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المقدمة

ـوض التوافــق العربــي الراســخ منــذ عقــود
ـترع انتبــاه األردنييــن قضيــة فــي الشــرق أن تقـ ّ
لــم تسـ ِ
األوســط أكثــر مــن عمليــة الســام الشــائكة والــذي تبلــور فــي مبــادرة الســام العربيــة عــام
بيــن إســرائيل والفلســطينيين إذ يعــد األردنيــون  .2002وفــي هــذا الســياق ،أوضــح وزيــر الخارجيــة
ً
صراحــة أ ّنــه مــا لــم
اســتمرار الصــراع ضــارا باســتقرار األردن علــى األردنــي ،أيمــن الصفــدي،
ّ
فــإن
المــدى الطويــل .والالفــت فــي هــذا الســياق تنشــأ دولــة فلســطينية قابلــة للحيــاة،
ّ
أن فكــرة تحويــل األردن إلــى «وطــن بديــل» قــد الصــراع هــو الــذي ســيحل بالمنطقــة وليــس
روادت الكثيــر مــن اإلســرائيليين حتــى يتســنى الســام .وقــال علــى وجــه التحديــد إ ّنــه «إذا
إلســرائيل بســط كامــل ســيطرتها علــى الضفــة تعاملــت إســرائيل معــه (االتفاق) كحافــز إلنهاء
الغربيــة ،وغال ًبــا مــا كان اليميــن اإلســرائيلي ُيــردد االحتــال واســتعادة الشــعب الفلســطيني
عبــارات مثــل «الخيــار األردنــي» أو «الوطــن البديــل» حقــه بالحريــة وبدولــة مســتقلة عاصمتهــا
ّ
كحــل نهائــي «للقضيــة الفلســطينية» .فيمــا القــدس الشــرقية على حــدود  ،1967ســتتقدم
ـام عــادل .ولكــن ،إذا
مضــى ،اعتمــد األردن علــى «التضامــن العربــي» المنطقــة نحــو تحقيــق سـ ٍ
لمواجهــة هــذه الطروحــات الخطيــرة ،ولهــذا لــم تقــم إســرائيل بذلــك ،فســيتعمق الصــراع
برمتهــا»  .1ومــع ذلــك،
الســبب ،ينتــاب األردن قلــق بالــغ مــن التقــارب وســيهدد المنطقــة ّ
امتنــع المســؤولون األردنيــون عــن إدانــة اتفــاق

الحاصــل بيــن إســرائيل وبعــض دول الخليــج.

ً
صراحــة ،لكنهــم كــرروا دعــم األردن
أبراهــام
ّ
غــض الطــرف عــن اســتياء للموقــف العربــي التقليــدي حــول حــل الصــراع
مــن الصعــب
المســؤولين األردنييــن مــن اتفــاق أبراهــام الــذي العربــي اإلســرائيلي وإقامــة دولــة فلســطينية.
تــم التوصــل إليــه بيــن اإلمــارات العربيــة المتحدة ولعــل األردن قــد ســعى فــي ذلــك إلــى تجنــب
وإســرائيل ،ونجــد فــي تصريحــات المســؤولين مواجهــة مباشــرة مــع دولــة اإلمــارات التــي
األردنييــن (التــي بــدأت تنهمــر بعــد بضــع ســاعات يحتــاج إلــى دعمهــا المالــي.
ً
ً
راســخة
قناعــة
مــن اإلعــان عــن الصفقــة)
ً
وصريحــة بأ ّنــه مــا مــن حــل بديــل عملــي أو

1

لمزيد من التفاصيل ،انظر
https://www.aa.com.tr/en/middle-east/

مقبــول يمكــن أن يكــون بديــا لحــل الدولتيــن.

jordan-israel-must-choose-between- just-

ولســوء حــظ األردن يمكــن للصفقــة الجديــدة

peace-conflict/1941378
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المقدمة

ـدا مــن الصدقيــة ،حتــى ّ
مــن الواضــح ّ
أن بعضهــم يقــول
أن الصفقــة (فــي حــال ُن ِّفــذت مزيـ ً
ّ
إن معــاداة الصهيونيــة «لــم تعــد مــن أبــرز
بالكامــل) قــادرة علــى إعــادة رســم معالــم
المشــهد

الجيوسياســي

اإلقليمــي،

مــا الســمات التــي تجمــع عليهــا السياســة العربيــة.

ســيطرح تحديــات جديــدة ســيتعين علــى بــل ّ
إن العــداء المشــترك تجــاه إيــران وحلفائهــا
األردن مواجهتهــا .واألســوأ مــن ذلــك أ ّنــه هــو مــا أســهم فــي تقريــب المســافات بيــن
إذا ســارت بقيــة الــدول العربيــة علــى خطــى إســرائيل وعــدد مــن الــدول العربيــة» .2
اإلمــارات ،ســيجد األردن نفســه فــي مواجهــة
خطــر اســتراتيجي .فــي الوقــت الراهــن يتضــح تتنــاول هــذه الورقــة البحثيــة ثــاث نقــاط
لــأردن أن أهميــة وقــوة المقولــة التــي تمســك أساســية؛ تغــوص النقطــة األولــى فــي الطريقــة
وقــت طويــل والقائلــة إ ّنــه ال يمكــن التــي أبصــرت بهــا هــذه الصفقــة النــور فــي ضوء
بهــا منــذ
ٍ
تبــدل نظــرة اإلمــارات للتهديــدات المحدقــة
إلســرائيل أن تط ّبــع عالقاتهــا مــع الــدول العربية
ّ
إ ّ
ال إذا وافقــت علــى حــل الدولتيــن قــد تالشــت ،بهــا ،وتبحــث النقطــة الثانيــة فــي انعكاســات
فاالتفــاق أســهم فــي تعزيــز فكــرة نتنياهــو هــذه الصفقــة علــى مصالــح األردن الوطنيــة،
التــي تفيــد بأ ّنــه مــن الممكــن تطبيــع العالقــات فيمــا يتنــاول القســم األخيــر الخيــارات المتاحــة
مــع الــدول العربيــة مــن دون حــل الصــراع أمــام األردن وكيــف يمكــن لــه االســتجابة لهــذا
اإلســرائيلي الفلســطيني .وبتعبيــر آخــر ،كســبت التطــور الجديــد فــي ضــوء االنهيــار الواضــح
مزاعــم إســرائيل بـ ّ
ـأن القضيــة الفلســطينية لــم لتضامــن العــرب مــع الفلســطينيين.
ً
ّ
أولويــة بالنســبة للــدول العربيــة
تشــكل
تعــد

2

لمزيد من التفاصيل حول هذه النقطة ،انظر
https://is.gd/GzhnvB.
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2
الصفقة ونظرة اإلمارات إلى التهديدات المحدقة بها

