سرائيؿ، ويخير فيو العرب الموجودوف في إسرائيؿ بيف الحصوؿ عمي حؽ التصويت لمبرلماف الفمسطيني  وا 

 رائيمي".األردني أو لمبرلماف اإلس
وأوضح أف االتحاد الثالثي سيجعؿ مشكمة الحدود عديمة القيمة، ويمنح اإلسرائيمييف والفمسطينييف وسكاف ما 

ألؼ مستوطف ييودي مف العيش كإسرائيمييف داخؿ  300تبقى مف األردف وضعا قانونيا دوليا، ويمكف 
 األردف الفدرالية.-جميورية فمسطيف

يعكروا كييود طابع الحياة اليومية داخؿ االتحاد الثالثي الجديد مثمما ال يعكر ولفت إلي أف "المستوطنيف لف 
 خمسة مالييف ييودي طبيعة الحياة في المجتمع األميركي".

 14/6/2011موقع الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 صييوني لآلثار المتوقعة لمثورات العربية عمى مستقبل الكيان استراتيجيتقدير  51
ي الصييوني البارز، ورئيس مجمس األمف القومي السابؽ، غيورا آيالند، إلى أف أشار الجنراؿ العسكر 

تأثيرات محتممة عمى "إسرائيؿ "لما قاؿ أنيا "ىزة أرضية" تضرب منطقة الشرؽ األوسط لـ يشيد ليا مثيؿ 
ـ منذ عشرات السنيف، تتمثؿ بالثورات العربية، مما يجعؿ صناع القرار في تؿ أبيب يحثوف الخطى لفي
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المعاني الناشئة عف التطورات في المنطقة، مع منح التغيرات الحاصمة في الدوؿ المجاورة حيزًا أكبر مف 
 البحث والتحميؿ.

"آيالند" ينتقؿ إلى األردف، الذي يصؼ الوضع فيو بأنو "مستقر حاليًا"، حيث يحافظ الممؾ عمى استقرار 
 ي، وىي:أسباب تميز الوضع األردن 3مثير لالنطباع، واضعًا 

 إطالؽ أصوات تنتقد بشكؿ غير مسبوؽ األسرة المالكة. -1
 ، مف شأنو أف ييز األردف أيضًا.2012خروج قوات الواليات المتحدة مف العراؽ، المتوقع عاـ  -2
اآلثار عمى "إسرائيؿ" إذا ما حصمت ثورة في األردف، وىي مشابية لما حصؿ في مصر، عمى  -3

لتيف، ولكف مف شأنيا أف تكوف أخطر فيما يتعمؽ باليدوء والتعاوف األمني فرضية عدـ القتاؿ بيف الدو 
 واإلقميمي عمى طوؿ الحدود. 

ويره أنو عمى مده عشرات السنيف، تتمتع "إسرائيؿ" في أف حدودىا األطوؿ مع األردف ىي األىدأ واألكثر 
ىائمة لتحسيف االستعدادات أمنًا، ما يعني أف تغيير الحكـ في األردف سيستدعي منيا تخصيص مقدرات 

عمى طوؿ الحدود، كما أف ثورة ديمقراطية ىناؾ، سترفع لمحكـ األغمبية الفمسطينية، وكفيمة بأف تضع في 
 ضوء جديد النزاع مع الفمسطينييف مع اقتراحات جديدة لتسويتو. 

 سادسًا: البحريف:
ائيؿ"، وال يوجد ليما حدود مشتركة، يقمؿ "آيالند" مف الحديث عف أحداث البحريف ألنيا بعيدة عف "إسر 

مكتفيًا بالقوؿ إف اآلثار المتوقعة غير مباشرة، ومنحصرة في تعزز النفوذ اإليراني فييا، وىو ما مف شأنو أف 
 يؤثر عمى االستقرار في الخميج العربي.

 الخالصة:
 ية عمى النحو التالي:ويضع "آيالند" خالصات نيائية لتقدير موقفو االستراتيجي مف حالة الثورات العرب

 انعداـ االستقرار وتبني مواقؼ ودية أقؿ مف إسرائيؿ. -
 إضعاؼ النفوذ اإليراني في سوريا ولبناف، وتعزيز التحالؼ المناىض ليا في الخميج. -
 إمكانية إيجاد حموؿ لمنزاع الطويؿ مع سوريا والفمسطينييف. -
شؤونيا الداخمية، وارتفاع التأثير اإلقميمي لتركيا انخفاض أىمية مصر وسوريا، المنشغمتاف جدًا في  -

 والسعودية. 
مكانية زيادتو إذا انيار األسد، كفيؿ بأف يسمح بالوصوؿ  - الضغط الذي يتعرض لو "حزب اهلل"، وا 

 لتسويات أمنية أكثر استقرارًا مع لبناف. 
 موقع معيد أبحاث األمف القومي الصييوني

 ات وتحميؿ المعمومات الصحفيةعف العبرية، ترجمة: مركز دراس
 2011-7-23، 2313التقرير المعموماتي، ممحؽ خاص 

 
 "قصر الييود" عمى ضفاف نير األردن أمام الزوار بعد أن كان منطقة عسكرية تفتتح"إسرائيل"  52

د ُأفتتح صباح أمس الثالثاء، موقع التعميد المعروؼ باسـ "قصر الييود" أماـ الزوار اإلسرائيمييف, بعد عد
مف السنوات الطويمة التي كاف يعتبر فييا جزءًا مف منطقة عسكرية، ال يسمح بدخوليا إال بإذف خاص مف 

 الجيش اإلسرائيمي.
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وذكرت صحيفة إسرائيؿ اليوـ أف تكاليؼ ترميـ الموقع المقاـ عمى ضفاؼ نير األردف, والذي يعتبر ثالث 
 ييف شيكؿ.أىـ المواقع بالنسبة لمنصاره بمغت أكثر مف عشرة مال

 وأشارت الصحيفة إلى أف الموقع وبسبب أىميتو الدينية سيجتذب مئات آالؼ مف الزوار سنويًا.
وكاف في مراسيـ االفتتاح كؿ مف وزير التنمية اإلقميمية "سيمفاف شالوـ"، وممثؿ الطائفة المسيحية 

 ة."إريستولوس أسيكيوس" باإلضافة إلى عدد مف الشخصيات اإلسرائيمية المختمف
 14/7/2011موقع عكا االخباري، 

 
 يحصن حدوده مع قطاع غزة ومصر واألردن االسرائيميالجيش  53

وليد عوض: تواصؿ قوات االحتالؿ االسرائيمي تحصيف الحدود مع غزة ومصر وفي ىضبة  -راـ اهلل 
تقد باف بناء قناة الجوالف السورية. قائد المنطقة الجنوبية بجيش االحتالؿ االسرائيمي تاؿ روسو، قاؿ نحف نع

مياه عمى الحدود األردنية ستكوف عقبة أماـ عمميات التسمؿ ولكف عمى الحدود األردنية عمميات التسمؿ 
ضئيمة جدا. ويأتي تفقد الحدود االسرائيمية مع مصر وبحث امكانية انشاء قناة مائية عمى الحدود مع 

 االردف.
سرائيمي وتحصيف الحدود مع مصر وغزة واالردف في حيف وتأتي التدريبات التي يجرييا جيش االحتالؿ اال

تتعالى االصوات االسرائيمية المطالبة بتوجيو ضربة عسكرية اليراف وامكانية اقداـ اسرائيؿ عمى توجيو تمؾ 
 الضربة دوف ابالغ االطراؼ الدولية.

 7/3/2012القدس العربي، لندن، 
 

 عادة الدور األردني في األراضي المحتمةاإلسرائيمية: "إسرائيل" تسعى الست االستخبارات 54
وكاالت: ذكر تقرير سري أعدتو شعبة االستخبارات العسكرية في جيش االحتالؿ ونشرتو  -راـ اهلل  -غزة 

يحاوؿ إحياء دور سياسي وعسكري لألردف في ” العقؿ المركزي إلسرائيؿ“أمس يوضح أف ما ُيسمى 
 المناطؽ الفمسطينية المحتمة.

ر، استنادًا إلى تقديرات استخبارية، أف انتفاضة فمسطينية ستندلع العاـ الجاري وتطيح بالسمطة وزعـ التقري
 الوطنية الفمسطينية وتجبر القادة الفمسطينييف عمى اليرب مف األراضي الفمسطينية.

وأضاؼ أف ذلؾ سوؼ يستدعي مناشدات دولية وعربية لألردف لمتدخؿ السياسي والعسكري في األراضي 
 مسطينية مف أجؿ لمتعامؿ مع االنتفاضة المتوقعة.الف

 29/3/2012االتحاد، ابوظبي، 
 

 لتعزيز عمميات المراقبة لمحدود مع األردن إسرائيميةخطة عسكرية  55
أفادت "يديعوت أحرونوت" في موقعيا عمى الشبكة أف خشية أجيزة األمف اإلسرائيمية مف أف يؤدي إحكاـ 

دة محاوالت "التسمؿ" مف األردف دفعت باتجاه اتخاذ قرار لتعزيز المراقبة إغالؽ الحدود الغربية إلى زيا
والرصد عمى الحدود واالردف، وذلؾ مف خالؿ أجيزة متطورة مماثمة لتمؾ التي تـ نشرىا عمى طوؿ الحدود 
مع مصر. وأضافت أف المنظومة الجديدة ذات المجسات المتطورة والكثيرة تسمح بالقياـ بعمميات رصد 

ورة في عمؽ األراضي األردنية. كما كتبت أف نشرىا في المنطقة ينبع مف الخشية مف استخداـ "محاور متط
التيريب" لما أسمتو بػ"أىداؼ إرىابية". وبسحب مخططات الجيش اإلسرائيمي فسوؼ يتـ تعزيز نظاـ جمع 
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يفة إلى أنو، وبشكؿ المعمومات االستخبارية بشكؿ ممموس، وخاصة في منطقة البحر الميت. وأشارت الصح
مواز، يتـ في ىذه األسابيع نشر ىذه المنظومة عمى الحدود مع مصر، وأف كتيبة تابعة لقيادة الجنوب تتابع 
ما يحصؿ مف تطورات في المنطقة عمى عمؽ كيمومترات في داخؿ سيناء، وذلؾ باستخداـ المنظومة التي 

 زة االستكشاؼ.تدمج قدرات الرصد والتصوير والرادار والمئات مف أجي
 16/5/2012، 48عرب 

 
 " تفجر ألغاما أرضية تمييدا لبناء سياج حديدي عمى الحدود مع األردنإسرائيليديعوت: " 56

أفادت "يديعوت أحرونوت" في موقعيا عمى الشبكة أف الجيش اإلسرائيمي قاـ خالؿ اليوميف الماضييف 
ؿ واألردف، وذلؾ في إطار االستعدادات لبناء لغـ أرضي عمى امتداد الحدود بيف إسرائي 700بتفجير نحو 

 سياج حديدي جديد عمى طوؿ الحدود في منطقة األغوار.
وبحسب مصادر في الجيش اإلسرائيمي، فستبدأ إسرائيؿ قريبا بمد سياج حديدي مع شبكات رصد الكترونية 

ومترات بكمفة تصؿ إلى عمى امتداد الحدود مع األردف ، كما سيتـ بناء جدار فاصؿ عمى امتداد عشرة كيم
 مالييف شيكؿ، مع منظومات إنذار متطورة. 10

 18/5/2012، 48عرب 
 

 
 تقارير:

 
 : العالقات األردنية اإلسرائيمية وصمت الى القطيعة الكاممةيديعوت 57

الناصرة ػ زىير اندراوس: سػجّمت العالقػات االردنّيػة االسػرائيمّية ترديػا اضػافيا وصػؿ الػى حػد القطيعػة الكاممػة 
بيف الطرفيف، حيث ذكرت مصادر سياسّية رسمّية في تؿ ابيب، امس الجمعة، اّف السفير االردني في الدولة 
العبرّية غادر تػؿ ابيػب قبػؿ تسػعة اشػير ومنػذ ذلػؾ الحػيف لػـ يعػد الييػا، واّف مػف يػدير االمػور ىػو قػائـ مقػاـ 

غػادر اسػرائيؿ فػي شػير تمػوز )يوليػو( مؤقت مكانو، وزادت المصػادر عينيػا اّف السػفير الػدكتور عمػي العايػد 
 الماضي، وُعّيف وزيرًا في الحكومة الجديدة، ولكف االردف لـ يقـ بتعييف سفير مكانو.

وقالػػت صػػػحيفة 'يػػديعوت احرونػػػوت'، نقػػال عػػػف المصػػادر عينيػػػا، اّف تػػؿ ابيػػػب طالبػػت االردف مػػػرارًا وتكػػػرارا 
ئيمي، وقالػت المصػادر ايضػًا اّف عػدـ تعيػيف السػفير بتعييف سفير جديد، اال اّف عّماف رفضت المطمب االسرا

االردني يؤدي الى ترد اضافي في العالقػات المتردّيػة اصػال بػيف الػدولتيف، واّف السػفير االسػرائيمي فػي عمػاف 
دانػػي نػػافو، اجتمػػع الػػػى وزيػػر الخارجيػػة االردنػػي مػػػؤخرًا واطمعػػو عمػػى خطػػورة الوضػػػع، اال اّف ذلػػؾ لػػـ ُيقنػػػع 

 االردنيوف.
ب تقػػديرات المسػػؤوليف فػػي تػػؿ ابيػػب فػػاّف االصػػرار االردنػػي عمػػى عػػدـ تعيػػيف سػػفير فػػي تػػؿ ابيػػب مػػرده وبحسػػ

الجمود في العممية السممّية بيف االسرائيمييف وبيف السػمطة الفمسػطينية، اضػافة لمبنػاء االسػرائيمي المسػتمر فػي 
بػالقرب مػف المسػجد االقصػى، كمػا اّف القدس المحتمة وفي الضفة الغربّية، والى اعماؿ الحفريػات االسػرائيمية 

صّناع القرار في عّماف، اضافت المصادر ذاتيا، قمقوف جدًا مف تصريحات النائػب اليمينػي المتطػرؼ، ارييػو 
الداد، الذي صرح فػي مناسػبات عديػدة فػي الفتػرة االخيػرة بػأف االردف ىػي الدولػة الفمسػطينّية الحقيقيػة. عػالوة 

القطيعػػة التامػػة ُتمّيػػز العالقػػات بػػيف العاىػػؿ االردنػػي، الممػػؾ عبػػد اهلل الثػػاني عمػػى ذلػػؾ، زادت المصػػادر فػػاّف 
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ورئػػػيس الػػػوزراء االسػػػرائيمّي، بنيػػػاميف نتنيػػػاىو، كمػػػا اّف التعػػػاوف بػػػيف الحكػػػومتيف وصػػػؿ الػػػى الػػػدرؾ االسػػػفؿ، 
، اّف وعمميػػػًا، بحسػػػب المصػػػادر، ال يوجػػػد تعػػػاوف بػػػالمّرة. مضػػػافًا الػػػى ذلػػػؾ، اوضػػػحت المصػػػادر االسػػػرائيمية

الوزراء االردنييف يرفضوف االجتماع الى نظرائيـ االسرائيمييف، عمى الرغـ مف المحاوالت المتكررة مف جانب 
 تؿ ابيب لعقد اجتماعات ثنائية، كما اّف لقاءات عمى مستوه منخفض انعدمت بالمرة.

االخيػػرة التػػي شػػيدتيا وعػػزت االوسػػاط االسػػرائيمية ىػػذا التػػردي غيػػر المسػػبوؽ فػػي العالقػػات الػػى المظػػاىرات 
االردف، عػػالوة عمػػى تػػأثر المممكػػة مػػف المظػػاىرات التػػي تعػػـ الػػوطف العربػػّي. ونقمػػت الصػػحيفة عػػف مصػػدر 
سياسػػّي رفيػػع لمغايػػة فػػي تػػؿ ابيػػب قولػػو اّف اسػػرائيؿ ابمغػػت االردف بػػاّف عػػدـ تعيػػيف السػػفير يػػدؿ بشػػكؿ قػػاطع 

القات المتردّية اصال بيف الطرفيف، عمى حد قولػو، الفتػًا عمى انعداـ الثقة بيف الجانبيف، ويؤثر سمبًا عمى الع
الػػى اّف ىػػذا الوضػػع يضػػر بمصػػالح الطػػرفيف، الّف ىنػػاؾ العديػػد مػػف القضػػايا المشػػتركة والممحػػة التػػي يجػػب 
مناقشػػػتيا، مػػػع ذلػػػؾ، شػػػددت المصػػػادر، عمػػػى اّف التعػػػاوف الوحيػػػد الػػػذي مػػػا زاؿ قائمػػػا بػػػيف الػػػدولتيف ىػػػو فػػػي 

 .المجاؿ االمنّي فقط
ونقمت الصحيفة عف مصدر اردني رسمّي قولو اّف االردف ليس بصػدد تعيػيف سػفير جديػد فػي تػؿ ابيػب، واّف 
االمر ما زاؿ مشروطًا بتجدد العممّية السممّية مع الفمسػطينييف. واشػار المراسػؿ السياسػي لمصػحيفة، نقػال عػف 

لعالقات بيف الدولتيف الى ىذا الدرؾ، يعود مصادر اسرائيمّية واردنّية متطابقة، اّف السبب الرئيسي في تردي ا
الػػى عػػدـ ثقػػة الممػػؾ عبػػد اهلل بػػرئيس الػػوزراء نتنيػػاىو، الفتػػًا الػػى اّف العاىػػؿ االردنػػّي لػػـ يتػػورع فػػي مقابمػػة مػػع 

، اْي قبػؿ ايػاـ معػدودة مػف المقػاء الػذي جمعػو بنتنيػاىو، بػالقوؿ 2119مجمة )تايـ( في ايار )مايو( مف العػاـ 
ولمدة ثالثة اشير اعمؿ مع نتنياىو، الذي كاف رئيسًا لمػوزراء، اّف ىػذه الفتػرة اسػوأ  0999عاـ لقد كنت في ال

فتػػػرة خػػػالؿ سػػػنوات حكمػػػي. ولفتػػػت المصػػػادر االسػػػرائيمية الػػػى اّف االردنيػػػيف، يقطعػػػوف كميػػػًا وزيػػػر الخارجّيػػػة 
 االسرائيمّية، افيغدور ليبرماف.

ؿ لسػػالـ االردف مػػع اسػػرائيؿ اف لػػـ تقػػـ دولػػة فمسػػطينية، ووصػػفو كمػػا قػػاؿ الممػػؾ عبػػد اهلل الثػػاني اّف ال مسػػتقب
بالبػػارد والمرشػػح لمزيػػد مػػف البػػرودة، وارتفعػػت وتيػػرة النبػػرة االنتقاديػػة السػػرائيؿ فػػي الخطػػابيف الرسػػمي واالىمػػي 
االردنيػػػيف، ومػػػف المتوقػػػع اف اسػػػتمر الحػػػاؿ عمػػػى ىػػػذا المنػػػواؿ، اف تشػػػيد ىػػػذه العالقػػػات مزيػػػدا مػػػف البػػػرودة 

 وتر.والت
وبحسػػػػب المصػػػػادر االردنيػػػػة يعػػػػود تػػػػردي العالقػػػػات الػػػػى عػػػػّدة نقػػػػاط: اوال: الرتبػػػػاط اردف تاريخيػػػػا بالقػػػػدس 
والمقدسػػات واالقصػػى. ثانيػػا: معاىػػدة السػػالـ بػػيف االردف واسػػرائيؿ اعطػػت عمػػاف حػػؽ رعايػػة المقدسػػات فػػي 

 دولػة فمسػطينية، ومػف دوف دولػة المدينة المحتمػة. ثالثػا: اف االردف يعتقػد انػو مػف دوف القػدس والمقدسػات، ال
 فمسطينية ال سالـ في المنطقة وال استقرار، واف امف االردف ومصالحو العميا ستبقى ميددة بغياب ىذه وتمؾ.
كما اشػارت المصػادر االسػرائيمّية الػى اّف مقابمػة العاىػؿ االردنػي الممػؾ عبػد اهلل الثػاني مػع صػحيفة 'ىػآرتس' 

العالقػة بػيف االردف واسػرائيؿ، لمػا حممتػو المقابمػة مػف تحػذيرات شػديدة الميجػة العبرّية اكدت عمى مده تردي 
لممجتمػػع االسػػرائيمي مػػف سياسػػة نتنيػػاىو. واعػػادت مخاطبػػة عبػػد اهلل الثػػاني لممجتمػػع االسػػرائيمي دوف المػػرور 

 0997ية فػػي بحكومػة نتنيػػاىو الػػى االذىػػاف رسػالة الممػػؾ الراحػػؿ الحسػػيف لنتنيػاىو قبيػػؿ االنتخابػػات االسػػرائيم
 متيما اياه بانو معاد لمسالـ، وىو الممؾ عبد اهلل باف سياسة حكومتيـ تيدد السالـ والمنطقة برمتيا.

ووصؼ سياسيوف اردنيوف تحذير الممؾ عبد اهلل الثاني لحكومة اسرائيؿ مف اف القدس خط احمر بانو رسالة 
وتيديػػػػػد وجػػػػود القػػػػدس. واعتبػػػػػروا اف غضػػػػب تعكػػػػس نفػػػػاد الصػػػػػبر االردنػػػػي تجػػػػاه تيويػػػػػد المدينػػػػة المقدسػػػػة 
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التصريحات تشكؿ انعطافة حادة في العالقة مع اسرائيؿ التي وصفيا الممؾ عبد اهلل الثاني بانيا تزداد برودة 
 في ظؿ االستيطاف وتراجع فرص تحقيؽ السالـ.

ر االسػػرائيمي فػػي كمػػا لفتػػت الصػػحيفة العبرّيػػة الػػى اّنػػو فػػي االونػػة االخيػػرة اسػػتدعت الخارجيػػة االردنيػػة السػػفي
عماف وحذرت مف المساس باالماكف المقدسة او العبث فييا، فاالردف صاحب الوالية الدينية والتاريخيػة عمػى 

 .0991القدس وفقا التفاقية السالـ الموقعة بيف البمديف في العاـ 
التػػػي تزعميػػػا ويػػأتي التػػػوتر بػػيف االردف واسػػػرائيؿ فػػي سػػػياؽ تػػػاريخ عالقػػة سػػػيئة بػػيف االردف مػػػع الحكومػػات 

نتنيػػاىو. وظػػؿ الصػػداـ عنػػواف العالقػػة بػػيف الطػػرفيف اثػػر تعنػػت رفػػض حكومتػػو لخيػػار الػػدولتيف ومبػػدأ عػػودة 
الالجئيف الفمسطينييف الذيف يتواجد منيـ زىاء ثالثة مالييف شػخص فػي االردف، فضػال عػف تولػد قناعػة لديػو 

فة الػى االعتػداء عمػى سػيادة االردف والتػي بأف سياسة نتنياىو تيدؼ الى تحقيؽ مشػروع الػوطف البػديؿ، اضػا
 كاف ابرزىا محاولة اغتياؿ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعؿ اباف حكومة نتنياىو االولى.

 09/3/2200القدس العربي، لندن، 
 

 ": العالقة اإلستراتيجية مع األردن ال تمغي التخوف من تغّير األوضاع فجأةويكميكس" 58
جمة مركز دراسات وتحميؿ المعمومات الصحفية: كشفت وثػائؽ جديػدة لموقػع "ويكمػيكس" عػف عف العبرية، تر 

عمؽ النفوذ الذي تتمتع بو "إسرائيؿ" في تحديد حجػـ ونػوع األسػمحة التػي تبيعيػا الواليػات المتحػدة إلػى الػدوؿ 
ألمػريكييف، لضػماف العربية، مػف خػالؿ اطالعيػا عمػى قػوائـ األسػمحة التػي تطمبيػا، والتنسػيؽ المتواصػؿ مػع ا

 استمرار التفوؽ العسكري الصييوني عمى بقية دوؿ المنطقة العربية.
وتظير الوثائؽ العسكرية أّف قيادة الجػيش الصػييوني رفضػت تزويػد بعػض الػدوؿ العربيػة بعػدد مػف األسػمحة 

يـ وبقية الجيػوش التي يره "اإلسرائيميوف" أف الحصوؿ عمييا يقمص الفارؽ النوعي بيف القدرات القتالية لجيش
 العربية.

 منظومات تسمح مصرية
كمػػػػا طمػػػػب الجػػػػيش "اإلسػػػػرائيمي" مػػػػف نظيػػػػره األمريكػػػػي رفػػػػض تزويػػػػد الجػػػػيش المصػػػػري بػػػػػ"صواريخ مضػػػػادة 
لإلشػػعاعات"، حتػػى لػػو وّقعػػت مصػػر اتفاقيػػة تضػػمف بموجبيػػا ىػػذه الػػنظـ، وكيفيػػة اسػػتخداميا، ألنيػػا ذخػػائر 

 نوعي اإلسرائيمي، وموجية حصرًا ضد القدرات "اإلسرائيمية".ىجومية تمثؿ تيديدًا رئيسيًا لمتفوؽ ال
جػػو" وصػػواريخ مضػػادة -أكثػػر مػػف ذلػػؾ، فقػػد اعتػػرض "اإلسػػرائيميوف" عمػػى تزويػػد المصػػرييف بصػػواريخ "جػػو

بػػػي"، وجيػػػؿ جديػػػد مػػػف طػػػائرات  2لمطػػػائرات ُتطمعػػػؽ عبػػػر الكتػػػؼ، وصػػػواريخ مضػػػادة لمػػػدروع مػػػف نػػػوع "تػػػاو 
 األباتشي. 

قات مسػػػتقبمية لحصػػػوؿ مصػػػر عمػػػى صػػػواريخ "بػػػاتريوت" متطػػػورة، فػػػإّف "إسػػػرائيؿ" طمبػػػت وبالنسػػػبة ألي صػػػف
ضماف عدـ نشرىا في جزيرة سيناء، باعتباره خرقػًا لالتفاقيػة األمنيػة الممحقػة بمعاىػدة "كامػب ديفيػد"، فيمػا لػـ 

 ممـ. 055تبد اعتراضًا عمى حصوليا عمى مدافع ذاتية الحركة مف عيار 
 وكالسعودية وقاعدة تب

كما رفضت "إسرائيؿ" تزويد السعودية بأنظمة اتصاؿ متطورة، وأنظمة تسمح بتحديد األىداؼ مف الطػائرات، 
ألنيػػػػا تحّسػػػػف مػػػػف أداء ىجماتيػػػػا الجويػػػػة، وقػػػػدرات االعتػػػػراض، وتػػػػوفر معمومػػػػات مباشػػػػرة لمسػػػػعودييف عػػػػف 

سػػبقًا مػػف خػػالؿ نشػػر طػػائرات "إسػػرائيؿ"، وسػػترفع مػػف مسػػتوه التيديػػد "إلسػػرائيؿ"، وىػػو مػػا يتػػوافر لمسػػعودية م
 في قاعدة تبوؾ الجوية. 05أؼ 
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وقػػد طالبػػت "إسػػرائيؿ" مػػػف الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػػة بخفػػض مسػػتوه ىػػذه الػػػنظـ، وضػػماف عػػدـ اتصػػػاليا 
بػػػػأجيزة االستشػػػػػعار األميركيػػػػػة المصػػػػػرية األردنيػػػػػة، وعػػػػػدـ حصػػػػػوليا عمػػػػػى معمومػػػػػات عػػػػػف المجػػػػػاؿ الجػػػػػوي 

 "اإلسرائيمي".
سرائيمي" عػدـ مػنح السػعودييف أنظمػة متطػورة لتحديػد أىػداؼ الطػائرات، فضػاًل عػف خفػض وطاؿ الرفض "اإل

 أرض متطورة، ومضادة لإلشعاعات.  -جو، وجو-وتيرة تزويد السعودية بكمية مف صواريخ جو
 التعاون األردني

السػػتقرار اإلقميمػػي، أمػػا بالنسػػبة لػػألردف، فقػػد كشػػفت الوثػػائؽ أف "إسػػرائيؿ" تػػره فيػػو "شػػريكًا اسػػتراتيجيًا" فػػي ا
والعالقػة الخاصػة المتبادلػػة عمػى الصػػعيد األمنػي، التػػي تتميػز بػػ"الشفافية واالنفتػػاح"، بعكػس مصػػر، مػا يحػػتـ 
عمػػى "إسػػرائيؿ" االسػػتمرار فػػي االلتػػزاـ بسػػالمة المممكػػة وأمنيػػا ومصػػالحيا، والمسػػاىمة بطريقػػة مباشػػرة وغيػػر 

 مباشرة في تحقيؽ ذلؾ.
رب الجغرافػي، والتغيػرات اإلسػػتراتيجية المحتممػة، فػال تسػتطيع "إسػرائيؿ" تحمػؿ تقمػػيص ومػع ذلػؾ، ونظػرًا لمتقػا

الفارؽ النوعي بيف الجيش "اإلسرائيمي" واألردني، ومف ذلؾ أنيا رفضت تجييزه بصواريخ "سػاـ"، وأي أنظمػة 
 دنية. أخره تغطي فضاءىا الجوي بالكامؿ، كما ال تحتمؿ المخاطرة بقواتيا الجوية ومالحتيا الم

 مجمة "بمحانيو" العسكرية
 26/4/2200، 2239التقرير المعموماتي، ممحق خاص 

 
 التمرد األردني والتحذيرات األمريكية سيناريو 59

قسـ الدراسات والترجمة: أصبحت كؿ القوه الدولية واإلقميميػة أكثػر اىتمامػًا بطبيعػة وتػداعيات جولػة الحػدث 
ر رمضػػػاف الكػػػريـ الػػػذي تبقػػػت لحمولػػػو بضػػػعة أيػػػاـ، وفػػػي ىػػػذا السػػػوري الجديػػػدة المتوقػػػع حػػػدوثيا خػػػالؿ شػػػي

الخصوص تقوؿ المعمومات والتسريبات بأف محور واشنطف ػ تؿ أبيب قد بدا أكثر خوفًا مف المعطيات الدالة 
لجيػػػػة أف صػػػػداـ القػػػػاطرة السػػػػورية سػػػػوؼ يػػػػؤدي إلػػػػى إشػػػػعاؿ السػػػػاحة السياسػػػػية األردنيػػػػة: فمػػػػا ىػػػػي طبيعػػػػة 

ألردنية. وما ىي مقاربة محور واشنطف ػ تؿ أبيب لطبيعة المخاطر المحدقة بالنظاـ التداعيات عمى الساحة ا
 الممكي األردني.

 * التحذيرات المخابراتية األمريكية ـ اإلسرائيمية لمنظام الممكي األردني
يػد تقوؿ المعمومات والتسريبات بأف الواليات المتحدة األمريكية قد سعت خػالؿ ىػذا األسػبوع لجيػة فػرض المز 

مػػف الضػػغوط عمػػى الممػػؾ األردنػػي عبػػد اهلل الثػػاني مػػف أجػػؿ أف يحمػػؿ محمػػؿ الجػػد التػػداعيات التػػي سػػوؼ 
تتعرض ليا المممكػة األردنيػة بسػبب صػداـ قػاطرة السػمطة ػ المعارضػة الوشػيؾ الحػدوث خػالؿ شػير رمضػاف 

 الكريـ الذي أصبح عمى األبواب:
 تقريرًا تحذيريًا تـ تسميمو لمعاىؿ األردني الممؾ عبد اهلل.أعدت وزارة الدفاع األمريكية )البنتاغوف( •    
 أعد مجمس األمف القومي األمريكي، تقريرًا تحذيريًا تـ تسميمو لمعاىؿ األردني الممؾ عبد اهلل.•    

ىػذا، وأشػارت التسػريبات إلػى أف فرضػية التقػارير المخابراتيػة ػ األمنيػة األمريكيػة، ركػزت عمػى مقاربػة واحػدة 
عيات الحػػدث السػػوري عمػػى المممكػػة األردنيػػة، تقػػوؿ: إف صػػداـ القػػاطرة السػػورية سػػوؼ يكػػوف مثػػؿ إلقػػاء لتػػدا

حجر ضخـ عمى بركة مياه ىادئة. األمر الذي سوؼ يؤدي إلى إطالؽ موجات ىائمػة فػي المنطقػة. وبسػبب 
 ىشاشة النظاـ السياسي الممكي األردني، فإف تأثير ىذه الموجات سوؼ يكوف مدمرًا.
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ي ىذا الخصوص، أشارت التقارير األمريكية إلى أف خطر تقويض استقرار النظاـ الممكي األردني، سوؼ وف
لف يكوف بفعػؿ قيػاـ دمشػؽ بإعػداد وتنفيػذ مػؤامرة ضػد ممػؾ األردف، وال بفعػؿ قيػاـ المعارضػة السػورية بإعػداد 

نمػػا سػػوؼ يكػػوف حصػػرًا بسػػبب تػػأثير الصػػدمة  عمػػى المعطيػػات األردنيػػة وتنفيػػذ مػػؤامرة ضػػد ممػػؾ األردف، وا 
الداخميػػة، والتػػي سػػوؼ ترتفػػع حرارتيػػا وسػػوؼ تصػػؿ خػػالؿ فتػػرة قصػػيرة إلػػى نقطػػة الغميػػاف اليائمػػة؛ وفػػي ىػػذا 

 الخصوص، أشارت التقارير إلى نوعيف مف مصادر الغمياف األردني الداخمي الوشيؾ:
ؿ والعشػائر األردنيػة المرتبطػة بيػا المصدر األوؿ: سعت المعارضة السياسػية اإلسػالمية األردنيػة والقبائػ•    

إلػػػى دعػػػـ المعارضػػػة السياسػػػية اإلسػػػالمية السػػػورية، واآلف، بػػػدأت المعارضػػػة السياسػػػية اإلسػػػالمية األردنيػػػة 
وحمفاءىا الداخمييف طرح السؤاؿ القائؿ: إف المعارضػة اإلسػالمية األردنيػة ىػي األولػى بتوظيػؼ ىػذه القػدرات 

النظػػاـ الممكػػي األردنػػي، وبالتػػالي لمػػاذا ال تشػػرع المعارضػػة اإلسػػالمية لجيػػة حسػػـ المواجيػػة التػػي طالػػت مػػع 
األردنية بذلؾ في ظؿ توافر االضطرابات الشرؽ أوسطية، طالما أف االنتظػار سػوؼ يػؤدي إلػى فػوات األواف 

 وضياع الفرصة؟
فػػي حالػػة  المصػػدر الثػػاني: أصػػبحت فعاليػػات الحركػػات اإلسػػالمية، وبالػػذات جماعػػة اإلخػػواف المسػػمميف•    

صػػػعود متزايػػػد، وبالتػػػالي فمػػػف المتوقػػػع أف تسػػػعى جماعػػػة اإلخػػػواف المسػػػمميف األردنيػػػة إلػػػى إسػػػقاط سػػػيناريو 
فعاليػػات حركػػة اإلخػػواف المسػػمميف السػػورية بحػػذافيره فػػي األردف، وفػػي ىػػذا الخصػػوص تقػػوؿ التسػػريبات بػػأف 

بطػػرح السػػؤاؿ القائػػؿ: لقػػد دعمنػػا  عناصػػر ورمػػوز جماعػػة اإلخػػواف المسػػمميف األردنيػػة أصػػبحوا أكثػػر اىتمامػػاً 
شعاؿ المواجيات مع دمشؽ، فمماذا  وتبنينا بالرعاية حركة اإلخواف المسمميف السورية بما أتاح ليا النيوض وا 

 ال نسعى نحف بإشعاؿ المواجيات ضد "عّماف الممكية" بما يؤدي إلى تحويميا إلى "عّماف اإلسالمية".
تقػاؿ عػدوه صػداـ القػاطرة السػورية، سػوؼ يػؤدي بالضػرورة إلػى انتقػاؿ ىذا، وتشير كػؿ الحسػابات إلػى أف ان

المزيػػد مػػف الصػػدمات بمػػا سػػوؼ يشػػمؿ بالضػػرورة لػػيس األبعػػاد السياسػػية واألمنيػػة المتعمقػػة بوجػػود واسػػتمرار 
نما المتعمقة أيضًا باألوضاع االقتصادية واالجتماعية األردنية.  النظاـ الممكي األردني وحسب، وا 

شكالية الصدمة األردنية: السيناريو وخيارات السيناريو المضاد* إسرائيل   وا 
سػػػوؼ يترتػػػب عمػػػى سػػػيناريو صػػػداـ القػػػاطرة السػػػورية، سػػػيناريو الزلػػػزاؿ األردنػػػي، والػػػذي سػػػوؼ ينظػػػر إليػػػو 
اإلسرائيميوف باعتباره الحدث األكثر خطورة عمى أمف ووجود إسرائيؿ، وذلؾ ألف التحوؿ االنتقالي مػف عّمػاف 

إلػى "عّمػاف اإلسػالمية"، معنػاه أف كػؿ الحركػات األصػولية اإلسػالمية سػوؼ تسػعى إلػى حشػد وتعبئػة  الممكية
 فعالياتيا الجيادية في األردف.

تقوؿ الحسابات، بػأف التحػوؿ االنتقػالي مػف عّمػاف الممكيػة إلػى عّمػاف اإلسػالمية، سػوؼ تبػدأ زالزلػو وحركػات 
القػػاطرة السػػورية، وفػػي ىػػذا الخصػػوص تشػػير المعطيػػات إلػػى صػػفائحو التكتونيػػة، بعػػد انتيػػاء فعاليػػات صػػداـ 

 اآلتي:
الخيػػار األوؿ: فػػي حػػاؿ نجػػاح اإلسػػالمييف السػػورييف فػػي المواجيػػة الرمضػػانية، فػػإف الخطػػوة الثانيػػة مباشػػرة 
سوؼ تكوف ىي: دعـ اإلسالمييف األردنييف مف أجؿ تحقيؽ سػيناريو االنتقػاؿ مػف عّمػاف الممكيػة إلػى عّمػاف 

، خاصة أف اإلسالمييف السورييف يدينوف بالمزيد مف مشاعر العرفاف والوالء لإلسػالمييف األردنيػيف اإلسالمية
 الذيف قدموا ليـ الدعـ والسند طواؿ الحقب الماضية وحتى اآلف.

الخيػػار الثػػاني: فػػي حالػػة فشػػؿ اإلسػػالمييف السػػورييف فػػي المواجيػػة الرمضػػانية، فػػإف الخطػػوة الثانيػػة مباشػػرة 
ي: االنسحاب التكتيكي لجية التمركز مرة أخره في األردف، والعمؿ عمى تغيير خارطة طريؽ سوؼ تكوف ى
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الصػػعود اإلسػػالمي فػػي المنطقػػة، بحيػػث يػػتـ التخمػػي عػػف خيػػار اسػػتيداؼ دمشػػؽ واسػػتبدالو بػػػ)اليدؼ البػػديؿ( 
 المتمثؿ في استيداؼ عّماف وتحقيؽ االنتقاؿ مف عّماف الممكية إلى عّماف اإلسالمية.

ر المعطيػػات المتعمقػػة بحسػػابات تػػوازف القػػوه الخاصػػة بمواجيػػة صػػداـ القػػاطرة السػػورية إلػػى أف الخيػػار تشػػي
األوؿ الػػػذي يفتػػػرض نجػػػاح اإلسػػػالمييف السػػػورييف ىػػػو خيػػػار ضػػػعيؼ االحتمػػػاؿ، وذلػػػؾ ألف القػػػواـ الػػػدوالتي 

ح أكثر تماسكًا بسبب المؤسساتي السياسي العسكري األمني السوري غير قابؿ لالنقساـ، إضافة إلى أنو أصب
 بروز جماعة اإلخواف المسمميف السورية كقوة قائدة لممعارضة السورية.

أما الخيار الثاني الذي يفترض عدـ نجاح اإلسالمييف السورييف في الصعود إلى السمطة، فيو الخيار األكثر 
المػػنخفض الشػػدة ومػػف  احتمػػااًل، خاصػػًة أف مواجيػػة صػػداـ القػػاطرة السػػورية لػػف تكػػوف ىػػذه المػػرة مػػف النػػوع
 المحتمؿ أف تتصاعد لتأخذ شكؿ المواجية المرتفعة الشدة، وذلؾ لعدة أسباب، منيا:

لقػػد سػػعت دمشػػؽ إلػػى التعامػػؿ بيػػدوء وبشػػكؿ مػػنخفض الشػػدة خػػالؿ الفتػػرة الماضػػية، ووعػػدت بإنجػػاز •    
وف األحػػػػزاب اإلصػػػالحات، وبػػػرغـ رفػػػػض المعارضػػػة لمحػػػوار والتفػػػػاىـ، مضػػػت دمشػػػؽ قػػػػدمًا، فأصػػػدرت قػػػان

 وأعقبتو فورًا بقانوف االنتخابات، األمر الذي يبطؿ كؿ المزاعـ القائمة بأف دمشؽ ال تريد اإلصالح.
لقػػد سػػعت المعارضػػة إلػػى التعامػػؿ بسػػمبية وتصػػعيد مرتفػػع الشػػدة خػػالؿ الفتػػرة الماضػػية، بمػػا فػػي ذلػػؾ •    

دخػػػػػاؿ المقػػػػػذوفات  اسػػػػػتخداـ المسػػػػػمحيف، والقيػػػػػاـ باسػػػػػتيداؼ القطػػػػػارات وخطػػػػػوط نقػػػػػؿ شػػػػػبكات الكيربػػػػػاء، وا 
الصػػػاروخية واألسػػػمحة المتطػػػورة، والقتػػػؿ االنتقػػػائي وعمميػػػات التطييػػػر العرقػػػي كمػػػا فػػػي حالػػػة "جبػػػؿ الزاويػػػة". 
وأكدت المعارضػة أنيػا سػوؼ تسػعى لخػوض المواجيػة الحاسػمة خػالؿ أيػاـ شػير رمضػاف. وبكممػات أخػره، 

اجيػػة. ووسػػائط المعارضػػة. وفػػي ىػػذه الحالػػة سػػوؼ لػػف لقػػد اختػػارت المعارضػػة توقيػػت المواجيػػة، ومكػػاف المو 
 يكوف أماـ دمشؽ، سوه أف تتوكؿ لجية خوض المواجية التي فرضت عمييا فرضًا.

تقػػوؿ التوقعػػات، بأنػػو بعػػد أف تنتيػػي مواجيػػة صػػداـ القػػاطرة السػػورية، وينجمػػي غبػػار المعركػػة وتمػػر أيػػاـ عيػػد 
ني، الذي سوؼ يتضمف مواجية التحوؿ االنتقالي مف عّماف الفطر، سوؼ تبدأ فعاليات سيناريو الزلزاؿ األرد

 الممكية إلى عّماف اإلسالمية وفي ىذا الخصوص، تشير المعمومات والتحميالت إلى النقاط اآلتية:
 العرش الممكي الياشمي سوؼ يواجو خطر تحديات وجوده واستمراره.•    
ؼ يتضػػمف تحػػوؿ السػػاحة األردنيػػة إلػػى كتمػػة إسػػرائيؿ سػػوؼ تواجػػو التحػػدي األكثػػر خطػػورة والػػذي سػػو •    

 جيادية إسالمية شديدة االشتعاؿ والغمياف.
السمطة الفمسطينية سوؼ تواجو التحدي األكثر خطورة، وذلؾ ألف التحوؿ مف عّماف الممكية إلى عّماف •    

 اإلسالمية". اإلسالمية، سوؼ يؤدي إلى حدوث تحوؿ مواز مف "راـ اهلل أوسمو" إلى "راـ اهلل الجيادية
أشارت التخمينات إلى أف اشتعاؿ الساحة السياسية األردنيػة قػد أصػبح مسػألة وقػت ال أكثػر وال أقػؿ، وبغػض 
النظػػر عػػف نتػػائج صػػداـ القػػاطرة السػػورية، فػػإف الحركػػات اإلسػػالمية سػػوؼ تجػػد نفسػػيا أمػػاـ خيػػار وحيػػد ال 

ف طاؿ السفر.  ميرب منو وىو: ال بد مف عّماف وا 
 ح وخطوط سيناريو الزلزاؿ األردني، يمكف اإلشارة إلى اآلتي:بالنسبة لمالم

التوقيػػػت األكثػػػر احتمػػػااًل لحركػػػة الصػػػفائح التكتونيػػػة األردنيػػػة سػػػوؼ يكػػػوف فػػػي شػػػير أيمػػػوؿ )سػػػبتمبر( •    
ـ القػػػادـ، عنػػػدما يتقػػػدـ الفمسػػػطينيوف بطمػػػب االعتػػػراؼ بالدولػػػة الفمسػػػطينية فػػػي األمػػػـ المتحػػػدة وتقػػػـو 2100

ءىػا بعرقمػة المشػروع، وىػو األمػر الػذي سػوؼ يقػود إلػى تصػعيد حالػة الغميػاف والغضػب العػاـر واشنطف وحمفا
 في الضفة الغربية واألردف.
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رد الفعؿ اإلسرائيمي االنتقامي واألمريكي االنتقامي إزاء الطمب الفمسطيني سوؼ يػؤدي إلػى إذكػاء وقػود •    
 نيراف الغضب الشعبي.

الشػػػػرؽ أوسػػػطية، وبالػػػػذات حركػػػة اإلخػػػػواف المسػػػمميف المصػػػػرية والسػػػػورية  اىتمػػػاـ الحركػػػػات اإلسػػػالمية•    
والجماعات السمفية العراقية والسعودية والخميجيػة إضػافة إلػى الحركػات اإلسػالمية األردنيػة سػوؼ يركػز بقػدر 
أكبػػر عمػػى ممػػؼ الخطػػر اإلسػػرائيمي. األمػػر الػػذي سػػوؼ يػػؤدي بالضػػرورة لػػيس إلػػى تخفيػػؼ ضػػغط الحركػػات 

نما إلى المزيد مف النتائج، والتي مف أبرزىا:اإلسالمية   السورية عمى دمشؽ، وا 
ػ انتقاؿ المزيد مف العناصر الجيادية التي تػـ تسػريبيا إلػى سػوريا باتجػاه األردف والضػفة الغربيػة وقطػاع غػزة 

 وذلؾ طمبًا لمجياد ضد الصييونية، بحيث إما النصر مف عند اهلل أو الشيادة في سبيؿ اهلل.
لحركات اإلسالمية والعناصر الجيادية لجية دعـ كؿ مف يقؼ إلى جانب الجياد مف أجؿ فمسطيف. ػ سعي ا

وسوؼ يكوف في مقدمة الداعـ عػدد ال بػأس بػو مػف خصػوـ إسػرائيؿ فػي المنطقػة. وال داعػي لػذكر األسػماء، 
والنضاؿ والجياد ضد ألف إسرائيؿ وحمفاءىا في المنطقة يعرفوف جيدًا مف ىو الداعـ الرئيسي لمسيرة الكفاح 

 اإلسرائيمييف.
إضافة لذلؾ، تحدثت التسريبات عف مده اىتماـ اإلسرائيمييف بالتداعيات الوشيكة لصدمات تفاعالت الحدث 

 السوري اإلقميمية، وفي ىذا الخصوص تشير المعمومات إلى اآلتي:
ال يتعامػػؿ بيػػدوء مػػع حركػػة طمبػػت واشػػنطف وتػػؿ أبيػػب مػػف العاىػػؿ األردنػػي الممػػؾ عبػػد اهلل بضػػرورة أف •    

االحتجاجػػات األردنيػػة، وبالتػػالي فمػػف الواجػػب عميػػو أف يسػػعى العتمػػاد طػػريقيف ال ثالػػث ليمػػا، وىمػػا: األوؿ 
استخداـ العنؼ المفرط بما يؤدي إلى إسقاط أكبر قدر مف الضحايا في أوساط المحتجيف، والثاني ىػو القيػاـ 

 وبمصداقية عالية.بتنفيذ أكبر ما يمكف مف اإلصالحات الجادة 
بػػدأت إسػػرائيؿ بػػإجراء سمسػػمة مػػف التػػدريبات والمنػػاورات المكثفػػة القائمػػة عمػػى أسػػاس اعتبػػارات الفرضػػية •    

القائمػػة: سػػوؼ تشػػيد األردف والضػػفة الغربيػػة وقطػػاع غػػزة، عمميػػات اضػػطراب وفوضػػى وأعمػػاؿ عنػػؼ واسػػعة 
ـ عرقمػة مشػروع االعتػراؼ الػدولي بقيػاـ الدولػة ـ القادـ، بعد أف تػت2100النطاؽ خالؿ شير سبتمبر )أيموؿ( 

 الفمسطينية وبالتالي يتوجب عمى القوات اإلسرائيمية أف تتدرب عمى كافة االحتماالت.
تشػػػير المعطيػػػات، إلػػػى أف الخيػػػارات اإلسػػػرائيمية المطروحػػػة أمػػػاـ الطاولػػػة لجيػػػة احتػػػواء اضػػػطرابات الضػػػفة 

حتمػاالت بمػا فػي ذلػؾ خيػار اقتحػاـ القػوات اإلسػرائيمية لكامػؿ الغربية ػ األردف، ىي خيػارات تتضػمف كافػة اال
األراضي األردنية، سواء وافؽ العاىؿ األردني أـ لـ يوافؽ، وذلؾ ألف قياـ القوات اإلسرائيمية بحماية إسػرائيؿ 
 مف خطر الزواؿ، والدمار الكامؿ ىو واجب ال يحتػاج اإلسػرائيمييف أف يأخػذو حولػو إذنػًا أو تصػريحًا مػف أي

 طرؼ، حتى لو كاف أمريكا.
سػػرائيؿ قػػد طالبتػػا العاىػػؿ األردنػػي بضػػرورة أف يسػػعى إلػػى تطبيػػؽ  تحػػدثت آخػػر التسػػريبات، بػػأف واشػػنطف وا 

 إصالحات سياسية عاجمة تتضمف اآلتي:
عقػػد شػػراكة مػػع اإلسػػالمييف األردنيػػيف بحيػػث يػػتـ إعطػػاءىـ المزيػػد مػػف المقاعػػد البرلمانيػػة والمزيػػد مػػف •    

وزاريػػػة والرسػػػمية، وذلػػػؾ عمػػػى النحػػػو الػػػذي يػػػدفع اإلسػػػالمييف إلػػػى عػػػدـ معػػػاداة العاىػػػؿ الممكػػػي المناصػػػب ال
 األردني.

احتفاظ العائمة المالكة األردنية بالمفاتيح السياسية والسيادية األساسية، بمػا يتػيح ليػا قػدرة السػيطرة عمػى •    
 األوضاع إذا سعى الشركاء اإلسالمييف لجية االنقالب عمى الممؾ.
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تبقت بضعة أياـ عمى دورة العنؼ الرمضانية ولحظة صػداـ القػاطرة السػورية، وحاليػًا أصػبح ىنػاؾ إمػا خيػار 
اإلصػالح، أو خيػػار المواجيػػة، وفػػي حالػة خيػػار اإلصػػالح فػػإف التفػػاىـ والحػوار وانفتػػاح المشػػاركة ىػػو مفتػػاح 

األردنيػػة الياشػػمية. ولكػػف، فػػي الحػػؿ األساسػػي السػػتقرار كامػػؿ منطقػػة الشػػرؽ األوسػػط بمػػا فػػي ذلػػؾ المممكػػة 
حالة خيار المواجية، فإف انييار دمشؽ ىو غير وارد وفقًا لكؿ الحسابات االستراتيجية والتكتيكيػة. وبالتػالي، 
فإنمػػا سػػوؼ يترتػػب عمػػى ذلػػؾ ىػػو موسػػـ ىجػػرة الجيػػادييف لممممكػػة األردنيػػة الياشػػمية. خاصػػة وأنيػػـ يعرفػػوف 

قبة الصخرة والمسجد األقصى ثػاني الحػرميف الشػريفيف الػذي صػعد أكثر مف غيرىـ أف خارطة طريؽ تحرير 
ذا  منػػو سػػيدنا محمػػد صػػمى اهلل عميػػو وسػػمـ إلػػى السػػماء، ىػػي خارطػػة طريػػؽ تمػػر بالضػػرورة عبػػر األردف. وا 
كانػػػت سػػػوريا قػػػد حزمػػػت أمرىػػػا عمػػػى حسػػػـ المواجيػػػة التػػػي فرضػػػتيا واشػػػنطف وتػػػؿ أبيػػػب وعمػػػاف، والريػػػاض 

ييا، فإف عمى عّماف أف تحـز أمرىا عمى حسـ المواجية التي فرضتيا ىي بنفسيا والدوحة، وباريس ولندف عم
عمى نفسيا. وبرغـ ذلؾ، فإف دمشؽ سوؼ تظؿ أكثر اىتمامًا بدعـ أمػف واسػتقرار األردف، وبالتػالي لػف تقػوـ 

طف بتطبيػػؽ اسػػتراتيجية تحويػػؿ الصػػدمة إلػػى عّمػػاف الشػػقيقة، وبكممػػات أخػػره أكثػػر وضػػوحًا: لقػػد سػػعت واشػػن
سػػرائيؿ ومعيػػا بعػػض األطػػراؼ السػػعودية والمبنانيػػة واألردنيػػة لجيػػة تحويػػؿ المسػػمحيف الجيػػادييف إلػػى داخػػؿ  وا 
سػػوريا، بعضػػيـ نقمتػػو القػػوات األمريكيػػة سػػرًا مػػف العػػراؽ إلػػى داخػػؿ سػػوريا، وبعضػػيـ نقمػػتيـ بعػػض األطػػراؼ 

ؿ سوريا، وبعد بضعة أياـ سػوؼ يصػبح المبنانية إلى داخؿ سوريا. والبعض اآلخر نقمتيـ عّماف سرًا إلى داخ
ىؤالء جميعًا في أيدي دمشؽ، والتي سوؼ لف تقوـ باستخداميـ فيما يؤذي األشقاء. وبالتالي مف غير الػوارد 
أف تقػػـو بتسػػميحيـ ونقميػػـ إلػػى داخػػؿ أراضػػي المممكػػة لكػػي يشػػاركوا فػػي فعاليػػات أيمػػوؿ سػػبتمبر القػػادـ  وذلػػؾ 

 لتفاىـ عمى روح التصعيد المدمر والدماء عمى أمؿ أف تطغى روح الحوار وا
 27/7/2200، الجمل بما حمل
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الناصرة ػ زىير أندراوس: رأت دراسة إسرائيمّية أعّدىا مركز بيغف ػ السػادات فػي تػؿ أبيػب أّنػو مػف الُمبّكػر فػي 
راىف التنبػػػؤ إلػػػى أيػػػف تتجػػػو المممكػػػة األردنّيػػػة الياشػػػمّية، فمػػػف غيػػػر المسػػػتبعد أْف يػػػتمكف الممػػػؾ مػػػف الوقػػت الػػػ

رضػػاء الشػػػباب الػػػذيف  اسػػتيعاب االحتجاجػػػات كمػػا حػػػدث فػػي المممكػػػات األخػػره مثػػػؿ المغػػرب والسػػػعودّية، وا 
لمركػػز المػػذكور، فػػإّف يطػالبوف باإلصػػالح، ولكػػف بالمقابػػؿ، قػػاؿ مّعػػد الدراسػػة، بروفيسػػور إيػػاؿ زيسػػر، رئػػيس ا

القػػرب الجغرافػػّي لممممكػػة الياشػػمّية مػػف بػػؤر االحتجػػاج، أْي سػػورّية ومصػػر، فػػإّف انػػدالع الربيػػع العربػػّي فػػي 
األردف ىو أمر مػف الصػعب منعػو، وزادت الدراسػة أّنػو حتػى اليػوـ تمكػف الممػؾ األردنػّي مػف تحويػؿ األنظػار 

إّف المحتجػػيف امتنعػػوا حتػػى اآلف مػػف التظػػاىر ضػػّد الحكػػـ إلػػى الحكومػػة وكبػػار المػػوظفيف، وبمػػوازاة ذلػػؾ، فػػ
الممكّي، كما أّنو في الفئات التي تعتبرىا الدراسة ىامشّية ىناؾ مطالب بتحويؿ المممكة إلػى مممكػة دسػتورّية، 
بحيث تضع حدوًدا لصالحيات الممؾ، كما ىو الحاؿ في بعض دوؿ أوروبا الغربّية، ولكف البروفيسور زيسر 

مف المستحيؿ تطبيؽ النموذج المذكور فػي منطقػة الشػرؽ األوسػط، ألّنػو سػيؤدي فػي نيايػة المطػاؼ  يره أّنو
 إلى إلغاء المممكة.

