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وثيقة سرية تكشف ربط المساعدات بتغيير السياسات االقتصادية

شراء األردن مجددًا :منع انهيار حليف السعودية وإسرائيل
اكتشف األميركيون أن األردن
قد يكون الطرف األكثر قابلية
من السلطة الفلسطينية
كقناة تواصل مع العاملين
على «صفقة القرن» (أ ف ب)

ّ
دشنت القمة الخليجية ـ األردنية ،التي ُعقدت في مكة في الـ 11من الشهر الجاري،
مرحلة كسر العزلة عن المملكة الهاشمية في الترتيبات ّ الجاري العمل عليها إلعالن
«صفقة القرن» .مرحلة تؤكد التطورات األخيرة على خط واشنطن ّ -
عمان بأنها أضحت
مطلوبة أميركيًا ،بعدما بدا للواليات المتحدة أن استراتيجية االبتزاز االقتصادي (والتي
توضح الوثيقة المنشورة هنا بعضًا من تفاصيلها) لم تفلح في ترويض األردن بما يكفي،
بل وأدت إلى تهديد استقراره المطلوب إسرائيليًا

ّ
عبر وزير المواصالت واالستخبارات
اإلسرائيلي يسرائيل كاتس منذ أشهر
عن اهتمامه بسكة القطار الحجازية.
كاتس كان يرمي في تصريحاته
إلى السكة التراثية الموجودة
األردنية ،لكن المعنى
على األراضي
ّ
الحقيقي أخذ يتكشف بعد التقارب
السعودي -اإلسرائيلي األخير ،ال
سيما أن األراضي األردنية أمر واقع
ال يمكن تجاهله ضمن مشهد
التطبيع الجديد .أما الجانب األردني
فعلى ما يبدو أنه كان يدرك للخطط
المستقبلية المتعلقة بموقعه
الجيوسياسي ،وبدأ ترتيبات مبكرة
يمكن اآلن تفسيرها ليزول العجب
المتعلق ببعض القوانين التي أثارت
ً
جدال في حينها

إبراهيم األمين ــ إيلي حنا
منذ مــدة غير قصيرة ،يعاني األردن
أزمات سياسية واقتصادية متنوعة.
لكنها امل ــرة األول ــى الـتــي يشعر قسم
ّ
م ــن ال ـج ـم ـه ــور بـ ـ ــأن املـ ـل ــك ع ـب ــد ال ـلــه
ال ـثــانــي يـتـحـ ّـمــل مـســؤولـيــة مـبــاشــرة
بسبب عــدم ّ
تفرغه ملتابعة األوضــاع
الــداخـلـيــة ،واع ـت ـمــاده سـيــاســة ال ــوالء
والـطــاعــة مــع قــوى الـغــرب .وربـمــا من
امل ـ ــرات الـ ـن ــادرة ال ـتــي ي ـت ـعــرض فيها
لـ ـهـ ـج ــوم مـ ـب ــاش ــر وعـ ـلـ ـن ــي م ـ ــن ق ـبــل
الجمهور على خلفية اتهامه بصرف
املال العام في ألعاب القمار ،وفي ترك
زوج ـت ــه وعــائ ـل ـت ـهــا ي ـس ـي ـطــرون على
االقتصاد والتجارة.
لكن الجميع في األردن ،شعبًا وحكومة
ّ
وملكًا ،يعرفون أن هذه الدولة تعيش
ف ـع ـل ـيــا ع ـل ــى املـ ـس ــاع ــدات ال ـخ ــارج ـي ــة.
وهي مساعدات ترد من دول عربية أو
غــربـيــة ،لـكــن بطلب أو غـطــاء أمـيــركــي.
وفــي كــل مــرة ،يـحــاول ّ األردن املـنــاورة،
يكون الــرد بوقف ضخ املساعدات إلى
أن جـ ــاء ال ـت ـح ــدي األكـ ـب ــر م ــع «صـفـقــة
القرن» التي يعيش امللك األردنــي ،كما
شعبه ،هاجس أنها ستؤدي إلى قيام
دولة فلسطينية على حساب األردن.
وبحسب مصادر دبلوماسية متابعة،
فإن أكثر ما أقلق امللك كان في تجاهله
م ــن ق ـب ــل امل ـخ ـط ـطــن بـ ـ ــدءًا ب ــال ــوالي ــات
ً
املتحدة وبريطانيا وإسرائيل وصوال
إلى السعودية .ووصل به األمر إلى حد
التلويح بأن استمرار تجاهله ومصالح
بـ ــاده سـيـقــدم عـلــى خ ـط ــوات ال تـخــدم
ه ــذا امل ـح ــور ،وخ ـصــوصــا ف ــي ســوريــا.
وهـ ــو أعـ ــد أو أع ـل ــن – ب ـش ـكــل ضـمـنــي
– ع ــن م ـج ـمــوعــة م ــن الـ ـخـ ـط ــوات الـتــي
تشمل إرســال وفــد من مجلس األعيان
لــزيــارة الرئيس الـســوري بشار األســد،
ثم عقد لقاءات على مستوى مسؤولي
االس ـت ـخ ـب ــارات ،وامل ـب ــاش ــرة بـخـطــوات
ً
عملية تهدف أوال إلى فتح معبر نصيب
بعد تسليمه إل ــى الحكومة الـســوريــة،
والــدفــع إلــى مصالحات تسمح بإعادة
قسم كبير من النازحني السوريني إلى
وطـنـهــم .وحـصــل خــال هــذه الـفـتــرة أن
ّ
سربت عمان بعض املعلومات األمنية
التي تفيد الدولة السورية في مواجهة
اإلرهاب.
كل ذلك أغضب األطراف األخرى ،وربما
كــان ولــي العهد الـسـعــودي محمد بن
س ـل ـمــان األك ـث ــر ت ـع ـب ـي ـرًا ع ــن «ضـيـقــه»

