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  )١(امللف 
  

  حتليالت وآراء إسرائيلية
  اإلسرائيلية –يف االتفاقات األردنية 

  
 –يشتمل هذا امللف على ترجمات عن العبرية تتناول االتفاقات األردنية   

  :ويتضمن مقتطفات من. اإلسرائيلية األخيرة
مقالة للخبير االستراتيجي زئيف شيف، يحلل فيها اخملاوف والتطلعات  -  

التي حدث األردن على استعجال عقد االتفاق مع إسرائيل، ويصل يف نهايته إىل 
استنتاج مفاده أن ما سيحاول األردن وإسرائيل فعله هو جلم التطلعات السياسية 

  .من جانب الفلسطينيين" املبالغ فيها"
س مركز موشيه دايان لدراسات الشرق األوسط وإفريقيا يف مقالة لرئي -  

جامعة تل أبيب، آشر سيسار، يتناول فيها املوضوع نفسه، ويعرب عن رأيه بأن ما 
يسعى األردن له، باإلضافة إىل الرغبة يف حتسين العالقات مع الواليات املتحدة 

جديد مع  الوصول إىل تفاهم"واحلصول على مساعدة اقتصادية وعسكرية، هو 
إسرائيل بشأن القضية الفلسطينية وصوغ جممل العالقات املستقبلية يف املثلث 

  ."األردين –اإلسرائيلي 
 –مقالة للنائبة من حزب العمل ياعيل دايان تقول فيها إن االتفاق األردين  -

اإلسرائيلي مهم، لكن املشكالت احلقيقية والضاغطة ليست تلك القائمة بين األردن 
نهاية احلروب ومستقبل أوالدنا واألمن والسالم سنؤمنها يف اتفاق "يل؛ إذ إن وإسرائ

  ."مع دمشق
 –ـولْس  يبدي فيها رايه قائالً إن االتفاق األردين پمقالة للمحلل السياسي  -

اإلسرائيلي ال يمكن اعتباره جناحاً ملدرسة اخليار األردين، بل هو خطوة على طريق 
ميع األطراف املعنية تعرف أن السيادة األردنية لن تعود إىل تنفيذ السالم الشامل، وج

  .املناطق التي شملها اتفاق أوسلو
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مقالة للمحلل السياسي موطي بسوك يقول فيها إن اجلميع يف إسرائيل  -
يدركون أنه من دون االتفاقات مع الفلسطينيين ما كان ممكناً التوصل إىل االتفاقات 

  .مع األردن
ير اخلارجية األسبق آبا إيبن يتحدث فيها عن لقاءاته شخصياً مقابلة مع وز -

مع امللك حسين واملسؤولين  ١٩٦٧ولقاءات املسؤولين اإلسرائيليين منذ سنة 
 .األردنيين



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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