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 التهدیدات العابرة للحدود الوطنیة ومواجهة المتطرفین العنیفین 

 و�سرائیل حالة األردن 

 مقدمة  

شكل  وترسم  واإلسالمي العر�ي القومي  المكون  خیالي  غذّ تُ ما زالت تار�خیة دینیة و �ة سردّ و  رافعة،القضیة الفلسطینیة  تشكل  )1

استغلت  األردنیةوعلى مدى المئة سنة الماضیة من عمر الدولة  ودولة إسرائیل.بین هذا المكّون  أفقي العالقة �شكلوحدود 

األردن  ومعها  إسرائیل القومیة أو الیسار�ة أو االسالمو�ة هذه السرد�ة لمحار�ة دولة سواءّ  واإلرهابیةالجماعات المتطرفة 

 .  وحما�ة أمنها   إسرائیلبتهمة التعاون مع 

  األول  الملك عبداللةومنذ وقت مبكر من عمر الدولة األردنیة   ؛ لة المتخیّ �ة الظالّمیة هذه السردّ  االردن �سبب خسر  )2

في  وزراته  رؤساء أفضلإضافة الى  ) م1951یولیو  -تموز -20 (بتار�خ   داخل المسجد األقصى اغتیاله الذي تم  المؤسس

الذي تم  ، ووصفي التل   )م  1960أغسطس -آب 29(في مكتبه بتار�خ  اغتیالهالذي تم  هزاع المجالي: تار�خه الحدیث  
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في العالم عن   دبلوماسیةو  ئهسفرا فضلمن أ خمسة ، و   م) 1971-نوفمبر-تشر�ن الثاني -28(في القاهرة بتار�خ اغتیاله

 . ور�ما �شكل �فوق أي دولة حدیثة في العالم مقارنة �عدد السكان وعمر الدولة .  االغتیاالت اإلرهابیة   أسلوبطر�ق 

وتوالت عملیات النسیان والتهمیش �عد أحداث   قد تراجع  االهتمام العالمي واإلقلیمي �الشأن الفلسطیني، من المؤ�د أن     )3

في أنحاء واسعة من  المتطرفة اإلرهابیة و ) وصعود الجماعات 2003الحادي عشر من سبتمبر والحرب األمیر�یة في العراق (

تعمل   ومازالت متوالیاتها 2010في أواخر العام �عد الر�یع العر�ي العالم، ثم األحداث الكبرى التي عصفت �الشرق األوسط  

، وعلى راسها ظهور الجماعات السلفیة المقاتلة وأهمها تنظیم داعش  وتمضي �المنطقة نحو أزمات جدیدة غیر مسبوقة 

 في العالم.  المنتشرةوفروعه 

تحوالت �برى، إذ صعد الیمین وأحزا�ه، وأفل حزب   واألردنياسي في الشأن الفلسطیني، عصفت �إسرائیل، الشر�ك األسكما 

ائیلي الذي أدار التسو�ة والترتیبات المتعلقة �قیام السلطة الفلسطینیة والملفات العالقة، ثم فقدت إسرائیل قدرتها العمل اإلسر 

  .على تشكیل أغلبیة سیاسیة تدیر الشأن اإلسرائیلي فضال عن استكمال العالقة مع الفلسطینیین وفقًا لالتفاقیات الموقعة

. واألزمة  » �الشیخوخة، ثم االنقسام العمیق حیث أصیبت حر�ة «فتحالكبرى المتسارعة الفاعل الفلسطیني �التحوالت  تأثر )4

 نفسها أصابت أ�ضًا حر�ة «حماس» التي تعرضت لالنقسام والجدل الداخلي �ما التجاذب بین المصالح اإلقلیمیة والداخلیة. 
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) خرجا تقر�با من التأثیر اإلقلیمي، 2003صفة، فسور�ا والعراق (�عد عام ألزمات �برى وعا اإلقلیمیین   حماستعرض حلفاء  )5

و�دأت �ل من إیران وتر�یا تراجع حسا�اتها، و�مكن أن نالحظ �یف أن قیادات «حماس» في الخارج، و�ذلك أنشطتها  

  .ومكاتبها، �ل ذلك �شهد حالة من االنحسار واألفول

داعش  و  القاعدة ، السلفیة مثللكن السؤال یبقى ؛ هل انتهت فعالیة دافعیة جماعات االسالم السیاسي والجماعات اإلرهابیة   )6

في تهدید دول المنطقة وعلى راسها م على وسائل التواصل االجتماعي ، ومن خالل الذئاب المنفردة؟ وفروعه التي تنشط الیو 

