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 ان]نتنياهو يعقد اجتماعاً مع عبد الله الثاني في عمّ
 [الشريف القدسي الحرم في القائم والوضع إقليمية قضايا لمناقشة

 
 52/1/5252 ،"أحرونوت يديعوت"
 

 رئيس مع اجتماعاً( الثالثاء) أمس الثاني الله عبد الملك األردني العاهل عقد
 إلى األخير عودة منذ األول هو ان،عمّ في نتنياهو بنيامين يةسرائيلاإل الحكومة

 .األخيرة األعوام في بينهما العالقات ساد توتر وبعد ،مؤخراً السلطة

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي األردني إن االجتماع تناول الوضع القائم 
ما أكد بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة اإلسرائيلية أن بينفي الحرم القدسي، 

 .االجتماع تناول قضايا إقليمية والتعاون بين البلدين

 خالل أكد الثاني الله عبد الملك أنإلى  األردني الملكي الديوان بيان وأشار
 ىاألقص المسجد في القائم والقانوني التاريخي الوضع احترام ضرورة االجتماع

 االلتزام ضرورة أكد كما. به المساس وعدم الشريف القدسي الحرم /المبارك
 اعياً د السالم، لعملية سياسي أفق أمام المجال لفتح، العنف أعمال ووقف بالتهدئة

 عن األردني العاهل وعبّر .السالم فرص تقويض شأنها من إجراءات أي وقفإلى 
 دولة قيام يضمن الذي الدولتين بحل االلتزامإلى  الداعي الثابت األردن موقف

 القدس وعاصمتها 2967 يونيو/حزيران 4 خطوط على مستقلة فلسطينية
 .إسرائيل جانبإلى  وسالم بأمن لتعيش الشرقية،

 على يزترك مع إقليمية مسائل ناقشا ونتنياهو الله عبد إن يسرائيلاإل البيان وقال
 يف يساهم الذي واألردنإسرائيل  بين واالقتصادي واألمني االستراتيجي التعاون

 .اإلقليمي االستقرار تعزيز
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 اللخ مرتين انعمّ في اإلسرائيلي السفير استدعت األردنية الخارجية وزارة وكانت
 إيتمار يسرائيلاإل القومي األمن وزير دخول على احتجاجاً األولى الحالي؛ الشهر

 شرطي اعتراض على احتجاجاً والثانية األقصى، المسجد باحاتإلى  غفير بن
 .األقصى زيارته لدى أبيب تل في األردن سفير طريق يإسرائيل

 بإشراف، 2994 سنة األردن مع سالم معاهدة وقّعت التي ،إسرائيل وتعترف
  .القدس في اإلسالمية المقدسات على ووصايتها الهاشمية المملكة

 اللخ شدّد الثاني الله عبد الملك أنب الرسمية لألنباء األردنية بترا وكالة وأفادت
 أمام المجال لفتح ،العنف أعمال ووقف بالتهدئة االلتزام ضرورة على االجتماع

 شأنها من إجراءات أي وقف ضرورة على شدّد كما السالم، لعملية سياسي أفق
 قامةإ يضمن بشكل الدولتين لحل الداعم األردن موقف وأكد. السالم فرص تقويض

  . القدس مدينة وعاصمتها 2967 حدود في مستقلة فلسطينية دولة

 ،االجتماع خالل ،دتعهّ نتنياهو أن المستوى رفيع يإسرائيل سياسي مصدر وأكد
 .الشريف القدسي الحرم في القائم الوضع على الحفاظ

 رون االستراتيجية الشؤون وزير يسرائيلاإل الجانب عن االجتماع في وشارك
 األمن مجلس ورئيس بار، رونين"[ الشاباك]" العام األمن جهاز ورئيس دريمر،
 . هنغبي تساحي القومي

 وشؤون الخارجية ووزير الحكومة رئيس نائب األردني الجانب عن فيه وشارك
 .حسني أحمد اللواء العامة ستخباراتاال ومدير الصفدي، أيمن المغتربين

