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قضية

مفاوضات التسوية تواجه خطر االنـ
رغم إعالن أن املفاوضات االسرائيلية الفلسطينية تدور حول مختلف قضايا الوضع النهائي،
وفرضت نفسها أولوية في ضوء تداخلها مع الترتيبات األمنية التي
عادت مسألة الحدود
ً
ُ
ّ
تطالب بها اسرائيل ،إضافة الى ان حل هذه القضية يعبد الطريق أمام فرض مشروعية ما
ملواصلة االستيطانّ ،
ويحدد اإلطار الجغرافي للدولة الفلسطينية
مسألة الحدود عادت وفرضت نفسها
كأولوية في ضوء تداخلها مع الترتيبات
األمنية (جاك غيز ــ أ ف ب)

علي حيدر
أظ�ه��رت التقارير ال�ت��ي ت��وال��ت ف��ي األي��ام
األخ � �ي� ��رة ،وردود ال �ف �ع��ل ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة
ع� �ل� �ي� �ه ��ا ،أن امل� � �ف � ��اوض � ��ات ب� �ل� �غ ��ت ح� �دًا
ه � ّ�دد ب��ان�ف�ج��اره��ا ،رغ ��م ت��أك�ي��د ال�ط��رف�ين
ال��رس �م �ي�ين اإلس��رائ �ي �ل��ي وال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي
أن آف� ��اق امل �ف��اوض��ات ال ت� ��زال م�ف�ت��وح��ة،
وذل ��ك ع�ل��ى خ�ل�ف�ي��ة امل��وق��ف م��ن ال �ح��دود
الشرقية للدولة الفلسطينية ،وتحديدًا
غور األردن ،الذي تطالب الدولة العبرية،
باستئجاره ل�ع�ش��رات ال�س�ن�ين ،حسبما
ذكرت صحيفة «معاريف».
ّ
تصلب حكومة بنيامني نتنياهو بإبقاء
ق� � ��وات ال �ج �ي ��ش االس ��رائ� �ي� �ل ��ي ف� ��ي غ ��ور
ّ
األردن ،ح�ت��ى ب�ع��د االت� �ف ��اق ع�ل��ى إق��ام��ة
ال� ��دول� ��ة ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة ،ت �ح��ت ع �ن��اوي��ن
ّ
مختلفة ،يعزز أهمية تقديم ص��ورة عن
ه��ذه ًاملنطقة ،وم��ا تتمتع ب��ه م��ن م��زاي��ا،
إضافة الى أهميته االستراتيجية لجهة
موقعه من التصور األمني اإلسرائيلي
في مواجهة التهديدات.
غور األردن سهل خصيب تبلغ مساحته
 400ك�ي�ل��وم�ت��ر م ��رب ��ع ،ي � ��راوح م�س�ت��وى
ان �خ �ف��اض��ه ع��ن س �ط��ح ال �ب �ح��ر ،ب�ي�ن 200
وأك�ث��ر م��ن  400م�ت��ر ،وه��و أك�ث��ر املناطق
ف��ي ال�ع��ال��م ان�خ�ف��اض��ًا ع��ن س�ط��ح البحر.
وي � �ق ��ع ع� �ل ��ى ام� � �ت � ��داد ن� �ه ��ر األردن ب�ين
ّ
ويعد القطاع الشرقي
فلسطني واألردن.
ل �ل �ض �ف��ة ال � � ��ذي ي �م �ت��د ع� �ل ��ى ط� � ��ول 120
كيلومترا ،من منطقة «ع�ين ج��دي» قرب
بحر امليت جنوبًا حتى الخط األخضر
ً
جنوبي بيسان شماال ،ويبلغ عرضه 15
كيلومترًا.
ّ
ح � ��دود ال� �غ ��ور م ��ع األردن ت �م��ث��ل ن �ق��اط
ت ��واص ��ل م �ه� ّ�م��ة ل �ل �ت �ج��ارة وال� �س� �ف ��ر م��ع
بقية دول املنطقة ،واس�ت�م��رار السيطرة
اإلسرائيلية على قطاعات منه ،ستعني
أن ال� �ض� �ف ��ة س �ت �ب �ق��ى م� �ط ��وق ��ة م� ��ن ق�ب��ل
إسرائيل.
م � �ن� ��ذ اح � � �ت �ل ��ال ال � �ض � �ف� ��ة ال � �غ� ��رب � �ي� ��ة ف��ي
ح� ��رب  ،1967ع� ��دت ج �م �ي��ع ال �ح �ك��وم��ات
اإلسرائيلية منطقة غ��ور األردن بمثابة
«الحدود الشرقية إلسرائيل» ،وطمحت
إلى ضمها إلى مساحة الدولة .ومن أجل
تعزيز سيطرتها على املنطقة ،أقامت في
األغوار ،منذ مطلع سنوات السبعينيات،
 26مستوطنة ،يعيش فيها ال�ي��وم نحو
 7500مستوطن ،في مقابل نحو  50الف
فلسطيني.
وعلى مدار السنوات ،أعلن عن الغالبية
ال�ع�ظ�م��ى م��ن أراض� ��ي غ��ور األردن ،على

