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على الغالف

ترامب يستعجل
بلع الضفة

على بعد ثالثة أسابيع من الموعد المحتمل إلعالن
بنيامين نتنياهو ضم الضفة المحتلة ،أو أجزاء منها ،إلى
الكيان ،تقف األطراف المعنية في حالة صدمة وعجز
لجهة المعترضين ،وسباق مع الوقت لجهة الراغبين.

فالواليات المتحدة ،باسم دونالد ترامب ،تستعجل الضم
قبيل االنتخابات األميركية ،لكن «بهدوء وعبر الحكومة
ودون قانون من الكنيست» ،فيما تشهد تل أبيب خالفات
بين قادة المستوطنين ونتنياهو على الخرائط ،كما تنتظر

«الحمار الديموقراطي» .أما السلطة الفلسطينية ،فباقية
موقفًا حاسمًا من «أزرق أبيض» ورئيسه بيني غانتس
على «عهدها» في التنسيق األمني ،لكن بطريقة
الذي «سيزور األردن قريبًا» .األخير بدوره مستنفر ويبحث
خياراته ّ
الضيقة في ظل ضعف رام الله وخذالن القاهرة جديدة ،دون أي قرار للمواجهة سوى بـ«الحرد».
(األخبار)
وركض الرياض وأبو ظبي إلى التطبيع ،مراهنًا على

ّ
االستباق األردني لضم الضفة :إلى أين تذهب عمان؟
بعد ركود إجباري في األردن ألسابيع
بفعل فيروس كورونا المستجد،
تكثف وزارة الخارجية اتصاالتها
بأصدقائها مع اقتراب الخطوة
اإلسرائيلية المرتقبة لضم األغوار
والضفة المحتلة ،المتوقعة بداية
الشهر المقبل .وعلى المقلب اآلخر،
تتباين ردود الفعل اإلسرائيلية على
الرفض األردني بين متجاهل ،وقلق
من كيفية تصرف «الشريك المريح في
عملية السالم» .إلى أن يظهر شيء،
تترقب العيون التقارير الصادرة عن
الصحافة العبرية لتعرف ما هو جديد،
خاصة أن عمان تتمسك بديباجة
التصريحات الرسمية المعهودة

وسيم محمد
م ـ ـ ّـر خ ـب ــر إط ـ ـ ــاق ال ـ ـنـ ــار مـ ــن «حـ ــرس
الـ ـح ــدود» اإلســرائ ـي ـلــي عـلــى متسلل
مـجـهــول م ــن األراض ـ ــي األردنـ ـي ــة إلــى
فلسطني املحتلة ،قبل نحو أسبوعني،
ب ـهــدوء وم ــن دون أي تعليق أردن ــي،
ب ـ ــل اخـ ـتـ ـف ــى األم ـ ـ ـ ــر كـ ـم ــا ل ـ ــو أن ـ ـ ــه لــم
ي ـحــدث ،لـيـضــاف إل ــى رص ـيــد حــاالت
أخــرى مشابهة يكشف عنها اإلعــام
ال ـ ـع ـ ـبـ ــري ف ـ ــي م ـ ــراح ـ ــل ال ـ ـتـ ــوتـ ــر بــن
عـ ّـمــان وت ــل أب ـيــب ،وآخ ــره ــا «تـهــريــب
أسلحة» من اململكة إلى فلسطني في
نـيـســان/أبــريــل  .2019هـكــذا ،ال يعدو
األم ــر عـلــى مــا ي ـبــدو كــونــه مـنــاكـفــات
إســرائـيـلـيــة توظفها إســرائـيــل لجس
نبض «الـعــاقــة الـفــاتــرة» مــع األردن،
أو فــرض وقــائــع للنقاش على الــرأي
العام اإلسرائيلي واألردنــي على حد
س ـ ــواء ،وال سـيـمــا بـعــد إل ـغ ــاء الـعـمــل
بملحقي معاهدة «السالم» الخاصني
بمنطقتي الباقورة والغمر في تشرين
األول/أك ـتــوبــر املــاضــي ،وانـتـهــاء مدة
انتفاع املزارعني اإلسرائيليني منهما
ل ـح ـصــد امل ـح ــاص ـي ــل ف ــي أي ــار/م ــاي ــو
ّ
مستجد ضم
املــاضــي .مــن هـنــا ،ومــن
ّ
الضفة املحتلة والغور ،ينبري الكتاب
واملحللون اإلسرائيليون في تشريح
املوقف األردني والتصريحات امللكية
األخـ ـي ــرة ب ـش ــأن مـسـتـقـبــل الـتـســويــة،

