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  امللف

  :الفلسطينية - العالقة األردنية 
  ماضياً وحاضراً ومستقبالً 

 خالد عايد: إعداد

الفلســطينية،  - علــى أحــد األهميــة البالغــة التــي تكتســبها العالقــة األردنيــةال يخفــى 
". سـلماً"الصـهيوين، حربـاً أو  - والصـراع العربـييف سياق تطورات القضـية الفلسـطينية 

وقـــــد أدركنـــــا، يف هيئـــــة حتريـــــر اجمللـــــة، هـــــذه األهميـــــة منـــــذ وقـــــت مبكـــــر، وال ســـــيما مـــــع 
املنعطفــــــات اخلطــــــرة التــــــي أخــــــذت القضــــــية والصــــــراع يجتازانهــــــا يف األعــــــوام القليلــــــة 

علـــى وضـــع تصـــور مللـــف شـــامل بشـــأن هـــذه  ١٩٩٥فعكفنـــا منـــذ مطلـــع ســـنة . املاضـــية
وحاولنــــا منــــذ البدايــــة أن يشــــتمل امللــــف علــــى آراء . عالقــــة، وعلــــى تنفيــــذ هــــذا التصــــورال

أكــاديميين وسياســـيين وإعالميـــين، مـــن شــتى املشـــارب السياســـية وخمتلـــف االنتمـــاءات 
  .األيديولوجية

  :ينقسم امللف، كما تشكل يف أثناء إعداده، إىل ثالثة أقسام
نسبياً، تشـكل كـل منهـا نظـرة عامـة  القسم األول يتألف من ثالث مساهمات، طويلة

إىل العالقـــــــــة، مستحضـــــــــرة خلفيتهـــــــــا وتطورهـــــــــا التـــــــــاريخيين، وصـــــــــوالً إىل احلاضـــــــــر، 
  .ومستشرفة منها آفاقها املستقبلية

يف ضــوء : أمّــا القســم الثــاين، فيتــألف مــن عشــر إجابــات متنوعــة عــن ســؤال واحــد هــو
ــر تطبيقــــه، وغيــــاب احلـــل النهــــائي للقضــــية الفلســــطينية، ويف  توقيـــع اتفــــاق أوســــلو وتعثُـّ

العالقــــات بــــين األردن " تطبيــــع"وبــــدء  اإلســــرائيلية - ضــــوء توقيــــع املعاهــــدة األردنيــــة
وإســــرائيل، ويف ضــــوء التجربــــة التاريخيــــة الزاخــــرة باإليجابيــــات والســــلبيات علــــى حــــد 

  الفلسطينية حاضراً ومستقبالً؟ - سواء، كيف تنظرون إىل العالقة األردنية
ـــــــا القســـــــم الثا لـــــــث واألخيـــــــر، فيضـــــــم معطيـــــــات وبيانـــــــات وأرقامـــــــاً عـــــــن وضـــــــع أمّ

الالجئون وتوزعهم اجلغـرايف؛ واقـع اخلـدمات : الفلسطينيين يف األردن، وال سيما التايل
                                           

  حممد برهومة، وعمر شبانة: ساهم يف اإلعداد. 
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واحلكومـة األردنيـة إىل " األونـروا"التربوية والصحية واالجتماعية التـي يقـدمها كـل مـن 
واالقتصـــــــادية والتربويـــــــة الالجئـــــــين؛ بعـــــــض املؤشـــــــرات الديموغرافيـــــــة واالجتماعيـــــــة 

  .للفلسطينيين يف األردن؛ باإلضافة إىل وضعهم القانوين واملدين
    

باســـتثناء بعـــض التعـــديالت الطفيفـــة التـــي أمالهـــا التحريـــر اللغـــوي، نشـــرنا يف هـــذا 
امللــف كــل املســاهمات كاملــة كمــا وردتنــا، وبعــد أن رتّبناهــا بحســب الترتيــب األلفبــائي 

فضّلنا ذلك، على الرغم من تفاوت أطوال املساهمات وتكرار بعض  وقد. ألسماء كتّابها
املعلومـــــات فيهـــــا، حفاظـــــاً علـــــى تكامـــــل اآلراء الـــــواردة فيهـــــا، وعلـــــى تـــــدعيم هـــــذه اآلراء 

  .بالوقائع واملعطيات
وأخيراً، نأمل بأن يكـون امللـف قـد جـاء شـامالً وغنيـاً ومتعـدد األصـوات، كمـا أردنـا 

كمـــا نأمـــل بـــأن حتفـــز اآلراء املتضـــمنة فيـــه، بتنوعهـــا . لـــهلـــه منـــذ الشـــروع يف التخطـــيط 
الـــذي يبلـــغ حـــد التنـــاقض أحيانـــاً، علـــى مزيـــد مـــن احلـــوار بشـــأن هـــذه املســـألة احليويـــة، 

  .واملفتوحة للمستقبل

  نظرة عامة

  يف غياب التنسيق :أحمد عبيدات
  وانعدام الثقة سيظل إلسرائيل
  القرار األخير بشأن العالقة

الفلســطينية ضــمانة مــن ضــمانات  - عــن العواطــف، تشــكّل العالقــة األردنيــة بعيــداً
االســتقرار لكــل مــن األردن وفلســطين، ومفصــالً مــن مفاصــل القــوة الذاتيــة للحفــاظ علــى 
الهويــــة القوميــــة للشــــعبين األردين والفلســــطيني، والســــتمرار وجودهمــــا كعنصــــر إنســــاين 

ل املــوارد الطبيعيــة والبشــرية لــألردن كمــا تشــكّ. فاعــل يف هــذا اجلــزء مــن الــوطن العربــي
وفلســــطين معــــاً بُعــــداً اســــتراتيجياً حلركــــة الشــــعبين نحــــو املســــتقبل، وتفعيــــل قــــدراتهما 
املشــتركة لتحقيــق التنميــة والتقــدم، والتعامــل مــع التطــورات والكتــل اإلقليميــة والدوليــة، 

  .املطروحة من حتديات" عملية السالم"ومواجهة ما حتمله 
ه العالقــة منــذ نهايــة األربعينــات بمراحــل كثيــرة، وتخللتهــا حمطــات وقــد مــرّت هــذ

                                           

  رئيس الوزراء األردين األسبق. 
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  :ومن أبرز تلك احملطات. مهمة كان لها تأثير كبير يف تطورها
 وقيــام دولــة إســرائيل١٩٤٨اإلســرائيلية األوىل ســنة  - وقــوع احلــرب العربيــة ، 

طـــــار علـــــى األرض العربيـــــة الفلســـــطينية، وتهجيـــــر الشـــــعب الفلســـــطيني إىل عـــــدد مـــــن األق
وكــان للجــيش العربــي األردين، الــذي شــارك يف العمليــات . العربيــة، ويف مقــدمها األردن

العســكرية دفاعــاً عــن فلســطين، دور أساســي يف إنقــاذ األجــزاء الشــرقية والوســطى منهــا، 
كمــــا . التـــي عرفـــت فيمــــا بعـــد بالضــــفة الغربيـــة مــــن اململكـــة، بمــــا فيهـــا القــــدس الشـــرقية

ردن الشـرقية والغربيـة مشـروعيتها الدسـتورية بإقرارهـا اكتسبت الوحدة بـين ضـفتي األ
أبريـل /واملصادقة عليها من قِبل جملـس األمـة األردين يف الرابـع والعشـرين مـن نيسـان

١٩٥٠.  
  دخلـــــت العالقـــــة ١٩٦٤بعـــــد إعـــــالن قيـــــام منظمـــــة التحريـــــر الفلســـــطينية ســـــنة ،

بدايـــة التنظـــيم السياســـي الفلســـطينية مســـاراً جديـــداً؛ إذ كـــان قيـــام املنظمـــة  - األردنيـــة
  .للشعب الفلسطيني وتأكيد شخصيته الوطنية املستقلة على الصعيدين العربي والدويل

، ضـــــمن ١٩٦٤ومـــــع أن اجمللـــــس الـــــوطني الفلســـــطيني األول عُقـــــد يف القـــــدس ســـــنة 
فلســـطينية، فـــإن مالمـــح التعـــارض يف األهـــداف بـــدأت تظهـــر يف أفـــق /ترتيبـــات أردنيـــة

مع الوقت، ازدادت التعقيدات يف مسـيرة تلـك العالقـة علـى الـرغم و. العالقة بين الشعبين
ممــــا كــــان يغلفهــــا مــــن املظــــاهر واجملــــامالت السياســــية التــــي كانــــت تقتضــــيها طبيعــــة 

  .املرحلة
 ١٩٦٧يونيـو /اإلسرائيلية يف اخلـامس مـن حزيـران - باندالع احلرب العربية ،

ثرت، تبعـــاً لـــذلك، العالقـــة دخلـــت القضـــية الفلســـطينية مرحلـــة مـــن أخطـــر مراحلهـــا، وتـــأ
فقــد كانــت نتيجــة تلــك احلــرب هزيمــة . الفلســطينية بصــورة مباشــرة وخطــرة - األردنيــة

عسكرية وسياسية جلميع أنظمـة احلكـم العربيـة بصـورة عامـة، وألنظمـة احلكـم احمليطـة 
وتســــببت بتهجيــــر موجــــة جديــــدة مــــن أبنــــاء الضــــفة الغربيــــة . بفلســــطين بصــــورة خاصــــة

كمــــا وضــــع احــــتالل إســــرائيل لبــــاقي . ألردن، بــــين الجئــــين ونــــازحينوقطــــاع غــــزة إىل ا
بينهــا وبــين األردن بحــدوده اجلغرافيــة الراهنــة، وخلــق فلســطين هــذه املــرة حــدّاً فاصــالً 

وضــعاً اســتثنائياً مل يســبق لــه مثيــل لعالقــة املــواطنين مــن أبنــاء الضــفة الغربيــة احملتلــة 
  .بالدولة األردنية التي يحملون جنسيتها

  ــرح ، قامــت يف بــديالً مــن أجــل حتريــر األرض العربيــة" العمــل الفــدائي"عنــدما طُ
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األردن عـــدة تنظيمـــات فدائيـــة فلســـطينية وعربيـــة، ومارســـت أنشـــطة سياســـية لقيـــت يف 
البدايـــة اســـتجابة شـــعبية كبيـــرة، وقامـــت أيضـــاً بعمليـــات عســـكرية ضـــد قـــوات االحـــتالل 

ويف ظـــــل الهزيمـــــة واإلحبـــــاط واخلالفـــــات . اإلســـــرائيلية مـــــن داخـــــل األراضـــــي األردنيـــــة
ت الشـــعارات ونشـــأت يف الســـاحة األردنيـــة حالـــة مـــن العربيـــة، اختلطـــت األوراق وتـــداخل

 ٢١ويف خضــــــم األحــــــداث املتالحقــــــة، وقعــــــت معركــــــة الكرامــــــة يف . ازدواجيــــــة الســــــلطة
، وقاتلــت عناصــر املنظمــات الفلســطينية جنبــاً إىل جنــب مــع القــوات ١٩٦٨مــارس /آذار

. ئر كبيــرةاملســلحة األردنيــة، وانــدحرت القــوة اإلســرائيلية املهاجِمــة بعــد أن منيــت بخســا
وقد شكّلت معركة الكرامة منعطفاً بارزاً لوقـف حالـة التـردي والهزيمـة، وبرهنـت عـن أن 
وحـــدة الصـــف والتضـــحية كفـــيالن بتغييـــر املـــوازين وحتقيـــق النصـــر، إال إنهـــا كانـــت مـــن 
جهــــة أُخــــرى نقطــــة حتــــول ســــلبية يف العالقــــة الرســــمية بــــين الدولــــة األردنيــــة ومنظمــــة 

كان اجليش األردين يف املاضي يقدّم العـون لعناصـر املنظمـات  التحرير الفلسطينية؛ إذ
فيمــا يتعلــق بــالعبور إىل اجلانــب اآلخــر مــن نهــر األردن والقيــام بعمليــات عســكرية ضــد 

لكــن هــذا الوضــع ســرعان مــا تغيّــر بعــد املعركــة، إذ قــام اإلعــالم النــاطق . قــوات االحــتالل
املعركـــة بحيـــث تكـــوّن انطبـــاع عـــام  أخبـــاربتغطيـــة " الكفـــاح الفلســـطيني املســـلّح"باســـم 

مفـــاده أن قـــوات املقاومـــة الفلســـطينية هـــي التـــي حققـــت النصـــر، وهـــو مـــا اعتُبـــر إهانـــة 
كانــت ال  ١٩٦٧للجــيش وانتقاصــاً لــدوره، وخصوصــاً أن مــرارة الهزيمــة يف حــرب ســنة 

وعندما الحت الفرصة ليثبت هذا اجلـيش قدرتـه ويـردّ اعتبـاره، . تزال عميقة يف النفوس
  .اء ادعاء احتكار النصر فأطاح هذه الفرصة ووقع الطالق بين اجلانبينج

  تطـــورت األحـــداث بعـــد ذلـــك عنـــدما تراجعـــت عناصـــر املنظمـــات مـــن مواقعهـــا يف
األغــوار واســتقرت يف املــدن؛ فتصــاعد التــوتر، وســادت الفوضــى، واضــطرب حبــل األمــن 

يف أوســاط (اصــر معروفــة وقــد اســتغلت عن. وأصــبحت األجــواء مهيّــأة للصــداميف البلــد، 
كمـا عملـت التراكمـات . املوقـف هـذه األوضـاع، وسـاهمت يف تصـعيد) السلطة واملقاومة

واألخطاء والنيات السـيئة علـى دفـع األمـور إىل نقطـة االنفجـار، فكانـت األحـداث الداميـة 
  .١٩٧٠سبتمبر /يف أيلول
 زنـــة، أن مـــن الواضـــح، مـــن دون احلاجـــة إىل خـــوض مالبســـات تلـــك املرحلـــة احمل

احلكومـــة األردنيـــة ومنظمـــة التحريـــر الفلســـطينية أخفقتـــا يف التعامـــل مـــع معطيـــات تلـــك 
بـذور التفرقـة ومـن املؤسـف أن . املرحلة بسبب ضعف الثقة بينهما واختالف األولويات

نمـــت يف ذلـــك املنـــاخ، وقـــام دعـــاة اإلقليميـــة والتطـــرف بـــأدوار جتـــاوزت نتائجهـــا قـــدرة 
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يُضـــاف إىل ذلــــك جهـــل وجتاهـــل بعــــض . ردين علــــى حتمّلهـــاالضـــمير الـــوطني للشـــعب األ
، وغيرهــــا مــــن عناصــــر املنظمــــات القادمــــة مــــن خــــارج احلــــدود، تركيبــــة "فــــتح"قيــــادات 

اجملتمـــع األردين وحقـــائق الوضـــع الـــداخلي، ووقـــوع ممارســـات أخلّـــت بالقواعـــد اخلُلُقيـــة 
ن يف الدولــــة والسياســــية التــــي كانــــت العالقــــة تقــــوم عليهــــا بــــين الفلســــطينيين كمــــواطني

ـــــت بثقلهـــــا املـــــايل . األردنيـــــة وبـــــين األردنيـــــين وقـــــد أخطـــــأت تلـــــك القيـــــادات عنـــــدما زجّ
والسياســـي يف شـــؤون األردن الداخليـــة، وأخطـــأت أكثـــر حينمـــا توهمـــت أنهـــا البـــديل مـــن 

كما عملت جهات عربية وأجنبية معروفة علـى . احلركة الوطنية األردنية فهيمنت عليها
الفلســطينية  - ة يف صــنع النتيجــة التــي آلــت العالقــة األردنيــةتعميــق اخلــالف واملســاهم

إليهـــا يف تلـــك املرحلـــة، ومـــا جنـــم عنهـــا مـــن نتـــائج وآثـــار أصـــبحت جـــزءاً مـــن موروثنـــا 
  .السياسي
  أن منظمـــة التحريــــر  ١٩٧٤عنـــدما قـــرّر مــــؤتمر القمـــة العربـــي يف الربــــاط ســـنة

، قَبِل األردن هذا القرار على يالفلسطينية هي املمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطين
إال إن الدور السياسي ملنظمة التحرير أخذ منـذ ذلـك الوقـت يف البـروز والتفاعـل . مضض

كمـــا دخلـــت العالقـــة بـــين منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية واحلكومـــة . علـــى الســـاحة الدوليـــة
 بــــين اجلــــانبين، الســــتقطاب الــــوالءاألردنيــــة مرحلــــة جديــــدة اتســــمت بالتنــــافس الشــــديد 

اللجنــــــة "وكســــــب األنصــــــار يف الضــــــفة الغربيــــــة وقطــــــاع غــــــزة، علــــــى الــــــرغم مــــــن وجــــــود 
وظلّـت تلـك العالقـة ". الفلسطينية املشتركة لدعم الصمود يف األرض احملتلـة - األردنية

، حــين عقــد اجمللــس الــوطني الفلســطيني ١٩٨٤تشــهد حــاالت مــن املــد واجلــزر حتــى ســنة 
ـــــع اتفـــــاق  ـــــان، ووقِّ بـــــين اململكـــــة األردنيـــــة الهاشـــــمية  ١٩٨٥ر فبرايـــــ/شـــــباط ١١يف عمّ

ومنظمة التحرير الفلسطينية، وتم بموجبه االتفاق على تنسـيق اخلطـوات السياسـية بـين 
تمهيـــــداً لعقـــــد مــــؤتمر دويل للســـــالم وحـــــل القضــــية الفلســـــطينية علـــــى أســـــاس اجلــــانبين، 

القـــة قـــرارات الشـــرعية الدوليـــة، كمـــا أن ذلـــك االتفـــاق تضـــمن بنـــوداً وضـــعت أساســـاً للع
  .كونفدرايلاملستقبلية بين دولتي األردن وفلسطين يف إطار احتاد 

 الفلســـطينية، أعلـــن األردن يف  - يف نقلـــة جديـــدة علـــى صـــعيد العالقـــة األردنيـــة
قرار فك االرتباط القانوين واإلداري بالضفة  ١٩٨٨يوليو /احلادي والثالثين من تموز

وجـــاء القـــرار تطـــوراً مفاجئـــاً للشـــعبين األردين والفلســـطيني علـــى حـــد . الغربيـــة احملتلـــة
سواء، غير أنه كان صدمة ألبناء الضفة الغربيـة بصـورة خاصـة؛ إذ اعتُبـر خطـوة سـلبية 
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تركت مصيرهم معلقاً يف الهواء، بينما قوبـل هـذا القـرار يف أوسـاط الضـفة الشـرقية مـن 
إليــــه وعــــدم فهمــــه والتشــــكيك يف  الرتيــــاحاململكــــة بــــردات فعــــل متفاوتــــة تراوحــــت بــــين ا

ومــع تقــديرنا للمبــررات التــي تضــمنها القــرار والــدوافع احلقيقيــة إلصــداره، فقــد . جدّيتــه
  .كان قراراً سياسياً ما زالت أبعاده الدستورية حمل اجتهادات خمتلفة

قـد صـادق جملـس األمـة عليـه باعتبـاره  ١٩٥٠وإذا كان قـرار وحـدة الضـفتين سـنة 
مصـيرياً لـه أبعـاده السياسـية والدسـتورية، فـإن قـرار فـك العالقـة بالضـفة الغربيـة قراراً 

كــان يجــب أن يُعــرض علــى جملــس األمــة أيضــاً، غيــر أن الســلطة  ١٩٨٨مــن اململكــة ســنة 
التنفيذيــة كانــت قــد حلّــت اجمللــس وانفــردت بــالقرار بالصــورة التــي تــمّ بهــا، األمــر الــذي 

  .من صدقيته السياسية إىل درجة كبيرةأفقده الشرعية الدستورية وقلّل 
وبقطــع النظــر عــن مــدى دســتورية هــذا القــرار وأهميــة النتــائج التــي جنمــت عنــه، فــإن 

، وبـين ١٩٨٨ثمة عالقة وارتباطاً وثيقين بين قرار فـك االرتبـاط بالضـفة الغربيـة سـنة 
نية ، الــذي أصــبحت منظمــة التحريــر الفلســطي١٩٧٤قــرار القمــة العربيــة يف الربــاط ســنة 

كمــــا تــــزامن قــــرار األردن بفــــك . بموجبــــه املمثــــل الشــــرعي والوحيــــد للشــــعب الفلســــطيني
الدولـــة "االرتبــاط بالضـــفة الغربيـــة مــع قـــرار اجمللـــس الـــوطني الفلســطيني بـــإعالن قيـــام 

عشـرة االســتثنائية للمجلــس يف اجلزائــر ســنة يف أثنــاء عَقْــد الــدورة التاســعة " الفلسـطينية
١٩٨٨.  