ً
خالفــا لسياســة اإلمــارات الخارجيــة الســابقة المحــرك الرئيســي للتطــرف الحاصــل فــي
المحافظــة والتــي كانــت تقــوم علــى ســعيها المنطقــة ،وقــد اتهمــت اإلمــارات دولــة قطــر
ِ
للحفــاظ علــى الــذات ،باتــت تشــكل هــذه بدعــم اإلخــوان المســلمين خــال الربيــع العربــي
الدولــة اليــوم جهـ ً
ـة ذات نفــوذ فــي المنطقــة .بيــن عامــي  2014 - 2011وبالتمتــع بروابــط وثيقــة
إذ باتــت اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،تحــت مــع إيــران ،ومــن هنــا أدت أبوظبــي دو ًرا رئيســ ًيا
قيــادة ولــي العهــد محمــد بــن زايــدُ ،تعــرف فــي الحصــار الــذي ُفـ َ
ـرض علــى قطــر عــام .2017
بسياســاتها الخارجيــة التدخليــة القويــة ،حيــث
ّ
توطــدت العالقــات بيــن اإلمــارات وإســرائيل علــى
دعمــت المملكــة العربيــة الســعودية فــي
حــرب غيــر حاســمة فــي اليمــن تســببت بإحــدى مــر العقــد المنصــرم ،وكان البلــدان يقتربــان
أســوأ الكــوارث اإلنســانية فــي العالــم ،وعارضــت شــي ًئا فشــي ًئا مــن التعــاون التــام نظـ ًرا إلــى توفــر
حــركات تابعــة لإلخــوان المســلمين وقمعتهــا ثالثــة عوامــل هــي؛ العــداء مــع إيــران ،وكراهيــة
فــي جميــع أنحــاء العالــم العربــي ،كمــا اإلخــوان المســلمين ،والقناعــة المشــتركة ّ
بــأن
ٌ
احتمــال بعيــد
صــد الحــركات الســام مــع الفلســطينيين
دعمــت ثــورات مضــادة بهــدف
ّ
الديمقراطيــة التــي نتجــت عــن الربيــع العربــي ،المنــال .ويبــدو أن األمــارات باتــت تــرى أن هنــاك
جديــدا يطغــى علــى منطــق
ملحــا
واقعــا
وتدخلــت فــي الحــرب األهليــة فــي ليبيــا .كمــا
ً
ً
ً
ـد شـ ً
ـرطا واج ًبــا إلنجــاح
تشــير وثائــق
ّ
عــدة إلــى عــداء أبوظبــي تجــاه حــل الدولتيــن الــذي ُيعـ ُّ
ـد المســؤولون عمليــة ســام شــاملة وتطبيــع العالقــات .إذ
اإلســام السياســي ،فلطالمــا عـ َّ
اإلماراتيون األيديولوجيات اإلســامية السياســية لــم تعــد فلســطين مــن أولويــات أبوظبــي
العابــرة لحــدود األوطــان خط ـ ًرا وجود ًيــا يهــدد بعــد أن فقــدت أهميتهــا فــي أعيــن الحــكام
قيــم البــاد األساســية .ولطالمــا نظــرت اإلمارات وصانعــي القــرار اإلماراتييــن .ال بــل ســعت
إلــى النظــام الطائفــي الشــيعي فــي إيــران وإلى اإلمــارات خلــف الكواليــس إلــى الترويــج لســردية
جماعــة اإلخــوان المســلمين الســن ّية علــى أ ّنهما واقــع جديــد يقلــل مــن شــأن وأهميــة القضيــة
تهديــدان مســتمران الســتقرار قــوى «األمــر الفلســطينية ومركزهــا علــى قائمــة األولويــات.
الواقــع» فــي المنطقــة .وعليــه تــرى اإلمــارات ّ
أن وعلــى نحــو مفاجئ انتشــر هاشــتاج «فلســطين
هــذه الحــركات العابــرة لألوطــان تعمــل بمثابــة ليســت قضيتــي» عبــر موقــع تويتــر فــي كل
8

الصفقة ونظرة اإلمارات إلى التهديدات المحدقة بها

مــن اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،والمملكــة مستشــارة مخضرمــة للرئيــس الفلســطيني
العربيــة الســعودية كالنــار فــي الهشــيم ،محمــود عبــاسّ ،
إن «الــرأي العــام والعالــم
والحــق أن الدولتيــن ُتعرفــان بتوظيــف جيــوش العربــي ككل  -مــن أصحــاب الضمائــر الحيــة
أن هــذه خيانــة»  ،4حتــى ّ
مــن حســابات «تويتــر بــوت» للترويــج ألجندتيهمــا ُ -يدركــون ّ
أن الســلطة
اإلقليميتيــن ،وحصــل كل ذلــك قبــل بضعــة الفلســطينية ذهبــت ً
أيضــا إلــى حــد وصــف
صفقــة الســام بـ»الخيانــة» .المــؤرخ الشــهير

أشــهر مــن اإلعــان عــن اتفــاق أبراهــام.

آفــي شــايم كان علــى حــق عندمــا اختصــر
وفــي حيــن ّ
أن العالقــات الســرية بيــن اإلمــارات األمــر بالقــول« :أن يســعى حــكام اإلمــارات
وتحــدث عنهــا خلــف مصلحتهــم الوطنيــة الضيقــة عبــر
وإســرائيل قــد ذاع شــأنها
ّ
مراقبــون كثــر ،ال يــزال مــن الالفــت ّ
أن الدولتيــن كشــف الســتار عــن تعــاون ســري مــع إســرائيل
ذهبتــا إلــى حــد االرتقــاء بروابطهمــا الخفيــة قائــم منــذ عقــود شــيء يمكــن تبريــره باعتبــاره
إلــى بلــوغ معاهــدة ســام كاملــة .وتتحــدث سياســة واقعيــة تقليديــة؛ فإيــران عــدو اإلمارات،
أبوظبــي عــن الصفقــة باعتبــار أنهــا تقــدم وتحتــاج هــذه األخيــرة إلــى إســرائيل لمواجهتها.
منفعـ ً
ّ
ّ
بــأن اإلمــارات أبرمــت صفقــة
لكــن التظاهــر
ـة للفلســطينيين ،فبحســب وزيــر الدولــة
اإلماراتــي لشــؤون الخارجيــة ،أنــور قرقــاش ،الســام مــع إســرائيل مــن أجــل مســاعدة
ّ
شــكلت هــذه الصفقــة «الضربــة القاضيــة» الفلســطينيين علــى تحقيــق أهدافهــم
لضم األراضي الفلســطينية  .3لكــن المفارقــة لهــو أمــ ٌر آخــر فــي غايــة النفــاق»  .5لــذا مهمــا
أن ق ّل ً
ادعــى حــكام أبوظبــي ّ
ّ
أن الصفقــة ُتســهم
ــة مــن الفلســطينيين ،هــذا إن ُو ِجــدوا،
ّ
يوافقــون علــى هــذا الــرأي الــذي أذاعتــه وســائل فــي عمليــة الســام ،يبقــى الفلســطينيون
تقــوض مــن فــرص نيلهــم
اإلعــام اإلماراتيــة .وليســت هــذه الفكــرة فــي علــى يقيــن بأ ّنهــا
ّ
الواقــع ســوى ســتا ًرا لمصالــح اإلمــارات الفعليــة .حقوقهــم.
فعلــى حــد تعبيــر حنــان عشــراوي ،وهــي