   ك. ذلال أعتقد أنا .  و�سرائیلاألردن 

إنسداد األفق  والنزاعات المستمرة والحاالت التي ترافقها من  الصراعات المسلحة ، أن القاسیة  تعلمنا من تجارب التار�خ  )7

یدفع األفراد الى سلوك طرق التطرف العنیف المؤدي   ،من مستقبلهموالخوف   واالرتیاب والقلق �الیأسوالجمود وشعور الناس  

لة السخط والغضب عند  متحفزة لالستفادة من حاوجماعات متطرفة ،  الى اإلرهاب خاصة في ظل وجود جماعات وأحزاب 

   .المشدودة  مشاعر الجماهیر وعواطفهم أواتر   علىاللعب من خالل حشد خطابها السیاسي الجماهیر ل
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من الوفیات )    % 96 أن ( الذي �صدره مر�ز االقتصاد والسالم في سیدني  م  2020لعام  اإلرهاب العالميمؤشر أكد  فقد  )8

الصراعات المسلحة، حیث احتلت الدول العر�یة واإلسالمیة قائمة الدول  الناجمة عن اإلرهاب وقعت في الدول التي تعاني من 

 .2020العشر األولى على مؤشر اإلرهاب العام 

ووجود التهدیدات األمنیة   عنها، المتكررة الناجمة   واألزماتوجود النزعات بین   إ�جابیةهذا �عني �أن هناك ارتباط و عالقة  )9

 . والمجتمع واألمن الدولي  ،للدول المعنیة

، فقد زادت وتیرة تسارع التأثیرات  السیاسیة والتكنولوجیة ، وز�ادة وتیرة الترا�ط العالميسیرورة العولمة  لتأثیراتونظرًا  )10

  ،السیاسة الداخلیة والخارجیة للدول أو الفصل بین اصبح من الصعب الفصل بین الفضاء العام والخاص ، ولذلك  .المتبادلة 

   �غض النظر عن قوتها وحجمها. 

  �حتل إذ ، 1921 تأسیسه  منذ العولمة،و�حكم انغماسه الواسع والعمیق �سیرورة واألردن ؛ �حكم موقعة الجیوسیاسي    )11

التي  نفسه وسط هذه الملحمة السیاسیة   �جد؛   السو�سري  االقتصاد معهد  �صدره الذي 2020 العولمة مؤشر  على  46 المرتبة

وعلى رأسهم الوال�ات المتحدة   والحلفاء األصدقاء�عض تعاون   لوال منفرداً ؛ على السیطرة على تداعیاتها الذاتیة  تتخطى قدرته

 . األمر�كیة 
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من حسن الحظ أن صاحب القرار السیاسي في االردن یدرك �شكل عمیق وواقعي خطورة هذه التداعیات على  لكن  )12

حول مخاطر  مع األصدقاء والحلفاء   وتشارك المعلومات البّناء ، ، وأنه ال بد من التعاون أمنه الوطني على المدى الطو�ل 

   . هذه التداعیات وأوزانها النسبیة في معادلة األمن الوطني

مثل داعش والقاعدة  اإلرهابیة الخبراء األمنیین واالستراتیجیین أن الجماعات االسالمو�ة  ما بین  إجماعهناك الیوم  )13

الدینیة الشیعیة في العراق ، والحوثیین في الیمن   األحزابوعدد من ، وحزب هللا اللبناني  اإلسالمي وحماس والجهاد ، وفروعها

رغم استمرار انتشار جائحة �ورونا .  ،   إسرائیللألردن وجیرانها مثل و   العالمي , لألمن ما زالت تشكل تهدیدًا أمنیًا خطیرًا ، 

 و�سرائیل.  أمن واستقرار األردن �ن المنظمات المتطرفة العنیفة واإلرهاب المحلي یهددان و 

المنظمات المتطرفة العنیفة وغیرها من التهدیدات  سبل حما�ة حدود األردن و�سرائیل من تناقش هذه الورقة   هنا؛ومن  )14

 : هما قسمانمن خالل المدى الطو�ل في المنطقة. األمنیة العابرة للحدود لتعز�ز االستقرار على 
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مثل حماس    وغیرها من الجماعاتاإلرهابیة مثل داعش والقاعدة وفروعها السلفیة الجهاد�ة خطر الجماعات  :األول القسم 

أو الدورة الرا�عة في ، هذه هي دورة اإلرهاب الدیني على اعتبار أن   .و�سرائیل على أمن االردن  وحزب هللا اإلسالميوالجهاد 

 دافید تشارلز رابو�ورت.   عنها البرفسوردورات اإلرهاب التي تحدث 

العابرة للحدود  المنظمات المتطرفة العنیفة وغیرها من التهدیدات األمنیة سبل حما�ة حدود األردن و�سرائیل من  الثاني: القسم 