رارات قــد فاجــأت الشــعبين الفلســطيني واألردين وانعكســت علــى وإذا كانــت هــذه القــ
مصــاحلهما اليوميــة وعالقاتهمــا املســتقبلية بصــورة خمتلفــة، فقــد كــان لكــل مــن منظمــة 
التحريــــــر الفلســــــطينية واحلكومــــــة األردنيــــــة برناجمهــــــا وأهــــــدافها، بصــــــرف النظــــــر عــــــن 

وجـزءاً أساسـياً مـن  االختالف بشأن التفصيالت، إذ كانت تلك القرارات مقدمة ضـرورية
ومل . اإلسـرائيلي وحـل القضـية الفلسـطينية - متطلبات التسوية السلمية للصراع العربي

  .يكن تأثير البعد الدويل والدور العربي الرسمي، تبعاً لذلك، بعيداً عن تلك القرارات
  ،مــــع دخـــــول مرحلـــــة احلـــــرب البــــاردة، تســـــارعت التطـــــورات يف الســـــاحة الدوليـــــة

أغســطس /ويف الثــاين مــن آب. داث يف العــامل ويف املنطقــة العربيــة كــذلكوتالحقــت األحــ
ويف إثــــر ذلــــك، قامــــت قــــوات التحــــالف الدوليــــة، . ، قــــام العــــراق بــــاحتالل الكويــــت١٩٩٠

بقيــــــادة أميركــــــا، بالعــــــدوان علــــــى العــــــراق، وكانــــــت النتيجــــــة تــــــدمير قدرتــــــه العســــــكرية 
إال إن . ية مـــن الـــوطن العربـــيواالقتصـــادية وإخراجـــه مـــن حالـــة الفعـــل يف اجلبهـــة الشـــرق

ـــــــــدت الطريـــــــــق لعقـــــــــد  تشـــــــــرين  ٢٩يف مدريـــــــــد يف " مـــــــــؤتمر الســـــــــالم"هـــــــــذه النتيجـــــــــة مهّ
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برعايـــــــة أميركـــــــا وروســـــــيا، وبمشـــــــاركة جميـــــــع أطـــــــراف النـــــــزاع  ١٩٩١أكتـــــــوبر /األول
اإلســـرائيلي، وبـــدء املفاوضـــات الثنائيـــة بـــين األطـــراف املعنيـــة بعـــد ذلـــك يف  - العربـــي

  .واشنطن
  فوجئـــت األمـــة العربيـــة، كمـــا فـــوجئ األردنيـــون  ١٩٩٣ســـبتمبر /أيلـــول ١٣يف

وقبــل . بــين منظمــة التحريــر الفلســطينية وإســرائيل والفلســطينيون، بــإعالن اتفــاق أوســلو
أن تصحو الشعوب العربية من الصدمة، تم يف القاهرة توقيـع االتفـاق االقتصـادي بـين 

، تـم ١٩٩٤يوليـو /لعشـرين مـن تمـوزويف اخلـامس وا. اجلانبين الفلسطيني واإلسـرائيلي
بإنهــاء حالــة العــداء بــين اململكــة األردنيــة الهاشــمية وإســرائيل، " إعــالن واشــنطن"توقيــع 

بين حكومة اململكة األردنية " اتفاق السالم"وقِّع  ١٩٩٤أكتوبر /تشرين األول ٢٦ويف 
  .)يف وادي عربة(الهاشمية وإسرائيل 

ومـــا تبعهمـــا مـــن اتفاقـــات ومالحـــق، حجـــم كشـــف اتفاقـــا أوســـلو ووادي عربـــة،  وقـــد
التنــازالت التــي قــدمتها كــل مــن منظمــة التحريــر الفلســطينية وحكومــة اململكــة األردنيــة 

وتعاظمــــــت، نتيجــــــة ذلــــــك، خمــــــاوف األردنيــــــين . الهاشــــــمية يف أثنــــــاء عمليــــــة التفــــــاوض
والفلســـطينيين مـــن خمـــاطر االختـــراق اإلســـرائيلي املتوقـــع، بســـبب انفـــراد إســـرائيل بكـــل 

توقيـــع تلـــك االتفاقـــات خطـــورة كمـــا كشـــفت املفاوضـــات التـــي ســـبقت . رف علـــى حـــدةطـــ
والفلســـطيني، علـــى الـــرغم مـــن ذهابهمـــا معـــاً إىل انعـــدام التنســـيق بـــين اجلـــانبين األردين 

  .مدريد وواشنطن حتت مظلة واحدة
ويف ظل النتائج التي أسفرت عنها اتفاقات السالم العربية مـع إسـرائيل حتـى اآلن، 

ومل تعـد اآلليـات الذاتيـة لهـذه العالقـة  الفلسـطينية، - إطار جديد للعالقة األردنيةتشكّل 
هــي احملــرك الرئيســي يف توجيــه مســاراتها، إذ أصــبح للبعــد اإلســرائيلي الــدور األكبــر يف 

  .التحكم فيها وضبط حركتها
 ومع استمرار غياب التنسيق وانعدام الثقة بين احلكومة األردنيـة والسـلطة الوطنيـة
الفلســطينية، ســيظل إلســرائيل ومــا تمثّلــه مــن خطــر يهــدد األردن وفلســطين القــرار األخيــر 

الفلسطينية واستقرارها وصوغ مضـمونها  - والتأثير األقوى يف شكل العالقة األردنية
السياســــي واالقتصــــادي، حتــــى تتغيــــر املعطيــــات الراهنــــة وتتــــوفر الشــــروط املوضــــوعية 

وأخيـراً، ونحـن . عادة الفاعلية والتوازن إىل هذه املعادلـةالكفيلة بأخذ زمام املبادرة وإ
الفلســطينية بمــا لهــا ومــا عليهــا، ثمــة عــدد  - نعــالج إشــكالية ومســتقبل العالقــة األردنيــة
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  :من احلقائق يقتضي التبصر فيه وأخذه يف االعتبار
يتهما ، وما تمثّله هوال بد من التذكير بداية بأن الشعبين األردين والفلسطيني: أوالً

الصــــهيوين الــــذي القوميــــة ومصــــاحلهما املشــــتركة، وتضــــحياتهما يف مواجهــــة اخملطــــط 
يســـتهدف الوجـــود والهويـــة العـــربيين واإلســـالميين علـــى أرض فلســـطين واألردن، تشـــكّل 

الفلســـــطينية حاضـــــراً  - واألهـــــم يف العالقـــــة األردنيـــــة العنصـــــر الثابـــــتيف جمموعهـــــا 
والفلسطينيين وحـدةُ اخلطـر واملصـير والواقـع املعـاش، فقد جمعت األردنيين . ومستقبالً

وقامــت بينهمــا وحــدة حقيقيــة علــى أرض الواقــع، عززتهــا شــبكة عريضــة مــن املصــالح 
االقتصــادية والعالقــات االجتماعيــة والوشــائج اإلنســانية عبــر أكثــر مــن خمســين عامــاً، 

دة بهمـا إىل الـوراء وأصبح من املتعـذر إذ ذاك فـك التـرابط والتشـابك بـين الشـعبين والعـو
  .بقرارات ظرفية هنا وهناك

وال بــد مــن التقريــر يف املقابــل بــأن وحــدة الضــفتين الشــرقية والغربيــة منــذ قيامهــا 
مل تســــلم مــــن النقــــد والتجــــريح واالتهــــام املتبــــادل؛ فمــــن جهــــة كــــان بعــــض  ١٩٥٠ســــنة 

ب الــذي الوحــدة، ويشــكك يف األســلو" شــرعية"األوســاط الفلســطينية ومــا زال يثيــر قضــية 
ـــــت بـــــه، وينظـــــر إليهـــــا باعتبارهـــــا عمليـــــة ضـــــم وهيمنـــــة مل تلـــــق إجماعـــــاً مـــــن الشـــــعب  تمّ

ومــــن جهــــة أُخــــرى، كــــان بعــــض أوســــاط األردنيــــين ومــــا زال يــــرى يف تلــــك . الفلســــطيني
خيــــار ومل جتلــــب عليــــه ســــوى املتاعــــب مــــن دون الوحــــدة عبئــــاً ثقــــيالً مل يكــــن لــــه فيهــــا 

  .االلتفات إىل أي اعتبار آخر
التقليل من قيمة هذين الرأيين يف الوقت احلاضر، ومع اختالف وجهات ومن دون 

النظــر بشــأن املالبســات التــي أحاطــت بوحــدة الضــفتين، فقــد قامــت علــى ضــفتي األردن 
الغربيـــة والشـــرقية وحـــدة عربيـــة تامـــة بـــين الشـــعبين األردين والفلســـطيني، واجتمعـــا يف 

على أساس احلكم النيـابي الدسـتوري  دولة واحدة هي اململكة األردنية الهاشمية، وذلك
وقــد عمــل األردنيــون والفلســطينيون . والتســاوي يف احلقــوق والواجبــات بــين املــواطنين

يف معـــاً علـــى إقامـــة بنيـــة اقتصـــادية وعلميـــة جيـــدة، وطـــوروا إدارة الدولـــة ومؤسســـاتها 
 زمن قياسي، كمـا سـاهموا، كمـواطنين أردنيـين، يف نهضـة عـدد مـن دول اخللـيج العربـي

وكانــت وحــدة الضــفتين، إذا مـا قورنــت بمــا ســبقها وحلقهـا مــن مشــاريع الوحــدة . بكفـاءة
بيكـو حتـى اليـوم، نموذجـاً  - واالحتاد التي قامت يف الوطن العربي منذ اتفـاق سـايكس

فريداً لو أتيحـت لهـا الفرصـة، وتـوفرت لهـا الظـروف املالئمـة، وجتـذرت فيهـا املؤسسـات 
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  .وقات الداخلية واملؤثرات اخلارجيةالديمقراطية، وسلمت من املع
إن مــا ســاد عالقــة الدولــة األردنيــة بمنظمــة التحريــر الفلســطينية مــن انعــدام  :ثانيــاً

" األردين"نــــــابعٌ يف األســــــاس مــــــن تعــــــارض املشــــــروعين ثقــــــة وانســــــجام منــــــذ البدايــــــة، 
 ومل تتأخر إسرائيل يف. ١٩٦٤منذ قيام منظمة التحرير الفلسطينية سنة " الفلسطيني"و

إدراك نقطــة الضــعف يف هــذه العالقــة، وعملــت علــى تغــذيتها بشــتى الوســائل واألســاليب، 
فاســتغلت األوضــاع العربيــة والدوليــة لتعميــق اخلــالف بــين اجلــانبين ملصــلحتها، مثلمــا 
جنحــــت، بعــــد تســــمية منظمــــة التحريــــر ممــــثالً شــــرعياً ووحيــــداً للشــــعب الفلســــطيني ســــنة 

وقفين األردين والفلســـطيني يف الســـاحة الدوليـــة ، يف اســـتثمار التعـــارض بـــين املـــ١٩٧٤
بشــأن املســؤولية عــن الضــفة الغربيــة، واســتخدمت هــذه احلالــة حجــة الســتمرار احتاللهــا 

، واالنســـــحاب مـــــن ٣٣٨ورقـــــم  ٢٤٢لـــــألرض وعـــــدم التـــــزام قـــــراري جمـــــس األمـــــن رقـــــم 
  .، بما فيها القدس١٩٦٧األراضي الفلسطينية التي احتلتها سنة 

مـــن االعتـــراف كـــذلك بـــأن هنـــاك أزمـــة ثقـــة تاريخيـــة مســـتحكمة بـــين ال بـــد : ثالثـــاً
وقــد انعكســت هــذه احلقيقــة علــى اســتقرار العالقــة بــين . القيــادتين األردنيــة والفلســطينية

األردنيـــين والفلســـطينيين عبـــر خمتلـــف مراحلهـــا، وســـاهمت ذيولهـــا يف نشـــوء حالـــة مـــن 
طورات الدولية فيمـا عنـى الشـعبين التباعد بين املواقف الرسمية لكال اجلانبين جتاه الت

  .باحمليط العربياألردين والفلسطيني وعالقتهما 
وأعتقــد مــن جهــة أُخــرى أن ثمــة عوامــل وتراكمــات داخليــة وخارجيــة، يضــاف إليهــا 
مواقـــــف شخصـــــية واعتبـــــارات أيديولوجيـــــة لـــــدى بعـــــض الرمـــــوز يف أوســـــاط األردنيـــــين 

التيـــــارات واالنتمـــــاءات، أدت دوراً يف والفلســـــطينيين الرســـــمية والشـــــعبية مـــــن خمتلـــــف 
تعميــق حالــة االنفصــام والالمبــاالة، التــي كانــت تبــدو أحيانــاً جــزءاً مــن طبيعــة العالقــة 

وساهمت جميعها يف فرز املواطنين داخل الدولـة األردنيـة إىل الفلسطينية،  - األردنية
ع بـين أبنـاء وقد فات هـؤالء جميعـاً حقيقـة اسـتحالة الفصـل علـى أرض الواقـ. معسكرين

الشـــعب األردين علـــى اخـــتالف أصـــولهم، وأن رابطـــة املواطنـــة هـــي القاعـــدة املوضـــوعية 
التـــي تقـــوم عليهـــا الصـــلة بـــين جميـــع املـــواطنين يف اململكـــة األردنيـــة الهاشـــمية بحكـــم 
الدستور، وأن هذه املسألة أصبحت حمسومة مبدئياً من النواحي الدستورية والقانونيـة 

  .والواقعية
إال إن مــا يجــدر ذكـره واإلشــارة إليــه، يف هـذا الصــدد، هــو أن اجملتمــع األردين  :رابعـاً

، "رأس املـــــال الفلســـــطيني"قـــــد تشـــــكل ونمـــــا منـــــذ قيـــــام وحـــــدة الضـــــفتين بحيـــــث أصـــــبح 
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تاريخيـــــاً، يســـــيطر علـــــى اقتصـــــاد البلـــــد مـــــن خـــــالل املصـــــارف والشـــــركات والفعاليـــــات 
، بمرور الـزمن، يسـيطر علـى "ألردينالعنصر ا"ويف املقابل، أصبح . الصناعية والتجارية

وقــد تفاعلــت . القــوات املســلحة وأجهــزة األمــن، ويحتــل املواقــع اإلداريــة العليــا يف الدولــة
  .هذه احلالة مع الوقت، وغدت حجة ألصحاب االجتاهات السلبية ملزيد من االنقسام

، ويف غيـــاب احلكـــم الـــديمقراطي، وضـــعف املؤسســـات، وفقـــدان املرجعيـــة الوطنيـــة
الدولــة "لــت التطــورات والظــروف التــي أشــرت إليهــا ســابقاً، وال ســيما منــذ إعــالن قيــام عم

، علــى ١٩٨٨يف اخلــارج وصــدور قــرار فــك االرتبــاط بالضــفة الغربيــة ســنة " الفلســطينية
" بـؤرة أردنيـة"وقد وجدت يف ظل هذه الظروف . يف البلد الفراغ السياسيخلق حالة من 

واجهـة تنـامي نفـوذ الفلسـطينيين املـايل واالقتصـادي مل" أردنـة الدولـة"تنادي بضرورة 
 "الـــــوطن البـــــديل"يف األردن، وحتســـــباً ملـــــا يمكـــــن أن تســـــفر التطـــــورات عنـــــه مـــــن إقامـــــة 

للفلســـطينيين يف الضـــفة الشـــرقية، وذلـــك بســـبب اســـتمرار االحـــتالل اإلســـرائيلي لـــألرض 
. فلســطينية املســتقلةالفلســطينية، وتعثــر عمليــة الســالم، وتضــاؤل اآلمــال بقيــام الدولــة ال

يـدفعها الشـعور بالضـياع والقلـق بسـبب أداء ، "بـؤرة فلسـطينية"ويف الوقت ذاته، تكونت 
قيــادة منظمــة التحريــر الفلســطينية ودورهــا يف عمليــة الســالم، ومــا أدت إليــه حتــى اآلن 

جهــة أُخــرى سياســة التعامــل املوســمي مــع العنصــر الفلســطيني مــن نتــائج، ويؤذيهــا مــن 
  .الدستورية الكاملة" املواطنة"لة األردنية بأسلوب املقايضة ال على أساس داخل الدو

إن الهـــزائم العســـكرية والسياســـية التـــي منيـــت أمتنـــا بهـــا يف حروبهـــا مـــع  :خامســـاً
إسرائيل، واإلخفاق يف التعامل مـع معطيـات عمليـة السـالم، وضـآلة مـا جنـم عنهـا حتـى 

ى رؤيـة احلقـائق وتقـويم األداء والنتـائج التـي اآلن من نتائج، يجـب أالّ تفقـدنا القـدرة علـ
حتققـــت بصـــورة موضـــوعية، والعمـــل علـــى تـــدارك أخطائنـــا وحتســـين موقفنـــا والنظـــر إىل 

مبــرراً " الظــروف القــاهرة"كمــا ال يجــوز، يف أيــة حــال مــن األحــوال، أن تصــبح . املســتقبل
ة، للمبالغـة يف ألي طرف من األطراف العربية املعنية بالسالم احلقيقي يف هـذه املنطقـ

  .ردة الفعل، واالحتماء بإسرائيل أو االرتماء يف أحضانها، وجتاهل احمليط العربي
وعلــى الــرغم مــن تــردي األوضــاع التــي يعيشــها الشــعب الفلســطيني حتــت االحــتالل 

" حقيقــة الســالم"وبصــرف النظــر كــذلك عــن اإلســرائيلي يف الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة، 
ووادي عربــة للفلســطينيين واألردنيــين، فــإن التزامــات الســالم الــذي جلبــه اتفاقــا أوســلو 

الـــراهن مـــع إســـرائيل يف إطارهـــا املوضـــوعي يجـــب أالّ تشـــكّل قيـــداً مطلقـــاً علـــى مســـتقبل 
الفلســــطينية، فتصــــبح لهــــا األولويــــة علــــى خصوصــــية تلــــك العالقــــة  - العالقــــة األردنيــــة
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  .ومستقبلها
إن احملــــددات الدوليــــة واإلقليميــــة، التــــي تبــــدو كمــــا لــــو أنهــــا قــــدر أحيانــــاً،  :سادســــاً

تفــرض علينــا يف املقابــل إدراك اخملــاطر التــي يمكــن أن حتيــق بنــا إذا مل نبــادر إىل بنــاء 
عالقتنــــا املســــتقبلية علــــى أســــاس مــــن الوضــــوح والثقــــة بأنفســــنا، والعمــــل علــــى توحيــــد 

طــر ومفــاهيم علميــة واضــحة تكفــل تفعيــل جهودنــا وطاقاتنــا وتنســيق مواقفنــا، ضــمن أ
 - اإلرادة السياسية يف كل من األردن وفلسـطين، والتعامـل مـع جـوهر العالقـة األردنيـة

الفلسطينية بروح الفريـق الواحـد، وتوظيـف حقائقهـا بمـا يعـزز أبعـاد تلـك العالقـة ويـذلّل 
ـــــر بصـــــدق وإخـــــالص عـــــن مضـــــمونها اإلنســـــاين  العقبـــــات التـــــي تعتـــــرض ســـــبيلها، ويعبّ

يف تعظيم املكاسب واإلجنازات احلضارية  - يف النتيجة - وهويتها القومية، ويساهم
وبعكــس ذلــك، فــإن . وحتقيــق التقــدم للشــعبين األردين والفلســطيني علــى ترابهمــا الــوطني

اســــتمرار حالــــة التباعــــد وغيــــاب التنســــيق اجلــــاد وانعــــدام الثقــــة بــــين اجلــــانبين، ســــيوفر 
يمكّنهـــا مـــن االســـتمرار يف احـــتالل األرض الفلســـطينية  إلســـرائيل وحـــدها جمـــاالً حيويـــاً

، كونهــــا "عمليــــة الســــالم"ومصــــادرتها، والــــتحكم يف املــــدى املنظــــور يف جميــــع جوانــــب 
والضـياع العربيـة واسـتغالل الفـرص واألوضـاع الطرف املؤهـل السـتثمار حالـة التفكـك 

يمـــي وتطويرهـــا الدوليـــة خلدمـــة مصـــاحلها، وفـــرض األمـــر الواقـــع، وتثبيـــت دورهـــا اإلقل
  .لتحقيق أهدافها االستراتيجية كافة يف املنطقة العربية

كمــــا أن اســــتمرار اخلــــالف وعــــدم التفــــاهم بــــين القيــــادتين السياســــيتين يف األردن 
وفلســـــطين، ســـــيمكن إســـــرائيل مـــــن تأكيـــــد انفرادهـــــا بكـــــل جانـــــب علـــــى حـــــدة، واســـــتعمال 

راق والعبـور إىل السـوق العربيـة األردنيين والفلسطينيين خمتبراً للتطبيـع، وجسـراً لالختـ
والهيمنــــة علــــى اقتصــــاد املنطقــــة، وتســــخير مــــواردهم ملصــــلحتها ومصــــلحة مــــن يقــــف 
وراءها، من دون أن تتـاح ألي طـرف عربـي منفـرداً أيـة فرصـة اللتقـاط األنفـاس وإعـادة 

  .احلسابات؛ وعند ذلك نكون قد خسرنا معركة السالم بعد أن خسرنا احلرب تكراراً
الفلســــطينية  - يف العالقــــة األردنيــــةن عمليــــة بنــــاء الثقــــة وبعــــث احليــــاة إ :ســــابعاً

تتطلــب قــدراً كبيــراً مــن العــزم وحســن النيّــات لــدى القيــادات السياســية أوالً، والعمــل علــى 
كمـــا تتطلـــب وجـــود . وقـــف التســـارع الـــذي تفرضـــه إســـرائيل علـــى مســـار الســـالم وآفاقـــه

يف وجـه خمطـط إسـرائيل الـذي يهـدف  برنامج عملي واضح يمكّن اجلانبين مـن الصـمود
إىل إضــــعاف اجلبهــــة الداخليــــة يف كــــل مــــن األردن وفلســــطين، وتهديــــد الوجــــود والهويــــة 



  ٨٩، ص )١٩٩٥ريف خ( ٢٤، العدد ٦لد مج مجلة الدراسات الفلسطينية فلملا
 

١٢ 
 

وتهمـــــيش أدوارهمـــــا يف صـــــنع قـــــرار احلاضـــــر القوميـــــة للشـــــعبين األردين والفلســـــطيني، 
األمـــر الـــذي يســـتوجب قيـــام عمـــل سياســـي مـــنظم، علـــى املســـتويين الرســـمي واملســـتقبل، 

، يهـــدف إىل تنســـيق املواقـــف وحتديـــد األهـــداف كـــل مـــن األردن وفلســـطين والشـــعبي يف
املصـــــالح واألولويـــــات، والعمـــــل علـــــى بنـــــاء جبهـــــة قوميـــــة موحـــــدة تعمـــــل علـــــى حمايـــــة 

املشتركة للشعبين األردين والفلسطيني، وحتصـين اجملتمـع ضـد جميـع أنـواع االختـراق، 
ر القــــرار هنــــا وهنــــاك مــــن وتصــــوغ أيضــــاً إطــــاراً مؤسســــياً للتعــــاون بــــين اجلــــانبين يحــــر
الفلســـطينية مـــن حالـــة  - املزاجيـــة واالنفعـــال، ويـــؤدي إىل االنتقـــال بالعالقـــة األردنيـــة

  .الشك والتعارض واملوسمية إىل املصارحة والتعاون واالستمرار
إن اســـــتمرار إســـــرائيل يف احـــــتالل األرض واملـــــوارد العربيـــــة والفلســـــطينية،  :ثامنـــــاً