فينقسمون بني من يراها «تهديدات
فــارغــة» ،ومــن يــرى أنـهــا «عــاقــة غير
عادلة» مع «شريك سالم» أثبت حسن
ن ـي ــات ــه ع ـل ــى مـ ـ ــدار س ـ ـنـ ــوات .ل ـك ــن أن
يقول امللك عبد الله الثاني ،قبل مدة،
ملـجـلــة «ديـ ــر شـبـيـغــل» األمل ــان ـي ــة« ،إن
خطوة ضم املستوطنات وغور األردن
ستؤدي إلى صدام كبير» ،فذلك يعني
أن الـقـصــر ُم ـحـ َـرج داخـلـيــا وخــارجـيــا
وبحاجة إلى هامش يستطيع الحركة
ً
عـبــره ،فـضــا عــن أنــه يــريــد لفت نظر
«األص ــدق ــاء األوروب ـ ـيـ ــن» ،إذ تتصل
هــذه التصريحات بالزيارة املتوقعة
ل ــوزي ــر ال ـخ ــارج ـي ــة األملـ ــانـ ــي ،هــايـكــو
مـ ــاس ،إل ــى ت ــل أب ـي ــب ،ه ــذا األس ـب ــوع
(أعلنت عمان أنه سيصل إليها اليوم
األربعاء) ،للتحذير من تداعيات ضم
الضفة ،وملفات أخرى.
أم ـ ــا أص ـ ــدق ـ ــاء األردن فـ ــي الـ ــواليـ ــات
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ،ف ــاسـ ـت ــأنـ ـف ــوا ت ـح ــرك ــات ـه ــم
املـنــاوئــة لسياسات رئيسهم دونــالــد
ت ــرام ــب ،وه ــي ت ـحــركــات تـتـقــاطــع مع
املصالح األردنية .أبرز هؤالء قيادات
م ــن ال ـح ــزب ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي ورئـيـســة
م ـج ـل ــس الـ ـ ـن ـ ــواب ن ــان ـس ــي ب ـي ـلــوســي
التي أعلنت معارضتها الضم ،خالل
اجتماع افتراضي عقدته مــع أعضاء
«امل ـج ـلــس الــدي ـمــوقــراطــي ال ـي ـهــودي».
بيلوسي ،املوصوفة بأنها قريبة من
اململكة ،خاصة أن آخر زيــارة لها إلى

بيروت حمود

من المؤشرات «اإليجابية» للمملكة الخالف اإلسرائيلي على خرائط الضم (أ ف ب)

اململكة كانت في تشرين األول/أكتوبر
أراض من جانب
املاضي ،قالت إن «ضم
ٍ
أح ـ ـ ــادي يـ ـع ـ ّـرض امل ـس ـت ـق ـبــل لـلـخـطــر،
ويـ ـ ـق ـ ــوض مـ ـص ــال ــح األم ـ ـ ـ ــن ال ـق ــوم ــي
األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،وعـ ـ ـق ـ ــودًا مـ ــن ال ـس ـي ــاســة
الحزبية ...نحن قلقون للغاية ملا نراه
ي ـحــدث ب ـشــأن الـ ـض ــم» .وع ــن «صـفـقــة
ال ـقــرن» ،قــالــت« :إنـهــا ال تحتوي على

عوائق وسيناريوات
ثمة تعقيدات كبيرة في
العالقة األردنية ـ اإلسرائيلية ال يمكن
االنفالت منها بسهولة ،فربع قرن
من «السالم» لم يجعل من العالقات
طبيعية ،فيما استعانت ّ
عمان بالكتمان
على تسيير العمل األمني واالقتصادي
وحتى السياسي مع تل أبيب ،بل بتحفظ
مبالغ به تجنبًا لردود الفعل الشعبية
التي ،على ضعفها وأقليتها ،لم تقبل
إلى غاية اللحظة الجار الذي تراه عدوًا.
يدرك الحكم الهاشمي أن المعارضة
الباهتة لـ«وادي عربة» ال ّ
تخوله المبالغة
في االنفتاح على إسرائيل ،بل يمكن
القول إن شعبية النظام ترتفع في
أوقات التوتر مع العدو ،التي تنتهي
عادة بتسوية يقبلها القصر ،كما
حدث في «حادثة السفارة» أو البوابات
اإللكترونية في القدس .لكن األمر اآلن
يختلف مع وجود حاضنة للتطبيع
أكبر وأكثر ً
ثراء ،أي الخليج ،ولذلك وصل
التلويح األردني إلى حد التلميح إلى
مصير التسوية .لكن ما األفق المتوقع
ألوراق الضغط األردنية؟

سحب السفير وتجميد العالقات
تعاقب ستة على منصب السفير األردن ــي لــدى تل أبيب،
آخرهم غسان املجالي الذي وافق عليه اإلسرائيليون بصفة
«سفير فوق العادة» في  18أيلول/سبتمبر  .2018خالل
مفاصل محددة ،منها انتفاضة األقصى الثانية (،)2000
سحبت ّ
عمان سفيرها ،لكنها وال مرة أغلقت السفارة ،إذ
يبقى القائم بأعمال السفير يدير العالقات الفعلية التي
ال تنقطع ،بل يمكن أن يستمر هذا ملدد طويلة ،كما حدث
ُ
بني  2000و .2004لذلك ،سواء استدعي السفير للتشاور
أم سحب إلــى ال ــوزارة ،ال يمكن قطع العالقات املتشابكة،
خصوصًا في موضوع التنسيق األمني وضبط الحدود،
عدا العالقة مع رام الله التي تمر بالضرورة عبر تل أبيب.