مــن امل ـلــك األردن ـ ــي .ي ـقــول مـقــربــون من
الـطــرفــن إن ــه ،بـخــاف تـجــارب سابقة،
ف ـ ــإن «ال ـك ـي ـم ـي ــاء» ل ــم ت ــرك ــب ب ــن اب ــن
سـلـمــان وب ــن امل ـلــك األردن ـ ــي .حـتــى أن
الـلـقــاءات القليلة بينهما كانت بــاردة
وفـيـهــا ج ــدول أع ـمــال م ـحــدد وتنتهي
غــال ـبــا م ــن دون اتـ ـف ــاق ع ـ ــام ،وأن ابــن
سـلـمــان تـعـ ّـمــد إذالل عـبــدالـلــه الـثــانــي
عندما قال له« :إن سياستنا الجديدة
تـقـضــي ب ـت ـبــادل ال ـخ ــدم ــات ،ون ـحــن لم
ن ـعــد جـمـعـيــة خ ـي ــري ــة ،وكـ ــل م ــا يجب
علينا دفعه ،نتوقع املقابل من الطرف
اآلخر».
ل ــم ي ـكــن امل ـل ــك األردن ـ ـ ــي ي ـع ــرف كيفية
تـحـقـيــق االخـ ـت ــراق لـكـنــه اس ـت ـف ــاد من
عـ ــوامـ ــل عـ ـ ـ ــدة ،ب ـي ـن ـه ــا تـ ــراجـ ــع ن ـف ــوذ
املـ ـح ــور ال ـ ــذي تـ ـق ــوده ال ـس ـع ــودي ــة فــي
ال ـعــراق وس ــوري ــا ،وان ـق ـطــاع الـتــواصــل
مع السلطة الفلسطينية بعد قرار نقل
السفارة األميركية إلى القدس ،وظهور
مؤشرات على احتجاجات شعبية في
األردن بـسـبــب األوضـ ــاع االقـتـصــاديــة
ال ـ ـص ـ ـع ـ ـبـ ــة .يـ ـهـ ـم ــس أردنـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــون بـ ــأن
االستخبارات األردنـيــة لم تكن بعيدة
عــن ه ــذه االحـتـجــاجــات وأن االح ـتــواء
السريع لها لــم يكن فقط بسبب إقالة
ال ـح ـكــومــة ب ــل ب ـس ـبــب الـ ـ ــدور ال ـســريــع
الذي لعبته االستخبارات ،والتي تملك
اليوم نفوذًا كبيرًا جدًا ،وبما يتناسب
مع سياسة امللك نفسه.
ال ـ ـحـ ــال أن واشـ ـنـ ـط ــن ت ـل ـق ــت ن ـصــائــح
أبــرزهــا من إسرائيل بـضــرورة مراعاة
األردن ،وم ـ ـنـ ــع انـ ـ ـهـ ـ ـي ـ ــاره ،حـ ـت ــى أن
الـغــرب لـفــت انـتـبــاه الـسـعــوديــة إلــى أن
انـهـيــار األردن سـتـكــون لــه انعكاسات
سلبية على الجوار ،وعلى السعودية
وإسرائيل على نحو خاص ،وبالتالي،
ص ــار املـطـلــوب إعـ ــادة اح ـت ــواء املــوقــف
ما يلزم الجميع بالعودة إلــى «منطق
الرعاية» .وهو ما حــاول امللك األردنــي
استغالله إلــى الـحــد األق ـصــى ،فطالب
بــدعــم ســريــع بخمسة م ـل ـيــارات دوالر
ُ
تدفع على خمس سـنــوات .األمــر الذي
ان ـت ـه ــى ال ـب ـح ــث ح ــول ــه ف ــي ق ـم ــة ج ــدة
إلى النصف ،علمًا أنه لم يجر تحديد
طبيعة اإلنفاق ،وهل املبلغ ّ
يخص دعم
عجز املــوازنــة العامة أو دعــم مشاريع
استثمارية وتشغيلية.
في هذه األثناء ،اكتشف األميركيون أن
األردن قد يكون الطرف األكثر قابلية
من السلطة الفلسطينية كقناة تواصل
م ــع اآلخ ــري ــن ال ـعــام ـلــن ع ـلــى «صـفـقــة

