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مؤشرات تأزم
ــة  ــة األردني ــات اإلرسائيلي ــأزم العالق ــى ت ــؤرشات ع ــدد امل تتع

ــايل:  ــك عــى النحــو الت وذل

مثلــت  الجديــدة:  اإلرسائيليــة  الحكومــة  مامرســات   -1
التطــورات املتعاقبــة يف القــدس خــالل الســنوات املاضيــة أحــد 
أهــم العوامــل املؤثــرة يف مســار العالقــة بــن إرسائيــل واألردن، 
وخاصــة تلــك املرتبطــة بأحــداث تصعيديــة يف املســجد األقــى 
األردنيــة  اململكــة  ألن  القــدس؛  يف  اإلســالمية  واملقدســات 
ــات  ــى املقدس ــمية ع ــة الرس ــة الوصاي ــي صاحب ــمية ه الهاش

ــاً.  ــدس تاريخي ــالمية يف الق اإلس

ولذلــك شــكلت تطــورات مــا بعــد أداء الحكومــة االئتالفيــة 
ــر  ــف باألك ــي توص ــو، والت ــن نتنياه ــة بنيام ــدة برئاس الجدي
ميينيــة وتطرفــاً يف تاريــخ إرسائيــل، اليمــن الدســتورية، يف 29 

ديســمرب 2022، عامــاًل شــديد التأثــر يف العالقــة بــن الجانبــن 
ــر األمــن القومــي،  مؤخــراً، وخاصــة بعــد واقعــة اقتحــام وزي
إيتــار بــن غفــر، لباحــات املســجد األقــى يف 3 ينايــر 2023 
برفقــة مجموعــة مــن املتطرفــن وتحــت حايــة قــوات األمــن، 
ــتفزازي  ــل اس ــه “عم ــة بأن ــة األردني ــه الخارجي ــذي وصفت وال
ويشــكل انتهــاكاً صارخــاً للوصايــة الهاشــمية والقانــون الــدويل 
القــدس  مدينــة  القائــم يف  والقانــوين  التاريخــي  والوضــع 

ــاتها”. ومقدس

وال ينفصــل اقتحــام بــن غفــر للمســجد األقــى عــن اإلطار 
العــام الحاكــم لتوجهــات الحكومــة اإلرسائيلية الجديــدة، والتي 
متيــل إىل أقــى اليمــن، وتتبنــى توجهــاً متطرفــاً إزاء مختلــف 
ملفــات القضيــة الفلســطينية، ويف مقدمتهــا حــل القضيــة 
القائــم عــى مبــدأ حــل الدولتــن، عــالوة عــى أولوياتهــا 
ــر  ــدس وتغي ــد يف الق ــات التهوي ــات وسياس ــة مبخطط املتعلق

العدد 1742، 27 يناير 2023

تمــر العالقــات بيــن األردن وإســرائيل بتوتــر كبيــر فــي اآلونــة األخيــرة، ويرجــع هــذا التوتــر بصــورة أساســية 
إلــى التطــورات الســلبية التــي تشــهدها القضيــة الفلســطينية واألوضــاع داخــل األراضــي المحتلــة بعــد تولي 
الحكومــة اليمينيــة المتطرفــة برئاســة بنياميــن نتنياهــو، وخاصــة بعــد واقعــة منــع الســفير األردنــي لــدى تــل 
أبيــب، غســان المجالــي، مــن دخــول المســجد األقصــى يــوم 18 ينايــر 2023، مــا أثــار رد فعــل غاضــب لــدى 
ــر التقــى خاللهــا بالعاهــل  ــان يــوم 24 يناي ــارة إلــى العاصمــة األردنيــة عّم األردن. ولذلــك أجــرى نتنياهــو زي

األردنــي الملــك عبداللــه الثانــي بــن الحســين فــي محاولــة لمنــع العالقــات مــن التدهــور بصــورة أكبــر.