إلغاء اتفاقية الغاز
بـعــد أخ ــذ ورد فــي مــوضــوع اتـفــاقـيــة اس ـت ـيــراد ال ـغــاز من
إسرائيل ،ومع تنامي السخط عليهاّ ،
وتبرؤ مجلس النواب
منها ،جاء قرار «املحكمة الدستورية» ليقطع الطريق على
أي مناهضة لها ،في وقت يسري فيه «قانون الدفاع» في
اململكة بسبب «ك ــورون ــا» ،كما ّ
تسير الحكومة األعـمــال
ومـنـهــا تـحــديــد ال ـحــركــة وإعـ ــان حـظــر ال ـت ـج ــوال .وكــانــت
«الدستورية» قد ّ
أقرت في منتصف أيار/مايو املاضي أنه
ال يجوز إصدار قانون إللغاء االتفاقية ،ألن ذلك يتعارض
مــع الـتــزامــات كــانــت اململكة قــد صـ ّـدقــت عليها بمقتضى
ً
قــانــونــي .وه ــذه االتـفــاقـيــة لــم تـعــرض أص ــا عـلــى مجلس
النواب ،كما يترتب شرط جزائي على إلغائها ّ
يقدر بعشرة
مليارات دوالر أميركي ،وهو شرط مكلف جدًا ،وال سيما
مع الخسائر الفادحة لالقتصاد األردني في أزمة كورونا،
ما يعني استبعاد هذا الخيار حاليًا.

إلغاء «وادي عربة»؟
تتناقل األوساط غير الرسمية معلومات عن إمكانية تنفيذ

رام الله :نردع القرار بمحاربة المقاومة!

عبد الله هذه الخطوة ،خصوصًا بعد إعالنه شخصيًا رفض
التجديد مللحقني منها ،املتعلقني بالباقورة والغمر ،وارتفاع
شعبيته من بعد ذلك .وهو ورث االتفاقية من أبيه عام ،1994
وكان آنذاك مجرد أمير عادي في العائلة امللكية وبعيدًا من
الـقــرارات .لكن منذ توليه الحكم في  ،1999عايش  21عامًا
من عمرها ،اتسمت بتوترات «مقدور» عليها .لكن هذه هي
املرة األولى في التصادم الحقيقي مع تل أبيب ،فيما تعرف
دوائر الحكم أن أي تحلل منها ال يكون بمجرد تغريدة توجه
إلى الحكومة للتنفيذ .فوفق املادة  29من االتفاقية الخاصة
بحل النزاعات ،تشير الفقرة األولى إلى التفاوض وسيلة لحل
النزاعات الناتجة عن تطبيق بنود االتفاقية أو تفسيرها .أما
الفقرة الثانية ،فتلفت إلى حل النزاعات بالتوفيق بني الطرفني
أو إحالتها إلى لجنة تحكيم ،وهــذا يعني أن ّ
عمان تشتري
الــوقــت لـحــل «نـ ــزاع» سـيـكــون غــالـبــا عـلــى مــوضــوع ترسيم
الـحــدود املـحــدد فــي الفقرة الثانية مــن امل ــادة  3مــن املعاهدة
(تــم تحديد ال ـحــدود بــن الـطــرفــن دون املـســاس بــوضــع أي
أراض وقعت تحت سيطرة الحكم العسكري اإلسرائيلي عام
ٍ
.)1967
أما النزاع اآلخر بخصوص الوصاية الهاشمية ،فطبقًا ملا ورد
في الفقرات الثالث من املادة  9بعنوان «األماكن ذات األهمية
التاريخية والدينية» ،ال وجود ملصطلح الوصاية ،وكل ما هو
موجود «احترام للدور األردني» .وفيما يخص الفقرة الثالثة
بالذات« ،سيقوم الطرفان بالعمل معًا لتعزيز حوار األديان
بــن األدي ــان التوحيدية الثالثة للعمل باتجاه تفاهم ديني
ً
والتزام أخالقي وحرية العبادة والتسامح والسالم» .وأصال
هناك تطابق لهذا مع ما جاء في «صفقة القرن» ،إذ سيكون
لألردن دور املنسق السياحي الذي يعمل في لجنة إسرائيلية
مشرفة على القدس ،وهي لجنة تتدخل فيها واشنطن وتل
ً
أبيب ،وسيكون أعضاؤها من أطراف أخرى ،ما يعني دخوال
سعوديًا وإمــاراتـيــا من أوســع األب ــواب .كل ذلــك يضع فكرة
إلغاء اتفاقية التسوية أو أجزاء منها في مهب الريح.

