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 الحكومة حملة التحريض التي تقودها]لبيد: 
 [إلى سفك دماءستؤدي الحالية اإلسرائيلية 

 
 11/1/0202"يديعوت أحرونوت"، 

 
د من لبي يائيرعضو الكنيست المعارضة حزب "يوجد مستقبل" وزعيم ر رئيس حذّ

 الحالية إلى سفك دماء.اإلسرائيلية ن تؤدي حملة التحريض التي تقودها الحكومة أ
على خلفية محاولة دهس مجموعة طالب من جامعة بن  لبيد هذه وجاءت أقوال

ت مظّغوريون في بئر السبع من مؤيدي حزب "يوجد مستقبل" في أثناء تظاهرة نُ
احتجاجاا على خطة اإلصالحات التي تنوي الحكومة  ،في المدينة أمس )الثالثاء(

 تطبيقها في الجهاز القضائي.

وهو شاب في  ،ن الشرطة اعتقلت سائق السيارةأوذكر بيان صادر عن الشرطة 
س بمحاولة ده فيهات من عمره من سكان إلعاد ]وسط إسرائيل[ لالشتباه يالعشرين

ه قاد مركبته على فيشتبه مشاركين في هذه التظاهرة. وأضاف البيان أن الم
 لخطر.لض حياتهم ما عرّ ، وهو الرصيف في اتجاه المحتجين

إن رئيس الدولة يتسحاق اإلسرائيلية قال ديوان رئاسة الدولة  ،متصل في سياق
بهدف ضمان  ،هرتسوغ أجرى خالل األيام األخيرة محادثات مع جهات كثيرة

 قدر المستطاع. بهمات واسعة على أمل التوصل إلى تفا ،م باالحترامحوار يتسّ

هي بوصلة دولة  "وثيقة االستقالل"م إلى أن قي   وأضاف البيان أن هرتسوغ لفت
الجمهور والمواطنين من كافة  مثليودعا م ،ولن يسمح بالمساس بها ،إسرائيل

لسنة أأطياف اللون السياسي إلى التحلي بضبط النفس وإبداء المسؤولية واحتواء 
 اللهب.
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 كنيست من "عوتسما يهوديت": يجب]عضو 
 [خيانةبشبهة ال ويعلون وغوالن غانتسو لبيداعتقال 

 
 11/1/0202"معاريف"، 

 
 " ]"قوة يهودية"[ إنيتودعوتسما يهحزب "تسفي فوغل من  قال عضو الكنيست

الُف تحيائير لبيد ورئيس عضو الكنيست المعارضة  زعيمعلى الشرطة اعتقال 
 التحريض على التمرد. شبهةبني غانتس ب الكنيست" عضو المعسكر الرسمي"

" 00وأضاف فوغل في سياق مقابلة أجرتها معه قناة التلفزة اإلسرائيلية "كان 
قبض لقاء الإيضاا أيتعين ]تابعة لهيئة البث الرسمية الجديدة[ أمس )الثالثاء(، أنه 

 رتسمي عضو الكنيست السابق من حزبو ،موشيه يعلون السابقعلى وزير الدفاع 
 لكونهم ،األخطر حالياا أنهم شخاص بيائير غوالن. ووصف فوغل هؤالء األ
ويدعون إلى حرب أهلية. وأضاف  ،أعداء ايتحدثون عن الحكومة واالئتالف وكأنهم

 وبالتالي هناك سبب لالعتقال.  ،عتبر خيانةأن هذه تُ

أي  عنوال  أو رفع شعارات احتجاج، ،ظاهراتت عنال يتحدثون  وقال فوغل: "إنهم
ويطالبون بحرب. إن كانوا يطالبون  ،هم يتحدثون اآلن عن حربإنآخر،  ءشي

هذه خيانة ولكنهم يتعاملون معي كعدو،  ،كنت سأعطيهم حق التظاهر ،بالتظاهر
 وتُعتبر سبباا العتقالهم." ،للوطن

 القومي في الكنيست.تسفي فوغل مرشح لرئاسة لجنة األمن يُشار إلى أن 

ن ذلك سيحدث. أإنه كان من الواضح  لبيدقال لى أقوال فوغل هذه، عوتعقيباا 
باعتقال رؤساء  د دائماان نظام الحكم في الدول غير الديمقراطية يهدّأضاف أو

 المعارضة. 

