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  *املكسب االستراتيجي إلسرائيل واألردن
                  

  زئيف شيف  
يجب فحص اتفاق السالم مع األردن، ليس فقط وفقاً لعدد الدونمات وآبار 

روبنشتاين املياه التي استأجرته إسرائيل؛ إذ إن طاقم املفاوضات برئاسة إلياكيم 
جدير باملديح لنجاحه يف احليلولة دون تفكيك مستوطنات أُخذت منها أراضيها 
الزراعية ومصادر املياه، وإنما يجب عرض االتفاق قبل أي شيء آخر من زاوية البعد 

  .االستراتيجي الشامل، وهنا اإلجناز األكثر داللة
لة العازلة الكالسيكية، إن اإلجناز إجناز إسرائيلي وأردين أيضاً؛ فاألردن، الدو

وستكون إلسرائيل . جنح يف تخفيف ضغوط جارته يف الغرب األقوى منه كثيراً
مصلحة حيوية ومضاعفة يف احلفاظ على االستقرار يف األردن، فال حاجة له بعد اآلن 

. إليه] احملتلة[إىل أن يخشى إقدام إسرائيل على تهجير فلسطينيين من  املناطق 
. ادي أريئيل شارون بها، بأن األردن هي فلسطين، تلقت ضربة قويةوالفكرة التي ين

: وليس عبثاً أن يكون ويل العهد األردين احتل مكانه الالئق به يف املعادلة الثالثية
األردن، وهو واثق بأن إسرائيل تعمل كي ال يلحق ضرر به يف  -فلسطين  -إسرائيل 

  .ثالثيةاالتفاقات التي ستعقد بين أطراف املعادلة ال
واإلجناز، من ناحية إسرائيل هو أنها جنحت يف تقليص التهديدات من الشرق 

وقد تقلص اخلطر يف . إىل حد كبير، تلك التهديدات التي طاملا اعتبرت خطرة جداً
وقامت إسرائيل بخطوة أُخرى . القطاع األكثر حساسية، املواجه لبطن إسرائيل الرخوة

العراق  -ق القريب لدول املواجهة والطوق اخلارجي قطع الصلة بين الطو] على طريق[
فإذا تعززت العالقات بينها وبين األردن، فإنها قد تثمر . األخطر بفعل قدراته -وإيران 

  .تعاوناً استراتيجياً، خالفاً للسالم مع مصر التي تعمل على إضعاف إسرائيل
نيين سُلبوا شيئًا كما لو أن الفلسطي] على االتفاق[بدت ردت الفعل الفلسطينية 

فإذا تقلصت، فعالً، األخطار التي . لكن يف إمكانهم أن يجنوا منه فائدة مباشرة. ما
تتعرض إسرائيل لها من الشرق، ومل يعد األردن منطقة انتشار ونقطة عبور للجيوش 
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املهاجمة إلسرائيل، فإننا لن نكون بحاجة إىل انتشار عسكري مكثف يف الضفة 
املطالبة ] دواعي[ضمت سوريا أيضاً إىل التسوية السلمية، فإن وإذا ان. الغربية

  .اإلسرائيلية باالنتشار يف الضفة الغربية ستتقلص أكثر
. لقد كان األردن دوماً يحتل مكاناً ذا وزن يف التفكير االستراتيجي اإلسرائيلي

ايف وما كان يقلقنا ليس حجم اجليش األردين، وإنما يف األساس موقع األردن اجلغر
وكان قرب األردن من األهداف . وبنيته السكانية التي غلب العنصر الفلسطيني عليها

اإلسرائيلية احليوية، كاملطارات واملراكز الصناعية والسكانية، يوتر األعصاب يف 
. إسرائيل عندما كان يطرح حدوث تغيير يف االنتشار العسكري يف الضفة الشرقية

. له أن حذر األردن من اإلقدام على مثل هذا التغيير] قسب[غوريون أيضاً  -فدافيد بن 
  .وحتول هذا األمر إىل ما يشبه اخلط األحمر بالنسبة إىل إسرائيل

وكانت إسرائيل قلقة أيضاً من حدوث تغيير سياسي متطرف يف األردن، أكان 
ذلك من خالل سيطرة الفلسطينيين أو أطراف إسالمية متطرفة، أم من خالل انضمام 

واليوم أصبح واضحاً أنه على الرغم من خمتلف . ردن إىل حتالف عربي هجومياأل
فألعوام طويلة ساد العالقات . الهزات، كان نظام امللك حسين مستقراً أعواماً مديدة

بين األردن وإسرائيل حالة من إلغاء حالة احلرب، لكن كان هناك أيضاً هزات 
ة الكبرى، يف اخلمسينات، ويف حرب يف فترة العمليات االنتقامي: وحتوالت صعبة

، وعندما أيد األردن ]١٩٧٣[وبعدها، ويف حرب يوم الغفران ] ١٩٦٧[األيام الستة 
وقد سبّب بعض هذه األحداث، كاالنتفاضة، هزات يف . صدام حسين]  الرئيس العراقي[

  .األردن أيضاً 
ن األمر لك. وعندما تعاظمت وطأة االنتفاضة قرر امللك قطع ارتباطه بالضفة

كان اصطناعياً، ألنه من غير املمكن قطع الروابط الديموغرافية واجلغرافية بين 
واألردن مل يتخلّ يف النهاية عن الرغبة يف التأثير يف ما . الضفتين بواسطة أمر إداري

وكان واضحاً يف إسرائيل أن تسوية مع الفلسطينيين يجب أن تتم . يجري يف الضفة
األردنية؛ فهذا املثلث كتلة واحدة  -الفلسطينية  -ت اإلسرائيلية يف إطار مثلث العالقا

من ناحية جغرافية وناحية ديموغرافية، وبالتايل يجب النظر إليه من ناحية عسكرية 
  .ويف الترتيبات األمنية، كان السبق لالتفاقات مع األردن. أيضاً 
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ذ إن هناك قضايا إن اتفاق السالم مع األردن مل يقدم حلوالً للمشكالت كلها، إ
مثالً، املشكلة الديموغرافية التي تلقي بثقلها على . يُشك يف إمكان إيجاد حلول لها

ونظراً إىل أن إلسرائيل . ويف أفضل األحوال، يمكن تخفيف ضغط هذه املشكلة. األردن
مصلحة يف احلفاظ على استقرار األردن واإلبقاء على النظام الهاشمي، فإنها ستعمل 

وهي ستبذل قصارى جهدها لتعزيز اقتصاد . ممارسة ضغوط انفصالية عليهعلى منع 
األردن، وستتقبل بتفهم تعزيز قدراته الدفاعية، نظراً إىل أن اجليش األردين هو اليوم 

  .مركز الثقل األساسي للنظام
وهذه األعمال، إضافة إىل اتفاق سالم جيد، ال حترر الطرفين، األردن وإسرائيل، 

كيفية دمج الفلسطينيين يف التسوية وضمان أن الكيان : ملسألة الكبرىمن مواجهة ا
نحو  -الفلسطيني الذي سيقوم لن يطلق آالت الدمار غرباً ت نحو إسرائيل، أو شرقاً 

  .األردن
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