 
 كهذا سيناريو " قريبة وفي5 األسوار ]بن غفير: عملية "حارس

 وطني[ حرس الشرطة وإنشاء تعزيز: واحد حل سوى يوجد ال

 
 52/1/5252"معاريف"، 

 
 ]رئيس "عوتسما يهوديت"[ إن غفير بن إيتمار اإلسرائيلي القومي األمن وزير قال

 حارس"إسرائيل على وشك القيام بعملية  أن إلى تشير اإلسرائيلية الشرطة تقديرات
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شنّها الجيش  التي ، في إشارة إلى عملية "حارس األسوار" العسكرية"2األسوار 
بموازاة الحملة البوليسية ضد ، 2222اإلسرائيلي على قطاع غزة في أيار/مايو 
اف وأض مدن المختلطة داخل إسرائيل.سكان القدس الشرقية والسكان العرب في ال

 حرس وإنشاء الشرطة تعزيز: واحد حلّ سوى يوجد ال ،السيناريو هذا مثل في أنه
 وطني.

 العام القائد مع مشترك صحافي مؤتمر وجاءت أقوال بن غفير هذه في سياق
 رسح تشكيلإلى  خالله غفير بن ودعا قد أمس )الثالثاء(،شبتاي ع   يعقوب للشرطة

 زيادة أعلن كما. الحدود حرس في العاملة القوى ومضاعفة الشرطة وتعزيز وطني
 .إسرائيل في الشرطة أفراد رواتب

 عظمم من أسمعه الذي السيناريو فإن ،الوضع تقييمات جميع في: "غفير بن وقال
 حارس أن هو ي،سرائيلاإل والجيش الحدود وحرس والشرطة الوزارة في المختصين

 قريبة.  2 األسوار

 ومن ،خرىأ إلى  مدينة من انتقلت الماضية الستة األشهر في: "غفير بن وأضاف
 قتالو أن لي الواضح ومن المواطنين، من العديدإلى  واستمعت ،خرىأ إلى  مستوطنة

 األمن." نستحقاً جميع فنحن ،الشخصي األمن لتعزيز كبير تغيير إلجراء حان

 
 خطة تبعات من يحذّرالمركزي  البنك ]محافظ

 [سرائيلإل االئتماني التصنيف على القضاء إصالح

 
 52/1/5252"يديعوت أحرونوت"، 

 
االجتماع الذي عقده مع  خالل ،يارون أميرإسرائيل المركزي  بنك محافظ رحذّ

 ةخط تبعات من ،أمس )الثالثاء( نتنياهو بنيامين اإلسرائيلية الحكومة رئيس
 على العليا، المحكمة وتقويض القضاء جهاز إضعافإلى  الرامية ،القضاء إصالح

 .سرائيلإل االئتماني التصنيف
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 جاء بناءً  االجتماع وقالت مصادر في ديوان رئاسة الحكومة اإلسرائيلية إن هذا
ذي ال الدولي النقد صندوق مؤتمر من عودته في إثر ،يارون من مستعجل على طلب

 من العميق خالله قلقه يارون السويسرية، وأبدى دافوس مدينة قد مؤخراً فيع 
 إصالح خطة تنفيذ حال فيسرائيل إل االئتماني التصنيف خفض أو ،راحتمال تضرُّ

 .النطاق واسع بشكل القضاء

 ،إسرائيل في التطورات ،كبير بقلق ،يواكب العالمي االقتصاد أن وأضاف يارون
 رّ يض أن شأنه من وهذا الديمقراطية فيها، جوانب بمختلف ضرراً لحقت  قد التيو

 وأن يدفع ،االئتماني التصنيف خفض إلى وأن يؤدي ،يسرائيلاإل باالقتصاد
 .إسرائيل في االستثمار عن االبتعاد إلى الدولية الشركات

 .القضاء إصالح خطة عن للتراجع استعداد أي نتنياهو يبدِ لم ،جانبه من

 ضعرإسرائيل  بنك محافظ وأضافت المصادر نفسها في ديوان رئاسة الحكومة أن
 تيال المؤتمرات خالل من ،إسرائيلب فيما يتعلق ثيرتأ  قضايا عدة نتنياهو أمام