ال ـقــرن» ،ال سيما أن الــرئـيــس محمود
عـ ـب ــاس كـ ـ ــان قـ ــد أملـ ـ ــح أمـ ـ ـ ــام مـ ـس ــؤول
أم ـي ــرك ــي ،ب ــأن ال ـق ـض ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة
تواجه محاوالت التصفية منذ عقود،
لكن األردن قــد يكون الضحية األولــى
لصفقة ال ـقــرن .وهــو الـكــام ال ــذي قاله
مـســؤولــون إسرائيليون مـحــذريــن من
ان ــدالع حــرب أهلية فــي األردن تضرب
االستقرار الذي ّ
ميز هذه الدولة لفترة
طويلة.
وفي سياق ترتيب الوضع في األردن،
ّ
ـي ع ـمــل
ت ـ ـبـ ــن أن ال ـ ـجـ ــانـ ــب األم ـ ـيـ ــركـ ـ ّ
مـنــذ ش ـهــور طــويـلــة عـلــى ال ـتــدخــل في
آلـ ـي ــات ع ـم ــل ال ـح ـك ــوم ــة وس ـيــاســات ـهــا

في كل مرة يحاول
المناورة يكون
األردن
ّ
الرد بوقف ضخ
المساعدات
كان ولي العهد
السعودي األكثر
تعبيرًا عن «ضيقه»
من الملك األردني

االقـتـصــاديــة واملــالـيــة والـنـقــديــة ،وهــو
ما تظهره وثيقة سرية حصلت عليها
«األخـ ـ ـب ـ ــار» م ــن م ـص ــدر ع ــرب ــي واس ــع
االطـ ـ ــاع ،تـشـيــر إل ــى ن ــوع امل ـحــادثــات
والـ ـطـ ـلـ ـب ــات األمـ ـي ــركـ ـي ــة مـ ــن األردن،
والـ ـت ــي كـ ــان أبـ ــرزهـ ــا ال ـ ـقـ ــرار ال ـخ ــاص
بالسياسة الضريبية التي كانت سببًا
الحتجاجات الجمهور.
ُل ــذل ــك ،ي ـم ـكــن الـ ـق ــول إن ال ـع ــزل ــة ال ـتــي
فرضت على النظام األردني منذ إعالن
الرئيس دونالد ترامب القدس عاصمة
لـلـكـيــان الـصـهـيــونــي فــي كــانــون األول
 2017قد انتهت في شكل عملي خالل
األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي ،أو ف ــي ش ـكــل أدق
منذ لقاء مكة (جمع امللكني السعودي
واألردني وأمير الكويت ونائب رئيس
دول ــة اإلمـ ـ ــارات) ،حـيــث ل ــم يـعــد هـنــاك