ش ـ ـ ــيء مـ ـشـ ـت ــرك م ـ ــع ك ـل ـم ــة خـ ـط ــة أو
س ــام» .كــذلــك ،تتعالى أص ــوات نــواب
أمـيــركـيــن آخــريــن ضــد ال ـضــم ،فحتى
املرشح الديموقراطي جو بادين أعلن
ّ
يصعب األمر على
معارضته ،وهو ما
إدارة تــرامــب الـتــي اشـتــرطــت بــدورهــا
«إجماعًا إسرائيليًا» للتنفيذ (راجــع
التقرير املـقــابــل) ،أمــر يضغط بــدوره
عـلــى رئ ـيــس حـكــومــة ال ـعــدو بنيامني
نتنياهو ،ال ــذي يــواجــه انـتـقــادات من
أعضاء «مجلس مستوطنات الضفة»
غ ـيــر ال ــراض ــن ع ــن ال ـخ ـط ــة ،ألن ـه ــا ال
ً
ت ـنــاســب خــرائ ـط ـهــم ،م ــا يـمـثــل عــامــا
إضافيًا ملؤشرات مريحة ّ
لعمان.
على جانب الضفة الشرقية ،يتمسك
األردن بـخـيــار «الـ ـس ــام» رغ ــم ك ــل ما
ّ
سبق ،بل يتكئ عليه في رفض بسط
«ال ـس ـيــادة» اإلســرائـيـلـيــة على الضفة
الـغــربـيــة واألغـ ـ ــوار ،وه ــو ينظر بعني
األمـ ــل إل ــى إعـ ــان اإلدارة األمـيــركـيــة،
ع ـ ـلـ ــى لـ ـ ـس ـ ــان املـ ـ ـن ـ ــدوب ـ ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة
ال ــدائ ـم ــة لـ ــدى األم ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة ،كـيـلــي
كـ ــرافـ ــت ،أن بـ ــادهـ ــا «ت ـ ـبـ ــذل ج ـه ــودًا
حثيثة مــع أطـ ــراف الـلـجـنــة الــربــاعـيــة
وأعـ ـض ــاء م ـج ـلــس األم ـ ــن السـتـئـنــاف
املفاوضات املتوقفة منذ  ،»2014التي
كــان يشارك فيها األردنـيــون بطبيعة
الحال ،عبر تواصل ثنائي مباشر مع
اإلسرائيليني .فحاليًا ،ال حوار أردنيًا
ـ ـ إســرائـيـلـيــا فــي الـعـلــن ،وق ــد ال يكون
هناك حــوار مباشر أيضًا مع حكومة
نتنياهو ـ غانتس الرامية إلــى بسط
سيطرتها على األراضي «املحتلة من
األردن» ع ــام  .1967لـكــن الــافــت هنا
م ــا تـطــالـعـنــا ب ــه ال ـص ـحــافــة الـعـبــريــة
عن قبول األردن تسويات بخصوص
تمثيل سـعــودي فــي مجلس األوقــاف
وشـ ــؤون امل ـقــدســات اإلســام ـيــة ال ــذي
ّ
وسعت الحكومة األردنـيــة ،بقرار من
مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء ،ع ـضــوي ـتــه ،ل ـي ــزداد
العدد من  11إلى  18عضوًا في شباط/
ف ـبــرايــر  ،2019وكـلـهــم فلسطينيون.
ه ـ ــذه ال ـ ــزي ـ ــادة أتـ ــاحـ ــت ل ـش ـخ ـص ـيــات
مـحـســوبــة عـلــى الـسـلـطــة ف ــي رام الـلــه
أن تكون بــوزن أكبر فــي املجلس .أما
مــا قـيــل عــن ق ـبــول عـضــويــة الــريــاض،
م ــع غ ـيــاب الـتــأكـيــد ح ــول ــه ،فــإنــه كمن
يطلق الـنــار على نفسه بالنسبة إلى
الـحـكــم الـهــاشـمــي فــي األردن ،خاصة
أن من غير املنطقي أن تستعني ّ
عمان
بالرياض ملجابهة أنقرة ،خصوصًا أن

موقف تركيا في هــذا امللف أقــرب إلى
اململكة ،بعدما أبــدت دعمًا للوصاية
الهاشمية.
م ـ ـ ــع ه ـ ـ ـ ــذه امل ـ ـ ـ ــؤش ـ ـ ـ ــرات اإلي ـ ـجـ ــاب ـ ـيـ ــة
ال ـض ـع ـي ـفــة ،تـمـشــي ع ـ ّـم ــان ب ـع ــرج في
دف ــاع ـه ــا ع ــن ال ــوص ــاي ــة ع ـلــى أوقـ ــاف
القدس ،وكذلك عن الخيار السياسي
الـ ـض ــام ــن لـ ـه ــا ،أي «حـ ـ ــل ال ــدولـ ـت ــن
وإقــامــة دول ــة فلسطينية عاصمتها
القدس الشرقية» ،فما ّ
تمسكها بذلك
إال ألنــه مطلب سـيــادي داخ ـلــي .لكن،
رغـ ــم اإلش ـ ـ ــادة ب ــال ـع ــاق ــات وت ـضــافــر
ال ـج ـه ــود ب ــن األردن وال ـس ـل ـط ــة فــي
ه ــذه املــرحـلــة الـحــرجــة ،ف ــإن عـبــد الله
ودائـ ــرتـ ــه امل ـح ـي ـطــة م ـم ــن ي ـصــوغــون