فوغل إلى التراجع عن  دعا "،المعسكر الرسمي"من  ،يزنكوتأغادي عضو الكنيست 
نه أيزنكوت إلى أشار أعلى شجبها. وبنيامين نتنياهو  وحثّ رئيس الحكومة ،قوالهأ

لقاء القبض إن يدعو االئتالف الحاكم إلى أمن غير المقبول في دولة ديمقراطية 
 على رؤساء المعارضة.
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 فوغل.دان رئيس الحكومة نتنياهو تصريحات وفي وقت الحق، 

ذا به ةاإلسرائيليالدولة إنه تحدث مع رئيس  صادر عنه في بياننتنياهو وقال 
ال  ،في دولة ديمقراطية ال يعتقلون رؤساء المعارضةكما أنه  وأكد له أنه الشأن،

 ،الثالث بأنها الرايخالحكومة وصف و بأنهم نازيون،وزراء الحكومة  ينبغي وصف
 بإعالن تمرُّد مدني.المواطنين  وال ينبغي مطالبة

من عدم صدور تصريحات علنية من رغم " أنه على ال00وذكرت قناة التلفزة "كان 
 ]رئيس "عوتسما يهوديت"[ بشأنبن غفير وزير األمن القومي إيتمار جانب 

 كم جميعاا م: "أتفه، جاء فيهاأعضاء حزبه رسالة إلى كتب فإنهالموضوع، 
 اتجاه اعتقال لبيد وغانتسفي د ضدنا. لكن ال تذهبوا بخصوص التحريض والتمرّ

والشرطة لن تعتقل  ،تن، لكننا ال نريد اعتقاالوض. قولوا إنهم محرّوغيرهما
 ."وال ننوي القيام بذلك ،معارضين سياسيين

 
 واإلمارات  والبحرين ومصر إسرائيل من مسؤوالا  152نحو ]

 لمجموعات عمل شاركوا في االجتماع األول  والمغرب
 [بحضور الواليات المتحدة" الذي عُقد في أبو ظبي، منتدى النقب"

 
 Ynet ،11/1/0202موقع 

 
 من مسؤوالا  051نحو بيان صادر عن وزارة الخارجية في أبو ظبي أن أعلن 

شاركوا في والمغرب  واإلمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر إسرائيل
" الذي عُقد في العاصمة اإلماراتية، منتدى النقب"لمجموعات عمل االجتماع األول 

ثنين(، وأول أمس )االعلى مدار يوميْ أمس )الثالثاء(  ،بحضور الواليات المتحدة
بينها التعاون ، مجاالتعدة تعزيز التعاون في تهدف إلى مشاريع وبحثوا خالله 

 .ل المعلوماتاألمني وتبادُ 

ودول  إسرائيلاألكبر من نوعه منذ عقود بين هو  االجتماع وأضاف البيان أن هذا
 االجتماعات وأشار إلى أن. 0990 سنةمنذ مؤتمر مدريد للسالم وذلك عربية، 
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التعاون في محاولة لزيادة  ،متعلقة بمشاركة المعلومات ركزت على بناء قدرات
بحث قضايا متعلقة باألمن الغذائي بين جيوش دول المنتدى. كما تم أيضاا 

 .التعليمالتربية وو

ألول مرة في كيبوتس سديه بوكير في  التقوا وزراء خارجية هذه الدولوكان 
وزير الخارجية  ، وحضر اللقاء أيضاامارس الفائتفي آذار/ صحراء النقب

 .كي أنتوني بلينكنيراألم

وصف وزير الخارجية اإلسرائيلي إيلي كوهين عقد مجموعات العمل لمنتدى و
اتفاقيات ق "خرى في تعزيز وتعميالنقب في اإلمارات بأنه خطوة أُ

 ة.والتعامل مع التحديات المشترك أبراهام"

الذي ترأسه المدير العام لوزارة الخارجية ألون أوشفيز  وضم الوفد اإلسرائيلي
شؤون والصحة ووالدفاع ممثلين رفيعي المستوى من وزارات الخارجية 

 .التعليم واالقتصادالتربية واالستخبارات والزراعة والسياحة والطاقة و

لقمة وزراء خارجية منتدى  التحضير في إطار هذه االجتماعات كما جرى
يع ودراسة المشار، عقد في المغرب في األشهر المقبلةن المتوقع أن تُالتي م ،النقب