مفر من املــرور ّ
بعمان إلنهاء ترتيبات
املرحلة املقبلة وما تحمله من مكاشفة
في العالقات السعودية ـ اإلسرائيلية.
قــد شهدت عمان لـقــاءات ماراثونية
متتابعة رفيعة املستوى بني ّ
عرابي
«صفقة الـقــرن» .زيــارة أولــى قــام بها
بـنـيــامــن نـتـنـيــاهــو وال ــوف ــد املــرافــق
بشكل مفاجئ وبمعلومات شحيحة
ال تـ ـ ــرقـ ـ ــى مل ـ ـس ـ ـتـ ــوى ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــدث ،وال
لطبيعة من حضر اللقاء عن الجانب
اإلسرائيلي ،خصوصًا مع ما تناقلته
الصحافة العبرية عــن حضور ولي
العهد السعودي ،محمد بن سلمان،
للقاء «املتسللني» الذي لم يعلن عنه
إال بعد انتهائه ومن دون أن يختتم
ب ـمــؤت ـمــر ص ـح ــاف ــي أو ح ـت ــى ص ــور
تــوث ـي ـق ـيــة ب ـح ـســب الـ ـب ــروت ــوك ــوالت
املـعـمــول بها فــي ال ــزي ــارات الرسمية
إلــى األردن (مـصــدر حكومي رسمي
نفى للصحافة املحلية حضور ابن
سـلـمــان االج ـت ـمــاع امل ــذك ــور ،واعـتـبــر
مــا تــم تناقله إش ــاع ــات) .أمــا جاريد
كوشنر (مستشار ترامب) وجايسون
غ ـ ــريـ ـ ـنـ ـ ـب ـ ــات (م ـ ـ ـب ـ ـ ـعـ ـ ــوث الـ ــرئ ـ ـيـ ــس
األم ـ ـيـ ــركـ ــي إل ـ ـ ــى الـ ـ ـش ـ ــرق األوسـ ـ ـ ــط)
فوصال بعد هــذه الــزيــارة إلــى ّ
عمان
واجتمعا مع امللك ومعاونيه ،إضافة
واشنطن.
إلى السفيرة األردنية في ُ
ثم ،على نحو مفاجئ أيضًا ،أعلن عن
زي ــارة عـبــد الـلــه الـثــانــي إل ــى الــواليــات
املتحدة للتباحث مع ترامب في وضع
بالده وصفقة القرن واألزمــة السورية.
م ــع اإلش ـ ــارة إل ــى أن وزيـ ــر الـخــارجـيــة
أيمن الصفدي ،الذي رافق امللك ،التقى
م ـ ـسـ ــؤول امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي
صــائــب عــري ـقــات بــرف ـقــة املـ ـس ــؤول عن
التنسيق األم ـنــي مــع إســرائـيــل الـلــواء
ماجد فرج.
ومـ ــن ال ــواض ــح أن ه ـن ــاك ق ـنــاعــة لــدى
ّ
اإلدارة األم ـي ــرك ـي ــة ب ـ ــأن الـ ـنـ ـظ ــام فــي
األردن هو األقــدر على فهم «السلطة»
وه ــو متنفسها اإلل ــزام ــي الــوحـيــد إذا
مــا ت ــم إع ــان دول ــة فلسطينية تحت
أي شكل من األشكال .ومن جانب آخر
هـنــاك مصلحة مشتركة بــن السلطة
الـفـلـسـطـيـنـيــة وعـ ـم ــان ،خ ـصــوصــا أن
ّ
تتمسك بمسألة حل الدولتني
الثانية
وبالقدس الشرقية عاصمة لفلسطني
على حــدود الــرابــع مــن حــزيــران ،1967
عدا عن كون الوصاية الهاشمية على
امل ـقــدســات ام ـت ـيــازًا لـلـعــائـلــة الـحــاكـمــة
التي جاءت من الحجاز وأقام أبناؤها

«سكة الحج» التطبيعية
عمان ــ أسماء عواد
ّ
دش ـ ــن رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء اإلســرائ ـي ـلــي
بنيامني نتنياهو ،ووزير املواصالت
واالسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات ي ـس ــرائ ـي ــل ك ــات ــس،
سـكــة ق ـطــار فــي تـشــريــن الـثــانــي عــام
ً
ّ ،2016
امتدت من حيفا غربًا وصوال
إل ــى ب ـي ـســان ش ــرق ــا ،ال ــواق ـع ــة شـمــال
غ ـ ــور األردن ،وه ـ ــي ت ـق ــع ب ـم ـح ــاذاة
سكة الـحـجــاز الـقــديـمــة .السكة التي
تقطع مرج بني عامر بدأت رحالتها
ال ـتــي تـسـتـغــرق  8دق ــائ ــق مـنــذ نحو
ع ــام ــن .وفـ ــي ح ـف ــل اف ـت ـت ــاح «ق ـط ــار
امل ـ ــرج» ،ق ــال نـتـنـيــاهــو« :ل ـقــد نـظـ ُ
ـرت
إلــى جسور األردن والـيــرمــوك ،حيث
أعتقد بأن هذا القطار سيكون يومًا
قطارًا للسالم .أعلم بأن هذه املقولة
تختلف عما ُيقال حاليًا في محيطنا
لكن لدينا اتفاقية ســام مع اململكة
األردنية ،ما يعني أن هذه البضائع