 فالتصني شركات من وآخرين العالمي االقتصاد مستوى على مسؤولين مع قدتع 
 والتحديات يسرائيلاإل االقتصاد حالة إلى يارون قتطرّ كما .األخيرة في األسابيع

 استراتيجية خطة قدم كما والدولي، المحلي الصعيدين على تواجهه التي
ايا معاً قض وناقشا ،المجاالت مختلف في سياسية توصيات تضمنت واقتصادية

  خرى.أ 

 المالع أن لنتنياهو أوضحإسرائيل  بنك محافظ أن إلى تلك المصادر أيضاً وأشارت
 خالل اأظهرهم اللذين والثبات المرونة بسبب وتحديداً ،يسرائيلاإل االقتصاد يتابع
 بالعديد من دون المساس ،األزمة من السريع الخروج وبسبب ،كورونا جائحة أزمة

 المنخفضة والبطالة المرتفع النمو بينها ومن ،هذا االقتصاد إنجازات من
 .العالم دول معظم في عليه هو مما بكثير أقل عتبري  الذي والتضخم
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 إصالحإلى  التوصل على تعمل لجنة إقامة على هرتسوغ يحث لبيد: تقرير]
 [المعارضة من نتقاداتال ويتعرض متوازن قضائي

 
 52/1/5252، "معاريف"
 

 إنه دلبي يائير الكنيست عضو المعارضة وزعيم" مستقبل يوجد" حزب رئيس قال
 ما ىإل للتوصل لجنة إقامة على هرتسوغ يتسحاق يةسرائيلاإل الدولة رئيس حثّ

 الحكومة تعتزم الذي اإلصالح عكس على متوازن قضائي إصالح بأنه وصفه
 .الفكرة بدأ بدرس الرئيس أن وأكد تمريره، الحالية

 هعقدت الذي االجتماع في إعالم وسائل إلى بها أدلى تصريحات في لبيد وأضاف
 الرئيس على اقترح أنه ،(ثنيناال) أمس أول الكنيست في" مستقبل يوجد" كتلة

 امالنظ لتحسين ومعقولة متوازنة توصية لتقديم رئاسية لجنة إقامة هرتسوغ
 إن وقال .والقضائية التشريعية السلطتين بين المناسب التوازن وإيجاد القضائي
 هاعتقاد عن وأعرب اللجنة، هذه مثل تشكيل يتوقع وأنه ،االقتراح يدرس هرتسوغ

 بين الرهيب واالنقسام ديمقراطيتنا تدمير تمنع" أن شأنها من اللجنة هذه بأن
 إسرائيل." مواطني

 وآخرين، لبيد مع تواصل هرتسوغ أن الدولة رئاسة ديوان عن صادر بيان وأكد
 في ،الصلة ذات الفاعلة الجهات جميع مع جهوده يواصل الرئيس أنإلى  مشيراً

 .واسع متفاه إلى  التوصل أمل على ،النطاق واسع محترم حوار إليجاد محاولة

 .انتقادات من زمالئه في المعارضةوأثارت مبادرة لبيد 

وقالت رئيسة حزب العمل عضو الكنيست ميراف ميخائيلي إن لبيد يتنازل 
 ،لنتنياهو وإصالحات حكومته المزمعة، وأضافت أن تقديم العروض لنتنياهو

 .هو استسالم ،سواء أكان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر من خالل وسيط

 المج ال إنه ليبرمان أفيغدور الكنيست عضو "بيتنا"إسرائيل  حزب رئيس وقال
 .القضية هذه بشأن للتسوية
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 قالو االئتالف، مع وسط حلإلى  للتوصل محاولة أي لبيد نفى ،ذلك على وتعقيباً
 .القضية عن الحكومة إبعاد شأنها من لجنة بإقامة تتعلق مبادرته إن

 الحاإلص خطة عرض كان[ الليكود] ليفين ياريف يسرائيلاإل العدل وزير أن ذكري 
 دالح شأنها من والتي تمريرها، الحالي الحكومي االئتالف يعتزم التي القضائي