يحاول «أصدقاء» األردن
من الديموقراطيين
في واشنطن
إنقاذ الموقف

الـقــرار ،يــدركــون أن هــذا التقارب غير
مـفـيــد ،ألن رام الـلــه تـعــانــي مــن مــوات
واضح ورفض فلسطيني داخلي لها،
ولــذلــك يكبر أمـلـهــم بالثقل املـصــري.
تقول مصادر إن ما تريده ّ
عمان من
القاهرة أكثر من بيان مشترك رافض
لـلـضــم ،ألن ا ّملـطـلــوب فعليًا «تشكيل
تكتل مــن مــوقـعــي م ـعــاهــدات الـســام
مع إسرائيل ليكون صدى أي تهديد
مــن أي مـسـتــوى مــدويــا وأك ـثــر جدية
عند اإلســرائـيـلـيــن» .املشكلة هنا أن
م ـصــر تـقـيــس مـصــالـحـهــا م ــع مـحــور
السعودية ـ اإلمارات الالهث للتطبيع،
ما يفقد اململكة دورها كممر إجباري
بني عواصم الخليج وتل أبيب ،ومن
خلفها الـطــريــق االقـتـصــادي الــواعــد،
وحـ ـت ــى ك ـق ـن ــاة ات ـ ـصـ ــال رسـ ـمـ ـي ــة ،إذ
بـ ــوجـ ــود الـ ــريـ ــاض تـ ـب ــدو املــرج ـع ـيــة
الــديـنـيــة أقـ ــوى آلل س ـعــود مـنـهــا آلل
ه ــاش ــم ،وهـ ــذا أك ـب ــر م ـخ ــاوف األردن
التي يلعب عليها اإلسرائيليون.

ـام على أخذ ّ
أيـ ٌ
ورد في مدى واقعية قرار
السلطة الفلسطينية وقف التنسيق بكل
صوره مع العدو اإلسرائيلي حسمه من
جهة سلوكها الفعلي (راجع عدد األمس:
وق ــف ان ـت ـقــائــي ل ــ«ال ـت ـن ـس ـيــق» :الـسـلـطــة
تناور بالورقة األخيرة) ،ومن جهة أخرى
ح ـ ــوار ل ــوزي ــر الـ ـش ــؤون امل ــدن ـي ــة ،حسني
الشيخ ،مــع صحيفة «نـيــويــورك تايمز»
األم ـي ــرك ـي ــة أم ـ ــس .ال ـش ـيــخ ق ـ ـ ّـدم م ـقــاربــة
سريالية للرد على الـقــرار اإلسرائيلي ـ
ً
األمـيــركــي ضــم الضفة املحتلة ،قــائــا إن
«السلطة ستستمر في تقليص املوازنات
وال ــروات ــب املـنـقــولــة إل ــى ق ـطــاع غ ــزة من
جـهــة (بـعــد ق ــراره ــا وق ــف اس ـتــام أم ــوال
ال ـضــرائــب مــن إســرائ ـيــل) ،وف ــي محاربة
اإلره ـ ــاب ف ــي ال ـض ـفــة م ــن ج ـهــة أخـ ــرى»،
وهـ ــدف ذل ــك «ردع إســرائ ـيــل ع ــن إح ــال
قانونها على الضفة».
فــي املقابلة ،أوض ــح الشيخ املـســار الــذي
ستسلكه رام ال ـلــه بــالـقــول إن «السلطة
ستتخذ خطوات لالنفصال عن إسرائيل
الكاملة
وإجبارها على تحمل املسؤولية
َ
كجيش محتل عن حياة أكثر من مليوني
فلسطيني» ،إذ يرى مسؤولو السلطة أن
خطوات من هذا النوع «قادرة على جعل
إســرائ ـيــل واملـجـتـمــع ال ــدول ــي يــأخــذانـهــا
على محمل الجد ويسحبان نية الضم،
قبل فوات األوان» .يضيف املسؤول البارز
عن العالقات مع إسرائيل (بجانب مدير
املخابرات ماجد فرج) ،وأقرب مستشاري
رئـيــس السلطة ،محمود عـبــاس« ،لسنا
عــدمـيــن أو حـمـقــى وال نــريــد ف ــوض ــى...
نـحــن بــراغ ـمــات ـيــون ،وال نــريــد أن تصل
األمــور إلــى نقطة الــاعــودة .الضم يعني
أنه ال يوجد طريق للعودة في العالقات