وشػػدد عمػػى أّف تيديػػد اسػػتقرار المممكػػة الياشػػمّية ىػػو أيًضػػا تيديػػًدا عمػػى اليػػدوء الػػذي ُيمّيػػز الحػػدود الشػػرقّية 
مرعًبػػا لمغايػػة، ولكػػف مػػف ناحيػػة أخػػره، مػػف الصػػعب بقػػاء لمدولػػة العبرّيػػة، الفتًػػا إلػػى أّف ىػػذا السػػيناريو بػػات 

المممكػػة تتػػابع األمػػور فػػي المنطقػػة، ذلػػؾ أّنيػػا ليسػػت محصػػنة مػػف الثػػورات واالنتفاضػػات العربّيػػة التػػي عّمػػت 
 وتعـ الدوؿ المجاورة، عمى حد قولو.
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مثؿ اليمف وسورّية وليبيا، وساقت الدراسة أّف الثورات العربّية تحّولت إلى حروب طاحنة بيف الحاكـ ورعاياه، 
وأيًضا في الدوؿ التي نجحت فييا الثورة، مثؿ مصر وتونس، فإّف األمور ليست عمى ما يراـ، ذلؾ أّف الزخـ 
لػػـ يعػػد يعمػػؿ لصػػالح المحتجػػيف، وال ُيسػػتبعد بػػالمّرة القػػوؿ إّف الموجػػة الثورّيػػة فػػي العػػالـ العربػػّي وصػػمت إلػػى 

ال يمكػف بػأّي حػاؿ مػف األحػواؿ التسػاىؿ مػع موجػة االحتجاجػات التػي طريؽ مسدود، وعمى الرغـ مف ذلػؾ، 
عصػػفت بمنطقػػة الشػػرؽ األوسػػط، إذ أّف ىػػذه الموجػػة أحػػدثت ىػػّزة أرضػػّية حقيقّيػػة ودمػػّرت النظػػاـ االجتمػػاعي 

 واالقتصادي والسياسي، ىذا النظاـ الذي حكـ المنطقة عشرات السنيف.
حقيػػؽ الديمقراطّيػػة المنشػػودة، بػػؿ حػػدث العكػػس، فإّنػػو يمكػػف القػػوؿ وحتػػى إذا لػػـ تػػتمكف الثػػورات العربّيػػة مػػف ت

الفصؿ، بحسب الدراسة، إّف ما كاف لف يعود. وتابعت الدراسة أّنو عمى وقع ىػذه األمػور يجػب االلتفػات إلػى 
دف الجارة مف الشرؽ، األردف، التي لـ يصػميا بعػد المػد الثػورّي، لعػّدة أسػباب منيػا أّف النظػاـ الممكػّي فػي األر 

ُيعرؼ بيده الناعمة وبسياستو المعتدلة تجاه المواطنيف، وبالتالي فإّنو خالؿ الفترة الماضية لـ ُيرب أجيااًل مف 
أولئػػؾ الػػذيف يكرىونػػو، كمػػا ىػػو الحػػاؿ فػػي مصػػر وسػػورّية، كمػػا أّنػػو يجػػب التأكيػػد عمػػى أّف المممكػػة، خالفًػػا 

عمى ذلؾ، فإّف األردنييف قبموا الممػؾ عبػد اهلل الثػاني بعػد  لمجميورّية االشتراكّية، مقبولة في المنطقة، ولمتدليؿ
وفاة والده، الممؾ حسيف، في حيف أّف المصرييف، أقاموا الدنيا ولـ ُيقعدوىا عندما عمموا أّف ىناؾ نّية لتوريث 
 جمػػاؿ مبػػارؾ بعػػد والػػده، والالفػػت، وفػػؽ الدراسػػة، أّف المممكػػات التػػي كانػػت فػػي الخمسػػينيات والسػػتينيات مػػف
القرف الفائت تعتبر زائمة خالؿ فترة قصيرة، ىي التي تحافظ حتى اليوـ عمػى االسػتقرار، بينمػا النظػاـ الثػوري 
في مصر قد زاؿ وفي سورّية ما زاؿ الوضع غير معروًفا، مػع ذلػؾ فػإّف مػف عػّوؿ عمػى أّف االحتجاجػات لػف 

 تصؿ إلى األردف كاف عمى خطأ، حيث تبّيف أّف األمور عاصفة.
أت الدراسة أّنو مثؿ سورّية ومصػر، أيًضػا فػي األردف ىنػاؾ رزمػة مػف األسػباب النػدالع االحتجاجػات، كما ر 

منيا الوضع االقتصادي الصعب الذي يعاني منو المواطنوف فػي األردف، واتسػاع الفجػوات بػيف مركػز الدولػة 
بب الرابػع يكمػف فػي رغبػة وبيف الضػواحي، باإلضػافة إلػى الفسػاد الػذي طػاؿ أركػاف المممكػة السياسػييف، والسػ

الشباب في المممكة بتغيير شكؿ الحكـ القائـ فػي األردف، ذلػؾ أّف الشػاب األردنػّي ال يمكنػو بعػد تقبػؿ النظػاـ 
الحػػالي، حيػػث أّف الممػػؾ يتمتػػع بصػػالحيات غيػػر محػػدودة، فػػي الوقػػت الػػذي تمكػػف فيػػو الشػػباب المصػػرّي مػػف 

، وبالتػػالي قػػاؿ البروفيسػػور زيسػػر إّنػػو يجػػب االفتػػراض بػػأّف ىزيمػػة مبػػارؾ وفػػي سػػورّية الوضػػع مػػا زاؿ مجيػػوالً 
الطريػؽ المسػػدود الػػذي وصػػمت إليػو الثػػورات العربّيػػة ردع الكثيػػريف فػي األردف مػػف تصػػعيد االحتجاجػػات ضػػّد 
النظػاـ الحػاكـ بسػػبب الخشػية مػف إدخػػاؿ المممكػة فػػي حالػة مػف الفوضػػى العارمػة، الفتًػػا إلػى أّنػو لػػـ يكػف مػػف 

أّف دبموماسييف أمريكييف صرحوا بأّف اإلدارة األمريكّية غير معنّيػة بإسػقاط األسػد، خوفًػا مػف أّف باب الصدفة 
الممؾ األردني سيكوف أّوؿ مف يدفع ثمف إسقاط األسد بسورّية، ففي نياية المطاؼ، قالػت الدراسػة أيًضػا، إّف 

ؽ إلػػػى تفػػػاقـ وتصػػػعيد موجػػػة القػػػرب الجغرافػػػي بػػػيف سػػػورّية واألردف قػػػد يػػػؤدي سػػػقوط نظػػػاـ البعػػػث فػػػي دمشػػػ
 االحتجاجات في المممكة الياشمّية.

والحظت الدراسة أّف الفمسػطينييف فػي األردف يحػافظوف عمػى اليػدوء، ذلػؾ أّف قسػًما ال بػأس بػو مػنيـ ينتمػوف 
، خالًفا لوضع القبائؿ وسػكاف الضػواحي، الػذيف  إلى العائالت الثرّية في األردف، ووضعيـ االقتصادي مرضا

حممة االحتجاجات، ولكّف ىناؾ توترات مفيومة في المممكة بيف الفمسػطينييف واألردنيػيف، بػيف سػكاف  يقودوف
المركز وسكاف الضواحي، كمػا أّف الفروقػات االقتصػادّية فػي اتسػاع مسػتمر، ىػذه األمػور مجتمعػة قػد تنفجػر 

 يوًما في وجو الممؾ عبد اهلل الثانيز.
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حتػػـر العائمػػة المالكػػة وتحػػافظ عمػػى عالقػػات معينػػة معيػػا، ولكػػّف ىػػذا وتابعػػت أّف حركػػة اإلخػػواف المسػػمميف ت
الوضػػع لػػف يسػػتمر إلػػى مػػا ال نيايػػة، فالحركػػة تسػػتعد لممشػػاركة المكثّفػػة فػػي حػػاؿ وصػػوؿ المػػد الثػػورّي ضػػّد 
النظػػاـ الحػػاكـ إلػػى األردف، وخمػػص البروفيسػػور زيسػػر إلػػى القػػوؿ إّنػػو منػػذ بدايػػة السػػنة كانػػت المظػػاىرات فػػي 

ة الياشمّية قميمة وشاركت فييا أعداد قميمة مف المواطنيف، ولكف المظاىرات التي انػدلعت فػي منتصػؼ المممك
شير تموز )يوليو( الماضي في العاصمة عّماف وفي عددا مف المحافظات كانت واسعة النطاؽ وأكدت عمػى 

و فػػي حػػاؿ انػػدالع موجػػة القػػدرة الكامنػػة لػػده الشػػعب األردنػػّي فػػي إنجػػاح االحتجاجػػات، ومػػف الواضػػح جػػًدا أّنػػ
االحتجػػاج فػػي األردف، فػػإّف ىػػذه الموجػػة سػػتطاؿ الممػػؾ األردنػػّي والعائمػػة المالكػػة، عمػػى حػػد قػػوؿ البروفيسػػور 

 زيسر.
 22/8/2200، القدس العربي، لندن

 
 "إسرائيمية" تدحض اإلدعاءات بضرورة السيطرة عمى منطقة غور األردن أمنية وثيقة 60

فػػػي حػػػديث إلػػػى صػػػحيفة : ركػػػز الفمسػػػطيني لمدراسػػػات اإلسػػػرائيمية )مػػػدار(باحػػػث فػػػي الم -أنطػػػواف شػػػمحت 
( بمناسػػػبة رأس السػػػنة العبريػػػة الجديػػػدة، أشػػػار رئػػػيس الحكومػػػة اإلسػػػرائيمية 28/9/2100« )يسػػػرائيؿ ىيػػػوـ»

مصػػالحنا »بنيػػاميف نتانيػػاىو إلػػى أف ىنػػاؾ أمػػريف لػػف يتنػػازؿ عنيمػػا فػػي أي تسػػوية مػػع الفمسػػطينييف، وىمػػا: 
ومع أنو لػـ يفّصػؿ فػي المقابمػة مصػالح إسػرائيؿ األمنيػة، إال أنػو «. واالعتراؼ بإسرائيؿ دولة ييوديةاألمنية، 

كػػاف قػػد توقػػؼ عنػػدىا مطػػواًل فػػي سػػياؽ الخطػػاب الػػذي ألقػػاه فػػي األمػػـ المتحػػدة قبػػؿ ذلػػؾ بخمسػػة أيػػاـ )فػػي 
ء عمػى حضػور عسػكري إسرائيؿ بحاجة لغرض الدفاع عف نفسػيا إلػى اإلبقػا»(، مشيرًا إلى أف 22/9/2100

اقتطػاع »كما أنو تحدث عف خطػورة «. إسرائيمي بعيد المده في مناطؽ إستراتيجية حيوية في الضفة الغربية
المجاؿ الجوي الصػغير لمغايػة التػابع إلسػرائيؿ إلػى جػزءيف ومػنح أحػدىما إلػى دولػة فمسػطينية ال تقػيـ السػالـ 

 «. معنا
فمسطينية في شأف إمكاف استئناؼ المفاوضات،  -أمريكية  -مية ومعروؼ أنو في أثناء آخر محادثات إسرائي

طُػػرح موضػػوع العمػػؽ اإلسػػتراتيجي اإلسػػرائيمي وضػػماف حػػدود قابمػػة لمػػدفاع عنيػػا كمسػػألة مركزيػػة فػػي سػػياؽ 
البحث عف تسػوية ممكنػة بػيف إسػرائيؿ والفمسػطينييف. وفػي إطػار ذلػؾ، طمبػت الحكومػة اإلسػرائيمية االحتفػاظ 

مية في منطقة غور األردف، وبضـ مساحات واسعة مف األراضي الواقعة غربػي الضػفة الغربيػة بسيطرة إسرائي
إلييػػػا، بغيػػػة ضػػػماف حػػػدود قابمػػػة لمػػػدفاع عنيػػػا، وعمػػػؽ إسػػػتراتيجي إلسػػػرائيؿ يمّكنيػػػا مػػػف مواجيػػػة التيديػػػدات 

 العسكرية المتربصة بيا.
 «مشروع ألون»

لحاجػػػة إلػػػى حػػػدود قابمػػػة لمػػػدفاع عنيػػػا، وبالتػػػالي ضػػػرورة وفػػػي القػػػراءات اإلسػػػرائيمية المتعػػػددة، كػػػاف مفيػػػـو ا
مشػػروع »االحتفػػاظ بسػػيطرة إسػػرائيمية عمػػى منطقػػة غػػور األردف، قػػد تبمػػور )كمػػا وجػػد ذلػػؾ تعبيػػرًا لػػو مػػثاًل فػػي 

(، عنػػدما كػػاف التيديػػد الػػرئيس المتػػربص بإسػػرائيؿ وقتئػػذ ىػػو إمكػػاف تعرضػػيا ليجػػوـ بػػري 0967عػػاـ « ألػػوف
، 0919 -0918ويػػًا مػػف تحػػالؼ عربػػي. وىػػذا التيديػػد واجيتػػو إسػػرائيؿ فػػي حػػروب واسػػع النطػػاؽ مػػدعـو ج

، وكاف تيديدًا مصيريًا بسبب عدـ التوازف بيف إسرائيؿ والعػالـ العربػي، والػذي اعتبػر غيػاب 0972، و0967
 العمؽ اإلستراتيجي أحد عواممو الميمة.

، وىػو جمعيػة «اإلسرائيمي لمسػالـ واألمػف المجمس»عف  2100لكف وثيقة جديدة صادرة في أيموؿ )سبتمبر( 
خبػراء فػي مجػػاؿ األمػف القػػومي تضػـ فػي صػػفوفيا كبػار الجنػػراالت السػابقيف فػي الجػػيش اإلسػرائيمي، وتعتبػػر 
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أكثر وثيقة محدثة في ىذا الشأف، أشارت إلى أف منذ ذلػؾ الوقػت تغيػر كميػًا الميػزاف اإلسػتراتيجي فػي الشػرؽ 
 د اليجـو البري الواسع، وذلؾ لألسباب اآلتية:األوسط، واختفى تقريبًا تيدي

التغيرات التي طرأت عمى النظاـ العػالمي والتػي فقػد العػرب بسػببيا تأييػد قػوة عظمػى تػدعـ مثػؿ ىػذه  -
 الخطوة وتساندىا )المقصود االتحاد السوفياتي السابؽ(.

ى انعػداـ فػرص قيػاـ تحػالؼ انييار فكرة الوحػدة العربيػة والعمػؿ العربػي الجمػاعي، مػا أده بالتػالي إلػ -
 عربي مف ىذا القبيؿ.

توقيػػع إسػػرائيؿ معاىػػدتي سػػالـ مػػع دولتػػيف عػػربيتيف )مصػػر واألردف( أدتػػا إلػػى إخراجيمػػا مػػف دائػػرة  -
الحػػرب والمواجيػػة. فػػي المقابػػؿ، أقػػرت كػػؿ األنظمػػة والحكومػػات العربيػػة مػػف دوف اسػػتثناء، وانعكػػس ذلػػؾ فػػي 

 انعداـ إمكاف تحقيؽ أىدافيا إزاء إسرائيؿ بالطرؽ غير السياسية.(، ب2112مبادرة السالـ العربية )
تعػػّرض العػػراؽ، الػػذي يشػػكؿ عنصػػرًا مركزيػػًا فػػي أي جبيػػة شػػرقية ضػػد إسػػرائيؿ، ليزيمػػة فػػي حربػػي  -

الخميج، وسحؽ قواتو العسكرية، وسيحتاج إلى أعواـ طويمة مف أجؿ إعػادة بنػاء قػوة عسػكرية مػؤثرة، ىػذا إذا 
 عمى وحدتو. نجح في الحفاظ

ليذه األسباب، كما تؤكد الوثيقة، فإف التيديدات العسكرية الرئيسػة التػي ستضػطر إسػرائيؿ إلػى مواجيتيػا فػي 
 الحاضر والمستقبؿ المنظور، تنحصر في مجاليف رئيسيف آخريف: 

مواجيػػة فػػي مجػػاؿ يقػػع دوف الحػػرب النظاميػػة الكالسػػيكية، أي فػػي مجػػاؿ حػػرب العصػػابات و  -أواًل  -
، وىو ما يطمؽ عميو أحيانًا مجاؿ الحرب غير المتناظرة، وتعكس ىذه التسمية السمتيف الرئيستيف «رىاباإل»

ليػذه الحػػرب: أواًل، كونيػػا ليسػػت حربػػًا بػيف دوؿ، وثانيػػًا، أنيػػا تجػػره بطػػرؽ أخػره بغيػػة موازنػػة التفػػّوؽ الكمػػي 
 والتكنولوجي لمدولة العبرية.

وات وأسمحة إستراتيجية، وال سيما الصواريخ الباليسػتية وأسػمحة خوض حرب ضد إسرائيؿ بأد -ثانيًا  -
الدمار الشامؿ، وييػدؼ اسػتخداـ ىػذه الوسػائؿ أيضػًا إلػى موازنػة أفضػميات ونػواحي تفػّوؽ إسػرائيؿ فػي مجػاؿ 
الحرب النظامية وفػي الوقػت ذاتػو فػي المجػاؿ اإلسػتراتيجي، حيػث تعتبػر إسػرائيؿ، كمػا يػره خصػوميا، دولػة 

 نووية عسكرية وقدرات صاروخية متطورة أيضًا.ذات قدرة 
ووفػػؽ الوثيقػػة، ال تشػػكؿ منطقتػػا غػػور األردف وغربػػي الضػػفة ردًا واقعيػػًا عمػػى التيديػػديف الرئيسػػيف الجديػػديف. 
فمده الصواريخ يتيح إمكاف تغطية كامؿ مساحة دولة إسرائيؿ بتيديد صاروخي مكثؼ مف دوف الحاجة إلى 

طالؽ غربػي نيػر األردف. لػذا، فػإف زحزحػة حػدود إسػرائيؿ ال تشػكؿ حػاًل حتػى نشر أي قاذفات أو منصات إ
)مطػػار إسػػرائيؿ « بػػف غوريػػوف»لػػو كػػاف الحػػديث يػػدور عمػػى مشػػكالت موضػػعية مثػػؿ مسػػألة حمايػػة مطػػار 

الػػػػدولي الػػػػرئيس فػػػػي المػػػػد(. فيػػػػذا المطػػػػار معػػػػّرض لخطػػػػر نػػػػوعيف مػػػػف التيديػػػػدات: األوؿ، تيديػػػػد الصػػػػواريخ 
اريخ القصػيرة والمتوسػػطة المػده، والتػي تعتبػػر مسػألة الحػدود ليسػػت ذات صػمة حياليػا، كمػػا الباليسػتية والصػو 

أنيػػا ليسػػت ذات صػػمة بالنسػػبة إلػػى أي ىػػدؼ أو موقػػع آخػػر فػػي إسػػرائيؿ؛ الثػػاني، تيديػػد الصػػواريخ الموجيػػة 
ذات صػػمة، التػػي يمكػػف أف تصػػيب طػػائرات فػػي أثنػػاء اليبػػوط واإلقػػالع. وىنػػا أيضػػًا ال تعتبػػر مسػػألة الحػػدود 

 نظرًا ألف مده ىذه الصواريخ يزداد باستمرار.
وحػرب العصػابات، كتسػمؿ ميػاجميف « اإلرىػاب»كذلؾ أيضًا، فإف صمة ىاتيف المنطقتيف بالنسبة إلػى تيديػد 

انتحارييف أو مجموعات مسمحة إلى داخؿ إسرائيؿ، ىي صمة ضعيفة جدًا، فالعوامؿ الرئيسة المؤثرة فػي ىػذا 
ة ومناعة العائؽ )جدار الفصؿ( القائـ بيف إسرائيؿ والدولة الفمسطينية، واألىػـ القػدرة عمػى الصدد ىي موثوقي
في أراضي مثؿ ىذه الدولة. وفي واقع تقـو فيو دولة فمسطينية مستقبمية، فإف ما « إرىابية»منع إنشاء قاعدة 
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مػػى أداء ميمػػات عمميػػا، سػػيؤثر فػػي ىػػذه النقطػػة ىػػو مسػػائؿ أخػػره مػػف قبيػػؿ مػػده قػػدرة الدولػػة الفمسػػطينية ع
وماىيػػة الترتيبػػات األمنيػػة المنصػػوص عمييػػا فػػي االتفػػاؽ بػػيف الػػدولتيف، ومػػف ضػػمف ذلػػؾ مسػػألة التعػػاوف فػػي 

 «. اإلرىاب»محاربة 
وفي ما يتعمؽ بالتيديد العسكري الكالسيكي، الذي انحسرت خطورتو واحتماؿ تحققػو بدرجػة كبيػرة فػي العقػود 

نػو ال يمكػف الجػـز ىنػا بعػدـ وجػود مغػزه لألراضػي أو المنػاطؽ الجغرافيػة، ولكػف األخيرة، تشير الوثيقة إلى أ
 تمكف اإلشارة إلى بعض المالحظات في ىذا السياؽ: 

إف استخداـ تعبير أو مصطمح عمؽ إستراتيجي في ما يتعمؽ بمنطقتي غػور األردف وغربػي الضػفة،  .0
إسػتراتيجيًا، سػواء مػع غػور األردف أو مػف دونػو،  ىو ضرب مف السخرية واالستيزاء. فإسرائيؿ ال تممؾ عمقاً 

كمػػـ تقريبػػًا، ومػػف ىنػػا، فػػإف ثمػػة حاجػػة إلػػى حمػػوؿ  11ذلػػؾ أف عػػرض إسػػرائيؿ مػػع غػػور األردف ال يزيػػد عػػف 
 أخره ليذا التيديد.

إذا كاف اليدؼ مف السيطرة عمى غػور األردف ىػو ضػماف وجػود رد عسػكري عمػى ىجػـو بػري، فػإف  .2
يط يبّيف أف المسألة الميمة ىنا ليست االحتفاظ بوجود عسػكري عمػى خػط نيػر األردف أي تحميؿ عسكري بس

أو فػػي منطقػػة غػػور األردف ذاتيػػا، إذ إف أي قػػوة عسػػكرية منتشػػرة فػػي ىػػاتيف المنطقتػػيف سػػتعاني مػػف ضػػعؼ 
طوبػػوغرافي وسػػتكوف عرضػػة لمنيػػراف مػػف الغػػرب والشػػرؽ. والمنطقػػة الحاسػػمة واألكثػػر أىميػػة ىػػي المرتفعػػات 
المؤديػػػة مػػػف غػػػور األردف إلػػػى السػػػفوح الجبميػػػة، إذ إف وجػػػود القػػػوات وانتشػػػارىا فػػػوؽ سػػػفوح الجبػػػاؿ المطمػػػة 

 سيحوالف منطقة الغور إلى منطقة إبادة ألي قوة مياجمة.
القػػوة العسػػكرية التػػي سػػتتواجد فػػي شػػكؿ دائػػـ فػػي غػػور األردف سػػتكوف فػػي كػػؿ األحػػواؿ محػػدودة فػػي  .2

بالمحاصرة. واستنادًا إلى ما تقدـ، فإف منطقتي غور األردف وغربػي الضػفة ال حجميا، ومعرضة لخطر دائـ 
 تشكالف حاًل لمتيديدات الرئيسة المتوقعة بعد التوصؿ إلى تسوية مع الفمسطينييف.

فضاًل عف ذلؾ، تؤكد الوثيقة أف وزف الحموؿ واالتفاقػات السياسػية التػي تعقػب الحػروب يعتبػر بػالغ األىميػة، 
دؼ إلػػى تقػػديـ حمػػوؿ سياسػػية متفػػؽ عمييػا تشػػكؿ بػػدياًل مالئمػػًا مػػف السػػيطرة عمػػى أراضػػي الدولػػة ذلػؾ أنيػػا تيػػ

التي كانت إسرائيؿ في حالة حرب معيا. ويتمثؿ أحػد جوانػب الحػؿ فػي حالػة السػمـ ذاتيػا والتػي تعػالج دوافػع 
مـ يمكػػف أف كػػؿ طػػرؼ السػػتخداـ العنػػؼ ضػػد الطػػرؼ اآلخػػر. غيػػر أف الفرضػػية األساسػػية ىػػي أف حالػػة السػػ

 تنيار، ولذلؾ تتضمف االتفاقات ترتيبات أمنية مكرسة ليذه الحاالت بالذات. 
وعمى سبيؿ المثاؿ، فقد نّصت معاىدة السالـ مع مصر، والتي أعيدت سيناء بموجبيا إلى المصػرييف، عمػى 

وتوجػػػد ىػػػذه ترتيبػػػات أمنيػػػة شػػػممت منػػػاطؽ منزوعػػػة السػػػالح وجيػػػاز مراقبػػػة وانتشػػػار قػػػوة متعػػػددة الجنسػػػيات. 
الترتيبات وضعًا تمعب فيو سيناء، عمى رغـ كونيا خاضعة لمسيادة المصرية، دورًا مف قبيؿ عمؽ إستراتيجي 

 مصطنع لمصمحة إسرائيؿ. 
كػذلؾ الحػاؿ، فػػإف التسػوية الدائمػة مػػع الفمسػطينييف ستتضػمف آليػػات ووسػائؿ شػبيية، تشػػمؿ: دولػة فمسػػطينية 

عمػػى األمػػف الػػداخمي؛ ترتيبػػات مراقبػػة بمػػا فػػي ذلػػؾ مراقبػػة الحػػدود مػػع منزوعػػة السػػالح تقتصػػر ميمػػة قواتيػػا 
األردف والمعػػابر الحدوديػػة؛ حظػػر قيػػاـ الدولػػة الفمسػػطينية بعقػػد تحالفػػات أو اتفاقػػات تعػػاوف مػػع دوؿ وحركػػات 

 معادية إلسرائيؿ؛ مرابطة قوة دولية في أراضي الدولة الفمسطينية.
ياسية ال تستند مباشرة إلى االتفاؽ مع الفمسطينييف، لكنيا مرتبطة بو، وبرؤية إستراتيجية أوسع، ىناؾ آلية س

وىػػي منظومػػة العالقػػات مػػع األردف، والتػػي يقػػـو فػػي إطارىػػا، فػػي الوقػػت الحاضػػر، تحػػالؼ إسػػتراتيجي غيػػر 
رسػمي بػػيف الػدولتيف )إسػػرائيؿ واألردف(، ومػػف شػأف قيػػاـ الدولػة الفمسػػطينية أف يعػػّزز ىػذا التحػػالؼ، ألف ذلػػؾ 
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وسػيوجد مصػمحة  -بسػبب االحتكػاؾ مػع الفمسػطينييف  -يحوؿ دوف زعزعة العالقات بيف إسػرائيؿ واألردف س
قوية مشتركة لمنع تحوؿ قياـ الدولة الفمسطينية إلى تيديد أمني وتآمري ضد الػدولتيف. وطالمػا بقػي التحػالؼ 

نمػػا عمػى حػػدود اإلسػتراتيجي مػع األردف قائمػػًا وقويػًا، فػػإف حػدود إسػػرائيؿ األمنيػة لػػف تكػ وف فػػي نيػر األردف وا 
األردف مع العراؽ. وخالصة القوؿ: إف االتفاؽ الدائـ مع الفمسطينييف وما يتضمنو مف ترتيبات أمنية سػيوفر 
بدياًل مالئمػًا أكثػر مػف الفائػدة اليزيمػة الكافيػة فػي اسػتمرار السػيطرة عمػى غػور األردف وغربػي الضػفة... فيػو 

 يحًا إلسرائيؿ تكوف فيو حدودىا األمنية في شرؽ المممكة األردنية. يخمؽ وضعًا إستراتيجيًا مر 
 الحمول العسكرية

تطػػرح الوثيقػػة سػػؤاليف آخػػريف: مػػا الػػذي سػػيحدث إذا انيػػار اتفػػاؽ السػػالـ والفرضػػيات السياسػػية التػػي يرتكػػز 
ادرة فػي مثػؿ ىػذه عمييا؟ ىؿ ستكوف الترتيبػات األمنيػة التػي يتضػمنيا االتفػاؽ، وقػدرات إسػرائيؿ العسػكرية، قػ

 -الحالػػة عمػػى تقػػديـ جػػواب مالئػػـ لمتيديػػدات السػػالفة؟ وفػػي مػػا يتعمػػؽ بالتيديػػدات الجديػػدة والمرجحػػة أكثػػر 
تشػّدد عمػى أنػو لػف يكػػوف  -إرىػاب وحػرب عصػابات مػف جيػة، واسػػتخداـ سػالح إسػتراتيجي مػف جيػة أخػػره 

دونيػا، ففػي كػؿ األحػواؿ ستضػطر  ثمة فارؽ بيف الوضع مػع سػيطرة فػي غػور األردف وغربػي الضػفة أو مػف
إسػػرائيؿ إلػػى البحػػث عػػف حمػػوؿ تكنولوجيػػة وتنفيذيػػة سػػواء لميجمػػات بواسػػطة خاليػػا ميػػاجميف انتحػػارييف، أو 

 لمتيديدات الباليستية. 
والذي تحوؿ إلى تيديد رئػيس، فيجػب أف تسػتند  -استخداـ السالح اإلستراتيجي  -أما الحموؿ لمتيديد الثاني 

أي مالجض ومعّدات حماية وقائية مف األسمحة الكيماوية  -: ردع؛ إنذار مبكر؛ دفاع سمبي إلى خمس ركائز
خػػػالء ومعالجػػػة وانتعػػػاش سػػػريع؛ دفػػػاع فعػػػاؿ  نقػػػاذ وا  أي قػػػدرة عمػػػى اعتػػػراض  -والبيولوجيػػػة وقػػػدرات إطفػػػاء وا 

فػػإف ترتيبػػات  الصػػواريخ الباليسػػتية؛ قػػدرة ىجوميػػة بيػػدؼ تقمػػيص إطػػالؽ الصػػواريخ. وفػػي الحالػػة الفمسػػطينية،
 نزع األسمحة وتقميص القوات تجعؿ الركيزة اليجومية سيمة أكثر. 

مف قبيؿ  -وفي ما يتعمؽ بتيديد اليجوـ البري الواسع، حتى لو أخذت في االعتبار الفرضيات األشد خطورة 
تعادة تبمور تحالؼ عسكري عربي عقب تغير النظػاميف الحػاكميف فػي األردف والعػراؽ، ونجػاح العػراؽ فػي اسػ

قدرتو عمى إرساؿ قوات كبيرة لمجبية، وسماح األردف بػدخوؿ قػوات إسػناد عراقيػة وسػعودية وربمػا إيرانيػة إلػى 
سػػنجد حتػى فػػي ىػذا السػػيناريو الػػذي يبػدو خياليػػًا نوعػًا مػػا فػػي ظػؿ الواقػػع اإلسػتراتيجي الػػراىف فػػي  -أراضػيو 

س المتوقػػػع أف تواجيػػػو يتمثػػػؿ فػػػي كميػػػات الشػػػرؽ األوسػػػط، أف وضػػػع إسػػػرائيؿ لػػػيس سػػػيئًا، وأف الخطػػػر الػػػرئي
الصواريخ الباليستية التي ستطمؽ عمييا وليس في اليجـو البري. وفي العقود األخيرة، شيدت الحرب الحديثة 
تغيػػرًا دراماتيكيػػًا، وتحسػػنت القػػدرة الناريػػة فػػي شػػكؿ مممػػوس عمػػى حسػػاب قػػدرات المنػػاورة. كػػذلؾ شػػيد الجػػيش 

جيش يستند في األساس إلػى فػرؽ مدرعػة ثقيمػة منػاورة إلػى جػيش مػا زاؿ يمتمػؾ  اإلسرائيمي تغييرًا بتحولو مف
قدرة ممموسة في ىذا المجاؿ، لكنو طور في المقابؿ قدرات غير اعتيادية عمى تدمير أىػداؼ ثابتػة ومتحركػة 

التػػي  بواسػػطة نيػػراف دقيقػػة، وىػػذا يعنػػي أف الجػػيش اإلسػػرائيمي يمتمػػؾ قػػدرة متناميػػة عمػػى تػػدمير قػػوات اإلسػػناد
ستدخؿ األراضي األردنية قبػؿ وقػت طويػؿ مػف وصػوليا إلػى خػط نيػر األردف. إضػافة إلػى ذلػؾ، باسػتطاعة 
الجيش اإلسرائيمي في وضع طارئ، استغالؿ الطرؽ المؤدية إلى غػور األردف مػف الشػماؿ والجنػوب، وكػذلؾ 

 ار فوؽ المرتفعات.قدرة اإلنزاؿ الجوي لقواتو، مف أجؿ اجتياح المنطقة )غور األردف( واالنتش
إلى ذلؾ، فإف التغيرات في ساحة الحرب الحديثة تحد مف قدرة الجػيش اإلسػرائيمي عمػى إدارة حػرب متحركػة، 
وعميػػو فػػإف الخطػػر الجسػػيـ ىػػو إمكػػاف أف تتحػػوؿ الحػػرب إلػػى حػػرب اسػػتنزاؼ طويمػػة تمعػػب فييػػا التيديػػدات 

ورتيف )غػور األردف وغربػي الضػفة( ليسػتا ذات صػمة الباليستية دورًا مركزيػًا، ومػع ىػذا، فػإف المنطقتػيف المػذك
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فػػي ىػػذا الصػػدد. بنػػاء عمػػى ذلػػؾ، فػػإف التوصػػؿ إلػػى اتفػػاؽ دائػػـ مػػع الفمسػػطينييف يحّسػػف مكانػػة إسػػرائيؿ فػػي 
السػػاحة الدوليػػة ويوطػػد عالقاتيػػا مػػع الواليػػات المتحػػدة، ومػػف شػػأنو أف يػػوفر أيضػػًا مناخػػًا دوليػػًا مؤيػػدًا يسػػاعد 

تطػػػوير القػػػدرات العسػػػكرية المركزيػػػة الضػػػرورية لمواجيػػػة السػػػيناريوات األكثػػػر خطػػػورة. إسػػػرائيؿ فػػػي مواصػػػمة 
كػػذلؾ، فػػإف الشػػرعية الدوليػػة التػػي سػػيوفرىا االتفػػاؽ إلسػػرائيؿ سػػتتيح ليػػا حريػػة أكبػػر فػػي اسػػتخداـ القػػوة ضػػد 

 تيديدات يمكف أف تتحقؽ بعد التوقيع عمى االتفاؽ الدائـ واالنسحاب إلى الحدود الجديدة.
لخالصػػة أف إسػػرائيؿ تممػػؾ حمػػواًل عسػػكرية مالئمػػة لمسػػيناريوات األشػػد خطػػورة، والتػػي تتضػػاءؿ احتماالتيػػا وا

بدرجة كبيرة بعد التوصؿ إلى اتفاؽ. كما أف مف شأف الفوائػد السياسػية لمتسػوية أف تضػمف بقػاء ىػذه القػدرات 
سحب الذريعة األمنية مف تحت قدمي العسكرية لوقت طويؿ.لعؿ األىمية األبرز ليذه الوثيقة تكمف في أنيا ت

لػػى سياسػػة حزبػػو  نتانيػػاىو، مػػا يحيػػؿ إلػػى أف سػػبب نأيػػو عػػف طريػػؽ التسػػوية يعػػود إلػػى موقفػػو األيػػديولوجي وا 
 وحكومتو.
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ثػػاؽ الػػذي حػػافظ عمػػى االسػػتقرار فػػي المممكػػة األردنيػػة الياشػػمية لضػػغط لممػػرة األولػػى منػػذ عقػػود يتعػػرض المي
قبائػػؿ الضػػفة  -شػػديد. فعمػػى أحػػد أطػػراؼ الطيػػؼ ىنػػاؾ عناصػػر متنفػػذة داخػػؿ قاعػػدة الػػدعـ التقميديػػة لمنظػػاـ 

تحػػتج عمػػى مػػا تتصػػوره مػػف المبػػاالة عمػػاف تجػػاه ضػػوائقيا االقتصػػادية الشػػديدة ومػػا تتصػػوره مػػف  -الشػػرقية 
ف لممصػػالح االقتصػػادية لمفمسػػطينييف وتسػػاىميا المتصػػور مػػع الفسػػاد. وفػػي الطػػرؼ اآلخػػر مػػف تفضػػيؿ عمػػا

عالقػة متناقضػة « الجماعة»األردنييف. وفي العادة كانت لػ « اإلخواف المسمميف»الطيؼ ثمة تطور خطير لػ 
شػػػرقية ىػػػـ فػػػي فػػػي الضػػػفة ال« اإلخػػػواف المسػػػمميف»مػػػع الحكومػػػة. أمػػػا حاليػػػًا فػػػإف المتعػػػاونيف مػػػف جيػػػؿ قػػػادة 

الفمسطيني األكثر تطرفًا والذي يمتطي االتجاه السائد في المنطقة. « حماس»انخفاض في ظؿ صعود جناح 
السخط بيف أىؿ الضفة الشرقية التقميدييف والمطالب المتزايدة بالتمثيؿ السياسي مف  -عمى أف كال التطوريف 

ا يشكالف تحديًا خطيرًا لمنظػاـ وخاصػة فػي وقػت ال إنم -الذيف أصبحوا أكثر جرأة « اإلخواف المسمميف»قبؿ 
 تبدو فيو فرص األردف االقتصادية مشرقة. 

ومشػػكمة الضػػفة الشػػرقية حقيقيػػة وخطيػػرة ولكػػف يمكػػف حميػػا بػػالموارد والمرونػػة. ومػػع ذلػػؾ، ربمػػا تكػػوف مشػػكمة 
اث إقميميػػة مثػػؿ مػػا أبعػػد مػػف قػػدرة النظػػاـ عمػػى السػػيطرة عمييػػا لكونيػػا تتغػػذه عمػػى أحػػد« اإلخػػواف المسػػمميف»

في مصر واألسػممة المحتممػة لممعارضػة السياسػية لحكػـ بشػار األسػد فػي سػوريا. « اإلخواف»ظير مف نجاح 
 -"جبية العمؿ اإلسالمي"  -« اإلخواف المسمميف»وحاليًا تتمثؿ استراتيجية الحكومة بدمج الذراع السياسي لػ 

جراء انتخاب ات بناءًا عمػى قػانوف انتخابػات معػدؿ فػي غضػوف أشػير. مع النظاـ السياسي بأسرع ما يمكف، وا 
ربما يقرروف إبطاء ىذه العممية شاعريف بأف الريح التي تيب عمييـ مف سوريا « اإلخواف المسمميف»غير أف 

نفسػيا فػي موقػؼ أقػوه لمضػغط « الجماعة»ربما تعطييـ ثقاًل أكبر بمرور الوقت. وفي ىذه الحالة ربما تجد 
 البة بتمثيؿ أكبر وحتى كسب الييمنة في البرلماف. عمى النظاـ والمط

ويواجو األردف أيضًا السؤاؿ الصعب حوؿ ما إذا كػاف سػيمعب دورًا نشػطًا كمنصػة لػدعـ المعارضػة السػورية. 
وعمى الرغـ مف أف الممؾ عبد اهلل قد تحدث صراحة وبشجاعة ضد األسد فػي وقػت مبكػر مػف األزمػة إال أف 

سب غضب األسد بوضع نفسيا مباشرة في معركة ضده خاصة وأنيا تخشػى مػف أف األردف ليست متميفة لك
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يزيد خميفتو اإلسالمي الضغط عمى عماف. ومع ذلػؾ، فػإف الحػوافز الخارجيػة المربحػة يمكػف أف تقنػع األردف 
 عكس ذلؾ، وخاصة نظرًا لوضعيا االقتصادي السيض. 

 تصّرؼ(روبرت ساتموؼ/ معيد واشنطف لسياسات الشرؽ األدنى )ب
 4/4/2202، 2529التقرير المعموماتي، ممحق 

 
 : المخاطر الكامنة في اليّزة التي تجتاح الشرق األوسط2202مؤتمر ىرتسميا  تقويماتأبرز  63

 تعريف
عداد سعيد عياش ننقؿ ىنا تمخيصا لوثيقة )ورقة عمؿ( رئيسة عرضػت فػي مسػتيؿ أعمػاؿ مػؤتمر  :ترجمة وا 

"ميػػزاف المناعػػة واألمػػف القػػومي اإلسػػرائيمي" وجػػاءت تحػػت عنػػواف "تقػػويـ  ىرتسػػميا السػػنوي الثػػاني عشػػر حػػوؿ
 : إسرائيؿ في عيف العواصؼ".  2102ىرتسميا 

وىذه الوثيقة، التي وضعيا رئيس "معيد السياسػات واإلسػتراتيجيا" فػي المركػز المتعػدد المجػاالت فػي ىرتسػميا 
وتشػيمد، بالتعػاوف مػع تػومي شػتاينر، وىػو باحػث ورئيس سمسػمة مػؤتمرات ىرتسػميا، الجنػراؿ )احتيػاط( دانػي ر 

(، 2102رفيػػع المسػػتوه فػػي المعيػػد المػػذكور، تقػػّدـ مسػػحا وتحمػػيال ألىػػـ أحػػداث وتطػػورات العػػاـ المنصػػـر )
وتقويمػػا لمغػػزه وانعكاسػػات ىػػذه األحػػداث، وفػػي القمػػب منيػػا ثػػورات "الربيػػع العربػػي" التػػي عصػػفت بعػػدد مػػف 

سػقاطاتيا عمػى الوضػع الدوؿ العربية، وذلؾ في سياقيا  الواسع، اآلني والمستقبمي المتوقػع، ال سػيما تأثيرىػا وا 
اإلسػػرائيمي. وتشػػكؿ "وثيقػػة التقػػويـ" ىػػذه، بحسػػب مػػا ورد فػػي تقػػديميا، خالصػػة لمنقاشػػات التحضػػيرية لمػػؤتمر 

قـ ، والتػي شػارؾ فييػا أعضػاء الطػا2102شباط  2كانوف الثاني  و 20ىرتسميا الثاني عشر، الذي عقد بيف 
البحثي في "معيد السياسات واإلستراتيجيا" التابع لمركز ىرتسميا المتعدد المجاالت، باإلضافة إلى العديد مف 

 الخبراء والباحثيف اإلسرائيمييف واألجانب في شتى المجاالت ذات الصمة بأعماؿ ىذا المؤتمر.
 توطئة

والسػػيرورات البالغػة التػػأثير، والتػي سػػتنتج  شػيد العػالـ خػػالؿ العػاـ المنصػػـر سمسػمة مػػف األحػداث الدراماتيكيػة
عنيػػا، كمػػا يبػػدو، نقػػاط تحػػوؿ إسػػتراتيجية تغيػػر الواقػػع عمػػى عتبػػة البيئػػة اإلسػػتراتيجية إلسػػرائيؿ.  وتشػػخص 
أجندة مؤتمر ىرتسميا )الثاني عشر( ثالث سيرورات رئيسة مؤسسة، تقـو فيما بينيا عالقػات متبادلػة مركبػة، 

وغ الواقػػػع االسػػػتراتيجي إلسػػػرائيؿ فػػػي الوقػػػت الػػػراىف، ىػػػي: األزمػػػة االقتصػػػادية وىػػػذه السػػػيرورات، التػػػي تصػػػ
 العالمية؛ اليزة السياسية واالجتماعية في الشرؽ األوسط؛ عممية التعاظـ المدني عمى الصعيد العالمي.  

سػػتحثاث فاألزمػػة االقتصػػادية العالميػػة، التػػي مػػف المحتمػػؿ أف تتعمػػؽ أكثػػر فػػي الفتػػرة المقبمػػة، تشػػكؿ عامػػؿ ا
لمتغيير في موازيف القوه الدولية،  وتصوغ في الوقػت ذاتػو سياسػة  القػوه المتنفػذة فػي الشػرؽ األوسػط.  وقػد 
شرعت الواليات المتحػدة بصػرؼ اىتماميػا عػف الشػرؽ األوسػط وتوجييػو نحػو آسػيا، بينمػا تنيمػؾ أوروبػا فػي 

السػػاحتيف الدوليػػة واإلقميميػػة.  أمػػا  جيػػد مكثػػؼ وحثيػػث لتفػػادي انييػػار اقتصػػادي وسػػط غيػػاب تػػاـ لػػدورىا فػػي
ستراتيجي في الشرؽ األوسط.    القوه الجديدة في آسيا، فما زالت بعيدة عف إظيار تدخؿ سياسي وا 

وفيمػػا يتعمػػؽ بػػالتمرد المػػدني فػػي الشػػرؽ األوسػػط، فػػإف التقػػديرات اإلسػػرائيمية بشػػأف المخػػاطر الكامنػػة فػػي ىػػذا 
أخػره فػإف غيػاب القػوه التقميديػة مػف الشػرؽ األوسػط  يػؤدي إلػى التمرد قد برىنت عمػى صػحتيا. ومػف جيػة 

تفػػػاقـ انعػػػداـ االسػػػتقرار اإلقميمػػػي، ويتػػػيح تنػػػامي قػػػوة اإلسػػػالـ السياسػػػي الراديكػػػالي ومسػػػاعي إيػػػراف لمييمنػػػة 
اإلقميميػػػة.  إف اليػػػزة السياسػػػية التػػػي يمػػػر بيػػػا الشػػػرؽ األوسػػػط تضػػػع إسػػػرائيؿ أمػػػاـ تحػػػديات أمنيػػػة وسياسػػػية 

 وقت تعاني فيو مف العزلة مف ناحية إستراتيجية.  مركبة، في
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 ىل األسوأ ما زال أمامنا؟ األزمة االقتصادية العالمية:
يبدو أف األزمة االقتصػادية العالميػة التػي دخمػت عاميػا الخػامس، ستشػيد مزيػدا مػف التفػاقـ فػي العػاـ القػادـ.  

متعػػددة األبعػػاد والمسػػتويات، عمػػى غػػرار فاالقتصػػاد العػػالمي يمػػر اليػػـو فػػي وضػػع مػػف الترقػػب لنشػػوب أزمػػة 
.  فػػي ضػػوء ذلػػؾ يمكػػف تشػػخيص عػػدة سػػيناريوىات ليػػذه األزمػػة 2118انييػػار السػػوؽ األميركيػػة فػػي أيمػػوؿ 

المتوقعة، ومف ضمنيا أزمة ديف سيادية في أوروبػا، عمػى أرضػية تجنيػد سػندات ديػف قوميػة بمسػتويات فائػدة 
الغػػة أمػػاـ تسػػديد وتغطيػػة الػػديوف.  مػػف ىنػػا فػػإف عجػػز دولػػة %(، والتػػي تخمػػؽ صػػعوبات ب8مرتفعػػة )حػػوالي 

أوروبيػػػة عػػػف تسػػػديد مػػػديونيتيا يمكػػػف أف يػػػدحرج كػػػرة ثمػػػج تمحػػػؽ ضػػػررا بالغػػػا بالمنظومػػػة البنكيػػػة األوروبيػػػة، 
بوصػػفيا الػػدائف الػػرئيس.  ومػػف شػػأف حػػدث )أزمػػة( بيػػذا الحجػػـ أف يػػؤدي إلػػى تػػدىور شػػامؿ فػػي االقتصػػاد 

ود عميقػػة.  فضػػال عػػف ذلػػؾ فػػإف أزمػػة مػػف ىػػذا القبيػػؿ سػػتكوف عمػػى األرجػػح غيػػر العػػالمي باتجػػاه حالػػة ركػػ
خفػض  -مسبوقة، ذلؾ ألنػو ال تتػوفر أدوات ووسػائؿ مالئمػة لمواجيػة األزمػة. فالوسػائؿ واإلجػراءات المألوفػة

اسػػتنفدت فػػي دورات ومراحػػؿ سػػابقة مػػف األزمػػة، كمػػا أنيػػا  -الفائػػدة، وزيػػادة العجػػز وخفػػض العػػبء الضػػريبي
يػػر متاحػػة فػػي ظػػروؼ فائػػدة قريبػػة مػػف الصػػفر ومػػديونيات قوميػػة ضػػخمة.  وفػػي ضػػوء عػػدـ تػػوفر وسػػائؿ غ

تقميديػػة، ىنػػاؾ إمكانيػػة بػػأف يػػتـ المجػػوء إلػػى وسػػائؿ وتػػدابير متطرفػػة تحػػد مػػف حريػػة الحركػػة والمتػػاجرة بسػػمع 
نمػػا أيضػػا أف يشػػكؿ ورؤوس أمػػواؿ، األمػػر الػػذي مػػف شػػأنو لػػيس فقػػط أف يشػػكؿ تيديػػدًا لالقتصػػاد العػػالمي، وا  

 تيديدًا لالستقرار اإلستراتيجي في المنظومة الدولية.  
وفػػػي ظػػػؿ منظومػػػة عالميػػػة يسػػػودىا مسػػػتوه عػػػاؿ مػػػف التبعيػػػة المتبادلػػػة بػػػيف الالعبػػػيف، فػػػإف تعمػػػؽ األزمػػػة 
االقتصػػادية العالميػػة لػػف يقفػػز عمػػى األرجػػح عػػف الصػػيف والينػػد، وعػػف األسػػواؽ الناىضػػة.  فػػي بدايػػة األزمػػة 

( لـ تتعرض ىذه األسواؽ لضرر ممموس، مما ساعد في حصوؿ انتعاش مؤقت في النظاـ 2119 -2118)
االقتصػػػػادي العػػػػالمي.  غيػػػػر أنػػػػو يمكػػػػف اآلف مالحظػػػػة مؤشػػػػرات أوليػػػػة عمػػػػى اتجػػػػاه التبػػػػاطؤ فػػػػي االقتصػػػػاد 

التصدير الصيني، وعمى تغيير في السياسة يمكف أف يشير إلى استعداد صيني لالنتقاؿ مف نمو يعتمد عمى 
إلػى نمػػو يعتمػد عمػػى زيػادة الطمػػب المحمػي واالسػػتيالؾ الػداخمي، ومثػػؿ ىػذه الخطػػوات ال تحمػؿ بشػػره جيػػدة 

 لالقتصاد العالمي. 
 لؤلزمة االقتصادية العالمية االنعكاسات اإلستراتيجية

)األزمػػة(  تنطػوي األزمػػة االقتصػػادية العالميػػة عمػػى انعكاسػػات بعيػدة األثػػر تتجػػاوز المجػػاؿ االقتصػػادي، فيػػي
تحػػث اتجػػاه التغييػػر فػػي ميػػزاف القػػوه العػػالمي وتصػػوغ الرؤيػػة اإلسػػتراتيجية لمقػػوه العظمػػى.  وقػػد لػػوحظ ىػػذا 
األمػػر بشػػكؿ خػػاص لػػده المتضػػرريف الرئيسػػييف مػػف األزمػػة، أي الواليػػات المتحػػدة والػػدوؿ األوروبيػػة.  ىػػذه 

ؽ األوسط، وعمى مكانة األطراؼ اإلقميميػة التغييرات أثرت عمى تطور األحداث والسيرورات الجارية في الشر 
 ومف ضمنيا إسرائيؿ أيضا. 

صػػحيح أف االنحسػػار فػػي القػػوة النسػػبية لمواليػػات المتحػػدة لػػـ يبػػدأ عقػػب األزمػػة االقتصػػادية، غيػػر أف األزمػػة 
والتبعيػػة األميركيػػة لألرصػػدة الصػػينية فػػي تمويػػؿ المديونيػػة العامػػة المتضػػخمة، أديػػا إلػػى اسػػتبطاف )تػػذويت( 
التغيير في ميزاف القوه، وىو ما عبر عف نفسو في تفضيؿ إدارة باراؾ  أوباما وميميػا الواضػح نحػو توظيػؼ 
، حتػػػى ولػػػو عمػػػى حسػػػاب حمفػػػاء تقميػػػدييف.  وقػػػد كػػػاف ىػػػدؼ اإلدارة  جيػػػد مممػػػوس فػػػي الحػػػوار مػػػع الخصػػػـو

البػؤر اإلقميميػة المختمفػة  األميركية ىو المحافظة عمى الوضع القائـ اإلستراتيجي وعمى االستقرار النسبي فػي
بأقػػؿ تكمفػػة ممكنػػة مػػف ناحيتيػػا.  غيػػر أف مسػػاعي الصػػيف لزيػػادة تأثيرىػػا فػػي آسػػيا أوصػػمت اإلدارة األميركيػػة 
الحالية إلى االستنتاج بأف ىناؾ مصالح أميركية حيوية باتت عرضة لمتيديد والخطر في ىذه الساحة.  ومف 
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يركيػػة يوجيػػاف اىتماميمػػا اإلسػػتراتيجي والسياسػػي نحػػو سػػاحة آسػػيا ىنػػا أخػػذت اإلدارة والمؤسسػػة األمنيػػة األم
وحػػوض  المحػػيط اليػػادي، ومػػف المقػػرر أف يػػتـ فػػي إطػػار التحػػرؾ األميركػػي الجديػػد توجيػػو مػػوارد اقتصػػادية 
وعسكرية وسياسية إلى ىذه الساحة. وفي ظؿ ىذه الظروؼ فإف االىتماـ السياسي لمواليات المتحدة بمنػاطؽ 

 لـ، ومف ضمنيا أوروبا والشرؽ األوسط، سيكوف محدودا جدًا.أخره في العا
وكمػػا ىػػو واضػػح فػػإف أوروبػػا غارقػػة حاليػػا حتػػى أذنييػػا فػػي جيػػد حثيػػث لمنػػع عجػػز دوؿ مركزيػػة عػػف الػػدفع 
وتفػػػػادي انييػػػػار المنظومػػػػة البنكيػػػػة فػػػػي القػػػػارة، وسػػػػط السػػػػعي لممحافظػػػػة عمػػػػى مشػػػػروع االنػػػػدماج األوروبػػػػي. 

يطاليػػا( خػػالؿ وبانتظػػار االنتخابػػات التػػ ي سػػتجري فػػي عػػدد مػػف الػػدوؿ األوروبيػػة الرئيسػػة )ألمانيػػا وفرنسػػا وا 
العػػػػاميف القػػػػريبيف، مػػػػف المتوقػػػػع أف يػػػػؤدي الركػػػػود االقتصػػػػادي فػػػػي أوروبػػػػا إلػػػػى ازديػػػػاد ظػػػػواىر االحتجػػػػاج 

سػػة االجتمػػاعي وكراىيػػة األجانػػب، والتػػي  يمكػػف ليػػا أف تعػػزز قػػوة أحػػزاب ال تنتمػػي لمتيػػار المركػػزي فػػي السيا
األوروبيػة.  وفػػي الوقػػت الػػذي مػػا زاؿ فيػو االتحػػاد األوروبػػي يواجػػو صػػعوبة فػي إيجػػاد طريقػػو، فػػإف التضػػامف 
بيف دوؿ االتحػاد يشػيد مزيػدا مػف الضػعؼ والػوىف.  وفػي ظػؿ ىػذه الظػروؼ سػتكوف قػدرة االتحػاد األوروبػي 

ألوروبػا فػي األعػواـ األخيػرة عمى لعب دور مركػزي فػي السػاحة الدوليػة محػدودة.  وقػد وجػد العجػز السياسػي 
تعبيرا جميا لو في الشرؽ األوسػط، ال سػيما فػي عيػد الػرئيس أوبامػا، الػذي أصػبح فيػو دور االتحػاد األوروبػي 
 ىامشيا وغير مؤثر في الساحة الشرؽ أوسطية، بما في ذلؾ في العممية السياسية بيف إسرائيؿ والفمسطينييف. 

حػػػػدة ظمػػػت وسػػػػتبقى القػػػػوة المتزعمػػػة فػػػػي السػػػػاحة الدوليػػػة فػػػػي المسػػػػتقبؿ وخالفػػػا ألوروبػػػػا، فػػػإف الواليػػػػات المت
المنظور.  فأسس وركائز قوة الواليات المتحدة متعددة األبعاد مقارنة مع أية قوة أخره.  مع ذلؾ فإف األزمػة 

التركيػز عمػى أجنػدتيا   -القديمػة والصػاعدة عمػى حػد سػواء  -االقتصادية العالميػة تتطمػب مػف القػوه الكبػره
 الداخمية، وىذه األجندة ىي التي تممي سياستيا الدولية أكثر مف أي وقت مضى.

