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دوافع مشتركة
ــن  ــه م ــان عن ــرى اإلع ــرك ج ــروع املش ــاً أن امل كان ملفت
جانــب واحــد، وهــو الجانــب اإلرسائيــي فقــط، فيــا اكتفــى 
ــوزارة االســتثار  الجانــب األردين بترصيــح ملصــدر مســؤول ب
قــال فيــه إن “املــروع عبــارة عــن منطقــة حــرة خاصــة تعود 
فكــرة إنشــائها إىل عــام 1998، ويديــره القطــاع الخــاص، وإن 
اإلعــان اإلرسائيــي قــد يكــون خطــوة أوليــة نحــو اســتكال 
املــروع الــذي ننتظــر ملعرفــة املزيــد مــن التفاصيــل بشــأنه 
ــن أن  ــوح ع ــر وض ــا يع ــو م ــمية”، وه ــوات الرس ــر القن ع
اإلعــان عــن املــروع يف هــذا الوقــت جــاء لتحقيــق أهــداف 

إرسائيليــة يف املقــام األول، ميكــن قراءتهــا يف التــايل:

1- أهــداف انتخابيــة: تُقبــل إرسائيــل مطلــع نوفمــر املقبــل 
عــى انتخابــات مبكــرة هــي الخامســة يف غضــون نحــو ثــاث 
ــر أزمــة سياســية محتدمــة أفضــت  ســنوات ونصــف عــى أث
ــد عــى حــل  ــر البي ــت، ويائ ــايل بيني إىل توافــق كل مــن نفت

ــى  الكنيســت عــى أن يتــوىل األخــر رئاســة الحكومــة حت
ــات. إجــراء االنتخاب

ومــن هــذا املنطلــق تبــدو األهــداف االنتخابيــة واضحــة 
وراء ســعي البيــد إىل طــرح هــذا املــروع يف هــذا التوقيــت، 
وذلــك مــن خــال الســعي إىل تحقيــق اخراقــات يف ملفــات 
ــازات،  ــا إنج ــن بوصفه ــويقها لإلرسائيلي ــري تس ــة يج خارجي
ومــن ثــم تســهم يف زيــادة رصيــد حــزب “هنــاك مســتقبل” 
الــذي يتزعمــه البيــد وحــزب “ميينــا” الــذي يتزعمــه نفتــايل 
ــا االئتــاف الحكومــي الحــايل، يف مقابــل  بينيــت اللذيــن كّون
الســابق  الــوزراء  الــذي يتزعمــه رئيــس  الليكــود  حــزب 
بنيامــن نتنياهــو، والــذي تشــر تقديــرات إىل أن عــدم عودتــه 
إىل رئاســة الــوزراء يف إرسائيــل ميكــن أن يكــون هدفــاً مشــركاً 
مــا بــن األردن والحكومــة الحاليــة؛ بالنظــر إىل حجــم الــرر 
الــذي أصــاب العاقــات اإلرسائيليــة – األردنيــة يف عهــد 

ــوزراء. ــه األخــرة يف رئاســة ال ــان حقبت نتنياهــو، خاصــة إب
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طــرح تصديــق الحكومــة اإلســرائيلية، فــي 31 يوليــو 2022، علــى اقتــراح رئيــس الــوزراء، يائيــر البيــد، ووزيــر 
التعــاون اإلقليمــي، عيســوي فريــج، لتســريع مشــروع “بوابــة األردن” الــذي يمثــل منطقــة صناعية مشــتركة 
بيــن كل مــن تــل أبيــب وعّمــان، تســاؤالت بشــأن األهــداف التــي قامــت مــن أجلهــا إســرائيل بإعــادة إحيــاء 
هــذا المشــروع المتوقــف منــذ توقيــع اتفــاق الســام بيــن البلديــن فــي وادي عربــة عــام 1994، والعوائــد 

التــي يجنيهــا البلــدان مــن ورائــه، وانعكاســاته علــى مســار التعــاون بينهمــا.