 رةفق" مع الحكومية والقرارات القوانين إلغاء على العليا المحكمة قدرة  من بشدة
 عضو 62 غتبل ضئيلة بأغلبية ملغاة قوانين تشريع إعادة من الكنيست تمّكن" تغلب

 ومنع القضاة، اختيار على كاملة سيطرة الحكومة منح إلى باإلضافة كنيست،
 حكومية، وقرارات تشريعات على للحكم المعقولية اختبار استخدام من المحكمة
 على الحصول من بدالً ،القانونيين مستشاريهم بتعيين للوزراء والسماح

 .العدل وزارة إشراف تحت يعملون مستشارين

 

   

       
 صحافيان -أبراهام وإيهود يعري  رونيا
"N12 ،"52/1/5252 

 
 االجتماعأسباب وراء موافقة ملك األردن على  2

 بنتنياهو على الرغم من الخالف في اآلراء
 

  اختار بنيامين نتنياهو أن تكون الزيارة األولى له بعد عودته إلى رئاسة
االجتماع بين التي يقوم بها اليوم إلى األردن تحديداً. هي تلك الحكومة 

نتنياهو والملك عبد الله استمر بضع ساعات، على خلفية تخوُّف الملك 
األردني من تغيير الوضع القائم في الحرم القدسي، ورغبة نتنياهو في 
تهدئة الوضع على األرض قبيل فترة رمضان. واآلن، ي طرح السؤال: بمَ وعد 

رمضان؟ ولماذا وافق  نتنياهو الملك عبد الله من أجل تهدئة األجواء قبل
 الملك عبد الله على لقاء نتنياهو، على الرغم من االختالفات والشكاوى؟
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  خالل االجتماع مع الملك عبد الله، تعهّد نتنياهو أكثر من مرة عدم خرق
إسرائيل للوضع القائم في األماكن المقدسة. كما تعهّد الحفاظ على مكانة 

 أن تحلّ محله. الوقف في مواجهة األطراف التي تحاول
  .عامالن مركزيان دفعا نتنياهو إلى تقديم هذه الوعود إلى ملك األردن

األول، قيام وزير األمن القومي إيتمار بن غفير بزيارة إلى الحرم القدسي 
أسابيع. والثاني، االعتراض على دخول السفير األردني إلى المسجد  3قبل 

ر اإلسرائيلي في األردن األقصى، األمر الذي أدى إلى استدعاء السفي
 وتوبيخه.

  كان االجتماع مغلقاً، لكن نتنياهو لم يأتِ إلى األردن وحده، بل رافقه
رئيس مجلس األمن القومي تسحي هنغبي، ووزير الشؤون االستراتيجية 
رون دريمر، ورئيس الشاباك رونين بار. ويجب التشديد على أن انضمام 

العالقات الجيدة بينه وبين نظرائه رئيس الشاباك إلى الزيارة نابع من 
األردنيين، والتي تشكل مكوناً مهماً في قدرة الدولتين على الحفاظ على 
االستقرار اإلقليمي. ويشرح مصدر سياسي مطّلع: "من أجل إبقاء الوضع 

 تحت السيطرة قبل رمضان، هناك حاجة إلى رعاية الملك األردني."
  نتنياهو، فإن الملك األردني استقبله وعلى الرغم من الشكاوى الكثيرة من

 بحرارة واجتمع به لساعات، وذلك لألسباب األربعة التالية:
مشكلة الحرم القدسي ال ت قلق إسرائيل فقط، بل األردن أيضاً. بالنسبة  -2

إلى األردن، تصريحات الحفاظ على الوضع القائم وحدها ال تكفي. وفي 
مستمر في الوضع القائم، وهذا الواقع، يالحظ األردنيون حدوث تآكل 

ما يالحظه الجانب الفلسطيني واإلسرائيلي. والنتيجة المزيد من 
 صلوات اليهود والزيارات، أو خطوات مثيرة للجدل.