4

«ذا واشــنطن بوســت»« ،مســؤول إماراتــي يدافــع
عــن االتفــاق التاريخــي مــع إســرائيل ،والمستشــارة
الفلســطينية تصفهــا بـــ «الخيانــة»»  22 ،آب/أغســطس
https://rb.gy/s8acz0

5

آفــي شــايم« ،صفقــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
وإســرائيل :إنجــاز أو خيانــة؟»« ،عيــن الشــرق األوســط» 24 ،
آب/أغســطس .2020

3

https://www.middleeasteye.net/opinion/

«ذا ناشيونال» 12 ،أغسطس ،2020

uae-israel-deal-breakthrough-or-betrayal

https://is.gd/85KptG
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مؤسســة فريدريــش إيبــرت  -اتفــاق أبراهــام :عالقــة إســرائيل
واإلمــارات الوطيــدة وأثرهــا علــى األردن

3
تحول نوعي؟
واقع جيوسياسي جديد:
ّ

اتســمت التحالفــات فــي الشــرق األوســط فعلــي مــع إســرائيل مــن أجــل مواجهــة
ـر العقــد المنصــرم بالتق ّلــب الشــديد .إيــران .6
علــى مـ ّ
ّ
وأثــرت التطلعــات اإلقليميــة والضغــوط
المحليــة وسياســة الرئيــس األمريكــي مــن هــذا المنطلــقُ ،ي ّ
مهــد مــا بــات ُيعــرف
بشــكل باتفــاق أبراهــام لواقــع جيوسياســي جديــد في
دونالــد ترامــب الخارجيــة المتق ّلبــة
ٍ
مضــر علــى الترتيبــات العســكرية السياســية المنطقــة .فاألردنيــون ينتابهــم شــك باحتمــال
ّ
فــي المنطقــة .حيــث تــرى بعــض الــدول انضمــام دول عربيــة أخــرى إلــى قافلــة تطبيــع
العربيــة الســنية أ ّنــه يمكــن إلســرائيل أن العالقــات ،األمــر الــذي مــن شــأنه أن ُيضعــف
موقــف األردن تجــاه إســرائيل .والتكهنــات

تــؤدي دو ًرا فــي صياغــة تحالــف جديــد ضــد
َ

تشــير إلــى ّ
أن ك ًّلا مــن البحريــن والســودان

روج بالكامــل لهــذه الفكــرة كان
إيــران .ومــن ّ

وعمــان ستســير علــى هــذه الخطــى
والمغــرب ُ

األميــر محمــد بــن ســلمان عندمــا كان وليــا

بتطبيــع العالقــات مــع تــل أبيــب وإقامــة روابــط

لولــي العهــد ووزيــرا للدفــاع الســعودي،

عمــا إذا
رســمية معهــا .وسيكشــف الوقــت ّ

علمــا أنــه أصبــح اليــوم ولــي العهــد والوريــث
ً

كانــت المملكــة العربيــة الســعودية التواقــة

المباشــر للعــرش ،وهــو يــرى المنطقــة

إلــى التوصــل إلــى تحالــف ضمنــي مــع إســرائيل

مــن منظــور فريــد يركــز علــى العــداء مــع

ســتوقع أي صفقــة مــن هــذا النــوع .فربمــا قــد

إيــران التــي تشــغله كثيــرا .ومــن المؤكــد ّ
أن

تتــردد الريــاض فــي ســلوك الطريــق عينــه ،حيــث

التحالفــات بيــن إســرائيل وبعــض دول الخليــج

جــزءا كبيــ ًرا مــن شــرعيتها مــن
إ ّنهــا تســتمد
ً

كانــت تنمــو شــي ًئا فشــي ًئا منــذ وقــت طويــل ،صفتهــا كـ»حاميــة» المســلمين حول العالــم .إ ّ
ال
والالفــت ّ
أن كبــار قــادة الخليــج يتحدثــون
ّ
أن القيــادة الســعودية لــم تعتــرض بعــد علــى

ًّ
ســرا عــن الحاجــة إلــى بنــاء تك ّتــل يشــمل الصفقــة اإلماراتيــة  -اإلســرائيلية أو تنتقدهــا؛ ال
إســرائيل مــن أجــل احتــواء التهديــدات التــي بــل كان صمتهــا الف ًتــا فــي هــذه الفتــرة.
ـربته برقيــات
تفرضهــا إيــران .وبحســب مــا سـ ّ
«ويكيليكــس» ،فقــد تحــدث ملــك البحريــن