بوابــة األردن: أهــداف تســريع التعــاون االقتصــادي بيــن تــل أبيــب وعّمــان, العــدد 1617، 19 أغســطس 2022، أبوظبــي: المســتقبل 
لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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2- ترميــم العالقــة مــع األردن: تــررت العاقــات اإلرسائيليــة 
– األردنيــة بشــكل كبــر يف عهــد بنيامــن نتنياهــو عــى أثــر 
أكــر مــن ملــف، يــأيت يف مقدمتهــا ملــف الوصايــة الهاشــمية 
عــى املقدســات اإلســامية يف القــدس والخافــات التــي دارت 
بــن البلديــن بشــأن هــذه الوصايــة، وصــوالً إىل أزمــة الحــارس 
ــن  ــن اثن ــن أردني ــل مواطن ــذي تســبب يف مقت ــي ال اإلرسائي
ــب  ــم، اســتقباله مــن جان ــة بعــّان ث يف العاصمــة اإلرسائيلي
نتنياهــو يف مقــر رئاســة الــوزراء، مــا أثــار توتــرات حــادة بــن 
البلديــن، وهــو األمــر الــذي أشــار إليــه بينيــت بقوله إنــه كان 
هنــاك انفصــال حــاد يف العاقــة مــع األردن بســبب نتنياهــو. 

املســؤولن  كبــار  عقدهــا  التــي  اللقــاءات  وتظهــر 
ــروراً  ــوج م ــحاق هرتس ــس إس ــن الرئي ــدءاً م ــن ب اإلرسائيلي
ــاع،  ــر الدف ــوالً إىل وزي ــد وص ــت والبي ــوزراء بيني ــي ال برئي
بينــي جانتــس، مــع امللــك عبــد اللــه الثــاين أن ملــف ترميــم 
العاقــات مــع األردن كان عــى رأس قامئــة أولويــات تــل 

ــة.  ــرة الراهن ــال الف ــب خ أبي

ــد  ــن جدي ــروع م ــذا امل ــاء ه ــادة إحي ــل إع ــك متث ولذل
ــا  ــّان، ونقله ــب وع ــل أبي ــن ت ــات ب ــم العاق ــة لرمي فرص
إىل مســتوى اســراتيجي أكــر تقدمــاً مــا جــرت عليــه منــذ 
ــي اقتــرصت يف  ــة عــام 1994، والت ــة وادي عرب ــع اتفاقي توقي
ــة الخاصــة  ــة والتنظيمي ــب األمني ــى الجوان ــر ع ــا األك جزئه
ــه  ــان عن ــة أن اإلع ــدس، خاص ــامية يف الق ــات اإلس باملقدس
ــوزراء اإلرسائيــي  ــم بــن رئيــس ال ــذي ت جــاء بعــد اللقــاء ال
ــن الحســن  ــاين ب ــه الث ــد الل ــد والعاهــل األردين عب ــر البي يائ
ــم  ــه ت ــد أن ــن البي ــذي أعل ــّان، وال ــو 2022 يف ع يف 27 يولي
ــن  ــا م ــروع م ــة للم ــل النهائي ــه إىل التفاصي ــرق خال التط
ــز  ــية وتعزي ــة والدبلوماس ــات االقتصادي ــز العاق ــأنه تعزي ش

ــن.  ــن البلدي ــة ب الســام والصداق

ــع إعــان  ــأيت بعــد توقي عــاوة عــى أن هــذا املــروع ي
النوايــا املهــم يف نوفمــر 2021 بــن تــل أبيــب وعــّان. وينــص 
ــة  ــن الطاق ــاء م ــد الكهرب ــى تولي ــل األردن ع ــى أن يعم ع
الشمســية لصالــح إرسائيــل التــي ســتعمل مــن جانبهــا عــى 
تحليــة امليــاه لصالــح األردن، وقبلــه االتفــاق، يف أكتوبر 2021، 
ــل إىل  ــن إرسائي ــنوية م ــاه الس ــدادات املي ــة إم ــى مضاعف ع
األردن، مــا يعنــي وجــود نوايــا لــدى البلديــن لنقــل العاقــات 

بينهــا إىل مســتوى أكــر تقدمــاً.