 . المدى الطو�ل في المنطقةلتعز�ز االستقرار على 

 أمن االردن و�سرائیل.  على : خطر الجماعات االسالمو�ة اإلرهابیة القسم األول 

“الجبهة اإلسالمیة العالمیة للجهاد ضد بتأسیس ما ُ�سّمى الظواهري مع أسامة بن الدن أ�من قام  1998-فبرایر –في شباط  )1

لوائه �ًال من القاعدة والجهاد اإلسالمي المصري . �انت هذه الجبهة عبارة عن تنظیم أعلى جمع تحت  1الیهود والصلیبیین”

في  راد�كالیة تنشط في بلدان أخرى (مثل �اكستان و�نغالد�ش و�شمیر والفلبین). وقد تولَّى أسامة بن الن -ومنظمات إسالمیة

 . بینما تولى الظواهري منصب النائب هذا التنظیم منصب الزعیم األول 
 

الرابط:  القاعدة  إلي   الطریق   وكان  . العالمیة  اإلسالمیة   الجبھة  كانت :  98  فبرایر )2008(الزیات،    منتصر  - 1 على  الیوم،  المصري  صحیفة   ،
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1966024 

 م  2021-4-13تم االطالع علیھ في 

https://www.almasryalyoum.com/news/details/1966024
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عن التوحید الرسمي فیما بین الجماعة   2001هاد) حیث أعلن الظواهري في حز�ران  وقد نتج عن ذلك (تنظیم قاعدة الج  )2

اإلسالمیة وتنظیم القاعدة، التي حددت أهدافها في صورة فتوي شرعیة توجب علي المسلمین قتل األمر�كیین، مدنیین وعسكر�ین،  

. و�انت  د العدو البعید، ممثًال في أمر�كا و�سرائیلالمواجهة ض ونهب أموالهم، ونقل المعر�ة من المواجهة ضد العدو القر�ب إلي

أغسطس  -آب  8�اكورة عملیات هذا الحلف الجدید تفجیر سفارتي الوال�ات المتحدة األمر�كیة في نیرو�ي ودار السالم في 

في میناء  بذراع عسكر�ة أطلق علیها وقتها «جیش تحر�ر المقدسات»، سرعان ما أعقبه �عملیة استهداف المدمرة �ول، 1998

م التي أثرت على السلوك السیاسي في  2001سیبتمبر -ایلول11عملیات القاعدة بهجمات ، حتى �انت قمة 2عدن �الیمن

 األردن، وأدخلته  في مسارات ما زال یتلمس طر�قها حتى الیوم .  

أستاذ أبو  و ، منظر السلفیة الجهاد�ة األخطر  . أردني الجنسیة . و عصام طاهر البرقاوي الملقب (أبو محمد المقدسي )  أفتى )3

الجیش   قوات ضد عسكر�ة  �عملیة القیام �جواز  ،في السلفیة الجهاد�ة في العالم الیوم  تأثیراواألكثر  مصعب الزرقاوي ، 

  المتطرف نفذها  التي الخلیل، في اإلبراهیمي المسجد مذ�حة  إثر  علىوذلك  ،المحتلة في فلسطین   األراضي في اإلسرائیلي

 .جر�حا  150و  مصلیًا، 29 فیها وقتل   ،1994)  فبرایر (  شباط 25 غولدشتاین، �اروخ الصهیوني 

 
 المرجع السابق ، منتصر الزیات   - 2
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 رسالة وألف المنفذین،  عن ودافع  العملیات هذه �مشروعیة  المقدسي أفتى اإلرهابیة، 2001) سبتمبر(  أیلول 11 هجمات �عد و  )4

 . أشهر لعدة ذلك إثروقد اعتقلته دائرة المخابرات العامة األردنیة  ،"�ه  هللا أدین  ما هذا" �عنوان

أدبیات  ر سنوات عدیدة. ورغم أن "القاعدة" على مدا  اإلسالمي السیاسي  خطابلوعلى الرغم من تصدر إسرائیل لو�الحظ أنه ؛  )5

معتقدات "القاعدة"، إال أنها نادرًا ما أدبیات و ستهداف إسرائیل والیهود واضحة للعیان في اوفتاوى  ) narratives(سرد�ات،و 

 . 3"سواًء في الداخل ؛ أو ضد مصالحها في الخارج  ضد إسرائیل  أو عملیات إرهابیة  إلى مهام فعلیة هذه المعتقدات ترجمت 

أنه إذا استخدمنا تقنیة   . �معنىمع ضرورة االنتباه والحذر من تردید هذه المقولة دون معرفة وتبصر من قبل المعنیین والخبراء  )6