تعزيز مكانة الوقف  تآكل مكانة الوقف اإلسالمي: يولي األردنيون -2
من الممكن تحقيق ذلك بواسطة حراس  ،نظر الملك فيو .أهمية كبيرة

يعملون في المكان بموافقة الحكومة اإلسرائيلية، ويحاولون معالجة 
حوادث الشغب قبل وصول عناصر الشرطة. من هنا، ي طرح السؤال: كيف 
يستطيع األردن تهدئة السلطة الفلسطينية في فترة رمضان؟ الملك 
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دني يشعر بالقلق ويريد إقناع أبو مازن بتأليف حكومة جديدة األر
 فاعلة أكثر.

الفوضى في جنوب سورية: الموضوع الثالث الحسّاس جداً بالنسبة إلى  -3
حالة دمار وخراب وضى في جنوب سورية. فالمنطقة في األردن، هو الف

بسبب عدم قدرة جيش األسد على السيطرة عليها. وتتجلى الفوضى 
يضع  األمر الذيلكبير وسلسلة الجرائم التي تحدث في كل ليلة. بالعنف ا

 األردن في مواجهة مشكلة كبيرة، ويتطلب أيضاً تدخُّل األميركيين.

األردن بضائقة اقتصادية كبيرة، مشكالت األردن الداخلية: يمرّ  -4
أن يتمكن والسعودية رفضت تقديم المساعدة له. ويأمل األردن ب

مساعدته من خالل التفاهم مع الغرب، وينجح في إيصال  نتنياهو من
 األموال إلى صندوق الملك عبد الله بطريقة من الطرق. 

 
 دنسفير سابق في قبرص ومستشار في السفارة في لن  -ميكآل هراري 

 52/1/5252"يديعوت أحرونوت"، 
 

 الساحة الدولية في مواجهة التصدعات
 في الديمقراطية اإلسرائيلية

 
  ،التطورات الدراماتيكية في إسرائيل، والتي أعقبت تأليف الحكومة الجديدة

خلّفت صمتاً وارتباكاً في الساحتين الدولية واإلقليمية. إذ يتساءل كثيرون: 
إسرائيل، وإلى أي حد تشكّل التغييرات في المجتمع إلى أين تتوجه 

اإلسرائيلي، وخصوصاً التركيبة غير المسبوقة للحكومة الحالية، دليالً على 
 تغيير في توجُّه الديمقراطية الوحيدة في الشرق األوسط.

  في الساحة الدولية، من المهم التفريق، بوضوح، بين معسكرين أساسيين
لدول واألنظمة التي شهدت صعود الموجة من الدول. هناك أوالً ا

الشعبوية التي ألحقت ضرراً واضحاً بالديمقراطية  -القومية  –المحافظة
، (ترة حكم بولسوناروفخالل ) ومؤسساتها، مثل بولندا وهنغاريا والبرازيل

وحتى الواليات المتحدة )خالل فترة ح كم ترامب(. بالنسبة إلى هذه 
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ضرورة تغيراً الساحات، فإن التطورات التي تشهدها إسرائيل ليست بال
 سلبيًا.

  لكن هذا ال ينطبق على الدول الغربية الليبرالية. فالدهشة واالرتباك
واضحان، وخصوصاً في ضوء معرفتها الجيدة برئيس الحكومة الحالي 
بنيامين نتنياهو. إذ على الرغم من الخالفات السياسية معه، وخصوصًا 

ل هذه لم تكن هي الحاالفلسطيني، فإن  -فيما يتعلق بالنزاع اإلسرائيلي 
التعددية. في الوقت الحالي، فإن  -فيما يتعلق بموضوع الديمقراطية 

تراج ع الديمقراطية والخالف بشأن النزاع مع الفلسطينيين يجتمعان معًا 
 ليشكّال وضعاً سياسياً لم نشهد له مثيالً في الماضي.