وإنكارهــا حــق الشــعب الفلســطيني يف تقريــر مصــيره وإقامــة دولتــه املســتقلة علــى تــراب 
صـدقيتها، ويهيّـئ " عمليـة السـالم"وطنه فلسطين، من شأنه أن يزيـد األمـر تعقيـداً ويفقـد 

، ويــؤدي مــن جهــة أُخــرى إىل تأكيــد خمــاوف تربــة تنمــو فيهــا بــذور التطــرف هنــا وهنــاك
، كمــــا يلقــــي بظــــالل كثيفــــة علــــى مســــتقبل العالقــــة "الــــوطن البــــديل"األردنيــــين مــــن شــــبح 

وهو األمر الذي يفرض على القيـادة السياسـية ملنظمـة التحريـر الفلسطينية،  - األردنية
التنازالت، من والسلطة الوطنية الفلسطينية أن تدرك خماطر االستمرار يف تقديم املزيد 

كما يفـرض علـى القيـادة السياسـية . والتضحية باملعارضة الوطنية يف األرض احملتلة
الشــرعية الدوليــة لتحقيــق ســالم األردنيــة أن تعمــل بالوســائل كافــة علــى تطبيــق قــرارات 

شامل يحمل عوامل بقائه، وأن تدعم بإخالص قيام دولة فلسطينية مستقلة يف الضـفة 
حتقيـــــق هـــــذه األهـــــداف يعتبـــــر فرصـــــة تاريخيـــــة الســـــتقرار ؛ إذ إن الغربيـــــة وقطـــــاع غـــــزة

املنطقــة، ويشــكّل إحــدى ضــمانات االســتقالل لكــل مــن األردن وفلســطين، كمــا يســاهم يف 
حتقيـــــق التـــــوازن والتكامـــــل يف العالقـــــة بـــــين الدولـــــة األردنيـــــة والدولـــــة الفلســـــطينية يف 

  .املستقبل
دويــة يمكــن أن تنمــو وتــدوم بــين ويف جميــع الظــروف واألحــوال، فــإن أيــة عالقــة وح

الشـــــعبين األردين والفلســـــطيني يف املســـــتقبل ال بـــــد مـــــن أن تقـــــوم، يف أساســـــها وشـــــكلها 
وطبيعتهـــــــا ومســـــــتواها، علـــــــى اإلرادة احلـــــــرة واالختيـــــــار املتكـــــــافئ للشـــــــعبين بطريقـــــــة 
ديمقراطيــــــة؛ وهــــــو الســــــبيل إىل حمايــــــة األرض واملــــــوارد واملقدســــــات، وصــــــون حقــــــوق 

  .، وحتقيق التقدم يف كل من األردن وفلسطيناإلنسان وكرامته
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  البعد االقتصادي :أسعد عبد الرحمن
  حمرك أساسي لتمتين العالقة بين الشعبين

مـــــــع أن موضـــــــوعاً حساســـــــاً كالـــــــذي نحـــــــن يف صـــــــدده، وأعنـــــــي موضـــــــوع العالقـــــــة 
الفلســـطينية ومســـتقبلها، يلزمـــه شـــيء مـــن التقدمـــة التاريخيـــة بغيـــة اجلـــالء  - األردنيـــة
ملشـــــــهد العالقـــــــة اخلاصـــــــة واستشـــــــراف آفاقهـــــــا، فـــــــإنني سأحتاشـــــــى خــــــــوض  الكامـــــــل

التفصيالت املهمة لكل من املاضي والراهن، ألطرق فوراً باب املوضوع الذي يشير إىل 
غيـــر أن هـــذا ال ينفـــي املاضـــي والـــراهن تمامـــاً؛ إذ . املســـتقبل، باعتبـــاره الهـــاجس األكبـــر

  .ون ذلك ضرورياًسأملس بعض حمطاتهما يف معرض حديثي، حيثما يك
    

الفلســطينية يقتضــي، بحســب  - يف أن البحــث يف مســتقبل العالقــة األردنيــةال ريــب 
أوالهمـا منهجيـة : رأيي، اإلشارة إىل مالحظتين أساسيتين لهما تمـاس مباشـر بـاجلوهر

ملخصـــــها أن طبيعـــــة املوضـــــوع املبحـــــوث فيـــــه جتعلـــــه منـــــدرجاً حتـــــت بنـــــد الدراســـــات 
. الـنهج األمثــل ملعاجلتهـا واســتكناه أفقهــا" فرضــية االحتمــاالت"املسـتقبلية، التــي تعتبـر 

وهنا ال يسعني سوى االعتراف سلفاً بأنني ال أحمل جوابـاً قاطعـاً عمـا يخبئـه املسـتقبل 
سأسـعى لالجتهـاد فقــط، ، وإنمــا )فقـد كـذب املنجمــون ولـو صـدقوا(دده الـذي نحـن يف صــ

ـــا ثانيـــة ! مـــن اجتهـــد فأخطـــأ لـــه أجـــر، ومـــن اجتهـــد فأصـــاب لـــه أجـــران: وعلـــى قاعـــدة أمّ
املالحظتين فتتعلق بأسلوب العـرض، وتـتلخص بـأين سأبسـط هـذا املوضـوع عـن طريـق 

كـــي " كبســـوالت" تقـــديم جمموعـــة خالصـــات حرصـــتُ علـــى أن تكـــون مـــوجزة ومقدمـــة كــــ
وهنـــا، يجـــدر أن أشـــير أيضـــاً إىل نقطـــة بديهيـــة !!). ال ابتالعهـــا(يســـهل فهمهـــا وهضـــمها 

قوامهــا أن هــذه اخلالصــات ال تنــدرج حتــت بــاب اليقينيــات املطلقــة التــي اعتــاد الــبعض 
  .عليها، وإنما هي عرضة للنقاش واإلغناء واإلضافة

ــات وتتعــدد، فســيظل هنــاك جمموعــة  اخلالصــة األوىلجــوهر  أنــه مهمــا تختلــف النيّ
السياســــــية : حقــــــائق موضــــــوعية ملموســــــة علــــــى أرض الواقــــــع، وعلــــــى خمتلــــــف الصــــــعد

إلــخ، تثبــت أن ثمــة عالقــة خاصــة ... واالقتصــادية والديموغرافيــة واالجتماعيــة واألمنيــة
ن األردين صــــنعها التــــاريخ البعيــــد واحلــــديث، عــــالوة علــــى الواقــــع املعــــاش بــــين الشــــعبي

                                           

   عضو اجمللس الوطني واجمللس املركزي الفلسطينيين، واملدير العام ملؤسسة عبد احلميد
 .شومان
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وربمـــا حلســـن  - والفلســـطيني، مـــن دون اســـتئذان مـــن قبـــل أحـــدهما أو كليهمـــا، بـــل حتـــى
وهذا الواقع ليس فريداً أو ال سابق له؛ بل إنه ! من دون استئذان أي أحد غيرهما - احلظ

يتماثل، بدرجات متفاوتة، مع وقائع أُخرى مشـابهة علـى امتـداد اخلريطـة العربيـة، كمـا 
... ، وبــين ســورية ولبنــان، ومصــر والســودان)ســابقاً(بــين اليمنــين  - مــثالً - هــي احلــال

  !إلخ
فهــي أن أغلبيــة أبنــاء الشــعب العربــي يف الضــفتين، بمــن فيهــا  اخلالصــة الثانيــةأمّــا 

يف ظنـــــي، واســـــتناداً إىل متابعـــــاتي ومشـــــاهداتي، (، هـــــي ١٩٤٨العـــــرب مـــــن فلســـــطينيي 
بع رحـالت إىل غربـي النهـر األردين وخصوصاً يف العام ونصف العام األخيرين وبعد س

أغلبيــــة منحــــازة إىل جانــــب العالقــــة اخلاصــــة بــــين الشــــعبين، أي إىل جانــــب مــــا ) اخلالــــد
ال تسـبح ضـد التيـار، وإنمـا تنتصـر وهـي بهـذا االنحيـاز . صنعه التـاريخ والواقـع املعـاش

يأخـذ يف  - العروبـي الوجـداين - ولقد أنشأ هذا االنحياز. لتلك احلقيقة باختيارها احلر
الفتـرة األخيــرة منحــى اقتصــادياً بهــدف احلفـاظ علــى املصــالح املتشــابكة بــين الطــرفين 

وإذا كان اخلطاب القومي واأليديولوجي والعقائدي الديني حمركاً يف اجتـاه . وتعزيزها
اخلطــــــــاب "فيمــــــــا مضــــــــى، ويف هــــــــذه األيــــــــام أيضــــــــاً، فــــــــإن تمتــــــــين العالقــــــــة اخلاصــــــــة 

يوشك أن يكون احملرك األساسي يف املرحلـة الراهنـة  - إن جاز التعبير - "االقتصادي
لتمتـــــين العالقـــــة اخلاصـــــة بـــــين الشـــــعبين، وللحفـــــاظ عليهـــــا متماســـــكة قويـــــة، ولتجـــــاوز 
الهـــــواجس واخملـــــاوف والتصـــــورات املســـــبقة ومـــــا يـــــنجم عنهـــــا أحيانـــــاً مـــــن احتقانـــــات 

ميـــــة ويف احلـــــديث عـــــن اخلطـــــاب االقتصـــــادي، أشـــــير إىل عـــــدم التقليـــــل مـــــن أه. وأزمـــــات
 - اخلطــاب الوجــداين واأليــديولوجي والعقائــدي، بيــد أن صــوت املصــالح املشــتركة غــدا

ومـن الشـواهد . هـو األعلـى نبـرة يف ظـل املتغيـرات الدوليـة اجلديـدة - عند عـدد غيـر قليـل
مــــا يحــــدث بشــــأن حصــــار العــــراق " اللوبيــــات االقتصــــادية"احليــــة العربيــــة علــــى أهميــــة 

فقــد الحظنــا عقــم اخلطابــة وعجزهــا، مــع أن آالف ! اماملفــروض منــذ أكثــر مــن خمســة أعــو
لكنهـا . املقاالت الداعية إىل رفع احلصـار دُبجـت، وعشـرات التظـاهرات الوجدانيـة نُظمـت

يف أجمعها، وعلى أهميتها، كانت عديمة اجلدوى أمام عامل مل يعد يحرك انفعاالته غيـر 
يهتــــز وينفعــــل إزاء أي وفــــد  غيــــر أن هــــذا العــــامل ذاتــــه نــــراه اآلن. حســــاباته االقتصــــادية

اقتصــادي مكــون مــن بضــعة أشــخاص يــزور بغــداد ويطالــب برفــع احلصــار االقتصــادي 
  .عن العراق ألن مصاحله تضررت
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يف حقيقة أنه، على الرغم من كل ما  اخلالصة الثالثةوعلى صعيد خمتلف، تتجلى 
يف اجتـاه واحـد،  سبق ذكره، وتأسيساً على أن التاريخ والواقـع املعـاش ال يسـيران دومـاً

ونشدد على هذه الكلمة (فإن االحتقانات والتوترات واالنتكاسات كانت باستمرار جزءاً 
وتلــك . مــن التــاريخ والواقــع املعــاش بــين الشــعبين، كــي ال نقــول الشــعب الواحــد) األخيــرة

حقيقة يتعين االعتراف بها حتى ال يشطّ بنا الـوهم إىل رسـم صـورة ورديـة للعالقـة بـين 
 - غيـــر أن جميـــع تلـــك االنتكاســـات التـــي أخـــذت ســـمة االقتتـــال، ظلـــت أحيانـــاً. ينالطـــرف

انتكاســــات عــــابرة ومل حتفــــر عميقــــاً يف أوســــاط  - باملعيــــار االســــتراتيجي والتــــاريخي
أســـــباب ذلـــــك أن هـــــذه التعارضـــــات ولعـــــل مـــــن أبـــــرز . أغلبيـــــة مـــــالكي الوجـــــدان الشـــــعبي

جنمــت أحيانــاً، بــل مــراراً، عــن  والتناقضــات بقيــت طافيــة علــى الســطح السياســي عنــدما
تبــاين طبيعــي يف الرؤيــة بــين القيــادتين، أو بــين جــزء منهمــا يف ظــل ظــروف موضــوعية 

ــــه - معينــــة، ومل تــــنجم عــــن عطــــب أساســــي يف عالقــــة الشــــعبين الشــــقيقين  - ال قــــدّر الل
وطبعــاً، نحــن هنــا ال ننكــر أن بعــض األوســاط الشــعبية تــأثر ســلباً بهــذا الواقــع . أنفســهما

  .لبي اجلزئي، بل ساهم فيه ربماالس
ولعل السـبب الرئيسـي وراء ذلـك يعـود إىل بـروز النزعـة اإلقليميـة واالنكفـاء القطـري 

وإذا كانت تلك النزعة ظلت مقصورة على معظم . يف العامل العربي منذ بداية السبعينات
القيـــــادات العربيـــــة قبـــــل تلـــــك احلقبـــــة، فإنهـــــا شـــــرعت يف االستشـــــراء يف بعـــــض أوســـــاط 

بينهــا تضــارب املصــالح، والهــزائم لشــعوب العربيــة ذاتهــا بعــد ذلــك، ولعــدة عوامــل، مــن ا
ومـــــن هنـــــا، ينبغـــــي لنـــــا . إلـــــخ.. العربيـــــة املتالحقـــــة، واإلعـــــالم، واالســـــتقطابات الدوليـــــة

تكـــريس املنطـــق  - ولـــو علـــى نطـــاق مـــؤثر أكثـــر منـــه واســـع - االعتـــراف بأنـــه بـــدأ يجـــري
األخيــر مــن القــرن احلــايل، وراحــت تتبنــاه شــرائح  شــعبياً يف الثلــث" بيكــوي - الســايكس"

وإذا نحــــن . جمتمعيــــة يف الكثيــــر مــــن األقطــــار العربيــــة، ال يف األردن وفلســــطين فحســــب
للخــالف بـــين القيـــادتين األردنيـــة والفلســـطينية يف أنعمنــا النظـــر يف األســـباب الرئيســـية 

صالح بينهمـا مـع غياب انطباق امل: فترة سابقة، لوجدنا أنها تتمحور حول جوهر واحد
غيــاب الندّيــة والتكــافؤ يف لغــة التعامــل واخملاطبــة بــين الطــرفين، مــن دون حتميــل تلــك 

 - أو بـاألحرى أن جـزءاً منهمـا - النقيصة لطرف من دون اآلخر، ذلك بأن كال الطرفين
  .مارسها يف فترات معينة وألسباب سياسية حمددة

، التـي تنـتظم حتـت بـاب اجلانـب الرابعـةاخلالصـة ويف السياق السابق ذاتـه، تنـدرج 
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طبعاً  - السلبي، وتتمحور حول أن الطرفين ما فتئا يركزان يف العالقة اخلاصة بينهما
وقـد بـدا ذلـك التركيـز واضـحاً . على التوافقات، ال على اخلالفـات - معظم الوقت ال دائماً

أو اجملاملــة " اســياحليــاد السي"وربمــا كــان . يف اخلطــاب السياســي ويف اإلعــالم الرســمي
يف مصــــلحة  - دائمــــاً - غيــــر أن النتيجــــة مل تكــــن. السياســــية ســــبباً وراء تلــــك املواربــــة

العالقة اخلاصة بالتأكيد، بل صبّت يف نهاية املطـاف يف بعـض مسـتنقعات الشـك ويف 
ويف هـذا الصـدد، لسـت أفشـي سـراً حـين . تعميق بعض مظاهر انعـدام الثقـة بـين الطـرفين

واألخ هــاين حــوراين بإعــداد دراســة انتهينــا منهــا قبــل عــام ونصــف عــام أقــول إننــي قمــت 
بقدر ما هو ممكـن إنسـانياً يف حالـة مثـل حالتنـا التـي (وتتضمن خالصة قراءات مكثفة 

للمـزاج الشـعبي العـام يف كـل مـن األردن وفلسـطين، ) استندت أساساً إىل جهودنا الذاتية
، أو يف نطـــاق رؤيتـــه السياســـية "اآلخـــر"وعـــن " الـــذات"ســـواء يف هواجســـه وتصـــوراته عـــن 

وتتجلى قيمـة الدراسـة يف أنهـا أبـرزت اجلوانـب السـلبية . الفلسطينية - للعالقة األردنية
وقــد وضــعنا هــذه الدراســة فعــالً . بأمانــة ودقــة، وباالتســاق التــام مــع اجلوانــب اإليجابيــة

علــى صــورة الواقــع برســم إطــالع القيــادة العليــا لكــل منهمــا، لعلنــا نلقــي ضــوءاً إضــافياً 
لكــن شــاءت األقــدار أالّ تفعــل مســاعينا الفعاليــة . احلقيقيــة، بعيــداً عــن الشــعاراتية والــوهم

املرجـــوة؛ إذ تـــزامن موعـــد انتهـــاء الدراســـة وتســـليمها للقيـــادتين مـــع موعـــد اتفـــاق أوســـلو 
نـــتمكن مـــن نشـــر هـــذه لكـــن يحـــدونا األمـــل بـــأن . ومـــا تبعـــه مـــن تـــردّ يف العالقـــة الرســـمية

وحتضـرين، يف هـذا الصـدد، نتـائج االسـتطالع . سة قريباً لتكون يف متنـاول اجلميـعالدرا
مركــز الدراســات االســتراتيجية يف اجلامعــة األردنيــة،  - مشــكوراً - األخيــر الــذي أجــراه

فقـــد . الفلســـطينية - بشـــأن العالقـــة األردنيـــةواملتضـــمن قيـــاس املـــزاج الشـــعبي األردين 
نسجماً مع نتائج الدراسة التي أعـددتها واألخ حـوراين، جاء جزء كبير من تلك النتائج م

  .وداعماً لها
، يجب أالّ ننسى أن األردن وفلسطين ال اخلالصة اخلامسةويف معرض احلديث عن 

فلكــل . يعيشــان علــى كوكــب منعــزل عــن عواصــف التــأثيرات املِنْطَقيــة احمليطــة والبعيــدة
ألساسي، يف صـوغ الواقـع واملسـتقبل من مالكي هذه التأثيرات دوره األساسي، أو غير ا

 - املوضــــــوعيين يف عــــــدد مــــــن القــــــرارات اخلاصــــــة بــــــبعض جوانــــــب العالقــــــة األردنيــــــة
بــل ! فإلســرائيل دور أساســي، وتطمــح إىل زيــادة حصــتها اخلاصــة باســتمرار! الفلسـطينية

ومـع اخـتالف . نـاظم تلـك العالقـات - ال قدر اللـه - أن تصبح) تطمع يف(هي تطمح إىل 
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ع، فـــإن لكـــل مـــن ســـورية ومصـــر واململكـــة العربيـــة الســـعودية والعـــراق تأثيراتهـــا الـــدواف
األردنيـــة،  - ومصـــاحلها القطريـــة والقوميـــة املتباينـــة يف موضـــوع العالقـــة الفلســـطينية

  .باإلضافة طبعاً إىل تأثيرات بعض األقطار العربية األبعد جغرافياً، وإن بدرجات أقل
 - الرســـــمي غالبـــــاً - تتعلـــــق بالـــــدور اإلعالمـــــي اخلالصـــــة السادســـــةوأخيـــــراً، فـــــإن 

اإليجـــابي والســـلبي، الـــذي تـــم توظيفـــه لتســـويغ قـــرارات ورؤى متعـــددة يف مســـار : بشـــقيه
وبعيــــــداً عــــــن اخملاتلــــــة واجملاملــــــة، يمكــــــن اجلــــــزم أن ! الفلســــــطينية - العالقــــــة األردنيــــــة

خـــــط  القيـــــادات السياســـــية يف املنطقـــــة، وضـــــمنها قيـــــادات الطـــــرفين، مـــــا زالـــــت تفـــــرض
. أو مواقفهمـــــا يف هــــذا الشـــــأن/الرســــمي وغيـــــر الرســــمي، لتعزيـــــز مواقفهــــا و: اإلعالمــــين

وللتمثيل لذلك، دعونـا نسـتذكر فقـط حجـم املقـاالت االسـتفزازية التـي دبجـت يف صـحف 
كــــل طــــرف يف إبــــان تــــردي الطــــرفين الشــــقيقين األردين والفلســــطيني ملهاجمــــة قيــــادات 

ل بســــاطة، تبخــــرت تلــــك املقــــاالت عقــــب القمتــــين ثــــم، وبكــــ. العالقــــات بعــــد اتفــــاق أوســــلو
وإن دل هــذا علــى شــيء فإنمــا يــدل علــى عــدم رســوخ وجتــذر . األخيــرتين بــين القيــادتين

الديمقراطيـــــة يف كـــــال الضـــــفتين بشـــــكلها املـــــأمول، مـــــع أن كثيـــــرين يف الـــــوطن العربـــــي 
ة يحســـدوننا علـــى مـــا نحـــن فيـــه مـــن واقـــع يتـــيح قـــول الكلمـــة اجلريئـــة واحلـــرّة، وممارســـ

  .إلخ.. أشكال متعددة من التحرك الديمقراطي
    

  !!وماذا عن املستقبل؟: بعد هذه اخلالصات كلها، ال بد من أن يقفز السؤال األثير
ال بـــد مـــن مالحظـــة قصـــيرة قبـــل اإلجابـــة عـــن الســـؤال اخلـــاص بمســـتقبل العالقـــات 

حتــى قيــام ن تــتلخص هــذه املالحظــة يف أننــي أرى أنــه منــذ اآل. الفلســطينية - األردنيــة
الكيان الفلسطيني املوعود، ينبغي لنا جميعاً التركيز على مسـألة الوحـدة الوطنيـة، ذلـك 
بــــأن كــــل إنســــان مــــن أصــــل فلســــطيني يتمتــــع بــــامليزات العديــــدة املمنوحــــة يف اململكــــة 

ويف هـــذا . األردنيـــة الهاشـــمية إنمـــا يتمتـــع بحصـــانة واقعـــه ال بحصـــانة منبتـــه األصـــلي
إذ  - وألســباب متعــددة - االعتــراف بــأن األردن قــد تميــز مــن غيــرهالســياق، مــن الواجــب 