في )   فیرد دي بیتر( الهولندي البرفسورالخبیر األمني و التي قدمها " أو تحلیل التباین متناقضةال روا�اتال خالل   من  تحلیلال"

 :US Intelligence and Al Qaeda(متناقضة روا�ات خالل من  تحلیل : والقاعدة األمر�كیة المخابرات  " كتا�ة 

Analysis by Cont-rasting Narratives(  اإلسرائیلیةضد المصالح  إرهابیةعملیات  أ�ةأن القاعدة ر�ما لم ینفذ   سنجد  

 
 على الرابط:  الجدید؟  داعش زعیم تھدیدات  سر ما.. إسرائیل قتال عبر"  جدیدة  مرحلة) 2020قناة الحرة ،( - 3
-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-https://www.alhurra.com/israel/2020/01/27/%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9
-%D9%85%D8%A7-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%84-%A8%D8%B1%D8%B9%D8
-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B1

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%9F 
 

https://www.alhurra.com/israel/2020/01/27/%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D8%B3%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%9F
https://www.alhurra.com/israel/2020/01/27/%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D8%B3%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%9F
https://www.alhurra.com/israel/2020/01/27/%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D8%B3%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%9F
https://www.alhurra.com/israel/2020/01/27/%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D8%B3%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%9F
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 حتى  وتشجع على ذلك ، تحرض ، تلهم ، و لكن یبقى حقیقة أن سرد�ات القاعدة الدینیة  ؛ ي من قیادات التنظیم �قرار مر�ز 

   .اآلن

" على عكس تنظیم القاعدة الذي یؤمن �استراتیجیة قتال القر�بقتال العدو "، الذي ال یزال یؤمن �استراتیجیة أّما تنظیم داعش  )7

عن صفقة   اإلعالن�التزامن مع ظهرت   ،  إلسرائیل فأن المرة الوحیدة التي رصد بها تهدید واضح  ) و�سرائیل (أمر�كا العدو البعید 

   ."الیهود"بدء مرحلة قتال ، المتحدث �اسم التنظیم أبو حمزة القرشيأعلن  حین   م 2020 القرن 

التي رفضها  �یف استغل التنظیم حالة الفوضى والنزاعات والصراع في المنطقة على خلفیة صفقة القرن ؛ هنا  معي  الحظوا

   .االردن �شدة 

مقتل زعیم داعش  �عد   الى القرشي  ینسبم 2020�انون الثاني  ینایر    في نشرته مؤسسة الفرقان في أول تسجیل صوتي  ف )8

قال القرشي إنه ؛ 4�قتصر على اللغة العر�یة أو اإلنجلیز�ة، و�نما تم نشره �اللغة العبر�ة أ�ضاً   ولم  �كر البغدادي،السابق، أبو 

 . قتال الیهود واسترداد ما سلبوه من المسلمینعلى مرحلة جدیدة أال وهي "عزم على نفسه و�خوانه المجاهدین.. 

 
 ، على الرابط: واالستشارات للبحوث  تریندز مركز، ومآالتھ  المواقف  في التحول  أبعاد:  وإسرائیل داعش)2020ن الصوافي(محمد ، خلفا - 4
-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-://trendsresearch.org/ar/insight/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4https
-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81 / 

https://trendsresearch.org/ar/insight/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81/
https://trendsresearch.org/ar/insight/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81/
https://trendsresearch.org/ar/insight/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81/
https://trendsresearch.org/ar/insight/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81/
https://trendsresearch.org/ar/insight/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81/
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�ما  ". القرن هود و�فشال مخططاتهم �صفقة البلدان (إلى أن �كونوا) رأس حر�ة في قتال الی فلسطین و�افة ودعا "المسلمین في  

، وأضاف "اجعلوها أرضًا إلى استهداف المستوطناتأبناء سیناء والشام المبار�ة" خاصة في �ل مكان  الخالفةجنود  "دعا 

 .5"وصوار�خكم الكیماو�ةلتجر�ة أسلحتكم 

داعش  تنظیم   وهو أن علیه ؛ والتأكید  اإلشارةأود  واألمني وعملیًا على المستوى التكنیكي  إیدیولوجیاجدًا   هناك تفصیل مهم  )9

   على ذلك . أعالهفي تسجیله  وقد أكد القرشي.   بـ"الردة والعمالة"  واتهمها  حر�ة حماس   هاجم 

تنظیم داعش من التمدد واالنتشار داخل    -حتى اآلن -منع   اإلیدیولوجيأن هذا الخالف تكمن في ذلك   أهمیةوأعتقد �أن 

 .  �قوة وعنف مفرط   حیث تكفلت حر�ة حماس بذلك؛  الفلسطینیة ، وقطاع غزة �شكل خاص  األراضي