عمػػى أرضػػية ىػػذه المتغيػػرات، فػػإف األزمػػة االقتصػػادية العالميػػة وتػػداعياتيا تصػػوغ بدرجػػة كبيػػرة أيضػػا اليػػزة 
احة السياسػية التػي تعصػؼ بالعديػد مػف دوؿ الشػرؽ األوسػط.  لقػد أده غيػاب القػوه الكبػره التقميديػة عػف سػ

الشػػرؽ األوسػػػط، إلػػػى تفػػػاقـ انعػػػداـ االسػػػتقرار اإلقميمػػػي، الػػذي يتػػػيح تنػػػامي قػػػوة اإلسػػػالـ السياسػػػي الراديكػػػالي 
وسعي إيػراف  لمييمنػة اإلقميميػة.  وبػدورىا فػإف األزمػة االقتصػادية العالميػة تخمػؽ صػعوبة أمػاـ رصػد المػوارد 

لشػرؽ األوسػط، والتصػدي ألطمػاع إيػراف فػي المالئمة لمعالجة مشاكؿ التخمؼ االقتصػادي واالجتمػاعي فػي ا
الييمنة اإلقميمية.  فضال عف ذلؾ فإنػو ال يمكػف اإلشػارة إلػى وجػود إسػتراتيجية غربيػة واضػحة وتػدخؿ فاعػؿ 
لمواجيػػػة المشػػػكالت األسػػػاس فػػػي الشػػػرؽ األوسػػػط، وتكتفػػػي الواليػػػات المتحػػػدة وأوروبػػػا بػػػاإلعراب عػػػف األمػػػؿ 

 الوقت ذاتو حوارًا مع العناصر اإلسالمية الراديكالية. بمستقبؿ أفضؿ لممنطقة، وتقيماف في
 شرق أوسط مختمف

مػػا زالػػت التقػػديرات اإلسػػرائيمية بشػػأف المخػػاطر الكامنػػة فػػي اليػػزة التػػي تجتػػاح الشػػرؽ األوسػػط، تبػػرىف عمػػى 
كؿ خاص صحتيا وصوابيا، فيما أخذت التقديرات الغربية المتفائمة تتبدد شيئا فشيئا.  ولعؿ ما يثير القمؽ بش

ىػػو تػػأثير اإلسػػالـ السياسػػي الراديكػػالي، والػػذي يالحػػظ بشػػكؿ جمػػي ومممػػوس لػػيس فقػػط فػػي دوؿ جػػرت فييػػا 
 انتخابات.  

 -ويمكػػػف القػػػوؿ بدرجػػػة مػػػف الحػػػذر المطمػػػوب إنػػػو ال تتػػػوفر ظػػػروؼ تتػػػيح حػػػدوث تحػػػوؿ واسػػػتقرار سياسػػػي
و تغييػػر لمسػػمطة، ربمػػا باسػػتثناء اقتصػػادي فػػي الػػدوؿ التػػي جػػرت وتجػػري فييػػا انتخابػػات وانتقػػاؿ أ -اجتمػػاعي

المغرب.  فضال عف ذلػؾ فػإف خريطػة الشػرؽ األوسػط يمكػف أف تتغيػر فػي األعػواـ القميمػة المقبمػة، وفػي ىػذا 
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السياؽ ينبغي عدـ النظر إلى الوحدة اإلقميمية لعدد مػف الػدوؿ، بينيػا سػورية والعػراؽ ولبنػاف والػيمف، كمسػألة 
 ستكوف ليا في معظـ األحواؿ انعكاسات إقميمية ال يستياف بيا.بدييية.  ىذه التغييرات الممكنة 

إف حركػػات االحتجػػاج المػػدني والثػػورات التػػي قادىػػا شػػباف شػػجعاف ينشػػدوف مسػػتقبال أفضػػؿ لػػدوليـ وبمػػدانيـ، 
اإلسػػرائيمي لػػـ يجػػد تقريبػػا تعبيػػرا لػػو فػػي أحػػداث  -تسػػتحؽ االحتػػراـ والتقػػدير.  ولعػػؿ حقيقػػة أف النػػزاع العربػػي

ىػي دليػؿ عمػى التحػوؿ  -باستثناء حادث اقتحػاـ السػفارة اإلسػرائيمية فػي القػاىرة -اج في الدوؿ العربيةاالحتج
الذي طرأ لده الشباف المثقفػيف مػف الطبقػات المتوسػطة المنفتحػيف عمػى الواقػع العػالمي.  ولكػف شػباف الثػورة، 

وتحقيػؽ التغييػر المنشػود الػذي جػازفوا  وبحكـ كونيـ أقمية تفتقد الخبرة السياسية، أخفقوا حتى اآلف فػي إنجػاز
بحيػػاتيـ مػػف أجمػػػو.  لػػذلؾ فػػػإف البػػديؿ السياسػػػي الوحيػػد لمحكػػػـ االسػػتبدادي فػػػي العػػالـ العربػػػي كػػاف ومػػػا زاؿ 
الحركػػػات اإلسػػػالمية، التػػػي تظيػػػر فػػػي صػػػورة حركػػػات طػػػاىرة اليػػػديف، تيػػػتـ بمصػػػمحة ورفاىيػػػة المػػػواطنيف، 

 وخاصة الطبقات الفقيرة. 
، أو أكثر، عمى اندالع الثورات والتمرد المدني في عػدد مػف دوؿ الشػرؽ األوسػط، إال أنػو لػـ ورغـ مرور عاـ

يتـ حتى اآلف إحراز تقدـ في مواجية التحدييف األساسييف اإلقميمييف وىما انعػداـ التطػور والراديكاليػة؛ ال بػؿ 
يػؽ بػيف ىػذيف التحػدييف، إذ ال ويمكف القوؿ إف تراجعا ممموسا قػد طػرأ فػي ىػذيف المجػاليف.  ىنػاؾ ارتبػاط وث

يمكػػف القضػػاء عمػػى الراديكاليػػة مػػف دوف تطػػور اقتصػػادي واجتمػػاعي وسياسػػي، فػػي حػػيف تشػػكؿ الراديكاليػػة 
نقيضػػا لمتطػػور، غيػػر أف الواليػػات المتحػػدة ودوؿ أوروبػػا الغربيػػػة، التػػي تجػػري حػػوارا مػػع اإلخػػواف المسػػػمميف 

عطػػي شػػرعية ليػػذه الحركػػات، وتحػػاوؿ أف تقنػػع نفسػػيا وحركػػات إسػػالمية أخػػره فػػي أنحػػاء الشػػرؽ األوسػػط، ت
 باألساس، بأف ىذه الحركات قادرة عمى دفع إصالحات سمطوية تحقؽ الديمقراطية والرفاىية.

إف مػػف الصػػعب فيػػـ كيػػؼ يمكػػف ألحػػد أف يتوقػػع مػػف حركػػات ثيولوجيػػة عممػػت وانبثقػػت فػػي كنفيػػا شػػبكات 
وة عمى ذلؾ فإف وصوؿ األحزاب اإلسػالمية إلػى سػدة الحكػـ إرىابية، أف تدفع التطور في العالـ العربي. عال

سيجعميا تبذؿ كؿ ما في وسعيا مف أجؿ الحفاظ عمى سمطتيا ومكاسبيا، وتقمػع بالتػالي مػف دوف ىػوادة أي 
معارضة أو احتجاجػات شػعبية. مػف ىنػا فػإف دوؿ الغػرب، بحوارىػا مػع حركػات إسػالمية فػي الشػرؽ األوسػط 

عطاء الشرعية لعمميا ونشاطيا، تعيد المنطقة إلى الوراء وتمكف ىذه الحركات مف تعميؽ وجودىػا ونفوذىػا  وا 
 أيضا في صفوؼ الجاليات اإلسالمية في الغرب.

 األردن
سيتأثر األردف بشكؿ مباشر بالتغييرات المحتممػة فػي العػراؽ وسػورية، إضػافة إلػى ذلػؾ فػإف المممكػة األردنيػة 

ت التخريب المتواصمة ألنبوب الغاز المصري في سػيناء والػذي يعتبػر تقؼ عمى حافة أزمة طاقة جراء عمميا
 حيويا القتصاد الطاقة األردني. 

عمػػى ىػػذه األرضػػية يمكػػف فيػػـ تػػدخؿ األردف مجػػددًا فػػي العمميػػة السياسػػية بػػيف إسػػرائيؿ والفمسػػطينييف كخطػػوة 
حػدة وأوروبػا، أو فػي مقابػؿ السػمطة تيدؼ إلى توطيد المكانة اإلقميمية لممممكة، سواء في مقابػؿ الواليػات المت

 الفمسطينية.  
وفػػػي ىػػػذا السػػػياؽ يتعػػػيف عمػػػى إسػػػرائيؿ تشػػػجيع التػػػدخؿ البنػػػاء لػػػألردف، ومػػػع أف مػػػف السػػػابؽ ألوانػػػو إعطػػػاء 
تقديرات بشأف نجاعة وفاعمية مثؿ ىذا التدخؿ، إال أنو يكتسب أىمية عمى أرضية تنامي قػوة حركػة اإلخػواف 

 المسمميف في مصر.  
عف ذلؾ، فإف التدخؿ األردني، إذا ما أتاحت االتصاالت لألطراؼ إدارة النزاع ودفػع تفاىمػات معينػة،  فضال

 قد يمكف مف تفادي تصعيد سياسي وأمني ال ترغب فيو إسرائيؿ والعناصر المعتدلة في الساحة الفمسطينية.  
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 الخارجية في عيف العاصفة األمف القومي وعالقات إسرائيؿ
التغييرات والسيرورات اإلقميمية  والدولية ال تساعد في تحسيف مكانة إسرائيؿ ودفع مصالحيا مف الواضح أف 

الميمػة.  فػػاليزة السياسػػية التػػي يمػػر بيػػا الشػػرؽ األوسػط تضػػع أمػػاـ إسػػرائيؿ تحػػديات أمنيػػة وسياسػػية مركبػػة.  
واسػػعة مػػف المجتمػػع ومػػف ناحيػػة إسػػتراتيجية باتػػت إسػػرائيؿ معزولػػة أكثػػر مػػف أي وقػػت مضػػى، كمػػا أف فئػػات 

السياسػػػي فػػػي أوروبػػػا والواليػػػات المتحػػػدة تشػػػكؾ فػػػي شػػػرعية خطواتيػػػا وتحركاتيػػػا.  مػػػف ىنػػػا يبػػػدو أف غيػػػاب 
 المبادرة يزيد مف سوء وضع إسرائيؿ. 

في الفترة الحالية ىناؾ سيرورتاف تنطوياف عمى تيديد جػدي ألمػف إسػرائيؿ القػومي: التيديػد النػووي اإليرانػي، 
سػػرائيؿ.  فتطمعػػات إيػػراف والتحػػوؿ اإلسػػتر  اتيجي فػػي مكانػػة الواليػػات المتحػػدة وتعاطييػػا مػػع الشػػرؽ األوسػػط وا 

لمييمنة اإلقميمية والتزود بسالح نووي كانت وما زالت تشكؿ التيديد الرئيس ألمف إسرائيؿ القومي.  وعمى ما 
حركػات السياسػية، سػاىمت يبدو فإف سياسة إسرائيؿ المعمنة في األشػير األخيػرة، إلػى جانػب االتصػاالت والت

بصػػورة ممموسػػة فػػي تشػػديد نظػػاـ العقوبػػات والتصػػريحات ضػػد إيػػراف.  ورغػػـ االفتػػراض بػػأف الحػػديث ال يػػدور 
عمػػى تيديػػد وجػػودي بكػػؿ معنػػى الكممػػة، فػػإف عمػػى إسػػرائيؿ أف تبػػذؿ أقصػػى مػػا يمكنيػػا بغيػػة منػػع تػػزود إيػػراف 

ا مسؤولية ىذه الميمػة. ولعػؿ البػديؿ األفضػؿ مػف بسالح نووي، غير أنو ال ينبغي إلسرائيؿ أف تتحمؿ وحدى
وجية نظر إسػرائيؿ، ىػو أف تػتمكف الواليػات المتحػدة مػف إحبػاط المشػروع النػووي اإليرانػي بواسػطة العقوبػات 
و/ أو اسػػػتخداـ القػػػوة.  وحتػػػى يكػػػوف البػػػديؿ )الخيػػػار( األميركػػػي ذا صػػػمة، فػػػإف إسػػػرائيؿ ىػػػي التػػػي يجػػػب أف 

ميػؽ تحالفيػا مػع الواليػات المتحػدة.  وال بػد لمتخػذي القػرارات فػي إسػرائيؿ مػف توظؼ كؿ الجيود مػف أجػؿ تع
أف يأخذوا في الحسباف أف ىناؾ أيضا ثمنا لمسياسة اإلسرائيمية المعمنة تجاه إيراف. فاالنشغاؿ الدائـ ووصػؼ 

تصػور حػوؿ امتالؾ إيراف لقدرة نووية عمى أنو تيديد وجػودي، ىػو أمػر إشػكالي لمغايػة، ويصػب فػي تعزيػز ال
قدرة الردع اإليرانية، كما أنو يمكف أف يضػر بشػدة فػي المقابػؿ بقػدرة الػردع واالسػتقرار اإلسػتراتيجي إلسػرائيؿ 
ذاتيا. مما الشؾ فيو أف منع تزود إيػراف بسػالح نػووي ىػو مصػمحة إسػرائيمية حيويػة مػف الدرجػة األولػى، بيػد 

ي لممشروع الصييوني برمتو، أو أف يبدو األمػر عمػى أنو ال يجوز بتاتا تصوير مثؿ ىذا األمر كتيديد وجود
ىذا النحو.  مف ىنا يجب إعادة النظر في الرسائؿ والخطاب الدولي الذي تعمؿ إسرائيؿ عمى دفعو قدما في 
موضػػوع إيػػراف. كػػذلؾ مػػف المػػأموؿ أف تكػػوف إسػػرائيؿ مسػػتعدة لمواجيػػة وضػػع تمتمػػؾ فيػػو إيػػراف، سػػرا وبشػػكؿ 

ما يتطمب بناء قوة إستراتيجية، ىجومية ودفاعيػة، قػادرة عمػى ضػماف مسػتقبؿ دولػة  مفاجض، قدرة نووية، وىو
 إسرائيؿ. 

في ضوء انعداـ االستقرار اإلستراتيجي إقميميا واليزة السياسية في دوؿ الشرؽ األوسط، مف الصعب المبالغة 
د كاف مف المفروض أف تبػرز في أىمية شبكة العالقات بيف إسرائيؿ والواليات المتحدة في الوقت الراىف.  فق

اليزة التي يمر بيا الشػرؽ األوسػط مػا تمثمػو إسػرائيؿ مػف ذخػر إسػتراتيجي بالنسػبة لمواليػات المتحػدة والغػرب، 
لكػػف ذلػػؾ لػػـ يحػػدث. وفػػي ىػػذا السػػياؽ ال يمكػػف التيػػرب مػػف االنطبػػاع بػػأف الواليػػات المتحػػدة باتػػت تػػره فػػي 

، أكثر مف كونيا حميفا إستراتيجيا.  إف تحوؿ الشرؽ األوسط إلػى إسرائيؿ وخطواتيا الممكنة خطرا إستراتيجيا
معقؿ إسالـ سياسي راديكالي، يعتمد عمى تأييد شعبي قوي، جاء ليضع حدا لمتوقعات بشأف تطبيع العالقات 

 العربية ونسج عالقات إستراتيجية مع دوؿ مؤثرة في المنطقة.   -اإلسرائيمية
العربػػي، وبػػيف المشػػاكؿ  -بػػيف العمميػػة السياسػػية والنػػزاع اإلسػػرائيمي صػػحيح أنػػو ال توجػػد فػػي الظػػاىر صػػمة

المركزية في الشرؽ األوسط، إال أف عدـ التقدـ في العممية السياسية يضر بالمكانػة الدوليػة إلسػرائيؿ ويشػكؿ 
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ف خطرا عمى االستقرار األمني الذي أحرز في المنطقة.  لقد حاف الوقت لػدفع خطػوات واقعيػة، ويمكػف لػألرد
 أف يشكؿ شريكا ميما في مثؿ ىذا الجيد.

ولػػده التفكيػػر بنظريػػة األمػػف القػػومي والعالقػػات الخارجيػػة إلسػػرائيؿ، فقػػد برىنػػت اليػػزة التػػي يمػػر بيػػا الشػػرؽ 
األوسط، عمى أف التغييرات الممكنة في المنطقة ليست متوقعة دائما، وأف وتيرة التغيير يمكف أف تكوف أسرع 

 ؿ عمى االستعداد لمواجية الوضع المتغير.بكثير مف  قدرة إسرائي
كػػذلؾ فػػإف اليػػزة السياسػػية فػػي الشػػرؽ األوسػػط تػػؤثر عمػػى نظريػػة األمػػف اإلسػػرائيمية، وتطػػرح تحػػديات أمنيػػة 

 وعسكرية جديدة، بعضيا ممموس جدًا.  
وذلؾ بسبب  وعمى سبيؿ المثاؿ فإف انعداـ اليقيف بشأف مستقبؿ سورية يطرح  خطرا أمنيا جادًا أماـ إسرائيؿ،

ترسػػانة األسػػمحة الضػػخمة التػػي تمتمكيػػا سػػورية، وال سػػيما شػػبكة الصػػواريخ واألسػػمحة الكيماويػػة. إضػػافة إلػػى 
ذلػػؾ فػػإف فوضػػى السػػمطة فػػي شػػبو جزيػػرة سػػيناء تولػػد بػػدورىا أيضػػا مخػػاطر أمنيػػة، يمكػػف أف تكتسػػب مغػػزه 

الحدود اإلسرائيمية المصرية مف شأنيا أف إستراتيجيا ال يستياف بو.  كما أف إمكانية وقوع حوادث أمنية عمى 
سػػرائيؿ.  وعمػػى الػػرغـ مػػف أف قػػادة حركػػة اإلخػػواف المسػػمميف تعيػػدوا  تزيػػد مػػف تػػدىور العالقػػات بػػيف مصػػر وا 
عػالف إسػرائيؿ عػف  اسػتعدادىا لمتحػدث مػع ممثمػيف منتخبػيف  باحتراـ االتفاقيات الرسمية الموقعة مع مصر وا 

 عالقات الدبموماسية والسممية بيف الدولتيف ليست محصنة.  لإلخواف  المسمميف، إال أف ال
فيما يتعمؽ ببناء قوة الجيش اإلسرائيمي، فػإف التغييػرات اإلقميميػة تسػتوجب ظاىريػا اسػتعدادا جديػدًا فػي مجػاؿ 
القػػوة التقميديػػة.  فمنػػذ توقيػػع اتفاقيػػات السػػالـ )مػػع مصػػر واألردف(، قمػػص الجػػيش اإلسػػرائيمي تػػدريجيا حجػػـ 

ه التقميدية.  اآلف، وفي ضػوء تطػورات مسػتقبمية ممكنػة، يبػدو أف ىنػاؾ مػا يػدعو لمتفكيػر بقمػب االتجػاه.  القو 
ولكػػف فػػي ظػػؿ التكػػاليؼ الماليػػة الباىظػػة التػػي تتطمبيػػا عمميػػة بنػػاء القػػوة التقميديػػة، وفػػي ظػػؿ مػػا يجػػري مػػف 

، ىنػػاؾ مػػا يسػػتوجب التفكيػػر تقميصػػات فػػي الميزانيػػة، ومطالػػب احتجػػاج اجتمػػاعي، وأزمػػة اقتصػػادية عالميػػة
ببدائؿ عمى ىذا الصعيد.  إف أحد البػدائؿ الممكنػة يتمثػؿ فػي تطػوير قػدرات ىجوميػة فػي الحيػز االفتراضػي، 
يجاد توليفة في مبنى القوة تدمج بيف قدرات في المجػاؿ االفتراضػي وبػيف قػدرة صػاروخية ىجوميػة ودفاعيػة  وا 

 وقوة تقميدية. 
 تاألمف القومي يبدأ في البي

في الوقت الذي تؤدي فيو ىذه المتغيرات إلػى تغييػر قواعػد المعبػة األساسػية التػي تعمػؿ إسػرائيؿ بموجبيػا فػي 
 الساحتيف الدولية واإلقميمية، فإنو ال يجوز تناسي أف األمف القومي يبدأ مف البيت.  

يػػػة والممحػػػة لمواجيػػػة وتؤكػػػد التحػػػديات الماثمػػػة أمػػػاـ إسػػػرائيؿ فػػػي السػػػاحتيف المػػػذكورتيف عمػػػى الحاجػػػة الحيو 
المسائؿ الحاسمة المطروحة عمى األجندة الداخمية اإلسرائيمية.  وفػي ىػذا السػياؽ يرسػـ تقػدير ميػزاف المناعػة 
نمػا  القومية إلسرائيؿ صورة بائسة لشػروخ آخػذة فػي االتسػاع، ال تتعمػؽ فقػط بفجػوات اقتصػادية واجتماعيػة، وا 

 صورة دولة إسرائيؿ وسمطة القانوف فييا.  تتناوؿ أيضا انقسامات وخالفات أساسية حوؿ 
 وتشكؿ ىذه الشروخ خطرا ييدد أسس الديمقراطية الصييونية، فضال عف أنيا تضر بالمناعة القومية.

عمى ىذه األرضية بالذات، تعتبر ظاىرة االحتجاج االجتماعي ميمة جدًا لحيوية النظاـ الديمقراطي ولتعزيػز 
 ينبغي إيجاد السبؿ الكفيمة بإبقاء وتوجيو التجند الشعبي الواسع. وتحصيف المناعة القومية، ولذلؾ

وفػػي واقػػع الشػػرؽ األوسػػط الحافػػؿ باألزمػػات ربمػػا تكػػوف نظريػػات االنغػػالؽ والتقوقػػع و"شػػعب يسػػكف لوحػػده" 
 مغرية إلسرائيؿ، لكنيا ليست إستراتيجيا قابمة لمحياة. 
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راتيجية واضػػحة، ومبػػادرة تعتمػػد عمػػى تقػػويـ واقعػػي إف مػػا تحتػػاج إسػػرائيؿ إليػػو فػػي ىػػذا الوقػػت ىػػو رؤيػػة إسػػت
 لموضع، وتحديد أىداؼ استنادا لسمـ أولويات منطقي، وقدرة عمى تحقيقيا وسط تفحص بدائؿ متعددة.

 7/2/2202، المركز الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية )مدار(
 

 "سرائيل"إل فيو المحيط االستراتيجي الذي تعم تضعضع :بيبأـ جامعة تل  استراتيجيتقرير  64
مقدمة: يتضعضع في المدة االخيرة المحيط االستراتيجي الذي تعمؿ فيػو : تقرير استراتيجي ػ جامعة تؿ ابيب

اسرائيؿ، الى درجة التيديد بانييار أجػزاء كبيػرة مػف المنظومػة التػي اعتمػدت سياسػتيا عمييػا. وأحػد العناصػر 
ات 'الثقػػيالت الػػوزف' فػػي العػػالـ العربػػي، بقيػػت السػػعودية البػػارزة ىػػو أنػػو بػػازاء غيػػاب أو خفػػوت أكثػػر الالعبػػ

عػػػامال أخيػػػرا تقريبػػػا مػػػا يػػػزاؿ يعمػػػؿ باصػػػرار عمػػػى صػػػد ايػػػراف وىػػػو قػػػادر عمػػػى اف يكػػػوف معػػػادال لتركيػػػا. اف 
الضػػعؼ الػػذي ُيمػػـ بالعػػالـ العربػػي قػػد أصػػبح عمػػى نحػػو غيػػر متوقػػع مشػػكمة السػػرائيؿ ويزيػػد احتكاكيػػا بػػالقوه 

ة سػػايكس بيكػػو التػػي تحػػاوؿ أف ُتعمػػؽ تأثيرىػػا فػػي السػػاحة. وعمػػى ىػػذه الخمفيػػة تصػػبح االقميميػػة وراء منطقػػ
 السعودية فجأة دولة قريبة جدا مف اسرائيؿ في قراءة الخريطة االقميمية ووضع أدلة العمؿ االستراتيجي.

لػيمف مػرورا في الجانب اآلخر مف التؿ تقرأ ايراف الخريطة نفسيا. اف نضاؿ السػعودية لصػد ايػراف يمتػد مػف ا
بػػالعراؽ ومصػػر ثػػـ الػػى لبنػػاف. وكانػػت المحظػػة التأسيسػػية التػػي غيػػرت طبيعػػة ىػػذا النضػػاؿ ىػػي تػػدخميا غيػػر 
العػػادي والمباشػػر فػػي البحػػريف. وقػػد أصػػبحت األسػػرة المالكػػة أسػػرة آؿ سػػعود بفاعميتيػػا النسػػبية والمثػػابرة التػػي 

يػراف ربمػا تحصػر عنايتيػا فػي المرحمػة التاليػة تصاغ بالتدريج، أصبحت ىدفا رئيسيا اليراف. وعمى ىػذا فػاف ا
في تحدي األسرة المالكة السعودية، ومف الضروري أف نعػرؼ أىميػة بقائيػا. ألنػو اذا سػقطت أسػرة آؿ سػعود 

 فيناؾ خطر تياوي بقايا المقاومة العربية اليراف.
الػػى تسػػوية اسػػرائيمية اف تضعضػع المحػػيط االسػػتراتيجي قػػد يػراكـ ايضػػا صػػعابا جديػػدة أمػػاـ محاولػة التوصػػؿ 

فمسطينية. واف أكثر الالعبات التي شاركت في الماضي في منح غالؼ استراتيجي يؤيد تسويات سياسية قد 
 اختفت أو ضعفت أو بردت عالقاتيا مع الواليات المتحدة.

 تضعضع المنظومة االستراتيجية
 جية أو ىي معرضة لعدـ يقيف:تضعضع عدد مف ُمقرات االوضاع الحيوية في منظومة اسرائيؿ االستراتي

نياية توازف القػوه بػيف ايػراف والعػراؽ: تصػارعت ايػراف والعػراؽ سػنيف، وىػو صػراع شػغميما كمتييمػا وحػد مػف 
امكانية نشوء جبية شرقية فعالة. اف حؿ النظاـ السني البعثي في العراؽ وانسحاب الواليات المتحدة مف ىذه 

لقوه وجعؿ ايراف ىي العامؿ المييمف عمى العراؽ. وقد تصؿ ايػراف الدولة ُيحدثاف شروطا لتضعضع توازف ا
الى باب االردف وتنشىء بيذا 'امتدادا شيعيا' مف العراؽ وسوريا الى جنوب لبناف. وتطور ايراف بوسائؿ غير 

 مباشرة ومباشرة 'قدرة وصوؿ استراتيجية' تبمغ حتى البحر المتوسط.
وري مف دائرة القتاؿ في السبعينيات قػد جعػؿ منظومػة اسػرائيؿ عدـ استقرار في مصر: اف خروج مصر الص

االستراتيجية تستقر، لكف التطور الذي لـ يكف يقؿ عػف ىػذا أىميػة كػاف نشػوء شػراكة اسػتراتيجية. وقػد نشػأت 
وفػي النضػاؿ لصػد ايػراف.  2118و  2116الشراكة بالتدريج في السنيف االخيرة وظيػرت بوضػوح فػي حربػي 

اليوـ اف ُنقدر الى أيف تتجو مصر، ومػاذا سػتكوف مكانػة الحركػات االسػالمية، وىػؿ سػيمنع ومف المبكر جدا 
المػػاؿ مػػف السػػعودية انجػػرار سياسػػة مصػػر، وىػػؿ سػػتبقى مصػػر العبػػة اقميميػػة فعالػػة أـ تنطػػوي عمػػى نفسػػيا. 

التفػاؽ  وعمى أية حػاؿ نشػأ عػدـ يقػيف فػي مسػتوييف: االوؿ وىػو بعيػد قمػيال يتعمػؽ بمسػتقبؿ االطػار الصػوري
 السالـ، والثاني وىو أكثر مباشرة بالشراكة االستراتيجية.
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نشأ عمى أثر تنحية مبارؾ ألطراؼ ثالثة القدرة عمى تحدي عالقة اسرائيؿ بمصر. فعمى سبيؿ المثاؿ، يجب 
عمػػى اسػػرائيؿ لتحمػػي عالقتيػػا بمصػػر اف تضػػبط نفسػػيا فػػي مواجيػػة حمػػاس، لكػػف حريتيػػا فػػي العمػػؿ تتسػػع 

مة حماس تستطيع اف تتحكـ بمسار التصعيد، وبقدرتيا في المقابؿ عمى رفع الميػب الػى درجػة بيذا. اف منظ
يصعب فييا عمى اسرائيؿ )برغـ مالحظة الشرؾ السياسي( االمتناع عف عممية عسكرية في غزة وقد يفضي 

 ىذا الشيء في ىذه المرة الى احتكاؾ دبموماسي بيف اسرائيؿ ومصر يصعب التنبؤ بتطوره.
يا تتغير: كانػت تركيػا شػريكة فػي احػداث تػوازف قػوه مػع سػوريا وبقػدر مػا ايضػا مػع ايػراف والعػراؽ، لكنيػا ترك

غيرت سياستيا. وليس لتركيا عداوة استراتيجية حقيقية مع اسرائيؿ، لكف عند قادتيا الرغبػة باسػتغالؿ العػداوة 
ىػػذه السياسػػة الجديػػدة اجػػراءات مثػػؿ  مػػع اسػػرائيؿ لتػػدفع الػػى األمػػاـ بمصػػالحيا مػػع أطػػراؼ ثالثػػة. وقػػد أثمػػرت

القافمة البحرية الى غزة، والمبادرة التركية البرازيمية في الشأف الذري االيراني، وتجميد العالقػات بػيف حكػومتي 
تركيا واسػرائيؿ. كػذلؾ يوجػد احتمػاؿ احتكػاؾ ينبػع مػف اتفػاؽ بػيف اسػرائيؿ وقبػرص عمػى تطػوير حقػوؿ الغػاز 

 شرقي البحر المتوسط.
وء سياسػػػة تركيػػػا الجديػػػدة، قػػػد تضػػػاءؿ زيػػػادة أثرىػػػا االسػػػتراتيجي فػػػي المنطقػػػة وعمػػػى حمفػػػاء وشػػػركاء فػػػي ضػػػ

محتممػػيف، حريػػة عمػػؿ اسػػرائيؿ. وتركيػػا تصػػبح فػػي واقػػع االمػػر جػػزءا مػػف جممػػة التقػػديرات االسػػتراتيجية بػػؿ 
السياسػػي أكثػػر  العممياتيػػة السػػرائيؿ. لكػػف وكمػػا سػػنبحث ذلػػؾ بتوسػػع بعػػد ذلػػؾ، فػػاف موقػػؼ تركيػػا الجغرافػػي

 تعقيدا مف أف ُتصنؼ عمى أنيا عدو ببساطة.
تضعضػػع النظػػاـ العمػػوي: لمجػػيش االسػػرائيمي قػػدرة ممتػػازة عمػػى تيديػػد النظػػاـ العمػػوي فػػي دمشػػؽ، ومّكػػف ىػػذا 
اسرائيؿ مف كؼ جماح سوريا والتمتع بأربعة عقود ىادئة كثيرا. ىػذا الػى اف اسػرائيؿ فػي السػنيف التػي سػبقت 

مف لبناف قد استعممت تيديدىا لسوريا، والنظاـ السياسػي السػوري فػي بػالد األرز أداة لمحفػاظ  انسحاب سوريا
عمػػى ىػػػدوء فػػي الشػػػماؿ: فمػػـ يكػػػف مػػف المجػػػدي عمػػى سػػػوريا اف تخػػاطر مخػػػاطرة كبيػػرة مػػػف اجػػؿ حػػػزب اهلل 

ا مػػف وحرصػػت سػػوريا عمػػى ضػػبطو مػػا ظمػػت تسػػيطر عمػػى لبنػػاف. فقػػد مّكنػػت فاعميػػة تيديػػد النظػػاـ العمػػوي اذ
 استقرار نسبي لمنظاـ الشمالي كمو.

اف اخػػراج سػػوريا مػػف لبنػػاف ضػػاءؿ تػػأثير دمشػػؽ فػػي بيػػروت وضػػاءؿ بػػذلؾ ايضػػا فاعميػػة كػػؼ اسػػرائيؿ غيػػر 
المباشر لجماح حزب اهلل. وانجر لبناف بقدر كبير مف كونػو تابعػا لسػوريا الػى كونػو تابعػا اليػراف. وربمػا ليػذا 

نية أطوؿ وأقؿ جدوه مف عمميات سابقة مشابية عممية 'تصػفية الحسػاب' السبب ايضا كانت حرب لبناف الثا
ومف ىنا  2115وعممية 'عناقيد الغضب'. وربما لـ تستدخؿ اسرائيؿ معنى انسحاب سوريا مف لبناف في سنة 

وسػػػنة  0992، التػػي نجحػػػت نجاحػػا نسػػبيا فػػػي سػػنة 2116جػػاءت صػػعوبة تطبيػػػؽ خطػػوط العمػػؿ فػػػي سػػنة 
0996. 

حالي في سػوريا يضػع عالمػات سػؤاؿ عمػى مسػتقبؿ النظػاـ العمػوي. اف الوضػع المعػروؼ فػي اف العصياف ال
الماضي يضمف االسػتقرار، ألف النظػاـ العمػوي حسػاس لالصػابة والسػرائيؿ حسػف تعامػؿ عسػكري معػو. لكػف 
. اذا سقط النظاـ فستكوف النتيجة المباشرة عدـ يقيف وضعضعة طائفػة مػف الوسػائؿ التػي تكػؼ جمػاح سػوريا

ويبدو أنو أفضؿ عػدو السػرائيؿ ىػو دولػة متسػقة نقػاط الضػغط عمييػا معروفػة جيػدا مػف خطػر تحويػؿ سػوريا 
الػػى شػػبو عػػراؽ، أي انحالليػػا الػػى دولػػة شػػبو فاشػػمة. واف ادارة سػػورية جديػػدة تكػػوف تابعػػة لتركيػػا ايضػػا غيػػر 

وُيغيػر طبيعتػو ويزيػد سػوريا قػوة. نافعة السرائيؿ بالضػرورة ألف ىػذا قػد يزيػد فػي شػدة احتكػاؾ اسػرائيؿ بتركيػا 
ليذا قد يكوف العمويػوف حالػة خاصػة تختمػؼ معيػا مصػمحة اسػرائيؿ عػف المصػمحة السػنية فػي ضعضػعة قػوة 

 شريكات ايراف.
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الواليات المتحدة تفقػد الفاعميػة: اف الواليػات المتحػدة ىػي عامػؿ االسػتقرار الرئيسػي فػي الشػرؽ االوسػط، لكػف 
االرخميديػػػة لمجغرافيػػػة السياسػػػية االقميميػػػة تتضعضػػػع. فالواليػػػات المتحػػػدة أوال أقػػػؿ  مكانتيػػػا باعتبارىػػػا النقطػػػة

جػػدوه فػػي صػػد أعػػدائيا، ونشػػاط ايػػراف فػػي العػػراؽ فػػي مواجيػػة الواليػػات المتحػػدة ونشػػاطيا فػػي الشػػأف الػػذري 
الواقػع مثالف جيداف عمى ىذا، وينبع ىذا االمػر ايضػا مػف اف االدارة الحاليػة طرحػت عػف برنػامج عمميػا فػي 

 امكانية استعماؿ القوة في مياديف جديدة.
وثانيػػا، تضػػطر حميفػػات الواليػػات المتحػػدة الػػى اف تفحػػص مػػف جديػػد أمػػا يػػزاؿ السػػير فػػي المسػػار االمريكػػي 
يضػمف حمايػػة معقولػػة لمصػػمحتيا. اف ادارة االدارة االمريكيػػة ظيرىػػا لمبػػارؾ أثػػارت مخػػاوؼ عنػػد نظػػـ الحكػػـ 

وفي نفس الوقت فػاف عػدـ فاعميػة الواليػات المتحػدة فػي مواجيػة ايػراف، فػي البحػريف  العربية الموالية المريكا.
مثال، قػد اضػطر الممكيػات السػنية الػى مػؿء الفػراغ االسػتراتيجي والػى اف تعمػؿ بنفسػيا عمػال لػـ تكػف تحتػاج 

 اليو في الماضي تقريبا.
الواليػات المتحػدة، كمػا تعممنػا مػف يجب عمى اسرائيؿ ايضػا اف تكػوف قمقػة مػف تضعضػع الثقػة االسػتراتيجية ب

غرس باالجمػاع وىػي رسػالة صػادؽ عمييػا الكػون 2111نيسػاف  01تنكر ادارة اوباما لرسالة الرئيس بوش فػي 
تقريبػػا. لكػػف المشػػكمة أعمػػؽ مػػف دبموماسػػية ادارة اوبامػػا أو مػػف دبموماسػػية حكومػػة نتنيػػاىو الفظػػة )اذا لػػـ نشػػأ 
المبالغة(. لـ تكف ىناؾ عالقات دافئة بنيكسوف، ولـ يكسب نتنياىو أشياعا في ادارة كمينتوف ايضا. وقد كاف 

ادارة ريغاف المحافظػة مػثال، لكػف أكثػر االدارات االمريكيػة الدارة كمينتوف الميبرالي تصور يختمؼ عف تصور 
في العقود االخيػرة قػرأت فػي خريطػة اسػتراتيجية متشػابية وكانػت فعالػة نسػبيا فػي تحقيػؽ سياسػتيا ميمػا تكػف 

 السياسة.
والمشكمة الجذرية ىي أنو ليس واضحا ما ىي الخريطػة التػي ُتصػرؼ ادارة اوبامػا االمػور بيػدي منيػا. فمػيس 

ضحا أما تزاؿ تُفسر الواقع بحسب مبدأ جغرافػي سياسػي لجبيػة ذات حمفػاء يجػب تعزيػزىـ ومحػور عػداوات وا
ينبغي احتواؤىا. فعمى سبيؿ المثاؿ تؤمف حمقات واسعة في واشنطف بوجود 'ربيع عربي'، وىذا االمر يجعميا 

'، ويصعب اف نشير الى دولة في مواجية مع أكثر شريكاتيا في المنطقة. يصعب في الواقع اف نحدد 'الربيع
عربيػػة واحػػدة أصػػبح فييػػا لقػػوه ليبراليػػة ديمقراطيػػة مػػوطىء قػػدـ. حتػػى فػػي القػػاىرة تجػػري المعبػػة بػػيف الجػػيش 
وحزبػػو التػػابع وبػػيف الحركػػات االسػػالمية. وىكػػذا ال يبػػدو اف ادارة اوبامػػا تنظػػر بالجديػػة المطموبػػة الػػى انتقػػاؿ 

ذه ربما تكػوف اتجاىػات غيػر مرغػوب فييػا تسػوغ بحسػب رأييػا معارضػة العراؽ واليمف أو لبناف الى ايراف: في
اسمية، لكف ال يبدو اف االدارة تعتقد أنيا تسوغ عممية قوية أو مخاطرة متميزة. واالدارة ال تعمؿ ايضا بالحـز 

رؽ الذي يقتضيو كوف المعسكر الموالي المريكا ينتقص وأنو قد بقيت ليا شريكتاف مؤكدتاف وميمتاف في الش
 االوسط ىما اسرائيؿ والسعودية.

وفي نفس الوقت يصعب تحقيػؽ ارادة ادارة اوبامػا ولػتكف سياسػتو مػا كانػت. فمػف افغانسػتاف وباكسػتاف مػرورا 
بالعراؽ ثـ سوريا، ال تصبح ارادة االدارة االمريكية واقعا. فقد تعممت العدوات والشريكات معػا )مػف ايػراف الػى 

كف تجاىػؿ ارادة االدارة االمريكيػة مػف غيػر تحمػؿ نتػائج مميػزة. وعمػى ذلػؾ تُقصػى تركيا ثـ السعودية( أنو يم
قصاء جػيش تركيػا عػف  الواليات المتحدة ايضا عف مسارات مركزية مثؿ تأليؼ الحكومة الجديدة في لبناف، وا 

سػتراتيجية يجػر السياسة وتبديؿ قيادتو، واتفاؽ المصالحة الفمسطينية. اف انحطاط فاعمية الواليات المتحدة اال
 انحطاط الفاعمية الدبموماسية.

اف المضموف الدقيؽ لسياسة الواليات المتحدة مف وجية نظر اسرائيؿ أقؿ جوىرية. فقد عرفت اسػرائيؿ كيػؼ 
ترتب امورىا مع الكتؼ البارد لبوش األب ومع االحتضاف الدافىء لبوش االبف. اف الشيء الحيوي لمنظومػة 
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اف تره الواليات المتحدة نفسيا العبة في لعبة القوه االقميمية، واف تحقػؽ سياسػتيا  اسرائيؿ االستراتيجية ىو
 المختارة بنجاعة.

 االستعداد لممعركة االخيرة: النضال من اجل بقاء آل سعود
ربمػػػا يكػػػوف الحػػػديث اليػػػوـ عػػػف معسػػػكر االسػػػتقرار ومعسػػػكر التغييػػػر أصػػػح مػػػف الحػػػديث عػػػف معسػػػكر مػػػواؿ 

ريكا. اف اسرائيؿ والسعودية تريداف مضاءلة الزعزعات لموضػع الػراىف، ومعيمػا ايضػا المريكا وآخر معاد الم
دوؿ أقؿ تأثيرا كاالردف ودوؿ الخميج. وتطمح ايراف الى زعزعة الوضع الراىف. ومػف وجيػة النظػر ىػذه عمػى 

يػد. وُيحتػاج األقؿ ُتعد تركيا ايضا في المعسكر العدو ألنيا تطمح ايضا الى اف تنظـ عالقػات القػوه مػف جد
الى زمف بعد لمحصوؿ عمى منظار يتعمؽ بنظرة ادارة اوباما الى نسيج القوه فػي الشػرؽ االوسػط. وعمػى أيػة 
حاؿ، فاف االمور مػا تعمقػت بمنظػار آؿ سػعود فػاف الصػورة قػد اتضػحت وذاؾ اف السػعودية قػد بقيػت وحػدىا 

ة مػع الواليػات المتحػدة الػنفط مقابػؿ األمػف تفقػد تقريبا. وتره األسرة المالكػة السػعودية اف الصػفقة االسػتراتيجي
مف فاعميتيا وذاؾ لسببيف: االوؿ، اف الواليات المتحػدة غيػرت سياسػتيا مػف وجيػة نظػر األسػرة المالكػة وىػي 
تترؾ آؿ سعود يواجيوف بأنفسيـ تحدياتيـ في الداخؿ والخارج. وىذا ُيحدث فروقا أخذت تتسع بيف السعودية 

بدءا بطمب الواليات المتحدة اصالحات ديمقراطية في النظـ الممكية السنية مرورا بحوارىػا  والواليات المتحدة،
مع 'االخواف المسمميف' في مصر، وصورة عالج االزمة فػي البحػريف، وانتيػاءا الػى سػحب قواتيػا مػف العػراؽ 

 بما يشبو 'ليكف الطوفاف مف بعدي'، والذي يأتي بايراف لتقؼ عمى عتبة السعودية.
نيا، تُقدر السعودية اف فاعمية الواليات المتحدة قد قمت وبدأت تفكر بمفاىيـ عيد ما بعد امريكا. وبرغـ اف وثا

حكاـ السعودية يبذلوف جيودا لالقتراب مف الصيف واليند وباكستاف فانو ال يوجد بديؿ عمى ىيئة قوة عظمى 
تمادىػا عمػى نفسػيا قػد زادت واف عمييػا اف اخره أكثر تأييدا وجدوه. لكف السعودية تدرؾ اف الحاجػة الػى اع

تحػػػاوؿ اف تمػػػأل بقواىػػػا الذاتيػػػة جػػػزءا مػػػف الفػػػراغ الػػػذي خمفتػػػو الواليػػػات المتحػػػدة. وأصػػػبح ىػػػذا االدراؾ يثمػػػر 
مميار دوالر، وقد يفضي بالسعودية الى تقدير انو يجب عمييا اف تممؾ  71صفقات سالح بمبمغ متراكـ يبمغ 

 سالحا ذريا.
أنيا قد فقدت شريكاتيا الميمات في الجبية العربية السنية، فقػد سػقط مبػارؾ ومسػتقبؿ مصػر وتره السعودية 

غيػػر واضػػح، وبعػػد انسػػحاب الواليػػات المتحػػدة ستصػػبح ايػػراف الجيػػة المييمنػػة فػػي العػػراؽ. وقػػد اضػػطر ىػػذا 
وراء أبػواب الوضع الجديد الشديد السعودية الى تغيير استراتيجيتيا. اف مف فضؿ في الماضي اف يعمػؿ مػف 

مغمقة ويتيرب مف المخاطرة قد ُدفع الى عمؿ مكشػوؼ مباشػر فػي البحػريف. وقػد بػدأت السػعودية بػنفس روح 
 الجرأة الجديدة )أو التعجؿ( تعمؿ عمى ضعضعة حميؼ ايراف في دمشؽ أي النظاـ العموي.

رة المالكػة السػعودية تحػاوؿ بقي آؿ سعود المحػاربيف العنيػديف الرئيسػييف وربمػا اآلِخػريف لصػد ايػراف. اف األسػ
باستثمار مميػارات الػدوالرات فػي مصػر مػرورا باسػتخداـ سػالح الػنفط والصػراعات داخػؿ الػػ 'اوبيػؾ'، والصػراع 
عمى القنوات الى باكستاف واليند ثـ محاولة توسيع الػ 'جي.سي.سي' وجعؿ ىذه المنظمة شػبو حمػؼ اطمسػي 

نفسػػيا بػػذلؾ ىػػدفا رئيسػػا اليػػراف. وفػػي كػػؿ واحػػدة مػػف  سػػني، تحػػاوؿ اف ترسػػـ خػػط وقػػؼ ايػػراف. وىػػي تجعػػؿ
الحمبػػات يمػػتحف الجانبػػاف وتجػػري الحػػرب ايضػػا فػػي شػػبو الجزيػػرة العربيػػة. وزيػػادة عمػػى الػػيمف والبحػػريف يػػتـ 
الغمياف بيف الشيعة في شرقي السعودية، وُأبمغ في التقارير اف الحرس الثػوري بػدأ اعػداد جػيش الميػدي لعمػؿ 

لكة في شػبو الجزيػرة. وىنػاؾ مكػاف لتقػدير أنػو يتوقػع اجػراءات تػزداد قػوة مػف ايػراف عمػى آؿ يواجو األسرة الما
 سعود.
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اف ضعضعة األسرة المالكة السعودية، بعمؿ مباشر أو بوسائؿ غير مباشرة، قد يفضي بايراف الى شفا القدرة 
تراتيجية تنبػع مػف تبػديؿ عمى اف تسقط نيائيا النظاـ االقميمي المعروؼ. وكػذلؾ يوجػد خػوؼ مػف تحػوالت اسػ

األجياؿ في قيادة آؿ سعود، أو مف تقدير السعودية اف مكافحة ايراف خطيرة جػدا واحتمػاالت نجاحيػا ضػئيمة 
 جدا، وعمى ذلؾ يجب عمى السعودية اف تبحث عف توافؽ يعتمد عمى اعتراؼ لتقدـ ايراف.

ء الفػروؽ الثقافيػة يصػعب الحػديث عػف شػراكة مف ىنا تأتي األىمية الكبيرة آلؿ سػعود بالنسػبة السػرائيؿ. بػازا
مكشػػوفة بػػيف اسػػرائيؿ والسػػعودية. لكػػف الػػدولتيف تقػػرآف بصػػورة متشػػابية الخريطػػة االسػػتراتيجية وتسػػيراف فػػي 

 مسارات استراتيجية متوازية وليذا يوجد مكاف لمفحص عف توسيع الحوار بينيما.
 الفمسطينيون: تضعضع الغالف االستراتيجي لالتفاق

ث التغييرات والزعزعات الموصوفة في ىذه المقالة صدوعا اخره في الدعامة االسػتراتيجية التػي يفتػرض ُتحد
اف تخػػدـ اسػػرائيؿ فػػي توصػػميا الػػى تسػػوية مػػع الفمسػػطينييف. فالجيػػاز الفمسػػطيني يعػػاني منػػذ البػػدء صػػعوبات 

طة وحكومة حماس وقوه محايثة، ومف جممة اسباب ذلؾ انو تعمؿ فيو قوه طاردة عف المركز كحكومة السم
خارجية حكومية قوية. ويصػعب إحػداث تػوازف مػع جيػة تعػاني كثػرة قػوه تشػد الػى اتجاىػات مختمفػة. وتػزداد 
ىػػذه المشػػكالت حػػدة بسػػبب تضعضػػع المحػػيط االسػػتراتيجي والغػػالؼ السياسػػي الػػذي يفتػػرض اف ُيمّكػػف مػػف 

يف اف يعرضػوا تسػوية بغيػر حصػوؿ عمػى احراز االتفاؽ والحفاظ عميو زمنا طويال. سيصعب عمى الفمسػطيني
تأييػػد عربػػي حقيقػػي وىػػذا مؤكػػد ازاء المعارضػػة الداخميػػة. لكػػف التأييػػد العربػػي العػػاـ قػػد بذلػػو فػػي الماضػػي فػػي 
األساس مبارؾ الذي كاف الالعب الرئيس الذي عمؿ عمى اضعاؼ حماس واحتوائيا في الجياز الفمسطيني. 

د قوة التيار االسالمي السياسية في مصر، وىو المقرب مػف حمػاس، وُتحدث تنحية مبارؾ عف الساحة وازديا
 فروقا داخؿ الغالؼ الذي يؤيد تسوية في المستقبؿ.

حظيت خطة 'خريطة الطريؽ' مثال بمباركة مصر والسعودية واالردف والبحريف. وليس واضحا ىؿ ستستطيع 
يف الواليات المتحدة والدوؿ الممكية السنية، اف االدارة االمريكية بازاء التوجيات الجديدة في مصر والتوترات ب

تسػاعد عمػػى تجنيػػد جبيػة مشػػابية. وكمػػا قمنػا آنفػػا فػػاف الثقػة االسػػتراتيجية بالواليػػات المتحػدة عنػػد الطػػرفيف قػػد 
ضػػعفت ولػػـ يعػػد مػػف المفيػػوـ مػػف تمقػػاء نفسػػو اف تسػػتطيع اف تُقػػدـ كمػػا فػػي الماضػػي، الدعامػػة االسػػتراتيجية 

 المطموبة لالتفاؽ.
ويتصؿ بيذا الشأف سؤاؿ ىؿ يحؽ السرائيؿ اف تفترض اف تعمؿ الواليات المتحػدة عمػال مجػديا فػي مواجيػة 
العبيف يحاولوف تحدي الواقع الذي سينشأ بعد اتفاؽ اسرائيمي فمسطيني. ويبدو مف نظػرة فػي سػموؾ الواليػات 

تعدة لتحمػػػؿ مخػػػاطرة أو دفػػػع ثمػػػف المتحػػػدة مػػػف العػػػراؽ الػػػى سػػػوريا ثػػػـ ليبيػػػا اف االدارة االمريكيػػػة ليسػػػت مسػػػ
فقػػػػػط شػػػػػيوة اسػػػػػرائيؿ الػػػػػى  0971و 0967اسػػػػػتراتيجي ذي شػػػػػأف. وال يفتػػػػػرض اف ُتضػػػػػعؼ ذكػػػػػره السػػػػػنتيف 

ضمانات دولية؛ فالذاكرة الجديدة ايضا تفعؿ ذلؾ ألف الجماعة الدولية قد فشمت فػي تطبيػؽ نظػـ فػرض قػرار 
فػي اثنػاء  2115الحدود مع غزة مصر في سنة وفشمت تماما في الترتيب االمني عمى  0710مجمس االمف 

 انفصاؿ اسرائيؿ عف غزة.
وتقوه ىػذه المخػاوؼ ازاء ازديػاد أثػر ايػراف االسػتراتيجي قػوة عمػى سػواحؿ البحػر المتوسػط، ومػف ضػمف ذلػؾ 
الدخوؿ عف طريؽ غزة الى داخؿ الجياز الفمسػطيني. اف فاعميػة ايػراف وجرأتيػا تقويػاف وال تحجػـ عػف تحػدي 

االمريكي القائـ وحميفات الواليات المتحدة والواليػات المتحػدة نفسػيا. اف التسػويات السػممية القائمػة مػع النظاـ 
مصر ومع االردف، والتسويات التي سيتـ احرازىا في المستقبؿ القريب، معرضػة اذا لقػوتيف قػد تضعضػعاىا: 

 ايراف، وضغط قوه 'الربيع العربي' عمى نظـ الحكـ.
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مياف في كؿ تسوية مع الفمسطينييف، ميما يكف مضمونيا. االوؿ اف يتـ تحقيؽ االتفاؽ السرائيؿ طموحاف أع
فػػػي الواقػػػع وأال يكػػػوف بمثابػػػة اشػػػارة ميتػػػة. والثػػػاني المػػػتمـ ىػػػو اف يكػػػوف الواقػػػع الػػػذي يولػػػده االتفػػػاؽ مسػػػتقرا 

لتػػي ُتمّكػػف مػػف ويسػػتطيع اف يصػػمد زمنػػا طػػويال لمحػػاوالت تحديػػو. ولألسػػؼ الشػػديد فػػاف القاعػػدة التجريبيػػة ا
 الحكـ بأف ىذيف الطموحيف قابميف لالنجاز قد أخذت تضعؼ.

 فرص
كمما تدخمت ايراف في حمبات اخره أو عمقت تدخميا في حمبػات قائمػة اقتربػت مػف شػد زائػد. اف انتػاج ايػراف 

ايػراف.  الخاـ أقؿ مف انتاج االرجنتػيف أو جنػوب افريقيػا، واف تػدخال اقميميػا بقػدر واسػع ُيصػعب عمػى اقتصػاد
اف طريقة عمؿ ايراف تعتمد عمى توابع مف غير الدوؿ وعمى أنصار محمييف وليذا فانيا مقتصدة في المػوارد 

 لكف تبني عدواتيا استراتيجية حكيمة قد يجرىا الى شد زائد.
وتكمػػف فرصػػة اخػػره فػػي العالمػػات عمػػى تجػػدد المنافسػػة التاريخيػػة بػػيف الفػػرس والعثمػػانييف التػػي قػػد تصػػبح 

رئيسػػػػا لمحػػػػراؾ الجغرافػػػػي السياسػػػػي االقميمػػػػي. وبػػػػازاء ىػػػػذه الطاقػػػػة الكامنػػػػة فمػػػػف العجيػػػػب اف الػػػػنيج  محػػػػورا
االستراتيجي التركي يساعد ايراف احيانا أكثر مف احباطو جيودىا، في المجاؿ الذري مثال. اف مصالح تركيا 

ي السػنيف االخيػرة االقتػراب وايراف قد تتصادـ حقا في آسػيا الوسػطى وفػي العػراؽ وسػوريا. وقػد طمبػت تركيػا فػ
مف النظاـ العموي لكف االضطرابات فػي سػوريا أحػدثت خطػرا عمػى مسػتقبؿ النظػاـ وامكانيػة تػولي قػوه سػنية 
زماـ االمور. ينبغي اف نتذكر اف العثمانييف )وىـ أنفسيـ سنيوف( حكموا سوريا مئات السنيف بواسطة النخبة 

ينشأ تنافس في السيطرة عمى سوريا بيف ايراف والعموييف وبػيف تركيػا  العربية السنية المحمية. وعمى ذلؾ فربما
 وقوه لسورييف سنييف.