تقرير

هل توافق إسرائيل على معاهدة منع األسلحة الكيميائية؟
علي حيدر
ف ��ي ظ ��ل ت�ن�ف�ي��ذ ص�ف�ق��ة ت�ف�ك�ي��ك م�ن�ظ��وم��ة
األسلحة الكيميائية السورية ،وبالتزامن
مع املفاوضات األميركية االيرانية حول
ب��رن��ام �ج �ه��ا ال� � �ن � ��ووي ،ارت � �ف� ��ع م �ن �س��وب
الحديث عن ضرورة بحث مصير أسلحة
ال��دم��ار ال �ش��ام��ل ال �ت��ي تملكها ت��ل أب�ي��ب،
لكن حكومة بنيامني نتنياهو م��ا زال��ت
م�ت�م�س�ك��ة ب��ال�س�ي��اس��ة ال��رس �م �ي��ة امل�ت�ب�ع��ة
إزاءها منذ خمسة عقود.
وك�ش�ف��ت ص�ح�ي�ف��ة «ه ��آرت ��س» أن رئ�ي��س
ال� �ح� �ك ��وم ��ة أج � � � ��رى ق� �ب ��ل ع � � ��دة أس ��اب� �ي ��ع
م � �ش ��اورات م ��ع وزراء امل �ج �ل��س ال � ��وزاري

املصغر حول السياسة اإلسرائيلية تجاه
معاهدة منع األسلحة الكيميائية ،لكن
م��ن دون ت�ص��وي��ت ،خلصت ال��ى التأكيد
على السياسة اإلسرائيلية املتبعة تجاه
هذه القضية.
ون�ق�ل��ت ع��ن م �س��ؤول إس��رائ�ي�ل��ي ق��ول��ه إن
ال�ن�ق��اش ال ��ذي أج ��ري ف��ي أع �ق��اب االت�ف��اق
الروسي االميركي الكيميائي ،طرح على
ه��ام��ش أ ُح ��د ّن �ق��اش��ات ج�ل�س� ّ�ات املجلس
الوزاري املصغر ،بعد تقرير تلقاه الوزراء
حول عملية تفكيك املنظومة الكيميائية
في س��وري��ا .ولفتت الصحيفة ال��ى أن��ه لم
يجر في الجلسة نقاش طويل كما لم يجر
ً
ت �ص��وي��ت ،وأن ك�ل�ا م��ن ن�ت�ن�ي��اه��و ووزي ��ر

ال��دف��اع م��وش�ي��ه ي�ع�ل��ون أك ��دا اعتقادهما
لاّ
ب ��أن ع�ل��ى إس��رائ �ي��ل أ ت�غ�ي��ر سياستها
تجاه معاهدة منع االسلحة الكيميائية،
وبالتالي ال حاجة إلى طرحها للموافقة
عليها ف��ي الحكومة أو الكنيست .وبعد
م � �ش� ��اورات ق �ص �ي��رة ات �ف��ق ال� � � ��وزراء على
امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى ال�س�ي��اس��ة ال �ت��ي تتبعها
إسرائيل حتى اآلن منذ خمسة عقود.
ً
رغ � ��م ذل� � ��ك ،أك� � ��دت ال �ص �ح �ي �ف��ة ،ن� �ق�ل�ا ع��ن
مسؤول إسرائيلي رفيع ،أن��ه على الرغم
م��ن م�ع��ارض��ة نتنياهو وي �ع �ل��ون ،يوجد
مجموعة كبيرة م��ن م�س��ؤول��ي املؤسسة
األم �ن �ي��ة وال �ج �ي ��ش ،س��اب �قي��ن وح��ال �ي�ي�ن،
الذين يعتقدون أنه إزاء تفكيك األسلحة

الكيميائية السورية ،حان وقت إسرائيل
املعاهدة.
للموافقة على
ّ
وكانت إسرائيل قد وقعت في عام 1993
على معاهدة منع األسلحة الكيميائية،
ول� �ك ��ن ل ��م ي ��واف ��ق ع �ل �ي �ه��ا ف ��ي ال �ح �ك��وم��ة
وال �ك �ن �ي �س��ت .ون �ت �ي �ج��ة ذل� � ��ك ،ل ��م ت��واف��ق
إس ��رائ �ي ��ل إل� ��ى ح ��د اآلن ع �ل��ى ال �خ �ض��وع
ل� �ل� �م� �ع ��اه ��دة .ل �ك �ن �ه ��م ف � ��ي إس � ��رائ � �ي � ��ل ال
يتطرقون إلى ما ينشر في وسائل االعالم
األجنبية عن مخازن األسلحة الكيميائية
ال �ت��ي ي �ب��دو أن �ه��ا تملكها وإل ��ى املطالبة
بتفكيكها.
ف��ي ال�س�ي��اق ن�ف�س��ه ،ك ��ان امل�ت�ح��دث باسم
الخارجية اإلسرائيلية يغال بلمور قد قال

لـ«هآرتس» ،قبل ع��دة أسابيع ،بالتزامن
مع الحديث عن تفكيك االسلحة السورية،
إن إس ��رائ �ي ��ل ل ��ن ت ��واف ��ق ع �ل��ى امل �ع��اه��دة
م��ا دام ه�ن��اك دول ف��ي املنطقة ال تعترف
ب��وج��وده��ا وت �ه��دد ب�ت��دم�ي��ره��ا ،وتحتفظ
ب��أس�ل�ح��ة ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة .وأض� ��اف ب�ل�م��ور أن
املنظمات اإلره��اب�ي��ة التي تعمل كممثلة
لهذه ال��دول يمكن أن تستخدم األسلحة
الكيميائية ضد إسرائيل .وبحسب بلمور
أي �ض ��ًا «ال �ت �ه��دي��د ب��اس �ت �خ��دام االس �ل �ح��ة
ال�ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة ض��د إس��رائ �ي��ل ل�ي��س نظريًا
أو مستبعدًا ،إال أن إسرائيل ال تستطيع
تجاهل ه��ذا التهديد عندما تقرر اتخاذ
موقف املوافقة على هذه املعاهدة».