؛ �جعل منه خطرا محتمل    یتبنى هجمات ضد الجنود المصر�ین وعادة ما  ؛منطقة سیناء المصر�ةالتنظیم في  لكن تواجد  )10

 في مناطق إیالت والعقبة.   واألردنحدود إسرائیل على 

 
 
 
 على الرابط:  الجدید؟  داعش زعیم تھدیدات  سر ما.. إسرائیل قتال عبر"  جدیدة  مرحلة) 2020قناة الحرة ،( - 5
-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-https://www.alhurra.com/israel/2020/01/27/%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9
-%D9%85%D8%A7-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-84%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%-%D8%B9%D8%A8%D8%B1
-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B1

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%9F 
 

https://www.alhurra.com/israel/2020/01/27/%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D8%B3%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%9F
https://www.alhurra.com/israel/2020/01/27/%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D8%B3%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%9F
https://www.alhurra.com/israel/2020/01/27/%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D8%B3%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%9F
https://www.alhurra.com/israel/2020/01/27/%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D8%B3%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%9F
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واإلسالمیة، وفي خطاب  نظرًا لمكانة القدس لدى المسلمین والوضعیة الخاصة للصراع مع إسرائیل في السرد�ة العر�یة  )11

مواجهة االحتالل  فإن استهداف دولة إسرائیل تحت شعار الغیرة على المقدسات وعلى رأسها القدس في   اإلسالمیة الجماعات 

   .واإلسالمي �استخدام العاطفة الدینیة اإلسرائیلي و"صفقة القرن"، �عد مدخًال للتأثیر على الرأي العام العر�ي 

وأعتقد   .اإلسالمي وحماس وجهاد  إسرائیل م بین2021ایو  م  -أ�ار 10ر �شكل واضح في المواجهات التي بدأت في وهو ما ظه

 ما لم تجد األطراف حال مناسبًا ألسباب الصراع.  �أنه سیبقى یتكرر في المستقبل 

وسیلة  وودینیة قد�مة للجماعات االسالمو�ة سرد�ة تار�خیة من  هما جزءٌ  ،  واستهداف إسرائیل ،ملف صفقة القرن   أعتقد �أن  )12

�اسم جیش خالد بن الولید لعدة أعوام ومع   تواجد عسكري قرب الجوالن    مثًال  �ان لداعش فقد   . قو�ة إلعادة إنتاج نفسها شعبو�اً 

 .   سوى مرة واحدة واعتذروا عنها إسرائیل�شكل التنظیم خطرا على  وأ  إسرائیلیهاجم  ذلك لم

، إن التنظیم "اعتذر فورا �عد إطالق مسلحیه  2016وز�ر الدفاع اإلسرائیلي السابق موشیه بن �عالون في نوفمبر أكد حیث 

 .6الرصاص ضد قوات من الجیش اإلسرائیلي في الجوالن

 
 على الرابط:  الجدید؟  داعش زعیم تھدیدات  سر ما.. رائیلإس قتال عبر"  جدیدة  مرحلة) 2020قناة الحرة ،( - 6
-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-https://www.alhurra.com/israel/2020/01/27/%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9
-%D9%85%D8%A7-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-84%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%-%D8%B9%D8%A8%D8%B1

https://www.alhurra.com/israel/2020/01/27/%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D8%B3%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%9F
https://www.alhurra.com/israel/2020/01/27/%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D8%B3%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%9F
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عن رفع را�ة "الجهاد" لتحر�ر القدس،  إسرائیل. لذا فإن اإلعالن أي جد�ة في استهداف دولة  دة تنظیم "داعش" لم ُیثبتمنذ وال )13

 الجماهیري .   الشعبیة والحضور�صب في اتجاه نیة التنظیم تحقیق 

 “الذئابخاصة   ؛سیدفع البعض   واإلسرائیلیین�التحر�ض على قتال الیهود لكن هذا ال ینفي ضرورة الحذر من أن استمرار التنظیم  

 . 7" واألردنیین  اإلسرائیلیین والجنود  اإلسرائیلیة الستهداف المصالح "المنفردة

 ي؟  و�سرائیل  ياألردن لألمنالتهدیدات المحتملة ما هو شكل 

متنوعة    واالردن إسرائیل ضد الجماعات اإلرهابیة  االمرجح أن تستخدمه التي من   واألسلحة ، الوطنیة للحدود العابرة التهدیدات أن 