ولبناف ىو ميداف تنافس ممكف آخر. فأوال، تحاوؿ تركيػا اف تكتسػب تػأثيرا فػي بػالد األرز. وثانيػا، وبػرغـ اف 
لمييمنة عمى لبناف، فاف سوريا تمتنع عف تعريؼ وضعيا االستراتيجي بأنو وضع تنافس مع ايراف وحزب اهلل 

ايراف وحزب اهلل استغال انسحاب القوات السورية مف لبناف ليحال محؿ سوريا باعتبارىما الجية المييمنة عمى 
لبنػػػػػاف. اذا انقضػػػػػت 'أحػػػػػداث الربيػػػػػع' فػػػػػي سػػػػػوريا، فربمػػػػػا يجػػػػػب اف تتجػػػػػو اسػػػػػتراتيجية اسػػػػػرائيؿ الدبموماسػػػػػية 

( وذلؾ الحػراز ثالثػة أىػداؼ: أ والعسكرية، الى اعادة سوريا الى لبناف بتأيي د مف السعودية )اتفاؽ طائؼ ثافا
العػػودة الػػى واقػػع يمكػػف فيػػو ضػػبط مػػا يجػػري فػػي لبنػػاف بواسػػطة ضػػغط عمػػى سػػوريا. ب احػػداث تػػوترات فػػي 
محػػػور ايػػػراف سػػػوريا حػػػزب اهلل. ج الحفػػػاظ عمػػػى مجػػػاؿ فصػػػؿ جغرافػػػي سياسػػػي بػػػيف تركيػػػا واسػػػرائيؿ. ومػػػف 

سػرائيؿ اف تكػوف سػوريا ولبنػاف متجيتػيف الػى السػعودية ال الػى تركيػا أو ايػراف المرغوب فيو مف وجيػة نظػر ا
ومصمحة اسرائيؿ ىي في توازف القوه ال في ىيمنة عربيػة أو ايرانيػة أو تركيػة، وقػد بقيػت السػعودية الالعبػة 

قميػػدي فػػاف العربيػػة االخيػػرة التػػي مػػا تػػزاؿ تسػػتطيع اف تكػػوف معادلػػة اليػػراف وتركيػػا. بحسػػب تصػػور اسػػرائيؿ الت
الظػػروؼ الجغرافيػػة السياسػػية ُتحػػدث شػػراكة مصػػالح بػػيف اسػػرائيؿ وتركيػػا، بػػدأت بصػػد نظػػـ عربيػػة عروبيػػة، 
ونمت لتصبح صد نظـ عربية موالية لمسوفييت، وأصبحت تماثؿ مصػالح فػي صػد ايػراف. لكػف لػيس واضػحا 

جبية مع اسرائيؿ والسعودية في ىؿ يره اردوغاف في حساباتو الحالية جبية اسالمية في مواجية اسرائيؿ أـ 
مواجية ايراف، أو جبية مع ايراف وسوريا في مواجية األكراد، أو أنو ال يريػد اف يمتػـز بجبيػة مػا. والػى ذلػؾ، 
تبدو سياسة تركيا غير مشحوذة وغير ناضجة؛ والدليؿ عمى ذلؾ التقمب بازاء سػوريا؛ وعػدـ بػت االمػور بػيف 

عسػػػكريا عمػػػى مواجيػػػة األكػػػراد( وبػػيف الخػػػوؼ مػػػف انتشػػػار تأثيرىػػػا؛ أو  الرغبػػة فػػػي التعػػػاوف مػػػع ايػػػراف )حتػػى
التيديد بقطع العالقات مػع االتحػاد االوروبػي اذا أصػبحت قبػرص رئيسػة دوريػة مػع الموافقػة فػي نفػس الوقػت 
عمى نصب اجيزة رادار لحمؼ شماؿ االطمسي لمتحذير مف صواريخ ُتطمؽ مف ايراف؛ ويبمغ ذلؾ الى التيديد 
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ؿ القػػػوة العسػػػكرية عمػػػى قبػػػرص واسػػػرائيؿ. ولػػػيس واضػػػحا ايضػػػا الػػػى أي حػػػد ُتحػػػرؾ تركيػػػا تقػػػديرات باسػػػتعما
استراتيجية أو عقائدية أو اقتصادية كالمصمحة االقتصادية في حقوؿ الغاز شرقي البحػر المتوسػط، وربمػا لػـ 

 ا في السنيف القريبة.تدرؾ اسرائيؿ معنى حقوؿ الغاز ىذه في نظر تركيا. اف تجاذب القوه لتركيا قد يصحبن
واالنباء السيئة بالنسبة السرائيؿ ىي اف مؤشر العمؿ التركي ليس واضحا وربما ليس مبمورا؛ واالنباء الحسنة 
اف جميع االمكانات ما تػزاؿ مفتوحػة. وعمػى ذلػؾ يجػب عمػى اسػرائيؿ اف تبحػث عػف المشػترؾ مػع تركيػا واف 

 فس الوقت عف الشراكات الضرورية لمعادلة قوتيا.تجد مسارات يمكف إشراكيا فييا، واف تبحث في ن
 معاٍن عسكرية

لتضعضع منظومة اسرائيؿ االسػتراتيجية معنيػاف عسػكرياف متناقضػاف بػادي الػرأي: فمػف جيػة غيػاب عوامػؿ 
استقرار الوضع أو ضعفيا يزيد في خطر اشتعاؿ عسكري؛ ومف جية ثانية الرغبة في حماية اتفاقات السالـ 

نػػػاع عػػػف ورطػػػات ال داعػػػي ليػػػا يصػػػعب التنبػػػؤ بآثارىػػػا، كػػػؿ ذلػػػؾ يقيػػػد حريػػػة عمػػػؿ اسػػػرائيؿ القائمػػػة واالمت
العسكرية. وفي الظروؼ الحالية ينشأ عدـ تناسب بػيف االنجػازات السياسػية االسػتراتيجية المتواضػعة الممكنػة 

ليػذا توجػد حاجػة بمعارؾ عسكرية كما في غزة، وبػيف طاقػة الضػرر الكامنػة االقميميػة الكبيػرة المقرونػة بيػا. و 
الى التعجيؿ بزيادة القوة العسكرية وبناء قوة مناسبة لمتحديات الجديدة لكف الى جانػب ضػبط أكبػر السػتعماؿ 

 القوة.
بناء القوة: في كؿ ما يتعمؽ بمسارات بناء القوة في األمد البعيد، ينبغي الفحص ىؿ تكفػي الحقػائؽ المعمومػة 

جي بامكػاف تحػػوؿ فػي سياسػػة مصػػر أو تبمػور جبيػػة شػرقية مػػف دوؿ فػػي اليػـو لتزويػػد اسػرائيؿ بانػػذار اسػػتراتي
المستقبؿ. وينبغي التحقؽ مف اف الجيش االسرائيمي لػف يفاجئػو امكػاف عػودة العػدو مػف الػدوؿ. وىنػاؾ حاجػة 
ايضػا الػػى تطريػػة القػػدرة الموجسػػتية والقػدرات التػػي ُتمّكػػف الجػػيش االسػػرائيمي مػف اسػػتغالؿ امكانػػات العمػػؿ فػػي 

داخمية. في العقود االولػى لوجػود الجػيش االسػرائيمي كػاف العمػؿ فػي خطػوط داخميػة مػف أسػس مزايػاه خطوط 
النسبية. لكف نشأ في العقود االخيرة خطأ انطباع اف ىذه الحاجة قػد غمضػت. ولمػا كانػت ايػراف تطػور 'قػدرة 

اء معركػػة واسػػعة مػػع وصػػوؿ اسػػتراتيجية' الػػى اسػػرائيؿ، وطػػورت فػػي واقػػع االمػػر قػػدرة غيػػر مباشػػرة عمػػى اجػػر 
اسػػرائيؿ، فانػػو يجػػب عمػػى اسػػرائيؿ اف تفحػػص مػػا ىػػي الفكػػرة االسػػتراتيجية المضػػادة ومػػا ىػػو بنػػاء القػػوة الػػذي 
سػػيمنع حصػػوؿ إظيػػار القػػوة فػػي األمػػد البعيػػد عمػػى قػػدرات ذريػػة. وتتعمػػؽ التػػوترات االسػػتراتيجية اليػػـو بقػػوه 

دوؿ محاذيػة؛ والقػوه االقميميػة غيػر المحاذيػة ىػي احيانػا اقميمية ال تحاذي اسرائيؿ بقدر ال يقؿ عػف تعمقيػا بػ
أقوه مف الدوؿ المحاذية. فيناؾ حاجة اذا الى زيادة قوة كمية والى تحسيف القدرة عمى إبراز القػوة فػي البحػر 

 والجو بصورة بعيدة المده.
جراءات التي تجػري استعماؿ القوة: اف العالقات مع مصر )واالردف( كنز مف الطراز االوؿ، وليذا توجب اال

في المنطقة عمى الجيش االسرائيمي اف يخطط لمعارؾ في المسػتقبؿ مػع أطػراؼ ثالثػة تحػت تقػديرات تختمػؼ 
عػػف تمػػػؾ التػػي كانػػػت فػػي الماضػػػي. ينبغػػي أال ُيقبػػػؿ بعػػػد فػػرض عمػػػؿ يقػػوؿ اف مصػػػر سػػتدعـ اسػػػرائيؿ فػػػي 

مػػؿ اف تكػػوف ادارة مصػػر فػػي . ويجػػب اف يكػػوف فػػرض الع2118و  2116المسػػتقبؿ كمػػا دعميػػا مبػػارؾ فػػي 
المسػػػتقبؿ، ميمػػػا تكػػػف صػػػبغتيا الدقيقػػػة، مستصػػػعبة اف تتنحػػػى جانبػػػا فػػػي الوقػػػت الػػػذي يعمػػػؿ فيػػػو الجػػػيش 
االسرائيمي اسابيع طويمة. وليذا ينبغي االستعداد لواقع تكوف فيو المعارؾ مػع طػرؼ ثالػث اذا كانػت محتومػة 

ا االدارة المصػرية ضػبط نفسػيا. وتوجػد حاجػة أكثػر ممػا محدودة وأال تستمر أكثر مف ايػاـ قميمػة تسػتطيع فييػ
كاف في الماضي الػى مضػاءلة الضػرر المحيطػي وأف يػتـ وزف البػديؿ الػدفاعي بحسػب الظػروؼ ايضػا. وقػد 

 تنشأ ىذه الضرورات ايضا عف التقدير االستراتيجي في مواجية تركيا.
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اليػات المتحػدة كمػا فػي الماضػي قػدرا كافيػا وفي النياية يقوه الخوؼ مف أال يضمف االنطػواء تحػت جنػاح الو 
مف الدفاع عف االمف القومي. وليذا تشتد الحاجة الى اعتماد عمى الذات ويشمؿ ىذا الشػأف الػذري االيرانػي. 
قد توجد آراء مختمفة في سؤاؿ ىؿ يجب عمى اسرائيؿ اف تياجـ ايراف، لكف مف الصػعب جػدا االسػتمرار فػي 

اسرائيؿ اف تياجـ بحجة اف الواليات المتحدة ستزود بالسمعة بطريقتيا. ىنػاؾ  التمسؾ برأي أنو ال يجب عمى
 فرض عمؿ أقوه وىو اف ادارة الواليات المتحدة لف تنجح في منع تقدـ ايراف في برنامجيا الذري.

 : تحٍد في ثالثة عوالم متوازية"سرائيل"إسياسة 
نفػس الوقػت فػي ثالثػة عػوالـ متوازيػة فػي حػيف اف اف أحد التحديات المعقدة السػرائيؿ ىػو ضػرورة العمػؿ فػي 

كؿ واحد مف ىذه العوالـ يجري بحسػب قػوانيف آليػة مختمفػة )ومتناقضػة بقػدر مػا( ويقػوـ عمػى حقػائؽ مختمفػة 
بادي الرأي. ففي طرؼ واحد عالـ الواقع االستراتيجي البارد. وىو عالـ صاـر حيػث صػراعات القػوة فيػو ىػي 

 يؿ تميؿ الى الشعور بأنو يجب عمييا اف توجد فيو في كؿ وقت ويدىا ىي العميا.المغة المتحدث بيا واسرائ
وفي الطرؼ اآلخر عالـ الرأي العاـ العالمي. وىو عالـ تصورات وصور بعيدة احيانا عف الواقع القاسػي فػي 

بقػػدر الميػداف، لكنيػا نالػػت مػوطيء قػدـ فػػي وسػائؿ االعػالـ وعنػػد منظمػات دوليػة. وىػػذه التصػورات والصػور 
كبيػر، مصػدر لمشػرعية الدوليػة أو عػػدميا. والشػرعية تػؤثر ايضػا فػي حػػدود حريػة العمػؿ وفػي قػدرات اسػػرائيؿ 
عمى الصمود والبقاء في عالـ الواقع االستراتيجي. وبيف الطرفيف يوجػد عػالـ مػا بػيف الحكومػات. فالحكومػات 

نشاطاتيا يوجييا الرأي العاـ بقدر كبير. اف  تُبدي خبرة جزئية عمى األقؿ بالحقائؽ وباآللية االستراتيجية لكف
الفرؽ بيف قوانيف الحركة وبيف تصور الحقائؽ في العوالـ الثالثة قد أخذ يتسع. ففي عالـ الرأي العاـ العالمي 
ُيطمب الى اسرائيؿ اف ترتب امورىا وال سيما القضية الفمسطينية، بػال تػأخير. والتسػامح واالسػتعداد لالسػتماع 

اوه وغيرىػػػػا ضػػػػئيالف. ويمتػػػػد عػػػػالـ مػػػػا بػػػػيف الحكومػػػػات مػػػػا بػػػػيف اعتقػػػػاد اف الصػػػػراع االسػػػػرائيمي ليػػػػذه الػػػػدع
الفمسطيني ىو جذر عدـ االستقرار في الشرؽ االوسط وبيف عدـ اكتراث وراء األبػواب المغمقػة مػع االسػتقامة 

 االعالمية مع الرأي العاـ. لكف االمور أكثر تعقيدا في العالـ االستراتيجي.
اقع الذي وصفتو ىذه المقالة ُيكشػؼ بالتػدريج عػف خريطػة جديػدة لعػدـ اسػتقرار وعػدـ يقػيف وتيديػدات، في الو 

وال تستطيع سياسة اسرائيؿ اف تتجاىؿ الخريطة التي تتشكؿ. وفي نفس الوقت يجب عمػى اسػرائيؿ ايضػا اف 
ف مػع السػعودية والػى تطمح الى الحفاظ عمػى آفػاؽ تعػاوف مػع مصػر واالردف وتركيػا والػى تطػوير آفػاؽ تعػاو 

 استغالؿ الفرص الضعاؼ الزعزعات االقميمية.
 27/4/2202، القدس العربي، لندن

 
 مقاالت:

 
 فمسطينيتانضفتان  65

 غاي بخور
كـ دولة فمسطينية نحتاج؟ ىؿ كسور الدوؿ الفمسطينية ىي التػي يحتاجيػا الفمسػطينيوف؟ ىنالػؾ دولػة مسػتقمة 

ييودا والسامرة، والفمسطينيوف في أعماؽ قموبيـ يروف اسرائيؿ دولة  في غزة، ويوجد طمب دولة فمسطينية في
فػػي المئػػة مػػف سػػكاف االردف فمسػػطينيوف، وكانػػت دولػػة فمسػػطينية فػػي جنػػوب لبنػػاف الػػى أف  81فمسػػطينية، و 

 .0982حطميا الجيش االسرائيمي في 
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غيرة فقػػط، بػػؿ اف اسػػرائيؿ المفارقػػة ىػػي أف ىػػذا العػػبء الفمسػػطيني كمػػو ممقػػى االف عمػػى كاىػػؿ اسػػرائيؿ الصػػ
فػي المئػة  81وافقت عمى نحو غريب عمى ذلؾ، في حيف أنو يوجد الى جانبيا دولة كبيرة جدا فارغة تمامػا، 

مػػػف سػػػكانيا فمسػػػطينيوف، والممكػػػة ىنػػػاؾ فمسػػػطينية وابناؤىػػػا نصػػػؼ فمسػػػطينييف. تطمػػػب االردف انشػػػاء دولػػػة 
تعدة لالسػػياـ البتػػة فػػي حػػؿ المشػػكمة الفمسػػطينية. فمسػػطينية عمػػى حسػػاب اسػػرائيؿ لكنيػػا ىػػي نفسػػيا غيػػر مسػػ

يجب أف تنقضي ىذه المفارقة االف، واف يػدرؾ العػالـ ذلػؾ، الف شػظية فمسػطينية صػغيرة فػي ييػودا والسػامرة 
سػػتنتيي الػػى انفجػػار عمػػى حسػػاب االردف ايضػػا واف دولػػة صػػغيرة كيػػذه لػػف تكػػوف ذات بقػػاء. أجػػؿ اف وجػػود 

 والسامرة ممكف ولكنيا ستصبح مشكمة ولف تكوف بمنزلة حؿ ألمد بعيد. شظية دولة فمسطينية في ييودا
عمػػػى الضػػػفتيف الشػػػرقية والغربيػػػة، وكانػػػت ييػػػودا والسػػػامرة جػػػزءا مػػػف المممكػػػة  0967سػػػيطرت االردف حتػػػى 

الياشمية التي منحت السكاف الفمسػطينييف فػي الضػفة الغربيػة جػواز سػفر وبطاقػة ىويػة اردنيػيف، كمػا منحػت 
يف في الضفة الشرقية بالضبط وىـ الكثرة الغالبة مف سكانيا. فكػاف ىػؤالء واولئػؾ مواطنييػا. فكيػؼ الفمسطيني

نجحػػت االردف إذف فػػي 'اسػػػقاط' المشػػكمة الفمسػػطينية عمػػػى كتفػػي اسػػػرائيؿ وحػػدىا؟ وكيػػؼ نجػػػح الجميػػع فػػػي 
االيػاـ السػتة؟ لػـ نسياف فمسػطينية االردف وحقيقػة انيػا سػيطرت عمػى الضػفة الغربيػة سػيطرة تامػة حتػى حػرب 

توافػػؽ اسػػرائيؿ بالمجػػاف فػػي اتفػػاؽ السػػالـ عمػػى أف يكػػوف لػػالردف دور فػػي االمػػاكف المقدسػػة فػػي القػػدس فػػي 
وقػد اسػتمر ىػذا الحكػـ عمػى انحػاء مختمفػة حتػى سػنة  0967ضوء سيطرة االردف عمػى الضػفة الغربيػة حتػى 

0988. 
ى اسرائيؿ في كؿ تفاوض اف تطمب اف تكوف حاف وقت أف ننعش الماضي غير البعيد. فمنذ االف، يجب عم

الضػػػفة الشػػػرقية ايضػػػا، أي االردف جػػػزءا مػػػف الحػػػؿ. وال ييػػػـ أيكػػػوف ذلػػػؾ اتحػػػادا فيػػػدراليا بػػػيف الضػػػفتيف او 
كونفػػدراليا او اتفاقػػات تعػػاوف او حػػدودا مفتوحػػة او ادارة مشػػتركة. لػػف تسػػتطيع اسػػرائيؿ الصػػغيرة المكتظػػة اف 

عمػػػى حسػػػابيا وحػػػدىا، بػػػؿ وافػػػؽ المصػػػريوف وليسػػػت ليػػػـ أي صػػػمة مباشػػػرة توافػػؽ عمػػػى أف يكػػػوف الحػػػؿ بعػػػد 
 بالمشكمة الفمسطينية، عمى المساعدة في حؿ مشكمة غزة، فكيؼ ال تكوف االردف مستعدة لمساعدة اخوتيا؟

المفارقػػػة ىػػػي اف االردف مشػػػغولة فػػػي الفتػػػرة االخيػػػرة بػػػالتحريض عمػػػى اسػػػرائيؿ وقادتيػػػا فػػػي حػػػيف أف مكانػػػة 
يره الممؾ في مقابمػة صػحافية بػذليا ىػي كمكانػة كوريػا الشػمالية وتنبغػي عقوبتيػا. وكأنمػا نسػي  اسرائيؿ كما

وجود اتفاؽ سالـ بيف الدولتيف. في ىذا االطار تطمب االردف في كؿ مكاف انشاء دولة فمسطينية، وكأف ىذا 
كمػو بػأف لػالردف جػزءا مػف  يأتي لعقاب اسرائيؿ. أجؿ، حػاف وقػت اف نػذكرىا واف نػذكر قػادة اسػرائيؿ، والعػالـ

 المشكمة الفمسطينية أكبر وأعمؽ واكثر تاريخية مف جزء اسرائيؿ. حاف وقت أف تنقضي ىذه المفارقة.
 05/7/2202يديعوت 
 06/7/2202، القدس العربي، لندن
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 غيورا إيالند
 لترتيبات األمنية المفاوضات مع سورية وا

عندما ناقشت إسرائيؿ كيفية الدفاع عف نفسيا عقب التوصؿ إلى اتفاقية سػالـ مػع سػورية، قػرر وزيػر الػدفاع 
آنػػذاؾ أنػػو دوف الجػػوالف ال تسػػتطيع الػػبالد الػػدفاع عػػف نفسػػيا )وأنػػا أره أنػػو كػػاف محقػػًا فػػي ذلػػؾ(. لكػػف كيػػؼ 

السػػػورييف مرتفعػػػات الجػػػوالف؟ تمثّػػػؿ الحػػػؿ فػػػي إدراج  يمكننػػا الخػػػروج مػػػف مػػػأزؽ اتفاقيػػػة سػػػالـ تتضػػػمف تسػػػميـ
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ترتيبات أمنية في أي اتفاؽ سالـ تُبعػد الجػيشع السػوري مسػافة بعيػدة عػف الحػدود شػرقًا فػي مػا ُيسػمح لمجػيش 
 اإلسرائيمي بالتمركز عمى ضفاؼ نير األردف القريب مف مرتفعات الجوالف.

تػدرؾ إسػرائيؿ أف السػورييف يسػتعدوف لخػوض حػرب، وأف بناء عمى ىػذا الحػؿ، سػيكوف يومػًا مشػؤومًا عنػدما 
فػػرقيـ العسػػكرية تقتػػرب مػػف مرتفعػػات الجػػوالف. ستسػػارع القػػوات اإلسػػرائيمية المتمركػػزة فػػي منطقػػة قريبػػة مػػف 
الجوالف إلى إعػادة احػتالؿ المنطقػة لكػي تحػدث المواجيػة مػع السػورييف عمػى جبيػة قريبػة مػف الخطػوط التػي 

. وقد اعتمدت ىذه المقاربة عمى افتراضات خمسة تبّيف أنيا جميعًا مضممة. بيد أنو كاف  تحتميا إسرائيؿ اليـو
يكفي أف يكوف أحد تمؾ االفتراضات فقط خاطئًا لينيار المفيوـ برّمتو، وىو أنو في استطاعة إسرائيؿ الػدفاع 

 عف نفسيا بعد تخّمييا عف مرتفعات الجوالف. 
دراسػػة إليالنػػد تحػػت عنػػواف "الحػػدود الدفاعيػػة  2119" نشػػر فػػي العػػاـ ُيػذكر أف "مركػػز القػػدس لمشػػؤوف العامػػة

 لمرتفعات الجوالف"، ذكر فييا االفتراضات الخمسة المثيرة لإلشكاليات وىي:
 . "عندما ستندلع الحرب، ستبدأ في وضع يكوف فيو ِكال الطرفيف حيث يمـز أف يكونا".0
 . "سيتـ إطالؽ اإلنذار بشكؿ فوري".2
 توصؿ إلى تفسير صحيح ألي انتياؾ يقدـ عميو السوريوف".. "سيتـ ال2
 . "سترّد الحكومة اإلسرائيمية بسرعة وقوة عمى أي انتياؾ خطير".1
 . "سينّفذ الجيُش اإلسرائيمي خطتو بسبؽ القوات السورية واتخاذ مواقع لو عمى "قمـ التالؿ".5

ف كانػت مفاوضػات غيػر مباشػرة دخمت إسرائيؿ مجددًا في مفاوضات مع سورية في عيد حكومة أ ولمرت، وا 
لعب األتراؾ دور الوسيط فييا لمتوصؿ إلى اتفاؽ دائـ بيف البمديف. األمر المفاجض ىو أنو برغـ حقيقة أنو لـ 
يػػتـ إجػػراء دراسػػة أمنيػػة عمػػى يػػد محتػػرفيف لموقػػوؼ عمػػى مضػػاميف االنسػػحاب مػػف مرتفعػػات الجػػوالف، كانػػت 

ضات غير المباشرة لإلعالف عف إمكانية االنسحاب مف مرتفعات الجػوالف. إسرائيؿ مستعدة خالؿ تمؾ المفاو 
إلػػى يومنػػا ىػػذا، لػػـ تجػػر مناقشػػة أو معاينػػة بواسػػطة  2111وأنػػا أقػػوؿ بعبػػارات ال لعػػْبس فييػػا أنػػو منػػذ العػػاـ 

ف. المحاكاة، حتى عمى المستوه األساسي، لمعرفة قدرة إسرائيؿ عمى الدفاع عف نفسيا بدوف مرتفعات الجوال
بيد أنو ال يمكف لمطبقة السياسية الزعـ بأف في استطاعتيـ القياـ بيذه المجازفة إاّل بعد إجراء تمػؾ المحاكػاة، 

 ما يجعؿ إجراءىا شرطًا ضروريًا مسبقًا.
 االستعداد ألنواع جديدة من التيديدات 

 التيديدات:عندما جرت المفاوضات مع الفمسطينييف قبؿ عشر سنيف، تصّورت إسرائيؿ نوعيف مف 
. التيديد العسكري: وينبع أساسًا مف تطورات يحتمؿ حدوثيا في األردف والعراؽ )عندما كاف صداـ ال يزاؿ 0

 حاكمو(، فضاًل عف تيديدات أخره مصدرىا الجبية الشرقية.
 . اإلرىػاب: ومصػػدره فػػي األسػػاس فمسػػطينيو الضػػفة الغربيػػة وقطػاع غػػّزة. وفػػي ذلػػؾ إشػػارة إلػػى "اإلرىػػابييف"2

الفمسطينييف الذيف يسعوف الجتياز السياج األمني وتنفيذ عمميات انتحارية داخؿ إسرائيؿ. وقد أخذ الػرّد عمػى 
 تمؾ التيديدات شكؿ عائؽ، سياج أو جدار، وجيود استخبارية.

بيػد أف األحػػداث التػػي وقعػت فػػي السػػنيف العشػر الماضػػية أظيػػرت حػدوث تغّيػػر ممحػػوظ فػي أنػػواع التيديػػدات 
ف توقعيػػا مػػػف الدولػػػة الفمسػػطينية، فػػػي حػػاؿ أقيمػػػت ىػػػذه الدولػػة، أو مػػػف الكيػػاف الفمسػػػطيني القػػػائـ. التػػي يمكػػػ

تضػػّمف ىػػذا التغييػػر المجػػوءع إلػػى أنػػواع ثالثػػة مػػف األسػػمحة أوجػػدت مشػػكالت يصػػعب التعامػػؿ معيػػا إلػػى حػػّد 
 بعيد:
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اريخ عمػػػى اخػػػتالؼ . سػػػيكوف ضػػػرب كامػػػؿ أراضػػػي دولػػػة إسػػػرائيؿ أمػػػرًا سػػػياًل بوسػػػاطة المقػػػذوفات والصػػػو 0
 أنواعيا المنتشرة في مختمؼ أنحاء الضفة الغربية.

. سػتكوف الصػواريخ المتطػورة المضػاّدة لمطػائرات قػادرة عمػػى إسػقاط طػائرات الركػاب الكبيػرة التػي تيػبط فػػي 2
 مطار بف غوريوف الدولي، فضاًل عف الطوافات وحتى الطائرات الحربية.

خداـ الصػػواريخ المضػػاّدة لمػػدبابات والتػػي تعتبػػر شػػديدة الفاعميػػة حتػػى . سػػيكوف فػػي مقػػدور الفمسػػطينييف اسػػت2
الػذي يمتػد مػف شػماؿ إسػرائيؿ إلػى  6كـ في ضرب مواقع استراتيجية مثؿ الطريؽ السػريع  5مده يصؿ إلى 

 جنوبيا، فضاًل عف أىداؼ أخره تتجاوزه مثؿ مواقع حساسة في الدفاع عف إسرائيؿ.
سمحة الثالثة ىذه ىو أنيػا تتعػارض مػع اإلرشػادات التػي نوقشػت تمييػدًا إلدراج القاسـ المشترؾ بيف أنواع األ

 ترتيبات أمنية في أي اتفاؽ يتـ التوصؿ إليو مع الفمسطينييف.
 ضرورة السيطرة عمى الضفة الغربية

كف قيؿ قبؿ عشر سنيف إف الرد عمى التيديد الفمسطيني إلسرائيؿ ىو إقامة دولة فمسطينية منزوعة السالح. ل
ما معنػى ذلػؾ؟ إذا ُجػّردت ىػذه الدولػة مػف الػدبابات ومػف الطػائرات، ُيحتمػؿ التوصػؿ إلػى اتفػاؽ مفّصػؿ بيػذه 

قامة نظاـ مراقبة لإلشراؼ عمى تنفيذه.  الخصوص وا 
نمػػا المقػػذوفات والصػػواريخ المضػػاّدة لمطػػائرات والصػػواريخ  عمػػى أف التيديػػد الحقيقػػي لػػيس مصػػدره الػػدبابات وا 

ات. والقاسػػـ المشػػترؾ بػػيف كػػؿ مػػا تقػػدـ ىػػو سػػيولة تيريػػب األسػػمحة وصػػنعيا خفيػػو، كمػػا ىػػي المضػػاّدة لمػػدباب
 الحاؿ اآلف في غّزة. وال يمكف إقامة نظاـ مراقبة يمكنو الحيمولة دوف حصوؿ ذلؾ.

مثاؿ ذلؾ، عندما يتـ تسيير قافمة تضـ عشرات أو حتى مئات مف الشاحنات التػي تنقػؿ المنتجػات الزراعيػة، 
شػػيء يمكػػف أف يمنػػع مػػف إخفػػاء الصػػواريخ فييػػا. كمػػا أف الفمسػػطينييف لػػف يواجيػػوا مشػػكمة فػػي خػػزف  ال يوجػػد

ىذه األسمحة في المنازؿ وفي األقبية في األحياء السكنية في طولكـر وقمقيمية ونابمس في الضفة الغربية، وال 
تيديػػػد الػػػذي تشػػػكمو ىػػػذه ويوجػػػد كػػػذلؾ وسػػػيمة الكتشػػػاؼ أمػػػر وجودىػػػا إلػػػى أف ُتسػػػتخدـ ضػػػّد إسػػػرائيؿ. إف ال

الصػػواريخ إلسػػرائيؿ أخطػػر بكثيػػر مػػف التيديػػد الػػذي تشػػكمو الػػدبابات أو الطػػائرات. وبالمقابػػؿ، توجػػد وسػػائؿ 
متنوعة ممتازة لمواجيػة الػدبابات والطػائرات، لكػف ال يوجػد وسػيمة لمكافحػة تيريػب ىػذه الصػواريخ أو صػنعيا 

عػػة السػػالح" مفيومػػًا بػػال مضػػموف تقريبػػًا مػػا لػػـ يقتػػرف بنظػػاـ محميػػًا. بنػػاًء عمػػى ذلػػؾ، تكػػوف عبػػارة "دولػػة منزو 
مراقبة. ومف المعروؼ جيدًا أنو حتى في ظؿ أفضؿ سيناريو ممكف، تستطيع الػنظـُ المتاحػة مراقبػةع األسػمحة 
القياسية فقط. والوسيمة الوحيدة لمراقبة منع تيريب ىذه األنواع مف األسمحة إلى الضفة الغربيػة أو المنػع مػف 

 نيعيا فييا ىي السيطرة عمى الضفة الغربية.تص
 ضرورة السيطرة عمى وادي األردن

بناء عمػى مػا تقػدـ، وحػدىا السػيطرة الفاعمػة عمػى وادي األردف الػذي يمتػّد بمػوازاة الحػدود األردنيػة اإلسػرائيمية 
ال تخضػع كمػـ بػيف غػّزة ومصػر  01يمكف أف تمنػع مػف تيريػب ىػذه األسػمحة. كمػا يوجػد حاليػًا حػدود بطػوؿ 

لمسػػيطرة اإلسػػرائيمية وال يوجػػد نظػػاـ مراقبػػة حقيقػػي ىنػػاؾ يمنػػع مػػف التسػػمؿ أو مػػف تيريػػب األسػػمحة إلػػى غػػّزة. 
وفي حاؿ تنازلت إسرائيؿ مف الناحية الفعمية عف سيطرتيا عمػى البمػدات الفمسػطينية الواقعػة بالضػفة الغربيػة، 

 سيبرز عندئذ تيديد ال يوجد حؿ حقيقي لو.
إف الوسػػيمة الكفيمػػة بالتعامػػؿ مػػع اإلرىػػاب ىػػي االسػػتخبارات والتعػػاوف األمنػػي وبنػػاء  2111لعػػاـ قيػؿ لنػػا فػػي ا

سياج فاعؿ. بيد أف اإلرىاب أخذ شكاًل جديدًا اليوـ، وىو يشكؿ عنصرًا فائؽ األىميػة عمػى صػعيد األراضػي 
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األردف فحسػػب، بػػؿ  تتجػػاوز مػػا كانػػت عميػػو الحػػاؿ فػػي الماضػػي، ولسػػنا نعنػػي بػػذلؾ صػػمة ىػػذا التيديػػد بػػوادي
 وبالمعنى الضيؽ لخط حدودي جديد عمى امتداد الخط األخضر أو إلى الشرؽ منو.

، ستصػػػػبح المنطقػػػػة الواقعػػػػة شػػػػرقّي الحػػػػدود 0919إذا كانػػػػت إسػػػػرائيؿ ستنسػػػػحب إلػػػػى خطػػػػوط اليدنػػػػة لسػػػػنة 
ضػًا بمػا أف أي اتفػاؽ اإلسرائيمية الفمسطينية مقرَّ السمطة الفمسطينية وكذلؾ قاعدة ألعػداء محتممػيف آخػريف أي

مع الفمسطينييف لػف يػوفر ضػمانة بالتوصػؿ إلػى اتفػاؽ مػع "حػزب اهلل" أو التوصػؿ إلػى سػالـ مػع سػورية. إف 
مسػػألة تحديػػد إف كانػػت إسػػرائيؿ قػػادرة عمػػى الػػدفاع عػػف نفسػػيا متصػػمة بالعالقػػات مػػع الفمسػػطينييف، وينبغػػي 

و إسػرائيؿ مواجيػة عسػكرية مػع سػورية و"حػزب دراستيا في ظػؿ سػيناريو غيػر مسػتبعد الوقػوع تخػوض بموجبػ
 اهلل" والفمسطينييف.

في ظؿ ىذه الظروؼ، مف شأف نشاط معػادا مصػدره الضػفة الغربيػة أف يشػّؿ قػدرة إسػرائيؿ عمػى تعبئػة قواتيػا 
تمييدًا إلرساليا إلى مرتفعات الجوالف، أو لصّد اليجمات عمى بطاريات صواريخيا مف طراز "أُرو" المضػاّدة 

اريخ البالسػتية أو عمػى المنظومػات األخػره التػي تعتبػر حيويػة فػي مواجيػة عسػكرية مػع أعػداء يممكػوف لمصو 
قػػدرات متطػػورة. يمكػػف لمثػػؿ ىػػذا النشػػاط شػػّؿ قػػدرة إسػػرائيؿ عمػػى تعبئػػة قواتيػػا البّريػػة، بػػؿ وبعػػض نشػػاطاتيا 

ى السيؿ الساحمي بأكممو الجوية وطوافاتيا المخصصة إلخالء الجرحى إذا استطاع الفمسطينيوف السيطرة عم
بواسطة صواريخ متطورة مضاّدة لمطائرات. وىذا يعني أنػو عنػد دراسػة الترتيبػات األمنيػة فػي الضػفة الغربيػة، 

 يتعّيف أف تتجاوز المقاربة عمى حدود حاجات إسرائيؿ المرتبطة بالفمسطينييف. 
 النواحي التكتيكية

 اعاتيا، لما ليا مف وقع كبير عمى القدرة الدفاعية الفعمية:ىناؾ عدد مف النواحي التكتيكية التي يتعّيف مر 
. إف خػػط الرؤيػػة مزّيػػة ميمػػة لمغايػػة فػػي القػػدرة الناريػػة التػػي يتمتػػع بيػػا العػػدو. تتميػػز األسػػمحة ذات المسػػار 0

المنبسط ببساطتيا وفاعميتيا وتوافرىا بكميات كبيرة. ليذا السبب، مف الميـ منع العدو مف السيطرة عمى خط 
لرؤيػػة بنقػػؿ الحػػدود عػػدة كيمػػومترات إضػػافية شػػرقًا عمػػى صػػعيد المسػػافة وعمػػى صػػعيد الطبيعػػة الطبوغرافيػػة ا

وعمػى  6أيضًا. بيػذه الطريقػة، لػف يػتمكف الفمسػطينيوف عمػى سػبيؿ المثػاؿ مػف السػيطرة عمػى الطريػؽ السػريع 
 مواقع أخره بواسطة األسمحة ذات المسار المنبسط.

يػة اإلسػػرائيمية المضػاّدة لمصػػواريخ بفاعميػة، يمػػـز تػوفر حػػّد أدنػى مػػف المػده ليػػذه . لنشػر المنظومػػات الدفاع2
الصػػواريخ. ذلػػؾ أنػػو حتػػى المنظومػػات المتطػػورة تكنولوجيػػًا لػػف تكػػوف مالئمػػة العتػػراض صػػاروخ ُأطمػػؽ مػػف 

رات مسافة كيمومتر واحد أو كيمومتريف. لذلؾ، ستكوف ىذه المنظومات في حاجة إلػى مػده يمتػّد عػدة كيمػومت
الكتشػػػاؼ عمميػػػة إطػػػالؽ الصػػػاروخ والتعامػػػؿ معيػػػا. وبالتػػػالي، يتعػػػّيف عمػػػى إسػػػرائيؿ المحافظػػػة عمػػػى مسػػػافة 

 تكتيكية تسمح بذلؾ.
ف كانػػت كبيػرة الحجػـ. وىػػذه المسػافة الػػدنيا 2 . يمػـز تػوافر مسػػافة دنيػا لنشػػر القػوات البّريػة والقػػوات األخػره وا 

كػػـ إذا قػػيس اعتمػػادًا عمػػى خطػػوط اليدنػػة لسػػنة  05يبمػػغ  غيػػر متػػوافرة لضػػيؽ "عػػرض" دولػػة إسػػرائيؿ الػػذي
0919. 

إنيا مسائؿ ميمة في ظؿ غياب "ىامش" أمني إضػافي وىػي توضػح المسػتمزمات األوليػة التػي تشػتمؿ عمييػا 
 السيناريوىات المشابية.

 تغّير السياسة األميركية 
كية والسياسة األوروبية والسياسػات كاف يوجد حتى األمس القريب خط فاصؿ واضح جدًا بيف السياسة األمير 

األخره. وقد أعرب الرئيس جورج دبميو بوش عف موقؼ كاف مقبواًل لػده األميػركييف طػواؿ السػنيف العشػريف 
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الماضػية عمػى األقػػؿ وىػو أنػو يتعػػّيف أف تمتمػؾ إسػػرائيؿ القػوة الكافيػة لكػػي "تػدافع عػف نفسػػيا بنفسػيا ضػػّد أي 
مػػف التيديػػدات". ومػػا مػػف شػػؾ فػػي أف نقطػػة االنطػػالؽ فػػي المحادثػػات مػػع تيديػػد أو ضػػّد أيػػة توليفػػة محتممػػة 

 األميركييف في مسألة الترتيبات األمنية تمّثمت في أف إسرائيؿ ستدافع عف نفسيا بنفسيا.
لكػػّف األوروبيػػيف يتبنػػوف موقفػػًا مختمفػػًا. حتػػى إف األوروبيػػيف الػػذيف يعتقػػدوف بأىميػػة أف تحػػافظ إسػػرائيؿ عمػػى 

منيا ليسوا مقتنعػيف عمػى اإلطػالؽ بػأف إسػرائيؿ قػادرة بمفردىػا عمػى ضػماف أمنيػا. وىػـ لػذلؾ وجودىا وعمى أ
يقترحوف حمواًل مختمفة، مثؿ نزع سالح الدولة الفمسطينية، أو نشر قوة دولية، أو توفير ضمانات دولية. عمى 

 أف التاريخ حافؿ باألمثمة السمبية الُمحبطة عمى تطبيؽ مثؿ ىذه الحموؿ.
نشػػػيد اليػػػوـ تغّيػػػرًا يػػػدعو إلػػػى القمػػػؽ فػػػي المقاربػػػة األميركيػػػة. ولػػػئف لػػػـ يػػػتـ اإلفصػػػاح عػػػف ىػػػذا التغييػػػر لكننػػػا 

صػػراحة، لكنػػو تغّيػػر نمحظػػو فػػي التراجػػع التػػدريجي فػػي الموقػػؼ األميركػػي إف عمػػى مسػػتوه الػػدعـ األميركػػي 
ناميػًا حيػاؿ إقػداـ إسػػرائيؿ ألعمػاؿ إسػرائيمية معّينػة أو فػي نػواحا أخػره. ونحػف نشػػيد انعػداـ صػبر واضػحًا ومت

عمػػى نشػػر قػػوة عسػػكرية ميمػػا كػػاف حجميػػا بيػػدؼ الػػدفاع عػػف نفسػػيا كمػػا رأينػػا فػػي الموقػػؼ األميركػػي عمػػى 
 صعيد معاىدة منع انتشار األسمحة النووية واألسطوؿ الذي يّمـ شطر غّزة.

سػػرائيؿ تخسػػر مصػػدر الػػدعـ  الرئيسػػي الػػذي يمكنػػو ىنػػاؾ تقػػارب جػػارا بػػيف المػػوقفيف األميركػػي واألوروبػػي، وا 
المسػاعدة عمػػى التوصػػؿ إلػى ترتيبػػات أمنيػػة قابمػة لمتنفيػػذ. وىػػذا يفسػح الطريػػؽ أمػػاـ إمكانيػة جػػّر إسػػرائيؿ إلػػى 
حػػػّؿ يتضػػػمف نشػػػر قػػػوة دوليػػػة وتقػػػديـ ضػػػمانات دوليػػػة ووعػػػود يمكػػػف أف تصػػػبح أدوات خػػػذالف إلسػػػرائيؿ فػػػي 

 الساعة الحرجة.
 5/02/2202، األيام، رام اهلل
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 سميدار بيري
إذىب لتقنع قصر الممؾ فػي االردف فػي أف الحػدث الػذي انعقػد عنػدنا ىػذا االسػبوع تحػت عنػواف "االردف ىػو 
فمسػطيف" ولػد مػف نوايػػا طػاىرة. إذىػب لتقنػػع فػي أف عضػو الكنيسػت آريػػو الػداد بػادر الػػى المػؤتمر بنػاء عمػػى 

مػف وزيػر الخارجيػة ليبرمػاف، أو اف يكػوف تمقػى مػف رئػيس الػوزراء رأيو الخاص دوف أف يتمقػى ضػوء أخضػر 
 نتنياىو غمزة تشجعو عمى "السير في ذلؾ". 

اذا أردنا اف نضيؼ الزيت عمى الشعمة االردنية، فاف الداد وجػد أيضػا مػف الصػواب أف يػدعو ضػيفا مشػكوكا 
اياه دفع أوؿ أمس سفيرة بالده  فيو، عضو برلماف ىولندي يقدـ الى المحاكمة عمى التحريض. جيرت فمدرس

الى االعالف، بما ال لبس فيو، باف ىذا الشخص ال يمثؿ ىولندا، ولكف ماذا ييمو؟ فقد جاء مع خطػة أحػالـ 
 لممستوطنيف: وسعوا، إبنوا بأكبر قدر ممكف، طيروا الفمسطينييف. يريدوف دولة؟ فميجتازوا نير االردف. 

دولػػة مجػػاورة، وقعنػػا معيػػا )أتػػذكروف البالونػػات؟( عمػػى اتفػػاؽ سػػالـ،  كػػـ مػػرة ينبغػػي الػػذكر فػػي أف االردف ىػػو
بكػػػؿ مػػػا يسػػػتوجبو ىػػػذا. عمػػػى رأس ىػػػذه الدولػػػة، اذا مػػػا نسػػػي أحػػػد مػػػا، يقػػػؼ ممػػػؾ يػػػدير المؤسسػػػات ىنػػػاؾ، 
ومسؤوؿ عػف مصػير واسػتقرار مممكتػو. واذا مػا اىتػز حكمػو، فسػيكوف سػيء عنػدنا أيضػا. ال يمكػف الحػد أف 

 الف ىذا ما راؽ لو.  –ويقرر، بيراء سائب، اسقاط الحكـ يجمس في غرفة عمؿ 
كػػـ مػػرة ينبغػػي العػػودة لالعػػالف بػػاف تصػػريحات "االردف ىػػو فمسػػطيف" تثيػػر اعصػػابيـ؟ فمػػيس مػػف شػػأننا كػػـ 
فمسػطينيا يعػػيش فػػي الضػػفة الشػػرقية. كمػػا أنػػو لػيس مػػف شػػأننا أف نفسػػر أحالميػػـ وخططيػػـ لممسػػتقبؿ البعيػػد. 

ع دولػػة سػػيادية تحمػػي أمػػف دولػػة اسػػرائيؿ. عنػػدما حػػاوؿ أحػػد مػػا فػػي طػػرفيـ، وكػػاف لػػدينا خػػط حػػدود طويػػؿ مػػ
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ىناؾ مئات كيػؤالء، اف يعػد عمميػة مضػادة عنػدنا، أثبػت االردنيػوف بػانيـ يعرفػوف كيػؼ يعػالجوه كمػا ينبغػي. 
 واذا كاف الداد يشعر بالممؿ، فمينظر أي عالمة تقدير يعطونيا عندنا الجيزة المخابرات االردنية. 

حتى لو ضعؼ التطبيع، وحتى لػو لػـ يكػف الممػؾ عبػداهلل يغػدؽ عمينػا باالبتسػامات، فػاف االلتػزاـ االمنػي مػف 
 جانبو يواصؿ النجاح في كؿ االمتحانات. 

ىػػي العمػػؽ االمنػػي السػػرائيؿ. لػػو لػػـ يكػػف ىنػػاؾ مػػف يحمػػي  –ولػػيس "فمسػػطيف الموسػػعة"  –المممكػػة االردنيػػة 
 بسيولة مفتوحا أماـ تيريب السالح، العمميات وموجات االرىاب. البوابة الخمفية، لكاف االردف 

إذف يجدر بنا أف نسأؿ النائب الداد وكؿ المؤيديف لصيغتو التافيػة: اذا كػاف االردف ىػو فمسػطيف، فمػف كنػت 
ترغب في أف تره في الحكـ؟ لعمؾ تقرر نيابة عػنيـ؟ ىػؿ تػره زعيمػا يكػوف مقبػوال لػدييـ، فػي االسػرة الدولػة 

نا؟ أيمكنػػؾ أف تتعيػػد بػػاف إختراعػػؾ سيصػػمد؟ أيمكنػػؾ أف تثػػؽ بعيػػوف مغمضػػة بػػزعيـ الضػػفتيف؟ وقػػع لنػػا ولػػدي
ىؿ أنت حقا تعتقد بانػؾ  –مع اليد عمى القمب  –باف حماس ستتتخمى؟ سوريا وايراف لف تستغال الفرصة؟ و 

 ستنجح في إسقاط االسرة المالكة الياشمية؟
ىولندا ما ألقاه، مػاذا نشػأ؟ رئػيس الػوزراء يجػب اف يعتػذر لمممػؾ بػأف بعد أف ألقى ضيفؾ غريب االطوار مف 

أحػدا ىنػػا ال يتػػآمر عمػػى كرسػػيو ىنػػاؾ وأنػػو ال ينبغػػي التعػػاطي معػػؾ بجديػػة. االف إدفػػع باختراعػػؾ ىػػذا عميقػػا 
الػى الجػػارور. لػػـ ننتيػػي بعػػد مػػف اطفػػاء الشػػعالت فػي الكرمػػؿ وأنػػت تصػػر مثػػؿ الطفػػؿ مػػع النرجيمػػة عمػػى أف 

 لجمرات واف تشعؿ النيراف واف تفر وتبقي لالخريف ميمة انقاذ الضحايا واطفاء السنة النيراف.تمقي با
 8/02/2202يديعوت 
 8/02/2202، وكالة سما اإلخبارية
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 ليونيد ألكسندروفتش
داخػػػػػؿ وزارة الخارجيػػػػػة « فنيػػػػػة»بعػػػػػد إلغػػػػػاء زيػػػػػارة الػػػػػرئيس الروسػػػػػي ديمتػػػػػري ميدفيػػػػػديؼ إلسػػػػػرائيؿ، ألسػػػػػباب 

اإلسػػرائيمية، توقػػع الكثيػػروف أف الزيػػارة لممنطقػػة، والمقػػررة لػػألردف والسػػمطة الفمسػػطينية مػػع إسػػرائيؿ، سػػتؤجؿ 
لموعد آخر عندما تنتيي المشاكؿ الفنية في الخارجية اإلسرائيمية، وذلؾ اعتقادا مف البعض بأف إسرائيؿ ىي 

لزيػػارة. ولكػػف تصػػميـ الػػرئيس الروسػػي عمػػى القيػػاـ بالزيػػارة لػػألردف والسػػمطة الوجيػػة الرئيسػػية لميدفيػػديؼ فػػي ا
الفمسطينية، والنتائج التي حققتيا الزيارة، أثبتػت لمجميػع أف إسػرائيؿ لػـ تكػف الوجيػة الرئيسػية فػي الزيػارة، وأف 

يريف أف ىنػاؾ فػي ما ييـ روسيا في األردف بالتحديد، أكثر بكثير مما ييميا في إسرائيؿ. وال يخفى عمى الكث
روسيا مف كانوا يتمنوف تأجيؿ الزيارة أو حتى إلغاءىا، خاصة مف الموبي المػوالي إلسػرائيؿ والػرافض لتقػارب 
روسيا مع العرب، ىذا الموبي الذي تشكؿ بعد انييار االتحاد السوفيتي، وزاد تواجده ونفػوذه فػي عيػد الػرئيس 

 األسبؽ يمتسيف.
إلػى األردف والسػمطة الفمسػطينية فػي األسػبوع الماضػي، كانػت ناجحػة ومثمػرة  زيارة الرئيس الروسػي ميدفيػدؼ

بكافة المعايير، ولـ يكف نجاحيا فػي المجػاؿ السياسػي الػذي يتركػز حػوؿ تحريػؾ التسػوية السػممية فػي الشػرؽ 
خراجيا مف مأزقيا الراىف، خاصة وأف واشنطف وتؿ أبيب تبػذالف جيػودا مكثفػة إلزاحػة روسػيا مػف  األوسط وا 

 المنطقة، وتيميش دورىا السياسي.
لكف النجاح الحقيقي لمزيارة، ىو في تأكيػد حػرص موسػكو عمػى مواصػمة التعػاوف االقتصػادي والصػناعي مػع 
الػػدوؿ العربيػػة، مػػا يشػػكؿ ضػػربة لمنظريػػة التػػي يروجيػػا المػػوبي المػػوالي إلسػػرائيؿ فػػي روسػػيا. لقػػد جػػاءت زيػػارة 
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مييا مػع األطػراؼ العربيػة، لتؤكػد تمسػؾ الكػريممف بشػركائو التػاريخييف، ميدفيدؼ واالتفاقات التي تـ التفاىـ ع
بػػػؿ إف الػػػرئيس ميدفيػػػديؼ أعػػػرب عػػػف قناعتػػػو بأىميػػػة عالقػػػات التعػػػاوف المتطػػػورة التػػػي تػػػربط روسػػػيا بالػػػدوؿ 

 العربية، باعتبار أنيا تصب في مصمحة روسيا.
نطقػػة الشػػرؽ األوسػػط، واتفػػاؽ الجػػانبيف ولعػػؿ تأكيػػدات الكػػريمميف عمػػى أف األردف شػػريؾ قريػػب لروسػػيا فػػي م

عمى التعػاوف فػي عػدة مجػاالت، منيػا مجػاؿ الػنفط والغػاز، ومشػروع تشػييد محطػة كيروذريػة، كػؿ ىػذا يعبػر 
 عف اختيار موسكو لمواصمة التعاوف مع الشريؾ العربي، الذي يعتبر حميفا تاريخيا لروسيا.

ف الموبي المػوالي إلسػرائيؿ فػي روسػيا، ولقػد بػذؿ ىػذا ىذا التوجو الروسي نحو العرب، يمقى معارضة حادة م
الموبي جيودا كبيرة إلجياض اتفاقات روسيا واألردف لتأسيس شركة مشتركة فػي عمػاف إلنتػاج طػراز متطػور 

، إذ عانت إدارة مؤسسة «ىاشـ»، والذي سمي بعد نجاح التجارب بقاذؼ «ارػ بى ػ جي»مف قاذؼ صواريخ 
وصػػمت ليػػذا االتفػػاؽ مػػع الجانػػب األردنػػي، مػػف ضػػربات عنيفػػة، وشػػيدت مصػػانع الروسػػية، التػػي ت« بازلػػت»

بازلػت لمػذخيرة والمعػػدات العسػكرية، والتػػي تأسسػت منػػذ أكثػر مػػف سػبعيف عامػػا، وانتشػرت منتجاتيػػا فػي أكثػػر 
دولػػة، تغييػػرات فػػي عػػدد مػػف إداراتيػػا، وتوقػػع فريػػؽ مػػف الخبػػراء تصػػفية المؤسسػػة، ولػػـ يسػػتبعد ىػػذا  81مػػف  
 يؽ أف يكوف الدافع لذلؾ، ىو حرصيا عمى التعاوف مع الدوؿ العربية في مجاؿ التصنيع العسكري.الفر 

، بأنيػػا تػػورد أسػمحة ومعػػدات عسػػكرية لميميشػػيات «بازلػػت»ووجيػت إسػػرائيؿ اتيامػػات صػػريحة إلدارة مؤسسػة 
، 2116اف عػاـ  خالؿ الحػرب اإلسػرائيمية عمػى لبنػ« أرػ بيػ جي»حزب اهلل، خاصة عندما استخدمت مدافع 

بشكؿ واسع ووجيػت ضػربات موجعػة لجػيش الػدفاع اإلسػرائيمي، إال أف فالديميػر كورنيكػوؼ، المػدير السػابؽ 
لمؤسسػػة بازلػػت، نفػػى بشػػكؿ قػػاطع قيػػاـ مجمػػع بازلػػت بتزويػػد مميشػػيات حػػزب اهلل أو غيرىػػا مػػف المميشػػيات 

وأكػد أف كافػة منتجاتػو تػـ توريػدىا بشػكؿ التابعة لألحزاب والقوه السياسية، بػأي معػدات أو ذخػائر عسػكرية، 
قػػانوني، ولػػـ تصػػؿ إلػػى أيػػة أطػػراؼ أخػػره، اسػػتنادا لمعقػػود الموقعػػة مػػع المشػػتريف والتػػي تمػػنعيـ مػػف توريػػد 

 لجيات أخره دوف موافقة إدارة المؤسسة.« بازلت»منتجات مؤسسة 
ـ اسػػتقرار، وتمكنػػت إدارة وعقػػب انييػػار االتحػػاد السػػوفييتي، مػػرت مصػػانع بازلػػت بأزمػػات حػػادة ومرحمػػة عػػد

مػػػف االنتقػػػاؿ مػػػف مرحمػػػة األزمػػػة إلػػػى مرحمػػػة األربػػػاح، ووقعػػػت عشػػػرات العقػػػود لتصػػػدير « بازلػػػت»مؤسسػػػة 
 .2118و 2117منتجاتيا لمختمؼ األسواؽ، وحققت أرباحا جيدة خالؿ عامي 

وفجػػأة بػػدأت قػػد توصػػمت التفػػاؽ مػػع األردف عمػػى إطػػالؽ اإلنتػػاج المشػػترؾ،  2115وكانػػت إدارة بازلػػت عػػاـ 
تبػػرز عمػػى السػػطح صػػراعات غيػػر واضػػحة المعػػالـ واألسػػباب، إذ واجػػو مػػدير المؤسسػػة آنػػذاؾ اتيامػػا بنيػػب 
المػػاؿ العػػاـ، وتػػـ إيقافػػو احترازيػػًا لمػػدة عشػػريف يومػػًا، صػػدر بعػػدىا قػػرار قضػػائي بػػإخالء سػػبيمو ألف توقيفػػو ال 

لالعتقاد بأف ممؼ التعاوف مع العالـ العربػي  يستند إلى أساس قانوني، ثـ صدر قرار بإقالتو، ما دفع البعض
فػػي مجػػاؿ التصػػنيع العسػػكري، مػػف األسػػباب التػػي دفعػػت لتغييػػر إدارة المؤسسػػة، خاصػػة بعػػد إقالػػة عػػدد مػػف 

، ما يعني أف المشروع مع األردف أصبح «ىاشـ»الخبراء العسكرييف، بينيـ أبرز مصممي قاذفات الصواريخ 
 ميددا باإللغاء.