ســنة " نكبــة"مــنح مــا منحــه مــن حقــوق دســتورية جلمــاهير واســعة مــن الفلســطينيين بعــد 
لكــــن بعــــد قيــــام الكيــــان الفلســــطيني، بحســــب مــــا أعلــــن املســــؤولون يف الطــــرفين، . ١٩٤٨

عليـــه إجـــراء حـــوار بـــين وعلـــى رأســـهم امللـــك احلســـين والـــرئيس عرفـــات، فـــإن مـــن املتفـــق 
وعليــه، فــإن . الطــرفين لتقريــر شــكل الصــيغة السياســية الكيانيــة املطلوبــة للجمــع بينهمــا
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الشــكل النهــائي يجــب أالّ يطــرح اآلن، وإنمــا بعــد قيــام الكيــان الفلســطيني وبعــد أن يســترد 
الشـــعب الفلســــطيني حقــــه يف تقريـــر املصــــير علــــى أرضـــه، ومــــن ثــــم يقـــرر مــــن يشــــاء مــــن 

  .اختيار هويتهم احملددة" من املنبت الفلسطيني" األردنيين
مــاذا عــن املســتقبل؟ أعتقــد أن اإلجابــة عــن هــذا الســؤال : وعــودة إىل الســؤال الســابق

تقتضــــــي أن تكــــــون مباشــــــرة، وأن تتحاشــــــى الشــــــطط خــــــارج نطــــــاق موضــــــوع مســــــتقبل 
اً نظريــــ - الفلســــطينية، وبالتــــايل فـــإن اإلجابــــة تتمحــــور منهجيــــاً - العالقـــات األردنيــــة

من حيث اإلمكان حول أربعة احتماالت، مع األخـذ يف االعتبـار جتـاور  - وواقعياً أيضاً
أمّـا االحتمـال األول فهـو : البلدين جغرافياً، والتصاقهما وجدانياً، وتشابكهما اقتصادياً

يف حتقيـــــق الوحـــــدة السياســـــية االندماجيـــــة الكاملـــــة، وثانيهـــــا هـــــو احتمـــــال االنفصـــــال 
إىل  - ال قــدّر اللــه - مكــان حســن اجلـوار أو دفئــه أو برودتــه، إضـافةالسياسـي التــام مـع إ

ويتجسـد ثالـث االحتمـاالت ! ، فيمـا أعتقـد، بالعـداء املطلـق أو النسـبي"النظـري"االفتراض 
يف قيام عالقات كونفدرالية تتضمن قدراً يسيراً من التعاون وقدراً كبيراً من االستقالل 

تمــاالت يتجلــى يف إمكــان قيــام عالقــات فدراليــة بــين وأخيــراً، فــإن رابــع االح. لكــل طــرف
الكيانين السياسيين األردين والفلسطيني تتضمن قدراً كبيراً من التعاون بينهما، وقـدراً 

  .يسيراً من استقالل أحدهما عن اآلخر
وبحســــب توقعــــاتي الشخصــــية املبنيــــة علــــى مــــا ســــلف ذكــــره عــــن طبيعــــة التجــــاور 

سريع جلذور العالقـة ومسـارها البيـاين املتعـرج تـارة،  وااللتصاق والتشابك، وباستقراء
والقــافز طــوراً، والهــابط أحيانــاً، فــإنني ال أتوقــع حــدوث أي مــن االحتمــالين األولــين يف 
املستقبل املنظـور، وذلـك ألن القـوى املوضـوعية القائمـة والفاعلـة علـى األرض سـتقاوم 

لتــام ســيقاومه كــل مــن يريــد تثبيــت فاالنــدماج ا. أيــة جهــة أو أيــة قيــادة تطــرح أيــاً منهمــا
والغربية /اإلسرائيليةالهوية الوطنية الفلسطينية يف وجه جميع احملاوالت الصهيونية 

ــــه االنــــدماج املتصــــهينة الســــاعية لطمــــس تلــــك الهويــــة أو تغييبهــــا، عــــالوة  علــــى أن توجّ
 - ي هـي، والتـ"قوة التراكم السلبي يف العالقة بين الشـعبين"الكامل سيقاومه ما أدعوه 

ويف املقابـل، فـإن . أضعف مـن القـوة األُخـرى املعاكسـة التـي سـنعرض لهـا فـوراً - أكرر
يف العالقـة " قـوة التـراكم اإليجـابي"االنفصال التام سوف يصطدم هو اآلخـر بمـا أدعـوه 

بين الشعبين، والتي هـي أقـوى قـوة فاعلـة يف العالقـة بـين الطـرفين، علـى الـرغم مـن كـل 
علـى الصـعيد الرسـمي بصـورة واضـحة " بيكـوي - السايكس"املنطق  ما قلناه عن تعمّق
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وعـــن تعمقـــه يف بعـــض األوســـاط الشـــعبية أيضـــاً، مـــع مـــا يتركـــه كـــل هـــذا مـــن تـــأثير يف 
  .حتديد أطر العالقة بين الطرفين مستقبالً

علـــــى أنـــــه، وحلســـــن احلـــــظ أوالً، وألن جمريـــــات احليـــــاة ال تتموضـــــع وســـــط ثنائيـــــات 
ولـــو بصـــورة غيـــر  - بيكـــو الـــذي تكـــرس فلســطينياً - ق ســايكسمطلقــة ثانيـــاً، فـــإن منطـــ

أيضــــاً  - مــــن خــــالل اتفاقــــات أوســــلو والقــــاهرة وغيرهــــا، ثــــم تكــــرس أردنيــــاً - مباشــــرة
للمفارقـة، يف  يف اتفاقـات واشـنطن ووادي عربـة، قـد سـاعد، ويـا - بصورة غير مباشرة

إرســـاء مـــا أعتبـــره القاعـــدة املاديـــة األساســـية لعالقـــات تعـــاون بـــين اجلـــارين التـــوأمين 
بيكــو  - وبعبــارات خمتلفــة، فــإن املقصــود هــو أن منطــق ســايكس. األردين - الفلســطيني

تكـريس القطريـة الفلسـطينية والقطريـة األردنيـة مـن : قام بدور مزدوج متنـاقض، قوامـه
ويعــود ســبب . ة ماديــة مهمــة للتعــاون بــين الطــرفين مــن جهــة أُخــرىجهــة، وإرســاء قاعــد

" بــــــالون"التوصــــــل إىل هــــــذا االســــــتنتاج األخيــــــر إىل أن هــــــذا املنطــــــق ســــــاهم يف تنفــــــيس 
أجــزاء مــن القيــادتين والشــعبين، وال ســيما االحتقانــات الدائمــة بــين أطــراف موجــودة يف 

لعالقــــة غيــــر القائمــــة علــــى طاملــــا كــــان حمشــــواً بحقــــائق وتصــــورات ا" البــــالون"أن ذلــــك 
، "سـيمفونيات"إىل آخر مـا هنالـك مـن .. التكافؤ والندّية وعلى هواجس االحتواء واإللغاء

وطبعاً، لـن ننهـي هـذه الفقـرة ! لبعضها أساسه املوسيقي ولبعضها األكبر أنغامه النشاز
مـــــن دون اإلشـــــارة الضـــــرورية إىل حقيقـــــة أن اتفـــــاقي أوســـــلو ووادي عربـــــة وتوابعهمـــــا 

إذ جعلـــــت  مفارقــــة مضـــــحكة مبكيــــة يف الوقـــــت ذاتــــه؛ - يف الطــــرف املقابـــــل - دثتأحــــ
االتفاقـــات مـــن إســـرائيل ناظمـــاً للعالقـــات بـــين القيـــادتين األردنيـــة والفلســـطينية لفتـــرة 

بمــا استشــعرتاه مــن خطــر  - لكــن القيــادتين الفلســطينية واألردنيــة. دامــت بضــعة أشــهر
ســـارعتا إىل  - اد اإلســـرائيلي بكـــل منهمـــامشـــترك يتهـــددهما يف حـــال اســـتمرار االســـتفر

حمـــاوالت جـــادة، ولـــو بطيئـــة وجمتـــزأة حتـــى اآلن، لزيـــادة رقعـــة تعاونهمـــا وتنســـيقهما 
  .املباشر، مع تقليص أثر احملاوالت االستفرادية اإلسرائيلية

الفلســـطينية  - يف ضـــوء كـــل مـــا ســـبق ذكـــره، أعـــاود تـــرجيح أن العالقـــات األردنيـــة
ســـتظل، خـــالل املـــدى املنظـــور، متذبذبـــة بـــين االحتمـــالين الثالـــث والرابـــع اللـــذين ســـبق 

، أو أن تلـك العالقـات سترسـو علـى احتمـال )الصيغتان الكونفدرالية والفدراليـة(ذكرهما 
بيـــد أن إطـــار هـــذه العالقـــة لـــن يتحقـــق أو يتمـــدد، . آخـــر متـــأرجح بـــين ذينـــك االحتمـــالين

فهـــو مل يُـــدفع بـــه قـــدماً مـــن قِبـــل القـــوى الفاعلـــة يف كـــال الضـــفتين؛  بحســـب اقتنـــاعي، مـــا
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بحاجـــة إىل عمـــل دؤوب وجهـــد متواصـــل لتحقيقـــه، ســـواء لتقليـــل اخلســـائر التـــي ســـتنجم، 
بالتأكيـــد، عـــن أدنـــى تـــرد يف هـــذه العالقـــة، أو إلثـــراء املكاســـب التـــي ســـتتمخض عـــن أي 

" اللـــوبي االقتصـــادي"ىل تفعيـــل هـــو الـــدعوة إومـــا أطمـــح إليـــه يف هـــذا الشـــأن . تمتـــين لهـــا
الفلســطيني، إن جــازت العبــارة، ليرفــع عقيرتــه ويــديل برأيــه، ال أن يظــل نادبــاً  - األردين

وقبلــه ومعــه ضــغوط  - هــذا اللــوبي" ضــغوط"وأنــا لعلــى ثقــة بــأن . الطمــاً ســلبي املبــادرة
األُخـــــــرى املعهـــــــودة مـــــــن السياســـــــيين وقـــــــادة الـــــــرأي العـــــــام " اللوبيـــــــات"جميـــــــع أنـــــــواع 

كفيلـــــة بلجـــــم أيـــــة  - وجمعيـــــاتهم والنقابـــــات الشـــــعبية والكتّـــــاب والصـــــحافيين خاصـــــة
ويزيـــد يف أهميــة ضـــغوط . حماولــة، شــعبية أو غيـــر شــعبية، للفـــراق أو االنكفــاء أو العزلــة

دورها املأمول يف مواجهة إسرائيل التي ستظل تطمح مـا وسـعها األفـق " اللوبيات"هذه 
الفلسطينية واملؤثر فيهـا، إضـافة إىل األدوار  - األردنيةإىل القيام بدور الناظم للعالقة 

األُخرى التي قامـت بهـا وتقـوم بهـا، ومـا زالـت تـؤمن بأحقيتهـا يف القيـام بهـا مسـتقبالً، 
أقطار عربية جماورة وغير جماورة، وبحسب املفاهيم السياسية لهذه األخيـرة، بصـرف 

الفلســـــطينية  - العالقـــــات األردنيـــــةالنظـــــر عـــــن تـــــأثير هـــــذه األدوار ســـــلباً أو إيجابـــــاً يف 
بشــأن ) بــين جميــع األطــراف املشــار إليهــا أعــاله(وغنــي عــن الــذكر أن الصــراع . اخلاصــة

الـــدور اإلقليمـــي يف املنطقـــة قـــد استشـــرى أكثـــر فـــأكثر عقـــب بـــروز فكـــرة النظـــام الشـــرق 
ويف . األوســـــطي القـــــادم؛ فالكـــــل يطمـــــح إىل أن يكـــــون الالعـــــب الرئيســـــي يف هـــــذا النظـــــام

ســبة احلــديث عــن النظــام الشــرق األوســطي، فــإنني أرى أن األردن وفلســطين معنيــان منا
ويف وسـعهما أن . أكثر من سواهما بالبحث عن مكانهما الالئـق والفاعـل يف هـذا النظـام

يزيــدا يف حجــم قرارهمــا املشــترك الــذاتي يف مواجهــة إســرائيل وخمططاتهــا، وخصوصــاً 
باهظاً من دون أن نتعظ من عبـره، سـواء يف احلـرب نهجها االستفرادي الذي كلّفنا ثمناً 

أو يف مفاوضــات الســالم، وكــذلك األمــر يف مواجهــة الــدور الرســمي العربــي، إذا كــان هــذا 
 - بــــل إن عالقــــة أردنيــــة. الفلســــطينية - األخيــــر ســــلبيّ التــــأثير يف العالقــــات األردنيــــة

النظـام "يف تأسـيس  فلسطينية قوية وواضحة التوجه قادرة على أن تشكل حموراً مهمـاً
املطلــــوب واملــــأمول ال لذاتــــه فحســــب، بــــل أيضــــاً لــــدوره املتوقــــع واملنشــــود يف " العربــــي

ويف . الغربيـة املتصـهينة/مواجهة النظام الشرق األوسـطي اجلديـد بصـيغته اإلسـرائيلية
القــول إن حــدود الــدور املتوقــع واملنشــود واملشــار إليــه تتــراوح بــين هــذا املقــام، حســبنا 

علــــى  - املكاســــب العربيــــة داخــــل أيــــة منظومــــة أوســــع يــــراد لنــــا وُلوجهــــا، وبــــينتعظــــيم 
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  .تقليص اخلسائر - األقل
    

إننــا، أبنــاء الشــعب العربــي يف الضــفتين، إزاء مهمــة جليلــة تقتضــي منــا : باختصــار
فلســــطينية مســــتقبلية  - جميعــــاً جهــــداً وعمــــالً دؤوبــــين بغيــــة تأســــيس عالقــــات أردنيــــة

تعزيـــز التعـــاون والثقـــة وترســـيخهما، وتقويـــة جســـور احلـــوار املمتـــدة متينـــة، قائمـــة علـــى 
وهــذا لــن يتــأتى بغيــر النضــال ضــد مصــاحلنا الضــيقة أوالً، وضــد القــوى . بــين الطــرفين

التــي تســعى إلذكــاء نــار الفرقــة والتبــاغض يف ) احملــدودة العــدد حلســن احلــظ(االنعزاليــة 
لهـــا قـــادة الـــرأي العـــام يف كـــال  العالقـــة اخلاصـــة، ثانيـــاً؛ وهـــي مهمـــة يجـــب أن يتصـــدى

الطرفين، وأقصد بهم أصحاب املصالح احلقيقية يف جتـذير العالقـة اخلاصـة وتمتينهـا، 
لألســــف وألســــباب غــــر  - التــــي) العماليــــة والرأســــمالية(بمــــن فــــيهم القــــوى االقتصــــادية 

مل يـــــزل صـــــوتها خفيضـــــاً حتـــــى اآلن علـــــى الـــــرغم مـــــن أنهـــــا ســـــتكون أكبـــــر  - مفهومـــــة
وعليـــه، فـــإن جميـــع القـــوى مـــدعوة إىل تـــأطير .  حـــال تـــردي هـــذه العالقـــةاملتضـــررين يف

الفلســـطينية بالوشـــائج والـــروابط القويـــة، لتكـــون يف املقابـــل نـــواة  - العالقـــات األردنيـــة
نظـــام عربـــي جديـــد يف مواجهـــة النظـــام الشـــرق األوســـطي اجلديـــد، أو للتعـــاطي معـــه مـــن 

وفلسطينيين وعربـاً، مـن مواجهـة التحـالف  وأخيراً، ال مناص لنا، أردنيين. موقع الندّية
األميركي الذي يسعى لتكـريس حالـة االسـتفراد بنـا واسـتعمارنا بأسـاليب  - اإلسرائيلي

وسـيبقى النجـاح أو الفشـل . جديدة تنسجم مـع مفاهيمـه للنظـام الشـرق األوسـطي اجلديـد
القـــــات يف هـــــذه املهمـــــة الكفاحيـــــة النضـــــالية مـــــن أبـــــرز احملـــــددات الرئيســـــية لشـــــكل الع

  .الفلسطينية مستقبالً - األردنية

  صيغة العالقة بين الشعبين :علي حمافظة
  رهن بنتائج التسوية، وما يجري يف الساحة

  الشعبية سيؤثر يف هذه الصيغة
الفلســــــطينية يف خصوصــــــيتها العالقــــــات األخويــــــة  - تتجــــــاوز العالقــــــة األردنيــــــة

منـذ أن ظهـرت القضـية الفلسـطينية إىل ف. القائمة بين األردن وغيره من األقطـار العربيـة
وظلــت أحــداث فلســطين . حيّــز الوجــود، تفاعــل األردنيــون معهــا، فــأثروا فيهــا وتــأثروا بهــا

                                           

  أستاذ يف قسم التاريخ، كلية اآلداب، اجلامعة األردنية يف عمان. 
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تثير ردات فعل قوية يف شـرقي نهـر األردن، مثلمـا كانـت أحـداث األردن جتـد صـداها يف 
 ١٩٢٠(اين وملا انقسمت احلركة الوطنيـة الفلسـطينية يف عهـد االنتـداب البريطـ. فلسطين

بــين اجمللســيين بقيــادة آل احلســيني وبــين املعارضــة بقيــادة آل النَشاشــيبي، ) ١٩٤٨ -
انعكـــــس ذلـــــك علـــــى األردن؛ فقـــــد ناصـــــرت احلكومـــــات األردنيـــــة املعارَضـــــةَ الفلســـــطينية 
وشــجعتها، واتخــذت موقفــاً غيــر ودي مــن اجمللســيين الــذين يمثلــون التيــار الرئيســي يف 

ويف املقابــــل، مالــــت املعارضــــة الوطنيــــة األردنيــــة نحــــو . يةاحلركــــة الوطنيــــة الفلســــطين
  .اجمللسيين، وتعاونت معهم يف الثالثينات واألربعينات من هذا القرن

بــين . الفلســطينية مــداه األوســع بقيــام الوحــدة - وبلــغ التفاعــل يف العالقــة األردنيــة
ت وأحـزاب فقد انخـرط األردنيـون والفلسـطينيون يف تنظيمـا. ١٩٥٠ضفتي األردن سنة 

ـــل احلكـــم األردين مســـؤولية الـــدفاع عـــن القضـــية . سياســـية واحـــدة مـــن دون تمييـــز وحتمّ
، التـي أدت إىل ســقوط الضـفة الغربيــة ١٩٦٧يونيــو /وجـاءت حــرب حزيـران. الفلسـطينية

الفلســـطينية يف  - يف يـــد إســـرائيل، بتطـــورات سياســـية خطـــرة أدخلـــت العالقـــة األردنيـــة
  .مسار جديد

 - ، شــــاب العالقــــة األردنيــــة١٩٦٤التحريــــر الفلســــطينية ســــنة ومنــــذ قيــــام منظمــــة 
ــــــن يمثــــــل  الفلســــــطينية التــــــوتر بســــــبب اخلــــــالف بــــــين املنظمــــــة واحلكــــــم األردين بشــــــأن مَ
الفلســــطينيين املقيمــــين يف الضــــفتين، وبشــــأن أســــاليب العمــــل مــــن أجــــل إحيــــاء القضــــية 

افقــــه، مرحلــــة وبلــــغ هــــذا اخلــــالف، والتــــوتر الــــذي ر. الفلســــطينية وســــبل حتريــــر فلســــطين
وقـــد . ١٩٧٠الصـــدام املســـلح بـــين فصـــائل املقاومـــة الفلســـطينية واجلـــيش األردين ســـنة 

يف أســــفر هــــذا الصــــدام املســــلح عــــن خــــروج الفــــدائيين الفلســــطينيين نهائيــــاً مــــن األردن 
  .١٩٧١يوليو /تموز

ونشـأت عقـب ذلــك قطيعـة بــين املنظمـة واحلكومـة األردنيــة، تخللهـا تــوتر شـديد بلــغ 
أوجـــــــه بعـــــــد قـــــــرار مـــــــؤتمر القمـــــــة العربيـــــــة الســـــــابع الـــــــذي عُقـــــــد يف الربـــــــاط يف تشـــــــرين 

، القاضـــي باعتبـــار منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية املمثـــل الشـــرعي ١٩٧٤نـــوفمبر /الثـــاين
قائمـة بـين األردن واملنظمـة حتـى الغـزو  واستمرت القطيعة. والوحيد للشعب الفلسطيني

وبــدأ احلــوار بــين الطــرفين . ١٩٨٢اإلســرائيلي للبنــان وخــروج املنظمــة مــن بيــروت ســنة 
وأُلّفت عدة جلان لتنظيم العالقـة بينهمـا وتنسـيق العمـل السياسـي . يف خريف تلك السنة

دن وفلســـطين، وقـــد درســـت اللجنـــة العليـــا آنـــذاك مســـألة الكونفدراليـــة بـــين األر. املشـــترك
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املشـــــترك، يف ضـــــوء مبـــــادرة الــــــرئيس ومســـــألة الفريـــــق املفـــــاوض األردين الفلســــــطيني 
وكانــــت مســــألة الكونفدراليــــة اســــتجابة، أو ردّاً علــــى مشــــروع . األميركــــي رونالــــد ريغــــان
حتـــــت اســـــم  ١٩٧٢الفلســـــطيني الـــــذي طرحـــــه األردن ســـــنة  - االحتـــــاد الفـــــدرايل األردين

الفلســطيني بــين مــد وجــزر، إىل أن  - واســتمر احلــوار األردين". اململكــة العربيــة املتحــدة"
، الـذي تضـمن مبـادئ عامـة للعمـل ١٩٨٥فبرايـر /شـباط ١١توصل الفريقان إىل اتفـاق 

 - املشـــــــترك يف اجتـــــــاه حـــــــل ســـــــلمي وشـــــــامل للقضـــــــية الفلســـــــطينية والنـــــــزاع العربـــــــي
فما كان مـن . هلكن قيادة املنظمة تراجعت عن االتفاق ورفضت تنفيذ بنود. اإلسرائيلي