 :  ي  ه و   .ومتعددة ، تقلید�ة وغیر تقلید�ة  

 
-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B1

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%9F 
 

 - مرجع سابق ، محمد خلفان الصوافي ،  7 

https://www.alhurra.com/israel/2020/01/27/%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D8%B3%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%9F
https://www.alhurra.com/israel/2020/01/27/%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D8%B3%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%9F
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في  مؤخرا الملك عبدهللا  وقد أشار وذات تأثیر جماهیري و�عالمي واسع. حساسة  حیو�ة و ضد أهداف (سیبرانیة)هجمات  تنفیذ  -  

  من الكثیر على السیبراني الهجوم حاالت   في ز�ادة الى  ) 2021تموز  25(التي نشرت بتار�خ  CNN- مقابلتة مع فر�د ز�ر�ا

 8"بلداننا

- استخدام الطائرات بدون طیار. وهذا  ما ظهر في االردن في عملیة  الفحیص، والسلط اإلرهابیة  عام 2018 التي  تعتبر أولُ  عملیة  

إرهابیة تسجلُ  في  تار�خ  األردن حول  نیةِ  اإلرهابین التخطیطُ  الستخدام "المنظومات الجو�ة الُمسّیرة " من  خالل  الطائرات بدون  طیار،  

 وتز�دها �المتفجرات ضد  أهدافٍ  أمنیة  وحكومیة . 

 �ما استخدمت هذه الطائرات من قبل حماس ضد مستوطنات غالف غزة خالل مواجهات أ�ار-مایو  2021م. وقد نشرت بي بي  

سي خالل تلك المواجهات بتار�خ 18-ا�ار-2021م �ان الجیش اإلسرائیلي أسقط طائرة بدون طیار في منطقة وادي العیون في  

 
 - تلفزیون المملكة ، األردن (2021) الملك: األردن ال  یزال األردن رغم جمیع الصدمات وھذا  یعكس  صمود األردنیین. على الرابط: 8 

https://www.almamlakatv.com/news/68138-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-
%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-

%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%83%D8%B3-
%D8%B5%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86 

 

https://www.almamlakatv.com/news/68138-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%83%D8%B3-%D8%B5%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://www.almamlakatv.com/news/68138-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%83%D8%B3-%D8%B5%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://www.almamlakatv.com/news/68138-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%83%D8%B3-%D8%B5%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://www.almamlakatv.com/news/68138-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%83%D8%B3-%D8%B5%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86
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األغوار على الحدود األردنیة –اإلسرائیلیة الشمالیة من جهة سور�ا.  و �حسب الجیش  اإلسرائیلي، حلقت الطائرة �اتجاه منطقة بیت  

 شان في شمال إسرائیل   عندما  تم إسقاطها.  لكن لم ُتحدد الجهة التي أطلقت الطائرة. 

المجال الجوي اإلسرائیلي طائرة مسیرة إیرانیة مسلحة أطلقت من قاعدة “تیفور” الجو�ة السور�ة  م  2018عام  دخلتوقد سبق أن   

تسقطها مروحیة إسرائیلیة، مما دفع الجیش اإلسرائیلي إلى  قبل أن    شان بیت شرق  اإلسرائیلي  األردنیة السور�ة الحدود طول على

 . شن غارات �بیرة على أهداف إیرانیة في سور�ا

ذ�ر الملك صراحة لدول المنطقة   اإلیرانیةالتهدیدات والحدیث حول  ) 2021-تموز -25ومؤخرا خالل مقابلة الملك مع فر�د ز�ر�ا (

 9". تصاعد  في وهي  .  تقر�با الماضي العام خالل  معها التعامل علینا �ان الصنع إیرانیة  مسّیرة طائرات  من  للهجوم األردن تعرض  "

-ز�ادة  تسلل األفراد �شكل ملحوظ   منذ شهر أ�ار –مایو الماضي  عبر الحدود المشتر�ة  الى داخل إسرائیل  حتى بلغت أر�عة   

 حاالت حتى اآلن.   ثالثة منها ناجحة ، وواحدة أحبطت وهي أخطرها  . 

 
 - المرجع السابق .  9 
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1- تسلل شابین أردنیین  �حملون السكاكین الى داخل إسرائیل  وقاال للمحققین اإلسرائیلیین أنهما “متجهان إلى القدس  ، عقب 

المظاهرات التي جرت في المدن األردنیة وفي منطقة الكرامة في األغوار  �عد الموجهات التي جرت بین الجیش اإلسرائیلي وحماس  

 خالل شهر أ�ار –مایو -2021م. 

2 - تسلل 5 أشخاص عبر الحدود  األردنیة  إلى إسرائیل،  وتم القبض علیهم من حرس الحدود في إسرائیل.  وقد  تبین أن  جمیعهم  

من  حملة الجنسیات األجنبیة، وأن أحدهم �حمل الجنسیة الجورجیة .  وفق ما أعلنه الناطق الرسمي  �اسم وزارة الخارجیة وشؤون   

 المغتر�ین األردني  بتار�خ 24تموز-یونیو  -2021م. 

