
شهدت اآلونة األخرية أحداثًا تدل عىل برود العالقات األردنية اإلرسائيلية التي مىض 

عليها 25 عاًما منذ وقَّع الطرفان معاهدة السالم يف وادي عربة. فقد َسجنت إرسائيل 

مواطننْي أردنيني من أصٍل فلسطيني دون تهمة صيف هذا العام، ما حدا باألردن 

إىل سحب سفريه يف تل أبيب “للتشاور” حتى اإلفراج عنهام الشهر املايض عقب 

احتجاجات متكررة. وبينام كان األردنيان يقبعان يف السجون اإلرسائيلية، اعتقلت 

السلطات األردنية متسلاًل إرسائيليًا، وحوَّلته إىل محكمة أمن الدولة للمحاكمة بخالف 

ما جرت عليها العادة من التغايض عن مثل هذه الحوادث، كام حصل عند مقتل 

أردنيني اثنني يف السفارة اإلرسائيلية يف عامن يف 2017، ومقتل قاٍض أردين عند املعرب 

الرابط بني األردن وإرسائيل يف 2014.

أّما الحدث األبرز فكان قراَر األردن العام املايض بعدم تجديد تأجري الباقورة والغمر 

املستأجرتني منذ 25 عاًما، واللتني سمح األردن إلرسائيل مبواصلة الزراعة فيهام مبوجب 

معاهدة وادي عربة. وقد أُعيدت هاتان املنطقتان إىل األردن يف ترشين الثاين/نوفمرب 

رغم رغبة إرسائيل الجليَّة يف متديد االتفاقية. وللحصول عىل صورة أوىف للقضايا 

الكامنة خلف تدهور العالقات األردنية-اإلرسائيلية وتداعيات ذلك عىل العالقات 

األردنية-الفلسطينية، تحدثت الشبكة إىل عريب الرنتاوي، محللها السياسايت ومؤسس 

مركز القدس للدراسات السياسية يف عامن ومديره العام.

ثالثة عوامل رئيسية تقف وراء مخاوف األردن 

ه إرسائيل نحو اليمني يقودها نحو تدمري حل  يعتقد املرشِّعون األردنيون أن توجُّ

الدولتني ومعاهدة وادي عربة، وسيرتك األردن وحده ليتعامل مع التداعيات. فاألردن 

قلٌق يف املقام األول إزاء التداعيات املرتبطة بالالجئني الفلسطينيني:

يخىش األردن أن يرُتك وحده ليتعامل مع ملف اللجوء الفلسطيني - هذه 	 

املسألة الهائلة التي ينوء بها هذا البلد الصغري شحيح املوارد. ويف حني أن عدد 

ر بثالثة ماليني، هناك ما يقارب من  مليون  األردنيني من أصول فلسطينية يُقدَّ

اىل 1.3 مليون آخرين يحملون أوراقًا ثبوتية أو وثائق سفر، أو ال يحملون أوراقًا 

عىل اإلطالق )انظر هنا لالستزادة يف هذا الشأن(. وهذا العدد أكرب بكثري من 

عدد الالجئني الفلسطينيني يف لبنان وسوريا مجتمعني. وِمن هؤالء فلسطينيون 

من غزة، وفلسطينيون من الضفة الغربية والقدس ممن فقدوا جنسيتهم 

األردنية حني تخىل األردن عن سيادته عىل هذه األرايض املحتلة إرسائيليًا عقب 

إعالن منظمة التحرير الفلسطينية استقالل فلسطني يف 1988.

ينتاب األردن قلٌق كبري إزاء الجهود اإلرسائيلية واألمريكية الساعية إىل إعادة 	 

تعريف الالجئ. فهو مستعٌد إلبداء بعض املرونة بشأن قضية الالجئني إذا كانت 

هناك دولة فلسطينية وكان هناك اعرتاٌف بحق العودة والتعويض. وبخالف 

ذلك، لن يألو األردن جهًدا يف الوقوف يف وجه الخطط األمريكية اإلرسائيلية 

لتصفية حق العودة.