ومـــن جديـــد . ١٩٨٦احلكومـــة األردنيـــة إالّ أن قطعـــت احلـــوار مـــع املنظمـــة يف مطلـــع ســـنة 
. عـــاد التنـــافس بـــين املنظمـــة واحلكومـــة األردنيـــة يف كســـب والء ســـكان الضـــفة الغربيـــة

، فقاومـت ١٩٨٦وأعلنت احلكومـة األردنيـة خطـة لتنميـة الضـفة الغربيـة يف صـيف سـنة 
  .بشدةاملنظمة هذا التوجّه 

لتعـــزز وضـــع املنظمـــة يف  ١٩٨٧وانبعثـــت االنتفاضـــة الفلســـطينية يف نهايـــة ســـنة 
وبلــغ اخلــالف بــين الطــرفين ذراه بصــدور . الضــفة الغربيــة ولتضــعف نفــوذ األردن فيهــا

، ١٩٨٨يوليـــو /قـــرار فـــك االرتبـــاط القـــانوين واإلداري بالضـــفة الغربيـــة يف نهايـــة تمـــوز
وبـــــدأت احلكومـــــة األردنيـــــة تتخلّـــــى . اضـــــي احملتلـــــةوإلغـــــاء خطـــــة التنميـــــة األردنيـــــة لألر

األردن املعلنـــة يف وكانـــت حجـــة . بالتـــدريج عـــن التزاماتهـــا نحـــو ســـكان الضـــفة الغربيـــة
ذلــك الرغبــة يف خدمــة القضــية الفلســطينية، وإبــراز الهويــة الوطنيــة للشــعب الفلســطيني، 

ألراضــــــــي وتأكيــــــــد دور املنظمــــــــة ومســــــــؤوليتها الكاملــــــــة عــــــــن القضــــــــية الفلســــــــطينية وا
وأعلــــن . للشــــعب الفلســــطينيباعتبارهــــا املمثــــل الشــــرعي والوحيــــد الفلســــطينية احملتلــــة، 

، أن الســـيادة علـــى الضـــفة الغربيـــة انتقلـــت إىل ١٩٨٨أغســـطس /آب ٧امللـــك حســـين، يف 
منظمة التحرير الفلسطينية وإىل الشعب الفلسطيني، وأن األردن سيعترف فـوراً بحكومـة 

املقابل، أصدر رئيس املنظمة ياسـر عرفـات قـراراً أعلـن فيـه  ويف. حاملا تقومفلسطينية 
ـــــل املنظمـــــة  الســـــيادة الفلســـــطينية علـــــى الضـــــفة الغربيـــــة وقطـــــاع غـــــزة احملتلـــــين، وحتمُّ

ويف الــــــدورة التاســــــعة عشــــــرة للمجلــــــس الــــــوطني . ملســــــؤولياتها جتــــــاه الســــــكان فيهمــــــا
، أُعلـــن ١٩٨٨مبر نـــوف/تشـــرين الثـــاين ١٥و ١٢الفلســـطيني التـــي عُقـــدت يف اجلزائـــر بـــين 

قيـام الدولــة الفلسـطينية املســتقلة، اســتناداً إىل قـرار اجلمعيــة العامــة لـألمم املتحــدة رقــم 
وكــــــان األردن مــــــن أوائــــــل الــــــدول العربيــــــة التــــــي اعترفــــــت بالدولــــــة . ١٩٤٧لســــــنة  ١٨١

  .الفلسطينية، وافتُتحت سفارة لدولة فلسطين يف العاصمة األردنية
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أغســطس /التــي جنمــت عــن غــزو العــراق للكويــت يف آبكانــت حــرب اخللــيج الثانيــة، 
علــى العــراق ، وعــن عــدوان التحــالف الــدويل بقيــادة الواليــات املتحــدة األميركيــة ١٩٩٠

ومهــــدت هــــذه احلــــرب، . يف مطلــــع الســــنة التاليــــة، قــــد غيــــرت مــــوازين القــــوى يف املنطقــــة
 الفتـرة نفسـها، باإلضافة إىل انهيار االحتاد السـوفياتي ومنظومـة الـدول االشـتراكية يف

وقــد أســفر هــذا املــؤتمر . ١٩٩١أكتــوبر /لعقــد مــؤتمر الســالم يف مدريــد يف تشــرين األول
عـــــن الشـــــروع يف التفـــــاوض املباشـــــر بـــــين األطـــــراف العربيـــــة املعنيـــــة وإســـــرائيل، علـــــى 

واســتمر هــذا التفــاوض أكثــر مــن عــامين، مــن دون . الصــعيدين الثنــائي واملتعــدد الطــرف
اإلســـرائيلي يجـــري  - وبينمـــا كـــان التفـــاوض الفلســـطيني. موســـةالوصـــول إىل نتـــائج مل

ســـبتمبر /أيلـــول ١٣حتـــت املظلـــة األردنيـــة يف واشـــنطن، جـــرى توقيـــع اتفـــاق أوســـلو يف 
وتـاله إعـالن واشـنطن ثـم اتفـاق وادي عربـة للسـالم بـين . بين املنظمـة وإسـرائيل ١٩٩٣

ير باملالحظـــة أنـــه مل ومـــن اجلـــد. ١٩٩٤أكتـــوبر /تشـــرين األول ٢٦األردن وإســـرائيل يف 
يجر أي تنسيق بين احلكومة األردنية ومنظمة التحرير يف أثنـاء التفـاوض السـري الـذي 

واتهـم كــل فريــق . تـم بــين كـل منهمــا وإسـرائيل قبــل توقيـع معاهــدتي السـالم املــذكورتين
الفريـــق اآلخـــر بعرقلـــة جهـــوده ومســـاعيه نحـــو حـــل شـــامل وعـــادل للقضـــية الفلســـطينية 

ومل يتردد كل فريق يف اتهام الفريق اآلخـر بالتـآمر عليـه . اإلسرائيلي - يوالنزاع العرب
  .والسعي لشل حركته والقضاء على وجوده

 - هـــــــذه املقدمـــــــة التاريخيــــــــة املـــــــوجزة جـــــــداً ضــــــــرورية لفهـــــــم العالقـــــــة األردنيــــــــة
وأعتقد أنه ال بد مـن التمييـز يف هـذا املقـام بـين هـذه العالقـة علـى املسـتوى . الفلسطينية

سمي، أي العالقة بين منظمـة التحريـر الفلسـطينية واحلكومـة األردنيـة، وبـين العالقـة الر
فالعالقة بين األردن وفلسطين تتجاوز العالقة بين نظـام احلكـم . على املستوى الشعبي

األردين والســــــــلطة الفلســــــــطينية يف غــــــــزة وأريحــــــــا، التــــــــي حتمــــــــل إرث منظمــــــــة التحريــــــــر 
  .م احلكم األردينالفلسطينية وعُقَد عالقاتها بنظا

ويقيمــون ولــن أتنــاول هنــا مســتقبل الفلســطينيين الــذين يحملــون اجلنســية األردنيــة 
مســـتقبلهم، إال إذا يف األردن، ألن الدســـتور األردين والقـــوانين األردنيـــة هـــي التـــي حتـــدد 

صـــحيح أن . أراد بعضـــهم التخلّـــي عـــن اجلنســـية األردنيـــة واحلصـــول علـــى جنســـية أُخـــرى
الالجئــــين والنــــازحين الفلســــطينيين املقيمــــين يف اخمليمــــات واملــــدن والقــــرى األردنيــــة 
يشعرون هذه األيـام بـالقلق الشـديد علـى مسـتقبلهم إزاء التصـريحات التـي يرددهـا كبـار 
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رائيليين بشـأن مسـألة عـودتهم إىل ديـارهم أو التعـويض مـن ممتلكـاتهم املسؤولين اإلسـ
اإلســـرائيلية  - فاملفاوضـــات العربيـــةأو تـــوطينهم، غيـــر أن هـــذا القلـــق لـــن يـــدوم طـــويالً؛ 

املتعــددة الطــرف ال بــد مــن أن تنتهــي إىل حــل لهــذه املســألة املعقــدة، إذا جنــح الســوريون 
وقـد يرضـي هـذا احلـل . ىل اتفاقات سالم بيـنهمواللبنانيون واإلسرائيليون يف الوصول إ

وقـد ال يرضـيهم؛ وقـد يكـون مـن هـذه احللـول تـوطّنهم الالجئين والنازحين الفلسـطينيين 
  .يف أخدود وادي األردن مع مئات األلوف من إخوانهم اآلتين من سورية ولبنان
. سـتقبلهاأعود إىل مسألة العالقة بين الكيـانين السياسـيين األردين والفلسـطيني وم

اإلســــرائيلية ســــتؤثر بقــــوة يف نــــوع  - ال شــــك يف أن طبيعــــة التســــوية السياســــية العربيــــة
  .العالقة املقبلة بين األردن وفلسطين، وسيكون إلسرائيل دوماً تأثير يف هذه العالقة

الفلســطينية يف فــإذا اســتمرت احلكومــة اإلســرائيلية يف موقفهــا الــراهن مــن الســلطة 
غزة وأريحا، وظلت تضع العراقيـل يف وجـه احلكـم الـذاتي، الـذي مـن املفـروض أن يشـمل 
الضفة وقطاع غزة، فإن أعداد الفلسطينيين املعارضين التفاق أوسلو ستزداد، وستشتد 

وقـــد بـــدأت بـــوادر هـــذه املعارضـــة . اإلســـرائيلياملقاومـــة الوطنيـــة الفلســـطينية لالحـــتالل 
طنيــة تظهــر نتيجــة خيبــة األمــل واإلحبــاط اللــذين رافقــا تنفيــذ بنــود اتفــاق واملقاومــة الو

أوســــلو، والتعقيــــدات والعراقيــــل التــــي يواجههــــا املفاوضــــون الفلســــطينيون كــــل يــــوم مــــع 
املفاوضـــــــين اإلســـــــرائيليين، واملماطلـــــــة اإلســـــــرائيلية يف تنفيـــــــذ االنســـــــحاب العســـــــكري 

الــذي يضــم القــوى " التجمــع الفلســطيني"إن . اإلســرائيلي وإجــراء انتخابــات احلكــم الــذاتي
القوميـة واإلسـالمية واليسـارية، والـذي مـا زال يف مرحلـة التكـوين، الوطنية الفلسطينية 

ـــأت إســـرائيل يف مســـألة احلكـــم الـــذاتي، وكلمـــا ازدادت الســـلطة ســـيقوى ويشـــتد  كلمـــا تلكّ
د يــؤدي وقــ. الفلســطينية يف غــزة وأريحــا ضــعفاً، وفقــدت صــدقيتها يف نظــر الفلســطينيين

  .هذا، يف نهاية املطاف، إىل فشل كامل التفاق أوسلو وانهيار تام للسلطة الفلسطينية
فمـــن . اإلســـرائيلي - وقــد يـــنعكس هـــذا الفشـــل واالنهيـــار علــى اتفـــاق الســـالم األردين

املمكـــــن أن تشـــــتد املعارضـــــة لـــــه، وال ســـــيما إذا تـــــم التنســـــيق بـــــين املعارضـــــة األردنيـــــة 
وعنــــدها، قــــد يُمنــــى الســــالم الــــراهن بتراجــــع . هــــذا اجملــــال واملعارضــــة الفلســــطينية يف

حقيقــي ربمـــا يصـــل بـــه إىل حـــال اجلمـــود أو اإلخفــاق؛ وهـــذا إمكـــان يجـــب أالّ نســـقطه مـــن 
  .احلساب

واإلمكــــان اآلخــــر هــــو جنــــاح الســــلطة الفلســــطينية يف مفاوضــــاتها مــــع إســــرائيل يف 
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واملـــايل مـــن األقطـــار  إقامـــة احلكـــم الـــذاتي هـــذا العـــام، واحلصـــول علـــى الـــدعم السياســـي
ولـــن يـــتم ذلـــك إال إذا توصـــلت ســـورية ولبنـــان إىل . العربيـــة ومـــن الـــدول الغربيـــة الكبـــرى

أمّــــا إذا تــــأخر إبــــرام هــــذين االتفــــاقين، فــــإن اتفــــاقي أوســــلو . اتفــــاقي ســــالم مــــع إســــرائيل
 - وســيبقى الســالم الفلســطيني. ووادي عربــة ســيواجهان مزيــداً مــن املتاعــب والعراقيــل

ولـن يقنـع . اإلسرائيلي يف نفـق مظلـم ال بصـيص نـور فيـه - اإلسرائيلي والسالم األردين
حبـراً علـى ورق ووعـوداً ال أثـر لهـا يف هذا السالم الفلسـطينيين واألردنيـين، ألنـه سـيبقى 

ومشــاريع الســالم االقتصــادية املشــتركة يف أخــدود وادي األردن ســتنتقي . أرض الواقــع
وهـي، يف أيـة حـال، مشـاريع بعيـدة . ا ويضمن هيمنتها وتفوّقهاإسرائيل منها ما يفيده

  .املدى لن تظهر نتائجها وفوائدها إال بعد أعوام
اســـتمرت إســـرائيل يف وضـــع العراقيـــل يف وجـــه احلكـــم الـــذاتي، فســـتبقى جميـــع وإذا 

اتفاقـــات التعـــاون والتنســـيق بـــين الســـلطة الفلســـطينية واحلكومـــة األردنيـــة حتـــت رحمـــة 
ويف أي وضــــع مقبــــل، ســــتبقى إســــرائيل هــــي املتحكمــــة يف . اج حكومتهــــاإســــرائيل ومــــز

  .الفلسطينية على املستوى االقتصادي - مصير العالقة األردنية
الفلســـطينية علـــى الصـــعيد الشـــعبي عالقـــة أخويـــة حميمـــة ال  - إن العالقـــة األردنيـــة

معينــة وعلــى الــرغم مــن احملــاوالت املتعــددة الصــادرة عــن جهــات وأجهــزة . يســتهان بهــا
لــدى الطــرفين إلذكــاء نيــران الفرقــة واخلــالف بــين الشــعبين الشــقيقين واســتعداء أحــدهما 
على اآلخر، فقـد أثبتـت أحـداث املاضـي وجتـارب احلاضـر متانـة هـذه العالقـة بـين هـذين 

جتعل الفصل بينهما ضـرباً مـن الشعبين؛ فوشائج القربى والنسب واملصالح املتشابكة 
كبير مـن الشـعب الفلسـطيني يف األردن الحم بينهما وجود قسم ويعزز نسيج الت. احملال

  .يحمل اجلنسية األردنية ويعتبر نفسه جزءاً أصيالً من الشعب املقيم يف الضفة وغزة
إننـــي أعتقـــد أن أيـــة صـــيغة للعالقـــة بـــين الكيـــان الفلســـطيني املزمـــع إنشـــاؤه وبـــين 

ضــــــية الفلســــــطينية وللنــــــزاع األردن ال بــــــد مــــــن أن تتــــــأثر بنتــــــائج التســــــوية النهائيــــــة للق
كمـــــا أن هـــــذه الصـــــيغة ســـــتتأثر بمـــــا يجـــــري حاليـــــاً يف الســـــاحة . اإلســـــرائيلي - العربـــــي

إن حالـــــة الـــــذهول واالستســـــالم التـــــي يعيشـــــها . الشـــــعبية يف كـــــل مـــــن فلســـــطين واألردن
وســتتلوها حالــة مــن الــوعي والتنظــيم . الفلســطينيون واألردنيــون حاليــاً لــن تــدوم طــويالً

والتحــالف بــين وال أســتبعد أن يــتم التنســيق . ية واالجتماعيــة يف البلــدينللقــوى السياســ
كمــــا أن حالــــة التــــردي والالمبــــاالة التــــي تســــود العالقــــات العربيــــة والعمــــل . هــــذه القــــوى
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وال بــد مــن صــحوة، ولــو بعــد حــين، تعيــد النظــر يف التضــامن . العربــي املشــترك لــن تســتمر
وكلمــا طالــت مفاوضــات الســالم . يــدةالعربــي، وتصــوغه علــى أســس جديــدة ومبــادئ جد

  .مع إسرائيل قوي هذا اإلمكان
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  مقابالت

  األردن وفلسطين: بهجت أبو غربية
  بلد واحد، وال بد من حركة شعبية

  فلسطينية ضد التسلط الصهيوين - أردنية 
األردن وفلســطين بلــد عربــي واحــد كنــا يف العشــرينات مــن هــذا القــرن نســميه  شــرق

ويف عهــد احلكــم العثمــاين، كانــت التقســيمات اإلداريــة تمتــد مــن الشــرق . ســورية اجلنوبيــة
إىل الغـــرب ال مـــن الشـــمال إىل اجلنـــوب؛ فمـــدينتا الســـلط ونـــابلس كانتـــا تعتبـــران منطقـــة 

ي ال مــــراء فيهــــا هــــي أن ســــكان األردن وعــــرب ولــــذلك، فــــإن احلقيقــــة التــــ. إداريــــة واحــــدة
  .فلسطين شعب واحد وجزء من األمة العربية

اإلقليميــة التــي جــرت عقــب احلــرب العامليــة األوىل، وفقــاً التفاقيــة غيــر أن التجزئــة 
بيكــو ووعــد بلفــور وحكــم االنتــداب، صــارت تطبــع آثارهــا وتثيــر التناقضــات  - ســايكس

اللـه، أميـر شـرق األردن، مل يكـن يومـاً  ية؛ فاألمير عبدبين الزعامات األردنية والفلسطين
على وفاق مع احلاج أمين احلسيني، الزعيم الفلسطيني الـذي كـان يحظـى بتأييـد أغلبيـة 
شــعب فلســطين طــوال عهــد االنتــداب البريطــاين، لكــن ذلــك مل يــنعكس ســلباً علــى العالقــات 

  .الشعبية بين القطرين
د مـــــن عـــــرب فلســـــطين إىل شـــــرق األردن، ونـــــزوح أعـــــدا ١٩٤٩ - ١٩٤٨بعـــــد حـــــرب 

اللــه، معتبرينــه املســؤول األول عــن هزيمــة  انصــبت نقمــة عــرب فلســطين علــى امللــك عبــد
العـــــرب يف تلـــــك احلـــــرب، وبالتـــــايل املســـــؤول عـــــن نكبـــــة شـــــعب فلســـــطين وقيـــــام الدولـــــة 

ومل يكن الفلسـطينيون وحـدهم يحملـون هـذه املشـاعر، بـل شـاركهم كثيـرون . الصهيونية
  .دنيين يف ذلكمن األر

ومـــع أن وحـــدة الضـــفتين بعــــد تلـــك احلـــرب أصـــبحت أمــــراً واقعـــاً ومفروضـــاً، فإنهــــا 
حــــازت علــــى موافقــــة أغلبيــــة ســــكان الضــــفتين، وهــــو مــــا أكــــد متانــــة العالقــــات الشــــعبية 

  .األردنية الفلسطينية
، فقــد تشــكلت ١٩٥١يف مدينــة القــدس ســنة  اللــه وعلــى الــرغم مــن اغتيــال امللــك عبــد

وكانت األحزاب السياسية . ، طوال اخلمسينات، حركة وطنية واحدة نشيطةيف الضفتين
                                           

  رئيس اللجنة الشعبية العربية األردنية ملقاومة اإلذعان والتطبيع. 
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وتوثقـــت العالقـــات السياســـية واالجتماعيـــة . كلهـــا تضـــم أعضـــاء وقيـــادات مـــن الضـــفتين
معـزوالً عـن هـذه التفـاعالت أمّـا قطـاع غـزة فقـد كـان . واالقتصادية بـين شـعب الضـفتين

  .١٩٤٨منذ سنة 
مـن أن بعد إقامة منظمـة التحريـر الفلسـطينية برئاسـة أحمـد الشـقيري، وعلـى الـرغم 

، ومــع أن ١٩٦٤امللــك حســين افتــتح املــؤتمر الــوطني الفلســطيني األول يف القــدس ســنة 
ميثــاق منظمــة التحريــر نــص علــى أن صــالحيات ومهمــات منظمــة التحريــر تقتصــر علــى 

أت التناقضـات تبـرز واخلالفـات تتطـور بـين حترير األراضي الفلسطينية احملتلة، فقد بـد
قيـادة املنظمـة ونظـام احلكـم يف األردن، حـين بـدا أن هنـاك نظـامين قـائمين علـى أرض 

كمــا بــدأت مشــاعر إقليميــة تبــرز يف أوســاط الشــعب يف الضــفتين، وازدادت حــدة . واحــدة
 الفدائيــــة وتشــــكيالتها املســــلحة يف الضــــفةوظهــــور التنظيمــــات  ١٩٦٧بعــــد حــــرب ســــنة 

بين اجلـيش العربـي األردين  ١٩٧٠سبتمبر /الشرقية، وبصورة خاصة بعد أحداث أيلول
واملنظمــات الفدائيــة، علــى الــرغم مــن وجــود أعــداد مــن الفلســطينيين يف صــفوف اجلــيش 

  .األردين وأعداد من األردنيين يف صفوف الفدائيين
املكونــة مــن لكــن طــوال الســبعينات والثمانينــات، نشــطت احلركــة الوطنيــة األردنيــة 

أردنيــين وفلســطينيين، وعملــت علــى امتصــاص املشــاعر اإلقليميــة، وجنحــت يف ذلــك إىل 
ثــم جــاء قــرار اجمللــس الــوطني الفلســطيني بإقامــة دولــة فلســطين وقــرار امللــك . حــد كبيــر

حســين بفــك االرتبــاط السياســي واإلداري بالضــفة الغربيــة، ليضــعا الشــعب يف الضــفتين 
عملــت احلركــة الوطنيــة األردنيــة الفلســطينية، ومــا زالــت، علــى  أمــام نظــامين وانتمــاءين،

التقليـل مــن اآلثــار الســلبية التــي انعكســت علـى الوحــدة الشــعبية؛ أمّــا العالقــات بــين امللــك 
  .حسين وياسر عرفات فقد ازدادت تعقيداً
    

الفلســطينية والتنبــؤ بمســتقبلها  - ال يصــح احلــديث عــن حاضــر العالقــات األردنيــة
بعــــــد عقــــــد االتفاقــــــات مــــــع دولــــــة العــــــدو الصــــــهيوين بمعــــــزل عــــــن اســــــتجالء السياســــــات 
االستراتيجية واإلجراءات التكتية لدولة العدو املرتبطـة بالسياسـة األميركيـة واملعتمـدة 