ت أواخػػر العػاـ الماضػػي لتجػػدد تمسػكيا بيػػذا المشػروع، ووقعػػت روسػيا مػػع األردف اتفاقيػػات لكػف موسػػكو عػاد
ألػؼ قػاذؼ فػي السػنة. وأكػد  61في األردف، صمـ إلنتاج  « ىاشـ»تنص عمى إنشاء مصنع إلنتاج قواذؼ 

 الرئيس ميدفيدؼ خالؿ زيارتو إلى األردف، اىتماـ الكرمميف بتطوير وتعميؽ ىذا التعاوف.



 
 
 

 

 67ص 
 

نتائج اإليجابية تؤكد أف تصػميـ ميدفيػديؼ عمػى زيػارة المنطقػة، رغػـ اسػتبعاد إسػرائيؿ مػف الزيػارة، إنمػا ىذه ال
كاف ألف إسرائيؿ لـ تكف اليدؼ الرئيسي مػف الزيػارة، بػؿ األردف الػذي أصػبح مػف أقػرب الشػركاء لروسػيا فػي 

 المنطقة.
 26/0/2200، البيان، دبي
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 يديعوت ىيئة تحرير 
لـ يكف صعبا أمس مالحظة التوتر والشؾ في عماف أمس بيف القصر الممكي المتحفز والشػارع الػذي يغمػي. 
فقبػػػػؿ عشػػػػرة ايػػػػاـ فقػػػػط أده وزيػػػػر العػػػػدؿ الجديػػػػد، حسػػػػيف المجػػػػالي، اليمػػػػيف لمػػػػوالء لمممػػػػؾ عبػػػػداهلل، لممممكػػػػة 

و: الخػػروج الػى مظػػاىرة فػػي الشػػارع، والػػدوس عػػف ولمنصػبو، وىػػا ىػػو يتجػػرأ عمػػى عمػػؿ مػا لػػـ يحمػػـ بػػو اسػػالف
قصد عمى االعصاب المتوترة وتوريط الممؾ في حادثػة دبموماسػية مػع اسػرائيؿ. فػي منصػبو السػابؽ، كػرئيس 
نقابة المحاميف، لـ يخِؼ المجالي عدائو التفاؽ السالـ ولكؿ تعاوف مف أي نوع. وأتذكر المجالي فػي كمماتػو 

قامسػة، الجنػدي الػذي قتػؿ بالػدـ البػارد سػبع تمميػذات ثانويػة مػف بيػت شػيمش اثنػاء العمنية في محاكمػة احػد د
نزىة ليف في نيرايـ. وكاف الجندي حاوؿ في الماضي قتؿ اسرائيمييف، والمجالي لـ يوفر جيودا كػي يحصػؿ 
لموكمػػو عمػػى عقػػاب مخفػػؼ، بػػؿ ربمػػا تحريػػر فػػوري، بػػدعوه عػػدـ سػػواء العقػػؿ المؤقػػت. ولكػػف الممػػؾ الحسػػيف 
الراحػػؿ، الػػذي زيػػارة االعتػػذار التػػي قػػاـ بيػػا الػػى عػػائالت الضػػحايا لػػف تنسػػى ابػػدا، اغمػػؽ اذنيػػو. ال عفػػو، ال 
عقاب خفيؼ بؿ مؤبد. وىا ىو، أوؿ أمس، ذات المجالي، بقبعتو الجديػدة، يخػرج مػف مكتبػو الفػاخر، ويػدعو 

ف ينبغػػي لػػو أف يفكػػر مػػرتيف. دقامسػػة بالبطػػؿ ويعػػد بمواصػػمة الكفػػاح فػػي سػػبيؿ تحريػػره. أحقػػا؟ مػػف عينػػو كػػا
القضية الثانية التي تقرع االجراس في ارجاء المممكػة لػـ تحصػؿ عنػدنا عمػى عنايػة اعالميػة بسػبب االحػداث 

شػيخ عشػيرة بدويػة وقعػوا عمػى عريضػة تػدعو الممػؾ عبػداهلل  26االخيرة التي ال تنزؿ عف العنػاويف الرئيسػة. 
ى: تقمػػيص نشػػاطيا التجػػاري، تيدئػػة رحالتيػػا التبذيريػػة وفحػػص مػػا الػػى "معالجػػة" عقيمتػػو، الممكػػة رانيػػة. بمعنػػ

يجػػػػري فػػػػي الػػػػرابط بػػػػيف المػػػػاؿ والسػػػػمطة لػػػػده أخييػػػػا، ابنػػػػاء عائمػػػػة ياسػػػػيف، ذات الجػػػػذور الفمسػػػػطينية ولػػػػيس 
الياشػػمية. الصػػحفية القديمػػة رنػػده حبيػػب اجتػػازت كػػؿ الخطػػوط، بمغػػت عػػف العريضػػة وسػػمحت لنفسػػيا بخػػرؽ 

شيير بالعائمة المالكػة. شػيوخ العشػائر، مػف المػواليف التقميػدييف لالسػرة المالكػة، ذعػروا القانوف الذي يحظر الت
بػػػؿ ونفػػػى بعضػػػيـ مشػػػاركتو فػػػي العريضػػػة. وأمػػػس اصػػػدر ابنػػػاء عائمػػػة ياسػػػيف نفيػػػا لالدعػػػاء بػػػانيـ يسػػػتغموف 

صػر مكانتيـ فػي صػالح أعمػاليـ التجاريػة. مػف الصػعب التصػديؽ انػو قبػؿ اسػقاط السػمطة فػي تػونس وفػي م
كانوا سيتجرأوف في االردف عمى اجتياز خطوط حمراء حياؿ القصر الممكي. قضػية شػيوخ العشػائر مػا كانػت 
لتتسرب الى حجـو فضائحية لوال تشخيص توتر االعصاب في القيادة. وزير العدؿ يمكنو أف يرفع الشعارات 

تؿ. في المحظة التي اندلعت مف اليـو حتى الغد، ولكف ليس لديو صالحيات لمحصوؿ عمى عفو لمجندي القا
فييػػا المظػػاىرات فػػي مصػػر أقػػاؿ الممػػؾ رئػػيس الػػوزراء سػػمير الرفػػاعي. وبعػػد يػػوميف عػػيف بػػدال منػػو جنػػراال، 
معػػروؼ البخيػػت، الػػذي يعػػرؼ جيػػدا قضػػية قتػػؿ التمميػػذات فػػي نيػػرايـ منػػذ عيػػد واليتػػو كسػػفير فػػي تػػؿ أبيػػب. 

ة أف قفػز أمػس رئػيس االركػاف االمريكػي مايػؾ مػولف االردف ىو حميؼ قديـ لالدارة في واشنطف. وليس صدف
الى عماف. في ورقة أعدت لو وجد تقػديرات عػف احتمػاؿ انتقػاؿ أثػر الػدومينو الػى المممكػة، معطيػات خطيػرة 
عف الضائقة االقتصادية ومعدالت البطالة العالية، وكذا التخوؼ مػف نػزاع مػوت المسػيرة السياسػية فػي القنػاة 

شػأنو أف يجػدد الحمايػة فػي اف "االردف ىػو فمسػطيف" وتسػخيف اجػواء الفمسػطينييف، فػي  الفمسطينية عندنا مػف
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الضفتيف، ضد القصر في عمػاف. الخبػراء الػذيف يرسػموف خريطػة احتمػاالت المظػاىرات يضػعوف االردف فػي 
ط اسػػفؿ القائمػػة. االنترنػػت والفػػيس بػػوؾ بتشػػجيع مػػف الػػزوجيف الممكيػػيف يعمػػالف بنشػػاط، الجيػػؿ الشػػاب مػػرتب

ولكنو محبط. العالقات مػع اسػرائيؿ قائمػة عمػى المسػتويات االمنيػة فقػط. ال يوجػد سػفير اردنػي فػي تػؿ أبيػب 
منذ أكثر مف سنة. التعاوف االقتصادي والخطط الكبره شطبت. ىذا بالضبط ىو الوقت لالدارة في واشػنطف 

لمصػػػػيره او اثػػػػارة النػػػػزاع بػػػػيف  الف تطمػػػػؽ اشػػػػاراتيا بكػػػػؿ السػػػػبؿ وكػػػػؿ مبعوثييػػػػا بانيػػػػا ال تعتػػػػـز تػػػػرؾ االردف
 السياسييف ورجاؿ الجيش، مثمما فعمت في مصر وتونس. 

 06/22/2200، وكالة سما اإلخبارية
 

 مع شركائيا العرب "إسرائيل"تنتظر عالقات  قاسيةاختبارات  72
 إىود يعاري

 األردن
هلل بتعجيػؿ اإلصػالحات في ظؿ الضغوط المتواصمة مف االلتماسات والمظاىرات المحتممة، وعد الممؾ عبد ا

« اإلخػػػػواف المسػػػػمميف»مػػػػف بينيػػػػا جماعػػػػة  --فػػػػي المممكػػػػة الياشػػػػمية. وىنػػػػاؾ جماعػػػػات معارضػػػػة مختمفػػػػة 
يعّبػػػروف جمػػػيعيـ عػػػف  --ومػػػواطنيف فمسػػػطينييف وآخػػػريف فػػػي شػػػرؽ األردف مػػػف المنتقػػػديف لتصػػػرفات الممػػػؾ 

ّيف العاىػػػؿ األردنػػي بعػػض السياسػػػييف تحفظػػاتيـ بشػػأف السػػالـ مػػػع إسػػرائيؿ. واىتمامػػًا منػػػو بيػػذا االتجػػاه، عػػ
المعروفيف جيدًا والمناىضيف إلسرائيؿ في الحكومة الجديدة التي شكميا رئػيس الػوزراء معػروؼ البخيػت. كمػا 

رئيسػػًا لػػػ "الػػديواف الممكػػي"، وىػػو منصػػب فػػي  --خالػػد الكركػػي  --عػػّيف أيضػػًا أحػػد أشػػد المنتقػػديف إلسػػرائيؿ 
 غاية األىمية.

ف عماف تتجو نحػو سياسػة تفتيػر العالقػات مػع إسػرائيؿ، بػالرغـ مػف اسػتمرار التنسػيؽ حػوؿ مف الواضح إذًا أ
قضػػايا األمػػف والميػػػاه. وفػػي الواقػػػع، قػػد تكػػػوف ىػػذه الفتػػرة األسػػػوأ فػػي التػػػاريخ القصػػير لمسػػػالـ بػػيف الػػػدولتيف. 

تحسػيف العالقػات بػيف ويخشى المسؤولوف اإلسرائيميوف اآلف مػف أف يقبػؿ العاىػؿ األردنػي الػدعوات اإليرانيػة ل
يراف ويقوـ بزيارة طيراف.  بالده وا 

 الخاتمة
ىناؾ اختبارات قاسية تنتظر عالقات إسرائيؿ مػع شػركائيا العػرب فػي اتفاقيػات السػالـ. سػتكوف ىنػاؾ حاجػة 

اإلخػػػػواف »إلػػػػى بػػػػذؿ الكثيػػػػر مػػػػف الجيػػػػود لحمايػػػػة معاىػػػػدات السػػػػالـ مػػػػف قػػػػوة اإلصػػػػرار المتزايػػػػدة لػػػػػ جماعػػػػة 
يرىا مف الفصائؿ المعادية. ويمكف لمواليات المتحدة أف تسيؿ كثيرًا مف ىذا اليػدؼ مػف خػالؿ وغ« المسمميف

توضيحيا بأنيا تعتبر السالـ حجر الزاويػة فػي سياسػاتيا اإلقميميػة، حتػى فػي الوقػت الػذي تػدعـ فيػو االنتقػاؿ 
ال قػػد يػػدخؿ الشػػرؽ األوسػػط فػػي عيػػد مػػف اإل صػػالح يقػػوده إصػػالحيوف إلػػى الديمقراطيػػة فػػي العػػالـ العربػػي، وا 

يػػروف السػػالـ عائقػػًا ليػػـ. يجػػب عمػػى واشػػنطف أف توضػػح جميػػًا بػػأف العمميػػة التػػي بػػدأت فػػي كامػػب ديفيػػد لػػـ 
 تنتيي بعد، وأف معاىدات السالـ تصب في مصمحة الديمقراطيات الجديدة.

 05/3/2200، معيد واشنطن 
 

 في غور االردن السيطرةمبادرة ايتمار:  70
 عوزي داياف

 الفظيع لعائمة بوغؿ يجعؿ الدـ يغمي، ولكنو يستوجب رد فعؿ موزوف. فمنسميو "مبادرة ايتمار".القتؿ 
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مػػاذا تتضػػمف؟ بدايػػة عمينػػا أف نعيػػد االمػػف. اف نمقػػي القػػبض عمػػى القتمػػة واف نحاسػػبيـ ليسػػوا ىػػـ فقػػط. قبػػؿ  
اف، فػي ظػؿ عػدـ وجػود سنوات، في الفترة التي سفؾ فييػا دـ ييػودي دوف انقطػاع، توجػو الشػاعر نتػاف الترمػ

مخمص عمى االرض، الى الرب. وىكذا كتب عف الدـ المسفوؾ: "... وأنت تشـ كرائحة الزىور وأنت تمتقطو 
 بمنديؿ. وأنت تحمينا مف القتمة ومف الصامتيف معا". 

 تعمػػؿ بسػػرعة لمقػػبض عمػػى القتمػػة ومرسػػمييـ. إذ ال -الجػػيش االسػػرائيمي واذرع االمػػف  -اليػػـو يوجػػد عنػػواف  
يحتمؿ أال يكوف ىناؾ مخططوف ومرسموف وكاولئؾ ممف عرفوا ولـ يمنعوا. عف كؿ ىذا يتعيف عمى السمطة 
أف تعطػػي الجػػواب واف تثبػػت بانيػػا غيػػر مذنبػػة. منػػذ زمػػف بعيػػد والسػػمطة تتمتػػرس فػػي موقػػؼ "اقعػػد وال تفعػػؿ 

سػػتعدة لمفاوضػػات شػػيئا". لػػيس ىنػػاؾ شػػيء مطمػػوب منيػػا وىػػي تػػرفض كػػؿ اقتػػراح ومبػػادرة بػػؿ انيػػا غيػػر م
 مباشرة غير مشروطة، والتي ىي خطوة اولى وطبيعية لكؿ حوار.

ثانيا، عمينا أف نصحو مف الصيغة التي فشمت "السالـ سػيجمب االمػف". فقػط االمػف سػيجمب االمػف. وبػدوف  
 " بػؿ التخطػيط المكانيػة "السػور2أمف لف يكوف سالـ. واضح أف ال معنى لالنكباب عمى "خطاب بار ايالف 

". في المجاؿ العسكري، السور الواقي، وعمى رأسو تحسيف الحماية التي فشمت فػي اختبػار النتيجػة. 2الواقي 
حػػائط حديػػدي حػػديث، يتضػػمف اسػػتمرار تعزيػػز االسػػتيطاف واسػػتمرار البنػػاء المجمػػد  -فػػي المجػػاؿ السياسػػي 

ثػػار مدنيػػة وأمنيػػة. يجػػب عمػػؿ "بحكػػـ االمػػر الواقػػع" منػػذ زمػػف. لػػيس اليتمػػار مخطػػط ىيكمػػي، وليػػذه الحقيقػػة أ
 ذلؾ في اطار القانوف، ولكف باالساس في اطار سمـ اولويات وطني. 

التػي تشػرؼ عمػى  777عمى مده السنيف تطورت ايتمػار شػرقا. مػف تمػة الػى تمػة الػى أف وصػمت الػى التمػة  
ا حػػػدود قابمػػػة . كػػػؿ دولػػػة مػػػف حقيػػػا أف تكػػػوف ليػػػ0الوطنيػػػة رقػػػـ  -منطقػػػة االولويػػػة االمنيػػػة  -غػػػور االردف 

لمػػدفاع، فمػػا بالػػؾ باسػػرائيؿ. صػػحيح، قػػاؿ رئػػيس الػػوزراء فػػي زيارتػػو الػػى غػػور االردف بػػاف ىػػذه ىػػي الحػػدود 
االمنية الشرقية. عمى الحدود القابمة لمدفاع أف توفر ثالثة احتياجات امنيػة اساسػية. واحػدة ىػي الحفػاظ عمػى 

كػـ. ىػذا عمػؽ 61ر المتوسط ىػو فػي المتوسػط عمؽ استراتيجي. عرض اسرائيؿ مف نير االردف وحتى البح
اسػػتراتيجي بالحػػد االدنػػى أىميتػػو تػػزداد فقػػط فػػي العصػػر الػػذي تنتقػػؿ فيػػو ايػػراف الػػى قػػدرة نوويػػة وتكثػػر فيػػو 

 الصواريخ الباليستية وبعيدة المده، والتي تيدد، ايضا وباالساس، المراكز السكانية. 
د ىجـو تقميدي مف الشرؽ. انعداـ اليقػيف عػاد بقػوة الػى شػرؽ الحاجة الثانية تكمف في القدرة عمى الدفاع ض 

اوسطنا. قوات الواليات المتحدة تواصؿ الخروج مف العراؽ، ومف يدري ماذا سيكوف ىناؾ بعد سنوات، وماذا 
سػػيكوف فػػي االردف. فػػي ىػػذا الوضػػع لػػـ يعػػد ىنػػاؾ "احتمػػاؿ صػػغير لجبيػػة شػػرقية". ىنػػاؾ ضػػرورة ممحػػة الف 

مكانية الدفاع ضد ىجـو مف الشرؽ. العنصر الثالػث ىػو تجريػد المنػاطؽ التػي تحػت سػيطرة نبقي في ايدينا ا
السمطة. فقط تواجد اسرائيمي في كؿ الغػالؼ الشػرقي لمنطقػة ييػودا والسػامرة سيسػمح بتجريػد حقيقػي لمسػمطة 

قتيػػػا عمػػػى الفمسػػطينية، والتجريػػػد ىػػػو، كمػػػا ىػػو معػػػروؼ أحػػػد الشػػػروط االساسػػػية التػػي طرحتيػػػا اسػػػرائيؿ لمواف
"دولتيف لمشعبيف". مناطؽ الدفاع الحيوية ىذه توجد فقط في غور االردف. واضيؼ فأقوؿ ما كػاف بغيػر وسػع 
رئيس الوزراء أف يقولو ىناؾ. ليس "ترتيبات أمنية" نطالػب بيػا، بػؿ السػيادة. اذا مػا كانػت سػيادة، فسػنحرص 

ه الػػزمف ال ترتيبػػات وال أمػػف. ال بػػديؿ عػػف عمػػى الترتيبػػات االمنيػػة. واذا لػػـ تكػػف سػػيادة لػػف تكػػوف عمػػى مػػد
 الجندي االسرائيمي الذي يحمي أرضو. 

 05/3/2200اسرائيل اليوم 
 06/3/2200، وكالة سما اإلخبارية
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 الدستورية في األردن والممكية "إسرائيل" 72
 صالح النعامي

عية لإلصالحات السياسػية فػي يحبس صناع القرار في إسرائيؿ أنفاسيـ انتظارًا لنتائج التحركات الشبابية الدا
األردف، فكما قاؿ رئيس قسـ األبحاث في شعبة االستخبارات العسكرية الجنراؿ يوسي باديتس فإف نجاح ىذه 
التحركات في تحقيؽ أىػدافيا، السػيما تحويػؿ النظػاـ فػي األردف إلػى ممكيػة دسػتورية يمثػؿ تغييػرًا جوىريػًا فػي 

ارؼ، ألنو يعنػي إحػداث تغييػر جػذري فػي صػيغة الحكػـ ستفضػي حتمػًا البيئة اإلستراتيجية إلسرائيؿ بشكؿ ج
 إلى تغيير طابع العالقات التي ظمت تربط إسرائيؿ باألردف عمى مده عقود مف الزمف.

سػػرائيؿ، كيػػؼ  والسػػؤاؿ الػػذي يطػػرح نفسػػو ىنػػا: فػػي ضػػوء الطػػابع الخػػاص لمعالقػػات بػػيف النظػػاـ الياشػػمي وا 
ردف إلػى الممكيػة الدسػتورية عمػى البيئػة اإلسػتراتيجية إلسػرائيؿ؟، ومػا ىػي يمكف أف يؤثر تحوؿ النظاـ فػي األ

المخاطر التي يتحوط ليا الكياف الصييوني في حاؿ تحقؽ ىذا السيناريو؟، وما حدود ىامش المناورة المتاح 
 إلسرائيؿ لمساعدة النظاـ األردني لدرء ىذه المخاطر؟.

 ذخر إستراتيجي وضرورة وجودية
أنػو قػد كتػب الكثيػر عػف طػابع العالقػات الخاصػة بػيف النظػاـ األردنػي الحػالي وبػيف إسػرائيؿ،  عمى الرغـ مف

 فإنو نادرًا ما أقر المسؤولوف اإلسرائيميوف بما يدور في الخفاء بيف الكياف الصييوني والمممكة األردنية.
رسمية الوحيػدة التػي تعبػر تكاد تكوف الوثيقة ال 06/2/2117لكف الوثيقة التي نشرتيا صحيفة ىآرتس بتاريخ 

عف التقييـ اإلسرائيمي لمدور الذي لعبو النظاـ الياشمي ويمعبو في خدمة المصالح اإلسػتراتيجية إلسػرائيؿ، إذ 
جاء في الوثيقة التػي كانػت عبػارة عػف ورقػة قػدمتيا دوائػر التقيػيـ اإلسػتراتيجي فػي كػؿ مػف جيػازْي "الموسػاد" 

ف القومي لرئيس الوزراء في ذلؾ الوقت إييػود أولمػرت، حيػث جػاء فييػا واالستخبارات العسكرية ومجمس األم
أف النظػػػاـ األردنػػػي يمثػػػؿ "ذخػػػرًا إسػػػتراتيجيًا إلسػػػرائيؿ مػػػف الطػػػراز األوؿ، وأف أي مخػػػاطر تيػػػدد بقػػػاءه تعتبػػػر 

 تيديدًا وجوديًا إلسرائيؿ".
اميف بػف أليعػازر عنػدما سػئؿ عػف ولعؿ ما قالو وزير الدفاع اإلسرائيمي األسبؽ والقيادي فػي حػزب العمػؿ بنيػ

، ذو داللة خاصة، إذ قاؿ: "إف 05/2/2100تداعيات سقوط نظاـ الرئيس مبارؾ لإلذاعة اإلسرائيمية بتاريخ 
 الكارثة األكبر ستحؿ بنا في حاؿ تضعضع حكـ جارنا الشرقي، فإذا طار ىو فسنطير نحف".

ة تحػوؿ األردف إلػى ممكيػة دسػتورية حقيقػة أف ىػذا ومما يثير الرعب في نفػوس النخػب اإلسػرائيمية مػف إمكانيػ
التحػػوؿ سيسػػحب البسػػاط مػػف تحػػت أقػػداـ الممػػؾ، وسػػيحرمو مػػف التػػأثير عمػػى مسػػار األمػػور لتتوالىػػا ىيئػػات 
سياسية منتخبة معادية إلسرائيؿ حتمًا، كما يقوؿ رئيس ىيئة أركاف الجيش اإلسرائيمي األسػبؽ أمنػوف ليبكػيف 

 شاحاؾ.
بروف أف تحويؿ األردف إلى الممكية الدستورية يعني نقؿ دائػرة التػأثير مػف الممػؾ إلػى الشػعب ففي إسرائيؿ يعت

األردني، الذي يعتبر فػي نظػر اإلسػرائيمييف أحػد الشػعوب العربيػة األكثػر تطرفػًا تجػاه إسػرائيؿ، كمػا قػاؿ يومػًا 
جانبيف سػينقمب رأسػًا عمػى عقػب الرئيس اإلسرائيمي األسبؽ إسحؽ نافوف، وبالتالي فإف طابع العالقات بيف ال

 في أعقاب ىذا التحوؿ.
 تأمين الحدود

إف أحػد أىػـ بواعػث الفػزع لػده النظػاـ اإلسػرائيمي مػػف إمكانيػة التحػوؿ إلػى الممكيػة الدسػتورية فػي األردف ىػػو 
ميف االعتقاد الجاـز بأف ىذا التحوؿ يعني توقؼ األردف عف تقديـ الخدمات األمنية إلسرائيؿ، وعمى رأسيا تأ

 الحدود، التي تعد األطوؿ بيف الكياف الصييوني ودولة عربية.
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 -الػذي قػاد الجػيش اإلسػرائيمي فػي الضػفة الغربيػة-وكما كتب الوزير اإلسػرائيمي السػابؽ الجنػراؿ إفػرايـ سػنيو 
، أف اآلالؼ مػف اإلسػرائيمييف مػدينوف ببقػائيـ عمػى قيػد الحيػاة لمجيػود التػي 02/8/2101في ىػآرتس بتػاريخ 

-بذليا األجيزة األمنية األردنية، وعمى وجو الخصوص جياز المخابرات العامػة، ألف ىػذه األجيػزة تمكنػت ت
مػف إحبػاط محػاوالت التسػمؿ التػي قػاـ بيػا أردنيػوف وفمسػطينيوف لتنفيػذ عمميػات  -عمى مده عقػود مػف الػزمف

اف ليػا دور حاسػـ فػي الحفػاظ في قمب إسرائيؿ والضفة الغربية، عالوة عمى أنيا قدمت معمومات إلسػرائيؿ كػ
 عمى أمف اإلسرائيمييف.

وقد أقر رأس النظاـ األردني بذلؾ، حيث وصؿ األمر إلى حد تباىي الممؾ عبػد اهلل بػدور نظامػو فػي حمايػة 
عف الممؾ عبد اهلل  21/02/2112أرواح اإلسرائيمييف، فقد نقمت صحيفة معاريؼ في عددىا الصادر بتاريخ 

ة المنظمات الييودية أثناء زيارتو لواشػنطف: "فمتعممػوا أييػا األصػدقاء أننػا أنقػذنا أرواحػًا قولو لمجموعة مف قاد
 إسرائيمية كثيرة".

وممػػا ال شػػؾ فيػػو أف النظػػاـ األردنػػي قػػد أسػػيـ فػػي تقمػػيص األعبػػاء العسػػكرية الممقػػاة عمػػى كاىػػؿ المؤسسػػة 
ئػػيس قسػػـ األبحػػاث فػػي "الموسػػاد" الػػذي شػػغؿ سػػابقًا منصػػب ر -العسػػكرية اإلسػػرائيمية، وحسػػب عػػوزي عػػراد 

فإنو لوال الدور الذي تقـو بو العسكرية األردنية فػي تػأميف الحػدود مػع إسػرائيؿ  -ورئيس مجمس األمف القومي
الضطر الجيش اإلسرائيمي إلى إرساؿ جميع ألويػة النخبػة لمقيػاـ بيػذه الميمػة، وىػو مػا يعنػي المػس بإمكانيػة 

 مناورات العسكرية.تفرغ الجيش إلجراء التدريبات وال
 التعاون االستخباري

لقػػد تطػػور التعػػاوف االسػػتخباري بػػيف إسػػرائيؿ والنظػػاـ األردنػػي ليصػػؿ مسػػتويات كبيػػرة جػػدًا، وقػػد فػػتح جيػػاز 
الموساد مكتبًا خاصًا لو في عماف، كما دلت عمى ذلؾ التحقيقػات التػي أجريػت فػي أعقػاب محاولػة االغتيػاؿ 

 .0997د رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعؿ في صيؼ عاـ الفاشمة التي نفذىا "الموساد" ض
بأنػو ال حػدود لحجػـ التعػاوف  -وزير الدفاع اإلسرائيمي وقت تنفيذ محاولة االغتيػاؿ-وقد أقر إسحؽ مردخاي 

 االستخباري وتبادؿ المعمومات بيف إسرائيؿ واألردف في مجاؿ ما أسماىا "محاربة اإلرىاب".
موؾ الممؾ حسيف الذي اكتفى بأف يتـ إطالؽ سراح الشيخ أحمد ياسيف واثنيف مف مرافقيو ويمتدح مردخاي س

مػػف السػػجف اإلسػػرائيمي مقابػػؿ إفػػراج األردف عػػف عميمػػْي "الموسػػاد" المػػذيف شػػاركا فػػي تنفيػػذ محاولػػة االغتيػػاؿ، 
ف اإلسرائيمية مقابؿ ويؤكد ياتوـ أنو لو أصر حسيف عمى اإلفراج عف جميع المعتقميف الفمسطينييف في السجو 

 عميمْي "الموساد"، لما ترددت إسرائيؿ في االستجابة لطمبو.
ومػػػف الشػػػواىد المػػػرة عمػػػى حجػػػـ التعػػػاوف االسػػػتخباري بػػػيف الجػػػانبيف، الػػػذي يسػػػتيدؼ كػػػؿ مػػػا تعتبػػػره إسػػػرائيؿ 
مصػػدر تيديػػد ليػػا، مػػا أكدتػػو وسػػائؿ اإلعػػالـ مػػف أف المينػػدس ضػػرار أبػػو سيسػػي نائػػب مػػدير محطػػة توليػػد 

كػاف قػد خضػع  -الذي اختطفو "الموساد" مػؤخرًا أثنػاء وجػوده فػي أوكرانيػا قبػؿ شػير تقريبػاً -الكيرباء في غزة 
 أثناء سفره عبر مطار عماف لتحقيؽ مكثؼ في أروقة المخابرات العامة األردنية.

رات األردنيػػػة ويػػػروي كثيػػػر مػػػف الفمسػػػطينييف الػػػذيف اعتمقػػػوا فػػػي السػػػجوف اإلسػػػرائيمية وزاروا األردف أف المخػػػاب
 تستجوبيـ عند دخوليـ المعابر الحدودية بناًء عمى اعترافاتيـ لده المخابرات اإلسرائيمية.

 المشاركة في حصار المقاومة
ال تفوت اإلسرائيمييف اإلشادة بدور النظاـ األردني في محاصرة المقاومات العربية وتحديدًا الفمسطينية. فعمػى 

قد عزت في حينو قرارىا بطرد قيادة حركة حماس مف األردف إلى تجاوز ىذه الرغـ مف أف الحكومة األردنية 
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القيػػادة لمقػػانوف األردنػػي، فػػإف رئػػيس جيػػاز الموسػػاد األسػػبؽ دانػػي يػػاتـو يؤكػػد أف ىػػذا القػػرار اتخػػذ بالتعػػاوف 
 والتنسيؽ المسبؽ مع إسرائيؿ، وضمف التزاـ الحكومة األردنية بتضييؽ الخناؽ عمى حركة حماس.

صػراره عمػى ويمتد ح اإلسرائيميوف كثيرًا الدور الذي قػاـ بػو النظػاـ األردنػي فػي محاصػرة حكػـ حركػة حمػاس وا 
عدـ إجراء أي اتصاالت معيا. وما زاؿ اإلسرائيميوف يذكروف المقابمة التي أجرتيا القنػاة الثانيػة فػي التمفزيػوف 

ث عبػر عػف اسػتيائو لفشػؿ إسػرائيؿ فػي حسػـ اإلسرائيمي مع الممؾ عبد اهلل بعد انتياء حرب لبناف الثانية، حي
 الحرب، حيث قاؿ: "إف فشمكـ فشمنا، والعكس صحيح".

 حقيقة الموقف من القدس
عمى الرغـ مػف االنتقػادات التػي يوجييػا النظػاـ األردنػي إلسػرائيؿ عمػى خمفيػة المشػاريع التيويديػة فػي القػدس 

ال تعػػدو كونيػػا ضػػريبة كالميػػة، حيػػث كشػػؼ  ومػػا يتعػػرض لػػو المسػػجد األقصػػى، فإنػػو تبػػيف أف ىػػذه المواقػػؼ
النقاب عػف أف ىنػاؾ تعاونػا  02/2/2117معمؽ الشؤوف العربية في صحيفة ىآرتس داني روبنشتايف بتاريخ 

سػػرائيؿ فػػي إحبػػاط الجيػػود التػػي يبػػذليا الشػػيخ رائػػد صػػالح زعػػيـ الحركػػة اإلسػػالمية لمػػدفاع عػػف  بػػيف األردف وا 
 المقدسات في القدس.

ت ذات الداللة، أف السمطات األردنية تحرص عمى منع الشيخ رائد ونائبو الشيخ كمػاؿ الخطيػب ومف المفارقا
-مػػػف دخػػػوؿ األردف، مػػػع أف ىػػػاتيف الشخصػػػيتيف تحظيػػػاف بتقػػػدير ىائػػػؿ لػػػده الشػػػعوب العربيػػػة واإلسػػػالمية 

 لدورىما في الذود عف األقصى وقضية القدس. -وضمنيا الشعب األردني
 خريطة المخاطر

صػػيغة الحكػػـ الحاليػػة فػػي األردف ىػػي التػػي سػػمحت إلسػػرائيؿ بتحقيػػؽ مصػػالحيا عمػػى النحػػو الػػذي إف كانػػت 
تمت اإلشارة إليو الحقػًا، فػإف التحػوؿ إلػى الممكيػة الدسػتورية يػؤذف بمواجيػة إسػرائيؿ مخػاطر كبيػرة. فػالتحوؿ 

يميػػيف فػػي محاربػػة فػػي األردف بعػػد سػػقوط نظػػاـ مبػػارؾ فػػي مصػػر يعنػػي أف إسػػرائيؿ فقػػدت أىػػـ شػػركائيا اإلقم
المقاومػػة، وىػػذا يعنػػي حتمػػًا مضػػاعفة األعبػػاء التػػي سػػتكوف ممقػػاة عمػػى عػػاتؽ المؤسسػػة األمنيػػة اإلسػػرائيمية 
بشػػػكؿ لػػػـ تعرفػػػو مػػػف قبػػػؿ، وسػػػيؤثر بكػػػؿ تأكيػػػد عمػػػى كفػػػاءة ىػػػذه المؤسسػػػة، ممػػػا يشػػػكؿ ضػػػربة قويػػػة لألمػػػف 

 "القومي" اإلسرائيمي.
اليػد األمػور فػي األردف يعنػي تقمػيص قػدرة إسػرائيؿ عمػى توجيػو في نفس الوقت فإف تحمؿ حكومػة منتخبػة مق

الضربات لمشعب الفمسطيني ومقاومتػو، إذ إف الحكومػات المنتخبػة فػي األردف كمػا فػي مصػر لػف تمػر مػرور 
 الكراـ عمى الممارسات القمعية اإلسرائيمية ضد الفمسطينييف، ولو مف باب مراعاة الرأي العاـ لدييا.

يوف بػػأف تغييػػر صػػيغة الحكػػـ القائمػػة فػػي األردف يعنػػي التمييػػد لعػػودة خطػػر الجبيػػة الشػػرقية، ويجػػـز اإلسػػرائيم
مكانية استيداؼ الكياف الصييوني مف جية الشرؽ.  وا 

وعمػػػػى الصػػػػعيد االقتصػػػػادي، فػػػػإف التحػػػػوالت فػػػػي األردف تعنػػػػي زيػػػػادة األعبػػػػاء عمػػػػى كاىػػػػؿ الخزانػػػػة العامػػػػة 
بػػة بإعػػادة نشػػر قواتيػػا عمػػى طػػوؿ الحػػدود وتخصػػيص إمكانيػػات اإلسػػرائيمية، حيػػث إف إسػػرائيؿ سػػتكوف مطال

 ضخمة وتجييزات لوجستية لضماف تحقيؽ األمف، وىذا يتطمب تخصيص موازنات ضخمة.
 آليات التحرك اإلسرائيمية

لقد برىنت إسرائيؿ باألفعاؿ عمى مده حرصيا عمى بقاء النظاـ األردني الحالي، حيث لػـ تتػردد فػي التػدخؿ 
، وحرصػت 0971ما تحػرؾ الجػيش السػوري إلغاثػة الفمسػطينييف أثنػاء أحػداث أيمػوؿ األسػود عػاـ إلنقاذه عنػد

تؿ أبيب عمى إبالغ اإلدارة األميركية بتحفظاتيا عمى مخططات انسحاب الجيش األميركي مف العراؽ، عمى 
آرتس، اعتبػػػػػار أف انسػػػػػحاب األميػػػػػركييف بالكامػػػػػؿ مػػػػػف العػػػػػراؽ قػػػػػد يػػػػػؤدي إلػػػػػى إسػػػػػقاط النظػػػػػاـ األردنػػػػػي )ىػػػػػ
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(، وقد أسيمت التحركات اإلسرائيمية في تعديؿ مخططات االنسحاب عبر اإلبقاء عمى عشرات 06/2/2117
 اآلالؼ مف الجنود األميركييف.

يػدرؾ صػناع القػرار فػي تػػؿ أبيػب أف قػدرتيـ عمػى التػػدخؿ حاليػًا فيمػا يجػري فػػي األردف محػدودة، بػؿ إنػو فػػي 
 ، فإنو سيؤدي إلى نتائج عكسية.حاؿ تـ لمس أثر أي نوع مف أنواع التدخؿ

لكف ىذا ال يعني أف إسرائيؿ ال تتحرؾ مف وراء الكواليس، السيما عبر التنسيؽ الوثيؽ مع اإلدارة األميركية، 
حيث شكؿ نتنياىو خمية عمؿ مف مكتبو واألجيزة األمنية لتنسيؽ المواقؼ مع واشنطف، وقػد تػـ التعبيػر عػف 

ف اإلدارة األميركيػػة والحكػػـ فػػي األردف، وتػػـ نصػػح النظػػاـ بالتجػػاوب مػػع ذلػػؾ بػػالحوار السػػري الػػذي جػػره بػػي
 بعض مطالب اإلصالح دوف أف يؤدي ذلؾ إلى تغيير حقيقي في صيغة الحكـ.

وىنػػاؾ دعػػوات تصػػدر عػػف النخػػب اإلسػػرائيمية تطالػػب نتنيػػاىو بػػأف يضػػبط سػػموؾ حكومتػػو تجػػاه الفمسػػطينييف 
 يقوـ بيا المطالبوف باإلصالح الحقيقي.بشكؿ ال يسمح بتعزيز االحتجاجات التي 

فعمى سبيؿ المثاؿ بات ىناؾ مف يطالب في إسرائيؿ بعدـ التوسع في تنفيذ عمميات القصؼ ضد قطاع غػزة 
حتى ال يتـ إحػراج األنظمػة العربيػة، السػيما النظػاـ األردنػي، تحديػدًا فػي ظػؿ اسػتعادة الشػعوب العربيػة زمػاـ 

 المبادرة والثقة بالنفس.
مى الشباب األردني الرائع الذي يثور مطالبًا بالحرية واإلصالح السياسي أف يدرؾ أف نجاحو فػي تغييػر إف ع

الواقع القػائـ حاليػًا فػي األردف لػف يػؤدي فقػط إلػى إسػداؿ السػتار عمػى حقبػة قاتمػة فػي تػاريخ بمػدىـ، بػؿ إنيػـ 
 وني مف التنفس الصناعي.سينجحوف في إبطاؿ مفعوؿ أسطوانة األوكسجيف التي تمكف الكياف الصيي

 5/4/2200، الجزيرة نت، الدوحة
 

 اإلسرائيمي المنظوردور األردن في  73
 وليد عبد الحي

اإلسػػػرائيمية فػػي عمقيػػا التػػػاريخي بأنيػػا نمػػوذج لمعبػػة غيػػػر صػػفرية فػػي العالقػػػات  -تتسػػـ العالقػػات األردنيػػة 
ر فػػي نقػػاط أخػػره، فمكػػؿ منيمػػا روابطػػو الدوليػػة، فػػدوائر المصػػالح لكػػؿ منيمػػا تتجػػاذب فػػي نقػػاط معينػػة لتتنػػاف

ممػا يعنػي لممراقػب تمػاثال وظيفيػا فػي األدوار  -بغض النظر عػف تبػايف دوافػع ذلػؾ  -الوثيقة بالقوه الغربية 
فػػي المشػػيد الػػدولي، وقػػد تبػػدو نقػػاط التمػػاس فػػي المشػػيد اإلقميمػػي تكريسػػا ليػػذا النمػػوذج، كمػػا ىػػو الحػػاؿ فػػي 

 المسمح ..الخ. الموقؼ مف إيراف أو مف اإلسالـ
عمى أف بيئة صنع القرار الداخمي لكؿ منيما، وضغوط البيئة اإلقميمية أحيانا، واضطراب سػمـ القػوه الػدولي 
بيف مرحمة وأخره، يدفع بنقاط التجاذب إلى التنػافر التػدريجي لتصػؿ إلػى حػد المواجيػة العسػكرية كمػا حػدث 

 الؿ حرب أكتوبر(.)خ 0972) معركة الكرامة(، 0968، 0967، 0918في عاـ 
وتمثؿ المشكمة الفمسطينية القضية المركزية التي تحػدد اتجاىػات التقػارب والتباعػد بػيف الطػرفيف، مػع ضػرورة 
األخذ في االعتبار فارؽ اإلمكانيات بينيما رغـ التقارب في متغير الحجـ الػديموغرافي، فالفػارؽ بػيف إجمػالي 

مميػػار دوالر(، ناىيػػؾ عػػف  207مميػػار دوالر مقابػػؿ  21حػػوالي النػػاتج القػػومي كبيػػر لمغايػػة لصػػالح إسػػرائيؿ) 
 الفجوة الكبيرة في القوة العسكرية والتقدـ التكنولوجي وأدوات النفوذ الخارجية.

فػػإذا قبمنػػا بػػأف العالقػػات الدوليػػة نتػػاج تفػػاعالت مػػوازيف القػػوه )بمتغيراتيػػا الماديػػة والمعنويػػة وفػػف إدارة ىػػذه 
تسػػعى السػػتثمار نقػػاط التقػػاطع مػػع األردف لحػػؿ المشػػكمة الفمسػػطينية عمػػى حسػػابو، المتغيػػرات(، فػػإف إسػػرائيؿ 

والفارؽ بيف التصورات اإلسرائيمية المختمفة في ىذا المجػاؿ ىػو فػي درجػة خطورتيػا عمػى األردف مػف ناحيػة، 
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ليػػػة أو فػػػي درجػػػة قابميتيػػػا لمتطبيػػػؽ مػػػف قبػػػؿ األردف الرسػػػمي والشػػػعبي أو الطػػػرؼ الفمسػػػطيني أو القػػػوه الدو 
 واإلقميمية مف ناحية أخره.

 الحسابات اإلسرائيمية والفاتورة األردنية - أ
-0967تمحورت التصورات الصييونية لحؿ القضية الفمسطينية حوؿ تصوريف استراتيجييف خالؿ الفترة مف 

0991: 
مػػى نيػػر الحػػؿ الػػذي اقترحػػو حػػزب العمػػؿ بإعػػادة أكبػػر قػػدر ممكػػف مػػف الضػػفة الغربيػػة لػػألردف مػػع البقػػاء ع أ

، والػدافع الرئيسػي وراء ىػذا الحػؿ ىػو اليػروب مػف 0918األردف وتوسيع الحػد الفاصػؿ بػيف الضػفة وأراضػي 
 احتماؿ دولة ثنائية القومية في حاؿ استمرار إسرائيؿ في إخضاع سكاف الضفة الغربية وقطاع غزة لسمطتيا.

وأقػػؿ قػػدر مػػف السػػكاف ومػػنحيـ  رفػػض الميكػػود الحػػؿ الػػذي كػػاف يػػدعو لضػػـ أقػػؿ قػػدر مػػف أراضػػي الضػػفة  ب
 حكما ذاتيا، عمى اعتبار أف ذلؾ يفقد إسرائيؿ العمؽ االستراتيجي الكافي مف وجية نظر دفاعية أمنية.

ذلؾ يعني أف الحؿ مف وجية نظر إسرائيؿ في البداية كاف بيف خياريف، أوليما ضماف عمؽ استراتيجي ولػو 
التضحية بػالعمؽ االسػتراتيجي لحسػاب النقػاء العرقػي أو القػومي  عمى حساب اليوية "القومية" لمدولة، والثاني

 لمدولة.
ومف الواضح أف خروج مصر مف الصراع العربػي الصػييوني واضػطراب المشػيد الفمسػطيني الػداخمي، أفسػح 
المجاؿ لمفكر الصييوني الستثمار "رخاوة" البيئة اإلقميمية، فبػدأ وضػع سػيناريوىات تقػـو عمػى أسػاس البحػث 

يضػػػمف عمقػػػا اسػػػتراتيجيا مػػػف ناحيػػػة ونقػػػاء عرقيػػػا مػػػف ناحيػػػة أخػػػره وقبػػػوال مػػػف غالبيػػػة النػػػاخبيف  عػػػف حػػػؿ
اإلسػػػرائيمييف مػػػف ناحيػػػة ثالثػػػة، ويتمثػػػؿ ىػػػذا الحػػػؿ فػػػي البحػػػث عػػػف وطػػػف بػػػديؿ لمفمسػػػطينييف فيتحقػػػؽ العمػػػؽ 

العرقػػي، وىػػو حػػؿ اإلسػػتراتيجي، والتأكيػػد عمػػى االعتػػراؼ العربػػي والفمسػػطيني بييوديػػة الدولػػة فيتحقػػؽ النقػػاء 
 ستكوف قاعدة التأييد لو واسعة في جميور الناخبيف اإلسرائيمييف.

وقػػد  شػػكؿ ىػػذا التصػػور االسػػتراتيجي األسػػاس لعػػدد مػػف الخطػػط اإلسػػرائيمية تجػػاه األردف، جػػره التػػرويج ليػػا 
ة، وسػنحاوؿ عبر قنوات دبموماسية مباشرة أو غير مباشرة، ومف خالؿ الوضوح أحيانا والمواربة أحاييف عديد

 التوقؼ عند أىـ ىذه المشاريع التي عمقت اليواجس األردنية تجاه إسرائيؿ:
() ( النمػوذج Arieh Eldadتكػريس فكػرة أف فمسػطيف موجػودة فػي األردف: ويمثػؿ مشػروع أرييػو إلػداد:) -0

 األكثر وضوحا في ىذا المجاؿ، ويرتكز ىذا المشروع عمى المحاور التالية:
ـ الػذي قػاـ عميػو االنتػداب البريطػاني فػي عشػرينات القػرف الماضػي بأنػو األسػاس، حيػث تػـ اعتبار التقسػي - أ

التقسيـ عمى أساس دولتيف يقـو كؿ منيما عمػى ضػفة مػف ضػفتي نيػر األردف، ويعتبػر إلػداد أف "األردف ىػو 
دا % مػػف سػػكانو ىػػـ فمسػػطينيوف، وفيػػو يمكػػف تػػوطيف الالجئػػيف فػػي ييػػو 75فمسػػطيف مػػف لحظػػة إنشػػائو... و

 والسامرة وغزة  وسوريا ولبناف، ويمكف الستثمارات ضخمة أف تيسر ذلؾ، وتوفر حال لمشكمة الالجئيف".
مػنح الحكػـ الػػذاتي بسػمطات بمديػػة لسػبعة كانتونػػات لكػؿ العػػرب غيػر الالجئػػيف الػذيف يرغبػػوف البقػاء فػػي   -ب

ة سمطة سياسية، وسيكوف ليا قوة بيوتيـ في فمسطيف، ولف تكوف أراضي ىذه الكانتونات متصمة وليس ليا أي
 بوليسية لحفظ النظاـ العاـ.

يحمؿ سكاف ىذه الكانتونات الجنسية األردنيػة الفمسػطينية، ويشػاركوف فػي انتخػاب البرلمػاف األردنػي فػي   -ت
 عماف.

 تبقى السيادة التامة عمى المنطقة الممتدة مف نير األردف إلى البحر المتوسط بيد إسرائيؿ.  -ث



 
 
 

 

 75ص 
 

ذا التيار في تصػوره ليصػؿ إلػى حػد التفكيػر فػي تشػكيؿ بنيػة النظػاـ السياسػي األردنػي وتحويمػو إلػى ويوغؿ ى
نظػػاـ ممكػػي دسػػتوري، وتحديػػد األغمبيػػة واألقميػػة فػػي ىػػذه البنيػػة، ليكػػوف ذلػػؾ مػػدخال لحػػؿ القضػػية الفمسػػطينية 

 أرضا وشعبا عمى حساب األردف.
( الػذي عمػؿ سػابقا رئيسػا لمجمػس Giora Eilandإيالنػد) التصور الفيدرالي: وىو الذي يعبر عنو غيػورا -2

األمف القومي اإلسرائيمي ورئيسا لقسـ التخطيط في الجيش اإلسرائيمي، ويؤسػس غيالنػد تصػوره عمػى مشػروع 
( طبقػا لتصػور شػيموف بيريػز خػالؿ محادثاتػو مػع الممػؾ حسػيف فػي 0987الكونفدرالية بيف األردف وفمسطيف)

 لندف.
ية  شرؽ األردف والضفة الغربية وقطاع غزة، ويمنح كؿ جزء صالحيات كاممة إلدارة شػؤونو وتضـ الكونفدرال

الداخمية باستثناء مسألتيف ىما الشػؤوف الخارجيػة والشػؤوف العسػكرية التػي تبقػى محصػورة بيػد عمػاف بصػفتيا 
ترؾ )عمػى غػرار مػا العاصمة لمدولة الكونفيدرالية، ويتـ التفاوض عمى ىذا الحؿ مع وفد فمسطيني أردنػي مشػ

(، لكػف اسػحؽ شػامير رفػض الفكػرة تمامػا، وىػو السػبب الػذي دفػع 0990تجسد الحقػا فػي مػؤتمر مدريػد عػاـ 
لينقؿ عبء الحؿ إلى الكاىؿ اإلسرائيمي مف ناحية،  0988األردف إلى فؾ االرتباط بيف الضفة واألردف عاـ 

مػع إسػرائيؿ مػف ناحيػة أخػره، باعتبػار أف  0991لكف ذلؾ فتح المجاؿ أماـ األردف لعقد معاىػدة سػالـ عػاـ 
 أراضيو لـ تعد محتمة مف قبؿ إسرائيؿ.

ويعتقػػد غيػػورا إيالنػػد أف ىػػذا الحػػؿ جيػػد لػػألردف مػػع ضػػرورة إجػػراء تعػػديالت عميػػو، ألف إقامػػة دولػػة فمسػػطينية 
اف المسػمميف مستقمة في غزة والضفة الغربية سينتيي بيد حماس في نياية المطاؼ، وىو ما يعزز دور اإلخو 

فػػػي األردف ويشػػػكؿ تيديػػػدا لمنظػػػاـ السياسػػػي برمتػػػو، أمػػػا الحػػػؿ الفيػػػدرالي فسػػػيبقي السػػػيطرة العسػػػكرية والشػػػأف 
 الخارجي بيد عماف.

ويفترض غيورا أف التفػاوض مػع الفمسػطينييف وىػـ جػزء مػف فيدراليػة مػع األردف يجعميػـ أكثػر قبػوال لممسػاومة 
جزء مػف األردف يجعميػـ يشػعروف بػأنيـ ينتمػوف إلطػار جغرافػي فيػو  في المجاؿ اإلقميمي، ألف تفاوضيـ وىـ

قػػدر مػػف االتسػػاع يسػػمح بالتنػػازؿ عػػف بعػػض األراضػػي، لكػػف التفػػاوض مػػع الفمسػػطينييف فػػي الضػػفة الغربيػػة 
يجعؿ إمكانية تنازليـ في منطقة ضيقة أكثر صعوبة، نظرا لعدـ وجود أرض كافية، وتفترض ىذه الخطة أف 

بية منزوعػة السػالح، وىػو أمػر قػد تقبمػو األردف مثممػا قبمػت مصػر أف تكػوف سػيناء منزوعػة تكوف الضفة الغر 
 السالح.

 721ويقترح المشروع الػذي يطرحػو غيػورا تنػازؿ مصػر عػف أراض فػي سػيناء عمػى البحػر المتوسػط بمسػاحة 
المنطقػػة  وتأخػػذ مقابميػػا مسػػاحة مسػػاوية فػػي جنػػوب النقػػب، ثػػـ يػػتـ ربػػط األردف ومصػػر بنفػػؽ عبػػر ىػػذه 2كػػـ

لى جانب الفوائد لمصر مف ىذا المشروع)  ولػف نعرضػيا لخروجيػا عػف موضػوعنا( يػره  المضافة لمصر، وا 
ألػػؼ مػػف سػػكاف غػػزة القػػاطنيف فػػي  71المشػػروع أف ذلػػؾ يحقػػؽ مكاسػػب لػػألردف أىميػػا انػػو سػػيغري حػػوالي 

لنقػؿ الػنفط مػف الخمػيج األردف عمى العودة ىناؾ، كما سيوفر لألردف شبكة مف الطرؽ وخػط حديػدي وأنبػوب 
إلػػى مينػػاء غػػزة عبػػػر النفػػؽ الػػذي سػػيربط األردف ومصػػػر، إلػػى جانػػب جعػػؿ ىػػػذا النفػػؽ "عنػػؽ زجاجػػة" لنقػػػؿ 

 البضائع مف أوروبا لمعراؽ والخميج، وىو ما يترتب عميو آثار اقتصادية كبيرة.
خميجػػػي فرصػػػة يمكػػػف وقػػػد يجمػػػح الخيػػػاؿ االسػػػتراتيجي الصػػػييوني ليعتبػػػر ارتبػػػاط األردف بمجمػػػس التعػػػاوف ال

 استثمارىا في ىذا االتجاه أو في االتجاه اإليراني مف ناحية أخره.
التصور المختمط: وىػو تصػور يقػوـ عمػى اعتبػار األردف نوعػا مػف الفرصػة والخطػر فػي ذات الوقػت، إذ  -2

ء ينظػػر بعػػض المفكػػريف إلػػى األردف ضػػمف المجموعػػة األقػػؿ عػػداء رسػػميا إلسػػرائيؿ، غيػػر أف مسػػتوه العػػدا
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الشػػعبي يثيػػر قمقػػا لػػده المفكػػريف اإلسػػرائيمييف، وىػػو مػػا يجعػػؿ النظػػرة اإلسػػرائيمية مضػػطربة السػػيما فػػي إطػػار 
 السياسات اإلستراتيجية عمى المستوه اإلقميمي وفي إطار المشاركة في االستراتيجيات الدولية نحو المنطقة. 

 إسرائيل: اضطراب الرؤية اإلستراتيجية - ب
سػػرائيمي فػػي إدراؾ حقيقػػة الموقػػؼ األردنػػي ولػػو فػػي بعػػده التكتيكػػي مػػف مؤشػػرات عػػدة يتضػػح االضػػطراب اإل

 مثؿ:
الموقؼ مف إيراف: حيث يره الباحثوف اإلسرائيميوف أف األردف انتقؿ مف اعتبارىا إخطبوطا إلى تقبؿ دعوة -أ

عمنيػة ضػرب إيػراف لـ تتـ بعد مف قبؿ الممؾ األردني لزيػارة طيػراف، ناىيػؾ عػف رفػض األردف فػي سياسػاتو ال
عسكريا، ويفسر باحث إسرائيمي ذلؾ بأنو ناتج عف " أف إيراف أصبحت أقوه وفي طريقيا إلى امتالؾ سالح 
نووي مػف ناحيػة، وأف األردف لػـ يعػد واثقػا أو مطمئنػا لمحمايػة األمريكيػة مػف ناحيػة أخػره، وقػد يكػوف القبػوؿ 

نس عّمػؽ ضػرورات  تكييػؼ األردف لشػبكة عالقاتػو األمريكي لمتغيير الجذري في دوؿ عربية مثؿ مصر وتػو 
 اإلقميمية. 