الحديث عن تفكيك وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني يف الرشق 	 

األدىن )األونروا( مقلٌق أيًضا، حيث سيتكبد األردن تكاليف باهظة يف حال 

توقفت املزايا والخدمات التي تقدمها األونروا مثل التعليم والرعاية الصحية 

واملعونات الغذائية، وفقدان الوظائف التي توفرها الوكالة للفلسطينيني.

السؤال املُلّح اآلخر هو عامَّ سيحل بالفلسطينيني الخمسة ماليني الذين تقع 	 

منازلهم وأراضيهم يف الضفة الغربية والقدس إذا نجحت إرسائيل يف إحباط 

قيام الدولة الفلسطينية. فهل سيكون هناك مسعى لفرض دولة فيدرالية 

أو كونفدرالية عىل األردن مع ما تبقى من الضفة الغربية؟ إن خطوًة كهذه 

ستواجه رفًضا قاطًعا من األردن ومنظمة التحرير الفلسطينية عىل حٍد سواء.

ثانيًا، دأبت حكومة نتنياهو عىل تحدي الوضع الراهن الذي أرسته معاهدة وادي 

عربة فيام يتعلق بالوصاية األردنية عىل الحرم القديس الرشيف. فال يكاد مير يوٌم 

إال وهناك اقتحامات إرسائيلية يف الحرم القديس، واعتداءات عىل املوظفني األردنيني 

العاملني هناك كجزء من املساعي اإلرسائيلية الرامية إىل تغيري معامل املقدسات 

اإلسالمية واملسيحية والسيطرة عليها يف األرض الفلسطينية املحتلة.

ثالثًا، يعتقد األردن أن بنيامني نتنياهو وجامعتَه اليمينية مهتمون بدرجٍة أكرب يف إقامة 

عالقات مبارشة مع دول الخليج. فقد رصَّحت إرسائيل بوضوح أنها مل تعد بحاجة 

األردن كمنطقة عازلة أو كوسيط بينها وبني الدول الخليجية. وغدا األردن ومرص 

يشعران باإلقصاء والتهميش، وال أدلَّ عىل ذلك مثل خطاب جاريد كوشرن حول صفقة 

القرن الذي يركِّز فيه عىل الخليج، وبالكاد يذكر األردن ومرص.

إن برود األردن تجاه إرسائيل يعكس أيًضا حاجَة الحكومة األردنية إىل تأمني دعٍم 

شعبي يف خضم سخط الشارع عىل األحوال االقتصادية، وخشيَة الحكومة من أن متتد 

الثورات املشتعلة يف العراق ولبنان.

املسائل الجوهرية مل تتغري

إن رسالة األردن واضحة بأن العالقة بإرسائيل ليست يف اتجاه واحد - وأن تبّدلها وارد 

- وأن استبعاد األردن من العالقات اإلقليمية غري ممكن. ومع ذلك مل تتأثر الروابط 

االقتصادية واألمنية األساسية بني البلدين، حيث التنسيق األمني التام ال يزال قامئًا، 

وستدخل حيز التنفيذ قريبًا اتفاقيُة الغاز اإلرسائيلية األردنية التي تواجه معارضًة 

شعبية كبرية وتقوِّض جهود األردن الرامية إىل تحقيق االستقالل يف قطاع الطاقة )انظر 
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 الفجوة املتنامية بني األردن وإرسائيل بعد ربع قرن من “السالم”
كتبه عريب الرنتاوي
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“يعتقد املرشِّعون األردنيون أن توّجه إرسائيل 
ر حل الدولتني، ويرتك األردن  نحو اليمني يدمِّ

وحده ليتعامل مع التداعيات.”