 فقراءة متأنية، أو حتـى سـريعة، التفاقـات أوسـلو والقـاهرة ووادي عربـة تؤكـد أن. عليها
دولـــة العـــدو الصـــهيوين، وبـــدعم أميركـــي، جنحـــت يف أن تـــأتي نصـــوص هـــذه االتفاقـــات 
حمققــة لالســتراتيجيا الصــهيونية، ويؤكــد ذلــك مــا تــم تطبيقــه مــن هــذه االتفاقــات حتــى 

  .اآلن
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  :وإين أرى أن استراتيجيا دولة العدو يمكن إيجازها بما يلي
، بتــأمين االســتقرار النفســي إن دولــة العــدو الصــهيوين معنيــة جــداً، منــذ قيامهــا - ١

أمـــــن "واالقتصـــــادي لســـــكانها اليهـــــود وملـــــن جتلـــــبهم مـــــن املهجـــــرين، وهـــــو مـــــا تســـــميه 
  ".حتقيق السالم"أو " إسرائيل

وهــي معنيــة أيضــاً باســتمرار الهجــرة إىل فلســطين ومقاومــة الهجــرة املضــادة،  - ٢
بيــة علــى أســاس وتوســيع االســتعمار االســتيطاين، واالســتيالء علــى مزيــد مــن األرض العر

  .أن جميع أرض فلسطين هي أرض إسرائيل
وشـــعوراً منهـــا بخطـــورة تزايـــد أعـــداد الفلســـطينيين العـــرب املقيمـــين يف الضـــفة  - ٣

، فـــال بـــد مـــن أن تتبـــع ١٩٤٨والقطـــاع، وكـــذلك أعـــداد املقيمـــين يف األرض احملتلـــة ســـنة 
، "سـرائيل نقيـةإ"جميع الوسائل حلمل العرب على الهجرة إىل خارج فلسطين كي تصبح 

  .وفقاً لتصريح شمعون بيرس يف الكنيست
ومـــن الناحيـــة العســـكرية، تســـعى دولـــة العـــدو للحفـــاظ علـــى التفـــوق العســـكري  - ٤

االســــتراتيجي والتقليــــدي علــــى الــــدول العربيــــة جمتمعــــة، لتظــــل هــــي قــــادرة علــــى فــــرض 
  .سياساتها، وحمل احلكام العرب على تقبل هذه السياسات وتنفيذها

  :حتقيق هذه االستراتيجيا، ستعمل دولة العدو على تنفيذ ما يليومن أجل 
اإلبقــاء علــى زعــامتين أردنيــة وفلســطينية، وإثــارة التنــافس أو الصــراع بينهمــا،  -أ 

بمــا يضــمن لهــا اســتمرار التســابق علــى تقــديم التنــازالت مــن كــال الطــرفين استرضــاء لهــا 
  .وللواليات املتحدة

نيـــة فلســـطينية لضـــمان عـــدم اســـتخدام املقاومـــة إيجـــاد تناقضـــات شـــعبية أرد -ب 
  .الفلسطينية لألراضي األردنية، وعدم اشتراك الشعب األردين يف مثل هذه املقاومة

احليلولة دون تطور صـالحيات اإلدارة الفلسـطينية، وحصـرها يف قطـاع غـزة،  -ج 
ان وتقويـــة دورهـــا البوليســـي لضـــرب املقاومـــة الفلســـطينية، واحملافظـــة علـــى أمـــن الســـك

  .اليهود واستقرارهم
احليلولـــة دون حتســـين أوضـــاع عـــرب فلســـطين االقتصـــادية، وحتويـــل مـــن بقـــي  -د 

مـــنهم يعمـــل يف الزراعـــة، مـــن فالحـــين إىل عمـــال كـــي يســـهل اســـتخدامهم بـــأجور متدنيـــة 
  .وحملهم على الهجرة إىل شتى أقطار العامل

دوراً يف الضـــفة  التلـــويح للملـــك حســـين دومـــاً برغبـــة دولـــة العـــدو يف إعطائـــه -هــــ 
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الغربية، واحتمال قيام تقاسم وظيفي بين األردن ودولة العدو، والتلـويح لياسـر عرفـات 
  .وأعوانه يف الوقت نفسه باحتمال إقامة دولة فلسطينية على جزء من أرض فلسطين

  :وسيترتب على ما تقدم، ومن خالل تطبيق االتفاقات مع دولة العدو، ما يلي
حسـين وياسـر عرفـات مـن التوصـل إىل وضـع قواعـد ثابتـة أو عدم تمكـن امللـك  - ١

واضــــحة للعالقــــات بــــين الطــــرفين، بــــل أيضــــاً اســــتمرار الصــــراع، األمــــر الــــذي يــــؤدي إىل 
اســـــتقرار توســـــيع املشـــــاعر اإلقليميـــــة وتعميقهـــــا بـــــين الفلســـــطينيين واألردنيـــــين، وعـــــدم 

  .الفلسطينيين الذين يرحلون عن فلسطين يف األردن
رتبــــاك إدارة ياســـر عرفــــات واضــــطرابها، وحصـــرها يف قطــــاع غــــزة، اســـتمرار ا - ٢

وبالتــــــايل اضــــــمحاللها، وتــــــدهور الوضــــــع االقتصــــــادي يف األردن، وإحلــــــاق اقتصــــــاده 
  .باقتصاد دولة العدو

ازديـــاد العالقـــات األردنيـــة توثقـــاً بدولـــة العـــدو الصـــهيوين علـــى نحـــو إحلـــاقي،  - ٣
مـــــر الـــــذي يـــــؤدي بالضـــــرورة إىل إضـــــعاف وكـــــذلك األمـــــر بالنســـــبة إىل إدارة عرفـــــات، األ

  .الفلسطينية الرسمية - العالقات األردنية
تسهيل غزو األردن سكانياً بهجرة يهودية استيطانية طويلة النفس، وحماولة  - ٤

إقامــة احتــاد كونفــدرايل بــين األردن ودولــة العــدو، مــن خــالل سلســلة اإلجــراءات الســالف 
  .اجلديد ذكرها، ومن خالل مشروع الشرق األوسط

إذا وصــلت األمــور إىل هــذا احلــد، وحتــى خــالل تنفيــذ هــذه البــرامج، ال بــد مــن أن  - ٥
تولـــد حركـــة مقاومـــة شـــعبية أردنيـــة فلســـطينية ضـــد التســـلط والغـــزو الصـــهيونيين تمـــتِّن 

  .العالقات الشعبية األردنية الفلسطينية، وقد تتطور إىل مقاومة قومية عربية

  عانينا كثيراً  :حمزة منصور
  جرّاء الصيغ الفوقية، واملهم اآلن كيف

  يصبح اإلنسان الفلسطيني سيداً على أرضه
مــــن املعــــروف بدايــــة أن األردن وفلســــطين جــــزء مــــن ديــــار الشــــام، بــــل همــــا اجلــــزء 

بداية النكبة الفلسطينية املتمثلـة يف احـتالل معظـم أجـزاء فلسـطين،  ومع. اجلنوبي منها
وإجــــالء أهلهــــا عنهــــا، قامــــت عالقــــة متميــــزة بــــين الضــــفة الغربيــــة والضــــفة الشــــرقية يف 

                                           

  يف البرملان األردين، والناطق الرسمي باسم كتلة نواب حزب جبهة العمل اإلسالمي نائب. 
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وظــل هــذا األمــر قائمــاً حتــى مــا بعــد احــتالل الضــفة . صــورة اململكــة األردنيــة الهاشــمية
ســفر أردنيــاً، وظــل األردن يضــطلع ، وبقــي ابــن الضــفة يحمــل جــواز ١٩٦٧الغربيــة ســنة 

ببعض املهمات إزاء بعض املؤسسات يف الضفة الغربية، إالّ إن تراجعات بدأت يف هـذا 
، إذ تقــــرر أن تكــــون منظمــــة ١٩٧٤يف مــــؤتمر الــــدار البيضــــاء ســــنة ) الوحــــدوي(اجملــــال 

للشـــعب الفلســـطيني، وتـــال ذلـــك فـــك التحريـــر الفلســـطينية هـــي املمثـــل الشـــرعي والوحيـــد 
وقفـــت احلركـــة ( ١٩٨٨يوليـــو /تمـــوز ٣١تبـــاط القـــانوين واإلداري بـــين الضـــفتين يف االر

  ).يف األردن موقفاً معارضاً لهذا القرار/اإلخوان املسلمون/اإلسالمية
ــا علــى الصــعيد الشــعبي، فــإن العالقــة قــد تكــون أكثــر . هــذا علــى الصــعيد الرســمي أمّ

عب الواحــد، ومــا كــان نهـــر األردن قربــاً واتصــاالً مــن العالقـــة الرســمية؛ فهــي عالقــة الشـــ
فأنــت حتــس بــأن العائلــة والعشــيرة واحــدة . باحلــاجز الــذي يفصــل بــين األردن وفلســطين

هنا وهناك، وروابط الـدين والنسـب واملصـاهرة واملصـالح املشـتركة والظـروف الصـعبة 
جتعل العالقة بين األردنيين والفلسطينيين عالقة متميزة، علـى الـرغم مـن أن جملـة مـن 
الســـلبيات شـــابت هـــذه العالقـــة نتيجـــة نمـــط عالقـــة احلكومـــة األردنيـــة بمنظمـــة التحريـــر 

ويف تقـــديري أن . حينـــاً وتتباعـــد حينـــاً آخـــرالفلســـطينية؛ إذ كانـــت هـــذه العالقـــة تتقـــارب 
الشــوائب التــي تخللــت العالقــة بــين الشــعبين ال تمثــل رأي النــاس، ومشــكلتنا يف املنطقــة 

فأنـا . أن شعوبنا مغيّبة - ة أنها ديمقراطية أو مل تدع ذلكسواء ادعت األنظم - العربية
ال أكــاد أتصــور أن الشـــعب األردين والشــعب الفلســطيني يقـــبالن أن يقتــتال كمــا حـــدث يف 

، فــإن هــذا "عالقــة متميــزة"لــذلك حــين نتحــدث عــن . مرحلــة ســوداء مــن تــاريخ هــذه األمــة
سلفنا الصالح مهاجرين وأنصـاراً،  التميز نسبي، ال التميز الذي نريد؛ التميز الذي عاشه

الدَّارَ وَاإلِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ  وَالَّذِينَ تَبَوَّءُو﴿ :وسجله القرآن الكريم بقوله
ــانَ ــوْ كَ ــى أَنْفُسِــهِمْ وَلَ ــؤْثِرُونَ عَلَ ــوا وَيُ ــا أُوتُ ــةً مِمَّ ــدُورِهِمْ حَاجَ ــدُونَ يفِ صُ ــيْهِمْ وَالَ يَجِ ــمْ  إِلَ بِهِ

ـــــةٌ هـــــذه الصـــــورة هـــــي التـــــي نطمـــــح إليهـــــا مبـــــدئياً، ألن الشـــــعب الفلســـــطيني  ﴾...خَصَاصَ
إذا مل تكـن العالقـة بينهمـا : والشعب األردين من أكثـر الشـعوب اقتناعـاً بالوحـدة، وقـل يل

متميزة، فأين هي العالقة املتميزة بين أي شقيقتين عـربيتين يف املغـرب العربـي أو يف 
  !املشرق العربي؟

ــــا العالقــــة املســــتقبلية بــــين األردن وفلســــطين، فأعتقــــد أن العالقــــة القائمــــة علــــى  أمّ
. األُخــوّة والتــرابط بــين الشــعبين أمــر حتمــي، يفرضــه ديننــا ومســتقبلنا ومســتقبل أجيالنــا

فـــنحن يف عصـــر الكيانـــات الكبيـــرة، والكيانـــات الصـــغيرة أصـــبحت تـــداس وال يقـــام لهـــا 
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  .وزن
ففـي . حدة متجذر يف منهج احلركة اإلسالمية يف األردنوأشير هنا إىل أن طرح الو

أزمة اخلليج الثانية، حين شعر نواب احلركة اإلسالمية يف البرملان األردين بـأن العـراق 
ونحـــن نعلـــم بـــأن ثمـــن هـــذه . مهـــدد، طـــالبوا رئـــيس الـــوزراء بوحـــدة بـــين األردن والعـــراق

د الشـــــام، فـــــنحن الوحـــــدة غـــــالٍ، وطرحنـــــا علـــــى صـــــفحات الصـــــحف صـــــيغة لوحـــــدة بـــــال
  .وحدويون وال نستطيع أن نكون غير ذلك

الفلسـطينية املسـتقبلية، فوفقـاً للظـروف الذاتيـة  - أمّا بشأن شكل العالقـة األردنيـة
احلالية، من الصعب التحدث عنها اآلن؛ فعن أيّ فلسطين نتحـدث؟ نحـن ال واملوضوعية 

فأية دراسة موضوعية وقعة؛ نرى يف األفق شيئاً اسمه فلسطين من خالل االتفاقات امل
التفـــــــاقي أوســـــــلو والقـــــــاهرة وتطبيقاتهمـــــــا ال تـــــــوحي بـــــــأن االتفـــــــاق ســـــــيؤول إىل دولـــــــة 

وإنمـا إىل سـيادة يهوديـة علــى  - وهـذا الكـالم ســمعته يف واشـنطن - فلسـطينية مسـتقلة
تنــوب عـن الكيــان  - أو سـمّها مــا شـئت - فلسـطين مــن بحرهـا إىل نهرهــا، وهنـاك ســلطة

. الصــــهيوين يف تقــــديم بعــــض اخلــــدمات بأيــــد عربيــــة وبــــأموال جتمعهــــا األيــــدي العربيــــة
لـذلك، . فمنظمة التحرير الفلسطينية ال تملك إرادتها وسـيادتها علـى السـاحة الفلسـطينية

يف ظل وضع غير واضح املعامل وغيـر معـروف، يصـعب أن نتحـدث عـن أي شـكل لصـيغة 
وحين يملـك إخواننـا يف فلسـطين قـرارهم املسـتقل بعيـداً . لسطينسياسية بين األردن وف

ووسائلنا كثيرة، وجملـس النـواب  - سنبادر من خالل وسائلناعن الهيمنة الصهيونية، 
بــاقتراح قــانون، أو اتخــاذ قــرار تشــريعي يلــزم احلكومــة بــأن تبــادر إىل التقــدم  - إحــداها

ت حــرة، وسـيؤيد النــواب الوحــدويون، إىل طـرح صــيغة لـذلك، كــون اإلرادة الفلســطينية غـد
  .ويف طليعتهم اإلسالميون، هذا التوجه

واملهــم اآلن، قبــل التحــدث عــن صــيغة هيكليــة مســتقبلية، هــو كيــف يصــبح اإلنســان 
لنتحرك معـاً علـى خطـين، وسـيلتقي الشـعبان . الفلسطيني سيداً على أرضه، مالكاً لقراره

  .على الوحدة إن شاء الله
أيــــة صــــيغة سياســــية بــــين األردن وفلســــطين يجــــب أالّ تكــــون  وبصــــورة عامــــة، فــــإن

فوقيــة؛ فقــد عانينــا كثيــراً جــرّاء الصـــيغ الفوقيــة، ســواء بصــورة وحــدة أو بصــورة احتـــاد 
ثنـــائي أو ثالثـــي أو ربـــاعي، فكلهـــا كانـــت مـــن الهشاشـــة بحيـــث مل تثبـــت بأيـــة حـــال مـــن 

  .األحوال
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نمــــــا شــــــعبية، فلــــــيس وحــــــين أدعــــــو إىل أال تكــــــون أيــــــة صــــــيغة وحدويــــــة فوقيــــــة، وإ
فقـــد ارتضـــى الشـــعب . بالضـــرورة أن يعنـــي ذلـــك اســـتفتاء، بـــاملعنى املعـــروف لالســـتفتاء

األردين، وارتضـــت قيادتـــه السياســـية، مســـيرة ديمقراطيـــة، وإن كـــان لنـــا حتفظـــات جتـــاه 
ووجـــود . املمارســـات التـــي جتـــري يف ظـــل الواقـــع الـــديمقراطي، أو الـــذي يقـــال عنـــه كـــذلك

انتخــــابيّ عــــادل يحقــــق انتخابــــاً حــــراً ونزيهــــاً، وفقــــاً لقــــانون جملســــي نــــواب منتخبــــين 
مصـــالح الشـــعبين، يمكـــن أن يكـــون معبّـــراً وناطقـــاً باســـم الشـــعب، ومـــؤهالً لعقـــد صـــيغة 

  .معينة بين رئتي الشعب الواحد
ويف هذا اإلطار أرفض مقولة أن يصـوّت املواطنـون مـن أصـل فلسـطيني يف األردن 

ملصـــــلحة األردنيـــــين، ألن ) الشـــــرق األردين(األردين  ملصـــــلحة الفلســـــطيني أو أن يصـــــوّت
حتكمـه مبـادئ وقـيم عليـا ينبغـي  - سـواء يف األردن أو فلسـطين - املـواطن يف تقـديري

وأنـــا مـــا ارتضـــيت يومـــاً أن يحـــدد مـــوقفي وانحيـــازي شـــهادة مـــيالدي، . أن يحـــتكم إليهـــا
منظورنـــــا  فمـــــن. شـــــهادة مـــــيالديونســـــبي هـــــو لعروبتـــــي وإســـــالمي، ال جلـــــواز ســـــفري أو 

اإلســالمي ســنكون فلســطينيين أكثــر مــن غــالة الفلســطينيين وســنكون أردنيــين أكثــر مــن 
غالة األردنيين، ألن إسالمنا يفـرض علينـا أن نحـافظ علـى مصـالح شـعبنا شـرقي النهـر 

  .وغربيه

  الدولة الفلسطينية املستقلة :حيدر عبد الشايف
  هي الدرع احلقيقية لألردن

التاريخيـــــــــة واجلغرافيـــــــــة تقضـــــــــي، بـــــــــل تؤكـــــــــد أن العالقـــــــــات  إن االعتبـــــــــاراتأوالً، 
األردنية ينبغي أن تكون عالقـات تنسـيق وتعـاون علـى املسـتويات كافـة،  - الفلسطينية

وقبــــــل أن تلعــــــب أصــــــابع . وصــــــوالً إىل نــــــوع مــــــن الوحــــــدة يف مرحلــــــة مــــــا يف املســــــتقبل
االحــــتالل االســــتعمار والصــــهيونية يف املنطقــــة، كانــــت وحــــدة الشــــعبين قائمــــة يف ظــــل 

العثمــاين، ومــا زالــت أصــابع الصــهيونية واملصــالح اإلمبرياليــة تعرقــل التطــور الطبيعــي 
  .العربية - للعالقات العربية

وقــــد ســــلم اجلميــــع منــــذ البدايــــة بــــأن للمشــــكلة الفلســــطينية بعــــداً قوميــــاً باعتبــــار أن 
فلســطين  فلســطين جــزء ال يتجــزأ مــن العــامل العربــي، وأن العــدوان الصــهيوين ال يســتهدف

                                           

  رئيس جمعية الهالل األحمر الفلسطيني يف قطاع غزة. 
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ويف غياب حتديد املفهـوم العملـي ملسـألة . أجزاء أُخرى من العامل العربيفقط، بل أيضاً 
أصـــبحت  - الفلســـطينيوكانـــت مســـؤولية هـــذا التحديـــد واجـــب اجلانـــب  - البعـــد القـــومي

عربيــــــة، وزاد يف بشـــــــاعتها  - املشــــــكلة الفلســــــطينية، لألســــــف، مثـــــــار خالفــــــات عربيــــــة
وكــــــان تــــــدخل اجليــــــوش . ن فيهــــــا بصــــــورة أو بــــــأُخرىوخطورتهــــــا انخــــــراط الفلســــــطينيي

يف فلســــطين أســـــوأ مظهـــــر لهـــــذا الوضـــــع؛  ١٩٤٨يف أحـــــداث  - غيـــــر املتحـــــدة - العربيــــة
مشــروع ســورية الكبــرى يف ذلــك الوقــت،  اللــه إىل فإســرائيل اســتغلت تطلعــات امللــك عبــد

نية مـن األرض الفلسـطي% ٢٢لتوجه ضربة قاضية إىل قيام دولة فلسطينية، والحـتالل 
آالف الفلســـطينيين مـــن ديـــارهم زيـــادة عمـــا خصصـــه لهـــا قـــرار التقســـيم، ولتطـــرد مئـــات 

  .باإلرهاب والقهر
ثـــم إن التجزئـــة القطريـــة التـــي أقـــدم احللفـــاء عليهـــا عقـــب احلـــرب العامليـــة األوىل يف 

وتآكلــت . املشــرق العربــي مــا لبثــت أن وجــدت مــن يتمســك بهــا ويــدافع عنهــا بــين العــرب
وامــــل التكامــــل وتشــــابك املصــــالح بــــين األقطــــار العربيــــة، وتكرســــت جميــــع عبالتــــدريج 

  .اإلقليمية التي أفاقت األجيال املتعاقبة على وجودها يف هذا القرن
كل هذا كان، وما زال، يف غيـر مصـلحة العـرب، ويقينـاً لـيس يف مصـلحة األردنيـين 

ومصــلحة إســرائيل، والفلســطينيين؛ فكــل مــا جــرى حتــى الســاعة إنمــا يصــب يف مصــلحة 
  .رأس املال األميركي بصورة خاصة

وهـــو عبـــارة عـــن جمـــرد اتفـــاق مبـــادئ يتعلـــق بـــالفترة التـــي  - وجـــاء اتفـــاق أوســـلو
تسبق التوصل إىل حل نهـائي، ومـع ذلـك فقـد شـاءت أميركـا وإسـرائيل، بموافقـة قيادتنـا 

األبـيض السياسية، أن يقدَّم االتفاق إىل العـامل يف مهرجـان مل يسـبق لـه مثيـل يف البيـت 
. األميركــــي، وبادعــــاء جــــريء أنــــه أزال جميــــع العقبــــات ومهــــد الطريــــق للســــالم املنشــــود