6

الملــك حمــد عــن ضــرورة التوصــل إلــى ســام

لمزيــد مــن التفاصيــل ،انظــر https://wikileaks.org/
plusd/cables/06MANAMA1849_a.html
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عمــان
يحمــل اتفــاق أبراهــام معــه عــددا مــن الفلســطيني قــد بلــغ نهايتــه .ويســود ّ
ّ
بــأن االتفــاق قــد خ ّيــب آمــال
خفــي
التحديــات والمتاعــب االســتراتيجية لــأردن .شــعور
ّ
فــأو ًلا ،ال تمنــع الصفقــة إســرائيل مــن المضــي األردنييــن وتخ ّلــى عنهــم .لكــن قــد يختلــف
بضــم غــور األردن  -وهــو أحــد أبــرز األهــداف بعــض المراقبيــن علــى هــذه النقطــة نظــ ًرا
ّ
السياســية واأليديولوجيــة لرئيــس الــوزراء إلــى امتنــاع األردن عــن إدانــة اتفــاق تطبيــع
اإلســرائيلي بنياميــن نتنياهــو .وقــد عملــت العالقــات علــى عكــس مــا فعلــت القيــادة
األوســاط الديبلوماســية األردنيــة علــى مــر الفلســطينية .إ ّ
ال أ ّنــه ال بــد مــن فهــم العالقــة
ً
ترســخت
األشــهر القليلــة الماضيــة
جاهــدة لكــي ُتثبــت الحساســة بيــن اإلمــارات واألردن التــي ّ
مــر الســنوات .ففــي حيــن ّ
للمجتمــع الدولــي ولحلفائهــا الغربييــن ّ
أن األردن لــم
أن مــن علــى ّ
وأن يعتــرض علــى الصفقــة اإلماراتيــة اإلســرائيلية ،إ ّ
شــأن الضــم أن يقضــي علــى حــل الدولتيــن ّ
ال
أم ـ ًرا كهــذا لــن يكــون مقبــو ًلا بالنســبة لــأردن .أ ّنــه لــم يؤيدهــا ً
أيضــا ،وهــو أمــر بالــغ األهميــة.
ـاع ثالثــي ضــم كل مــن ملــك األردن
يكشــف
نــص اتفــاق أبراهــام الــذي ترعــاه وفــي اجتمـ ٍ
ّ
الواليــات المتحــدة ّ
أن إســرائيل غيــر ملتزمــة عبــداهلل الثانــي ،والرئيــس المصــري عبدالفتــاح
ســوى بتعليــق الضــم لفتــرة مــن الوقــت ال السيســي ورئيــس الــوزراء العراقــي مصطفــى
أن إســرائيل لــم تكــن الكاظمــي ،أوضــح الملــك ّ
غيــر .أمــا الواقــع فهــو ّ
أن الســام لــن يســود
سـ ّ
ـتنفذ الضــم ،حتــى مــن دون الصفقــة ،وذلــك فــي المنطقــة مــا لــم يتــم إرســاء حــل الدولتين.
العتبــارات سياســية داخليــة وانقســامات ضمــن إ ّ
أن اتفــاق أبراهــام ب ّيــن فــي الواقــع ّ
ال ّ
أن مبــادرة
فريــق الســام فــي البيــت األبيــض .وبالتالــي ،الســام العربيــة التــي ُبن َيــت علــى مبــدأ اتفــاق
ً
ـإن ادعــاء اإلمــارات بـ ّ
فـ ّ
مجتمعــة علــى عــدم تطبيــع
ـأن الصفقــة تحافــظ علــى الــدول العربيــة
حــل الدولتيــن ليــس ســوى ســتا ًرا يخفــي خلفــه العالقــات مــع إســرائيل إال بعــد إقامــة دولــة
ً
وقاتمــا .وأي نظــرة فاحصة على فلســطينية مســتق ّلة علــى حــدود  ،1967لــم
مختلفــا
واقعــا
ً
ً
ً
االتفــاق ستشــكف عــن ّ
مطروحــة علــى الطاولــة .فاإلمــارات
أن اإلمــارات ال تضمــن تعــد
ّ
بغــض
التــزام إســرائيل بعــدم ضــم أجــزاء مــن الضفــة مســتعدة إلبــرام تحالــف مــع إســرائيل
الغربيــة إليهــا ،وقــد ســارع الجانبــان األمريكــي النظــر عــن حــل القضيــة الفلســطينية؛ وبالتالــي
خســرت الــدول العربيــة ورقــة مســاومتها

واإلســرائيلي إلــى تأكيــد هــذه النقطــة.

الجماعيــة المهمــة ضــد إســرائيل.
هنــاك قلــق بالــغ أيضــا فــي األردن يتعلــق
بالرســالة الضمنيــة التــي تبعــث بهــا الصفقــة يشــكل تهميــش الــدور األردنــي فــي مــا
إلــى األردن إذ تفيــد بـ ّ
ـأن التضامــن العربــي بشــأن يخــص المقدســات فــي القــدس الشــرقية
ً
عــادة) مــن األســباب األخــرى التــي تدفــع األردن إلــى
القضيــة الفلســطينية (الــذي ُيشــاد بــه
موجــوداّ ،
وأن التوافــق العربــي مــع القلــق بشــأن صفقــة أبراهــام .إذ للمملكــة
لــم يعــد
ً
نهــج األردن الرســمي إزاء الصــراع اإلســرائيلي األردنيــة الهاشــمية الوصايــة علــى المقدســات
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اإلســامية والمســيحية فــي القــدس وهــو دور وأخيــ ًرا ،تخســر األردن دورهــا بكونهــا الدولــة
أدتــه طــوال القســم األكبر مــن القرن العشــرين «الوســيطة» بيــن إســرائيل ودول الخليــج نتيجــة
نصــت عليــه معاهــدة الســام األردنيــة اتفــاق تطبيــع العالقــات بيــن اإلمــارات العربيــة
وقــد ّ
اإلســرائيلية عــام  .1994أمــا صفقــة أبراهــام المتحــدة وإســرائيل ،فقــد ســعى األردن منــذ
ً
الجديــدة ،فتشــير إلــى ّ
قنــاة وســيطة تعمــل
أن أبوظبــي ســتتولى بعــض الوقــت ليكــون
نقــل الحجــاج المســلمين إلــى القــدس .وبــد ً
ال خلــف

الكواليــس

للترتيبــات

اإلســرائيلية

ـف إســرائيل بتجاوز
مــن اســتخدام األردن
كممــر واالســتفادة مــن الخليجيــة .أمــا اآلن ،فلــم تكتـ ِ
ّ
موقــع المملكــة األردنيــة الجغرافــي كدولــة األردن للوصــول إلــى الخليــج فحســب ،بــل مــن
تــؤدي دولــة اإلمــارات دو ًرا أكثــر
مجــاورة إلســرائيل وموجــودة منــذ عقــود فــي المتوقــع أن
َ
القــدس ،تنشــئ الصفقــة الجديــدة ً
رابطــا قو ًيــا فاعليــة مــن األردن فــي تســهيل إقامــة روابــط
بيــن أبوظبــي ومطــار بــن غوريــون .وبالتالــي لــم بيــن إســرائيل ودول خليجيــة أخــرى تتمتــع فيهــا
تــراع ال اإلمــارات وال إســرائيل المصالــح األردنيــة .أبوظبــي بنفــوذ اقتصــادي وجيوسياســي كبيــر.
ِ
ومــا زال مــن غيــر الواضــح إلــى أي مــدى ســوف وغنــي عــن القــول ّ
إن موقــع األردن المركــزي
يتــم تهميــش األردن إذا مــا ّ
وقعــت المزيــد مــن وأهميتــه النســب َيين تضــاءال بشــكل كبيــر مــع
الــدول العربيــة صفقــات ســام مــع إســرائيل .إبــرام هــذه الصفقــة.
فعلــى مــر الســنوات الثــاث الماضيــة ،كثــرت
التكهنــات حــول مســتقبل الوصايــة الهاشــمية
علــى