 .جها الدول الشريكةالملموسة التي ستروّ

 ىمنتد قمة حضور يعتزم أنهبح وزير الخارجية اإلسرائيلي في وقت سابق وصرّ
خرى لضم دول أُ أبراهام" تفاقيات"اتوسيع إن وقال  المغرب، في الثانية" النقب

 وقت.هي مسألة 

 

 ]تقرير: سوليفان وبلينكن يقومان بزيارتين قريبتين إلى إسرائيل
 بهدف استجالء الخطوات المستقبلية لحكومة نتنياهو الجديدة[

 
 11/1/0202"يديعوت أحرونوت"، 

 
في أواخر الشهر ي أنتوني بلينكن يركمن المقرر أن يقوم وزير الخارجية األم

 حكومةمع رئيس ال اجتماعاا خاللها عقدي رسمية إلى إسرائيل،بزيارة الحالي 
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 ضالا ، فالجديدة بهدف استجالء الخطوات المستقبلية لحكومته ،بنيامين نتنياهو
والتي من المتوقع أن يقوم بها في  ،زيارة نتنياهو إلى واشنطن ترتيبعن 

 .المقبل شباط/فبراير

 .هينيلي كوإ الجديد وزير الخارجية اإلسرائيلي اجتماعات معبلينكن  كذلك سيعقد
ه الجديد، وأكد موقف نصبم في إثر تسلُّمه مهماتأ كوهين هنّ وكان بلينكن

إلى جانب تأكيد  ،الثابت الملتزم بأمن وازدهار دولة إسرائيل الواليات المتحدة
إلى بايدن بحل الدولتين الذي تردده الواليات المتحدة من حين جو التزام إدارة 

 .بين إسرائيل والفلسطينيين نزاعللوتعتبره الحل األمثل  ،آخر

إلى قلق البيت األبيض من زيارة وزير األمن القومي  وكانت تقارير إعالمية أشارت
والتي اعتبر أنها استفزاز ال  الشريف مؤخراا، إيتمار بن غفير إلى الحرم القدسي

زير وقدماا  اإلصالحات القضائية التي يدفع بهاإبداء القلق من داعي له، فضالا عن 
 .على الديمقراطية اإلسرائيليةوتداعياتها ياريف ليفين  العدل

كما أعلن سابقاا أن أول زيارة لمسؤول أميركي إلى إسرائيل، عقب تأليف الحكومة 
كانون  09 يومليفان وكي جيك سيرمستشار األمن القومي األم قوم بهاسي الجديدة،

نظيره اإلسرائيلي تساحي  مع حالي، وسيعقد خاللها اجتماعاا ال الثاني/يناير
 .هنغبي

طارئة لمجلس األمن الجلسة الانعقاد  إعالمية إلى أنه في سياقأشارت تقارير و
 ،الشريف الحرم القدسيإلى بن غفير الوزير إيتمار على خلفية دخول  ،الدولي

مجلس األمن أنها  فيسفراء عدة محادثات مع أوضحت الواليات المتحدة خالل 
رى تفي الوقت عينه إال أنها  ،ةتتعامل مع زيارة بن غفير إلى الحرم القدسي بحدّ

 إلى تصعيد التوتر في لن يؤدي إالّ، ألنه أنه ال يوجد مكان لقرار ضد إسرائيل
 .عالقات دول المنطقة مع إسرائيل
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 محلل سياسي -تسفي برئيل 
 11/1/0202"هآرتس"، 

 
 عودة االحتالل المباشر

 
  تسعى حكومة إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش للعودة إلى أيام

االحتالل األولى، ومحو بقايا اتفاقات أوسلو، وإلغاء وجود السلطة 
الفلسطينية، وتقسيم الضفة إلى مناطق أ وب وج، وإدارة منظومة التعليم 

 ن خالل بلديات تقوموالصرف الصحي والمياه والكهرباء للفلسطينيين، م
 -بتعيينها، وإعادة الخليل كله إلى تحت السيطرة اإلسرائيلية المباشرة 

والحقاا، ربما تعيين حكام عسكريين يُصدرون أذونات عبور وعمل ودراسة 
 ورخص سيارات.