 رالية تحرص وتزداد الصورة ارتباكاً، وخصوصاً أن أغلبية األنظمة الليب
عموماً على االمتناع من النقد المباشر. وهي ترغب في إبقاء قنوات العمل 
والتواصل مفتوحة مع الحكومة اإلسرائيلية، انطالقاً من احترامها لقواعد 
اللعبة الديمقراطية التي أدت إلى انتخاب هذه الحكومة وتأليفها. عالوًة 

وبين إسرائيل، مثل كبح على ذلك، هناك مصالح مشتركة بين هذه الدول 
إيران عن الحصول على قدرة نووية عسكرية، وتعزيز التعاون واالستقرار 

 في المنطقة، والتركيز على الحرب في أوكرانيا.
  هذا الصمت النسبي، الذي يشمل الدول العربية، يمكن أن يفسَّر بصورة غير

 لى قلقصحيحة في إسرائيل. فهو ليس دليالً على الالمباالة، بل يدل ع
وارتباك. وفي العالم العربي، يدل على تساؤالت ت طرح عن ماهية وجهة 
إسرائيل، وكيف يمكن أن ينعكس هذا على االلتقاء في المصالح معها، 
والذي توطد في األعوام األخيرة. كما تتخوف هذه الدول من تداعيات 
السياسة الجديدة على الساحة الفلسطينية وانزالقها إلى ساحاتهم 

لداخلية. وفي طليعة هؤالء األردن الذي عبّر عن ذلك، ومصر )التي تواجه ا
أزمة اقتصادية حادة ومقلقة(، كما برزت أصوات من السعودية، التي يبني 

 نتنياهو آماالً على حدوث انعطافة معها، شددت على الزاوية الفلسطينية. 
 على  التحدي الدائم الموجود في أساس تطورات من هذا النوع يتركز

المسألة االستراتيجية: أين يمرّ الخط أو نقطة التحول التي تفصل دولة 
ت عتبر ديمقراطية ليبرالية، لديها مصالح وقيم مشتركة مع الغرب، 
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الشعبوي  -وانزالقها إلى الجانب اآلخر في المعسكر المضاد القومي 
 و"األقل ديمقراطية".

  محقة على االلتقاء في في األعوام األخيرة، شددت إسرائيل بصورة
المصالح بينها وبين عدد كبير من الدول الغربية. وهذا يتمحور حول 

االنسحاب ى الرغم من االختالفات في الرأي بشأن السياسة إزاء إيران )عل
األميركي من االتفاق النووي(، وحول الخطوات التي حدثت في المنطقة 

سياسات المسؤولة التي ال وشاركت فيها إسرائيل )اتفاقات أبراهام(، وحول
انتهجتها الحكومات اإلسرائيلية في تلك األعوام. االختالفات في الرأي في 

، لكن جرى طمسها مع تغيُّر األولويات ن الفلسطيني بقيت على حالهاالشأ
 في المنطقة وخارجها. 

  لكن اليوم التساؤل والقلق بشأن اتجاه الديمقراطية في إسرائيل يمتزجان
العميق من مسألة االحتالل اإلسرائيلي للمناطق، وما يبدو أنه مع القلق 

تغيير دراماتيكي في توجهات الحكومة اإلسرائيلية الجديدة. في هذا 
اإلطار، يجب عدم االستخفاف بقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة، طلب 

الهاي بشأن االحتالل  الرأي القانوني لمحكمة العدل الدولية في
 . اإلسرائيلي

  ًااللتقاء في المصالح له أهمية استراتيجية في العالقات الدولية، وأيضا
بالنسبة إلى القيم المشتركة، وال سيما بالنسبة إلى دولة صغيرة مثل 

 عاماً من وجودها على "القيم الليبرالية".  75إسرائيل، اعتمدت طوال 
 رر الالحق صمت الدول الغربية ال يدل على موافقة أو المباالة حيال الض

بقيم ديمقراطية مركزية، بل هو دليل حذر ورغبة في إبقاء القنوات 
 مفتوحة، والتي يمكن من خاللها التأثير في إسرائيل.