التي يتم نقلها من ميناء حيفا إلى
بيت شــآن يمكن نقلها بسهولة إلى
ج ـســور األردن حـيــث تـتـصــل بـطــرق
املواصالت ومنها السكك الحديدية،
لنجدد بالتالي عراقة املاضي سعيًا
ل ـت ـح ـق ـيــق م ـس ـت ـق ـبــل ج ـ ــدي ـ ــد ...إن ـنــي
أؤمــن ب ــورود هــذا االحـتـمــال وأعتقد
بــأنــه يعطينا األم ــل ويــأتـيـنــا ،نحن
وجيراننا أيضًا ،بثمار السالم».
على الجانب األردن ــي ،لم تكن سكة
ال ـحــديــد ال ـح ـجــازيــة أك ـثــر م ــن معلم
أث ــري غـيــر مستغل فــي شـكــل كبير،
أش ـ ــرف ـ ــت عـ ـل ــى إدارتـ ـ ـ ـ ـ ــه ال ـس ـل ـط ــات
الـعـثـمــانـيــة مـنــذ الـتــأسـيــس فــي عــام
 1900إلى عام  ،1917وتبعتها إدارة
االن ـتــداب البريطاني على فلسطني
مـ ـمـ ـثـ ـل ــة ف ـ ـ ــي إدارة س ـ ـكـ ــك ح ــدي ــد
فـلـسـطــن حـتــى ع ــام  ،1948وم ــن ثم
إدارة الجيش األردنــي لغاية ،1950
لـحـقـتـهــا اإلدارة امل ــدن ـي ــة األردنـ ـي ــة

ل ـغــايــة  ،1952وفـ ــي الـ ـع ــام ذات ـ ــه تــم
ان ـش ــاء «مــؤس ـســة ال ـخــط ال ـح ـجــازي
األردنـ ــي» الـتــي كــانــت املـســؤولــة عن
إدارة واستثمار أمــاك الخط ضمن
األراضي األردنية.
مؤسسة الخط الحديدي الحجازي
األردن ـ ـ ــي تــاب ـعــة ل ـ ـ ــوزارة ال ـن ـقــل كما
ك ــان ــت ت ـت ـبــع م ــؤس ـس ــة س ـك ــة حــديــد
ال ـع ـق ـب ــة الـ ـت ــي تـ ــم ت ـحــوي ـل ـهــا ال ـع ــام
املــاضــي إلــى شركة تمتلك الحكومة
كامل أسهمها ،وتتبع لسلطة منطقة
العقبة االقـتـصــاديــة الـخــاصــة ،ليتم
فــي مــا بـعــد تخصيصها وعــرضـهــا
عـلــى املـسـتـثـمــريــن وف ــق تصريحات
وزير النقل حينها ،سعود نصيرات.
مـســألــة ال ـق ـط ــارات ف ــي األردن ،ال ــذي
يتمتع بشبكة مواصالت متواضعة،
طـ ــرحـ ــت م ـ ــن خ ـ ـ ــال ق ـ ــان ـ ــون م ــوق ــت
للمؤسسة األردنية للسكك الحديدية
رقم  40لعام  .2010إذ كان من املقرر

أن تنشأ فــي اململكة مــؤسـســة عامة
رسـمـيــة تسمى «املــؤس ـســة األردن ـيــة
لـلـسـكــك ال ـح ــدي ــدي ــة» تــرت ـبــط بــوزيــر
النقل وتتمتع بشخصية اعتبارية
ذات اسـتـقــال مــالــي وإداري مؤهلة
لـ ـتـ ـمـ ـل ــك األم ـ ـ ـ ـ ـ ــوال امل ـ ـن ـ ـقـ ــولـ ــة وغـ ـي ــر
املـ ـنـ ـق ــول ــة واسـ ـتـ ـثـ ـم ــاره ــا والـ ـقـ ـي ــام
ب ـج ـم ـي ــع ال ـ ـت ـ ـصـ ــرفـ ــات الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة
ال ــازم ــة لتحقيق أهــداف ـهــا .حينها،
داف ـ ـ ـعـ ـ ــت ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة عـ ـ ــن ال ـ ـقـ ــانـ ــون
ب ــاع ـت ـب ــاره م ـش ــروع ــا وط ـن ـيــا يـهــدف
لـ ــربـ ــط املـ ـ ـ ــدن ال ـص ـن ــاع ـي ــة واملـ ــراكـ ــز
اللوجستية ،ورب ــط األردن مــع دول
م ـجــاورة .وك ــان مــن املـقــرر أن يعتمد
ف ــي ت ـن ـف ـيــذه ف ــي ش ـكــل مـ ـب ــدأي على
م ـس ــار ال ـخ ــط ال ـح ــدي ــدي ال ـح ـجــازي.
ووفـ ـ ــق ت ـص ــري ـح ــات ال ـن ــاط ــق بــاســم
الحكومة حينها محمد املومني ،كان
العائق أمام إنجاز هذا املشروع هو
«التمويل» .لكن في أيــار املاضي تم