الدور الياـ الذي لعبتو األردف في محكمة العدؿ الدولية إلصدار قرارىا بخصوص الجدار الذي رأت فيػو -ب
مقدمػػة لتفريػػغ سػػكاني قػػد ييػػدد التػػوازف السػػكاني فييػػا، وىػػو مؤشػػر عمػػى أف األردف سػػينتقؿ مػػف إسػػػتراتيجية 

 المتغير الخارجي( إلى إستراتيجية التكيؼ) باالستجابة لممتغيرات الداخمية(. التكييؼ )بفعؿ
التحوؿ في الموقؼ األردنػي مػف اعتبػار الدولػة الفمسػطينية مصػدر قمػؽ إلػى اعتبارىػا ىػدفا حيويػا، ولعػؿ  -ج

طػػػورة ذلػػػؾ غيػػػر منفصػػػؿ عػػػف الفكػػػرة السػػػابقة، وربمػػػا إدراؾ نخػػػب "شػػػرؽ أردنيػػػة"، ليػػػا امتػػػداداتيا الرسػػػمية، خ
المشروع الصػييوني عمػى الكيػاف السياسػي األردنػي عػزز مػف التوجيػات الحكوميػة األردنيػة فػي ىػذا االتجػاه، 
بؿ أصبحت لده بعض الشرائح مف ىذه النخب ىواجس مف "شػرائح نخبويػة فمسػطينية" قػد تكػوف موافقػة ولػو 

 بشكؿ ضمني عمى تصورات كتمؾ التي أتينا عمى ذكرىا.
األردف عمى اعتبار أنيا دولة "عازلة. وأف السالـ معيا يحوؿ دوف انتشار قػوات عربيػة إسرائيؿ تنظر إلى -د

عمػػى أراضػػييا ضػػد إسػػرائيؿ"، غيػػر أف التحػػوالت فػػي العػػراؽ وتطػػورات األوضػػاع  األخيػػرة فػػي سػػوريا ومصػػر 
بة، فثمػة وغيرىا مف الدوؿ العربية جعمت التصور اإلسرائيمي في ىذا المجاؿ في حالة مف اليواجس المتضار 

مؤشرات مشجعة )خفوت الشعار الفمسطيني بشكؿ واضح فػي الثػورات العربيػة، أو فكػرة الوحػدة ..الػخ، قياسػا 
 بغمبة شعارات الفساد والديمقراطية(.

بينمػا ىنػاؾ مؤشػرات مقمقػة مػػف أف تػتمكف القػوه الدينيػة واليسػارية المناىضػػة لممشػروع الصػييوني مػف قطػػؼ 
يؽ اقتػػػراع أو غيرىػػػا، وىػػػي تصػػػورات تجعػػػؿ احتمػػػاالت اسػػػتمرار السػػػالـ فػػػي ثمػػػار ىػػػذه الثػػػورات عبػػػر صػػػناد

 المنطقة أمرا غير مؤكد بقدر كاؼ.
وال شؾ أف قدرة  إسرائيؿ عمى توظيؼ شبكة عالقاتيا الدولية لمضغط عمى األردف لتكييفو ىي قدرة ال مجاؿ 

سي األردني، وقد يكػوف االنضػماـ لتجاىميا، وىو أمر ال شؾ أيضا أنو حاضر في أذىاف صناع القرار السيا
 لمجمس التعاوف عامؿ مساعد لتحسيف القدرة التفاوضية لألردف أماـ أية ضغوط دولية غير مواتية.

ويكفي التوقؼ عند مثاؿ محدد وىو موضوع الرغبة األردنية فػي إنتػاج الوقػود النػووي ألغػراض حػؿ مشػكمتي 
ضتو إسرائيؿ وأبدت الواليات المتحدة نوعػا مػف التنػاغـ فيػو الطاقة والمياه في األردف، وىو الموضوع الذي رف

مع الموقؼ اإلسرائيمي، ووصفت صػحيفة ىػآرتس اإلسػرائيمية رد الفعػؿ األردنػي بأنػو " غاضػب ومصػر عمػى 
 موقفو".
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وانعكػػس ىػػذا القمػػؽ األردنػػي فػػي الشػػعور بتراجػػع العالقػػات األردنيػػة اإلسػػرائيمية، فقػػد عّبػػر الممػػؾ عبػػد اهلل عػػف 
بقولو أف العالقات بيف الطرفيف " لـ تكف سيئة ومتوترة في أية فترة منذ معاىدة السالـ  كما  2101عاـ  ذلؾ

 ىي عميو اآلف"، يقصد منذ عقد المعاىدة األردنية اإلسرائيمية. 
 احتماالت العالقة المستقبمية - ت

ة مػػػف مرحمػػػة ألخػػػره، لكػػػف تطػػػور إف النظػػػرة التاريخيػػػة لمعالقػػػات األردنيػػػة اإلسػػػرائيمية تحمػػػؿ مالمػػػح متباينػػػ
المشروع الصييوني في المنطقة يشير إلػى أف االتجػاه العػاـ لممسػتقبؿ المتوسػط والبعيػد لعالقػات إسػرائيؿ مػع 

 المنطقة ومف ضمنيا األردف  سيتجو لمتوتر مف جديد، وىو ما يتضح في المؤشرات التالية:
عربػي، ولمػا كػاف االتجػاه العػاـ فػي الشػارع العربػي تنػامي وزف الشػارع العربػي فػي صػنع القػرار السياسػي ال-0

أكثػػر عػػداء إلسػػرائيؿ مػػف أغمػػب النخػػب الحاكمػػة، فػػإف نجػػاح المسػػار الػػديمقراطي فػػي الػػدوؿ العربيػػة سيوصػػؿ 
 قوه أقؿ استعدادا لتمرير المشاريع الصييونية، وىو ما قد يعزز نزعة التصادـ.

ذا فشؿ المشروع الديمقراطي وعادت المنطقة إلػى االنقالبػات العسػكرية فػإف القػادة الجػدد سيسػعوف لتأسػيس  وا 
شرعيتيـ عمى شعارات تجد صػده ليػا فػي الشػارع، وتمثػؿ القضػية الفمسػطينية أحػد ىػذه الشػعارات، وفػي كػؿ 
ف اختمفػت التفاصػيؿ مػف دولػة عربيػة ألخػره، وىػو مػا  الحاالت لف تكوف األردف بمنأه عف ىػذه التحػوالت وا 

 ات األردنية اإلسرائيمية مجددا.يفضي لتوتر في العالق
استمرار قيادات وأحزاب ومفكريف إسرائيمييف في إثػارة موضػوع الػوطف البػديؿ وطػرح الموضػوع فػي وسػائؿ -2

اإلعالـ أحيانا وفي داخؿ مؤسسات الحكومة اإلسرائيمية أحيانا أخره، وىو ما أده إلى اقتناع شرائح متزايػدة 
لتعامػػػؿ مػػػع المشػػػروع الصػػػييوني مػػػف اعتبػػػار الموضػػػوع مجػػػرد " دعايػػػة فػػػي النخػػػب األردنيػػػة المختمفػػػة إلػػػى ا

سياسية" إلى اعتباره خيارا استراتيجيا لده إسرائيؿ، مع إدراؾ ىذه النخب مخاطر مثؿ ىذا المشروع إذا دخػؿ 
إلى دوائر صنع القرار األمريكػي عبػر المػوبي الصػييوني، السػيما وأف التخمػي األمريكػي عػف "الحمفػاء" تجسػد 

حاالت عديدة عربية وغير عربية ) منذ فيتناـ الجنوبية مرورا ببينوشيو في التشيمي إلى شاه إيراف وتايواف في 
 وجورجيا وصوال إلى حسني مبارؾ وبف عمي وعمي صالح..الخ(.

المالبسػػػات الثنائيػػػة فػػػي العالقػػػات األردنيػػػة اإلسػػػرائيمية، وقػػػد الحظنػػػا ذلػػػؾ فػػػي  قضػػػية المشػػػروع النػػػووي  -2
وفي قضية مالبسات التداخؿ الفمسطيني األردنػي ومحاولػة إسػرائيؿ اسػتثمار ىػذا التػداخؿ لصػالحيا  األردني،

بأشػػكاؿ مختمفػػة) مثػػؿ عالقػػة حمػػاس واإلخػػواف الفمسػػطينييف وموضػػوع القػػدس(، ناىيػػؾ عػػف عػػدـ تطػػور ىػػذه 
 العالقة كما الحظنا مف تصريحات الممؾ.

تصػػدي لممشػػروع الصػػييوني أحػػد أسػػس تكتميػػا، وىػػو مػػا ظيػػور تكػػتالت سياسػػية أردنيػػة جديػػدة تعتبػػر ال -1
يتضػػػح فػػػي تشػػػكيؿ الجبيػػػة الوطنيػػػة لإلصػػػالح التػػػي ضػػػمت قػػػوه سياسية)يسػػػارا ويمينػػػا(، ويجمعيػػػا العػػػداء 

 لممشروع الصييوني.
إصرار إسرائيؿ عمى حؿ أية مآزؽ تواجييا عمى حساب البيئة اإلقميميػة، ولمػا كانػت األردف ىػي األكثػر  -5

رائيؿ مػػف حيػػث البعػػد الجيوسياسػػي  أو البعػػػد الجيواسػػتراتيجي، فػػإف ذلػػؾ سػػيدفع إلػػى مزيػػد مػػػف التصػػاقا بإسػػ
 اإلدراؾ في المجتمع األردني لمخطر الصييوني عمى الكياف السياسي األردني.

ذلؾ يعنػي أف مسػار العالقػات األردنيػة اإلسػرائيمية ىػو أميػؿ إلػى التراجػع فػي المػده القصػير)مف سػنتيف إلػى 
ات(، لكػػػػف طبيعػػػػة الػػػػنظـ السياسػػػػية العربيػػػػة التػػػػي سػػػػتخرج مػػػػف رحػػػػـ الثػػػػورات المتالحقػػػػة ومػػػػده ثػػػػالث سػػػػنو 

سنوات( عمى النظػاـ السياسػي األردنػي مػف ناحيػة  01-5ديمقراطيتيا ستنعكس عمى المده المتوسط والبعيد)
 وعمى سياساتو اإلقميمية والدولية مف ناحية أخره ومف ضمنيا العالقات مع إسرائيؿ.
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 5/6/2200، نت، الدوحة الجزيرة
 

 غمـز إسرائيمي من قناة فمسطين لحساب األردن! 74
 انطواف شمحت

بعدسػة مكبػرة متركػزة عمػى نحػو خػاص فػي األردف، مػف منطمػؽ أف « الربيػع العربػي»تراقب إسػرائيؿ تطػورات 
لػيمف والبحػريف الدولة العربية المقبمة المرشحة ألف تندلع ثورة شعبية فييا )بعد كؿ مف تونس ومصر وليبيػا وا
الجػػار الشػػرقي »وسػػوريا( يمكػػف أف تكػػوف التػػي ال يوجػػد توقعػػات كبيػػرة بشػػأف إمكػػاف انػػدالع ثػػورة فييػػا مثػػؿ 

 «.يديعوت أحرونوت»، وفًقا لما أكده أخيًرا أحد المعمقيف السياسييف في صحيفة «إلسرائيؿ
العسػكرية )أمػاف( ومجمػس األمػف  وبحسب الجنراؿ احتيػاط غيػورا أيالنػد، الػرئيس األسػبؽ لشػعبة االسػتخبارات

فػػي جامعػػة تػػؿ أبيػػب، فػػإف القمػػؽ يسػػاور « معيػػد أبحػػاث األمػػف القػػومي»القػػومي، والباحػػث الكبيػػر حالًيػػا فػػي 
، عمى الػرغـ «الربيع العربي»بعض المسؤوليف في إسرائيؿ مف احتماؿ أف يتأثر األردف بكيفية ما مف ثورات 

 حتى اآلف.مف أف األوضاع العامة فيو تبدو مستقرة 
ظيرت « التغيرات في الشرؽ األوسط وأمف إسرائيؿ»وقد عزا أيالند ىذا القمؽ، في سياؽ مقالة جديدة بعنواف 

(، إلػػى 2100الفصػمية الصػػادرة عػػف المعيػػد المػذكور )عػػدد تمػػوز/ يوليػػو « المسػػتجد االسػػتراتيجي»فػي مجمػػة 
 ثالثة أسباب جوىرية ىي:

ونػة األخيػػرة تنتقػػد بصػػورة غيػػر مسػبوقة العائمػػة األردنيػػة المالكػػة وال سػػيما أواًل، تعػالي أصػػوات كثيػػرة فػػي اآل -
 الممكة رانيا العبد اهلل؛

ثانًيػػا، اإلسػػقاطات الخطػػرة التػػي قػػد ينطػػوي عمييػػا االنسػػحاب األميركػػي مػػف العػػراؽ والمتوقػػع أف يػػتـ سػػنة  -
 بالنسبة إلى األردف؛ 2102

داعيات التي ستطوؿ إسرائيؿ برشاشيا في حاؿ اندالع ثورة في ثالثًا، وىو في نظره السبب األىـ، كوف الت -
ينػاير المصػرية، فيمػا  25األردف خطرة لمغاية. ومع أف ىذه التداعيات يمكف أف تكوف شبيية بتػداعيات ثػورة 

ىو مرتبط بفرضية تالشي حالة الحرب بيف الدولتيف، إال إنيػا يمكػف أف تكػوف أخطػر مػف ذلػؾ كثيػًرا فػي كػؿ 
ـّ األخذ في االعتبار واقع أف ما يتعمؽ  باليدوء والتعاوف األمني عمى طوؿ خط الحدود بيف الدولتيف، إذا ما ت

إسرائيؿ اسػتفادت كثيػًرا مػف حقيقػة أف ىػذه الحػدود التػي تعتبػر األطػوؿ كانػت األكثػر ىػدوًءا وأمًنػا عمػى مػدار 
 .0991أعواـ طويمة، وحتى قبؿ توقيع اتفاقية السالـ مع األردف سنة 

 وار فوؽ الجسرح
وفي رأيو فإف تغيير السمطة الحاليػة فػي األردف سػيمـز إسػرائيؿ بػأف تخصػص مػوارد ىائمػة لتحسػيف جيوزيتيػا 
العسػػكرية عمػػى تمػػؾ الحػػدود. غيػػر أنػػو مػػف جيػػة أخػػره غمػػز األردف مػػف قنػػاة فمسػػطيف حػػيف أكػػد أف انػػدالع 

لفمسػطينية مػف شػأنو أف يدّشػف مرحمػة جديػدة فيػو تسػفر عػف انتقػاؿ السػمطة إلػى األغمبيػة ا« ثورة ديموقراطية»
الفمسطيني، ربما تكوف مقرونة بصعود اقتراحات جديدة لتسويتو، بمنػأه عػف  -في تاريخ الصراع اإلسرائيمي 

 المعادالت التقميدية التي ُمنيت بالفشؿ إلى اآلف.
لػو يشػّؼ عػف تمػاها مػع وقد تجنب أيالند الخوض في أي تفصيالت تفصح عّما يقصده، وفيما إذا كاف مػا يقو 

وجػود األردف ككيػاف مسػتقؿ مػف الناحيػة »، وأف «األردف ىو فمسطيف»شعار اليميف اإلسرائيمي المتطرؼ أف 
التاريخية ىو وجود مصطنع، ذلؾ بأف خطوط حدوده رسمت بشكؿ تعسفي وطبقػت عمػى مجموعػات سػكانية 

لػى تػراث قػومي يمكػف ليمػا ت سػويغ جمػع ىػذه المجموعػات كميػا فػي كيػاف تفتقر إلى ذاكػرة تاريخيػة مشػتركة وا 
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)وفًقا لدراسة جديدة نشرىا إيمي مايزليش، أستاذ الدراسات الشرؽ أوسطية وتػاريخ الشػعب الييػودي فػي « واحد
 «(.مركز أريئيؿ لمدراسات السياسية»الصادرة عف  -مسار -«ناتيؼ»جامعة بار إيالف، في مجمة 

ضػمف « الربيع العربي»الفمسطيني قبؿ  -قد تناوؿ الموضوع األردنيلكف ىذا الخبير األمني اإلسرائيمي كاف 
باعتبارىػػػا الحػػػّؿ الوحيػػػد الممكػػػف لمصػػػراع « مقاربػػػة الػػػدولتيف»سػػػياؽ دراسػػػة مطولػػػة بشػػػأف إعػػػادة التفكيػػػر فػػػي 

فػي « السػادات لمدراسػات اإلسػتراتيجية -مركز بػيغف»عف  2101الفمسطيني، صدرت في مطمع  -اإلسرائيمي
المسػػػار »و« المسػػػار األردنػػػي»الف، وطػػػرح خالليػػػا فػػػي حينػػػو مسػػػاريف مختمفػػػيف لمحػػػؿ ىمػػػا جامعػػػة بػػػار إيػػػ

 «.اإلقميمي
وبشأف المسار األوؿ رأه أنو حتى الفترة األخيرة كانت فكرة طػرح أي حػّؿ غيػر نمػوذج الػدولتيف غيػر مقبولػة 

يف الفمسطينييف، وفي كؿ كميا بالنسبة لجميع األطراؼ الضالعة في الصراع. لكف اآلف بدأت ترتفع أصوات ب
سػػرائيؿ، تطالػػب بمقاربػػة تشػػبو خيػػار الفيدراليػػة األردنيػػة الفمسػػطينية قبػػؿ عػػدة أعػػواـ. والحػػافز  -مػػف األردف وا 

الرئيسي ليذه النقمة ىو صعود حركة حماس. ففي األردف، يقمؽ كثيػروف مػف أف أي دولػة فمسػطينية تقػاـ فػي 
امػا كمػػا حػدث فػػي قطػػاع غػزة. وبػػالتوازي مػع تنػػامي نفػػوذ الضػفة الغربيػػة سػوؼ تقػػع تحػت سػػيطرة حمػػاس، تم

اإلخػػواف المسػػمميف فػػػي األردف، فػػإف تطػػػّورا مثػػؿ ىػػذا قػػػد يتسػػبب بانييػػػار النظػػاـ الحػػالي فػػػي عمػػاف. ويػػػدرؾ 
الفمسػػػطينية الوحيػػػدة التػػػي يمكػػػف أف تحػػػوؿ دوف ىػػػذه  -مفكػػػروف معينػػػوف فػػػي األردف أف االتفاقيػػػة اإلسػػػرائيمية

فشػاؿ النتيجة، ىي فيدراليػ ة بػيف الضػفة الغربيػة واألردف. وىػذا التحػرؾ سػيمّكف عمػاف مػف فػرض سػيطرتيا، وا 
أي إمكػػػاف لمتحػػػالؼ بػػػيف حمػػػاس فػػػي الضػػػفة الغربيػػػة والفمسػػػطينييف فػػػي األردف، الػػػذيف يشػػػكموف اآلف أكثريػػػة 

 السكاف في ذلؾ البمد.
أف حظوظػػو فػػي النجػػاح  وأشػػار إلػػى أف ىػػذا المسػػار لػػـ يوضػػع بعػػد موضػػع الجػػدؿ الجػػاد، وعمػػى الػػرغـ مػػف

بػأي حػاؿ، إال إف طرحػو لػيس صػحيحا مػف ناحيػة سياسػية، ألف مػف شػأف « مقاربػة الػدولتيف»ليست أقّؿ مف 
، وىػػػذا ال يعنػػػي أف «حػػػال شػػػرعيا»ذلػػػؾ أف يضػػػعؼ مػػػا يعتبػػػره المجتمػػػع الػػػدولي، وخصوصػػػا العػػػالـ العربػػػي، 

تاج إلػػى تسػػويؽ ذكػػّي، أكثػػر مػػف مجػػرد المعيػػار الحػػالي أكثػػر وضػػوحا، لكنػػو يظيػػر أف تغييػػر النمػػوذج سػػيح
 استبداؿ خطة بأخره.

وخمص إلى القوؿ إنو في حاؿ إدراج الخيار األردني في النياية في جدوؿ األعماؿ، فإف تنفيذه سيحتاج إلػى 
(. وبػدال مػف ذلػؾ، 0987أردنيػة )وفقًػا لممقاربػة التػي اقترحػت سػنة  -ما ىو أكثػر مػف اتفاقيػة ثنائيػة إسػرائيمية

فمسػطينية، وذلػؾ ألف الزمػاف  -أردنيػة -تخرج التسوية النيائيػة مػف رحػـ مفاوضػات ثالثيػة إسػرائيميةيجب أف 
( قػد 0979الذي كاف فيو اآلخروف يّتخذوف القرارات لمفمسطينييف )كما فعؿ مناحيـ بيغف وأنور السادات سنة 

 وّلى.
عاىؿ األردف، ووزير الخارجية  عقد اجتماع سّري في لندف، بيف الممؾ حسيف، 0987ومعروؼ أنو في سنة 

ونّص ىذا االتفػاؽ عمػى «. اتفاؽ لندف»اإلسرائيمية شمعوف بيريس، تـ في أثنائو التوصؿ إلى ما عرؼ باسـ 
فمسػػػطينية. وطبقػػػا ليػػػذا المفيػػػوـ، كانػػػت إسػػػرائيؿ  -اعتبػػػار معظػػػـ الضػػػفة الغربيػػػة جػػػزءا مػػػف فيدراليػػػة أردنيػػػة

ّرر الفمسػطينيوف مػف االحػتالؿ اإلسػرائيمي، ويتمتعػوف باسػتقالؿ ستتخمى عف معظـ المنػاطؽ المحتمػة، وسػيتح
محدود. وفي الوقت ذاتو، كاف األردف ىو الدولة الوحيدة التػي سيسػمح ليػا بنشػر قػوات مسػمحة فػي المنطقػة. 
لكف رئيس الحكومة اإلسرائيمية إسحاؽ شامير رفض الفكرة مف أساسيا. وبعد فترة وجيزة، أعمف الممؾ حسيف 

دف سيتوقؼ عف تمثيؿ فمسطينيي الضفة الغربية، وفي األعػواـ التػي تمػت ذلػؾ أكػد األردف أف منظمػة أف األر 
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التحريػػر الفمسػػطينية ىػػي الممثػػؿ الشػػرعي والوحيػػد لمفمسػػطينييف، وىكػػذا أصػػبحت الدولػػة الفمسػػطينية ىػػي الحػػّؿ 
 الوحيد المقبوؿ.

فمسػطينية، وذلػؾ ألف الزمػاف  -أردنيػة -يميةيجب أف تخرج التسوية النيائيػة مػف رحػـ مفاوضػات ثالثيػة إسػرائ
 الذي كاف فيو اآلخروف يّتخذوف القرارات لمفمسطينييف قد وّلى

البروفسػور إفػرايـ عنبػػار قػد رأه قبػؿ ذلػؾ، لكػف « السادات لمدراسػات اإلسػتراتيجية -مركز بيغف»وكاف مدير 
ف ىػذا الفشػؿ كػامف عمػى مػا يبػدو فػي في سياؽ متصؿ، أف إقامة السمطة الفمسطينية تشػكؿ تجربػة فاشػمة، وأ

طػػابع الحركػػة الوطنيػػة الفمسػػطينية، ولػػذا يجػػب صػػعود نمػػوذج جديػػد لمحػػؿ يضػػع حػػًدا لػػوىـ الحػػؿ القػػائـ عمػػى 
وبرأيو يبدو أف الطريقة األنجع لمواجية مسألة طابع الحركة الوطنية الفمسطينية ال تكمف «. مقاربة الدولتيف»

حياء العالقة بيف الضفة في إعطاء ىذه الحركة مكانة دولة نما في إعادة توجيو قطاع غزة نحو مصر، وا  ، وا 
الغربية والضفة الشرقية )األردف(. وسوؼ يكوف مػف السػيؿ أكثػر لمصػر واألردف زيػادة تػدخميما إذا مػا جػره 
األمػػػر تحػػػت مظمػػػة دبموماسػػػية دوليػػػة، ويمكػػػف تبريػػػر مثػػػؿ ىػػػذا التػػػدخؿ بػػػالقوؿ إف الػػػدولتيف )مصػػػر واألردف( 

صػعود »عباف دورًا موقًتا ريثما يكوف الفمسطينيوف جاىزيف إلقامة دولة خاصة بيـ )مػف دراسػة لػو بعنػواف ستم
 (.2119، نشرت في مطمع «وىبوط نموذج حؿ الدولتيف

« إعػادة النظػر»طرحت في إسرائيؿ مواقؼ دعت إلػى  2117وعقب االنقساـ الفمسطيني في حزيراف )يونيو( 
الحػػؿ المبػػدئي الوحيػػد المطػػروح عمػػى بسػػاط البحػػث، عمػػى األقػػؿ منػػذ توقيػػع اتفػػاؽ فػػي حػػؿ الػػدولتيف باعتبػػاره 

 مثاًل.« الخيار األردني»، وألحت عمى العودة إلى الخيارات القديمة ومنيا 0992أوسمو سنة 
تقريػػرًا مسػػيًبا عمػػى صػػفحتيا األولػػى، بقمػػـ مراسػػميا « ىػػآرتس»نشػػرت صػػحيفة  2117تمػػوز )يوليػػو(  2ففػػي 

الخيػار األردنػي كحػؿ لمقضػية الفمسػطينية عػاد ليحتػؿ »اشنطف شػموئيؿ روزنػر، ذكػرت فيػو أف السياسي في و 
إف المؤشػػرات فػػي شػػأف ىػػذا التوجػػو تتػػراكـ »وتابعػػت «. أخيػػًرا مكانػػة ميمػػة عمػػى طاولػػة المباحثػػات السياسػػية
ألردنػػػي ، لكنيػػػا زادت فػػػي التوضػػػيح بقوليػػػا إف الخيػػػار ا«بػػػبطء ولػػػـ يعػػػد مػػػف الممكػػػف الخطػػػأ فػػػي تشخيصػػػيا

ليس بالضرورة أف يكوف بالصيغة القديمة المعروفة )صػيغة معسػكر اليمػيف الصػييوني( القائمػة إف « الجديد»
نما يجب أف ينطمؽ مف مبدأ «األردف ىو فمسطيف» « الكونفيدراليػة»أو « المساعدة األردنيػة لمفمسػطينييف»، وا 

ىػذا الطػرح لػـ يعػد مقتصػًرا »وأردفػت أف «. أي مسػمى آخػر»أو « الفمسػطينية -تنظيـ العالقات األردنية»أو 
عمى رجاؿ اليميف المتطرؼ الػذيف يعارضػوف قيػاـ دولػة فمسػطينية، بػؿ إف المسػألة الفمسػطينية األردنيػة باتػت 

 «.مطروحة أيًضا عمى جدوؿ أعماؿ أوساط أميركية مركزية ومؤثرة
لتأويؿ، إلى ضػرورة تخمػي صػناع القػرار ودعا وزير الدفاع اإلسرائيمي األسبؽ، موشيو أرنس، بشكؿ ال يقبؿ ا

الفمسػطيني، والبحػث عػف حمػوؿ وبػدائؿ أخػره لػػـ  -فػي إسػرائيؿ عػف نمػوذج الػدولتيف لحػؿ النػزاع اإلسػػرائيمي 
قطاع غزة )في ضوء سيطرة حركة حماس عمى السمطة ىناؾ( عف « فصؿ»يستثِف منيا بشكؿ جاـز تكريس 

إعادة المنطقتيف إلى وضعييما السابؽ لحرب حزيراف »خيارات الضفة الغربية وتجزئة الحؿ، حتى ولو كانت 
)أي أف تكػوف الضػفة الغربيػة خاضػعة إلػى األردف، وقطػاع غػزة خاضػًعا لمصػر( مطروحػة « 0967)يونيػو( 

بػدا حتػى اآلف مسػألة مفروغػا منيػا »وأكػد أف نمػوذج حػؿ الػدولتيف الػذي «. مسائؿ نظرية»في ىذه األثناء كػ 
ىػؿ مػف المتوقػع حقػًا أف »وتسػاءؿ «. تفياـ في أعقاب أعمػاؿ العنػؼ األخيػرة فػي غػزةأصبح محؿ عالمة اس

يػػنجح )الػػرئيس( محمػػود عبػػاس فػػي فػػرض سػػمطتو فػػي ييػػودا والسػػامرة )الضػػفة الغربيػػة( وأف يجتػػاز التحػػدي 
حسػبما تبػدو األمػور اآلف، »وخػتـ قػائاًل «. األصعب المتمثؿ في استعادة السمطة في غزة مػف يػدي حمػاس؟ 
 (.5/7/2117، «ىآرتس« )»مف األفضؿ )إلسرائيؿ( الشروع في البحث عف نموذج جديد لمحؿ
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الخيػػػار »وكانػػػت شخصػػػيات ميمػػػة أخػػػره فػػػي إسػػػرائيؿ قػػػد دعػػػت فػػػي ذلػػػؾ الوقػػػت إلػػػى التفكيػػػر بػػػالعودة إلػػػى 
ية، الػذي ، ومف بينيا زعيـ المعارضة اليمينية )حزب الميكود( بنياميف نتنياىو، رئيس الحكومة الحال«األردني

، «لممسػػاعدة فػػي فػػرض النظػػاـ»إلػػى الضػػفة الغربيػػة « إدخػػاؿ قػػوات أردنيػػة»تحػػدث عالنيػػة عػػف الحاجػػة إلػػى 
المتمػػاىي مػػع اليمػػيف، مايكػػؿ أورف، السػػفير اإلسػػرائيمي الحػػالي فػػي « مركػػز شػػاليـ»فيمػػا اقتػػرح الباحػػث فػػي 

 -ألمػػف خاضػػعًا لمسػػؤولية إسػػرائيمية ا»عمػػى أف يبقػػى « الحكػػـ الػػذاتي»الواليػػات المتحػػدة، العػػودة إلػػى فكػػرة 
 (.0/7/2117ىآرتس، « )»أردنية مشتركة
لػـ يقتصػر عمػى شخصػيات اليمػيف « العودة إلى الخيار األردنػي»فإف الحديث عف « ىآرتس»ووفقًا لصحيفة 

بؿ سػبقيا إلػى ذلػؾ رئػيس دولػة إسػرائيؿ الطػازج آنػذاؾ شػمعوف بيػريس، والػذي نقمػت عنػو الصػحيفة قولػو فػي 
عمينػا أف نبحػث عػف (: »2116و أماـ لجنة فينوغراد لفحػص إخفاقػات حػرب لبنػاف الثانيػة )فػي صػيؼ شيادت

ننػػي فػػي قػػرارة نفسػي قػػد عػػدت إلػػى االسػػتنتاج الػػذي اعتقػػدت بػػو دومػػا  مبنػى جديػػد لمعالقػػة مػػع الفمسػػطينييف. وا 
 «.قطوىو أننا ممزموف بجمب األردنييف... فال يمكننا أف نصنع السالـ مع الفمسطينييف ف

لعؿ القاسـ المشترؾ لجميع ىذه األفكػار كػامف فػي رسػوخ اعتقػاد إسػرائيمي بػأف حػّؿ الصػراع مػع الفمسػطينييف 
لـ يعد واقعًيا أو ذا صػمة بػالتطورات األخيػرة، وال ُبػّد مػف البحػث عػف مقاربػات « مقاربة الدولتيف»عمى أساس 

دف عنصػًرا ميًمػا فػي ىػذا السػياؽ، سػواء فػي أخره تخدـ مصالح إسرائيؿ اإلسػتراتيجية، فضػاًل عػف كػوف األر 
لػػػو، أو حتػػػى فػػػي حػػػاؿ امتػػػداده إليػػػو، ألنػػػو كػػػاف وال يػػػزاؿ أصػػػاًل مػػػف أصػػػوؿ « الربيػػػع العربػػػي»حػػػاؿ تجػػػاوز 

 األطماع الصييونية في المنطقة العربية.
 05/9/2200، السفير، بيروت
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 توماس فريدماف
 -أبدا أكثػر قمقػا عمػى مسػتقبؿ اسػرائيؿ مػف قمقػي عميػو اآلف. فتػداعي االعمػدة الرئيسػة ألمػف اسػرائيؿ لـ أكف 

مقترنا مع أكثر الحكومات في تاريخ اسرائيؿ  -السالـ مع مصر، واستقرار سوريا والصداقة مع تركيا واألردف
وضػػعا اسػػرائيؿ فػػي وضػػع بػػػالغ حماقػػة مػػف الناحيػػة الدبموماسػػية وأكثرىػػػا عجػػزا فػػي الشػػأف االسػػتراتيجي، قػػػد 

 الخطورة.
أده ىػػذا إلػػى جعػػؿ الحكومػػة األميركيػػة فػػي حالػػة ممػػؿ مػػف القيػػادة االسػػرائيمية، لكنيػػا رىينػػة لسػػخافاتيا، ألف 
المػػوبي القػػوي المػػوالي السػػرائيؿ فػػي موسػػـ انتخػػابي يمكػػف أف يفػػرض عمػػى اإلدارة أف تػػدافع عػػف اسػػرائيؿ فػػي 

إلدارة اف اسػػػرائيؿ تنفػػػذ سياسػػػات ليسػػػت فػػػي مصػػػمحتيا، أو فػػػي مصػػػمحة األمػػػـ المتحػػػدة، حتػػػى عنػػػدما تعمػػػـ ا
 أميركا.

اسػػرائيؿ ليسػػت مسػػؤولة عػػف اإلطاحػػة بػػرئيس مصػػر السػػابؽ حسػػني مبػػارؾ، أو عػػف االنتفاضػػة فػػي سػػوريا أو 
عػػػف قػػػرار تركيػػػا بالسػػػعي لقيػػػادة إقميميػػػة مػػػف خػػػالؿ تمويػػػث اسػػػرائيؿ بشػػػكؿ ىجػػػومي، أو عػػػف انقسػػػاـ الحركػػػة 

مسطينية بيف الضفة الغربية وغزة. وما يتحمػؿ رئػيس وزرائيػا، بيبػي نتنيػاىو، مسػؤوليتو ىػو الفشػؿ الوطنية الف
 في وضع استراتيجية لمرد عمى كؿ تمؾ التطورات بطريقة تحمي مصالح اسرائيؿ طويمة األمد.

و أف يتطمػب حسنا، يمتمؾ نتنياىو اسػتراتيجية : اف ال يعمػؿ شػيئا فػي مواجيػة الفمسػطينييف أو تركيػا مػف شػأن
منػػو الوقػػوؼ ضػػد قاعدتػػو االنتخابيػػة، او التنػػازؿ عػػف ايديولوجيتػػو أو إثػػارة العػػداوة مػػع شػػريكو فػػي االئػػتالؼ، 
وزيػػر الخارجيػػة افيغػػدور ليبرمػػاف، وىػػو مػػف الجنػػاح اليمينػػي المتطػػرؼ. ثػػـ يتصػػؿ بالواليػػات المتحػػدة لوقػػؼ 
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أف يضػمف أف الػرئيس اوبامػا لػف يطمػب منػو شػيئا برنامج ايراف النووي وينقذ اسرائيؿ مف كؿ الوخزات، ولكػف 
مػف خػالؿ حشػد الجميػورييف فػي الكػونغرس لمضػغط عمػى  -مثؿ وقػؼ المسػتوطنات االسػرائيمية -في المقابؿ

اوباما وتشجيع القادة الييود عمى التمويح بأف اوباما معاد السرائيؿ وسيخسر الصوت الييودي. وفي غضوف 
اجـ أي شخص في اإلدارة او في الكونغرس يقوؿ بصوت مرتفع أف بيبي قػد ذلؾ يجعؿ الموبي االسرائيمي يي

ارتكػػػب بعػػػض األخطػػػاء، ولػػػيس فقػػػط بػػػاراؾ اوبامػػػا. وىكػػػذا، فمػػػف يمكنػػػو اف يقػػػوؿ بػػػأف نتنيػػػاىو ليسػػػت لديػػػو 
 استراتيجية؟.

 وكتػػب المحمػػؿ االسػػرائيمي ألػػوؼ بػػف فػػي صػػحيفة "ىػػآرتس" يقػػوؿ :"الجيػػود الدبموماسػػية التػػي اسػػتغرقت عػػدة
سنوات إلدماج اسرائيؿ كجارة مقبولة في الشرؽ األوسط انيارت ىذا األسبوع ، بطرد سفراء اسرائيؿ مف انقرة 
والقاىرة، واإلخالء السريع لموظفي سفارتيا في عماف. المنطقػة تمفػظ الدولػة الييوديػة، التػي تغمػؽ نفسػيا وراء 

.. وقػد أظيػر نتنيػاىو سػمبية تامػة أمػاـ جدراف محصنة، تحػت قيػادة تػرفض أي تغييػر، أو تحػرؾ او إصػالح.
 التغييرات الدراماتيكية في المنطقة، وسمح لمنافسيو باإلمساؾ بالمبادرة ووضع األجندات".

ما الذي تستطيع اسرائيؿ فعمو؟ لقد قالت السمطة الفمسطينية لنفسيا، وىي التي قطعػت قفػزات ممموسػة خػالؿ 
مػا جعػؿ الحيػاة ىنػاؾ  -قػوه األمػف لدولػة فػي الضػفة الغربيػةالسنوات الخمس الماضية في بناء المؤسسات و 

:"بناؤنػػا لمدولػػة لػػـ يػػدفع باسػػرائيؿ لوقػػؼ االسػػتيطاف أو  -أكثػػر ىػػدوءا مػػف أي وقػػت مضػػى بالنسػػبة السػػرائيؿ
القيػػاـ بخطػػوات لمفصػػؿ، وىكػػذا فكػػؿ مػػا نقػػوـ بػػو ىػػو المحافظػػة عمػػى اسػػتمرارية االحػػتالؿ االسػػرائيمي. دعونػػا 

ونحارب اسرائيؿ بيذه الطريقة". وبمجرد  0967تحدة، ونحصؿ عمى اعتراؼ بدولة في حدود نذىب لألمـ الم
اف يصبح ذلؾ واضحا سيترتب عمى اسػرائيؿ إمػا أف تعػرض خطتيػا الخاصػة بالسػالـ أو أف تحػاوؿ صػياغة 

ب الييػودي دبموماسية في األمـ المتحدة، وفقا لقرارىا الخاص الذي أعاد التأكيد عمى حؽ الفمسػطينييف والشػع
 بدولة في فمسطيف التاريخية، وأف تعيد تفعيؿ المفاوضات.

نتنيػػاىو لػػـ يفعػػؿ أيػػا مػػف األمػػريف السػػابقيف. واآلف تسػػارع الواليػػات المتحػػدة لنػػزع فتيػػؿ االزمػػة، ولمقيػػاـ بػػذلؾ، 
عربػي ليست الواليات المتحدة مضطرة لمتصويت بفيتو ضد الدولة الفمسطينية، مما قد يكػوف كارثيػا فػي عػالـ 

 يتحرؾ بشكؿ متزايد نحو حكـ ذاتي أكثر شعبية.
وبخصػوص تركيػػا، فقػػد عمػػؿ فريػػؽ اوبامػػا ومحػػامو نتنيػاىو دوف كمػػؿ خػػالؿ الشػػيريف الماضػػييف لحػػؿ األزمػػة 
الناتجة عف قتؿ الكوماندوز االسرائيمييف لمواطنيف اتراؾ خالؿ الغػارة عمػى اسػطوؿ المسػاعدات التركػي الػذي 

غػػزة. وكانػػت تركيػػا تطمػػب اعتػػذارا. وبحسػػب مقػػاؿ مسػػتفيض حػػوؿ المحادثػػات كتبػػو  حػػاوؿ بإىمػػاؿ الرسػػو فػػي
المعمؽ االسرائيمي ناحـو بارنيع في صحيفة "يديعوت أحرونوت" فقد وافؽ الجانباف عمػى اف اسػرائيؿ سػتعتذر 

محامييو فقط عف "أخطاء عممياتية"، وسيوافؽ األتراؾ عمى عدـ رفع قضايا قانونية. ثـ تجاوز بيبي بعد ذلؾ 
ورفػػض الصػػفقة، بػػدافع مػػف االكبريػػاء القػػومي والخشػػية مػػف أف يسػػتخدـ ليبرمػػاف االتفػػاؽ ضػػده. وىكػػذا طػػردت 

 تركيا السفير االسرائيمي.
وبالنسبة لمصر، فقد غادر االستقرار مبناىا ولف تخضػع أي حكومػة مصػرية جديػدة إال لممزيػد مػف الضػغوط 

كػاف مػف غيػر الممكػف تجنبيػا، ولكػف لمػاذا ال توجػد اسػتراتيجية الشعبوية عمى اسرائيؿ. بعض تمؾ التطورات 
 لمتقميؿ إلى الحد االدنى منيا مف خالؿ وضع اسرائيؿ خريطة سالـ حقيقية عمى الطاولة؟.

أشػػعر بتعػػاطؼ شػػديد بسػػبب الدوامػػة االسػػتراتيجية االسػػرائيمية وليسػػت عنػػدي اوىػػاـ بخصػػوص أعػػدائيا. لكػػف 
أي شيء لمدفاع عنيا مف خاللو. تستطيع اسرائيؿ  -والرئيس اوباما واحد منيـ –اسرائيؿ ال تقدـ ألصدقائيا 



 
 
 

 

 83ص 
 

القتػاؿ ضػد الجميػػع أو أف تختػار عػػدـ االستسػالـ ولكػف أف تخفػػؼ مػف تمػػؾ النزعػات مػف خػػالؿ مقاربػة سػػالـ 
 يمكف أف يعترؼ بيا األشخاص مف ذوي العقميات النزيية عمى أنيا جادة، وتقمؿ بالتالي مف عزلتيا.

 الحظ، فميس السرائيؿ اليـو قائد أو حكومة تنفذ مثؿ ىذه االستراتيجية البارعة. ولسوء
 07/9/2200نيويورك تايمز، 
 22/9/2200، القدس، القدس
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 ماىر أبو طير 
فػراغ أو مػف  ىناؾ شيء مػا خفػي فػي األجػواء بػيف االردف واسػرائيؿ والتصػعيد السياسػي والمغػوي لػـ يػأت مػف

 أجؿ اثارة األجواء  .
ليست اجواء دعائية عمينا اف نالحظ اف التوتر بمغ اعمى مستوياتو وتبادؿ القصؼ في الكالـ مف عماف الى 
تؿ ابيب الى مقر األمـ المتحدة ومقابالت الممؾ مػع الصػحافة االمريكيػة والسػر وراء ذلػؾ تيديػدات اسػرائيمية 

 .وصمت االردف عبر قنوات مختمفة
مف السذاجة السياسية االسػتماع الػى التفسػير الػذي يقػوؿ اف االردف يريػد إليػاب األجػواء مػع اسػرائيؿ بموافقػة 
مسػػبقة مػػف االسػػرائيمييف مػػف اجػػؿ اثػػارة خػػوؼ الػػداخؿ االردنػػي وجعمػػو يتراجػػع عػػف حراكاتػػو فػػي وجػػو خطػػر 

 سياسي او عسكري مستجد تفرضو اسرائيؿ.
القػػة االردنيػػة االسػػرائيمية قويػػة جػػدًا وتصػػؿ حػػد التنسػػيؽ السياسػػي واالمنػػي فػػي المقابػػؿ يعتقػػد كثيػػروف اف الع

المرتفػػع جػػدًا واف مػػا يتسػػرب مػػف لغػػة عدائيػػة بػػيف الطػػرفيف لػػيس أكثػػر مػػف ذر لمرمػػاد فػػي العيػػوف وىػػذا غيػػر 
 دقيؽ.

يش فػي اشارات الممؾ ضد اسػرائيؿ لػـ تكػف االولػى اذ سػبؽ الكػالـ العمنػي عػف الجػيش االردنػي والتيديػد بػالج
شارات اخره وتيديد الممؾ بالجيش ليس مجرد اشارة طمأنة لمداخؿ االردني ورص لصفوفو.  وجو اسرائيؿ وا 

تيديد الممؾ بالجيش ليس مسبوقًا فالُ ييدد اي رأس دولػة فػي العػالـ بمؤسسػتو العسػكرية المػذخورة لمحػرب إال 
 ألف األمر يعني شيئًا عسكريًا بالتحديد.

ش القػػوؿ اف حربػػًا محتممػػة قػػد تنشػػب واف اسػػرائيؿ تخطػػط لعمػػؿ عسػػكري فػػي مرحمػػة مػػا يػػراد عبػػر اشػػارة الجػػي
لفرض امر واقع والتيديد بالجيش رسالة ليا عدة اوجو بعضيا موجو الى اسرائيؿ مباشرة وبعضيا موجػو الػى 

 اطراؼ اخره في المنطقة والعالـ.
ى لعرقمػػة المفاعػػؿ النػػووي االردنػػي وىػػي الممػػؾ قػػاؿ فػػي أحػػد المقػػاءات بمغػػة ال تخمػػو مػػف حػػدة: اسػػرائيؿ تسػػع

 تستخدـ طرقا كثيرة مف اجؿ منع اقامة المفاعؿ.
مػػف ىػػذه الطػػرؽ تسػػريب دراسػػات تقػػوؿ اف ال كميػػات مناسػػبة مػػف اليورانيػػـو فػػي االردف وتحػػريض االمػػريكييف 

 والفرنسييف وغيرىـ.
قنبمػػػة قػػػرب موكػػػب السػػػفير ذات مػػػرة قػػػاؿ مسػػػؤوؿ اردنػػػي رفيػػػع المسػػػتوه فػػػي كػػػالـ مشػػػيود:حادثة تفجيػػػر ال

 االسرائيمي في االردف كانت مف صنع االسرائيمييف انفسيـ.
لـ يستبعد المسؤوؿ اف يكوف امر التفجير لمعبوة البسيطة خرج مف ذات السيارة الدبموماسية داللػة عمػى كميػة 

عنػى لػـ تكػف خرقػًا فػي المتفجرات التي ال تؤدي الى تدمير سيارة وانما ايصاؿ رسالة فقط الحادثة اذا بيػذا الم
 االمف االردني.
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نفػػس القصػػة تكػػررت فػػي تفجيػػرات العقبػػة مػػف الصػػواريخ التػػي يجػػـز االردف اف اسػػرائيؿ اطمقتيػػا عامػػدة مػػف 
االراضي التي تحتميا الى العقبة لتدمير السياحة وإلثارة ذعر االردف والعالـ مػف الموقػع الػذي كػاف سػيقاـ فيػو 

 المفاعؿ النووي االردف.
السرائيمييف القوؿ اف المنطقػة غيػر آمنػة وتتعػرض الػى محػاوالت اطػالؽ صػواريخ ولػـ تكػف الصػواريخ ىدؼ ا

االخػػػره التػػػي وصػػػمت اسػػػرائيؿ اال قديمػػػة وغيػػػر متفجػػػرة وجػػػاءت ذرًا لمرمػػػاد فػػػي العيػػػوف وإلبعػػػاد الشػػػبية عػػػف 
 اسرائيؿ باعتبارىا الفاعؿ االساس.

وعواصـ اخره مف اجؿ تجويع االردف ولظػالؿ التحػريض اكتشؼ االردف ايضًا اف اسرائيؿ تحّرض واشنطف 
صػػػمة بمػػػا يجػػػري فػػػي الكػػػونغرس االمريكػػػي وامتػػػداد الػػػى عواصػػػـ عربيػػػة عبػػػر وسػػػطاء يريػػػدوف خنػػػؽ االردف 

 اقتصاديًا.
رفػػػض الممػػػؾ عػػػدة لقػػػاءات طمبيػػػا رئػػػيس الحكومػػػة االسػػػرائيمية واقتػػػرح اف تكػػػوف سػػػرًا اال اف عمػػػاف رفضػػػت 

 ة وىذا ما اشعؿ النار بيف االردف واالحتالؿ االسرائيمي.المقاءات العمنية والسري
االسػػػػرائيميوف غاضػػػػبوف مػػػػف االردف ألنيػػػػـ اكتشػػػػفوا اف العػػػػاميف االخيػػػػريف تحديػػػػدًا بػػػػدأت البوصػػػػمة االردنيػػػػة 
باالختالؼ فقد انخفض سقؼ العالقة ومارس االسرائيميوف شكوه عند عاصمة غربية اف االردنيػيف يحجبػوف 

 تؿ ابيب. معمومات كثيرة عف
المؤكد ودوف مبالغات اف ما لده االردف مف معمومػات يقػوؿ اف اسػرائيؿ تخطػط لفػرض سػيناريو معػيف عمػى 
االردف بػػالقوة عبػػر افتعػػاؿ اي حػػادث عنػػد الحػػدود مػػثال يػػؤدي الػػى رد عسػػكري واتسػػاع رقعػػة الػػرد لتػػتـ اعػػادة 

 رسـ الوضع تحت وطأة النار والدخاف.
ى اجواء مف التفتيت الداخمي االردني واذكاء العداوات والصػراعات داخػؿ االردف يتـ تركيب ىذا السيناريو عم

 بيف الناس لتأميف قدر مرتفع مف اليشاشة الداخمية التي تسمح بتطبيؽ اي سيناريو.
مػػا بػػيف االردف واسػػرائيؿ ليسػػت حربػػًا دعائيػػة اذ اف ىنػػاؾ واقعػػا جديػػدا ويشػػعر االردنيػػوف اف اسػػرائيؿ تخطػػط 

القوة العسػػػكرية عمػػػى االردف واف مطػػػبخ القػػػرار فػػػي تػػػؿ ابيػػػب يعتقػػػد اف ورقػػػة االردف آف اواف لفػػػرض واقػػػع بػػػ
 سقوطيا  

 فمف تكوف حرب تحريؾ لممنطقة بقدر كونيا حربًا إلعادة رسـ المنطقة. -ال سمح اهلل-اذا وقعت حرب 
 24/9/2200، الدستور، عّمان
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 شمومو بروـ وشمعوف شتايف
يتوجػب عمػػى اسػػرائيؿ اف تتبنػى مبػػادرة السػػالـ العربيػػة باعتبارىػا اساسػػا لمتفػػاوض مػع الػػدوؿ العربيػػة لتسػػتطيع 

 تجديد تفاوضيا مع الفمسطينييف
ال تتصػػػػؿ الزعزعػػػػة التػػػػي تجػػػػري عمػػػػى العػػػػالـ العربػػػػي اتصػػػػاال مباشػػػػرا باسػػػػرائيؿ أو بالصػػػػراع المتصػػػػؿ مػػػػع 

يف، لكنيا تزيد في حػدة ازمػات قائمػة مػع العػالـ العربػي واالسػالمي. وعمػى ىػذه الخمفيػة فػاف تػدىور الفمسطيني
عالقػػات اسػػرائيؿ بالفمسػػطينييف بسػػبب جمػػود مسػػيرة التفػػاوض وتػػوجييـ الػػى االمػػـ المتحػػدة قػػد يفضػػياف الػػى 
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ى ىػذا الوضػع سػمبي إساءة اخره لوضع اسرائيؿ لمواجيػة محيطيػا فػي الشػرؽ االوسػط. والػرد االسػرائيمي عمػ
ودفاعي في أساسو، وال توجػد أيػة محاولػة لمتعػرؼ عمػى فػرص سياسػة مبػادرة تسػتطيع اف تػؤثر تػأثيرا ايجابيػا 

 في مكانة اسرائيؿ.
الػػدعوه التػػي تعرضػػيا ىػػذه المقالػػة ىػػي اف ىػػذه الفػػرص موجػػودة حقػػا وعمػػى اسػػرائيؿ اسػػتغالليا. وعمػػى ىػػذه 

لمتوقػع فػي المنطقػة بعػد اجػراءات الفمسػطينييف فػي االمػـ المتحػدة فػي الخمفية سُيفحص فيما يمػي عػف الواقػع ا
محاولة لنتعرؼ فيو فػرص مبػادرة اسػرائيمية. وسػيفحص عنيػا فػي اربػع سػاحات؛ السػاحة الفمسػطينية والسػاحة 

 المصرية والساحة التركية والساحة السعودية.
ديػدا. فعمػى حسػب السػيناريو المحتمػؿ، بعػد أحدث قرار الفمسطينييف عمى التوجو الى الساحة الدولية حراكػا ج

ما بسبب فيتو امريكػي سػُينقؿ الػى  اف ُيرفض الطمب الفمسطيني في مجمس االمف إما النو لف ُتحرز اكثرية وا 
الجمعية العامة اقتراح قػرار االعتػراؼ بدولػة فمسػطينية بمكانػة مراقبػة فػي االمػـ المتحػدة، وُيجػاز فػي الجمعيػة 

. وىذا القرار حينما يأتي عمى خمفية االزمات مع تركيا ومصر والتوتر مػع االردف سػيزيد العامة بأكثرية كبيرة
عزلة اسرائيؿ والضغوط السياسية عمييا. وسػُيمّكف ىػذا القػرار الدولػة الفمسػطينية مػف االنضػماـ الػى منظمػات 

يػػة مػػف رفػػع دعػػاوه دوليػػة اخػػره ومواثيػػؽ دوليػػة. وعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ سػػُيمّكف االنضػػماـ الػػى المحكمػػة الدول
قضػػائية عمػػى اسػػرائيؿ عػػف سػػػموكيا فػػي المنػػاطؽ ورفػػع دعػػاوه قضػػػائية عمػػى ساسػػة وعسػػكرييف بػػزعـ أنيػػػـ 
يتحمموف مسؤولية شخصية عف جرائـ حرب ومخالفات لمقػانوف الػدولي. وستوسػع ىػذه الظػواىر مػا ُيفسػر فػي 

 اسرائيؿ بأنو عممية نزع الشرعية.
الجتماع جمود التفاوض مع الفمسطينييف، واالجراءات في االمـ المتحدة يوجد خطر في التأثير الذي سيكوف 

وتأثير 'الربيع العربي'. سيتبيف لمجميور الفمسطيني ولمجميور في البمداف العربية االخره في اليـو الذي يمػي 
غػزة بقػي االجراءات في االمـ المتحدة، أنو لـ يتغير شيء حقيقي، وأف الواقع فػي الضػفة الغربيػة وفػي قطػاع 

بػػال تغييػػر. آنئػػذ سػػيثار لمنقػػاش السػػؤاؿ التػػالي: مػػاذا بعػػد؟ كيػػؼ يػػتـ تحقيػػؽ فكػػرة الدولػػة الفمسػػطينية التػػي تػػـ 
االعتراؼ بيػا فػي االمػـ المتحػدة. و'الربيػع العربػي' يعطػي الجميػور الفمسػطيني جوابػا، انػو يمكػف تحقيػؽ ىػذه 

لواقػع فػي المنػاطؽ حيػث يقػـو جميػوراف عػدواف األىداؼ بمظػاىرات مكثفػة بطػرؽ سػممية. والمشػكمة انػو فػي ا
بعضػػػيما بػػػازاء بعػػػض، يصػػػعب تصػػػديؽ اف تبقػػػى ىػػػذه المظػػػاىرات غيػػػر عنيفػػػة زمنػػػا طػػػويال. فيػػػي سػػػتبدو 
لممسػتوطنيف والقػوات التػي تحرسػيـ والػذيف سػيتقدـ المحتجػوف صػوبيـ، تيديػدا حقيقيػا. وسػيكوف مػف الصػػعب 

اىرات وىػو مػا سيفضػي الػى اطػالؽ نػار عمػييـ وعػودة الػى السيطرة عمى ىذه المظاىرات بمعدات تفريػؽ مظػ
دائرة العنؼ. فميس الخوؼ اذا مف استقرار رأي أحد الطرفيف عمى المبادرة الى عنػؼ بػؿ مػف مسػار يفقػد فيػو 
الطرفاف السيطرة عمى الوضػع فينػدفع الػى العنػؼ. وال يصػعب اف نتخيػؿ مػاذا سػيكوف تػأثير ىػذه االنفجػارات 

ير العربية والمسممة التي أخذ يزداد تأثيرىا عمى الحكومات، وفي صورة اسرائيؿ فػي العػالـ العنيفة في الجماى
 الغربي في وضع تزداد فيو عزلتيا.