  مسار التصدعات أو التآكل يكون في البداية طفيفاً وصغيراً، ويمكن أن
نخطىء في تقدير شدة ضرره في المَديين المتوسط والبعيد. وقد ندرك 

 حقاً، لكن بعد فوات األوان. عواقبه ال
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 دبلوماسي وسياسي إسرائيلي - زلمان شوفال
 42/1/4242"معاريف"، 

 
  بمَ تبشر زيارات المسؤولين األميركيين للحكومة اإلسرائيلية؟

 
  ،الزيارة  وكذلكزيارة مستشار األمن القومي األميركي جيك سوليفان

تعكس رغبة إدارة بايدن في  بلينكن، أنتوني رجيةالقريبة لوزير الخا
التعاون مع الحكومة الجديدة في إسرائيل بشأن قضايا محددة، على رأسها 
المشروع النووي اإليراني. هذا باإلضافة إلى أن الهدف من اللقاءات هو 

 - التحضير لزيارة نتنياهو األولى إلى واشنطن، وهو في منصبه الجديد
 القديم، كرئيس لحكومة إسرائيل. 

 ماً ما تحتاج اللقاءات ما بين الرؤساء األميركيين ورؤساء الحكومة دائ
اإلسرائيليين إلى تحضير دقيق مسبقًا، لمنع أي خلل ممكن. وباإلضافة إلى 
الموضوع اإليراني، سيتضمن اللقاء مع بلينكن، كما اللقاء المتوقع في 

ية واشنطن أيضاً، مثلث الواليات المتحدة والسعودية وإسرائيل؛ القض
 الفلسطينية ومحاولة األميركيين إحياء حلّ الدولتين. 

  وعلى الرغم من أن ال عالقة بين هذا الموضوع وموضوع النووي اإليراني
بالنسبة إلى السياسة األميركية، فإنه يمكن أن يحصل التقاء، ليس للمرة 
األولى، بين مواقف إسرائيل وسياساتها في الضفة الغربية وبين استعداد 

طن لتنسيق المواقف معها في الموضوع اإليراني. وكما أثبتت أحداث واشن
 األيام الماضية، فإن حكومة إسرائيل واعية بذلك. 

 جيوسياسي مختلف عما واليات المتحدة، يوجد اآلن واقع بالنسبة إلى ال
كان عليه سابقًا سواء على صعيد قراراتها الذاتية، وأيضاً إزاء التطورات 

ليها، كالمواجهة مع روسيا، على خلفية الحرب في أوكرانيا التي ال تسيطر ع
وإسقاطاتها، وكذلك ارتفاع أهمية النفط والغاز في الشرق األوسط من 
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جديد. نتيجة إضافية لهذا هي تعزيز مكانة إسرائيل، باعتبارها الحليف 
األكثر استقراراً، واألساسي بالنسبة إلى واشنطن في المنطقة. هذا الظرف 

ياسي الجديد، والتخوف المشترك من إيران، ي عدّ فرصة بالنسبة إلى الجيوس
إسرائيل، بهدف توسيع عالقاتها مع دول الخليج ودول عربية أ خرى، من 
ضمنها السعودية، في المجال األمني والتعاون مع القيادة المركزية في 

و، ياهالجيش األميركي. عودة المبادِر إلى "اتفاقيات أبراهام"، بنيامين نتن
 إلى كرسي الحكم، سيساعد على تعزيز هذه االتجاهات. 

  بعد السلبية السياسية للحكومة السابقة في الموضوع النووي اإليراني، فإن
نتنياهو مصمم اآلن على إخضاع كافة القضايا السياسية األ خرى لخدمة 
 الصراع ضد المشروع النووي اإليراني، وهو الذي كان من بين األوائل الذين
رأوا فيه، وبحق، تهديداً وجودياً إلسرائيل. لذلك، فإن هدفه هو خلق ظروف 
تكون فيها إسرائيل وأميركا على الخط نفسه، ظروف لم تكن ممكنة خالل 
فترة والية الرئيس أوباما، العدائية. إدارة بايدن ال تتجاهل التهديد 

 ًا، ولمصالحاإليراني، وليس فقط إلسرائيل، بل لدول المنطقة األ خرى أيض
الواليات المتحدة نفسها. لكنها على عكس إسرائيل وموقف أغلبية الدول 
العربية، فهي مستعدة لالكتفاء بتأجيل التهديد لسنوات معدودة، بدالً من 
العمل على القضاء عليه كلياً. هذا التوجه يتالءم مع التوجه العام لسياسة 

كي في الشرق األوسط وتحويل أوباما، وأيضاً ترامب: تقليص الوجود األمير
 المحور االستراتيجي األساسي الخاص بأميركا إلى الشرق األقصى. 