رد هــذا القانون مــن لجنة الخدمات
الـنـيــابـيــة بــدعــوى أن ــه يـتـعــارض مع
ق ــان ــون «صـ ـن ــدوق االس ـت ـث ـمــار» رقــم
 16ل ـع ــام  .2016هـ ــذا ال ـق ــان ــون أث ــار
ً
جدال في جلسة مجلس النواب أثناء
الـتـصــويــت عـلـيــه حـيــث تــم استثناء
ال ـ ـشـ ــركـ ــات اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة مـ ـن ــه فــي
الجلسة الصباحية ليعاد التصويت
فــي جـلـســة مـســائـيــة ،وي ـتــم الـتــراجــع
عن هذا االستثناء .بالنظر ملزاد هذه
ّ
يتبي أنه ُعمد إلى تأسيس
القانون،
شركة مساهمة تؤسسها الصناديق
الـ ـسـ ـي ــادي ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة وم ــؤسـ ـس ــات
االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــار املـ ـحـ ـلـ ـي ــة والـ ـع ــربـ ـي ــة
واألجنبية ،بحيث ينشأ في اململكة
صندوق يسمى «صندوق االستثمار
األردني» يتمتع بشخصية اعتبارية
ذات اس ـت ـق ــال م ــال ــي وإداري .وفــي
م ــا يـخــص ح ـقــوق تـمـلــك واسـتـثـمــار
وتـطــويــر وإدارة وتشغيل املشاريع

يرتبط المشروع
األردني بمخرجات
«اجتماع مكة»

فهي ّ
تمس في شكل مباشر مشروع
شـبـكــة الـسـكــك ال ـحــديــديــة وم ـشــروع
ال ــرب ــط ال ـك ـهــربــائــي م ــع ال ـس ـعــوديــة،
أي أن التحضير لترتيبات املرحلة
ال ــاحـ ـق ــة ف ـ ــي امل ـن ـط ـق ــة م ـ ــن نــاح ـيــة
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات فـ ــي األردن ارتـ ـب ــط
ب ـص ـن ــدوق اس ـت ـث ـمــار ت ــدخ ــل جـهــات
عــرب ـيــة وأج ـن ـب ـيــة ف ـيــه وال تستثنى

إس ــرائـ ـي ــل مـ ـن ــه ،وه ـ ــو ي ـع ـي ــدن ــا إل ــى
مــوضــوع مـخــرجــات «اجـتـمــاع مكة»
وبنود الدعم التي جــاءت من بينها
عـ ـل ــى شـ ـك ــل تـ ـم ــوي ــل مـ ــن ص ـن ــادي ــق
الـتـنـمـيــة ل ـل ــدول ال ـتــي قــدمــت املنحة
(ال ـس ـع ــودي ــة واإلم ـ ـ ـ ــارات وال ـك ــوي ــت)
ملشاريع إنمائيةّ .
ال ـخ ــط ال ـ ــذي دش ــن ــه ال ـس ـل ـطــان عبد
الحميد الثاني لكسب تأييد املسلمني
بتسهيل قــوافــل الحجيج ،جــاء بعد
 118عامًا ليدشن رحــات تطبيعية
بــن إســرائ ـيــل وال ـس ـعــوديــة ،ستعزز
ال ـت ـعــاون االق ـت ـصــادي اإلســرائ ـي ـلــي ـ
العربي .املثير للمخاوف بعد إتمام
مشروع القطار وما يترتب على هذا
الربط بني البحر املتوسط والخليج،
أن يكون األردن ّ
مجرد معبر تستطيع
إســرائ ـيــل اس ـت ـخــدامــه كـيـفـمــا تـشــاء،
وبـخــاصــة الـتــدخــل فــي شكل مباشر
لحماية استثماراتها املعلنة.