3- أهــداف اقتصاديــة مشــركة: تجمــع إرسائيــل واألردن 
ــروع  ــذا امل ــى ه ــترتب ع ــة س ــد اقتصادي ــداف وعوائ أه
عــى  –القائــم  املــروع  أن  مقدمتهــا  يف  يــأيت  املشــرك، 
إنشــاء منطقــة صناعيــة مشــركة عــى أراٍض أردنيــة مبنطقــة 
األغــوار مبحافظــة إربــد مــزودة بجبهــة لوجســتية إرسائيليــة 

للشــحن والنقــل ــــ سيســهم يف تعزيــز الصــادرات اإلرسائيليــة 
واألردنيــة مــن خــال املوانــئ اإلرسائيليــة، خاصــة مينــاء 
حيفــا، وباالســتفادة مــن مميــزات اتفاقيــات التجــارة الحــرة 
التــي تربــط كاً مــن إرسائيــل واألردن مــن جانــب بالواليــات 
ــن  ــا م ــة وغره ــدول العربي ــاد األورويب وال ــدة واالتح املتح
ــذه  ــة يف ه ــع املنتج ــواقاً للبضائ ــل أس ــد متث ــي ق ــدول الت ال

ــر.  ــب آخ ــن جان ــة م ــة الصناعي املنطق

وإىل جانــب ذلــك، ســيوفر هــذا املــروع اآلالف مــن 
ــاً  ــاك توجه ــة أن هن ــن، خاص ــي البلدي ــل ملواطن ــرص العم ف
ــادة التعــاون بــن البلديــن يف مجــاالت التوظيــف، وهــو  لزي
والهجــرة  الحــدود  ســلطة  إعــان  يف  قراءتــه  ميكــن  مــا 
والســكان اإلرسائيليــة، يف 1 أغســطس، الســاح بدخــول نحــو 
ألفــي عامــل أردين إىل إيــات مــن العقبــة للعمــل يف صناعــة 
الفنــادق بإيــات، واســتثنائهم مــن القيــود املفروضــة بســبب 

ــتجد. ــا املس ــروس كورون ف

الهــدف  يتمثــل  إقليميــاً:  إرسائيــل  اندمــاج  تعزيــز   -4
االســراتيجي إلرسائيــل يف االندمــاج بشــكل كامــل وطبيعــي يف 
محيطهــا العــريب واإلقليمــي بوجــه عــام، ومن شــأن إمتــام هذا 
ــا  ــاء عــى خطــوات ســابقة اتخذته املــروع مــع األردن البن
إرسائيــل لتحقيــق هــذا الهــدف، مــن أهمهــا إقامــة عاقــات 
ــار  ــدء يف مس ــة، والب ــدول العربي ــن ال ــدد م ــع ع ــية م سياس
تعــاون اقتصــادي مــع بعضهــا، عــاوة عــى اتخــاذ خطــوات 
متقدمــة يف العاقــات مــع دول أخــرى، مثــل الســعودية، 
تتمثــل يف ســاح اململكــة بعبــور الطائــرات اإلرسائيليــة 
ــوح  ــاه طم ــروع يف اتج ــذا امل ــب ه ــوي. ويص ــا الج مجاله
ــاً للتجــارة عــر االســتغال  إرسائيــل ألن تصبــح مركــزاً إقليمي

ــا. ــاء حيف ــا، خاصــة مين ــل ملوانئه األمث

تحديات قائمة
عــى الرغــم مــن األهــداف والدوافــع املتعــددة التــي تحفــز 
ــل واألردن عــى املــي قدمــاً يف إمتــام هــذا املــروع  إرسائي
املشــرك ملــا ســيحققه مــن عوائــد عــى كليهــا، فــإن هنــاك 
عــدداً مــن التحديــات والعوائــق، التــي قــد متثــل حائــاً 
دون إمتــام هــذا املــروع عــى املديــن القريــب واملتوســط، 

ــايل: ــا يف الت وميكــن إجــال بعضه

1- عوائــق إداريــة: ُوقعــت االتفاقيــة الخاصــة بهــذا املــروع 
بــن البلديــن بشــكل أســايس عــام 1998 وشــهدت تعــراً 
ممتــداً عــى مــدار ســنوات، عــى الرغــم مــن إنجــاز بعــض 
ــة  ــة اإلرسائيلي ــرار الحكوم ــا أن ق ــة، ك ــراءات التمهيدي اإلج
األخــر بترسيــع العمــل يف املــروع قــد ســبقته قــرارات 
وتصديقــات مشــابهة خــال هــذه الســنوات، ولذلــك ميكــن 
القــول إن تنفيــذ هــذا املــروع ليــس مــن الســهولة مبــكان، 
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ــف  ــد تق ــة ق ــة والتنفيذي ــرات اإلداري ــن الع ــد م وإن العدي
حائــاً دون إمتامــه. وهــو مــا أشــار إليــه مصــدر وزارة 
ــتكمل رغــم وجــود  ــأن املــروع مل يُس ــة ب االســتثار األردني
ــهد  ــاص، وش ــاع الخ ــودان للقط ــاً يع ــن حالي ــن عامل مصنع
تعــراً يف اســتكاله لــدى الجانــب اإلرسائيــي منــذ عــام 1998.