“يعكس برود األردن تجاه إرسائيل حاجَة 
الحكومة األردنية إىل تأمني دعٍم شعبي محيل.”

https://www.reuters.com/article/us-jordan-israel-release/two-jordanians-detained-by-israel-return-home-after-handover-deal-idUSKBN1XG24S
https://www.aljazeera.com/news/2019/10/jordan-recalls-ambassador-israel-protest-citizen-detentions-191030070722707.html
https://www.france24.com/en/20170723-deadly-shooting-incident-israeli-embassy-jordan-palestinian-conflict
http://www.jordantimes.com/news/local/israeli-soldiers-kill-jordanian-judge-crossing-bridge
https://www.france24.com/en/20170723-deadly-shooting-incident-israeli-embassy-jordan-palestinian-conflict
https://www.aljazeera.com/news/2019/11/jordan-reclaims-border-lands-israel-ties-strain-191109165310967.html
https://al-shabaka.org/commentaries/%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%b7%d9%8c-%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af-%d9%88%d9%84%d9%83%d9%86-%d9%82%d9%88%d9%8a-%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%86%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d8%b5%d9%88%d9%84-%d9%81%d9%84/
https://al-shabaka.org/ar/author/OraibR/


هنا لالطالع عىل خلفية هذه القضية(، وال تزال منطقة التجارة الحرة بني الطرفني تعمل 

بكامل طاقتها.

ت إرسائيل، مثاًل، بعَض  غري أنه من املرجح أن نشهَد تراجًعا أكرث يف العالقات. فإذا ضمَّ

أجزاء الضفة الغربية أو كلَّها، قد تكون تلك الرضبة القاضية لعالقتها باألردن. وفضاًل عىل 

املخاوف املبينة أعاله، فإن خطوًة إرسائيلية كهذه ستؤدي إىل جملة أمور كمحو األرايض 

التي تشكل حّدا بني األردن وفلسطني، وهو ما ال يقبله الطرفان. ويف الوقت نفسه، فإن 

األردن - بقدر ما قد يرغب يف اتخاذ رٍد حازم - ُمضطٌر ألْن يأخذ بعني االعتبار اعتامَده 

ه سنويًا بنحو 1.6 مليار دوالر  الشديد عىل الواليات املتحدة، أكرب مانحيه، حيث متدُّ

باإلضافة إىل الدعم السيايس. وعىل غرار ذلك، فإن املساعدات املقدمة من بعض الدول 

الخليجية الُكربى تُستخَدم للضغط عىل األردن ليظل ِمطواًعا.

التداعيات عىل العالقات األردنية-الفلسطينية

يدرك االردن وفلسطني جيًدا أن الخطر يتهددهام سويًا، وأنهام يتعرضان لضغوط 

اقتصادية وسياسية متشابهة من الجهات الفاعلة ذاتها. ويف الوقت الراهن، تنظر السلطة 

الفلسطينية إىل األردن كأقرب حليٍف لها يف املنطقة. فبينام تركز مرص عىل غزة وعىل 

تأمني “الهدوء” بني حامس وإرسائيل، والذي ميكن أن يتطور إىل وقٍف إلطالق النار أكرث 

دميومة، تواجه دول الخليج مشاكلها الخاصة بها، وينكب لبنان والعراق عىل التعامل مع 

أزمتيهام الطاحنتني.

وهذا يرتك األردنيني والفلسطينيني عىل الصعيد الرسمي أكرث تراًصا، ومثة تنسيٌق يومي 

اآلن بني الجانبني. فقد أرشَك األردن يف اآلونة األخرية فلسطينيني من القدس للمرة األوىل 

)مبن فيهم أعضاء من حركة فتح( يف مجلس إدارة الحرم القديس الرشيف. لذا، ينبغي 

للجانبني البناء عىل هذه األرضية لتوسيع الجهود املبذولة لحامية املقدسات. ويف إشارة 

أخرى تنم عن زيادة التقارب، وقَّع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ثالث مذكرات 

تفاهم مع األردن أثناء زيارته اململكَة يف متوز/يوليو 2019 كأول محطة يف جولته العربية 

املوجهة نحو فك ارتباط االقتصاد الفلسطيني باالقتصاد اإلرسائييل. وال بد من إيجاد 

الُسبل، يف هذا الصدد، ملنع إرسائيل من تعطيل تنفيذ هذه االتفاقيات، ولرمبا يتسنى 

ذلك باالستفادة من دعم االتحاد األورويب ودوله األعضاء.
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“ينبغي لألردن ومنظمة التحرير الفلسطينية/
السلطة الفلسطينية وضَع خطٍة بديلة ملواجهة 

التحركات اإلرسائيلية.”