3 - �ما أعلن الناطق الرسمي  �اسم وزارة الخارجیة وشؤون  المغتر�ین األردني    بتار�خ  8 آب  2021م عن تسلل شخص آخر عبر  

 الحدود الى إسرائیل من جنسیة أجنبیة لم �حددها.  

4- وفي سا�قة ؛ هي  األولى من نوعها منذ صعود تنظیم داعش  ، �شفت محكمة امن الدولة في االردن في خبر نشرته صحیفة  

الرأي األردنیة   بتار�خ 27-تموز-یولیو 2021م أن دائرة المخابرات العامة األردنیة  أحبطت  عملیة إرهابیة لخلیة مكونة من 4 أفراد 

أردنیین  ینتمون لتنظیم داعش �ان ت  تخطط منذ نها�ة عام 2020م لتسلل عبر الحدود  لتنفیذ عملیة إرهابیة   تستهدف اإلسرائیلیین  
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في األردن ، و االشتباك مع  جنود  حرس الحدود  األردنیین العاملین على   الحدود األردنیة  اإلسرائیلیة في منطقة غور الصافي –

 .  10وادي عر�ة   تمهیدا للوصول الى الجنود اإلسرائیلیین وقتلهم

وهذا مؤشر آخر على الترا�ط اإل�جابي بین : الصراعات والنزعات وحاالت الفوضى وهیجان الجماهیر �فعل الحماس والتحر�ض  

المستمر؛ (الذي �أخذ أشكاال متعددة؛ من التحر�ض الدیني الى القومي ) و بین ز�ادة التهدیدات األمنیة؛  خاصة وأن األجهزة 

األمنیة و�نفاذ القانون تفقد أحی انًا السیطرة أمام حماس الجماهیر والغوغاء. مثال ذلك اقتحام الغوغاء والجماعات المتطرفة مبنى  

 الكابیتول األمر�كي بتحر�ض من الرئیس ترامب في �انون الثاني –ینایر  2021م .     

- تحر�ض  وتشجیع  الذئاب المنفردة لتنفیذ عملیات إرهابیة ضد أهداف �الداخل اإلسرائیلي مستغلین بذلك المظاهرات واالعتصامات  

خاصة في مناطق القدس  والمسجد األقصى . واالعتصامات والمظاهرات واالحتجاجات   الجماهیر�ة التي تجري في االردن لغا�ات  

 متعددة. 

 
 لداعش ، على الرابط :   إرھابیاصحیفة الراي األردنیة ، المخابرات تحبط مخططا ).  2021المریات، غازي.( - 10

http://alrai.com/article/10600165/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%
-%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%A8%D8%B7-A7%D8%AA

D8%B9%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7% 
 

http://alrai.com/article/10600165/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4
http://alrai.com/article/10600165/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4
http://alrai.com/article/10600165/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4
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  المشترك  التعاون : الثاني القسم

  االستقرار لتعز�ز للحدود العابرة األمنیة  التهدیدات من وغیرها العنیفة المتطرفة  المنظمات  من  و�سرائیل األردن  حدود حما�ة سبل

 .المنطقة  في الطو�ل المدى على

  اإلسرائیليوهناك أر�عة �تائب من الجیش  عام،�شكٍل    هادئة آمنة و  ، وهي حدودإسرائیل مع   األطولهي  األردنیة الحدود  

تسلل األفراد �ما سبق أن ذ�رنا ،    الذي یتیح عملیات األمرجدار، علیه جزء �بیر من الحدود ال یوجد  ولكن  . الحدود تحرس 

خاصة إذا حصل  . اإلسرائیلیةو  ةاألردنی  األمنیة  ألجهزةل امر مقلق وهذه معضلة ،و ،  واألفراد، والمخدرات ، ةاألسلح  تهر�ب  و 

الستغالل الثغرات األمنیة في الحدود لتنفیذ عملیات تعاون بین جماعات الجر�مة المنظمة والجماعات اإلرهابیة والمتطرفة 

   . إرهابیة أو تخر�بیة 

 -   األردني الجیش مع  تعاونه   توثیق على بدأ �العمل فعلیا   اإلسرائیلي الجیش  أن؛ في ملف أمن الحدود  من التطورات المهمة  

 صورة فیها الجانبان یتقاسم  حیث ، الجیشین لكال مشتر�ة عملیات إدارة غرفة  تقام مرة  وألول ، البلدین بین  الحدود طول على
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 نقاط في والرادارات المراقبة أجهزة نشر  واحد ومراقبة تحكم  نظام  خالل من مشتر�ة   لغة استخدام لهما  تتیح  متشابهة مراقبة