  بدأت الخطوط العريضة لهذه الخطة تتضح. العقوبات التي فرضتها
من بين أمور أُخرى، تجميد تحويل الحكومة على السلطة، والتي تضمنت، 

مليون شيكل تعود إلى السلطة، وتوجيهها إلى عائالت يهودية من  039
ضحايا اإلرهاب، باإلضافة إلى خصم المبالغ التي تحولها السلطة إلى 
عائالت األسرى الفلسطينيين والمقاتلين الذين قُتلوا، هي فقط الخطوة 

 د العجز عن دفع الرواتب لموظفيها.األولى. الهدف هو إيصال السلطة إلى ح
  ويأمل سموتريتش وبن غفير بأال يبقى للسلطة خيار غير االستقالة. من

المفيد أن نتذكر أن أزمة دفع الرواتب في غزة كانت من بين األسباب 
المركزية التي دفعت إلى المواجهات على طول السياج الحدودي في 

وافقة رئيس الحكومة بنيامين القطاع، والتي جرى حّلها جزئياا، بعد م
 نتنياهو على تحويل أموال المساعدة من قطر إلى "حماس".

  سموتريتش وبن غفير، اللذان حصال على حقوق إدارة المناطق، يقودان
بسرعة إلى خلق واقع غّزي في الضفة. تسير الضفة اليوم على خيط رفيع 
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عامل فلسطيني ألف  011مربوط بساحة من العبوات البشرية. هناك قرابة 
من الضفة يعملون في إسرائيل، باإلضافة إلى آالف من الذين يعملون من 

من الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر، البالغ  %22دون تراخيص. نحو 
 شيكالا في إسرائيل. 2100شيكل في الشهر، في مقابل  511

  ألف موظف وشرطي، نصفهم في الضفة ونصفهم  031تُشغّل السلطة نحو
خر في غزة، وهؤالء لم يقبضوا رواتب كاملة منذ أشهر طويلة، أو اآل

لبيد جيداا الخطر الناجم عن  -يقبضونها متأخرة. لقد فهمت حكومة بينت 
أزمة اقتصادية في مناطق السلطة، وفي أيلول/سبتمبر الماضي، عقد لبيد 
جلسة خاصة للبحث في سبل مساعدة السلطة، من خالل زيادة أذونات 

 وجمع مساعدات من الخارج.العمل، 
  "وزير الدفاع السابق بني غانتس زاد عدد أذونات العمل، وقدم "قرضاا

بحوالي نصف مليار شيكل من أجل تمويل النفقات الجارية، ووافق على 
خطط محدودة للبناء. وبسبب ذلك، تعّرض النتقادات اليمين، وخصوصاا 

يُلحق الضرر بأمن  من جانب بن غفير الذي قال: "اليساري بني غانتس
إسرائيل، من أجل إرضاء بايدن. وبدالا من الحرص على مصلحة إسرائيل، 
يتصرف غانتس بضعف وعدم مسؤولية، ويسمي ذلك عالقات بانية للثقة. 
ال يمكن الوثوق بمن يدعو إلى تدمير إسرائيل، وعلى رأسهم أبو مازن الذي 

 استضافه غانتس في منزله."
 يليشيات خاصة مسؤولة عن األمن في الضفة، بن غفير الذي يترأس م

وسموتريتش المسؤول عن اإلدارة المدنية، لديهما خطة الحتالل الضفة من 
جديد، لكن ال يوجد لديهما حلول لالنتفاضة التي قد تندلع جرّاء عملية 
الكماشة التي يستخدمانها للضغط على السلطة. والحصيلة المباشرة لذلك 

ع السلطة. محمود عباس يسلّم مفاتيح السلطة، وقف التنسيق األمني م
وسيضطر المواطنون اإلسرائيليون إلى تمويل الخدمات المدنية 

 للفلسطينيين.
  وسيضطر الجيش إلى تحويل الجزء األكبر من قواته للسيطرة على الضفة

والقدس الشرقية، وعمليات اإلغالق الموقتة ستصبح جزءاا ال يتجزأ من 
ي النهاية إغالقاا كامالا ودائماا، مثل الحصار الواقع، حتى يفرض ف
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المفروض على غزة. وهذا سيكون الجزء البسيط والسهل. الجزء األقل 
سهولة، سيحدث عندما يكتشف المواطنون اإلسرائيليون أنهم غير قادرين 
على السفر إلى أوروبا، وربما إلى أميركا، وأن البضائع اإلسرائيلية لم يعد 