ــر 2023، أبوظبــي: المســتقبل  خالفــات ُمثــارة:  إلــى أيــن تتجــه عالقــة األردن بالحكومــة اإلســرائيلية الجديــدة؟, العــدد 1742، 27 يناي
لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ــتوطنن  ــاح للمس ــى والس ــجد األق ــم يف املس ــع القائ الوض
ــتوطنات  ــاء املس ــع يف بن ــه، والتوس ــالة في ــه وأداء الص بدخول
وإضفــاء الرشعيــة عــى املســتوطنات غــر القانونيــة القامئــة، 
وهــي امللفــات التــي يُنظــر إليهــا بوصفهــا جــزءاً مــن االتفــاق 
ــزيب  ــة ح ــة، وخاص ــزاب املتطرف ــه األح ــت مبوجب ــذي وافق ال
“القــوة اليهوديــة” و”الصهيونيــة الدينيــة” عــى االنضــام إىل 

ــي لنتنياهــو.  ــالف الحكوم االئت

ــن غفــر رغــم وجــود  ــدن الحكومــة أفعــال ب ــك مل ت ولذل
مــؤرشات عــى رفــض عــدد مــن أعضــاء الحكومــة لهــا، وهــي 
كلهــا مــؤرشات تدلــل عــى التوتــر املرشــح للتصاعــد يف العالقــة 
بــن إرسائيــل واألردن، الســيّا وأن هــذه األحــداث املتطرفة من 
املرجــح تكرارهــا وتصاعدهــا، وخاصــة بعــد ترصيــح إيتــار بن 
غفــر يف 25 ينايــر: “مــع كل االحــرام لــأردن، إرسائيــل دولــة 
مســتقلة، أنــا اقتحمــت الحــرم القــديس وســأواصل اقتحامــه”.

ــع  ــة: تتعاطــى األردن م ــراء األردني ــد الخطــوط الحم 2- تأكي
ــا  ــي أعقبه ــة الت ــويل حكومــة نتنياهــو واألحــداث التصعيدي ت
ــة  ــات وزارة الخارجي ــرت يف بيان ــادة ظه ــية ح ــة دبلوماس بلغ
األردنيــة املرتبطــة بهــذه األحــداث، وخاصــة بعــد واقعــة منــع 
ــن دخــول  ــايل، م ــب، غســان املج ــل أبي ــدى ت ــّان ل ســفر ع
ــد  ــد تع ــادرة ق ــة ن ــر يف واقع ــوم 18 يناي ــى ي ــجد األق املس
األوىل تاريخيــاً ملــا يتمتــع بــه األردن مــن وصايــة تاريخيــة عــى 

ــدس.  املقدســات اإلســالمية يف الق

ــيق  ــاك تنس ــن هن ــه مل يك ــل بأن ــت إرسائي ــا تذرع وبين
ــت يف  ــع الحــدث بحــدة متثل ــإن األردن تعاطــى م ــه، ف لزيارت
اســتدعاء الســفر اإلرسائيــي وتســليمه رســالة احتجاج شــديدة 
اللهجــة للتأكيــد عى إدانــة اململكة لجميــع اإلجــراءات الهادفة 
إىل التدخــل غــر املقبــول يف شــؤون املســجد األقــى املبــارك، 
وتذكــر إرسائيــل بــأن إدارة أوقــاف القــدس وشــؤون املســجد 
األقــى املبــارك التابعــة لــوزارة األوقــاف األردنيــة هــي الجهــة 
القانونيــة صاحبــة االختصــاص الحــرصي بــإدارة كافــة شــؤون 

األقــى وتنظيــم الدخــول إليــه.

ويشــر رد الفعــل األردين إىل رغبــة عــّان يف تأكيــد وصايتها 
التاريخيــة عــى املقدســات اإلســالمية، خاصة وأن هــذه الواقعة 
النــادرة مبنــع الســفر املجــايل مــن دخــول املســجد ال تتســق 
مــع ما اســتقر عليــه التعامــل التاريخــي مــع الوصايــة األردنية، 
ــدى الحكومــة الجديــدة يف  ــة ل ومــا تلمســته عــّان مــن رغب
تغيــر هــذا الوضــع التاريخــي وفــرض أمــر واقــع جديــد، وهــي 
رســالة أردنيــة أكدتهــا عــودة الســفر األردين غســان املجــايل إىل 
ــذي  ــوم ال ــس الي ــاحاته يف نف ــول يف س ــدداً والتج ــى مج األق

ُمنــع فيــه مــن دخولــه. 

واســتبقت القيــادة األردنيــة مارســات الحكومــة اليمينيــة 
ــل األردين  ــان العاه ــى لس ــة ع ــات حازم ــل بترصيح يف إرسائي
ــبكة  ــع ش ــه م ــن يف مقابلت ــن الحس ــاين ب ــه الث ــك عبدالل املل
“يس أن أن” األمريكيــة، يف 28 ديســمرب 2022، رداً عــى وصــول 
حكومــة نتنياهــو بأنــه “إذا أراد جانــب مــا أن يفتعــل مواجهــة 
ــر  ــاً أن ننظ ــن أود دوم ــداً، ولك ــتعدون جي ــن مس ــا، فنح معن
إىل النصــف املمتلــئ مــن الــكأس. ويف املقابــل، لدينــا خطــوط 
ــراء،  ــا أراد أحــد تجــاوز هــذه الخطــوط الحم ــراء، وإذا م حم

فســنتعامل مــع ذلــك”.