م ــع إس ــرائـ ـي ــل» ،ف ــي إش ـ ـ ــارة إلـ ــى إع ــان
عباس «االنسحاب من جميع االتفاقات
ّ
املوقعة مع إسرائيل والواليات املتحدة»
بما في ذلك «التنسيق األمني» .مع ذلك،
يستمر أمن السلطة في اعتقال املقاومني
وإح ـبــاط أي عمليات ضــد ال ـعــدو ،وهــو
مــا ي ــراه الـشـيــخ «اسـتــراتـيـجـيــة تتمسك
بها السلطة رغم كل شــيء ...لسنا سلطة
ّ
محلية أو جمعية خيرية».
بلدية
«االسـتــراتـيـجـيــة الـتــي تتبعها السلطة
تهدف إلى تذكير إسرائيل بعبء غياب
األول ـ ـ ــى ،وإثـ ـب ــات االسـ ـتـ ـع ــداد لـلـسـمــاح
لـهــا بــاالنـهـيــار إذا مــا فــرضــت إســرائـيــل
الـ ـسـ ـي ــادة (عـ ـل ــى م ـس ـت ــوط ـن ــات ال ـض ـفــة
والـ ـغ ــور)» ،مـسـتــدركــا« ،إم ــا أن يـعــودوا
ع ــن ق ــراره ــم بــالـضــم وأن ت ـعــود األم ــور
إلــى طبيعتها ،وإمــا أن يواصلوا الضم
وي ـص ـب ـحــوا ق ــوة اح ـت ــال ف ــي ال ـض ـفــة».
وبرغم أن املسار التفاوضي قبل توقيع
يفض سوى
اتفاق أوسلو إلى اليوم لم
ِ
إلى تقديم تنازل وراء آخر من السلطة،
ً
وصـ ـ ـ ـ ــوال إل ـ ــى اإلج ـ ـ ـهـ ـ ــاز ال ـ ـكـ ــامـ ــل ع ـلــى
ّ
«ح ــل الــدول ـتــن» كـمــا فــصـلــت الـتـســويــة

ف ــي ال ـخ ـطــة األم ـي ــرك ـي ــة ـ ـ ـ ـ اإلســرائ ـي ـل ـيــة
املـعــروفــة بـ«صفقة ال ـقــرن» ،رأى الــوزيــر
الفلسطيني أنــه «فــي حــال أصـبــح قيام
دول ــة فلسطينية غـيــر قــابــل للتحقق»،
ف ــإن ال ــرد سـيـكــون بــ«تـقـلـيــص السلطة
ال ــوظ ــائ ــف املــدن ـيــة م ـثــل إدارة املـ ــدارس
واملستشفيات ومراكز الشرطة ،ما يشكل
خ ـطــورة عـلــى إســرائ ـيــل» ،مــع أن الــواقــع
ّ
ُيظهر أن سلوك السلطة منذ «أوسلو»
لــم ي ـخــرج عــن كــونـهــا أداة وظـيـفـيــة في
خدمة االحتالل.
فــي األس ـب ــوع امل ــاض ــي ،أعـلــن ّمستشارو
«أبــو مــازن» أن السلطة لن تتلقى أمــوال
الـضــرائــب الـتــي تجبيها إســرائـيــل ،وردًا
على ذلك ،قال الشيخ للصحيفة األميركية:
«مـ ـ ــن ال ـ ــواض ـ ــح أن ـ ـهـ ــا أمـ ــوال ـ ـنـ ــا ،لـكـنـنــا
سـنـحـصــل عـلـيـهــا ب ـن ـ ً
ـاء عـلــى االت ـفــاقــات
بيننا» ،رغم أن ذلك «سيتسبب في أزمة
اق ـت ـصــاديــة لـلـسـلـطــة ،م ــا يـجـبــرهــا على
خفض الرواتب وتسريح املوظفني ودمج
اإلدارات أو حتى تعطيل الحكومة» .كيف
ستفيد ه ــذه الـخـطــوة فــي الـضـغــط على
إسرائيل؟ يجيب« :السلطة ستقطع 105

أعلن أهم مستشاري عباس أن السلطة ستعتقل من يعتزم تنفيذ عمليات (أ ف ب)