2- عــودة نتنياهــو: عــى الرغــم مــن جهــود البيــد وحليفــه 
ــى  ــة، تبق ــة املقبل ــات التريعي ــوز باالنتخاب ــت إىل الف بيني
حظــوظ حــزب الليكــود بزعامــة بنيامــن نتنياهــو قامئــة 
بصــورة قويــة يف الفــوز باالنتخابــات أو عــى األقــل أن يتمكــن 
ــاف حكومــي يعــود مبقتضــاه إىل  نتنياهــو مــن تشــكيل ائت

ــوزراء.  رئاســة ال

وبالنظــر إىل التوتــر الــذي شــاب العاقــات بــن إرسائيــل 
واألردن يف عهــد نتانياهــو، تصبــح احتــاالت أن يتعــر املســار 
التعــاوين بــن تــل أبيــب وعــّان إذا فــاز نتانياهــو مطروحــة 

وقامئــة، ومــن ثــم تعــر تنفيــذ مــروع بوابــة األردن.

3- الرفــض الشــعبي األردين: يرتبــط بهــذا العامــل أمــران 
ــن  ــركة ب ــة مش ــة صناعي ــة منطق ــا أن إقام ــان، أوله مه
أردنيــن  مســتثمرين  وجــود  ســتتطلب  وإرسائيــل  األردن 
لضــخ اســتثارات يف هــذه املنطقــة، وانتقــال أردنيــن للعمــل 
فيهــا بالراكــة مــع إرسائيليــن، وبينــا قــد متثــل الضغــوط 
االقتصاديــة يف األردن عامــاً محفــزاً ألردنيــن للعمــل يف هــذه 
ــة  ــف املبدئي ــإن املواق ــل، ف ــع إرسائي ــاون م ــة أو للتع املنطق

برفــض التطبيــع مــع إرسائيــل قــد تدفــع كثريــن منهــم إىل 
رفــض ذلــك. أمــا العامــل الثــاين فهــو الركيبــة الدميوغرافيــة 
ــل فيهــا املواطنــون  ــة الهامشــية، والتــي ميث للمملكــة األردني
مــن أصــول فلســطينية نســبة كبــرة مــن عــدد الســكان، مبــا 
ــع  ــاون م ــض التع ــا برف ــابق ذكره ــة الس ــن الفرضي ــزز م يع

ــل. إرسائي

4- التطــورات يف القــدس: تبقــى القضيــة الفلســطينية أحــد 
أهــم محــددات السياســة الخارجيــة األردنيــة، خاصــة ملــف 
املقدســات اإلســامية يف القــدس التــي تتــوىل اململكــة الوصاية 
ــت  ــد كان ــل. وق ــع إرسائي ــة الســام م ــا مبوجــب اتفاقي عليه
واملســتوطنن  اإلرسائيليــة  للقــوات  املتواليــة  االقتحامــات 
اإلرسائيليــن لباحــات املســجد األقــى واالعتــداءات عــى 
هــذه املقدســات عامــل توتــر مســتمراً بــن الجانبــن، وميكــن 
أن تــؤدي أي تطــورات ســلبية مســتقبلية يف هــذا امللــف إىل 

عرقلــة مســار التعــاون بــن الجانبــن.

ويف الختــام، تطمــح إرسائيــل وحكومــة يائــر البيــد عــى 
وجــه الخصــوص وبدوافــع انتخابيــة واضحــة إىل تحقيــق 
عــدة أهــداف اســراتيجية مــن وراء إعانهــا ترسيــع مــروع 
بوابــة األردن، وهــو مــا يرتبــط بشــكل مبــارش باالســراتيجية 
اإلرسائيليــة للتعــاون مــع دول اإلقليــم، وتعزيــز مكانتهــا 
االقتصاديــة يف املنطقــة عــر بنــاء رشاكات اقتصاديــة ذات 

ــة. ــن دول املنطق ــد م ــع العدي ــد مشــركة م عوائ
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