3- عــودة نتنياهــو إىل الحكــم: ترتبــط مــؤرشات التــأزم التــي 
ــل  ــك بالعوام ــل كذل ــن األردن وإرسائي ــات ب ــهدها العالق تش
ــة،  ــة الحكوم ــو إىل رئاس ــودة نتنياه ــة بع ــخصية املتعلق الش
ــة  ــو للحكوم ــة نتنياه ــي شــهدت رئاس ــرة الت خاصــة وأن الف
فــرات  أســوأ  إحــدى  مثّلــت   2021 وحتــى   2009 مــن 
ــا العاهــل األردين يف نوفمــرب  ــن، ووصفه ــن الجانب العالقــات ب
2019 بأنهــا أصبحــت يف أســوأ حاالتهــا عــى اإلطــالق؛ وذلــك 
إثــر الخــالف حــول أكــر مــن ملــف، يــأيت يف مقدمتهــا ملــف 
الوصايــة الهاشــمية عــى املقدســات اإلســالمية يف القــدس 
ــة،  ــن بشــأن هــذه الوصاي ــن البلدي ــي دارت ب ــات الت والخالف
وصــوالً إىل أزمــة الحــارس اإلرسائيــي الــذي تســبب يف مقتــل 
ــم  ــّان، ث ــة بع ــن يف الســفارة اإلرسائيلي ــن اثن ــن أردني مواطن
اســتقباله مــن جانــب نتنياهــو يف مقــر رئاســة الــوزراء، مــا أثــار 
ــه  ــار إلي ــذي أش ــر ال ــن، وهــو األم ــن البلدي ــرات حــادة ب توت
رئيــس الــوزراء اإلرسائيــي الســابق، نفتــايل بينيــت، إبــان توليــه 
الحكومــة بقولــه إنــه كان هنــاك انفصــال حــاد يف العالقــة مــع 
األردن بســبب نتنياهــو. وقــد تهــدد عــودة نتنياهــو وحكومتــه 
ــي  ــود الت ــال الجه ــة بإفش ــة املتطرف ــات اليميني ذات التوجه
بذلتهــا حكومــة بينيــت – البيــد الســابقة عــى نتنياهــو لرميم 

العالقــة بــن البلديــن.

احتواء محتمل 
عــى الرغــم مــن املــؤرشات الســابقة، والتــي تدلــل عــى اتجــاه 
ــن  ــة م ــة متقدم ــب إىل مرحل ــل أبي ــّان وت ــن ع ــات ب العالق
التــأزم والقطيعــة، فــإن مــؤرشات أخــرى يف الوقــت ذاتــه تدلــل 
عــى رغبــة أمريكيــة وإرسائيليــة يف احتــواء األزمــة والحيلولــة 

دون تصاعدهــا، وتتمثــل هــذه املــؤرشات فيــا يــي:

ــة  ــول حكوم ــع وص ــة: م ــية األمريكي ــود الدبلوماس 1- الجه
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إلى أين تتجه عالقة األردن بالحكومة اإلسرائيلية الجديدة؟

ــل  ــن العاه ــت ع ــي خرج ــادة الت ــات الح ــو والترصيح نتنياه
األردين، امللــك عبداللــه الثــاين بــن الحســن، وكذلــك الخارجيــة 
األردنيــة بعــد واقعــة اقتحــام الوزيــر، إيتــار بــن غفــر، 
لباحــات املســجد األقــى، كثفــت الواليــات املتحــدة اتصاالتهــا 
مــع الجانــب األردين الحتــواء األزمــة، وهــو مــا بــدأ مــع االتصال 
الهاتفــي الــذي أجــراه وزيــر الخارجيــة األمريــي، أنتــوين 
بلينكــن، مــع نظــره األردين، أميــن الصفــدي، يوم 6 ينايــر 2023 
بعــد اقتحــام بــن غفــر، وشــدد خاللــه عــى أهميــة الحفــاظ 
عــى الوضــع التاريخــي الراهــن يف األقــى ودور األردن كــويص 

عــى املقدســات اإلســالمية يف القــدس. 