وبلغــت اجلــرأة يف التضــليل أن صــرح وزيــر اخلارجيــة األميركــي، يف األيــام القليلــة التــي 
تلـــت االحتفـــال، أنـــه مل يعـــد هنـــاك ســـبب الســـتمرار املقاطعـــة العربيـــة إلســـرائيل؛ إذ زالـــت 

د بعـــــض األقطـــــار العربيـــــة يقـــــع يف املصـــــيدة ويطبّـــــع عالقاتـــــه وكـــــا. األســـــباب املوجبـــــة
لكـــن هـــذه األقطــار تـــداركت نفســها، بمشـــيئة اللـــه، . الدبلوماســية واالقتصـــادية بإســرائيل

  .وقررت أن تتمهل، واحلمد لله
وقد سارع األردن إىل إبرام معاهدة سالم مع إسرائيل، األمر الذي ال أجـد لـه مبـرراً، 

وحقيقةً إن قضية السالم يف الشرق األوسط ال تتجـزأ، وإن . طريققبل أن تتضح معامل ال
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فلــيس يف . اإلســرائيلي الــذي مــا زال يف قيــد االنفــراج - جوهرهــا هــو النــزاع الفلســطيني
كل ما جاء يف اتفاق أوسلو، ويف كل مـا جـرى يف احتفـال البيـت األبـيض، مـا يقنـع بـأن 

ر املصير والكيان املستقل وحقـوق إسرائيل ستعترف وحتترم حق الفلسطينيين يف تقري
فاملصـــاحلة التاريخيـــة واالعتـــراف . الالجئـــين، كمـــا نصـــت قـــرارات األمم املتحـــدة عليهـــا

فبينما تم االعتراف بإسرائيل دولة قائمـة يف . املتبادل مل يرتقيا إىل املستوى املطلوب
هــي القيــادة املنطقــة، اقتصــر االعتــراف اإلســرائيلي علــى أن منظمــة التحريــر الفلســطينية 

  .الشرعية للشعب الفلسطيني، من دون ذكر حلق تقرير املصير
ومع عدم ارتياحي إىل التحرك األردين، أجد نفسي عاجزاً عن توجيه اللوم أو النقد، 
ألن اجلانب الفلسطيني ساهم يف فتح الطريق، وهناك حدود ملـا نطالـب اآلخـرين بـه يف 

  .ظل ما نقدم نحن عليه
ضــح أيضــاً أننــا واألردنيــين نتعــرض خملــاطر التوســع الصــهيوين ومــع هــذا، فمــن الوا

ولـذا، فـإن مـن . يف األحوال كافـة، ولـيس هنـاك ضـمانات حقيقيـة بالنسـبة إىل املسـتقبل
. مصــــلحتنا، أردنيــــين وفلســــطينيين، أن نعمــــل متحــــدين علــــى درء خمــــاطر هــــذا التوســــع

ة هـو أهـم مـا يمكـن أن ويقيني، إن قيام دولـة فلسـطينية مسـتقلة علـى األرض الفلسـطيني
  .يحقق املطلوب يف هذا اجملال

ولعـــل األردن يجـــد نفســـه بعـــد إبـــرام معاهـــدة الســـالم مـــع إســـرائيل يف موقـــف أفضـــل 
فـاألردن يسـتطيع أن يطالـب . ليمارس الضغط على إسـرائيل مـن أجـل سـالم عـادل ودائـم

لهــــا مــــن  حتقــــق األمــــنإســــرائيل بإزالــــة مســــتوطناتها القائمــــة يف غــــور األردن، بعــــد أن 
كمـا ال أتصـور أن يقـف األردن متفرجـاً يف حـين . اجلانب األردين بفضل معاهـدة السـالم

تواصل إسرائيل نهب األراضي يف الضفة الغربية، بما فيهـا القـدس، وكـل مـا تتخـذه مـن 
  .إجراءات لتعزيز استمرار وجودها هناك

يــد هــي قيــام دولــة إن الــدرع احلقيقيــة حلمايــة األردن يف املــدى القريــب واملــدى البع
أردنيـــة، فهـــو يف يقينـــي  - أمّـــا مـــا نتطلـــع إليـــه مـــن وحـــدة فلســـطينية. فلســطينية مســـتقلة

  .رهن بالتزام ديمقراطية حقيقية يف كال اجلانبين

  ثمة قوى حملية لدى: ذياب خمادمة

                                           

   اجلامعة األردنية -مدرس يف قسم العلوم السياسية. 
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  الطرفين ستتضرر من حتسن العالقات
احملـور األساسـي يف  شكلت مسألة الكيانيـة الفلسـطينية وتمثيـل الشـعب الفلسـطيني

السياســي بعــد اتفاقيــة الفلســطينية منــذ نشــأ هــذا املصــطلح  - تــاريخ العالقــات األردنيــة
  .بيكو حتى أيامنا هذه، وإن كان اليوم بحدة أقل - سايكس

فمنــذ بدايــة نشــوء الكيانــات العربيـــة يف املنطقــة بعــد احلــرب العامليــة األوىل تطلـــع 
املنطقــة، إىل حقهــم يف إقامـة كيــان وطنــي مســتقل، الفلسـطينيون، مثــل غيــرهم مـن أبنــاء 

وتصــاعد هــذا املطلــب مــع نهايــة . علــى أن يبقــى يمثــل جــزءاً ال يتجــزأ مــن األمــة العربيــة
االنتــــداب البريطــــاين وإقامــــة الدولــــة الصــــهيونية، إذ تــــداعت أطــــراف وفعاليــــات سياســــية 

ن والشــــعب واجتماعيــــة فلســــطينية إىل تــــأليف حكومــــة وطنيــــة فلســــطينية تمثــــل فلســــطي
الفلسطيني كتعبير عـن إرادة الشـعب الفلسـطيني، فظهـرت حكومـة عمـوم فلسـطين يف إثـر 

  .١٩٤٨ديسمبر /عَقْد اجمللس الوطني الفلسطيني يف مدينة غزة يف كانون األول
هـــذا التحـــرك الفلســـطيني وازاه حتـــرك يف املقابـــل يـــرى أن مـــن األســـلم واألفضـــل أال 

يما يف تلـــك الفتـــرة؛ إذ إن نشـــوء مثـــل هـــذا الكيـــان ينشـــأ كيـــان فلســـطيني مســـتقل، وال ســـ
سـيكون ضـعيفاً يف وجـه التحـدي الصـهيوين واالسـتعمار، األمـر الـذي يجعلـه هـدفاً سـهالً 
لتلك األطمـاع؛ وكـذلك فـإن االجتـاه القـومي العربـي يـرى أن يتوحـد األردن وفلسـطين، أو 

العــرب شــعاراتها منــذ علــى األقــل مــا بقــي مــن فلســطين، فيشــكال نــواة لوحــدة عربيــة رفــع 
اجتــــــاه يــــــدعو ويعمــــــل إلقامــــــة كيــــــان : وهكــــــذا ظهــــــر اجتاهــــــان. الثــــــورة العربيــــــة الكبــــــرى

وتبادل . عربية بين األردن وفلسطينفلسطيني، واجتاه يدعو ويعمل إلقامة نواة لوحدة 
التيــــاران الــــتهم التــــي وصــــلت إىل درجــــة التخــــوين، واســــتطاع التيــــار الثــــاين أن ينتصــــر، 

إال إن هــذا التيــار تراجــع، لكــن مل ينــدثر، ليظهــر . الفلســطينية - ة األردنيــةفأُقيمــت الوحــد
، وبعـــــدما نشـــــأت ١٩٦٧يونيـــــو /بوضـــــوح وبصـــــورة علنيـــــة وقويـــــة بعـــــد حـــــرب حزيـــــران

  .١٩٦٤مايو /يف أيار .ف.ت.م
وانضـمام  ١٩٦٨، وخصوصـاً بعـد جملسـها الـوطني الرابـع سـنة .ف.ت.مفإذا كانت 

ؤسساتها، قد أصبحت ممثالً للشعب الفلسـطيني، وأخـذ حركة املقاومة وسيطرتها على م
ويف األمم املتحـدة يف السـنة  ١٩٧٤ذلك فيما بعد شرعيته العربية يف قمة الربـاط سـنة 

الفلســطينية مل ينتــهِ  - ذاتهــا كعضــو مراقــب، فــإن جــوهر املســألة يف العالقــات األردنيــة
وتراوحت . شعب الفلسطينيكممثل وحيد لل .ف.ت.معلى الرغم من إقرار األردن بشرعية 
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هــذه العالقــات بــين مــد وجــزر علــى الــرغم مــن حمــاوالت تنظيمهــا، كمــا حــدث يف االتفــاق 
لكــــن ذلــــك مل يضــــع حــــدّاً نهائيــــاً للتــــوتر الــــذي كــــان . ١٩٨٦الفلســــطيني ســــنة  - األردين

أحيانــــاً يســــود تلــــك العالقــــات، إىل أن حســــمت املســــألة يف إعــــالن األردن فــــك االرتبــــاط 
هــــي املعنيــــة  .ف.ت.م، واإلقــــرار بــــأن ١٩٨٨واإلداري بالضــــفة الغربيــــة ســــنة القــــانوين 

  .مباشرة بهذا املوضوع
هذه اخلطوة، علـى أهميتهـا، وإن سـادها لغـط كثيـر بـين الطـرفين، وضـعت العالقـات 

وعلـــــى الـــــرغم مـــــن التـــــوترات والشـــــكوك . الفلســـــطينية علـــــى طريـــــق الوضـــــوح - األردنيـــــة
النيــات غيــر الســليمة لهــذا الطــرف أو ذاك، فــإن وضــوحاً املتبادلــة والهمــس العــايل بشــأن 

يف هــــذه العالقــــات بــــدأ يظهــــر، بحيــــث أصــــبح هنــــاك وحــــدة سياســــية أو كيــــان سياســــي 
  .فلسطيني يتعاطى مع وحدة سياسية وكيان سياسي أردين يف املقابل

اإلسـرائيلية  - لقد أتـت هـذه اخلطـوة قبـل وقـت قصـير مـن بـدء املفاوضـات األردنيـة
بحيـــث مل يكـــن هنـــاك وقـــت كـــاف لكـــال الطـــرفين كـــي يضـــعا لنفســـيهما تصـــوراً مشـــتركاً 
واضـــــحاً ملســـــتقبل العالقـــــة بينهمـــــا، وبحيـــــث تـــــداخلت عالقـــــات كـــــل طـــــرف مـــــع اجلانـــــب 
اإلسرائيلي، كل على انفراد، من دون أن يتاح لهما جمتمعين توضيح العالقة وتنظيمها 

تنظيمها يف املقابـل مـع اجلانـب اإلسـرائيلي علـى نحـو أكثـر فيما بينهما أوالً ليصار إىل 
. وضــوحاً، األمــر الــذي أربــك هــذه العالقــات ووســمها بشــيء مــن الشــك وبقليــل مــن الثقـــة

ولقـــد أدرك اجلانـــب اإلســـرائيلي هـــذا األمـــر وأخـــذ يعمـــل علـــى توســـيعه، وذلـــك بلجوئـــه إىل 
ليثيــــر الشــــك والظــــن لــــدى  لعبــــة املســــارات؛ فهــــو يســــرّع أحيانــــاً علــــى املســــار الفلســــطيني

واألمــر ذاتــه حــدث . اجلانــب األردين، األمــر الــذي انعكــس ســلباً علــى العالقــة بــين الطــرفين
مــن دون أن ) بعــد توقيــع معاهــدة وادي عربــة بــين األردن وإســرائيل(علــى املســار اآلخــر 
  .فرصة للوقوف بهدوء أمام ترتيب عالقاتهما احلالية واملستقبليةيمنح كال الطرفين 

عتقد أن هذه اللعبة اإلسرائيلية لن يكتب لها االسـتقرار، وال سـيما أن كـال الطـرفين ن
ويف املقابــــل، ال يمكــــن التقليــــل مــــن دور بعــــض الفئــــات داخــــل هــــذا . يــــدرك حقيقــــة ذلــــك

الطــــرف أو ذاك املســــتفيدة مــــن التــــوتر يف العالقــــات بــــين الطــــرفين، عــــالوة علــــى جتربــــة 
ن تترك آثاراً سلبية لبعض الوقـت يف العالقـات بـين املاضي وترسباتها التي ال بد من أ

  .الطرفين
نعتقـــــد أنـــــه، وبعـــــد إقـــــرار الطـــــرفين بشـــــرعية وجـــــود كـــــل منهمـــــا وبصـــــورة واضـــــحة، 
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وخصوصــــاً مــــا أُعلــــن يف اللقــــاء الــــذي تــــم مــــؤخراً بــــين امللــــك حســــين والــــرئيس عرفــــات 
الـــذي أكـــد بحضـــور بعـــض الفعاليـــات السياســـية واالقتصـــادية الفلســـطينية واألردنيـــة، و

امللــــك حســــين فيــــه أن جميــــع األقاويــــل والهمــــس بشــــأن وجــــود أطمــــاع أو نيــــات أردنيــــة 
مسـتقبلية يف الضــفة الغربيـة ألمــر عـار مــن الصــحة، ولـيس لــه أسـاس يف ذهنيــة القيــادة 

كمـــا أكـــد امللـــك حســـين يف املقابـــل شـــرعية منظمـــة التحريـــر وشـــرعية رئيســـها . األردنيـــة
  .الشعب الفلسطينيياسر عرفات يف تمثيل فلسطين و

 - نعتقــــد أن هــــذا كلــــه سيؤســــس عالقــــات واضــــحة وســــليمة لبنــــاء عالقــــات أردنيــــة
فلســــطينية مســــتقبلية، وسيضــــع حــــدّاً جلملــــة مــــن التــــوترات والشــــكوك التــــي انتابــــت تلــــك 

  .العالقة
لكــن ال يمكــن يف املقابــل أن نقلــل مــن العقبــات، ومنهــا إســرائيل، التــي ســتكون حجــر 

هــــذه العالقــــات؛ إذ لــــيس يف مصــــلحة إســــرائيل أن تكــــون هــــذه عثــــرة يف طريــــق حتســــين 
ويف اجلانـــب اآلخـــر، ثمـــة قـــوى حمليـــة لـــدى الطـــرفين . العالقـــات عالقـــات طيبـــة وحســـنة

ستتضــرر مــن حتســن هــذه العالقــة، فضــالً عــن أن أطرافــاً عربيــة كثيــرة ال يريحهــا حتســن 
أن حتســــناً ووضــــوحاً هــــذا كلــــه، فإننــــا نعتقــــد إالّ إنــــه علــــى الــــرغم مــــن . يف هــــذه العالقــــة

ســـيطرآن علـــى هـــذه العالقـــات مســـتقبالً، لكـــن ال بـــد للـــزمن مـــن أن يقـــوم بـــدوره يف ذلـــك 
  .هذه العالقةبعدما أرخى املاضي ظالله على 

  أدعو إىل احتاد فدرايل :صالح القالّب
  بعد أن يقيم الفلسطينيون دولتهم

الفلســــطينية، وهــــي قضــــايا  - ثمــــة جملــــة مــــن القضــــايا حتــــدد العالقــــات األردنيــــة
  :متداخلة، منها

إن األردن وفلســـطين كتلـــة جغرافيـــة متداخلـــة وواحـــدة تخضـــع لشـــروط منـــاخ  - ١
  ...واحدة، وجملاالت حيوية واحدة يف الزراعة ومصادر املياه

  .لقد وقع األردن وفلسطين حتت النفوذ البريطاين فترة ليست قصيرة - ٢
إن البلــــدين يقعــــان يف إطــــار األحــــالم التوراتيــــة اليهوديــــة؛ فكمــــا أن فلســــطين  - ٣

إذ ثمـــــة نصـــــوص قديمـــــة . مســـــتهدفة يف املفـــــاهيم التوراتيـــــة اليهوديـــــة، فكـــــذلك األردن
                                           

  كاتب سياسي أردين. 
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وحديثـــة تـــدل علـــى أن األطمـــاع اليهوديـــة يف األردن مـــا زالـــت قائمـــة حتـــى بعـــد توقيـــع 
  .اتفاق وادي عربة

ملعنيــــة باحلــــل اآلن كانــــت منــــذ بدايــــة اخلمســــينات حتــــى إن الضــــفة الغربيــــة ا - ٤
  .جزءاً ال يتجزأ من اململكة األردنية الهاشمية ١٩٦٧االحتالل سنة 

مل يلـغِ مسـؤولية  ١٩٨٨وأستطيع القول إن فك االرتباط بين األردن وفلسطين سنة 
ار فــك األردن الدســتورية جتــاه الضــفة الغربيــة، ألن البرملــان األردين مل يصــادق علــى قــر

كمـــا أن . االرتبـــاط القـــانوين واإلداري بـــين الضـــفة الغربيـــة واململكـــة األردنيـــة الهاشـــمية
  .الدستور األردين ينص على أن األردن دولة ذات كيان ال يجوز التنازل عن أي جزء منه

يف ظــل هــذا التمــازج والتقــارب، كــان هنــاك تباعــد مســتمر يســتند إىل نــزوع الهويــة 
نات إىل البــروز، وحماولــة األردن الدائمــة، كنظــام، الســيطرة علــى الفلســطينية منــذ الســتي

  :هذه النزعة لدى الشعب الفلسطيني، ألن جناح هذه النزعة يعني لألردن، رسمياً
  انفصال الضفة الغربية عن اململكة األردنية الهاشمية؛: أوالً

  .طقةإضعاف وظيفة األردن التاريخية كنظام وكيان سياسي يف هذه املن: ثانياً
يف ضــــوء هـــــذا اإلطـــــار، تفاعلـــــت التباعـــــدات بـــــين الطـــــرفين، وجنـــــم عنهـــــا صـــــدامات 

أشـكاالً ، واتخـذت الصـدامات ١٩٦٤مستمرة منـذ قيـام منظمـة التحريـر الفلسـطينية سـنة 
؛ تلـــك األحـــداث التـــي تَمَثَّـــل جوهرهـــا، ١٩٧٠ســـبتمبر /متعـــددة، كانـــت ذروتهـــا يف أيلـــول

  من يمثل الشعب الفلسطيني؟: على الرغم مما قيل فيها، يف مسألة
أعتقــــد أن ثمــــة حمطــــات مهمــــة ال بــــد مــــن الوقــــوف عنــــدها ونحــــن نــــدرس العالقــــات 

ــد اجمللــس الــوطني الفلســطيني يف . الفلســطينية - األردنيــة وأوىل هــذه احملطــات هــي عَقْ
الفلســطيني  - ؛ تلــك احملطــة التــي أجنــزت االتفــاق األردين١٩٨٤نــوفمبر /تشــرين الثــاين

مل يكتـــب لـــه النجـــاح نظـــراً إىل جملـــة مـــن القضـــايا املوضـــوعية، منهـــا أن  الشــهير، والـــذي
دوليـاً، علـى الـرغم ممـا حـدث الهوية الوطنية الفلسطينية أصبحت متبلـورة ومعترفـاً بهـا 

، ومل يعـد ممكنـاً دجمهـا، بـأي شـكل مـن ١٩٨٣ويف طرابلس سنة  ١٩٨٢يف بيروت سنة 
  .بقةاألشكال، يف الهوية األردنية بالطريقة السا

أمّـــا احملطـــة الثانيـــة فكانـــت يف مدريـــد، والـــدخول يف عمليـــة الســـالم، إذ فُـــرض علـــى 
شــــكلياً (الفلســــطينيين أن يقبلــــوا باملظلــــة األردنيــــة وأن يكونــــوا يف إطــــار الوفــــد األردين 

  .الذي حضر مؤتمر مدريد واحملادثات التي تلت) ورسمياً
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حتــــت املظلــــة األردنيــــة، ثــــم جــــاءت احملطــــة الثالثــــة عبــــر خــــروج الفلســــطينيين مــــن 
وانفــــرادهم بتمثيــــل مســــتقل تــــدرج بصــــورة ســــريعة إىل أن وصــــل إىل اعتــــراف إســــرائيل 

  .اعترافاً كامالً يف إطار اتفاق أوسلو .ف.ت.م والواليات املتحدة األميركية بـ
وتمظهــــرت احملطــــة الرابعــــة مــــن خــــالل الصــــورة الضــــبابية لعالقــــة األردن بحركــــة 

 .ف.ت.م التـــي تُعتبـــر العمـــود الفقـــري للقـــوى املتصـــدية لــــ" سحمـــا"املقاومـــة اإلســـالمية 
ال بـــــد مـــــن اإلشـــــارة إىل أن القيـــــادة الفلســـــطينية شـــــكَت أكثـــــر مـــــن مـــــرة أن الهـــــدف  وهنـــــا

العســكرية يف غــزة هــو منــع امتــداد الســلطة الفلســطينية إىل " حمــاس"األساســي لعمليــات 
". اخليـار األردين"الضفة الغربية، وبالتايل اإلبقاء على األبـواب مفتوحـة أمـام مـا يسـمى 

هــذا التصــور جملــة وتفصــيالً، ولطاملــا أكــد أكثــر مــن مــرة  طبعــاً، لقــد نفــى األردن، وينفــي،
  .هي املمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بقيادة ياسر عرفات .ف.ت.مأن 

يف ضــــوء هــــذه الوضــــعية املعقــــدة التــــي ال يمكــــن اختصــــارها يف مســــاحة حمــــدودة 
 - كهــــذه املســــاحة، بــــرزت ثالثــــة اجتاهــــات أردنيــــة بشــــأن مســــتقبل العالقــــات األردنيــــة

  .الفلسطينية
االجتــاه القائــل بضــرورة عــودة الضــفة الغربيــة إىل الســيادة األردنيــة، كمــا كــان  -أ 

ويمثل هذا الرأيَ تيـارٌ مـن الفلسـطينيين الـذين . ١٩٦٧يونيو /الوضع قبل حرب حزيران
أصـــبحت لهـــم مصـــالح اقتصـــادية وسياســـية يف األردن، والـــذين انحـــازوا باســـتمرار إىل 

  .جميع التجاذبات والصدامات السابقةاجلانب األردين يف 
االجتاه القائل بضـرورة أن تكـون العالقـة بالفلسـطينيين كعالقـة األردن بأيـة  -ب 