  وبالمناسبة، كما ن شر في "نيويورك تايمز"، الواليات المتحدة فتحت قبل
عدة أشهر مخازن الطوارئ في إسرائيل، التي بحسب االتفاق منذ 

 - حالة حرب شديدةالثمانينيات، كان الهدف منها مساعدة إسرائيل في 
ي كما فانيا. ويمكن التقدير أنه، بهدف تحويل مئات آالف القذائف إلى أوكر

من دون استشارة لجنة  ى هذااالتفاق على الحدود البحرية مع لبنان، جر
الخارجية واألمن في الكنيست. يمكن أن تكون لهذه الخطوة إسقاطات 

ات ران، وأيضاً على العالقسلبية على المعركة السياسية اإلسرائيلية ضد إي
العملية اإلسرائيلية مع روسيا بخصوص سورية، وأقدّر أن يتم طرح 

 الموضوع خالل المحادثات في القدس وواشنطن. 
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  .ًفعالً، أميركا تصرّح كإسرائيل، بأنها لن تقبل أن تمتلك إيران سالحاً نوويا
اإلجابة عن  لكن وكما في القصيدة المعروفة: عندما تقول ال، ماذا تقصد؟

هذا السؤال مهمة جداً إلسرائيل والدول العربية، بصورة خاصة تلك الشريكة 
في "اتفاقيات أبراهام"، إذ إن أهم األعمدة فيها هو التهديد المشترك من 
إيران. في واشنطن، وبصورة خاصة في أوروبا، ال تزال هناك أصوات كانت 

ي من دون تغييرات وقيود ستبارك العودة إلى االتفاق النووي األصلي، أ
إضافية، فبحسبهم، توقيع اتفاق موقت سيئ هو أفضل من عدم وجود 
اتفاق بتاتاً، أو من القرار غير المرغوب فيه في واشنطن، أي العمل 
العسكري، أو تعزيز العقوبات بشكل جدّي. وفي نظر إسرائيل وشريكاتها في 

رفع مستوى التهديد  اإلقليم، فإن العودة إلى االتفاق األصلي معناها
اإليراني، حتى لو تم تأجيله بضعة أعوام، ثم إزالة العقوبات وتدفُّق مليارات 
الدوالرات فوراً إلى خزينة "آيات الله"، كما ي سمح للنظام في طهران 
باالستمرار في قمع االحتجاجات المحلية، باإلضافة إلى زيادة "النشاط 

 توسعية. والدفع قدماً بطموحاته ال اإلرهابي"
  على الرغم من االختالفات المحتملة مستقبالً بين إسرائيل والواليات

المتحدة بشأن طريقة العمل، فإن قائمة األهداف اإلسرائيلية في 
المحادثات الحالية مع أميركا بشأن الموضوع اإليراني واضحة: الدفع 

دعم قدماً بمعركة شاملة وواسعة إلضعاف نظام "آيات الله"، ومن ضمنها 
فعلي لالحتجاجات الجماعية، وحالياً، البحث في التعاون في إمكانات 

 أ خرى. 
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 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  ٪04و ٪53تمدْي ن؛ إذ كان بين 

العرب في فلسطين يعيشون في المدن، فتوسعت األماكن 
الحضرية وكذلك المحتوى الحضري بصورة كبيرة. 
وأخذت الروابط والعالقات االجتماعية الجديدة في النمو 
والتشكل، جنباً إلى 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 ويافا، بصورة 

أبعاد كبيرة، ال فيما يتعلق خاصة ووصلت إلى 
بالتطورات العمرانية في فلسطين التاريخية فحسب، بل 

 .أيضاً فيما يتعلق بالشرق األوسط بأكمله

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