مــايــن دوالر مــن األم ــوال الـتــي ترسلها
إل ــى غ ــزة ك ــل ش ـهــر ل ــروات ــب امل ـســؤولــن
والعموالت والخدمات الطبية .قد تؤدي
هــذه التخفيضات إلــى تقويض الوضع
األم ـنــي فــي الـقـطــاع ال ــذي تسيطر عليه
حـمــاس» .واسـتـطــرد« :كــل ي ــوم ،أنسحب
(السلطة) من مسؤولياتي .وبذلك أقول
لإلسرائيليني :إذا استمر هــذا الــوضــع،
سـيـتـعــن عـلـيـكــم تـحـمــل ك ــل املـســؤولـيــة
كقوة احتالل .من شأن ذلك إعادة الوضع
إلى ما كان عليه قبل توقيع أوسلو».
ّ
يصر الشيخ على تطبيق
بعد كل هــذا،
رام ال ـل ــه ع ـق ـيــدت ـهــا األم ـن ـي ــة ،إذ ي ـقــول:
«ق ـ ــوات األمـ ــن س ـتــواصــل ال ـح ـفــاظ على
ال ـق ــان ــون وال ـن ـظ ــام وم ـح ــارب ــة اإلرهـ ــاب
(يـ ـقـ ـص ــد ح ـ ــرك ـ ــات امل ـ ـق ـ ــاوم ـ ــة) ،ل ـك ـن ـهــا
ستعمل وحدها» ،في تأكيد ملا تحدثت
به مصادر أمنية لـ«األخبار» .كما أشار
إلى أن «السلطة ّلن تسمح بسفك الدماء.
الـهــدف هــو تجنب العنف والـفــوضــى...
هـ ـ ــذا قـ ـ ـ ــرار اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي .نـ ـح ــن ن ــري ــد
الـســام ودول ـتــن ،لكنني ال أت ـعــاون مع
إســرائ ـيــل» .وع ــن كيفية عـمــل األم ــن إذا
ّ
وجـ ــد أن فـلـسـطـيـنـيــن ي ـع ـت ــزمــون ش ــن
ّ
عمليات ،أكد أنها «ستعتقلهم إذا كانوا
ال يزالون في الضفة .ولكن إذا كانوا قد
وص ـل ـ ّـوا إلـ ــى داخـ ــل إســرائ ـيــل بــالـفـعــل،
سنحذر اإلسرائيليني»ّ ،
ملمحًا إلــى أن
ي ـجــري الـتـحــذيــر عـبــر وس ـي ــط« :ســأجــد
طريقة إليقافه» .وأضاف« :أي إسرائيلي
ُيـعـتـقــل ف ــي األراضـ ـ ــي الـفـلـسـطـيـنـيــة لن
نسلمه للسلطات اإلسرائيلية ...لن أنقله
إل ــى إســرائ ـيــل .مــن يــوجــد هـنــا ويحمل
ال ـج ـن ـس ـي ــة اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ويـ ــرغـ ــب فــي
بـيــع امل ـخ ـ ّـدرات أو امل ـتــاجــرة بــال ـســاح...
ال أس ـت ـط ـي ــع إيـ ـق ــاف ــه؟ لـ ــن ن ـس ـل ــم أح ـ ـدًا
إلسرائيل».

َ
ّ
واشنطن تستعجل الضم :بقرار حكومي وال داعي للكنيست
يحيى دبوق
هل يفي رئيس الحكومة اإلسرائيلية ،بنيامني نتنياهو،
بـمــا وع ــد ب ــه ،ويـضــم ثـلــث الـضـفــة املحتلة فــي األول من
الشهر املقبل؟ اإلشــارات الــواردة من تل أبيب تشير إلى
الشيء ونقيضه ،مع حديث واســع عن إمكان التأجيل،
ومحادثات تقودها اإلدارة األميركية لتحقيق الضم من
دون أي تــداعـيــات تؤثر سلبًا فــي االنتخابات الرئاسية
في الواليات املتحدة ،في تشرين الثاني/نوفمبر املقبل.
ً
وبناء على توجهات واشنطن لتحقيق غالبية إسرائيلية
واسعة لعملية الضم ،شارك السفير لدى تل أبيب ،ديفيد
فريدمان ،في اجتماع ضم نتنياهو ووزيــر األمــن بيني
غــانـتــس ،إضــافــة إل ــى وزي ــر الـخــارجـيــة غــابــي أشـكـنــازي
ورئ ـيــس الكنيست يــاريــف لـيـفــن ،ملناقشة خـطــة الضم
(وفــق صحيفة «جيروزاليم بــوســت») .مصدر أميركي
كشف خالصة موقف واشنطن من الخطة لجهة توقيتها
ومـسـتــوى اإلج ـم ــاع اإلســرائ ـي ـلــي إزاءهـ ــا وكــذلــك طريقة
إقرارها قانونيًا وأسلوب تنفيذها ،ما يوحي أن الواليات
ً
املتحدة هي التي تقرر أوال ،يتبعها اإلسرائيليون ،في كل
ما يتعلق بالضم ،بما يشمل من تجب عليه املوافقة ومن
يسمح له باالمتناع أو الرفض.
وفق املصدر األميركي ،موافقة غانتس ضرورية ،وعليه
ّ
يتجزأ من املوافقني على الخطة إن أرادت
أن يكون جزءًا ال
املؤسسة السياسية أن توافق اإلدارة األميركية عليها.
وكما يشير املصدر ،تسعى الواليات املتحدة إلى االبتعاد
عــن مـســار املــوافـقــة القانونية عبر الكنيست واالكـتـفــاء