 .الحدود طول على إضافیة مناطق الى �بیر �شكل   توسیعه  دراسة سیتم المشروع نجاح حال  وفي  .الحدود طول على الضعف

  حالة الصراع وعدم التوصل الى حل سلمي یرضي �افة األطراف ستبقى الحدود  في القسم األول فأن استمرار   كما ذ�رت

واستمرار  والحلفاء األصدقاء ومن هنا تأتي أهمیة التعاون المشترك بین   . عرضة للمخاطر والهجوم   ة اإلسرائیلی – ةاألردنی 

في لقاء و  في إنشاء غرفة العملیات المشتر�ة ،  وهذا ما تم تجلىبینهم تحت مختلف الظروف والمتغیرات. اللقاء والتنسیق  

. الذي سبقه لقاء مهم في عمان بین  2021تموز   19الملك عبداللة الثاني مع الرئیس األمر�كي جو �ایدن في واشنطن 

 نظیره مع  م 2021تموز   8 الصفدي، أ�من ،الخارجیة  تبعه لقاء وز�ر ، ثم   بینیت   نفتالي  اإلسرائیلي الوزراء رئیس الملك و 

 . الدولتین  بین الحدودي  حسین   الملك جسر على  البید، �ائیر  اإلسرائیلي،

  لمنطقة  تعتبر التطورات األخیر في ملف الحرب في سور�ا ومحاصرة الجیش السوري �التعاون مع قوات من الحرس الثوري

من   تحمله�ما ل حرب السفن من التطورات المهمة من خالوایران  إسرائیلدرعا في شمال األردن ، واستمرار التصعید بین 

. ذلك أن سیطرة الجیش السوري المدعوم من ایران على درعا والحدود المشتر�ة   و�سرائیل  خطیرة على أمن االردن  تهدیدات

، و�ز�د من  هاوحدودإسرائیل،  ، واصبح أقرب لداخل  لألردناصبح على الحدود الشمالیة  اإلیراني �عني أن الحرس الثوري 
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إسرائیل من قبل ایران خاصة عن طر�ق الطائرات بدون طیار التي اصبح الحرس لضرب  األردنیة استخدام الحدود  احتمالیة

 مستفیدا من تجر�ة الحوثیین في الیمن.  ضد األهداف الرخوة  الثوري خبیر في استخدامها 

  حجم  أمنیة واسعة من حیث ز�ادة  أعباءوعودة حر�ة المسافر�ن والشحن یرتب على االردن أن فتح الحدود بین االردن وسور�ا

من قبل للحیلولة دون استخدامها   ، عملیة التدقیق األمني والتفتیش والبحث على المعابر الحدود�ة مع سور�ا في جابر والرمثا

 أو األمر�كیة ،  اإلسرائیلیةلضرب المصالح األردنیة أو   واألسلحة أو تخز�نها داخل االردن  األفراد  في عملیات تهر�ب ایران 

أو استخدام المعابر �ورقة ؛   من الخلیج الى األردن   األمر�كیةخاصة �عد توقیع اتفاقیة التعاون المشترك ونقل �عض القواعد 

   .�ما تفعل على الحدود العراقیة البتزاز االردن والضغط علیة  ضغط سیاسیة 

  تضم طیفًا واسعًا من    وأصبحتالعابرة للحدود الوطنیة �فعل سیرورة العولمة ، التهدیدات  أشكاللقد توسعت وتعددت

الطائرات بدون طیار ابتداًء من استخدامات الذ�اء االصطناعي ، ومز�ج بین األثنین   ، غیر التقلید�ة   التقلید�ة ،  التهدیدات

 نظمة . ، الى التعاون بین الجماعات اإلرهابیة والجر�مة الم، العمالت الرقمیة 

 القائم على االحترام المتبادل  ولذلك ال بد من التعاون والتنسیق المشترك .عن مواجهتها �شكل فردي وهذه �لها تعجز الدول

    . بین الدول 
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  خاصة على   واإلسرائیلي األردني تفرض على الطرفین   األرضلى ه التغیرات والتطورات المتسارعة عأن هذفي النها�ة ؛

،  المهمة والحساسةالتعاون وتشارك المعلومات في األبواب المفتوحة"   استراتیجیة " استمرار�ةضرورة  المستوى األمني ؛  

حتى ولو �ان هناك توترات على الصعید  لما فیه مصلحة الطرفین.  واستمرار التنسیق واللقاءات واالجتماعات وتبادل الخبرات 

  .السیاسي

 

 شكرا لكم على حسن االستماع  

 أنتهى 

 

 

 