سػػػيتبيف بعػػػد االجػػػراءات فػػػي االمػػػـ المتحػػػدة فػػػي الشػػػأف الفمسػػػطيني، اف الوضػػػع بقػػػي كمػػػا ىػػػو لكنػػػو سػػػتواجو 
فرصػة التوجػو الػى الطػرؼ الفمسػطيني بػاقتراح دخػوؿ  اسرائيؿ دولة فمسطينية تعترؼ بيػا االمػـ المتحػدة. ىػذه

حػػوار فػػي معنػػى مكػػانتيـ الجديػػدة، ومػػا ىػػو المطمػػوب العتػػراؼ اسػػرائيمي بيػػا. وىػػذا الحػػوار فػػي الحقيقػػة ىػػو 
تجديػػػد التفػػػاوض بطريقػػػة اخػػػره. اف اسػػػرائيؿ سػػػتوجد فػػػي وضػػػع أفضػػػؿ مػػػف عػػػدة جيػػػات النػػػو أسػػػيؿ اجػػػراء 

ولة ومنظمة. ومف جيات اخره سػيكوف وضػع اسػرائيؿ أقػؿ راحػة ألف تفاوض بيف دولة ودولة مما ىو بيف د
الفمسطينييف سيدخموف التفاوض مع تأييد دولي واسع لكف ليس في ىذا جديػد فػي الحقيقػة. فسػواء اسػتقر رأي 



 
 
 

 

 86ص 
 

اسػػرائيؿ عمػػى مبػػادرة فػػي مجػػاؿ التفػػاوض أـ لػػـ يسػػتقر، فعمييػػا اف تمتنػػع عػػف تبنػػي فكػػرة عقػػاب الفمسػػطينييف 
االمواؿ التػي تجبييػا مػف اجميػـ واالمتنػاع عػف ضػـ الكتػؿ االسػتيطانية. فأعمػاؿ مػف ىػذا النػوع  بوقؼ تحويؿ

سػػتزيد االزمػػػة شػػدة وتحػػػوؿ وضػػػعا سياسػػيا صػػػعبا الػػى وضػػػع سياسػػػي أصػػعب بسػػػبب الػػرد الػػػدولي المتوقػػػع. 
 فالمس المتوقع باستقرار السمطة الفمسطينية سيضر اضرارا شديدا بالمصمحة االسرائيمية ايضا.

برغـ الوضع الداخمي االشكالي في مصر، فاف ىذه تطمح الى اف تموضع نفسيا مرة اخره باعتبارىا العبة 
مركزية في السياسة الخارجية االقميمية، بسبب ما لذلؾ مف تػأثير فػي الجميػور داخػؿ مصػر وألف ىػذا سػيدؿ 

ا بصػفتيا زعيمػة العػالـ عمى تحمؿ مف عيد مبارؾ الػذي كانػت تُػره مصػر فيػو دولػة خسػرت مكانتيػا وطريقيػ
العربػػي. واليػػـو يوجػػد اسػػتعداد أكبػػر عنػػد الػػدوؿ العربيػػة لتػػدع مصػػر تػػؤدي دور القيػػادة، ويمكػػف أف نػػره ىػػذا 
ايضا بنجاحيا في الوساطة بيف فتح وحماس بقصد احراز اتفاؽ مصالحة بينيما. وكؿ ذلؾ فػي وضػع يتػأثر 

لساحة الفمسطينية، فيذه فرصة تستطيع اسػرائيؿ اسػتغالليا فيو الرأي العاـ المصري تأثرا قويا بالتطورات في ا
لمتوصؿ الى تنسيؽ ىاديء الجراءات فػي السػاحة االسػرائيمية الفمسػطينية. وفػي المقابػؿ ايضػا فػاف المصػمحة 
المشػػتركة فػػي إقػػرار القػػانوف والنظػػاـ فػػي سػػيناء ىػػي فرصػػة النشػػاء حػػوار اسػػتراتيجي ينحصػػر فػػي التغييػػرات 

 حؽ العسكري التفاؽ السالـ.المطموبة في المم
يبدو في ظاىر االمر انو احترقت الجسػور بػيف اسػرائيؿ وتركيػا، وينبػع ذلػؾ بحسػب روايػة تسػود اسػرائيؿ مػف 
قرار الحكومة التركية عمى ادارة ظيرىا الوروبا وحصر عنايتيا بالشرؽ االوسط مع بذؿ جيد لتوسيع التػأثير 

قيقػة فػي دعػوه التغييػر األساسػي لسياسػة تركيػا لكنػو يوجػد تجاىػؿ التركي في ىذه المنطقة. يبدو انو توجد ح
اف حكومة اردوغاف حاولػت فػي بدايػة الطريػؽ فعػؿ ذلػؾ مػع إشػراؾ اسػرائيؿ ال خالفػا عمييػا، بموضػعة تركيػا 
وسيطة عاقدة لمجسور بيف اسرائيؿ وجيات عربيػة مختمفػة. ونشػؾ فػي اف يكػوف فػرض اف تركيػا قػررت تبنػي 

سرائيؿ دونما صمة بسموؾ اسرائيؿ، أف يكوف صحيحا، فاذا نجحت اسرائيؿ في اف تجد حال سياسة معادية ال
لمطمػػب االعتػػذار مػػف قبػػؿ تركيػػا، فينػػاؾ مجػػاؿ فػػرص لتحسػػيف العالقػػات مػػع تركيػػا بموافقػػة اسػػرائيمية عمػػى 

صػػػفر اعطػػػاء تركيػػػا أدوارا، وىػػػذه الخطػػػوة ميمػػػة لتركيػػػا اآلف خصوصػػػا فػػػي الوقػػػت الػػػذي تنيػػػار فيػػػو سياسػػػة '
المشكالت' ازاء سوريا وازاء األكراد وازاء قبرص واليوناف وازاء أرمينية. ىكذا مثال يمكػف دخػوؿ مباحثػات مػع 
تركيا في انشاء امكانية وصوؿ سفف الى غزة بعد عممية تفتػيش يكػوف لالتػراؾ فييػا دور بتنسػيؽ وتعػاوف مػع 

 اسرائيؿ.
العالـ العربي، وقدرة ايراف عمى استغالليا وتقدـ المشػروع وفي النياية السعودية. فيي قمقة جدا لمتطورات في 

الػػذري االيرانػػي. وبسػػبب ىػػذا القمػػؽ اتخػػذت السػػعودية سياسػػة أكثػػر الحاحػػا. يوجػػد فػػي ظػػاىر االمػػر أسػػاس 
لتعػػاوف واسػػع وتفاىمػػات اسػػتراتيجية بػػيف اسػػرائيؿ والسػػعودية، لكنػػو يوجػػد سػػقؼ زجػػاجي مػػنخفض جػػدا لمقػػدرة 

مػػػا بقػػػي الصػػػراع بػػيف اسػػػرائيؿ والعػػػالـ العربػػػي وال سػػػيما الفمسػػػطينيوف، فػػػي تصػػػاعد.  عمػػى تحقيػػػؽ ىػػػذه النيػػػة
السػػرائيؿ قػػدرة عمػػى تغييػػر ىػػذا الواقػػع. بػػأف تتبنػػى أوال مبػػادرة السػػالـ العربيػػة، بتعبيػػر االميػػر السػػعودي تركػػي 

ض مػع الفمسػطينييف الفيصؿ باعتبارىا أساسا لمتفاوض بيف اسػرائيؿ والػدوؿ العربيػة، وبػأف تمػنح تجديػد التفػاو 
فرصة. وىذه االعماؿ بطبيعتيا ال تنحصر في الساحة السعودية فقط وىي أسػاس لمبػادرة اسػرائيمية قػد تكػوف 

 ليا آثار اقميمية ايضا.
نشػػؾ فػػي اف تكػػوف السياسػػة االسػػرائيمية السػػمبية الحاليػػة، فػػي سػػياؽ التطػػورات فػػي السػػاحة االقميميػػة وعالقتنػػا 

خدمة المصمحة االسرائيمية. ال يجوز اف ُتممي اعتبارات داخميػة )مثػؿ الحفػاظ عمػى  بالفمسطينييف، قادرة عمى
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االئػػتالؼ( الحاجػػة الػػى األخػػذ بسياسػػة ىػػي فػػي أساسػػيا ردّيػػة. بػػدؿ ذلػػؾ ينبغػػي اسػػتغالؿ نافػػذة الفػػرص التػػي 
 أحدثتيا التطورات في المنطقة دوف مس بمصالح اسرائيؿ االمنية.

 
 283' نظرة عميا ـ العدد 

 8/00/2200دس العربي، لندن، الق
 

 لممساعدة في استقرار األردن إسرائيمياً المطموب  78
 د.أفرايـ سنيو
في زيارتي إلى األردف، ىذا األسبوع، زودني مف تحدثت معيـ بتحميميـ لتصريحات الممؾ عبد اهلل عف بشار 

معيػػـ، ال ينتمػػي الػػى ثقافػػة  األسػػد: "لػػو كنػػت مكانػػو السػػتقمت". الممػػؾ عبػػد اهلل، قػػاؿ األردنيػػوف الػػذيف تحػػدثت
القذافي، مبارؾ، واألسػد. فيػو لػف يطمػؽ أبػدا النػار عمػى جنػوده أو يفػتح النػار عمػى أبنػاء شػعبو. وعميػو، فػإذا 

 تحوؿ الحراؾ في المممكة الى اضطرابات عنيفة واسعة النطاؽ، فإنو ببساطة سينيض ويغادر.
وحيد القادر عمى أحداث التوازف بيف القوه المتعارضػة سيخرج انصراؼ الممؾ مف المعادلة األردنية العامؿ ال

المتراكضػػة فػػي محيطػػو. السػػيناريوىات موضػػع الحػػديث ىػػي حػػرب أىميػػة، فوضػػى مسػػتمرة، وحكومػػة مدنيػػة 
تحػػت سػػيطرة المحافػػؿ اإلسػػالمية. القاسػػـ المشػػترؾ لمجميػػع: كػػابوس إسػػتراتيجي إلسػػرائيؿ. شػػرقنا سػػيكوف قػػد 

جسر المنبي وحتى جباؿ أفغانستاف. المممكة األردنيػة، التػي أقامػت معنػا  تواصؿ مف التطرؼ اإلسالمي، مف
سنة، خائبة آماليا، ولف تشكؿ حػاجزًا بعػد اليػوـ. ولػف تكػوف الحػدود الطويمػة مػع األردف  07عالقات سالـ لػ 

فػػي  آمنػػة بعػػد اليػػوـ. وسػػيكوف لػػذلؾ أيضػػًا آثػػار شػػديدة مػػف حيػػث الميزانيػػة، مثػػؿ تمػػؾ الواجبػػة جػػراء التغييػػر
 مصر.

قبػػػؿ انسػػػحابيا مػػػف العػػػراؽ لػػػـ تكمػػػؼ الواليػػػات المتحػػػدة نفسػػػيا عنػػػاء التعزيػػػز، بمػػػا فيػػػو الكفايػػػة ضػػػد الفػػػراغ 
االستراتيجي الذي خمقتػو ىنػاؾ. الػدور اإليرانػي المتصػاعد فػي العػراؽ، اإلرىػاب الجيػادي الػذي مػف شػأنو أف 

 ياب حكـ مسؤوؿ.يحتدـ، كؿ ىذا مف شأنو أف يتسمؿ الى األردف بسيولة، في ظؿ غ
ردت حكومات إسرائيؿ في العقد االخير بخفة كمما تغمب المتطرفوف عمى المعتدليف في محيطنػا. كػاف يمكػف 
االعتقػػػاد بأننػػػا نشػػػاىد لعبػػػة كػػػرة قػػػدـ فػػػي دوري انجميػػػزي، لنػػػره مػػػف سػػػيفوز. يوجػػػد عنػػػدنا، وبقػػػدر أكبػػػر فػػػي 

المسػػتقبؿ أيضػػًا عمػػى الضػػفة الغربيػػة.  الحكومػػة اليػػوـ، مػػف يػػروف بركػػة فػػي سػػيطرة "حمػػاس" عمػػى غػػزة وفػػي
 فمسطيني. –حسب فيميـ، سيكوف األمر بمثابة حصانة أبدية ضد اتفاؽ إسرائيمي 

ولكػػف الحالػػة األردنيػػة بسػػبب آثارىػػا االمنيػػة الجسػػيمة والفوريػػة، تمػػـز حتػػى رافضػػي االتفػػاؽ بتفكيػػر مختمػػؼ. 
كؿ ما في وسعيا لممساعدة في منع تدىور الوضع انطالقًا مف المعرفة بقيودىا يتعيف عمى اسرائيؿ أف تبذؿ 

الداخمي في االردف. بالطبع، لػيس المقصػود التػدخؿ فػي السياسػة األردنيػة المعقػدة. ولكػف إسػرائيؿ يمكنيػا أف 
 تقترح عمى االردف حمواًل عممية تخفؼ مف ضائقتيو االساسيتيف: الماء والطاقة.

فػي العػالـ. مشػروعاف كانػا يفتػرض بيمػا أف يخففػا مػف الػػنقص  ُيعػد االردف مػف الػدوؿ االربػع األكثػر "عطشػًا"
في المياه: التحمية في العقبة واستغالؿ المياه الجوفيػة المالحػة عمػى الحػدود مػع السػعودية. ىػذاف المشػروعاف 
بعيػػداف عػػف الػػتحكـ. فالمسػػافة الجغرافيػػة بينيمػػا وبػػيف عمػػاف أبعػػد بثالثػػة أضػػعاؼ مػػف المسػػافة بػػيف عمػػاف 

توسط. منشأة التحميػة فػي شػاطض إسػرائيؿ، التػي ُخطػط ليػا لتحميػة الميػاه لمسػمطة الفمسػطينية ولكػف والبحر الم
 الغي ذلؾ، قد تضمف توريد مياه لالردف بسرعة أكبر مف المشروعيف االخيريف وبكمفة أقؿ.
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فػع ثمنػو، في مجاؿ الطاقة أيضًا ُتممي المسافة الجغرافية الحػؿ. الغػاز الػذي يصػؿ مػف مصػر الػى االردف يرت
وحتى لو كاف توريده ال يتوقؼ بسبب تخريب االنبوب فإف كميتو غير كافية. ال يوجػد مصػدر طبيعػي أقػرب 
الػػػى االردف مػػػف مخزونػػػات الغػػػاز السػػػرائيؿ فػػػي البحػػػر المتوسػػػط. المسػػػافة بػػػيف أقصػػػى نقطػػػة النبػػػوب الغػػػاز 

فة طفيفػػػة بتعػػػابير مشػػػاريع الغػػػاز كػػػـ، مسػػػا 21االسػػػرائيمي القػػػائـ منػػػذ اليػػػـو والحػػػدود االردنيػػػة ىػػػي أقػػػؿ مػػػف 
المخطػػط ليػػا، مػػثال، مػػف بحػػر قػػزويف الػػى جنػػوب افريقيػػا. سيسػػمح توريػػد الغػػاز مػػف شػػواطض اسػػرائيؿ لػػالردف 

 بتخفيض سعر الكيرباء. وىذا تخفيؼ لمعبء االقتصادي واسع األثر.
ة: القػدس. لػألردف دور الفعؿ العاجؿ واالىـ الذي عمى اسرائيؿ أف تقػوـ بػو يتعمػؽ بالموضػوع االكثػر حساسػي

فػػػي االمػػػاكف المقدسػػػة فػػػي القػػػدس، منصػػػوص عميػػػو فػػػي اتفػػػاؽ السػػػالـ وفػػػي "اعػػػالف واشػػػنطف" الػػػذي أصػػػدره 
االردف. قػػػرار رئػػػيس  –كمينتػػػوف، رابػػػيف، وحسػػػيف. يمحػػػؽ تجاىػػػؿ ىػػػذا الػػػدور ضػػػررا شػػػديدا بعالقػػػات اسػػػرائيؿ 

لػى تعزيػز وتواصػؿ. اشػراؾ االردف فػي كػؿ الوزراء تأجيؿ ىدـ "جسر المغاربة" ىو قرار حكػيـ. وىػو بحاجػة ا
، بالقرار وبالتنفيذ اليندسػي، قػد يػؤدي الػى تغييػر االجػواء العكػرة السػائدة اليػـو بيننػا  ما يجري في نطاؽ الحـر

 وبيف االردنييف.
 سنخسر كثيرا جدا إذا ما أودعنا عالقاتنا مع األردف في أيدي المتطرفيف مف بيننا.

 2/02/2200، عن "ىآرتس"
 3/02/2200، يام، رام اهللاأل
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 عكيفا الدار
الػى عمػاف فػي طػريقيـ الػى الشػرؽ االقصػى. « رويػاؿ جوردانيػاف»كاف أكثػر االسػرائيمييف فػي الرحمػة الجويػة 

االخػػػواف المسػػػمموف يمػػػدوف أذرعيػػػـ فػػػي كػػػؿ اتجػػػاه، وتوصػػػي الجيػػػات االمنيػػػة بتخطػػػي الػػػدوؿ العربيػػػة لكػػػف 
ف القميػؿ الػذي بقػي مػف السػالـ مػع االردف. مػف يتػذكر اف كػؿ شػيء بػدأ فػي اتفػاؽ االسرائيمييف ال يتخمػوف عػ

اوسػػمو السػػيض الػػذكر؟ ومػػف يفكػػر فػػي اف كػػؿ شػػيء سػػينتيي حينمػػا يحصػػؿ اتفػػاؽ اوسػػمو عمػػى شػػيادة وفػػاة 
رسمية؟ وماذا سنفعؿ حينما تستقبؿ واشنطف وباريس وبػرليف ممثمػي الحكومػات االسػالمية فػي مصػر وتػونس 

حكومة حماس بعد ذلؾ؟ كيؼ سيستطيع األميركيوف واالوروبيوف اقامة عالقات مػع قػادة الحػزب األـ وليبيا و 
والقطيعػة مػػع الحػزب االبػػف؟ قػد كيفػػوا أنفسػيـ مػػع عػزؿ حمفػػائيـ التقميػدييف فػػي الشػرؽ االوسػػط وىػـ يشػػجعوف 

« قواعػد الرباعيػة»بػػ  اصالحات سياسية واجتماعيػة واقتصػادية فػي المنطقػة. فػاالـ ستسػتطيع اسػرائيؿ التعمػؽ
لمتفػػاوض مػػع حمػػاس واف تتوقػػع اف يغطػػي العػػالـ عينيػػو ويسػػير عمػػى نغمػػة النػػاي مػػف القػػدس؟. خطػػرت ىػػذه 
االسئمة ببالي زمف النقاشات التي تمت ىػذا االسػبوع فػي قصػر المػؤتمرات الضػخـ فػي الدوحػة. تشػرفت قطػر 

التػػػابع لالمػػػـ المتحػػػدة الػػػذي ترأسػػػو رئػػػيس « منتػػػده حمػػػؼ الحضػػػارات»باستضػػػافة المػػػؤتمر السػػػنوي الرابػػػع لػػػػ 
البرتغاؿ السابؽ جورجو سمبايو. وبػرغـ العالقػات المتػوترة مػع حكومػة اسػرائيؿ أمػرت وزارة الخارجيػة القطريػة 
بمػنح تأشػػيرات دخػوؿ لمجموعػػة نشػطاء سػػالـ واسػاتذة جامعػػات وصػحفييف اسػػرائيمييف. ومػا كػػاف ىػذا ليحػػدث 

حمػد بػف خميفػة آؿ ثػاني، يشػجع رجػاؿ اعمػاؿ اسػرائيمييف عمػى االسػتثمار  بغير موافقة أميػر قطػر. اف الشػيخ
اوكتاف(. لكنيا تعػاني نقصػا مػف المبػادريف. فمػو اف اسػرائيؿ  95قرشا لميتر  95في الدولة الغارقة في النفط )

 كانت مبادرة سياسية ايضا لكاف األمير مستعدا لفتح أبواب قطر عمى مصراعييا.
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تُػدعى دوؿ الخمػيج الػى اف « قطػر تريبيػوف»يػر فػي الصػحيفة اليوميػة بالمغػة االنجميزيػة في مقالة ألسرة التحر 
تفحص مف جديد عف استراتيجيتيا المشتركة ازاء العاصفة السياسية في المنطقة. وتوجػو المقالػة انتقػادا عمػى 

تسػتطيع اف  انيػا ال»اعضاء مجمػس التعػاوف الخميجػي ألنيػف اعتػدف اف يػرددف عمػى األحػداث بعػد وقوعيػا. 
 «.عمييا اف ُتظير فاعمية واف تستعد لكؿ حدث ممكف»، يقوؿ الكاتب في تمذيع. «تسمح لنفسيا بيذا الترؼ

مػػف السػػيؿ جػػدا ترجمػػة السػػطور الػػى العبريػػة حينمػػا نفكػػر فػػي بنيػػاميف نتنيػػاىو. فػػي الغػػرب الػػرث وفػػي دوؿ 
« ارىػػاب»سػػتزيؿ أحػػداث  2100اف سػػنة  الخمػػيج الثريػػة أخػػذوا يسػػتعدوف لمواجيػػة ثػػورة الشػػباب. وىػػـ يػػدركوف

مػػػف كتػػػب التػػػاريخ. أمػػػا فػػػي اسػػػرائيؿ فػػػاف رئػػػيس الحكومػػػة يبػػػيح لنفسػػػو اف يشػػػغؿ نفسػػػو بتقػػػديـ موعػػػد  2110
االنتخابات التمييدية في الميكود وفي حيف يدفعوف عندنا الى األماـ بقانوف المساجد، تمر فػي قطػر المسػممة 

 ىج في طريقيف الى مطعـ الفندؽ.نساء منقبات مف أماـ اشجار صنوبر تتو 
الحظػػت فػػي احػػده الزوايػػا فػػي السػػاحة الكبيػػرة جماعػػة مػػف الشػػباب ألصػػقوا عمػػى قمصػػانيـ خريطػػة فمسػػطيف 

وكاف فػييـ فتاتػاف مػف تػونس ويمنيػاف وايرانػي. وعرضػت نفسػي عمػى أنػي «. حؽ العودة»الكاممة كتب فوقيا 
بمػػؤتمر يتنػػاوؿ حمفػػا بػػيف الحضػػارات وكيػػؼ تتفػػؽ اسػػرائيمي صػػييوني أطمػػب السػػالـ. وتسػػاءلت مػػا صػػمتيـ 

ىػػذا يرجػػع الػػى الفتػػرة السػػابقة، فتػػرة . »0967خػػريطتيـ مػػع مبػػادرة سػػالـ الجامعػػة العربيػػة التػػي تبنػػت حػػدود 
 وىز رفاقيا رؤوسيـ.«. أتعمـ أف كؿ شيء تغير؟»، قالت واحدة مف الفتاتيف، «مبارؾ وابف عمي

يف اف يوحػػػدوا ىػػػؤالء الشػػػباب حػػػوؿ شاشػػػات التمفػػػاز حينمػػػا تبػػػث كػػػـ سػػػيكوف سػػػيال عمػػػى المتطػػػرفيف المسػػػمم
صور جنود ييود يطمقوف النار عمى اوالد عرب في االنتفاضة التالية. وكـ مف الوقت سيمر حتى « الجزيرة»

 يغمؽ االردف الحدود مع اسرائيؿ وتغمؽ مصر أبواب السفارة في تؿ ابيب؟ سنشتاؽ بعد الى حماس.
قطر، داىـ السوؽ الضاجة في الدوحة ميرجوف يركبػوف ظيػور نعػاـ فػي تنكػر. قمػت فػي ُقبيؿ العيد الوطني ل

 قمبي انو ال يوجد حيواف يناسب أكثر منيا نعت الحيواف القومي االسرائيمي.
 05/02/2200، ىآرتس
 06/02/2200، الحياة الجديدة، رام اهلل
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 تسفي برئيؿ

يف القريب سيحتفؿ عبداهلل ممؾ االردف بيـو ميالده الخمسيف، وفي الشير القادـ سػيحتفؿ بمػرور في يوـ االثن
سػنة عمػى مػروره. تمػػر اوقػات المتعػة سػػريعا. لػـ يعػد محتاجػا الػػى المحيػة الصػغيرة التػػي زينػت وجيػو فػػي  02

و وتحسنت العربية التي سني واليتو االولى حينما كاف يبدو ال صغير السف جدا لمممكية. بدأ الشيب يخط رأس
يتحدثيا والتي كانت تسمع ممتوية كحصى مػدقوؽ فػي فتػرة واليتػو االولػى، وتحسػنت معيػا ايضػا معرفتػو بػاف 

 ممكية البيت الياشمي ربما ال تثبت الى االبد. 
لـ تضرب عاصفة الثورات فػي العػالـ العربػي المممكػة بقػوة. كػاف شػيء قميػؿ مػف المظػاىرات واالنتقػاد العمنػي 
الضػعيؼ نسػبيا؛ وال يػدعو أحػد فػي الشػوارع حتػى االف الػػى تنحيػة الممػؾ أو تغييػر طريقػة نظػاـ حكمػو. لكنػػو 
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تػػزداد تحػػت السػػطح بػػؿ فوقػػو اشػػارات الػػى اف الممػػؾ لػػـ يعػػد يسػػتطيع االكتفػػاء بالصػػيانة فقػػط كمػػا فعػػؿ حتػػى 
 االف. فسيضطر الى البدء في ادارة شؤوف الدولة وبتصميـ. 

ي زار عبػػداهلل واشػػػنطف والتقػػى الػػرئيس اوبامػػا لقػػاءا مخيبػػػا لالمػػاؿ. واعتػػرؼ فػػي مقابمػػػة فػػي االسػػبوع الماضػػ
صحفية مع صحيفة "واشنطف بوست" بانو "لـ يحف البعد لتدخؿ امريكي في المسيرة السياسية النو يجب قبؿ 

ممؾ فيـ مف اوباما ذلؾ اف توجد رزمة اكثر تبمورا بيف اسرائيؿ والفمسطينييف". وتنقؿ مصادر دبموماسية اف ال
 -اف ادارتػو ال تنػوي التػػدخؿ فػي المسػيرة السياسػػية فػي الفتػػرة القريبػة، واف مبػادرة استضػػافة المقػاء االسػػرائيمي 

 الفمسطيني ليست في نظر اوباما اكثر مف نفخ في جمر خامد. 
فقػػد بػػيف لػػو اوبامػػا ولػػـ تػػنجح ايضػػا محاولػػة عبػػداهلل اغػػراء الػػرئيس بالمبػػادرة الػػى العمػػؿ عمػػى مواجيػػة سػػوريا. 

بصػػراحة اف الواليػػات المتحػػدة لػػف تتػػدخؿ فػػي مػػا يجػػري فػػي سػػوريا مػػف غيػػر تأييػػد دولػػي واف ىػػذا التأييػػد لػػف 
يحػػػرز مػػػف غيػػػر توجػػػو الػػػى الجامعػػػة العربيػػػة. وعبػػػداهلل الػػػذي كػػػاف أوؿ زعػػػيـ عربػػػي دعػػػا رئػػػيس سػػػوريا الػػػى 

ي الوحيػد الػذي طمػب االعفػاء مػف العقوبػات االستقالة )وصحح الصيغة سريعا جدا(، كػاف ايضػا الػزعيـ العربػ
 االقتصادية العربية عمى سوريا بسبب االضرار االقتصادية الباىظة التي ستسبب لبمده جراءىا.

وىػػذا مبمػػغ عظػػيـ  -مميػػوف دوالر كػػؿ سػػنة  551اف مقػػدار التجػػارة بػػيف سػػوريا واالردف يقػػؼ عمػػى نحػػو مػػف 
مميػارات دوالر. وقػد  1والغاز وحدىما المذيف تشترييما نحػو مػف االىمية بالنسبة لالردف التي تدفع عف النفط 

مميػػوف دوالر مػػف البنػػؾ الػػدولي لمتغمػػب عمػػى  251حصػػمت فػػي االسػػبوع الماضػػي عمػػى قػػرض آخػػر مقػػداره 
 الصعاب االقتصادية الكبيرة التي تراكمت عمى بابيا عمى اثر الثورات حوليا. 

بمميػار دوالر الػى جيػوب مقػربيف وساسػة كبػار متيمػيف تنضاؼ ىذه الصعاب الى ىػرب امػواؿ ضػخمة تقػدر 
بالفسػػاد االف. ويحػػاكـ بعضػػيـ مثػػؿ رئػػيس االسػػتخبارات السػػابؽ نػػادر الػػذىبي ويخضػػع آخػػروف لمتحقيػػؽ مثػػؿ 

 رئيس ديواف الممؾ السابؽ باسـ عباس عوض اهلل.
التػي تمػأل االف مواقػع  اف محاربة الفساد واالنتخابػات الحػرة النزييػة واالصػالح االقتصػادي ىػي الموضػوعات

المعارضة عمى االنترنت والمدونات فػي االردف؛ ومػف يتػذكر كيػؼ بػدأ االحتجػاج فػي مصػر قبػؿ سػت سػنيف 
او سبع ال يمكف اف يمتنع عف اجراء مقارنػات. فػي رسػـ كاريكػاتيري نشػر فػي موقػع معػارض عمػى االنترنػت 

وتقتػرح الكتابػة: "اخػي المػواطف ال تفكػر  رسـ شاب اردني في يده صفيحة وقػود وىػو يوشػؾ أف يحػرؽ نفسػو.
 في ىذا. بدؿ ىذا ستتمتع بحرارة رائحة الفساد". 

لكف االنتقاد ال يظير في مواقع المعارضة عمى االنترنت فقط. فقد نشر عضو مجمس الشػعب السػابؽ خميػؿ 
مؾ يقوؿ فييا عمـ اسرائيؿ في مبنى مجمس الشعب االردني(، رسالة مفتوحة الى الم 2118عطية )احرؽ في 

انو لـ يعد مف الممكف وصؼ الوضع عمى أنو أزمة: "نحف في الطريؽ الػى المعضػمة والػى الطريػؽ المسػدود 
امػػاـ وجػػود حمػػوؿ او ايجػػاد أدويػػة". فػػي يػػـو الجمعػػة خرجػػت مػػف مسػػجد الحسػػيف فػػي عمػػاف مظػػاىرة شػػممت 

اد والتحقيؽ فييػا". "عنػدنا مميػوف شخص قادىا االخواف المسمموف االردنيوف طالبيف "فتح ممفات الفس 00511
سػػؤاؿ؛ الػػى ايػػف ذىبػػت كػػؿ ىػػذه االمػػواؿ"، ىتػػؼ المتظػػاىروف. وىػػـ ال يكتفػػوف بنقػػؿ التحقيػػؽ فػػي الفسػػاد الػػى 

 سمطة مكافحة الفساد الف ىذه في رأييـ طريقة اخره لدفف التحقيؽ بؿ يطمبوف تحقيقا جنائيا.
ات اقتصػػادية. وقػػد تحػػدث فػػي واقػػع االمػػر طػػواؿ سػػني يريػػد الممػػؾ ايضػػا مكافحػػة الفسػػاد ويريػػد ايضػػا اصػػالح

واليتػػػو عػػػف اصػػػالحات مػػػف نػػػوع مػػػا: اقتصػػػادية وسياسػػػية وتربويػػػة لكنػػػو نجػػػح فػػػي اف يحقػػػؽ القميػػػؿ جػػػدا فػػػي 
الحقيقة. فالبيروقراطية غير منظمة وضرورة ارضاء وجياء القبائؿ ومقربيف آخػريف، ونقػص مػزمف مػف المػاؿ 

 مف اوراؽ العمؿ وتصريحات آسرة لمقموب والقميؿ جدا مف التغيير. في االساس خمفت وراءىا الكثير 
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يقترح الممؾ االف دواءا قديما آخر ىو انتخابات لمجمس النواب في نياية العاـ ستكوف ىػذه المػرة حػرة ونقيػة  
ح مع قانوف انتخابات جديد يحركيا قدما ويمنح جميع اجزاء المجتمع تمثػيال مالئمػا. لكػف ىػذا االختػراع اصػب

االردنيوف يعرفونو وما عادوا يعتمدوف عميو. اف حركة "االردف بيتنا" التػي اعضػاؤىا شػباب مػف مدينػة الكػرؾ 
الجنوبية ويوجد مف يقارنونيا بحركة السادس مف ابريؿ في مصر، نشػرت فػي يػـو الخمػيس دعػوة طمػب فييػا 

ى اتفػػػاؽ عمػػػى شػػػكؿ قػػػانوف مػػػف الممػػػؾ اف يجػػػري حػػػوارا وطنيػػػا مػػػع جميػػػع الحركػػػات واالحػػػزاب، والتوصػػػؿ الػػػ
االنتخابات واالصالحات المطموبة. وىي حركة تؤيد الممؾ وتعارض كؿ تغيير لمكانتو لكنيا تريد فػي الوقػت 

 نفسو "اردف نقية اليديف وتمثيمية"، كما تقوؿ متحدثة الحركة، منتيى المجالي. 
قتصػػػادي والديمقراطيػػػة غيػػػر حركػػػات ذرعػػػا بعػػػدـ وجػػػود االفػػػؽ االلضػػػاؽ االردنيػػػوف مػػػف جميػػػع التيػػػارات وا 

االؼ الجػػيء عراقػي يرفعػوف أسػػعار  711الواضػحة وضػاقوا ذرعػا بانػػو يجػب عمػييـ اف يستضػػيفوا نحػوا مػف 
الشػػػػقؽ. عنػػػػد الممػػػػؾ االف مشػػػػكمة حقيقيػػػػة وىػػػػو ال يسػػػػتطيع أف يرضػػػػي محبيػػػػو بمجمػػػػس نػػػػواب آخػػػػر وبػػػػدعـ 

 اقتصادي آخر.
 30/0/2202ىآرتس 
 30/0/2202، وكالة سما اإلخبارية
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 دوري غولد
ُنشر في االسبوع االخير في صحيفة "معاريؼ" تقرير صحافي في الصفحات االولى عف محادثات اسػرائيمية 

فمسػػطينية، جػػاء فيػػو اف اسػػرائيؿ تنػػوي التخمػػي عػػف طمبيػػا سػػيادة فػػي غػػور االردف وأنيػػا مسػػتعدة لالكتفػػاء  –
منيػػػػة". وأنكػػػػر ديػػػػواف رئػػػػيس الحكومػػػػة ىػػػػذا االمػػػػر وقػػػػاؿ: انػػػػو يقػػػػوـ عمػػػػى تسػػػػريبات ُمحرفػػػػة مػػػػف بػػػػػ"ترتيبات أ

المحادثػػات. وقػػاؿ الفمسػػطينيوف: اف موقػػؼ اسػػرائيؿ كػػاف أنيػػا سػػتحتاج الػػى وجػػود عسػػكري عمػػى طػػوؿ نيػػر 
 االردف عشرات السنيف في المستقبؿ.

صائب عريقات، بحاجات اسرائيؿ االمنيػة عمى حسب التقارير حينما سمع رئيس فريؽ التفاوض الفمسطيني، 
 قاؿ، اف وجود الجيش االسرائيمي في غور االردف ليس مأخوذًا في الحسباف.

أصر الممثموف االسرائيميوف خػالؿ السػنتيف األخيػرتيف عمػى أف قضػية األمػف يجػب اف تكػوف المرحمػة االولػى 
 والسيادة. في محادثات التسوية الدائمة قبؿ البدء في مواجية قضية الحدود

وكػاف منطػػؽ ىػػذا التوجػػو انػػو اذا قبػػؿ الفمسػػطينيوف مبػػدأ نشػػر قػػوات الجػػيش االسػػرائيمي فػػي أجػػزاء مػػف الضػػفة 
الغربيػػػة فػػػإف ىػػػذا االمػػػر سػػػُيمّكف اسػػػرائيؿ مػػػف جيػػػة نظريػػػة مػػػف مرونػػػة أكبػػػر تتعمػػػؽ بمطالبيػػػا المناطقيػػػة فػػػي 

 التفاوض بعد ذلؾ.
عف سػيادة فػي منطقػة توجػد فييػا شػوارع اسػتراتيجية أو محطػات  ليذا وقبؿ اف تستطيع اسرائيؿ اف تزف تخمياً 

إنػػذار أو منػػاطؽ اسػػتعداد، يجػػب عمييػػا اف تعمػػـ أنػػو سػػتبقى ليػػا قػػدرة عمػػى وصػػوؿ ىػػذه المنػػاطؽ مػػف اجػػؿ 
 حاجاتيا االمنية.

يجػػب اف نؤكػػد أنػػو اذا وافقػػت اسػػرائيؿ فػػي المسػػتقبؿ عمػػى فصػػؿ الحاجػػات االمنيػػة عػػف مطالبيػػا لمسػػيادة فػػي 
 فة الغربية فإنيا ستخاطر.الض

أواًل، كمما تقدـ التفاوض، قد يقترح طرؼ ثالث أنو مف اجؿ دفع المسػار الػى األمػاـ يجػب اف ُيسػتبدؿ بوجػود 
الجيش االسرائيمي في دولة فمسطينية وجود قوات دولية. وبرىنت تجربة الماضي عمى أنػو ال يمكػف االعتمػاد 
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اؿ الواضػػح ىػو "اليونفيػػؿ" الػػذي لػػـ تمنػػع قواتػػو نشػػوب حػػروب فػػي عمػى ىػػذه القػػوات فػػي أكثػػر الحػػاالت. والمثػػ
جنوب لبناف والػذي ال يفعػؿ اليػوـ شػيئًا لمنػع نقػؿ سػالح "حػزب اهلل" جنػوب الميطػاني وىػو أمػر يعتبػر اخػالاًل 

 .0710صريحًا بالقرار 
مػر الوقػت  ىناؾ مشكمة اخره في اقامة وحدات مف الجػيش االسػرائيمي داخػؿ دولػة فمسػطينية وىػي أنػو عمػى

 سيصبح إضعاؼ وجودىا أسيؿ ألنيا قد ُتره مسًا بسيادة الفمسطينييف الذيف سيعمموف عمى إبعادىا.
مػػػف الصػػػحيح الػػػى اآلف اف ىػػػذا التحميػػػؿ كمػػػو نظػػػري تمامػػػًا ألف عريقػػػات وفريقػػػو التفاوضػػػي رفضػػػا امتحػػػاف 

عميػدًا اسػرائيميًا لممحادثػات  الموقؼ االسرائيمي. وحينمػا ضػـ رئػيس فريػؽ التفػاوض االسػرائيمي اسػحؽ مولخػو
 في االردف لـ ُيمّكف عريقات الضابط االسرائيمي حتى مف دخوؿ الغرفة.

اذا رفػض الفمسػػطينيوف مناقشػة الترتيبػػات االمنيػة االسػػرائيمية وطمبػػوا أال يبقػى مػػع االتفػاؽ الػػدائـ أي اسػػرائيمي 
سػػػتقبؿ مفػػػر سػػػوه االصػػػرار عمػػػى سػػػيادة فػػػي الدولػػػة الفمسػػػطينية فمػػػف يكػػػوف لممفاوضػػػيف االسػػػرائيمييف فػػػي الم

 اسرائيمية في جميع االماكف التي السرائيؿ فييا مصالح أمنية حيوية في الضفة الغربية ومنيا غور االردف.
ىنػػاؾ موضػػوع آخػػر يطرحػػو مفاوضػػوف فمسػػطينيوف بصػػورة شػػبو آليػػة فػػي كػػؿ مػػرة يقػػؼ فييػػا التفػػاوض مػػع 

ت تشػػكؿ قمقػًا فمسػطينيًا حقيقيػػًا أـ أنيػا ذريعػػة فقػط لمتيػػرب اسػرائيؿ وىػو المسػػتوطنات. فيػؿ قضػػية المسػتوطنا
مػثاًل ُأجػري لقػاء مػع صػائب عريقػات بالمغػة العربيػة فػي  2100مف التفاوض؟. في الثالث مف تشػريف الثػاني 

محطػػة "الشػػمس" االذاعيػػة. وبػػدأ فػػي مرحمػػة مػػا يتحػػدث عػػف المسػػتوطنات لكنػػو أكػػد اف المنطقػػة المبنيػػة التػػي 
وطنات فػي الضػفة الغربيػة، بحسػب أدلػة مػف صػور تمقاىػا مػف اوروبػا، مػع األحيػاء الييوديػة تشمؿ كؿ المسػت

 في المائة مف مساحة المنطقة. 000في شرقي القدس، تشكؿ 
 000واعترؼ بعد ذلؾ بأف "النسبة الدقيقة لممنطقة اآلىمة ال معنى ليا". واستعمؿ أبػو مػازف ايضػًا معطػى الػػ 

شػباط  02ع البروفيسػور برنػارد افيشػاي نشػر فػي صػحيفة "نيويػورؾ تػايمز" فػي في المائة فػي حػديث أجػراه مػ
2100. 

فػي المائػة مػف الضػفة الغربيػة فإنػو حتػى لػو سػمـ  000اذا كانت المنطقة اآلىمة مف المستوطنات كميػا تشػكؿ 
بة. ىػؿ أبو مازف لمزيادة الطبيعية لمسكاف الييود فسيكوف معنى األمػر زيػادة كسػر صػغير فػي المائػة وبصػعو 

 ُيسوغ ىذا ايضًا وقؼ التفاوض مع اسرائيؿ؟.
والػػػى ذلػػػؾ فػػػػاوض الفمسػػػطينيوف فػػػي الماضػػػػي حكومػػػات اسػػػرائيمية بنػػػػت ىػػػي ايضػػػًا فػػػػي المنػػػاطؽ، فتجميػػػػد 

 أو اتفاقات التطبيؽ التي جاءت بعد ذلؾ. 0992المستوطنات لـ يشتمؿ عميو اتفاؽ اوسمو األصمي في 
 أصبح الحديث فجأة عف طمب ضروري

، أوضػػػح المبعػػػوث الخػػػاص السػػػابؽ 2100تشػػػريف االوؿ  07لقػػػاء تػػػـ فػػػي شػػػتياـ ىػػػاوس فػػػي لنػػػدف فػػػي فػػػي 
لمواليات المتحدة السناتور جورج ميتشؿ ارتيابو مف طمػب الفمسػطينييف تجميػد المسػتوطنات. وذكػر انػو أجػره 

اف التجميػد الػذي  ىو نفسو تفاوضًا في تجميد البنػاء فػي الضػفة الغربيػة واعتػرؼ أف الفمسػطينييف اشػتكوا مػف
 عمؿ عميو كاف "اسوأ مف كونو بال فائدة".

قاؿ ميتشؿ، اف الفمسطينييف رفضوا مدة تسعة اشػير العػودة الػى مائػدة المباحثػات واجػراء تفػاوض، ثػـ أعمنػوا 
فجأة في الشير العاشر انو ينبغي تجديػد التجميػد الػذي رفضػوه ىػـ أنفسػيـ وقػاؿ، اف "مػا كػاف اسػوأ مػف عػدـ 

 قبؿ بضعة اشير أصبح ضروريًا".الفائدة 
اف رفض الفمسطينييف اجراء نقاش في حاجػات اسػرائيؿ االمنيػة ووسواسػيـ العػاـ بشػأف المسػتوطنات يشػيداف 

 عمى أنيـ ال يريدوف ببساطة مفاوضة اسرائيؿ.
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مػاس" اف قرارات استراتيجية اخره اتخذوىا تعزز ىػذا االسػتنتاج: فقػد تػـ اتفػاؽ المصػالحة بػيف أبػو مػازف و"ح
واستقرار رأيو عمى طمب االعتراؼ مف االمـ المتحدة في ايموؿ االخير بقصد منع التفاوض ال مف اجؿ دفعو 
الػػػى األمػػػاـ، ولكػػػي يكػػػوف لممحادثػػػات فػػػي االردف احتمػػػاؿ مػػػا، سػػػيجب عمػػػى الفمسػػػطينييف اف يبػػػاحثوا بجديػػػة 

 ت ميترئة لمتخمي عف المحادثات.نظراءىـ االسرائيمييف واف يزنوا افكارًا جديدة ال اف يتموا فقط تعالّ 
 عن "إسرائيل اليوم"

 4/2/2202، األيام، رام اهلل
 

 عاريا الممكليس  82
 ناحوـ برنياع

وىي منظمػة خضػراء تعمػؿ فػي  –« اصدقاء الكرة االرضية»زرت في نياية االسبوع االردف في نطاؽ جولة 
االسػرائيمي. وقػد  91األخ الفقير لمشارع  – اسرائيؿ واالردف والضفة. وسافرنا عمى طوؿ شارع الغور االردني

ارتفعػػت فػػوؽ كػػؿ مبنػػى عػػاـ وكػػؿ حػػانوت ثانيػػة وقػػرب كػػؿ مفتػػرؽ صػػور الممػػؾ عبػػد اهلل الثػػاني. وُصػػور أبػػوه 
الممؾ حسيف ايضا غير قميؿ لكف االبف فاؽ أباه. وقد عرضتو الصور ببزة عسكرية مع أوسمة وفي أوضػاع 

وأبنائو وبمبػاس بػدوي تراثػي، وببدلػة أعمػاؿ وبصػحبة ابنػو حسػيف ولػي قتالية وىو يصوب سالحا ومع زوجتو 
مػف حسػيف بػف عمػي  –العيد. وقد عرضت الالفتات األكثر اثارة لمفضوؿ العائمة الياشمية بترتيب تصػاعدي 

والػػد السػػاللة الػػى الجػػد عبػػد اهلل االوؿ ثػػـ الجػػد طػػالؿ والػػد الحسػػيف وانتيػػاءا الػػى عبػػد اهلل الثػػاني أو بصػػورة 
 ئرية بحيث كاف الممؾ الحالي في الوسط أكبر مف الجميع وآباؤه ُيحدقوف بو مف الجوانب.دا

ليست غريزة الشيرة ىي التي تولد ىذا الحشد مػف الصػور. فالنظػاـ يفعػؿ ىػذا ألنػو ُيقػدر اف ىػذا ىػو الواجػب 
بػػيف ليػػػـ مػػف ىػػػو القنػػاع النػػاس بػػػأف الحػػاكـ جػػػزء ال ينفصػػؿ عػػف حيػػػاتيـ وعػػائمتيـ، وىػػػذا مػػا ُيحتػػاج اليػػػو ليُ 

صاحب األمر. لست أعمـ ماذا يسأؿ المواطف االردني نفسو حينما يره مرة بعد اخػره صػورة ممكػو. أمػا فػي 
قمب سائح عارض فيثور شؾ بثقة النظاـ بنفسو وباسػتقراره. فمػو أف الممػؾ كػاف ضػامنا لكرسػيو لتخمػى أصػال 

 عف جزء مف الالفتات.
ي أف أتحدث الييـ انتموا الى الدائرة العامة. وقد سػألتيـ مػا يسػألو الجميػع اف القمة مف االردنييف الذيف أتيح ل

وىو ألف يصميـ التحوؿ الذي حدث في مصر ويحدث في سوريا، وكاف الجواب بال. وقد عمؿ أحػدىـ قػائال: 
يجػػري فػػي عػػروؽ »وعمػػؿ ثالػػث قػػائال: «. أحػػدث الممػػؾ اصػػالحات»وعمػػؿ ثػػاف قػػائال «. االردف دولػػة قبميػػة»

 «.مييف دـ النبي محمدالياش
لـ أحدثيـ عف عضو الكنيست آريو الداد مف االتحاد الوطني الذي يريد اف يجػدد اآلف الحممػة الدعائيػة التػي 

والػػػداد عمػػػى يقػػػيف مػػػف قػػػرب يػػػـو سػػػقوط العائمػػػة الياشػػػمية وحكػػػـ حكومػػػة «. االردف ىػػػو فمسػػػطيف»شػػػعارىا 
حا فالفمسطينيوف سيحصموف عمى دولتيـ في الجانب فمسطينية في عماف، وسيكوف ىذا بالنسبة إليو يوما مفر 
 الشرقي مف النير وستكوف اسرائيؿ حرة في ضـ الضفة.

يخفؽ في اليميف االسرائيمي منذ سػنيف. واذا كنػت أتػذكر تػذكرا صػحيحا فقػد « االردف ىو فمسطيف»اف شعار 
سػعينيات بمشػاركة اريئيػؿ فػي القػدس فػي مطمػع الت« رمادا رينسػانس»عقد مؤتمر تحت ىذا الشعار في فندؽ 

شاروف وبنياميف نتنياىو. وشعر الممؾ حسيف باالىانة، وشعر بذلؾ بحؽ. بعد ذلؾ بػذؿ شػاروف كػؿ موىبتػو 
 في المراودة وغير قميؿ مف ماء بحيرة طبرية في جيد لمصالحة الممؾ.
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مت ىػذا لميبرمػاف نظػر وحينما ق«. سيأتي االردف بعد سوريا. واسرائيؿ محتاجة الى الخطة ب»قاؿ لي الداد: 
 إلي وكأنني دست قطا وقاؿ ىناؾ كالـ ال أقولو حتى في غرفة مغمقة.

يجػػب االىتمػػاـ بػػأال يتحػػوؿ االردف الػػى دولػػة حمػػاس أو الػػى مػػالذ »، يصػػر الػػداد. «لكػػف يجػػب اعػػداد خطػػة»
حقيقيػػة وليػػذا  وأراد اجػػراء اسػػتطالع لمػػرأي العػػاـ فػػي االردف. وقػػالوا لػو انػػو لػػف يحصػػؿ عمػػى أجوبػػة«. لمقاعػدة

الذي أجره مف اجمػو اسػتطالعا ىاتفيػا بػيف السػكاف الييػود فػي اسػرائيؿ. وقػد سػأؿ « سميث»توجو الى معيد 
المسػػتطمع: اذا حػػدثت ثػػورة فػػي االردف فيػػؿ يصػػبح االردف دولػػة الشػػعب الفمسػػطيني بالفعػػؿ؟ وأجػػاب نصػػؼ 

ادا عمى ىذا الربع اف يػدفع الػى األمػاـ باقتراحػو المستطمعة آراؤىـ بػ ال. وأجاب الربع بػ نعـ. ويريد الداد اعتم
 وىو جنسية اردنية لمفمسطينييف في الضفة وساكنية في اسرائيؿ التي ستضـ المنطقة.

اللػػداد فمسػػطيني واحػػد يؤيػػد خطتػػو اسػػمو مضػػر زىػػراف. وىػػو الجػػيء فمسػػطيني يسػػكف فػػي بريطانيػػا. وُيكثػػر 
طينية مواليػػة السػػرائيؿ فػػي االردف بالسػػمطة الياشػػمية. زىػػراف مػػف نشػػر مقػػاالت تػػدعو الػػى اسػػتبداؿ دولػػة فمسػػ

 ويريد الداد في المدة االخيرة مف اصدقائو في واشنطف اف يدعوا زىراف لمساءلة في الكونغرس.
تحػػػدثت لواحػػػد مػػػف كبػػػار الػػػوزراء فػػػي الثمانيػػػة عػػػف مبػػػادرة الػػػداد واعتقػػػد اف الفكػػػرة ضػػػارة وخطيػػػرة. وقػػػاؿ اف 

 وسياسية في استقرار االردف تحت العائمة الياشمية.السرائيؿ مصمحة عميا أمنية 
جػػاء الػػى الفنػػدؽ الػػذي نزلنػػا فيػػو عػػائالت سػػورييف وجػػدوا مػػالذا فػػي االردف. ونشػػؾ فػػي اف يكػػوف كثيػػروف فػػي 

 االردف يحسدوف اليوـ السورييف والمصرييف والعراقييف. وُيشؾ في اف يريد كثيروف السير عمى آثارىـ.
 6/2/2/2202، يديعوت

 7/2/2202، ياة الجديدة، رام اهللالح
 

 أشد خطرا من عدم نجاحيا المفاوضاتوقف  83
 د. غاي زيؼ

سنة لخص ممؾ األردف ووزير خارجية دولة اسرائيؿ عمى سمسمة المقػاءات السػرية  25في مثؿ ىذا اليـو قبؿ 
بيػة واسػرائيؿ، الػى التػي أجرياىػا فػي لنػدف بوثيقػة كانػت ترمػي الػى حػث مسػيرة السػالـ الذاويػة بػيف الػدوؿ العر 

األمػػاـ. ولػػف نعمػػـ أبػػدا أكػػاف اتفػػاؽ لنػػدف الػػذي صػػاغو الممػػؾ حسػػيف وشػػمعوف بيػػريس ودعػػا الػػى عقػػد مػػؤتمر 
سالـ يكوف بداية لتفاوض سياسي   كػاف سيفضػي الػى اتفػاؽ سػالـ ألف رئػيس الحكومػة اسػحؽ شػمير طػواه 

 في نياية األمر.
ف عنػػاد شػػمير. ودرس ذلػػؾ االخفػػاؽ ذو صػػمة بيػػذه األيػػاـ اف مػا نعممػػو ىػػو اف اسػػرائيؿ دفعػػت ثمنػػا باىظػػا عػ

التػػي تػػولى  فييػػا األردنيػػوف مػػرة اخػػره زمػػاـ المبػػادرة الػػى إحيػػاء مسػػيرة السػػالـ   والقػػوا عػػدـ االكتػػراث مػػف 
 اسرائيؿ والسمطة الفمسطينية معا.

ـ مصػالح اسػرائيؿ لخػد 0987لو أنو تـ تبني اتفاؽ لندف الذي تـ التوقيع عميو فػي الحػادي عشػر مػف نيسػاف 
واألردف والفمسطينييف. وكانت اسرائيؿ ستستطيع اف تجري تفاوضا مع وفد اردني فمسطيني ال مع )ـ.ت.ؼ( 

 0967التػي ىػي أكثػر ايمانػا بالكفػاح. وكػاف األردنيػوف سيحصػموف عمػى األراضػي التػي احتمتيػا اسػرائيؿ فػي 
 ويتخمص الفمسطينيوف مف نير االحتالؿ االسرائيمي.

مير الذي خشي ضغطا يستعمؿ عمى اسرائيؿ في مؤتمر دولي، ىذا االتفاؽ. وكاف ذلؾ قرارا قصػير أحبط ش
النظر. ففي كانوف األوؿ مف ذلؾ العاـ نشبت االنتفاضة االولػى وعمػى اثرىػا انتشػر العنػؼ فػي الضػفة وغػزة 

القضػػائي مػػع فػػؾ االرتبػػاط االداري و  0988تمػػوز  20والقػػدس. وفػػي رد عمػػى ذلػػؾ أعمػػف الممػػؾ حسػػيف فػػي 
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الضفة ووضع بذلؾ حدا لدور األردف الرسػمي فػي محادثػات السػالـ بػيف اسػرائيؿ والفمسػطينييف. وخػالؿ اربػع 
سنيف وجد شمير نفسو في نفس المؤتمر الػدولي الػذي خشػي منػو لكػف فػي شػروط أثقػؿ عمػى اسػرائيؿ. وحكػـ 

 ياسر عرفات، بدؿ الحسيف.« المتقمب»عمى اسحؽ رابيف، وريثو، أف يجري تفاوضا مع قائد )ـ.ت.ؼ( 
يحػػػاوؿ األردف اآلف مػػػرة اخػػػره اف يػػػنفخ الػػػروح فػػػي مسػػػيرة السػػػالـ. ففػػػي كػػػانوف الثػػػاني استضػػػاؼ األردنيػػػوف 
المحادثات التمييدية في عماف وىـ يحاولوف منذ ذلؾ الحيف اف يعيدوا االسػرائيمييف والفمسػطينييف الػى طاولػة 

حسػيف بالضػبط تػـ اسػتقباؿ مبػادرة الممػؾ عبػد اهلل حتػى اآلف التفاوض. لكف وكمػا رفػض شػمير جيػود الممػؾ 
 ايضا بصورة فاترة مف قبؿ بنياميف نتنياىو ومحمود عباس ىذه المرة.