األماكــن

المقدســة

المســيحية

واإلســامية فــي القــدس.
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مما ال شـ ّ
ـك فيه ّ
أن األردن وإســرائيل ســيواجهان كانــت تفعــل فــي الســابق .فقــد نجحــت فــي
وطــورت
المزيــد مــن العوائــق فــي الســنوات القادمــة .إيجــاد ترتيبــات أمنيــة مســتقلة لهــا
ّ
وبــدأ الكثيــرون فــي كل مــن األردن وإســرائيل أنظمــة تربويـ ً
علمــا ّ
أن هــذه األنظمــة
ـة أفضــلً ،
يشــككون فــي األســس التــي تقــوم عليهــا كانــت تعتمــد فيمــا مضــى علــى مــوارد بشــرية
عامــا أردنيــة ماهــرة .واألســوأ مــن ذلــك هــو أ ّنــه فــي
معاهــدة الســام التــي ُو ّقعــت منــذ ً 25
ً
موقفــا وع ّبــر عــن اعتراضــه
والتــي مـ ّـرت ذكراهــا عــام  2019بــا أي احتفــاالت حــال اتخــذ األردن
رنانــة ،فيمــا أســهم صعــود اليميــن المتطــرف علــى اتفــاق أبراهــام ،قــد يفقــد مئــات آالف
فــي إســرائيل  -والمتمســك أيديولوج ًيــا بفكــرة األردنييــن العامليــن فــي الخليــج وظائفهــم،
«إســرائيل الكبــرى»  -بإرغــام نتنياهــو علــى مــا قــد يضــع مليــارات الــدوالرات التــي يرســلها
إعــادة النظــر فــي صحــة أن يكــون إطــار حــل أولئــك إلــى أهلهــم فــي الوطــن كل عــام فــي
الدولتيــن حــ ً
ا للصــراع القديــم القائــم مــع مهــب الريــح.
الفلســطينيين .وفــي الوقــت نفســه ،ســاعدت
تطــورات جديــدة فــي المنطقــة إســرائيل علــى مــن ناحيــة أخــرىّ ،
عــزز ســقوط نظــام صــدام
حســين عــام  2003شــعور إســرائيل باألمــن.

إعــادة النظــر فــي أولوياتهــا اإلقليميــة.

صــف
وفــي ظــل غيــاب هــذا التهديــد الــذي ُو ِ
وتــراود األردن مخــاوف منــذ بعــض الوقــت فــي مــا مضــى بـ»الجبهــة الشــرقية» ،ق ّلــت
بشــأن التقــارب الحاصــل بيــن إســرائيل وبعــض أهميــة األردن باعتبــاره منطقــة عازلــة .وبالمثــل،
دول الخليــج _ وباألخــص المملكــة العربيــة أســهمت العالقــات الســرية بيــن إســرائيل
الســعودية واإلمــارات العربيــة المتحــدة_ ويبــدو وبعــض دول الخليــج بتقليــص دور الوســاطة
ّ
أن األردن فقــد موقعــه المركــزي وأهميتــه الــذي أداه األردن فــي الســابق .وعلــى هــذه
علــى الصعيــد الجيوسياســي ،وهــو موقــع الخلفيــة ،بــدأت إســرائيل تعيــد توجيــه أولوياتهــا
اســتغله األردنيــون طــوال عقــود لكســب ريــع اإلقليميــة .حيــث وجــدت إدارة ترامــب وإســرائيل
اســتراتيجي مــن حلفائهــم .ويشــعر األردن فــي المملكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات
وكأ ّنــه تــم ســحب البســاط مــن تحــت أقدامــه ،العربيــة المتحــدة جهتيــن مــن العيــار الثقيــل
إذ لــم تعــد دول الخليــج تحتــاج إليــه فع ـ ًلا كمــا قادرتيــن علــى أداء دور حاســم فــي الضغــط
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علــى الفلســطينيين للمســاومة األمــر الــذي علــى إنشــاء دولتهــم المســتقلة ،مــا قــد يــؤدي
أدى إلــى اســتياء الجانــب األردنــي .ويســتند هــذا إلــى تداعيــات ســلبية بالنســبة لــأردن .حيــث ّ
إن
النمــوذج الجديــد إلــى افتــراض وضــع القضيــة مســألة الهويــة فــي إســرائيل بحــد ذاتهــا -
الفلســطينية فــي مؤخــرة االهتمامــات .وبتعبيــر والتــي ُتعـ ّـرف نفســها كدولــة ديمقراطيــة ذات
ً
مركزيــة طابــع يهــودي  -تدفــع بهــا إلــى عــدم قبــول
آخــر ،لــم تعــد القضيــة الفلســطينية
فكــرة إقامــة دولــة ثنائيــة القوميــة .ولذلــك

بالنســبة إلــى الكثيــر مــن الــدول العربيــة.

تســعى إلــى التخلــص مــن الفلســطينيين الذيــن
تهديــدا ديمغراف ًيــا لهــا .ويتنــاول
تعدهــم
يهمــش هــذا النمــوذج واتفــاق
وبطبيعــة الحــال،
ً
ّ
ّ
أبراهــام دور األردن .فــا أحــد يمكنــه أن ينكــر بادريــغ أومالــي فــي كتابــه «وهــم الدولتيــن»
ّ
أن العالقــات اإلســرائيلية األردنيــة قــد بلغــت مــا يدعــوه «التركيبــة الديمغرافيــة :العــدو
الحضيــض .وال يغفــل المراقبــون عــن واقــع فــي الداخــل» ،حيــث يؤكــد أومالــي  ،7لتبســيط
أن غيــاب الثقــة بيــن األردن وإســرائيل وتنامــي األمــرّ ،
ّ
أن «الفلســطينيين ســيفوقون أعــداد
الشــعور بتبايــن مصالــح الجانبيــن قــد بلــغ اليهــود فــي غضــون بضعــة أعــوام أو أ ّنهــم
ّ
وبغــض ســبق أن فعلــوا ذلــك» .وفــي مؤتمــر هرتســيليا
أقصــى مســتوياته منــذ ثالثــة عقــود.
عمــا إذا كانــت هــذه الصفقــة ســوف عــام  ،2000حــذرت نخبــة مــن اإلســرائيليين مــن
النظــر ّ
تو ّلــد اتفاقــات ســام أخــرى بيــن إســرائيل التهديــد الديمغرافــي والحاجــة إلــى الحفــاظ
ودول عربيــة ،مــن المهــم تقييــم العالقــة علــى الطابــع اليهــودي للدولــة .ويقــول أرنــون
المســتقبلية بيــن إســرائيل واألردن فــي ضــوء ســوفير ّ
إن الطريقــة الوحيــدة لضمــان قيــام
هــذا االتفــاق الجديــد .وبرأيــي ّ
أن الخالفــات بيــن إســرائيل يهوديــة وديمقراطيــة هــي بالفصــل
إســرائيل واألردن وصلــت إلــى نقطــة الغليــان بيــن اليهــود والفلســطينيين  .8غيــر ّ
أن تنفيــذ
علــى الرغــم مــن اتفــاق الســام المبــرم بيــن ذلــك ليــس بســهولة الــكالم عنــه .إذ نظ ـ ًرا إلــى
عامــا .إذ يبــدو ّ
أن األردن يواجــه خطــورة الواقــع الديمغرافــي المســتجد ،ال
البلديــن منــذ ً 25
واضحــا مــع إســرائيل علــى خلفيــة إصــرار يوجــد أمــام اليهــود اإلســرائيليين ســوى ثالثــة
صراعــا
ً
ً
هــذه األخيــرة علــى فعــل كل مــا بوســعها خيــارات؛ الخيــار األول يقضــي بالموافقــة علــى
ّ
حــل الدولتيــن مســتحي ًلا.
لجعــل