 العالم، وأنهم يعيشون في قفص. مرغوباا فيها في

 

 أكاديمي إسرائيلي - البروفيسور جدعون بيغر
 11/1/2222موقع "واينت"، 

 
 ما رأيكم في سالم مع سورية؟ 

 
  سالم مع سورية؟ اآلن؟ هل جُننت؟ ما هي المناسبة لطرح سالم مع سورية

في هذه األيام؟ م ن سيوافق باألساس على فكرة مجنونة كهذه؟ حسناا، هذه 
بل هناك إمكانية  -وأنا لست الوحيد  -ليست فكرة مجنونة، في رأيي 

 لتحقيقها. 
 ّاء مشاكل كثيرة. بحسب ما يظهر في اإلعالم، فإن سورية ال تزال تعاني جر

الحرب األهلية ال تزال مشتعلة، ولو بدرجة أقل. أجزاء من الدولة ال تزال 
تحت سيطرة جهات معارضة للنظام، باإلضافة إلى أجزاء أُخرى احتلتها 

من جهة تحت  واقع تركيا، وتتصرف فيها بحُرية. الرئيس بشار األسد
رائيل تقصف في سيطرة روسيا، ومن جهة أُخرى تحت سيطرة إيران. إس

بلده، تقريباا بحُرية. وأكثر من ذلك، ماليين الالجئين السوريين منتشرون 
في العالم، الكثير من المدن السورية ال تزال مدمرة، واقتصادها سيئ، 

 وعالقاتها الدولية ضعيفة.
  أغلبية هذه األمور يمكن أن تُحل إذا توصلت سورية إلى اتفاق سالم مع

سيا ستخرجان منها، اقتصادها سيتحسن بسبب إسرائيل: إيران ورو
التقدمات من أوروبا ومن الواليات المتحدة، وانفاقها على الجيش سيقل، 

 وسيتفرغ النظام السوري إلعادة البناء. 
  وماذا بالنسبة إلى إسرائيل؟ ماذا ستستفيد إسرائيل؟ في أساس الصراع مع

 4ن. سابقاا، عبّر سورية، هناك قضية سيطرة إسرائيل على هضبة الجوال
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إسحاق رابين، وبنيامين نتنياهو، وإيهود باراك،  -رؤساء وزراء مختلفين 
عن استعدادهم المبدئي  إلعادة هضبة الجوالن، أو معظم  -وإيهود أولمرت 

أراضيها، مقابل سالم كامل. وحتى أن إسرائيل توصلت إلى اتفاق تقريباا، 
]كتاب يروي كواليس  "مدةجِّموكان يمكن أن تقوم بذلك، لوال "اليد ال

 أوري ساغي، المفاوضات التي جرت بين سورية وإسرائيل[ بحسب الجنرال
الذي كان يترأس الوفد اإلسرائيلي إلى محادثات السالم مع سورية في سنة 

 )أنا كنت جزءاا من هذه البعثة أيضاا(.  0999
 كانها فعالا، سيكون على إسرائيل النزول عن هضبة الجوالن واخالء س

ألف نسمة. ال شك في أن المقصود صدمة كبيرة. لكننا مررنا  31هناك، نحو 
بذلك عندما أعدنا شبه جزيرة سيناء إلى مصر وعندما انسحبنا من قطاع 
غزة. وفي المقابل، ستستفيد إسرائيل من اتفاق كهذا على صُعُد كثيرة. أوالا 

ب الله" وال الجيش وباألساس، إحباط التهديد من الشمال. لن يقف ال "حز
إسرائيل. إيران ستفقد مناطق نفوذها في سورية،  في مواجهة معالسوري 

والدول العربية ستنضم إلى االتفاق حتى لو لم يكن الفلسطينيون جزءاا منه 
)وهذا ما جرى في اتفاق السالم مع كلٍّ من مصر واإلمارات والبحرين 

تطيع تحويل مواردها إلى والمغرب(. الضغط العسكري سيقلّ، وإسرائيل تس
 الداخل. 