وبعــد التطــورات الخاصــة مبنــع الســفر األردين مــن دخــول 
األقــى وزيــادة حــدة الخــالف، أجــرى مستشــار األمــن القومي 
للبيــت األبيــض، جيــك ســوليفان، زيــارة إىل إرسائيــل يــوم 18 
ينايــر 2023 ملناقشــة عــدة ملفــات تتعلــق بتطــورات القضيــة 
الفلســطينية والداخــل اإلرسائيــي، بجانــب مــا يتعلــق بالخالف 
مــع األردن والوضــع يف القــدس، وهــو تحــرك يســتهدف باملقام 
األول تهدئــة األوضــاع يف القــدس، ومــن ثــم عــدم اتســاع هــوة 
ــر يف مجمــل  ــد يؤث ــذي ق ــّان ال ــب وع ــل أبي ــن ت الخــالف ب
التطــورات الداخليــة واإلقليميــة الخاصــة بإرسائيل، عــالوة عى 

تهيئــة املنــاخ املالئــم ملشــاركة األردن يف قمــة النقــب.

2- زيــارة نتنياهــو إىل عــاّمن: ينظــر إىل زيــارة رئيــس الــوزراء 
اإلرسائيــي، بنيامــن نتنياهــو، إىل عّان يف 24 ينايــر 2023، التي 
ــة  ــد تشــكيله الحكوم ــة لنتنياهــو بع ــارة خارجي ــد أول زي تع
للجهــود الدبلوماســية  الجديــدة، بوصفهــا نتاجــاً أساســياً 
األمريكيــة لــرأب الصــدع بــن الطرفــن، وخاصة زيارة مستشــار 

األمــن القومــي األمريــي جيــك ســوليفان إىل تــل أبيــب، ومــن 
منطلــق اإلدراك بــأن زيــادة حــدة التوتــر ليســت مــن مصلحــة 
ــيق  ــف التنس ــى وق ــدم األردن ع ــا أق ــة إذا م ــل، خاص إرسائي
األمنــي معهــا، أو اتخــاذ قــرارات وتدابــر تصعيديــة ضدها مثل 
حكــم محكمــة أردنيــة، يف 17 يناير، بإلــزام الســفارة اإلرسائيلية 
ــه حــارس  ــون دوالر لســائق أصاب ــع نصــف ملي ــّان بدف يف ع
الســفارة يف الحادثــة التــي قُتل فيهــا أردنيان يف يوليــو 2017، أو 
مــا يتعلــق بوقــف املرشوعــات االقتصاديــة بــن الطرفــن، مثــل 
ــه  ــك حــرص نتنياهــو خــالل لقائ ــة األردن. ولذل مــرشوع بواب
بالعاهــل األردين عــى التعهــد بالحفــاظ عــى الوضــع القائــم 
يف القــدس والتأكيــد عــى التعــاون االســراتيجي بــن البلديــن.

ويف الختــام، تشــر التحــركات الدبلوماســية األمريكيــة 
وزيــارة بنيامــن نتنياهــو إىل عــّان إىل أن هنــاك تأكيــداً عــى 
ــة يف  ــدم الرغب ــل وع ــن األردن وإرسائي ــة ب ــراتيجية العالق اس
اتســاع هــوة الخــالف، أو اللجــوء إىل مرحلــة تجــاوز الخطــوط 
ــا ترصيحــات العاهــل األردين. ويتوقــف  ــي أكدته الحمــراء الت
مســار العالقــة بــن تــل أبيــب وعــّان يف الفــرة املقبلــة عــى 
مــدى نجــاح الواليــات املتحــدة يف ثنــي الحكومــة اإلرسائيليــة 
عــن مارســاتها التــي تخــل بالوضع القائــم والتعهــدات الدولية 
يف القــدس واألرايض املحتلــة، عــى الرغــم مــن أن عــدداً مــن 
املــؤرشات تــدل عــى صعوبــة عــدول هــذه الحكومة عــن هذه 
ــاالت،  ــا يجعــل األمــر مفتوحــاً عــى كل االحت املارســات، م
ســواًء مــا يخــص انفجــار األوضــاع يف األرايض املحتلــة أو تفــكك 
ــل مــن  ــن إرسائي ــات ب ــالف الحكومــي أو تصاعــد الخالف االئت

جانــب واألردن وغــره مــن جانــب آخــر.
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