َ
ع ــدة مـمــالــك لــم ي ـبــق مـنـهــا إال اململكة
األردنية.
يفسح امللك في املجال أمام
لم
داخليًا،
ّ
أي ج ـه ــة ل ـل ـت ــدخ ــل ف ــي هـ ــذه امل ـل ـف ــات.
وتــولــى هــو ودي ــوان ــه زم ــام األم ــور في
العالقات الخارجية والداخلية ،وعلى
رغم االحتجاجات األخيرة والتي أدت
لـسـقــوط حـكــومــة وتكليف أخ ــرى ،فــإن
عـمــل الـحـكــومــة ال يــامــس الـتـحــركــات
ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة س ـ ـ ـ ـ ً
ـواء عـ ـل ــى صـعـيــد
ترتيبات املرحلة املقبلة فلسطينيًا أو
التطورات في الجنوب السوري وحتى
األحـ ـ ـ ــاف الـ ـت ــي ي ـ ـشـ ــارك ب ـه ــا األردن
ومنها «التحالف الـعــربــي» فــي ُاليمن
ً
ووص ـ ــوال إل ــى امل ـس ــاع ــدات ال ـتــي أعـلــن
عنها في اتفاق مكة .وزيــر الخارجية،
فـقــط ،هــو مــن حــافــظ عـلــى مــركــزه منذ
الحكومة السابقة وهو من يرافق امللك،
وقد أعطى ظهور رئيس االستخبارات
إلى جانبه ،أهمية أمنية ملا يدور.
وف ــي واشـنـطــن ،عـقــد املـلــك اجتماعات
مـكـثـفــة ك ــان م ــن ب ــن أه ــداف ـه ــا مـســألــة
دع ـ ــم م ـن ـظ ـمــة «األونـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروا» ،وه ـ ــو مــن
امللفات املقلقة لعمان ،ال سيما أن عدد
الفلسطينيني املسجلني لــدى الوكالة
ف ــي األردن يــربــو ع ــن  40ف ــي امل ـئــة من
م ـج ـم ــوع ال ــاجـ ـئ ــن امل ـس ـج ـل ــن .وم ــع
ت ــراج ــع خ ــدم ــات «األون ـ ـ ـ ـ ــروا» سـيــزيــد
ال ـ ـع ـ ــبء عـ ـل ــى األردن املـ ـنـ ـه ــك ج ـ ــراء
تداعيات اللجوء السوري .كذلك التقى
امللك بوزير الخزانة ستيفن منوتشني
ووزيـ ـ ــر ال ـت ـج ــارة وي ـل ـب ــور روس ،في
م ـ ّحــاوالت لتعزيز وضــع األردن الــذي
وقــع اتفاقية تجارة حرة مع واشنطن
منذ سنوات.
مذكرة ثنائية سرية :الشروط األميركية على
األردن
م ـق ــاب ــل دع ـ ــم واش ـن ـط ــن ل ـ ـ ـ ــأردن ،فــرضــت
عليه العديد مــن الـشــروط أبــرزهــا اإلصــاح
الضريبي  ،Administration Taxما أوصله
إلى أزمة اقتصادية ومعيشية غير مسبوقة
أطاحت حكومة هاني امللقي وأصابت الحكم
امللكي بتصدعات.
هناك مذكرة تفاهم بني البلدين حول التعاون
اإلسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي ال ـ ـ ــذي ي ـح ـك ــم املـ ـس ــاع ــدات
األمـيــركـيــة االقـتـصــاديــة والـعـسـكــريــة ،والتي
يتم تجديدها دوريًا ويوقعها وزيرا خارجية
البلدين ،أمــا الجديد فهو ما كشفته مذكرة
التفاهم األخ ـيــرة الـتــي وقعها الـطــرفــان عن
ال ـف ـتــرة امل ـم ـتــدة م ــن ع ــام  2018ح ـتــى عــام
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من افتتاح وزير المواصالت
اإلسرائيلي يسرائيل كاتس ألحد
خطوط السكك الحديدية