عريب الرنتاوي هو املؤسس واملدير العام ملركز القدس للدراسات السياسية يف 

عامن. قام بتأليف وتحرير العديد من الدراسات اإلسرتاتيجية. نظم وشارك يف 

ندوات ومؤمترات دولية يف الخارج ويف االردن. وهو أيضا معلق ومحلل دائم 

عىل شاشات التلفزيون، أنتج برنامجاً تلفزيونياً خاصاً به “قضايا واحداث”.

»شبكة السياسات الفلسطينية« شبكة مستقلة غري حزبية وغري ربحية، 

مهمتها نرش وتعزيز ثقافة النقاش العام حول الحقوق االنسانية 

للفلسطينيني وحقهم يف تقرير املصري، وذلك ضمن إطار القانون الدويل 

وحقوق اإلنسان. يلتزم األعضاء واملحللون السياسيون يف الشبكة املناقشة 

الجدية للقضايا املطروحة.ميكن اعادة نرش وتوزيع هذه امللخصات 

السياسية رشط ان يتم االشارة بوضوح اىل »الشبكة«، »شبكة السياسات 

الفلسطينية«، كمصدر اسايس لتلك املواد.

www. :ملزيد من املعلومات عن »الشبكة«، زوروا املوقع االلكرتوين التايل

contact@ :او اتصلوا بنا عىل الربيد االلكرتوين التايل al-shabaka.org

al-shabaka.org األراء الفردية ألعضاء الشبكة ال تعرب بالرضورة عن رأي 

املنظمة ككل.

https://al-shabaka.org/briefs/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%91%D9%90%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D9%8A/
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=zxdf99a110863044699azxdf99&__cf_chl_jschl_tk__=6d8507eedc5bc0a5f53b5e420d84e0f5946ebc0a-1576433039-0-AfmQvn1G_9Edf_zZ3GkuCPuyuCKhdBF9NPvmwo8-OUN5RskDxQ7NsDIicKFHXBHw96zE9mtYN4reswMWhy7me7BtUXxrJ871gL4eheX43lF3r09UjM6Cvhby86zurJguIUvxfxKQjW6GX_9piy_BlCDq1TtYRnPSyqdMARZq7iSedP89-eQ3WAhDwD79bIAsy4DsYR-guTNKXAadMWplu8eOLQ0XMGLlHE2bfcUmoLNhsw6d23cp3uCG428_hShNjL9kjv1rto6zPKHDlWwp_ea2cfRjuV0mrt80qP0TE7_2qLIgjrrYbo30cAfNh_an8w
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=zxdf99a110863044699azxdf99&__cf_chl_jschl_tk__=6d8507eedc5bc0a5f53b5e420d84e0f5946ebc0a-1576433039-0-AfmQvn1G_9Edf_zZ3GkuCPuyuCKhdBF9NPvmwo8-OUN5RskDxQ7NsDIicKFHXBHw96zE9mtYN4reswMWhy7me7BtUXxrJ871gL4eheX43lF3r09UjM6Cvhby86zurJguIUvxfxKQjW6GX_9piy_BlCDq1TtYRnPSyqdMARZq7iSedP89-eQ3WAhDwD79bIAsy4DsYR-guTNKXAadMWplu8eOLQ0XMGLlHE2bfcUmoLNhsw6d23cp3uCG428_hShNjL9kjv1rto6zPKHDlWwp_ea2cfRjuV0mrt80qP0TE7_2qLIgjrrYbo30cAfNh_an8w
https://al-shabaka.org/ar/author/OraibR/