  حسناا يفعل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لو يجنّد، بسرية، الخبراء في
البروفيسور إيال زيسر الذي يعرف بشار األسد جيداا  - الموضوع السوري

أكثر من أغلبية السوريين؛ البروفيسور إيتمار رابينوفيتش الذي خاض 
والجنرال في االحتياط  أوري ساغي الذي محادثات مع السوريين سابقاا، 

 ، ويفحص معهم الموضوع. 0999أجرى جولة محادثات علنية في 
  كما أرسل مناحيم بيغن وزير خارجيته موشيه دايان إلجراء محادثات

سرية مع المصريين قبل أن يتم الكشف عن المحادثات مع أنور السادات، 
وهين لعقد اجتماعات سرية يستطيع نتنياهو إرسال وزير خارجيته إيلي ك

في الشرق األوسط، وأوروبا، ومع جهات سورية أيضاا. في نهاية المطاف، 
يمكن لهذا أن يجعله يفوز بجائزة نوبل للسالم، وباالعتراف بأنه السياسي 

 األفضل الذي ال مثيل له. 
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 باحث -ميخائيل ميليشتاين 
 4/1/0202رايخمان، "معهد السياسات واالستراتيجيا " التابع لجامعة 

 

 األردنية في ظل - العالقات اإلسرائيلية

 توتر متزايد: التداعيات االستراتيجية والتوصيات 

 
  تراكمت في األسابيع األخيرة إشارات مقلقة من جانب األردن تتطلب

انتباهاا خاصاا من متّخذي القرارات في إسرائيل. والمقصود مزيج من 
ناجمة عن مشكالت أساسية قديمة، اضطرابات داخلية في المملكة 

وتوترات جديدة بدأت بالظهور في العالقات بين الدولتين، وناجمة 
باألساس عن التخوف األردني من الخطوات التي يمكن أن تتخذها 

 الحكومة الجديدة بشأن الحرم القدسي.
  فيما يتعلق بالتوتر الداخلي، فقد جرى إخماده تدريجياا، والسلطة في

ت على حافة االنهيار. لكن تراكُم األحداث األخيرة، غير المسبوق األردن ليس
نسبياا من حيث الخطورة، يشكل دليالا على عدم االستقرار الدائم الذي 
تعانيه المملكة، وإشارة إلى المجتمع الدولي والعالم العربي، وإلى إسرائيل، 

ي مي، وتؤدإزاء التداعيات االستراتيجية التي يمكن أن تقّوض العرش الهاش
 إلى سقوطه.

  يجري االحتجاج االقتصادي والشعبي في األردن على خلفية التوترات ...
مع إسرائيل، بينما يشعر كثيرون في المملكة بالقلق إزاء الخطوات التي 
يمكن أن تتخذها الحكومة الجديدة. وفي هذا اإلطار يبرز خوف مزدوج: 

لحرم القدسي على األجواء الخوف من أن ينعكس تغيير الوضع القائم في ا
في الشارع األردني )نظراا إلى المكانة الخاصة للمملكة في الحرم(، وهو ما 
قد يؤدي إلى زيادة حدة التأجيج ضد الحكم في األردن؛ وتخوّف عدد قليل 
من الناس في األردن من احتمال قيام الحكومة اإلسرائيلية الجديدة 

لكة إلى حلّ للمشكلة الفلسطينية، بإعادة إحياء أفكار، مثل تحويل المم
 .0994وهذه الفكرة اختفت بعد توقيع اتفاق السالم بين الدولتين في سنة 

  على هذه الخلفية، أشار الملك عبد الله في مقابلة أُجريت معه في األسبوع
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الماضي إلى أن القدس والحرم القدسي هما "خطان أحمران" بالنسبة إلى 
شديدة من المملكة لزيارة وزير األمن القومي إلى األردن، وبرزت اإلدانة ال

كانون الثاني/يناير(، والتي وصفتها المملكة  3الحرم )في 
"باالستفزازية"، و"تشكل خرقاا للوضع القائم"، ولقد ترافق هذا مع استدعاء 

 ...ئيلي في عّمان وتوبيخهالسفير اإلسرا
  اإلشارات المقلقة من األردن يجب أن توقظ من جديد إدراك األهمية

االستراتيجية لألردن بالنسبة إلى إسرائيل، بصفته كابحاا لتهديدات 
رسمية وغير رسمية يمكن أن تبرز بقوة على حدود إسرائيل،  -أمنية

 وشريكاا في معسكر إقليمي، هدفه كبح نفوذ إيران في المنطقة.
 في أحيان كثيرة سياسياا إسرائيل، ويستخدم لغة  تحدىن يالنظام في األرد

حادة واستفزازية ضدها )كما ظهر ذلك في التصريحات القاسية 
للمسؤولين في األردن ضد إسرائيل خالل التصعيد الذي تطور في رمضان 
األخير حول الحرم القدسي(، لكن يجب أن نتذكر دائماا أن البدائل من النظام 

 كة يمكن أن تكون أسوأ بكثير.الحالي في الممل
  ،الواقع في األردن والحساسية المتزايدة في العالقات بينه وبين إسرائيل

تشكل "طنجرة ضغط" يتعين على الحكومة الجديدة أن تعرف وتدرك عواقب 
 انفجارها، وأن تسعى لبلورة سياسة حذرة وحكيمة في هذا الشأن.