مبــدأ حــل الدولتيــن الــذي يســمح إلســرائيل
باالحتفــاظ بأغلبيــة يهوديــة تبلــغ حوالــى

ومــن أجــل فهــم األســباب الكامنــة الســتمرار
الصــراع ،ال بــد مــن اإلشــارة إلــى ّ
أن مطالــب الحــد

7

ّ
لحــل هــذا الصــراع بالنســبة لــأردن ال
األدنــى
ّ
تتمشــى مــع مطالــب الجانــب اإلســرائيلي .إذ

أومالــي ،بادريــغ (« ،)2015وهــم الدولتيــن :إســرائيل
وفلســطين  -حكايــة مــن وجهتيــن»  ،كتــب بنغويــن
(فايكنــغ) .ص.264 .

8

ّ
إن سياســة التوســع واالســتيطان اإلســرائيلية

لمزيــد مــن التفاصيــل حــول هــذه النقطــة ،انظــر أرنــون
ســوفر ( )2001إســرائيل :التركيبــة الديمغرافيــة:2020 - 2000 ،

ُتضعــف شــي ًئا فشــي ًئا مــن قــدرة الفلســطينيين

المخاطــر والفــرص  ،2020 - 2000جامعــة حيفــا ،مركــز
دراســات األمــن القومــي.
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أيام صعبة في األفق
ٌ

 75%داخــل إســرائيل ،والخيــار الثانــي يتمثــل للبحــث فــي حــل الدولــة الواحــدة .وأعــرب كبيــر
بإقامــة دولــة ثنائيــة القوميــة حيــث تحكــم المفاوضيــن الفلســطينيين ،صائــب عريقــات،
ّ
أن الفلســطينيين قــد يعيــدون النظــر فــي
أقليــة مــن اليهــود غالبيــة الفلســطينيين .وإذا
مبــر ًرا أ ّنــه علــى الفلســطينيين أن
رفضــت إســرائيل منــح الفلســطينيين حــق نهجهــم،
ّ
التصويــت ،تصبــح إســرائيل بذلــك دولــة فصــل يصبــوا جهــود صراعهــم باتجــاه قيــام دولــة
عنصــري .وأخيــ ًرا ،يمكــن إلســرائيل أن تبقــى واحــدة يتمتــع فيهــا كل مــن يعيــش فــي
دولـ ً
ـة ثنائيــة القوميــة وديمقراطيــة وأن تســمح فلســطين التاريخيــة بحقــوق متســاوية .9
بذلــك للفلســطينيين الذيــن يشــكلون الغالبيــة
بالحكــم .ولتجنــب الخياريــن الثانــي والثالــث ،أمــا بالنســبة إلــى األردن ،فانعكاســات فشــل
ال يبقــى أمــام إســرائيل ســوى أن تســلك حــل حــل الدولتيــن خطيــرة .ويكمــن جوهــر
الدولتيــن .ويفهــم اإلســرائيليون هــذا المنطــق المعضلــة فــي الهويــة الوطنيــة .إذ يشــعر
األردنيــون ألســباب بدهيــة ّ
أن مــن شــأن تنفيــذ

بشــكل عــام.

يحــول األردن فــي نهايــة
صفقــة القــرن أن
ّ
ّ
حــذر الملــك عبــداهلل فــي مناســبات عــدة المطــاف إلــى وطــن بديــل للفلســطينيين.
مــن فشــل حــل الدولتيــن .وكان يتضمــن وهــذا المزيــج مــا بيــن إعــادة التوطيــن الجماعيــة
تحذيــره هــذا رســالة ضمنيــة ّ
بــأن اليهــود قــد وإنشــاء اتحــاد ألي أجــزاء مــن الضفــة الغربيــة
يخســرون ســلطتهم فــي حــال قيــام دولــة قــد تقــرر إســرائيل التخلــي عنهــا يعنــي ّ
أن األردن
ثنائيــة القوميــة .لكــن ال ينفــرد الملــك بتفكيــره كمــا نعرفــه اليــوم ســيختفي مــن الوجــود.
هــذا .إذ يعتقــد الفلســطينيون ً
أن غيــاب ونظــ ًرا إلــى ّ
أيضــا ّ
تهديــدا
عــد
ً
أن مثــل هــذا التطــور ُي ُّ
حــل الدولتيــن ســوف يــؤدي إلــى قيــام دولــة لهويــة األردن واســتقراره ،يبقــى علينــا أن نــرى
ـدث رئيــس الــوزراء كيــف ســتتبلور ديناميــات العالقــة األردنيــة
واحــدة ثنائيــة القوميــة .وتحـ ّ
األردنــي عمــر الــرزاز مؤخ ـ ًرا عــن اســتعداد األردن اإلســرائيلية المتغيــرة فــي المســتقبل.

9

برنــارد أفيشــاي« ،النضــال لتحديــد جوهــر إســرائيل»  ،ذا
غارديــان 20 ،مايــو .2018
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ليــس اتفــاق أبراهــام بفاتحــة إلــى تســوية السياســة العامــة والسياســة الخارجيــة فــي
ســلمية بــل إلــى مزيــد مــن التوســع اإلســرائيلي ظــل إدارة الرئيــس ترامــب .ولــم َ
يبق أمــام األردن
علــى حســاب كل مــن الفلســطينيين واألردنيين .ســوى أن يخــرج بخطــة للدفــاع عــن مصالحــه
اشــتدت الضغــوط عليــه ســواء مــن
وال يتــرك انعــدام تكافــؤ القــوى الواضــح بيــن فــي حــال
ّ
إســرائيل واألردن مجــا ًلا كبيـ ًرا للشــك حــول مــن الخليــج أو مــن واشــنطن .ومــع اســتمرار العــد
ســتكون لــه الكلمــة األخيــرة .يــدرك األردنيــون التنازلــي الضمحــال حــل الدولتيــن ،بــات الخطــر
ّ
أن هــذه الديناميــة كانــت تحتــدم قبــل وقــت الــذي تفرضــه إعــادة إحيــاء خيــارات ضــارة أخــرى
طويــل مــن إحــداث اإلمــارات معجــزة تطبيــع حقيق ًيــا.
العالقــات الفجائيــة .و ُتطلــق هــذه الخطــوة
اإلماراتيــة العنــان لــدول عربيــة أخــرى بــات لــم يعــد لمقاربــة األردن للســام مــن أهميــة
بإمكانهــا تطبيــع العالقــات مــع إســرائيل مــن بعــد أن كانــت تتحلــى بإجمــاع عربــي فــي
دون أن ُتعيــر أي اهتمــام لحقــوق الفلســطينيين الســابق .إذ أتــى اتفــاق أبراهــام وألقــى بالضربــة
أو إقامــة دولــة لهــم .وقــد خ ُلــص األردنيــون إلى القاضيــة علــى فكــرة التوصــل للســام أو ًلا،
أن بعــض الــدول العربية  -شــأنها شــأن إســرائيل وتطبيــع العالقــات بعــد ذلــك .ويبــدو ّ
أن مقاربــة
 غيــر مســتعدة للمســاعدة فــي التوصــل إلــى نتنياهــو باتــت تكتســي أهميــة أكبــر اآلن ،وهــيمقاربــة تنطلــق مــن الخــارج إلــى الداخــل :أي

حــل شــامل للصــراع.