نص المذكرة السرية
حصلت «األخ ـب ــار» عـلــى نــص م ـســودة مــذكــرة
التفاهم التي كان يناقشها عن الجانب األردني
وزيــر التخطيط والـتـعــاون الــدولــي فــي الحكومة
املستقيلة عـمــاد نجيب فــاخــوري مــع السفارة
األمـيــركـيــة فــي ع ـمــان واسـتـكـمـلـهــا بـمـحــادثــات
م ــع مـ ـس ــؤول ــي وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة األم ـي ــرك ـي ــة
ف ــي واش ـن ـطــن ف ــي  ،2017/10/10ث ــم م ــع وفــد
أميركي برئاسة نائب مساعد وزيــر الخارجية
ل ـشــؤون ال ـشــرق األدن ــى ريـتـشــارد آلـبــرايــت في
 ،2017/10/24بمشاركة رئيس هيئة التخطيط
االس ـتــرات ـي ـجــي ف ــي الـ ـق ــوات املـسـلـحــة األردن ـي ــة
العميد نصار العثمانية.
وجاء في املذكرة أنه« :كما حال املذكرتني اللتني
وقعتا فــي العامني  2008و ،2015فــإن مذكرة
التفاهم هي مذكرة سياسية تظهر نية الواليات
املتحدة تزويد األردن بتمويل اقتصادي ()ESF
وعسكري ( )FMFسنوي ملدة محددة تبدأ في
السنة املالية  .2018وتعتمد نية الواليات املتحدة
بتزويد األردن باملساعدات املالية والعسكرية
وفــق املــذكــرة على توفير املخصصات الالزمة
وأن يـ ـت ــم ت ـخ ـص ـي ـص ـه ــا (م ـ ـ ــن قـ ـب ــل اإلدارة
والكونغرس)».
وتربط املذكرة الدعم باألهداف املطلوب تحقيقها
في عدد من املجاالت وهي:
 األهــداف العسكرية :مشاركة القوات املسلحةاألردن ـي ــة فــي مـحــاربــة «داعـ ــش» والـعـمــل سويًا
مع القوات األميركية وشــراء املعدات والخدمات
ال ــدف ــاع ـي ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،وإضـ ــافـ ــة إشـ ـ ــارة إل ــى
الـ ـعـ ـط ــاءات ال ـع ـس ـكــريــة ب ـمــا ي ــؤك ــد الـ ـش ــراء من
مصادر أميركية.
 اإلصــاح االقتصادي واالجتماعي في األردنوضـمــان االسـتـخــدام الـفـ ّـعــال للمساعدات املالية
األميركية في جهود اإلصالح األردنية.
لــم تـحــدد املــذكــرة قيمة املـســاعــدات االقتصادية
والعسكرية إلــى األردن ومجموعها ،وربطتها
بمزيد مــن الـتـفــاوض .وعـلــى رغــم أن املــذكــرة لم
تخض في تفاصيل متطلبات اإلصالح السياسي
والـحـكــومــي كـمــا كــانــت عليه ال ـحــال فــي مــذكــرة
عــام  2015حــول هيئة النزاهة والهيئة املستقلة
لالنتخابات ،لكن املذكرة الجديدة أفردت مساحة
خاصة للحديث عن مسألة اإلصــاح الضريبي
 .Administration Taxولم تضف مذكرة التفاهم
ال ـجــديــدة مــا كــانــت تضمنته امل ــذك ــرات السابقة
باعتبار شروطها نافذة وال داعي لتكرارها ،ومن
أب ــرز هــذه ال ـشــروط :الـتـعــاون عسكريًا لتحقيق
األهــداف االستراتيجية ،والتنسيق سياسيًا في
املـســائــل اإلقـلـيـمـيــة ،ودع ــم اإلصـ ــاح السياسي
والحكومي واالقتصادي في األردن.
 أبقت املذكرة على نقطة غامضة تتعلق بإعدادمــرفــق تصيغه الــواليــات املـتـحــدة حــول مجاالت
التعاون ،واشترطت على الحكومة األردنية وضع
ت ـصــور بــأولــويــاتـهــا ف ــي م ـج ــاالت ال ـت ـعــاون قبل
الشروع في التفاوض مع الجانب األميركي.
وعلمت «األخ ـبــار» أن األردن سعى لــزيــادة مدة
ّ
املـ ــذكـ ــرة م ــن ثـ ــاث سـ ـن ــوات ،ك ـمــا ك ــان ــت تــريــد
واشنطن ،إلى خمس سنوات ربطًا بشروط البنك
الدولي واملؤسسات الدولية التي وضعت سقفًا
زمنيًا ملسألة اإلصالح املالي وعلى أساس خمس
سنوات.
كــذلــك ،طلب الجانب األردن ــي خــال املفاوضات
بأكبر قدر من الحواالت النقدية Cash Transfer
لدعم املــوازنــة ،خصوصًا أن مؤسسات الرقابة
املالية الدولية قد خفضت مؤشرات األردن املالية
من  BB+إلى – Bنتيجة ازدياد العجز في املوازنة
التي تزامنت مع انتهاء املنحة الخليجية.
ـ في األرقام املتعلقة باملساعدات املالية ،تضمنت
املذكرة سعيًا لرفع مستوى الدعم الكلي إلى مليار
ونصف املليار دوالر سنويًا ،وطلب األردن برفع
الحد األدن ــى للمساعدات االقتصادية إلــى 750
مليون دوالر ،والحد األدنى للمساعدات العسكرية
إلى  350ـ  400مليون دوالر.