 لالنفجار، وهو يشبه  إن الوضع في األردن محفوف بالمخاطر وقابل
على  -الوضع في الضفة الغربية، وفي الحالتين، نوصي حكومة نتنياهو 

بمواصلة السياسة الحالية وعدم تبنّي مقاربة  - األقل في المدى المنظور
ثورية يمكن أن تتسبب بتغيير دراماتيكي وسريع في خريطة التهديدات 

التركيز على التحدي االستراتيجية إلسرائيل، وتجعل من الصعب عليها 
 إيران.  –القومي األهم بالنسبة إليها 

 :نوصي متّخذي القرارات بالقيام بعدد من الخطوات 
فحص إجراء حديث أو لقاء في وقت قريب بين رئيس الحكومة نتنياهو  -0

 والملك األردني.

االستمرار في العالقات الوطيدة بين الدولتين على الصعيدين األمني  -2
 والمدني.



 عند االقتباس يرجى ذكر المصدر

 
13 

االمتناع من "تباُدل السجال اإلعالمي"، وخصوصاا التهديد بالحدّ من  -3
العالقات االقتصادية، أو بتزويد األردن بالمياه، وبصورة خاصة 

 جوهر وجود المملكة. زعزع التصريحات التي ت

مساعدة األردن في جمع الدعم االقتصادي الخارجي من العالمين  -4
 الغربي والعربي.

بلورة سياسة حذرة في موضوع الحرم القدسي، واألهم من كل شيء،  -5
أساسها المحافظة على الوضع الذي كان قائماا حتى بداية والية 
الحكومة الحالية، بشأن كل ما له عالقة بزيارة اليهود إلى الحرم، 
واالمتناع من زيادة عدد الزائرين، أو اتخاذ خطوات أُخرى يمكن أن 

الجمهور العربي في إسرائيل،  تنعكس سلباا على الوضع في غزة، وعلى
دول المنطقة، وفي طليعتها الدول المشاركة في  ض العالقات معوتقوّ 

 ت أبراهام". اتفاقا"
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 صدر حديثاا 

 1491المغيّبات: النساء والمدن الفلسطينية حتى سنة 
 

 منار حسين: تأليف
باحثة متخصصة بعلم االجتماع الحضري، والجندر، واالستعمار وما بعد االستعمار، 

 .والمجتمع الفلسطيني في إسرائيل

 : المشاركون بالتأليف
 سناء حمودي: تدقيق وتحرير لغوي

 عالء حليحل: ترجمه عن العبرية

 
 

 

 

 

عشية النكبة، كان المجتمع الفلسطيني في خضم عملية 
من مجموع السكان العرب  ٪04و ٪53تمدْيُن؛ إذ كان بين 

في فلسطين يعيشون في المدن، فتوسعت األماكن الحضرية 
وكذلك المحتوى الحضري بصورة كبيرة. وأخذت الروابط 

النمو والتشكل، جنباا إلى والعالقات االجتماعية الجديدة في 
جنب مع نمو ظواهر ثقافية لم تكن معروفة من قبل. وكان 
بعض المدن الفلسطينية الرئيسية، كالقدس ويافا وحيفا، 
األكثر أهمية في هذا اإلطار. من الناحية الديموغرافية، 
برزت عملية التحضُّر التي مرت عبر مدينتيْ المرفأ، حيفا 

ت إلى أبعاد كبيرة، ال فيما ويافا، بصورة خاصة ووصل
يتعلق بالتطورات العمرانية في فلسطين التاريخية فحسب، 

 .بل أيضاا فيما يتعلق بالشرق األوسط بأكمله

https://www.palestine-studies.org/ar/node/1653456
https://www.palestine-studies.org/ar/node/1653456