لػػـ تثمػػر خمػػس جػػوالت محادثػػات تحسػػس تقػػدما كبيػػرا. فالفمسػػطينيوف يرفضػػوف العػػودة الػػى المحادثػػات مػػا لػػـ 
أسره مف اعضاء فتح وتوافؽ عمى عودة الى خطػوط  تجمد اسرائيؿ البناء في المستوطنات وما لـ تفرج عف

. وتيػػػدد حكومػػػة نتنيػػػاىو زيػػػادة عمػػػى رفػػػض ىػػػذه الشػػػروط المسػػػبقة بتػػػرؾ المحادثػػػات اذا دامػػػت فػػػتح 0967
وحمػػاس عمػػى محادثػػات المصػػالحة. وفػػي األثنػػاء نحػػى اىتمػػاـ اسػػرائيؿ بػػايراف العمػػؿ بمسػػيرة السػػالـ. وعنػػد 

ادثػات. فالممػؾ عبػد اهلل يخشػى بسػبب الثػورات فػي العػالـ العربػي عمػى األردنييف سبب جيد لتشػجيع ىػذه المح
 االستقرار في بالده حيث يوجد سكاف فمسطينيوف كثيروف. وقد تنتقؿ انتفاضة ثالثة اذا نشبت، الى األردف.
ر وىكذا يضيع االسرائيميوف والفمسطينيوف مرة اخره فرصة لتحقيؽ حؿ الدولتيف. اف نتنياىو يواجو اليػـو أكثػ

قيادة فمسطينية اعتداال وبراغماتية في تاريخ الصراع تمتـز بعدـ العنؼ ودولة فمسػطينية تعػيش فػي سػالـ الػى 
جانب اسرائيؿ. وفي المقابؿ يواجو عبػاس حكومػة مسػتقرة جػدا مػف المؤكػد أنيػا سػتنجح فػي اف تػروج لتسػوية 

 سممية بيف الجميور االسرائيمي.
فػػي مجػػرد اجػػراء محادثػػات ضػػماف نجػػاح. ومػػع ذلػػؾ فػػاف وقفيػػا أشػػد وكمػػا برىنػػت عشػػرات السػػنيف ال يوجػػد 

خطػػرا. وكمػػا أفضػػى انييػػار اتفػػاؽ لنػػدف الػػى نشػػوب االنتفاضػػة االولػػى وانصػػراؼ الحسػػيف عػػف المشػػاركة فػػي 
تفػػػاوض بػػػيف اسػػػرائيؿ والفمسػػػطينييف   قػػػد يفضػػػي اخفػػػاؽ المبػػػادرة األردنيػػػة الحاليػػػة الػػػى تجديػػػد سػػػفؾ الػػػدماء 

ثر تطرفا برئاسة حماس كما يبدو بالشريؾ الفمسطيني المعتػدؿ. وقػد تصػبح انتفاضػة ثالثػة واستبداؿ زعامة أك
 عالمة بدء لما قد يحدث بعد ذلؾ خاصة اف الطرفيف أصبحا أكثر شكا في حؿ الدولتيف.

 00/4/2202، ىآرتس
 02/4/2202، الحياة الجديدة، رام اهلل
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 نواؼ الزرو
تربط المؤسسة األمنية العسكرية السياسية اإلسرائيمية ربطا إستراتيجيا بيف "ييودية إسرائيؿ" والديموغرافيا 
والترانسفير، وتربط ىذه الثالثية ربطا إستراتيجيا مع خيار ما يطمقوف عميو "الوطف البديؿ"، كما تربط عمميا 

 أجنداتيا السياسية.بيف حروبيا ومحارقيا المفتوحة وبيف 
ووفؽ المؤشرات اإلسرائيمية فإنو ما مف موضوع راىف في سياؽ السجاؿ اإلستراتيجي اإلسرائيمي يحتشد حولو 
"إجماع سياسي إسرائيمي" أكثر مف موضوع "األرض" و"الديموغرافيا"، و"الدولة الييودية النقية"، وكذلؾ 

 "الترانسفير" نحو الشرؽ.. نحو "الوطف البديؿ".
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وذىبت الشعارات الصييونية التوسعية أبعد مف ذلؾ في اآلونة األخيرة، إذ ظيرت أصوات قوية تنادي 
بالعودة إلى برنامج "ضفتاف لألردف"، فغدا شعارا "الوطف البديؿ" و"ضفتاف لألردف" يسوداف المشيد السياسي 

 الصييوني.
فزع األردني مثال، وتأجيج الفتنة اإلقميمية بيف والمسألة ىنا ليست إعالمية استيالكية وال تيدؼ إلى إثارة ال

نما ىي حقيقية بمنتيى الجدية والخطورة.  الفمسطينييف واألردنييف فقط، وا 
 ييودية إسرائيل والترانسفير

فاألدبيات الصييونية التي تتحدث عف "إسرائيؿ دولة الشعب الييودي"، وعف الديموغرافيا العربية والتخمص 
ؿ أكبر عدد منيـ كي تصبح إسرائيؿ دولة نقية لمشعب الييودي عمى أوسع مساحة مف العرب، وعف ترحي
 مف األرض، كثيرة جدا.

وقد تكاثر مف يطمقوف عمييـ ىناؾ "أنبياء الغضب الديموغرافي" الذيف يحذروف مف القنبمة الديموغرافية 
ف حتى لو كاف ذلؾ المؤقتة، ويحرضوف عمى التخمص مف أكبر عدد ممكف مف العرب في أسرع وقت ممك

 عبر الحروب والمحارؽ.
وىناؾ مف بيف اإلسرائيمييف المنزعجيف مف ذلؾ كثير مف السياسييف، وىناؾ ضباط ومسؤولوف كبار، كميـ 
يتحدثوف فيما بينيـ بتفاؤؿ قائميف "قد تخمؽ الفوضى العالمية حولنا لحظة تاريخية، يمكف أف نقوـ خالليا 

وتنفيذ سياسة الترانسفير التي كثيًرا ما نتحدث عنيا". عف داني روبنشتايف بطرد كثير مف السكاف العرب، 
 في مقدمة مقالة نشرتيا صحيفة ىآرتس حوؿ تنامي أفكار وآماؿ ترحيؿ الفمسطينييف.

وحسب كـ كبير مف األدبيات الموثقة فإف فئات واسعة في الرأي العاـ اإلسرائيمي مييأة ألفكار طرد العرب 
والواضح أف ىذه األجواء اإلسرائيمية باتت عمنية سافرة صريحة، وىي ليست ثمرة سنوات منذ وقت طويؿ، 

نما ىي نتيجة سياسات أمنية طويمة.  الصراع الطويمة فقط، وا 
ويبدو أف ذىوؿ ودىشة قادة إسرائيؿ مف التكاثر السكاني العربي والخطر الديموغرافي يواصالف فعميما 

الميكود برئاسة نتنياىو، إلى أف أخذ ينعكس ذلؾ ىاجًسا مقمًقا في التقارير ومفعوليما تراكميا في عيد حكـ 
 اإلستراتيجية لمحكومة اإلسرائيمية.

البروفسور اإلسرائيمي أرنوف سوفر كاف في مقدمة المحرضيف العنصرييف منذ المرحمة األولى النتفاضة 
قات الفمسطينية اإلسرائيمية، ، حيف عرض في إطار يوـ دراسي عقد في جامعة حيفا حوؿ العال2111

 "صورة قاتمة" بالنسبة لمتكاثر السكاني العربي توصؿ في ختاميا إلى استنتاجات تحريضية مكثفة.
وعزز الكاتب اإلسرائيمي المعروؼ ياروف لندف تحذيرات سوفر الديموغرافية، فكتب في يديعوت أحرونوت أف 

 الصييوني". "التكاثر الطبيعي لمفمسطينييف قد يضع حدا لمحمـ
وقد وصمت حممة التحريض العنصري ضد السكاف العرب ذروتيا بالتوصية التي أطمقيا رئيس االستخبارات 

 العسكرية اإلسرائيمية سابقا جنراؿ االحتياط شمومو غازيت بػ"إقامة نظاـ طوارئ ديموغرافي في إسرائيؿ".
ذا لـ ندرؾ ىذا وتتخذ كافة السبؿ وأكد أف "التيديدات الديمغرافية تشكؿ اليوـ الخطر األكبر ع مى إسرائيؿ، وا 

المناسبة وعمى الفور فإف دولة إسرائيؿ ستتوقؼ عف وجودىا كدولة ييودية وصييونية خالؿ جيؿ وكأقصى 
 حد خالؿ جيميف".

وحسب كافة المعطيات والتطورات الالحقة المتعمقة بالبعد الديموغرافي وتفريخاتو الترحيمية، فقد أخذت 
ت السياسية الحكومية والحزبية والبرلمانية واألمنية واألكاديمية اإلستراتيجية اإلسرائيمية تولي اىتماًما المؤسسا
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مركزيًّا أكثر مف أي وقت مضى لػ"الخطر الديموغرافي العربي"، كما أخذت األصوات الترانسفيرية الداعية 
 أطياؼ المجتمع السياسي اإلسرائيمي. إلى ترحيؿ الفمسطينييف ترحيال جماعيا تتكاثر لتمتد شاممة معظـ

فال غرابة إذف في ضوء كؿ ذلؾ أف تترافؽ لدييـ دائما "ييودية الدولة" والديموغرافيا والترانسفير و"الوطف 
البديؿ" و"الحمـ الصييوني" الذي ال يمكف أف يتحقؽ ويستكمؿ مف وجية نظرىـ إال إذا "أصبحت بالدنا 

 خالية مف أىميا وأصحابيا".
 يكود يستحضر جابوتنسكيالم

وفي الحمـ الصييوني، فإف أوؿ وأبرز شعار احتؿ دائًما قمة األجندات والبرامج السياسية واأليديولوجية 
 لألحزاب والحركات اإلسرائيمية المختمفة كاف شعار "أرض إسرائيؿ الكاممة".

وال يزاؿ، أقطاب الحركة  فمـ يكف حمـ وشعار "أرض إسرائيؿ الكاممة" موضع جدؿ، فقد راود ىذا الحمـ
 الصييونية والكياف اإلسرائيمي.

و"إسرائيؿ الكاممة" دولة غير محدودة المعالـ وتتغير حدودىا وفًقا لموازيف القوة والظروؼ القائمة ومجريات 
األحداث المختمفة، فاألردف جزء مف "أرض إسرائيؿ" في خرائط ومواثيؽ وبرامج عدد مف الحركات 

 زاب اإلسرائيمية، وكذلؾ جنوب لبناف وبقاع أخره في العالـ العربي.الصييونية واألح
لقد اعتبر أقطاب الصييونية أف "أرض إسرائيؿ المعمنة" ىي تمؾ الممتدة مف مصادر الميطاني وحتى سيناء، 
ومف الجوالف حتى البحر، وقد خططوا الستيعاب المالييف مف ييود أوروبا الشرقية متقدميف في ذلؾ 

 ونظريات تمثؿ جوىر الفكر الصييوني والرؤية الصييونية.بمقوالت 
وفي ىذا النطاؽ أكد يسرائيؿ كولت وىو أستاذ محاضر في الجامعة العبرية أف "أرض إسرائيؿ الصييونية 
حسب النظرية الجغرافية والسياسية تمؾ الراسخة في الفكر أو الواقع، ىي أرض إسرائيؿ الممتدة مف مصادر 

يناء، ومف الجوالف حتى البحر، وىي الوطف التاريخي لمييود الذي ال تؤثر فيو الحدود الميطاني وحتى س
 السياسية القابمة لمتغير".

واضح تماـ الوضوح مف المضاميف السابقة أف أىداؼ وأطماع الحركة الصييونية ال تقؼ عند حدود 
لى فمسطيف العربية، بؿ تتجاوزىا، كما تؤكد كتابات كثيرة في األدبيات ال صييونية، إلى المحيط العربي، وا 

 شرقي األردف تحديدا، إلى "الوطف البديؿ"، فشرقي األردف عندىـ ىو الضفة األخره.
بؿ إف تمؾ األىداؼ واألطماع ال تقؼ عند مسألة استكماؿ "الوطف الصييوني الكبير" كما أراده بف 

 ومنطقة الشرؽ األوسط بشكؿ عاـ. غوريوف، بؿ تتعداىا إلى الييمنة الشاممة عمى المنطقة العربية
ويتبيف لنا في ضوء كؿ ىذه التصريحات التوراتية الموثقة أننا أماـ أدبيات ييودية توراتية وسياسية صييونية 
تتحدث عف أف "أرض إسرائيؿ الكاممة" مف النيؿ إلى الفرات، لتتحوؿ ىذه األحالـ التوراتية في زمف 

 ومخططات ومؤامرات صييونية صريحة. الصييونية السياسية إلى أىداؼ وخطط
ثـ تحولت ىذه الشعارات إلى برامج سياسية ومخططات جاىزة لسحبيا مف "الجوارير" الحربية في المحظة 
المناسبة مف وجية نظرىـ، غير أنيا أخذت تتفاعؿ وتتعزز وتنتشر في اآلونة األخيرة لتشمؿ أوسع مساحة 

 ية.مف الخريطة السياسية الحزبية اإلسرائيم
فأخذ الجدؿ يتأجج في أروقة الميكود الصييوني حوؿ "األردف والوطف البديؿ" وحوؿ "إسرائيؿ الكبره" عمى 

، مطالبة بالعودة إلى برنامج 12/12/2102نحو أشد تطرفا ووضوحا، وأخذت األصوات تتعالى الجمعة 
جزءا مما يسمونو بػ"أرض جابوتينسكي "ضفتاف لألردف: ىذه لنا وتمؾ أيضا" وىو يعتبر عمميا األردف 

 إسرائيؿ" التي تشمؿ فمسطيف التاريخية واألردف.
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وىذه األصوات ليست يتيمة وال منقطعة الجذور واالمتدادات، بؿ ىناؾ مطالب قوية بأف تتبنى قيادة الميكود 
طريؽ  ىذا البرنامج كما قاؿ إيتاي ىارئيؿ، مؤسس البؤرة االستيطانية "مجروف" لموقع "واينت"، موضحا أف

 جابوتنسكي "ضفتاف لألردف" ىي الطريؽ المناسبة، ويجب االىتماـ بأف تسير قيادة الحزب في ىذا الطريؽ.
وذكر وزير الحرب اإلسرائيمي األسبؽ موشيو أرنس في ىآرتس بجابوتنسكي تحت عنواف "يوـ التمرد" قائال 

اؿ فالديمير زئيؼ جابوتنسكي، إف ، ق0927"في شيادة أماـ لجنة بيؿ في لندف في الحادي عشر مف شباط 
 ىدؼ الصييونية ىو إنشاء دولة ييودية عمى جانبي نير األردف".

فحينما يصر الميكوديوف المتشددوف في الخريطة السياسية اإلسرائيمية بيف آونة وأخره عمى استحضار 
حدة، وليست رد فعؿ شعارىـ الجابوتنسكي "ضفتاف لألردف"، فإف المسألة إذف ليست عفوية، وليست لمرة وا

 أبدا، بؿ ىي برنامج سياسي معزز باأليديولوجيا الصييونية السياسية والتوراتية.
عمى يد  2100لذلؾ لـ تكف عممية "اقتحاـ الحدود األردنية في الثاني والعشريف مف ديسمبر/ كانوف األوؿ 

ية ناضجة، ففي الخمفية كـّ مجموعة مف المستوطنيف المتطرفيف" عفوية وبدوف مناخات أيديولوجية وسياس
ىائؿ مف األدبيات السياسية والتوراتية التي تزعـ أف "األردف جزء مف أرض إسرائيؿ"، و"أف الدولة الييودية 

 كاف يجب أف تقاـ عمى ضفتي األردف"، و"أف الوقت لـ يفت عمى مثؿ ىذه الدولة".
قياـ "دولة إسرائيؿ عمى ضفتي نير األردف  فرئيس الكنيست اإلسرائيمي السابؽ روبي رفميف كاف قد أعمف أف

ىدؼ قابؿ لمتحقيؽ اآلف أكثر مف أي وقت مضى، ويصمح اليـو أكثر مف أي وقت مضى في تاريخ 
 إسرائيؿ"، مضيفا أف "جابوتنسكي لـ يكف مخطئا".

كؿ واألدبيات الصييونية اإلسرائيمية التي تتحدث عف ذلؾ واسعة ال حصر ليا، غير أف شاروف كاف قد ش
أف "األردف ىو الدولة الفمسطينية  21/8/0982دائما خالصتيا المكثفة، فقد أعمف عمى سبيؿ المثاؿ بتاريخ 

 % مف السكاف ىناؾ فمسطينيوف".61حيث إف 
موقفو مف الدولة الفمسطينية قائال "أنا شخصيا 26/2/0988وأكد في مقالة لو نشرت في يديعوت أحرونوت 

 كجسر سالـ بيننا وبيف الدولة الفمسطينية القائمة في األردف".أومف ببرنامج األوتونوميا 
لمصحيفة األلمانية فوكس قائال "أيضا  2110ثـ عاد شاروف وصرح في أعقاب فوزه في االنتخابات عاـ 

 شرقي األردف جزء مف أرض إسرائيؿ".
كبير ومرعب، يستيدؼ وىكذا نجد أننا ما زلنا أماـ مشروع صييوني استعماري استيطاني اقتالعي إحاللي 

فمسطيف واألردف معا، ليصؿ إلى حدود الفرات، بؿ إف ىذا المشروع لف يتوقؼ أبدا، وربما يشيد مستقبال 
 المزيد مف التصعيد والترجمات االحتاللية عمى األرض.

، وأماـ ونجد أنفسنا أماـ خريطة سياسية إسرائيمية تمتد مساحتيا الحزبية لتشمؿ الميكود وتفريخاتو اليمينية
برامج سياسية مسعورة يجمعوف عمييا وتتطمع إلى ابتالع فمسطيف مف بحرىا إلى نيرىا، وكذلؾ البتالع 

 الضفة الشرقية برمتيا أيضا.
 الوحدة الفمسطينية األردنية

الواضح إذف، في ضوء ىذا الكـّ مف األدبيات والبرامج والمواقؼ اإلسرائيمية، ىو أف استحضار "الوطف 
"ضفتاف لألردف"، بيف آونة وأخره، وفي قمب الكنيست، وفي قمب أكبر معسكر سياسي حزبي البديؿ" و

نما ىو  إسرائيمي ىو الميكود اليميني المتشدد الجابوتنسكي، ليس مسألة إعالمية أو استيالكية لمرأي العاـ، وا 
 مسألة حقيقية وحاضرة في البرامج واأليديولوجيات الصييونية.
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وات لوبيات تنتمي وفؽ أحدث المعطيات إلى مجالس المستعمرات الييودية في الضفة وتقؼ وراء ىذه الدع
الغربية، التي تطالب عمى مدار الساعة مدعمة بفتاوه الحاخامات، بالتيويد الكامؿ الشامؿ لمقدس والضفة، 

 تنسكي.وباالنتقاؿ في مشروع االستيطاف والتيويد إلى الضفة األخره.. الشرقية وفؽ البرنامج الجابو 
وىذا يعني أف المطامع الصييونية في األردف ال تزاؿ قائمة وتتجدد بقوة، وربما ال يكوف ذلؾ اليوـ الذي 
تصبح فيو ىناؾ أغمبية صييونية تطالب باجتياح الضفة الشرقية ببعيد، إذا لـ يستيقظ الفمسطينيوف 

 واألردنيوف والعرب.
ية عمى األرض، وحدة واعية ناضجة في مواجية األطماع وىذا يستدعي وحدة وطنية فمسطينية أردنية حقيق

والمشاريع والتيديدات الصييونية المتصاعدة، وفي مواجية مشروع الوطف البديؿ، و"ضفتاف لألردف"، وحدة 
 تسقط تمؾ البرامج التي توظؼ "الوطف البديؿ" كفزاعة تعمؽ اليوة والتفكؾ بيف الفمسطينييف واألردنييف.

سات واألجندات اإلسرائيمية التفاوضية عمى سبيؿ المثاؿ، أف مطمب "االعتراؼ الفمسطيني والواضح مف السيا
والعربي والدولي بإسرائيؿ، دولة لمشعب الييودي" أصبح يحتؿ األجندات السياسية اإلسرائيمية الحزبية 

 والحكومية واإلعالمية واألكاديمية.
ربط مستقبؿ عممية المفاوضات والسالـ المزعوـ بيذا كما أخذت المؤسسة األمنية السياسية اإلسرائيمية ت

المطمب، بؿ إنيا تربطو عمى نحو إستراتيجي باألساطير المؤسسة لمحركة الصييونية ودولة إسرائيؿ مف 
جية، وكذلؾ بيواجس وجود ومستقبؿ تمؾ الدولة مف جية أخره، استنادا إلى حسابات إستراتيجية كاف 

 نيا.منظروىـ األوائؿ قد تحدثوا ع
فيذا المطمب الذي أصبح شرطا إسرائيميا يحظى باإلجماع السياسي اإلسرائيمي، يحممنا إلى بداياتيـ 

لى خطابيـ اإلعالمي الوجودي ومرتكزاتو األيديولوجية والثقافية.  وأساطيرىـ وا 
منتيى ويحممنا في الخالصة المكثفة إلى أف نتعامؿ مع حكاية "الوطف البديؿ" وشعار "ضفتاف لألردف" ب

 الجدية والمسؤولية.
ونعتقد باقتناع راسخ أف الوحدة الوطنية األردنية تبقى الحصف المنيع الذي تتحطـ عميو البرامج واألجندات 

 واألىداؼ الصييونية السياسية والتوراتية.
  09/2/2202، الجزيرة نت، الدوحة
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 باراؾ رافيد
ثػػة اسػػابيع مػػف نيايػػة المحادثػػات التػػي جػػرت بػػيف الفمسػػطينييف واسػػرائيؿ فػػي العاصػػمة االردنيػػة برعايػػة بعػػد ثال

العاىؿ االردني الممػؾ عبػد اهلل، كشػؼ مسػؤولوف اسػرائيميوف عػف رؤيػتيـ لتطػورات المحادثػات الفاشػمة. ورغػـ 
س الػوزراء االسػػرائيمي بنيػػاميف لعبػة تبػػادؿ المػـو المشػػتركة، فػاف الصػػحيفة االسػػرائيمية تقػوؿ اف مػػا عرضػو رئػػي

نتنياىو يماثؿ الى حد كبير الموقؼ الذي اعمنتو تسيبي ليفني خالؿ مؤتمر أنابوليس. ونسبت الصػحيفة الػى 
كػػانوف كػػانوف الثػػاني )ينػػاير( بػػدأ بحضػػور مسػػؤوليف  2مسػػؤوؿ اسػػرائيمي قولػػو اف االجتمػػاع الػػذي عقػػد فػػي 

ممثمي "الرباعية الدولية". وقد طرح كبير المفاوضيف الفمسطينييف  اردنييف وفمسطينييف واسرائيمييف اضافة الى
صائب عريقات مستنديف: احدىا يتعمؽ بالموقؼ الفمسطيني مف موضوع الحدود والثاني بالموقؼ الفمسػطيني 

مػع القبػػوؿ بتبػػادؿ اراض  0967تجػاه االمػػف. وحػوؿ موضػػوع الحػدود طالػػب الفمسػطينيوف بػػالعودة الػى حػػدود 
فػػػي المائػػػة مػػػف الضػػػفة الغربيػػػة. وفػػػي موضػػػوع االمػػػف، حسػػػب قػػػوؿ الصػػػحيفة االسػػػرائيمية، فػػػاف  009بنسػػػبة 
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الفمسػػطينييف وافقػػوا عمػػى دولػػة منزوعػػة السػػالح )خاليػػة مػػػف االسػػمحة الثقيمػػة( وعمػػى تمركػػز قػػوة دوليػػة عمػػػى 
انتقػؿ الجانبػاف الحدود بيف اسرائيؿ واالردف، بشػرط عػدـ وجػود جنػود اسػرائيمييف ىنػاؾ وبعػد االجتمػاع العػاـ، 

الى اجتماع أصغر يضـ ممثمػي االردف وفمسػطيف واسػرائيؿ. وحسػب قػوؿ مسػؤوؿ اسػرائيمي فػاف الفمسػطينييف 
طػػػالبوا عمػػػى الفػػػور بتجميػػػد البنػػػاء االسػػػتيطاني، وتحريػػػر االسػػػره وشػػػددوا عمػػػى انػػػو مػػػف وجيػػػة نظػػػرىـ فػػػاف 

" لختاـ المفاوضػات بشػأف الحػدود واالمػف. يناير، وىو الموعد الذي قررتو "الرباعية 26المحادثات تنتيي في 
مسػػتندا تشػػتمؿ عمػػى كػػؿ الموضػػوعات التػػي تيػػـ اسػػرائيؿ فػػي المباحثػػات،  20فػػي الوقػػت ذاتػػو قػػدـ مولخػػو 

وتشػػػمؿ الحػػػدود، القػػػدس، المسػػػتوطنات، الترتيبػػػات االمنيػػػة، االسػػػتفزاز الفمسػػػطيني، وامػػػورا اخػػػره. ورغػػػـ اف 
ا لػـ تتنػاوؿ ايػا مػف المواقػؼ االسػرائيمية. ولػـ يحقػؽ االجتمػاع تقػدما المستندات اشتممت عمى كؿ النقاط، فاني

يذكر الميـ اال اف الجانبيف اتفقا عمى عقد اجتماعيف اخريف خالؿ الشير نفسو. وتروي الصػحيفة االسػرائيمية 
ينػاير بػيف مولخػو وعريقػات، وىػذه المػرة فػي نطػاؽ اضػيؽ، حضػر  9انو في االجتماع الثػاني الػذي عقػد فػي 

يقا التفاوض الفمسطيني واالسرائيمي الى جانب وزير خارجية االردف ناصر جوده وكبير مستشػاريو. تحػدث فر 
مولخو عف مستقبؿ المستوطنات في الدولة الفمسطينية. ىؿ سيتـ اخالؤىا اـ سيسمح ليػا بالبقػاء؟ ويبػدو مػف 

ىي في دولة فمسطينية وعدـ السؤاؿ اف موقؼ نتنياىو مف قضية الحدود يريد بقاء بعض المستوطنات حيث 
اخالئيػا. وقػػاؿ احػػد كبػػار المسػػؤوليف االسػرائيمييف اف "عريقػػات ابمغنػػا انػػو يفضػػؿ عػدـ الػػرد عمػػى السػػؤاؿ. ولػػـ 
نحصػػؿ حتػػى اليػػـو عمػػى اي رد". واثػػار مولخػػو موضػػوع عالقػػة السػػمطة الفمسػػطينية بػػػ"حماس" والوضػػع فػػي 

ينػػػاير عقػػػد االجتمػػػاع  01كوف "ديمقراطيػػػة قويػػػة". وفػػػي قطػػػاع غػػػزة. ورد عريقػػػات بػػػاف الدولػػػة الفمسػػػطينية سػػػت
يناير صػحب الوفػد االسػرائيمي معػو رئػيس دائػرة التخطػيط  08الثالث، لكنو لـ يثمر. وخالؿ اجتماع عقد في 

االستراتيجي في دائرة التخطيط بالجيش االسرائيمي الجنراؿ عساؼ اوريوف لتمخػيص الموقػؼ االسػرائيمي فيمػا 
االمنيػػة. لكػػف الفمسػػطينييف رفضػػوا السػػماح لػػو بالحػػديث. وقػػاؿ مسػػؤوؿ اسػػرائيمي "حضػػرنا  يتعمػػؽ بالترتيبػػات

االجتماع وتأخرنا لساعة ونصؼ الف الفمسطينييف لـ تكف لدييـ الرغبة في سػماع مػا يقولػو جنػراؿ اسػرائيمي. 
ة، سػػػمـ وقػػػالوا انيػػػـ ليسػػػوا مسػػػتعديف لالسػػػتماع الػػػى حػػػديث شػػػخص عسػػػكري". وبعػػػد اف دخػػػؿ الوفػػػداف الغرفػػػ

عريقػػات الػػى مولخػػو طمبػػا بػػاطالؽ سػػراح عضػػو حركػػة "حمػػاس" رئػػيس المجمػػس التشػػريعي الفمسػػطيني عزيػػز 
الدويؾ، الذي كانت السمطات االسرائيمية قػد اعتقمتػو قبػؿ ايػاـ. وجػره تسػريب الرسػالة بعػد سػاعات قميمػة الػى 

طينييف تشػػتمؿ احػػداىا عمػػى اسػػتفزاز وسػػائؿ االعػػالـ الفمسػػطينية. وقػػدـ الوفػػد االسػػرائيمي مسػػتندات الػػى الفمسػػ
ضد اسرائيؿ في وسائؿ االعالـ الفمسطينية. ونقؿ المستند مػا قيػؿ اف مفتػي القػدس دعػا الػى قتػؿ الييػود. اال 
اف عريقػػات رفػػض تمػػػؾ االدعػػاءات وقػػػاؿ لمولخػػو اف ىػػػذه "االتيامػػات غيػػػر صػػحيحة، وفػػػي نيايػػة المطػػػاؼ 

ينػػاير، اليػػـو الػػذي سػػبؽ الموعػػد الػػذي ىػػدد الفمسػػطينيوف بػػاف  25عمػػيكـ االعتػػذار عػػف ىػػذا االفتػػراء". وفػػي 
ينسػػحبوا فيػػو مػػف المحادثػػات، جػػرت الجمسػػة االخيػػرة مػػف المحادثػػات بػػيف الجػػانبيف. وخالليػػا عػػرض مولخػػو 

 -0اقتراح نتنياىو بشأف حدود الدولة الفمسطينية. وقالت الصحيفة االسرائيمية اف مولخو عرض عدة مبادئ: 
تشمؿ اكبر عدد مف االسرائيمييف المقيميف في الضفة الغربية واقؿ عػدد مػف الفمسػطينييف.  رسـ الحدود بحيث

حؿ مشكمة الحدود  -2تضـ اسرائيؿ الكتؿ االستيطانية الكبيرة، دوف تحديد لما يعتبر "كتال" او حجميا.  -2
تحػتفظ اسػرائيؿ  -1واالمف فيما يتعمؽ بالضفة الغربية، وبعد ذلػؾ فقػط يمكػف التتحػدث عػف موضػوع القػدس. 

بوجػػػود فػػػي غػػػور االردف لمػػػدة مػػػف الػػػزمف. ولػػػـ يػػػذكر مولخػػػو طػػػوؿ تمػػػؾ المػػػدة وال نػػػوع الوجػػػود. وقػػػد تسػػػاءؿ 
كأسػػػاس تقػػػـو عميػػػو مفاوضػػػات  0967عريقػػػات مطالبػػػات بتوضػػػيحات: مػػػا اذا كانػػػت اسػػػرائيؿ تقبػػػؿ بحػػػدود 

بة االراضػػي التػػي تريػػد اسػػرائيؿ اف الجػػانبيف، ومػػا اذا كانػػت اسػػرائيؿ تقبػػؿ مبػػدأ تبػػادؿ االراضػػي ومػػا ىػػي نسػػ
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تضػػميا الييػػػا، ومػػا اذا كػػػاف لػػده اسػػػرائيؿ خريطػػة تبػػػيف الحػػدود المقترحػػػة، ومػػا اذا كانػػػت ترغػػب فػػػي اخػػػالء 
المستوطنات وغيرىا. ورد مولخو "ساجيبؾ عمى ىذه التساؤالت في االجتماع المقبؿ"، اال انو لـ يعقد اجتماع 

نيوف انيػـ لػف يسػتأنفوا المحادثػات مػا لػـ تجمػد اسػرائيؿ البنػاء االسػتيطاني اخر، ففي اليوـ التالي قاؿ الفمسطي
. وقػػاؿ مسػػؤوؿ اسػػرائيمي "ال نػػدري مػػا سػػيقرره الفمسػػطينيوف، واف كنػػا نعتقػػد 0967وتعمػػف قبوليػػا بمبػػدأ حػػدود 

 انيـ سيواصموف حممتيـ في االمـ المتحدة". 
 09/2/2202، "ىآرتس"
 22/2/2202، القدس، القدس
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 د. عدناف أبو عامر
تعيش )إسرائيؿ( حالة مف المخاوؼ التقميدية منذ قياميا مف الجيػراف األقويػاء، ولطالمػا سػعت إلضػعاؼ دوؿ 
الجوار، لكف في إطار األوضاع الجديدة في المنطقة، وتوالي سقوط األنظمة القديمة، يّتضػح أّف ضػعفيا، ال 

 ّؿ خطرًا عف تعاظـ قّوتيا. يق
كما أف عدـ استقرار األنظمة في الدوؿ المجاورة ليا، وعدـ مراقبة الحدود يشكٍّؿ تيديدًا كبيرًا ليا، ولذلؾ تره 
أف عمييا إدراؾ الواقع الجديػد، والسػعي لمتواصػؿ مػع الالعبػيف الجػدد عمػى مسػرح المنطقػة، مػا يعنػي ضػرورة 

تعػاوف معيػػا لتحقيػػؽ مصػػمحة مشػػتركة، لممحافظػة عمػػى اسػػتقرار المنطقػػة، بمػػا تسػوية الخالفػػات مػػع تركيػػا، وال
 يصّب في مصمحتيما. 

وعمى المستوه االستراتيجي، تستند نظرية األمف اإلسرائيمية في األساس عمى قدرة ردعيا لجيرانيا، وفي ظؿ 
عػدـ وجػود حػاكـ غياب سمطة مركزية في تمؾ الدوؿ بسبب نشوب حرب أىمية، أو وجػود حػاكـ ضػعيؼ، أو 

 أصاًل، ليس واضحًا كيؼ ستنجح )إسرائيؿ( في ردع أّي دولة منيا. 
خاصػػػة وأف األنظمػػػة العربيػػػة الواقعػػػة تحػػػت الضػػػغوط الشػػػعبية قػػػد تمجػػػأ لممبػػػادرة بشػػػّف عمميػػػة عسػػػكرية ضػػػّد 

وط، )إسرائيؿ( في محاولة يائسة لمبحث عف شرعية ليا، وىو ما ينطبؽ عمػى األنظمػة التػي فػي طريقيػا لمسػق
وعمػػى األنظمػػة الجديػػدة التػػي لػػـ تؤسٍّػػس بعػػد شػػرعيّتيا، كمػػا أف ضػػعؼ رقابتيػػا عمػػى حػػدودىا مػػع )إسػػرائيؿ(، 

 يتيح اإلمكانية لتنظيـ ىجمات عمييا انطالقًا مف تمؾ الحدود. 
مػػع العمػػـ أف قػػدرة جػػػيش االحػػتالؿ عمػػى مواجيػػػة تمػػؾ التحػػدٍّيات، ال يمغػػي فرضػػػية أف قػػدرة )إسػػرائيؿ( عمػػػى 

ر في مجريات األحداث في دوؿ الجوار محدودة لمغاية، رغػـ أنيػا تسػتطيع القيػاـ بػأمور أخػره عػّدة مػف التأثي
 قبيؿ: 

 . إحداث تغيير جوىري في طريقة النظر لطبيعة التيديدات التي يخمقيا الوضع الجديد. 0
 . اإلسراع بتطوير أدوات ردع تتناسب مع العناصر الجديدة التي تيدٍّدىا. 2
 ما يحدث حوليا جيدًا.  . إدراؾ2
 . تركيز الجيود عمى فيـ البيئة المحيطة. 1
. االنتقاؿ مف االىتماـ بالنخبة والمؤّسسات السياسية التقميدية لمتركيز عمى فيـ الالعبيف الجدد عمى مسرح 5

 األحداث، بمف فييـ مف ال ينتمي لممؤسسات السياسية. 
قميمية التػي تشػارؾ )إسػرائيؿ( مخاوفيػا، والمسػتعّدة لمتعػاوف معيػا . تعميؽ التنسيؽ مع األطراؼ الدولية واإل6

 في محاولة لخمؽ واقع إقميمي أكثر راحة. 
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وفػػػي حػػػيف أف التقػػػديرات اإلسػػػرائيمية تػػػذىب إلػػػى حػػػد أف اإلخػػػواف المسػػػمميف يتخػػػذوف موقفػػػا براغماتيػػػًا تجػػػاه 
فػػػض تطبيػػػع العالقػػػات، وأف األزمػػػة )إسػػػرائيؿ(، وأف النيػػػة لػػػدييـ تتجػػػو لمحفػػػاظ عمػػػى معاىػػػدة السػػػالـ، مػػػع ر 

 األمريكية المصرية تيدد بإلغاء المساعدات ستكوف مف مصمحة الحركات اإلسالمية. 
لكف التسريبات التي تصؿ تؿ أبيػب تقػدر أف يتػولى اإلخػواف المسػمموف تشػكيؿ الحكومػة القادمػة، وقػد جيػزوا 

لمرشػػػح لرئاسػػػة الػػػوزراء ىػػػو المينػػػدس خيػػػرت قائمػػػة المرشػػػحيف لتػػػولي الحقائػػػب الوزاريػػػة الميمػػػة فييػػػا، وأف ا
وزيػػػرا ينتمػػػوف ليػػػا حقائػػػب الخارجيػػػة، اإلسػػػكاف،  06الشػػػاطر، نائػػػب المرشػػػد العػػػاـ لمجماعػػػة، بينمػػػا سػػػيتولى 

 االقتصاد، السياحة والصحة.
مػػػع العمػػػـ أف مصػػػر توجػػػد فػػػي ذروة تجربػػػة ثوريػػػة، وتاريخيػػػا الطويػػػؿ يػػػدؿ عمػػػى أف التغييػػػرات الدراماتيكيػػػة 

ة فييػػا سػػتؤثر عمػػى سػػياقات الشػػرؽ األوسػػط بأسػػره، وىػػو مػػا يعنػػي أف الوضػػع قابػػؿ لالنفجػػار فييػػا، المتبمػػور 
 –وسيؤثر حتمًا عمى )إسرائيؿ(، التي يتطمب منيا ذلؾ أف تقوـ بتغيير فػي رؤيتيػا لحمايػة حػدودىا الجنوبيػة 

 الغربية. 
بأف حركة حماس قػد تسػعى لالتفػاؽ في سياؽ متصؿ، تخشى محافؿ سياسية إسرائيمية مف التسريبات القائمة 

مػع اإلخػواف المسػمميف فػي األردف، ذوي الثقػؿ السياسػي فيػو، وتحػريض الجػانبيف ضػّد الممػؾ، ومػا تواليػو مػف 
 شرائح اجتماعية، مما سيدفع بو لتعزيز التنسيؽ األمني اإلسرائيمي األردني لمصمود أماـ تعاظـ نفوذ حماس. 

و أولويػة إسػتراتيجية لػده تػؿ أبيػب، بمػا يعنػي اإلبقػاء عميػو، بسػالمو البػارد، عممًا بأف نظػاـ الممػؾ عبػد اهلل ذ
ال سػػػيؤدٍّي ذلػػػؾ لفوضػػػى عارمػػػة فػػػي األردف، وفوضػػػى فػػػي  مشػػػكٍّاًل منطقػػػة عازلػػػة بػػػيف )إسػػػرائيؿ( والعػػػراؽ، وا 

 الضفة الغربية. 
مػػف تصػػريحات كمػػا أف العالقػػات مػػع األردف تمػػر اليػػـو بوضػػع غيػػر مػػريح، فػػي ضػػوء تزايػػد انزعػػاج عمػػاف 

 بعض اإلسرائيمييف بأف األردف ىو الوطف البديؿ لمفمسطينييف، رغـ نفي الجانب الرسمي.
 26/2/2202، فمسطين أون الين
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 موشيو آرنس
 011يمنع االردف دخوؿ أكثر مف ألؼ فمسطيني عمقوا عمى طوؿ حدود سوريا مػع االردف بػرغـ أنػو سػمح لػػ 

ف ألؼ الج ىء سوري بالدخوؿ الػى داخمػو. وُيقػدروف انػو يسػكف فػي سػوريا نصػؼ مميػوف الجػىء فمسػطيني وا 
آخر شيء يريده حكاـ االردف ىو السماح ليـ بالمرور الى داخمو. اف حكاـ االردف يعتقدوف اف لدييـ مشكمة 

 سكانية وأف فمسطينييف آخريف غير مرغوب فييـ في االردف.
متحدثوف اردنيوف القػوؿ. واالدعػاء الػذي ُيثػار بػيف الفينػة واالخػره أف االردف ىػو  لسنا دولة فمسطينية، يكرر

فمسػػطيف يعتبػػر فػػي عمػػاف دعايػػة مضػػادة لمنظػػاـ. كػػـ تغيػػرت االمػػور منػػذ أرسػػؿ الممػػؾ عبػػد اهلل األوؿ الفيمػػؽ 
حػػرب . ومػػع نيايػػة ال0918االردنػػي بقيػػادة ضػػباط بريطػػانييف مسػػمح بسػػالح بريطػػاني لقطػػع نيػػر االردف فػػي 

ضػػـ الممػػؾ محافظػػة القػػدس وييػػودا والسػػامرة التػػي احتميػػا الفيمػػؽ ومػػنح سػػكاف المكػػاف جنسػػية اردنيػػة وجعػػؿ 
الفمسػػطينييف أكثريػػة فػػػي االردف. وتػػره قيػػػادة فػػتح اف االردف كػػػاف فمسػػطيف حقػػػا وليػػذا حاولػػػت المنظمػػة فػػػي 

 في 'ايموؿ االسود' االستيالء عمى الدولة. 0971
الحدود وتغيرات اليويات القوميػة فػي الشػرؽ االوسػط، حينمػا نفكػر كيػؼ ُولػد قبػؿ  يمكف اف نتذكر عدـ ثبوت

أسػرع وزيػر المسػتعمرات البريطػاني ونسػتوف  0920سنة الكياف الػذي يسػمى اليػـو المممكػة االردنيػة. فػي  91
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يف تشرتشؿ وسافر مف لندف الى الشػرؽ االوسػط، وفػي لقػاء فػي القػدس مػع األميػر عبػد اهلل ابػف الشػريؼ حسػ
مػػف مكػػة عػػرض عميػػو ارض اسػػرائيؿ شػػرقي االردف وىػػي ثالثػػة أربػػاع المنطقػػة التػػي كػػاف يفتػػرض اف تكػػوف 
وطنا قوميا لمشعب الييػودي. ووعػده تشرتشػؿ اف تبقػى ىػذه المنػاطؽ مغمقػة أمػاـ الميػاجريف الييػود الػذيف لػف 

 ُيسمح ليـ باستيطاف المنطقة، بخالؼ التفويض االنتدابي مف عصبة االمـ.
قبػوؿ الكتػاب االبػيض لتشرتشػػؿ  0922أثػر ىػذا االقتػراح السػػخي عمػى حسػاب الشػعب الييػودي تػػـ فػي  عمػى

الذي أعمف أنو 'ُسمعت تصريحات بال صالحية وكأف اليدؼ ىو انشاء فمسطيف تكوف كميا ييودية. قػالوا اف 
عػػات غيػػر عمميػػة فمسػػطيف ستصػػبح ييوديػػة مثممػػا أف انجمتػػرا ىػػي انكميزيػػة. وتػػره حكومػػة جاللتػػو ىػػذه التوق

وليست عندىا أية نية كيذه'. وكػاف ىػذا التصػريح عالمػة عمػى بػدء تراجػع بريطانيػا عػف التزاماتيػا التػي عبػر 
 عنيا تصريح بمفور وواجباتيا بحسب التفويض االنتدابي مف عصبة االمـ.

مممكػػة شػػرقي  اف مػا بػػدأ بصػػفتو كالمػػا عمػػى مػػا وراء االردف أصػػبح عمػى مػػر الػػزمف تحػػت الرعايػػة البريطانيػػة
 ُغير اسميا ليصبح المممكة االردنية وىكذا ُولدت األمة 'االردنية'. 0919االردف. وفي 

فػػػي االنتفاضػػػة االولػػػى فػػػؾ الممػػػؾ حسػػػيف االرتبػػػاط القػػػانوني واالداري بييػػػودا والسػػػامرة وشػػػرقي القػػػدس. وفػػػي 
. ومػا يػزاؿ الفمسػطينيوف الػى اآلف بدأ ابنو الممؾ عبد اهلل في مسار الغاء جنسية الفمسطينييف االردنيػة 2119

أكثرية السكاف في االردف، أما الباقوف فقبائؿ بدوية. فاذا قبمنا زعـ اف البدو في اسرائيؿ ىـ فمسطينيوف أمكف 
أف ننظر الى سكاف االردف جميعا عمى أنيـ فمسطينيوف. وعندىا فاف مف يقترحوف انشاء دولة فمسطينية فػي 

 في الحقيقة الى انشاء دولة فمسطينية ثانية ػ كما يوجد اليـو دولتاف كوريتاف. ييودا والسامرة وغزة يدعوف
تعارض المؤسسة االمنية االسرائيمية حؿ 'االردف ىو فمسػطيف' وبحػؽ. فجػيش االردف واجيزتػو االمنيػة تجابػو 

ف مػع بصورة ناجعة جيات تحاوؿ ضعضعة نظػاـ الممػؾ وتريػد اف تجعػؿ االردف دولػة فمسػطينية. وىػو يتعػاو 
اسرائيؿ عمى مكافحة االرىاب ويساعد عمى الحفػاظ عمػى اليػدوء عمػى الحػدود االسػرائيمية االردنيػة. واسػرائيؿ 
غير معنية بسيطرة فمسطينية عمى االردف. قد يكوف الممؾ عبد اهلل يحارب حربا خاسرة ألنو توجػد ىنػا موجػة 

 سكانية ربما ال ُيستطاع ردىا.
 07/4/2202ىآرتس 

 09/4/2202ي، لندن، القدس العرب
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 عوديد عيراف
فػػػي األردف رؤسػػػاء الحكومػػػػات ال يسػػػتقيموف، بػػػؿ يسػػػػتبدلوف. ىػػػذا أحػػػػد االسػػػباب التػػػي يجعػػػػؿ مػػػف الصػػػػعب 

نيساف بينما كاف في خارج الدولة، في زيارة الى تركيػا.  26التصديؽ باف عوف الخصاونة استقاؿ بالفعؿ في 
رئػيس الػوزراء الجديػد فػػايز الطراونػة كػاف عػاجال ورسػالة الممػؾ التػي حظيػت بنشػػر  ومػف جيػة اخػره، تكميػؼ

فوري، ىي رسالة غير عادية في شػدة االنتقػاد الػذي يوجيػو الممػؾ لػرئيس الػوزراء المنصػرؼ وىػي تػدؿ عمػى 
سػػا تنحيػػة اكثػػر ممػػا ىػػو عمػػى اسػػتقالة. فػػي كتػػاب التعيػػيف يثنػػي الممػػؾ ويممػػح بػػدور الطراونػػة، الػػذي عمػػؿ رئي

لمحكومة في الفترة االنتقالية في نياية عيد الحسيف، في نقؿ الحكـ الى الممؾ الحالي عبداهلل الثاني. االنتقاؿ 
 اليادهء وعديـ الصدمة يبرر ثناء الممؾ عمى الطراونة.

يوضػػػح الممػػػؾ لمطراونػػػة بانػػػو يعينػػػو لفتػػػرة انتقاليػػػة يتعػػػيف عميػػػو فييػػػا أف ينيػػػي االصػػػالحات المتعمقػػػة بقػػػانوف 
الحزاب، تشكيؿ المحكمة الدستورية، تشكيؿ لجنة االنتخابات وبالطبع قػانوف االنتخابػات. ويشػير الممػؾ الػى ا
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أف ىذا القانوف يرمػي الػى الضػماف بػاف يكػوف المجمػس النيػابي بالفعػؿ يمثػؿ كػؿ االردنيػيف... بدرجػة التمثيػؿ 
ويضػػػيؼ الممػػػؾ بانػػػو يجػػػب اجػػػراء  العػػػادؿ االعمػػػى' كػػػؿ ىػػػذا مػػػف أجػػػؿ اجػػػراء االنتخابػػػات قبػػػؿ نيايػػػة السػػػنة.

انتخابػػػات لمبمػػػديات، وضػػػماف حريػػػة الصػػػحافة وتسػػػريع االصػػػالحات االقتصػػػادية بػػػالتوازي مػػػع االصػػػالحات 
السياسػية. تشػػديد خػػاص يعطيػو كتػػاب الممػػؾ لمعالجػػة الفسػاد واسػػتكماؿ الخطػػط العميػا لمتنميػػة فػػي موضػػوعي 

 الطاقة والمياه.
متظػاىريف بقولػو لمطراونػة انػو يجػب معػاممتيـ 'بشػكؿ حضػاري'، وانطالقػا ويتخذ الممؾ نيجا تصالحيا تجػاه ال

مف الحاجة الى فيـ الدوافع واالسباب، مف أجؿ ضماف المساعدة فػي تعزيػز العالقػة بػيف الشػعب ومؤسسػات 
الدولة. ولػـ يػنسع كتػاب الممػؾ قػوات االمػف، مشػيرا الػى الحاجػة الػى تمبيػة احتياجاتيػا. وبػالطبع الفمسػطينييف، 

وعاصػػػمتيا شػػػرقي القػػػدس 'نحػػػف  67الممػػػؾ يشػػػدد عمػػػى تأييػػػد اقامػػػة دولػػػة فمسػػػطينية قابمػػػة لمعػػػيش فػػػي حػػػدود 
 الياشمييف سنواصؿ القياـ بدورنا التاريخي في حماية االماكف المقدسة لالسالـ والمسيحييف في القدس'.

لحكومة المنصػرفة بمػف فػييـ منيـ كانوا في ا 02وزيرا،  21أيار وتضـ  2الحكومة أدت اليميف القانونية في 
 وزير الخارجية ناصر جودة.

قانوف االنتخابات ىو بالطبع االصعب عمى الحكومة الجديدة وعمى الممؾ، الذي يحػاوؿ المنػاورة بػيف مطمػب 
المعارضػة وال سػيما االخػواف المسػمميف بالتمثيػؿ النسػبي الكامػؿ الػذي يعكػس بػالطبع التأييػد ليػـ بينمػا يحػػاوؿ 

رة صاحب السػيادة المعنػي باالصػالح دوف أف يخسػر سػيطرة النظػاـ عمػى البرلمػاف. ينبغػي الممؾ عرض صو 
االفتراض باف رجؿ القانوف الذي فيو اوقؼ رئيس الوزراء المعتزؿ عوف الخصاونة اماـ معاضػؿ شػديدة وفػي 

سػػػرة موقػػػؼ مواجيػػػة مػػػع الممػػػؾ. ايجػػػاد صػػػيغة توفػػػؽ بػػػيف مطالػػػب المعارضػػػة وبػػػيف إرادة البقػػػاء السياسػػػي لال
المالكة، ىي ميمة شبو متعذرة، حيف يستمد 'االخواف المسمموف' التشجيع مف انتصار الحزب االـ في مصػر 

 ومف انتصارىـ في انتخابات اتحاد المعمميف في االردف.
، قبػػؿ اسػتقالة/ اقالػػة الخصػػاونة، 2102الصػيغة الحاليػػة التػي ارسػػمت الػػى البرلمػاف االردنػػي فػػي بدايػة نيسػػاف 

االنتقػػػاد. حسػػػب ىػػػذه الصػػػيغة، كػػػؿ ناخػػػب ينتخػػػب ثالثػػػة مرشػػػحيف اثنػػػيف فػػػي محافظػػػات انتخابيػػػة اسػػػتقبمت ب
موسعة لـ تتحدد بعد وواحد مف قائمة قطريػة لالحػزاب التػي سػتتقدـ الػى االنتخابػات. ومػع أف ىػذه ىػي المػرة 

فػي االنتخابػات  االولى التي ستعرض فييا قوائـ قطرية عمى الناخب، اال اف عدد المرشحيف الذيف سػينتخبوف
 05فػػي المائػة مػػف اعضػاء مجمػػس النػواب كمػػا تطالػب المعارضػػة. فقػػط  51القطريػة والنسػػبية لػف يصػػؿ الػى 

عضوا في البرلمػاف، تقػرر مسػودة القػانوف، سػينتخبوف فػي االنتخابػات القطريػة  028مرشحا قطريا مف اصؿ 
اليػػدؼ واضػػح تقمػػيص تمثيػػؿ 'جبيػػة مػػنيـ.  05والقائمػػة القطريػػة لػػف تػػتمكف مػػف اف تحظػػى فييػػا بػػأكثر مػػف 

 العمؿ االسالمي'، الذراع السياسي لالخواف المسمميف.
بفيمو الحاجة الى اسناد دولي لخطوتو، يوظؼ الممؾ جيودا لتحقيؽ دعـ لخطواتو ودعـ لمعالجتو المعاضؿ 

راسػبورغ، مقػػر التػي يطرحيػا الواقػع االردنػػي المميػز. فقػد زار الممػػؾ بروكسػؿ، عاصػمة االتحػػاد االوروبػي وست
البرلمػػاف االوروبػػي، ولػػده عودتػػو التقػػى بسػػفراء االتحػػاد االوروبػػي. كمػػا أنػػو التقػػى مػػع مسػػاعدي سػػػناتورات 
وأعضػػاء كػػونغرس امػػريكييف. فػػي ىػػذه المقػػاءات عػػرض الممػػؾ مذىبػػو الفكػػري فػػي موضػػوع قػػانوف االحػػزاب، 

وسػط( برامجيػا عمػى مسػتوه وطنػي وال والذي يفيـ منو أف الممػؾ يفكػر بتعػابير ثالثػة احػزاب )يمػيف، يسػار و 
تتناوؿ المصالح الخاصة التفصيمية، رسالة الى االخواف المسػمميف، الػذيف سيسػعوف الػى أف يعرضػوا برنامجػا 

 سياسيا اقتصاديا واسعا، يشذ عما يعرض في المظاىرات االسبوعية لممنظمة.
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راونػة مػف خػالؿ مظػاىرات يػـو الجمعػة تحفظ المعارضة )االخػواف المسػمميف ودوائػر يسػارية( عمػى تعيػيف الط
، االتفاؽ 0991(، والتي تمثمت بالدعوة الى الغاء اتفاؽ السالـ مع اسرائيؿ مف تشريف الثاني 2102أيار  1)

الػػػذي كػػػاف الطراونػػػة احػػػد ميندسػػػيو فػػػي الطػػػرؼ االردنػػػي. مئػػػات المتظػػػاىريف وصػػػفوا اتفػػػاؽ السػػػالـ باتفػػػاؽ 
الػػػى مػػػدف فػػػي الجنػػػوب تعتبػػػر معقػػػؿ التأييػػػد لالسػػػرة المالكػػػة. فػػػي االستسػػػالـ. وانتشػػػرت المظػػػاىرات ايضػػػا 

المظػػاىرات االخيػػرة لػػـ تطمػػؽ ولػػـ تظيػػر الشػػعارات التػػي تػػدعو الػػى االصػػالحات وكػػاف واضػػحا بػػاف التركيػػز 
عمى الموضوع االسرائيمي يرمي الى التشكيؾ بمصداقية الطراونة بصفتو شخصا ليس مقبوال مف كػؿ اطػراؼ 

 .المجتمع في االردف
عػػيف الممػػؾ لجنػػة شػػؤوف االنتخابػػات. عمػػى رأسػػيا عػػيف الممػػؾ عبػػد االلػػو الخطيػػب والػػى  2102أيػػار  6فػػي 

جانبػػو أربعػػة اعضػػاء آخػػريف، ذوي خمفيػػة قانونيػػة. الخطيػػػب، الػػذي شػػغؿ منصػػب وزيػػر الخارجيػػة فػػي عػػػدة 
ط السياسػي فػي نسؽ، تحت مسؤولية االميف العػاـ لالمػـ المتحػدة، النشػا 2112 0998حكومات في االعواـ 

موضوع ليبيا وناؿ تقديرا شديدا. دور المجنػة االشػراؼ عمػى كػؿ مراحػؿ عمميػة االنتخابػات وضػماف أف تكػوف 
نتيجة العممية 'مجمس نيابي يعبر عف االرادة الحقيقية لمشعب، يمثؿ كؿ عناصػر المجتمػع...' جممػة مػا فييػا 

المجنػػة كانػػت ايجابيػػة ولكػػف مػػع كػػؿ اىميػػة  مػػف اشػػكالية سػػبؽ أف فصػػمت. ردود الفعػػؿ االوليػػة عمػػى تشػػكيؿ
 تشكيميا وتعييف رئيسيا الذي ليس موضع خالؼ فاف شفافية وسالمة االنتخابات ىي مسألة ثانوية.

يبدو أف الممؾ سيضطر الى تمطيؼ حػدة مشػروع القػانوف وزيػاد عػدد المنتخبػيف فػي القػوائـ القطريػة واف كػاف 
البرلمػػاف. دوف جيػػود لقبػػوؿ جػزء مػػف مطالػػب المعارضػػة فػػاف  المعػدؿ النيػػائي لػػف يكػػوف نصػػؼ عػدد اعضػػاء

ىػػذه قػػد تقػػاطع االنتخابػػات وتشػػكؾ فػػي تمثيػػؿ البرلمػػاف التػػالي. كمػػا ينبغػػي االفتػػراض بػػاف فػػي ىػػذه المرحمػػة 
سيمتنع الممؾ وحكومتػو عػف تعيػيف سػفير اردنػي جديػد فػي اسػرائيؿ كػي ال يفػاقـ منظومػة العالقػات الحساسػة 

 ؿ أف تتوسع ىذه السياسة ايضا لتشمؿ خطوات عمنية اخره في العالقات بيف الدولتيف.مع المعارضة. يحتم
 07/5/2202نظرة عميا 
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