تطبيــع العالقــات مــع دول الخليــج بغــرض
لــم تعــد معــاداة الصهيونيــة سـ ً
ـمة رئيســية من عــزل الفلســطينيين وإضعافهــم مــن أجــل
ســمات السياســة العربيــة .بــل أســهمت العداوة إرغامهــم علــى تســوية الصــراع بالشــروط
المشــتركة تجــاه إيــران وحلفائهــا بتقريــب التــي تضعهــا إســرائيل .وفــي الوقــت الحالــي،
العالقــات بيــن إســرائيل وعــدد مــن الــدول يبــدو ّ
أن األردن ال يمتلــك الكثيــر مــن األوراق
العربيــة .ولهــذا الســبب ،يجــد األردن نفســه فــي للتأثيــر فــي العمليــة .ومــع ّ
أن األردن قلــق حيــال
ً
ضغوطــا المســتجدات اإلقليميــة ،حــرص المســؤولون
موقــف حســاس .فــا يواجــه األردن
ٍ
ـكل ال يثير اســتياء
ماليــة شــديدة وحســب ،بــل أحدثــت الواليــات علــى صياغــة تصريحاتهم بشـ ٍ
المتحــدة ً
أيضــا تغييــرات جذريــة مــن حيــث دول الخليــج ،فيمــا تعــي كل مــن إســرائيل ودول
16
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ً
ضروريــة
الخليــج حــدود مــا يمكــن للحكوميــة األردنيــة جبهــة فلســطينية موحــدة ســتكون
لمواجهــة الضغــوط اآلتيــة مــن اإلمــارات العربية

أن تفعلــه علــى أرض الواقــع.

المتحــدة وغيرهــا مــن دول الخليــج التــي قــد
ّ
بــأن خيــارات األردن تنجــذب لتعزيــز تحالفهــا مــع إســرائيل.
وعلــى الرغــم مــن اإلقــرار
محــدودة نســب ًيا ،إ ّ
ال أ ّنــه يتحلــى بخيــارات عــدة
لعمــان هــي روابطهــا
لعمان واألداة الثالثــة المتاحــة
وســع آفــاق تفكيــره .أو ًلا ،يمكــن
فيمــا لــو ّ
ّ
ّ
وتحديــدا
ـي ســائر الــدول العربيــة عــن اتخــاذ الخطوة القويــة مــع حلفائهــا فــي الغــرب،
ً
أن تثنـ َ
عينهــا التــي خطتهــا اإلمــارات .ويجــدر بالسياســة الواليــات المتحــدة واالتحــاد األوروبــي .فــإذا
األردنيــة أن تركــز فــي األشــهر القادمــة علــى اســتمر األردن فــي اســتثمار وقتــه وجهــده
التواصــل مــع الــدول الرئيســية فــي هــذا اإلطــار ورأســماله السياســي فــي إقنــاع المجتمــع
مثــل المملكــة العربيــة الســعودية والمغــرب .الدولــي ّ
أن إقامــة دولــة فلســطينية شــرط
ّ
ـور مقاربة
فيمكــن لــأردن أن يعمــل
بتحفــظ لفضــح مســبق إلحــال الســام ،يمكنه أن يصـ ّ
صفقــة تطبيــع العالقــات اإلماراتيــة وتســليط «الســام من أجل الســام» اإلماراتية اإلســرائيلية
الضــوء علــى أثرهــا فــي الــرأي العــام العربــي باعتبارهــا منـ ً
ـاورة قــد يفضــي االســتمرار بهــا مــن
التطــرف
مــن دون اســتعداء اإلمــارات العربيــة المتحــدة .دون حــل القضيــة الفلســطينية إلــى
ّ
ـد علــى
ويمكــن لهــذه الخطــوات أن تشــمل عقــد قمــة فــي المنطقــة .فبمــا أن األردن ال يــزال ُيعـ ُّ
عربيــة طارئــة للتأكيــد علــى مبــادرة الســام نطــاق واســع محــو ًرا لالســتقرار فــي المنطقــة،
العربيــة لجلــب االنتبــاه ليــس إلــى اإلمــارات بــل ال يــزال رأيــه حــول تأثيــر اســتمرار غيــاب الســام
إلــى منــع القيــام بالمزيــد مــن اتفاقــات التطبيع .يتمتــع بوقــع ال بــأس بــه .النقطــة األخيــرة التــي
يمكــن لــأردن االســتفادة منهــا هــي معارضــة
ثان ًيــا ،ومــع ّ
أن تحقيــق المصالحــة بيــن حركــة الشــعب االردنــي التفــاق أبراهــام .فــإذا خفــف
حمــاس والســلطة الفلســطينية احتمــال بعيــد األردن مــن التضييــق علــى الصحفييــن ووســائل
المنــال ،إ ّ
يلقــي بثقلــه اإلعــام وســمح لهــا بــأن تعكــس الغضــب
ال أ ّنــه يمكــن لــأردن أن
َ
خلــف الجهــود الراميــة إلــى توحيــد الفصائــل الواســع النطــاق ،والرفــض األردنــي القاطــع
الفلســطينية وهــذا مــا عليــه فعلــه .ففــي للصفقــة بيــن اإلمــارات وإســرائيل ،قــد يعــزز
حيــن ّ
أن االنقســام الفلســطيني السياســي ذلــك صــوت معارضــة الشــارع العربــي فــي
ً
عائقــا ،لــم وجــه تطبيــع العالقــات .وفــي حيــن ّ
أن المشــاعر
والديمغرافــي والجغرافــي يشــكل
يفــت األوان بعــد لتوحيــد الفلســطينيين حــول الشــعبية ال تشــكل عامــ ًلا ذا أهميــة فــي
هــدف اســتراتيجي واحــد .وال يجــدر بفكــرة عمليــة صنــع القــرار فــي بعــض دول الخليــج
أن األردن فقــد قــوة تأثيــره فــي السياســة االســتبدادية ،غيــر ّ
ّ
أن القــادة ليســوا فــي مأمــن
الفلســطينية أن تــردع المســؤولين األردنييــن عن تــام وهــم يســتمعون إلــى التذمــر الحاصــل
العمــل مــع الفلســطينيين مــن أجــل تحقيــق فــي الشــارع.
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عن مؤسســة فريدريــش إيبرت  -األردن والعراق