بموافقة الحكومة ،إذ «يمكن مــن ناحية القانون فرض
السيادة على أراضي االنتداب البريطاني بقرار يصدر عن
ّ
مجلس الوزراء ،وهو مسار مفضل» ،ومن شأنه تعطيل
إقــرار الضم طبقًا لقانون يصدر عن الكنيست بغالبية
عــاديــة لـكــن «مـصـحــوبــا بـفــوضــى وخ ـطــابــات مـعــارضــة
ال تعبر عــن إج ـمــاع» .على هــذه الخلفية ،تسعى اإلدارة
األميركية إلى إقــرار الضم سريعًا «بال ضجة سياسية
في إسرائيل» ،ما من شأنه إفادة الرئيس دونالد ترامب
في سباقه للفوز بوالية رئاسية ثانية ،ومن دون تداعيات
سلبية عليه .وهذا يدفع واشنطن إلى الضغط باتجاهني:
إقرار الخطة في الحكومة اإلسرائيلية عبر موافقة غانتس
وحزبه« ،أزرق أبيض» إضافة إلى إقرارها في موعدها
املـقـ ّـرر أو ما يقرب منه ،األول من الشهر املقبل ،وثانيًا
االبـتـعــاد قــدر اإلمـكــان عــن موعد االنتخابات األميركية
الحتمال أن تتسبب الخطة في ردود سلبية في الساحة
اإلقليمية.
ما ورد في تلك الصحيفة يفسر تسريبات أخرى وردت
أمس في اإلعالم العبري (صحيفة «يسرائيل هيوم») عن
توجه لدى غانتس لزيارة األردن على خلفية خطة الضم،
ّ
معني وفقًا ملوقفه املعلن بضرورة تنسيق الخطوة
إذ إنه
إقليميًا ،وتحديدًا مع الجانب األردنــي ،ما يعني ضرورة
معاينة مــوقــف عـمــان بـعـيـدًا عــن موقفها العلني «ال ــذي
يشمل أغراضًا دعائية» ،وقد ال يعبر عن موقف اململكة
َ
الفعلي .ومن املعروف أن موقفي غانتس واشكنازي غير
واض ـحــن رسـمـيــا مــن الـخـطــة ،وإن كــانــا ال يعارضانها
بذاتها ،لكنهما يعلقان موافقتهما على موقف واشنطن،

وكذلك أال يؤدي إلى تداعيات إقليمية سلبية من شركاء
إسرائيل في اإلقليم .وفي تقرير «يسرائيل هيوم» تأكيد
أن موعد زيــارة غانتس سيكون خــال األسابيع املقبلة،
من دون اإلشارة إلى موعد محدد ،ما يفسح املجال أمام
األسئلة ،ومنها هل الــزيــارة قبل أو بعد الضم ،وهــل هي
زي ــارة استكشاف مــوقــف ،أو تبريرية لــواقــع الـضــم بعد
اتخاذه؟
في غضون ذلك ،ذكرت صحيفة «معاريف» أن املؤسسة
األمنية تستعد لتصعيد أمني واســع النطاق فــي الضفة
نتيجة أي توتر سياسي يعقب إقــرار خطة الضم الشهر
املـقـبــل .ووفـقــا ملـصــادر عسكرية نقلت عنها الصحيفة
أم ــس ،ال تملك املــؤسـســة األمـنـيــة مـعـلــومــات استخبارية
مـلـمــوســة ع ــن تـصـعـيــد م ـق ـبــل ،لـكـنـهــا ت ـقــدر «اح ـت ـمــاالت
لتصعيد مـيــدانــي ...فــي مــا يتعلق بالجيش
معقولة ج ـدًا ّ
اإلسرائيلي ،يحتل التأهب في امليدان الحتمال التصعيد
رأس سلم األولويات لدى األركان العامة ،لكن ذلك ال ينعكس
قرارات تتعلق بزيادة التعزيزات واستدعاء قوات احتياط
ّ
بتشوش املوقف
إلخضاعها لتدريبات مسبقة» .وربطًا
السياسي في تل أبيب ،والتدخل األميركي الضاغط لفرض
شروط محددة نقيضة ملا كان ُيخطط له بتمرير الضم عبر
قانون في الكنيست بغالبية بسيطة ،ذكرت «معاريف» أن
تصعيد
الجيش الذي يؤكد االستعداد ملواجهة احتماالت
ّ
في الضفة «ال يعلم إلى اآلن أي شيء عن القرارات املتوقع
أن تقرها املؤسسة السياسية فــي كــل مــا يتعلق بالضم
ومداه وحدوده» ،علمًا أن ثالثة أسابيع فقط تفصل امليدان
وتداعياته عن املوعد ّ
املعي من نتنياهو.