البرفيســور حسن البراري

تعتبـــر مؤسسة فريدريـــش إيـــبرت منظمـــة غيـر ربحيـة

يشــغل الدكتــور حســن البــراري منصــب أســتاذًا

ملتزمـــة بقيـــم الديمقراطيـــة االجتماعيــة ،كـــا تعتـــبر

للعالقــات الدوليــة وسياســة الشــرق األوســط فــي

أقـــدم مؤسســـة سياســـية ألمانيـــة ،حيـــث تأسســـت

ً
أســتاذا لسياســة
الجامعــة األردنيــة .قبــل ذلــك ،كان

عـــام  1925كإرث ســـياسي ألول رئيـــس ألماني منتخـب

الشــرق األوســط فــي جامعــة نبراســكا فــي أوماهــا

ديمقراطيـــً (فريدريـــش إيبـــرت).

وجامعــة ييــل .كمــا شــغل منصــب زميــل أقــدم فــي

تهـــدف مؤسســـة فريدريـــش إيبـــرت  -األردن والعـراق

معهــد الواليــات المتحــدة للســام ( )USIPفــي
ً
باحثــا أول فــي مركــز
العاصمــة واشــنطن .وكان

إلــى تعزيـــز وتشـــجيع الديمقراطيــة والمشـــاركة

الدراســات االســتراتيجية فــي الجامعــة األردنيــة.

السياســـية ،ودعـــم التقـدم نحـو العدالـــة االجتماعيـة

حصــل علــى الدكتــوراه مــن جامعــة دورهــام

ومســـاواة النـــوع االجتماعـــي .فضـ ً
ا عـــن المســـاهمة

بإنجلتــرا وشــهادة الماجســتير مــن جامعــة ليــدز

فــي االســـتدامة البيئيـــة والســام واألمـــن فــي

بإنجلتــرا وشــهادة البكالوريــوس مــن الجامعــة

المنطقـــة.

األردنيــة .ويعمــل ايضــً كمعلــق لمحطــات التلفزيــون
العربيــة والدوليــة الرئيســية .مجــال البحــث الرئيســي

إضافـــة إلــى ذلـــك يدعـــم مكتـــب فريدريـــش إيـــبرت

للبروفيســور بــراري هــو الصــراع العربــي اإلســرائيلي

 -األردن والعـــراق بنـــاء وتقويـــة المجتمـــع المدنــي

وعمليــة الســام فــي الشــرق األوســط  ،والعالقــات

والمؤسســـات العامـــة فــي األردن والعراق .كـــا تعمـــل

اإلســرائيلية األردنيــة ،واألمــن اإلقليمــي وسياســة

مؤسســـة فريدريـــش إيـــبرت  -األردن والعـــراق مـــن

الشــرق األوســط .ومــن احــدث مؤلفاتــه :األردن

خــال مشاركـــة واســـعة النطـــاق مـــع مؤسســـات

وإســرائيل :عالقــة مضطربــة فــي إقليــم ملتهــب

المجتمـــع المدنــي وأطيـــاف سياســــية مختلفــــة

( ،)2014مــن اصــدارات مؤسســة فريدريــش ايبــرت –

إلــى إنشــــاء منابــــر للحــــوار الديمقراطــي ،وعقــــد

مكتــب عمــان.

المؤتمــرات وورش العمــــل ،وإصــــدار أوراق سياســــية
متعلقــــة باألســـئلة السياســـية الحاليـــة.

ّ
غــض الطــرف عــن اســتياء
مــن الصعــب

ومــع ذلــك ،امتنــع المســؤولون األردنيــون

المســؤولين األردنييــن مــن اتفــاق أبراهــام

عــن إدانــة اتفــاق أبراهــام صراحــة .ربمــا

يلقــي
إلــى جانــب ،يمكــن لــأردن أن
َ
بثقلــه خلــف الجهــود الراميــة إلــى توحيــد

الــذي تــم التوصــل إليــه بيــن اإلمــارات العربيــة

ســعى األردن بذلــك إلــى تجنــب المواجهــة

الفصائــل الفلســطينية وهــذا مــا عليــه

المتحــدة وإســرائيل ،ونجــد فــي تصريحــات

المباشــرة مــع اإلمــارات التــي يحتــاج األردن

لعمــان هــي
فعلــه .األداة الثالثــة المتاحــة
ّ

المســؤولين األردنييــن (التــي بــدأت تنهمــر

بشــدة إلــى دعمهــا المالــي .ومــع ذلــك  ،فإن

روابطهــا القويــة مــع حلفائهــا فــي الغــرب،

بعــد بضــع ســاعات مــن اإلعــان عــن
ـخة وصريحـ ً
ـة راسـ ً
الصفقــة) قناعـ ً
ـة بأ ّنــه مــا

عمــان لديهــا العديــد مــن الخيــارات المتاحــة
إذا فكــرت خــارج الصنــدوق .أو ً
ال ،يمكــن

وتحديــدً ا الواليــات المتحــدة واالتحــاد

مــن حــل بديــل عملــي أو مقبــول يمكــن أن

لعمــان أن تثنــي الــدول العربيــة األخــرى عــن

يكــون بديــا لحــل الدولتيــن .ولســوء حــظ

اتخــاذ نفــس الخطــوة مثــل اإلمــارات العربية

وقتــه وجهــده ورأســماله السياســي فــي
إقنــاع المجتمــع الدولــي ّ
أن إقامــة دولــة

األردن يمكــن للصفقــة الجديــدة أن تقــوّ ض

المتحــدة .واحــدة مــن الخطــوات التــي

فلســطينية شــرط مســبق إلحــال الســام،

التوافــق العربــي الراســخ منــذ عقــود والــذي

يمكــن لعمــان اتخاذهــا هــي دعــوة لعقــد

يمكنــه أن يصــوّ ر مقاربــة «الســام مــن أجــل

تبلــور فــي مبــادرة الســام العربيــة عــام .2002

قمــة طارئــة لجامعــة الــدول العربيــة لتأكيــد

الســام» اإلماراتيــة اإلســرائيلية باعتبارهــا
منـ ً
ـاورة قــد يفضــي االســتمرار بهــا مــن دون

اإلمــارات العربيــة المتحــدة بشــكل فعــال

حــل القضيــة الفلســطينية إلــى التطــرّ ف

واحتمــال المزيــد مــن التطبيــع.

فــي المنطقــة.

علــى مبــادرة الســام العربيــة ،وإخــراج
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