ويمثـل هـذا االجتـاه ... دولة عربية أُخرى، أي كعالقة األردن بسورية، أو مصـر، أو العـراق
  .غالة اإلقليميين األردنيين

طينيون دولـــتهم املســـتقلة يف الضـــفة االجتـــاه القائـــل بضـــرورة أن يقـــيم الفلســـ -ج 
فـدرايل الغربية وقطاع غزة بسيادة كاملة، ثم تُنسج بعد ذلك عالقات وحدويـة يف إطـار 

ويمثــل هــذا الــرأيَ القيــادةُ . بــين الــدولتين اللتــين تعتبــران دولــة واحــدة مــن حيــث اجلــوهر
  .ردنالفلسطينية أوالً، وجزء من القيادة األردنية، واحلركة الوطنية يف األ

االفتــراض األخيــر هــو الصــحيح، وهــو االفتــراض الــواقعي، ألن /وأعتقــد أن االجتــاه
الفلســــطينيين أصــــبحوا يف حقيقــــة األمــــر يطمحــــون إىل أن تكــــون لهــــم هــــويتهم الوطنيــــة 
املستقلة يف إطار دولة مستقلة، وهم يف الوقت ذاته يعرفـون أن مـن املسـتحيل أن يبقـوا 
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مــع األردن، لكــن شــرط أن تكــون بعيــدة عــن عقليــة بعيــدين عــن عالقــات صــحية ووطيــدة 
  .االستالب أو املصادرة حلق اآلخرين

  مستقبل العالقة: طاهر العدوان
  أليّ أردن نسعى؟: مرتبط بسؤال

الفلســـــــطينية ومســـــــتقبلها كانـــــــت  - التســـــــاؤالت بشـــــــأن حاضـــــــر العالقـــــــة األردنيـــــــة
طويــل وقبــل توقيــع اتفــاق أوســلو واملعاهــدة  مطروحــة علــى الســاحة األردنيــة منــذ وقــت

  .اإلسرائيلية - األردنية
، بعـــد قـــرارات قمـــة الربـــاط التـــي اعترفـــت الـــدول ١٩٧٤لقـــد كانـــت البدايـــة يف ســـنة 

بمنظمـــة التحريـــر الفلســـطينية ممـــثالً شـــرعياً وحيـــداً ) بمـــا يف ذلـــك األردن(العربيـــة فيهـــا 
لكـن هـذا ". األردنـة"ساحة السياسية شـعار فغداة هذا القرار تداولت ال. للشعب الفلسطيني

الشعار ظل يف نطاق بعض الدواوين السياسية يف عمـان مـن دون أن يتجسـد ممارسـات 
فعلية إىل أن حل منتصـف الثمانينـات، حـين اتخـذت احلكومـة عـدة إجـراءات إداريـة علـى 
 جســـور العبـــور بـــين الضـــفتين تتعلـــق بمســـألة احتفـــاظ ســـكان الضـــفة الغربيـــة باجلنســـية

ثم تطورت هذه اإلجراءات إىل قرار فك االرتباط القانوين واإلداري الـذي صـدر . األردنية
  .، وبعد عدة أشهر من اندالع االنتفاضة الفلسطينية١٩٨٨سنة 

يف اإلطــــــارين  الفلســــــطينية - كانــــــت هــــــذه اخللفيــــــة لتطــــــورات العالقــــــات األردنيــــــة
ق بتطــورات القضــية الفلســطينية، األول متعلــ: القــانوين واإلداري انعكاســاً لتطــور مــزدوج

واآلخــر متعلــق بتطــور العالقــات بــين احلكومــة األردنيــة ومنظمــة التحريــر؛ أي أن الســؤال 
بشــأن مســتقبل العالقــة بــين الطــرفين كــان حمصــوراً يف ماهيــة العالقــة السياســية بــين 

كمــا حــدث فيمــا  - واســعةالقيــادتين الفلســطينية واألردنيــة، مــن دون أن يطــرح بصــورة 
  .يف الساحة السياسية واحلزبية والشعبية - بعد

دخـــل األردن مرحلـــة جديـــدة، بعــــد تطـــورات داخليـــة أملـــت ضــــرورة  ١٩٨٩يف ســـنة 
تبنــــــي احلكــــــم متغيــــــرات، يف مقــــــدمها إجــــــراء انتخابــــــات نيابيــــــة والســــــماح بالتعدديــــــة 

، الفلسـطينية بوجههـا اآلخـر - إلـخ، وهـو مـا طـرح مسـألة العالقـات األردنيـة... السياسية
  .أي العالقة بين األردنيين من أصل أردين واألردنيين من أصل فلسطيني

                                           

  كاتب سياسي وصحايف أردين. 
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لقــد تــم تــداول هــذه املســألة مــن مواقــع املصــالح احلزبيــة، أو مــن مواقــع االنتهازيــة 
وانغمـــــس يف إثـــــارة هـــــذه املســـــألة خلـــــيط مـــــن السياســـــيين الطـــــاحمين ومـــــن . السياســـــية

عشائرية؛ بعض هؤالء رأى يف الصـوت املثقفين واحلزبيين، إضافة إىل تأثير العوامل ال
االنتخـــابي الفلســـطيني خطـــراً علـــى مســـتقبله السياســـي، فلجـــأ إىل إثـــارة مســـألة العالقـــة 
حلرمـــان هـــذا الصـــوت مـــن القـــوة االنتخابيـــة والتمثيليـــة علـــى حـــد ســـواء، والـــبعض اآلخـــر 

ة وجد يف الشارع الفلسطيني قوة حزبيـة مرشـحة لتقـزيم مشـاريع أحزابـه فلجـأ إىل إثـار
مســألة العالقـــة إلبعـــاد األردنيـــين مـــن أصــل فلســـطيني عـــن املشـــاركة احلقيقيـــة يف بنـــاء 

ومــن الواضــح أن هــؤالء وأولئــك جنحــوا يف حتقيــق معظــم أهــدافهم، . التعدديــة السياســية
  .وهو ما عمّق التساؤالت بشأن حاضر ومستقبل العالقة يف الوجدان الشعبي

بط بمعاهـــدات واتفاقـــات الســـالم، وإنمـــا إن املواقـــف مـــن العالقـــة ال تـــرت: باختصـــار
بحجــــم املصــــالح الداخليــــة لقــــوى سياســــية واجتماعيــــة وعشــــائرية مســــتفيدة مــــن إبقــــاء 
العالقـــة يف حالـــة غمـــوض مـــن الناحيـــة النفســـية، ويف حالـــة عـــدم مســـاواة مـــن الناحيـــة 

  .اإلدارية، وحتى القانونية
أردن نريـــــد يف أي : إن حاضـــــر العالقـــــة ومســـــتقبلها يرتبطـــــان بســـــؤال مركـــــزي هـــــو

احلاضر واملستقبل؟ هل هو أردن التعددية السياسية والديمقراطية النموذجيـة، أم أردن 
  مركب عاجز عن االنصهار وبعيد عن السالم االجتماعي؟

إن اإلجابـــة عـــن هـــذه التســـاؤالت هـــي مهمـــة احلكومـــة األردنيـــة؛ إذ عليهـــا أن حتـــول 
منـــع الوصـــول إىل حالـــة يشـــعر فيهـــا يف األردن، أي أن ت" مشـــكلة فلســـطينية"دون وجـــود 

فحاضــر . جــزء كبيــر مــن األردنيــين بــأنهم مواطنــون مــن الدرجــة الثانيــة بســبب أصــولهم
الفلســطينية الداخليــة ومســتقبلها همــا مهمــة احلكومــة، ال مهمــة أيــة  - العالقــة األردنيــة

  .جهة أُخرى خارجية
، واملســاواة تعــزز إن املســاواة تعــزز بنــاء تعدديــة حزبيــة حقيقيــة تمثــل الشــعب كلــه

وجـــــود برملـــــان تمثيلـــــي حقيقـــــي، وذلـــــك وحـــــده هـــــو الطريـــــق إىل أردن قـــــوي لـــــه حاضـــــر 
اإلســــرائيلية وإذا كــــان هنــــاك خمــــاوف مــــن أن املســــاواة قــــد تعطــــي الــــدعاوى . ومســــتقبل

املبــررات، فــإن األردنيــين هــم علــى درجــة مــن الــوعي واملســؤولية " الــوطن البــديل"بشــأن 
يف مرحلـة انتقاليـة مرتبطـة بالتسـوية الشـاملة والنهائيـة  جتعلهم قـادرين علـى الـدخول

لقضـــية فلســـطين وقضـــية الالجئـــين والنـــازحين، بمـــا يحـــافظ علـــى حقـــوق الفلســـطينيين، 
وبمــا يخلــق واقعــاً اجتماعيــاً وسياســياً وحزبيــاً وتمثيليــاً يرســخ قواعــد الوحــدة الوطنيــة، 



  ٨٩، ص )١٩٩٥ريف خ( ٢٤، العدد ٦لد مج مجلة الدراسات الفلسطينية فلملا
 

٤٤ 
 

  .ويحفظ العالقات التاريخية بين األردن وفلسطين

  الساحة األردنية: لهادي اجملايلعبد ا
  ليست مفتوحة الزدواجية العمل السياسي

  :الفلسطينية، نرجو أن نبيّن - فيما يتعلق بنظرتنا إىل العالقة األردنية
لقــد أيــدنا اتفــاق أوســلو منــذ إعالنــه باعتبــار أنــه احملطــة األوىل علــى طريــق ترجمــة 

ل فـــوق التـــراب الفلســـطيني، يف ظـــل األهـــداف الوطنيـــة وقيـــام الكيـــان الفلســـطيني املســـتق
  .حمدودية اخليارات التي فرضها النظام العاملي اجلديد والواقع العربي

إن مـــا يعنينـــا بدرجـــة أساســـية تثبيـــت وتعزيـــز الكينونـــة الفلســـطينية للحفـــاظ علـــى 
احلق الشـرعي للشـعب الفلسـطيني، باإلضـافة إىل إنهـاء احملـاوالت املعاديـة التـي تهـدف 

  ".الوطن البديل"احلق الشرعي حتت شعار  إىل إضافة هذا
الفلسـطينية وتميزهـا، بحكـم التمـازج  - نحن نؤمن بخصوصية العالقات األردنيـة

الشـــعبي والعوامـــل اجلغرافيـــة والســـكانية واملصـــالح املشـــتركة، وأيضـــاً بحكـــم التجربـــة 
  .١٩٦٧الوحدوية الفريدة والغنية التي عاشها األردنيون والفلسطينيون قبل نكبة سنة 

ــــا نظرتنــــا إىل العالقــــة األردنيــــة الفلســــطينية حاضــــراً ومســــتقبالً، فتقــــوم علــــى  - أمّ
  :الركائز التالية

دعـــــــم مســـــــيرة األشـــــــقاء الفلســـــــطينيين لبنـــــــاء الدولـــــــة املســـــــتقلة فـــــــوق التـــــــراب  :أوالً
  .الفلسطيني
ومـن . نؤمن بأنه ال بد من تعزيز الهوية الفلسطينية على األرض الفلسـطينية :ثانياً

هنـــــا نؤكـــــد أن اجملـــــال السياســـــي الـــــذي يجـــــب أن تعمـــــل مـــــن خاللـــــه جميـــــع التنظيمـــــات 
  .واألحزاب الفلسطينية هو ضمن اإلطار السياسي القطري الفلسطيني

آخــر غيــر اجملــال إن اجملــال القطــري السياســي للدولــة الفلســطينية هــو شــيء  :ثالثــاً
واملسـاندة، لكنهـا الساحة األردنيـة هـي سـاحة للـدعم . القطري السياسي للدولة األردنية

. ليســت مفتوحــة الزدواجيــة العمــل السياســي أو الختــراق التنظيمــات السياســية األردنيــة
نحـــن مـــع التعـــاون والتنســـيق بشـــأن األهـــداف املشـــتركة، لكننـــا نـــرفض تبعيـــة أي طـــرف 

  .ن هذا سيؤدي إىل التخريبللطرف اآلخر، أل
                                           

  النواب األردين، واألمين العام حلزب العهد نائب رئيس جملس. 
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نحــن نعتبــر االمتــداد الفلســطيني يف األردن جــزءاً أصــيالً مــن تركيبــة الشــعب  :رابعــاً
ولـــذلك فـــإن جميـــع املقيمـــين علـــى األرض األردنيـــة أردنيـــون، إذا كـــانوا يقبلـــون . األردين

احملتـــوى الدســـتوري والسياســـي للدولـــة األردنيـــة والعمـــل مـــن خـــالل الـــوالء ملؤسســـاتها 
وعنــــد قيــــام الدولــــة الفلســــطينية املســــتقلة، ســــيكون اخليــــار . لتــــزام والتقيــــد بثوابتهــــاواال

مفتوحــاً ومكفــوالً لإلخــوة مــن األُصــول الفلســطينية ملمارســة اختيــارهم احلــرِّ يف البقــاء 
  .داخل األردن أو االنضواء إىل املؤسسة السياسية الفلسطينية

ـــا نظرتنـــا إىل احملطـــة املســـتقبلية ل :خامســـاً رهـــن، لعالقـــات بـــين الشـــعبين، فهـــي أمّ
بدرجة رئيسية، بقيام الدولة الفلسطينية وتكامل مؤسساتها من جهة، وباالختيار احلر 

  .لكال الشعبين للشكل الوحدوي الذي يرتضيانه ويقبالن به من جهة أُخرى

  نحو إنهاء االحتالل، واالستقالل،: غسان اخلطيب
  وترابط طوعي متكافئ بين اجلانبين

الــــرغم ممــــا للتطــــورات السياســــية األخيــــرة مــــن تــــأثيرات كبيــــرة يف العالقــــات  علــــى
الفلسطينية املستقبلية، فإن هذه التأثيرات تبقى كامنـة وغيـر منعكسـة علـى  - األردنية

  .سطح األحداث على الرغم من حتمية بروزها يف املستقبل
فلســــطينية هــــو ال - ولعــــل أبــــرز هــــذه التطــــورات ذات التــــأثير يف العالقــــات األردنيــــة

 - األردنيـــــة مـــــن ناحيـــــة، واالتفاقـــــات املرحليـــــة اإلســـــرائيلية - املعاهـــــدة اإلســـــرائيلية
  .الفلسطينية من ناحية أُخرى

ويرجع كون تأثير هذه التطـورات املهمـة يف العالقـات املشـتركة ال يـزال كامنـاً إىل 
ي ومــــا عوامـــل حمــــددة، بعضـــها آين، مثــــل تأجيــــل البحـــث يف الوضــــع النهـــائي الفلســــطين

يشمله ذلك مـن طبيعـة الكيـان الفلسـطيني النهـائي وعالقاتـه النهائيـة بالـدول اجملـاورة 
وحتديـــداً إســـرائيل واألردن، وبعضـــها اآلخـــر بعيـــد األمـــد، مثـــل حساســـية ماضـــي العالقـــة 

  .وجدليتها سلباً وإيجاباً
فعلــــى الــــرغم مــــن أن . وهنــــاك صــــعوبات سياســــية ومنهجيــــة يف تنــــاول املوضــــوع

لقريـــــــب والتـــــــاريخ البعيـــــــد أوجـــــــدا تشـــــــابكات واســـــــعة وكثيفـــــــة يف العالقـــــــات التـــــــاريخ ا
واملصـالح، فإنهمـا يف الوقـت نفسـه يلقيـان بظــالل الشـك والريبـة نتيجـة بعـض اجلوانــب 

                                           

  حماضر يف جامعة بير زيت، ومدير مركز القدس لإلعالم واالتصال. 
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فمــن ناحيــة، هنــاك عناصــر قويــة وذات نفــوذ يف القيــادة . الســلبية يف العالقــات الســابقة
ادة النفـوذ األردين يف الضـفة الغربيـة الفلسطينية تعتقد أن لدى األردن طموحات السـتع

كمـا أن يف األردن عناصـر قويـة . وال سيما يف القدس، علـى حسـاب السـيادة الفلسـطينية
ـــات اجلانـــب الفلســـطيني جتـــاه تطـــوير العالقـــات الثنائيـــة املشـــتركة . تشـــكك يف صـــدق نيّ

و الـرأي ومن ناحية أُخرى، فإن العامل الذي قد يصبح مؤثراً يف حسم هـذه املسـألة، وهـ
العام الفلسـطيني، مـدفوعاً بمصـالح أفـراده وفئاتـه، مغيّـب اآلن تمامـاً؛ وذلـك أوالً بسـبب 
مـــا يشـــبه الشـــلل يف النظـــام السياســـي الفلســـطيني احلـــايل، وثانيـــاً بســـبب كـــون موضـــوع 

للنقـاش العـام يف املرحلـة احلاليـة، وهـو مـا يشـل أي تـأثير العالقة الثنائية غير مطروح 
  .الشعبين يف حتديد السياسات الرسمية جتاه هذه العالقةملصالح 

فعلى الرغم من كون املوضوع مغيّباً عن أذهان اجلمهور ألنه مؤجل وغير مطروح 
مــن الشــعب الفلســطيني يف الضــفة والقطــاع أيــدوا حــالً نهائيــاً قائمــاً % ٤١للنقــاش، فــإن 

يف اسـتطالع أجـراه مركـز على أساس االحتـاد الكونفـدرايل بـين فلسـطين واألردن، وذلـك 
  .١٩٩٣أغسطس /آب ٢القدس لإلعالم واالتصال يف 

كمـــا أن هنـــاك عـــامالً مهمّـــاً سيســـاهم يف حســـم املوقـــف مـــن هـــذه املســـألة، وهـــو يف 
طــور التكــوين اآلن، ويتمثــل يف جتربــة اجلمهــور الفلســطيني مــع أداء القيــادة الفلســطينية 

فــإن االنطباعــات غيــر إيجابيــة، األمــر  وحتــى اآلن،. وخمتلــف أجهــزة الســلطة الفلســطينية
  .الذي سيكون له األثر املستقبلي الكبير يف حتديد توجهات الرأي العام يف هذا الصدد

لكن هذه العوامـل املـذكورة واملهمـة ليسـت الوحيـدة التـي سـتؤثر يف جمـرى العالقـة 
يف املســــــــتقبلية؛ فاملوقفــــــــان األردين واإلســــــــرائيلي، ورغبــــــــات دول كبــــــــرى ذات تــــــــأثير 

  .املنطقة، سيكون لها أثر كبير يف املستقبل
الثابـت الرئيسـي يف  - إن عدم الرغبة اإلسرائيلية يف قيام دولة فلسطينية مسـتقلة

وعــــــدم اســــــتعداد الشــــــعب الفلســــــطيني للتعــــــايش مــــــع الســــــيطرة  - السياســــــة اإلســــــرائيلية
ين الشـــعبي وهـــو الثابـــت الرئيســـي يف املـــوقف - اإلســـرائيلية املباشـــرة أو غيـــر املباشـــرة

سـيقودان حتمـاً إىل دفـع اخليـار الثالـث، وهـو شـكل مـن أشـكال  - والرسمي الفلسـطينيين
املســتقبل النهــائي املشــترك بــين فلســطين واألردن إىل حيــز النقــاش واالهتمــام والبحــث 

  .اجلدي
املوضـــوع وعلـــى صـــعيد العامـــل األردين، فـــإن أحـــد معوقـــات االقتـــراب األردين مـــن 
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األردن مـــن خـــالل جتربتـــه عبـــر عقـــدي الســـبعينات والثمانينـــات  الفلســـطيني هـــو معرفـــة
باستحالة أن تقبل إسرائيل عبر املفاوضات بإعادة كامل احلقوق لفلسـطين املغتصـبة، 
ـــــى حســـــاب احلقـــــوق  ـــــول وســـــط عل وبالتـــــايل شـــــعوره بـــــأن أيـــــة مفاوضـــــات ســـــتنهي بحل

  .سطالفلسطينية، وبأن تدخله سيحمله املسؤولية جتاه مثل هذه احللول الو
لكن تويل القيادة الفلسطينية هذه املسؤولية، ووصولها إىل تلك احللول الوسـط، قـد 
يفسحان لألردن جمال االستعداد لالقتراب من املوضوع الفلسطيني من دون القلق مـن 

  .احملذور املذكور، يف املستقبل وقبل، أو قُبيل انتهاء املفاوضات
أو " اإلرادة الدوليــة"وإذا أردنـا فحــص إمكانـات االجتــاه الـذي يتوقــع أن تـدفع نحــوه 

إرادة الدول العظمى ذات التأثير يف املنطقة، فسنجد أنها أوالً أمْيَل إىل تطـوير العالقـات 
اإلقليمية يف املنطقـة، إضـافة إىل ثقتهـا أو ترجيحهـا الحتمـال االسـتقرار األكبـر لترتيـب 

  .فلسطين باألردنمستقبلي يربط 
ويف اخلالصــة، فــإن جملــة التطــورات السياســية األخيــرة تــرجح احتمــال إعــادة فــتح 
هذا املوضوع للنقـاش الرسـمي والشـعبي يف ظـل ظـرف أقـل حساسـية وأكثـر مالءمـة، وال 
سيما أنه يمكـن طـرح املوضـوع مـن دون إحـداث تنـاقض بـين طمـوح الشـعب الفلسـطيني 

ســتقالل مــن ناحيــة، وبــين تــرابط طــوعي متكــافئ قــائم علــى إىل إنهــاء االحــتالل وإىل اال
  .إرادة حرة للجانبين من ناحية أُخرى

  نحو هوية مستقلة لكل طرف: فهد الفانك
  وعالقات مثل أية عالقات
  بين دولة عربية وأُخرى

أدعـــو إىل هويـــة أردنيـــة مســـتقلة وأُخـــرى فلســـطينية مســـتقلة ضـــمن اإلطـــار القـــومي 
الفلســــــــطينية، فأنــــــــا مقتنــــــــع  - موضــــــــوع العالقــــــــات األردنيــــــــة وبالنســــــــبة إىل. العربــــــــي

باالســـتقالل األردين واالســـتقالل الفلســـطيني، وبتكـــريس هويـــة أردنيـــة مســـتقلة وأُخـــرى 
فلســــطينية مســــتقلة، ألن تقــــويمي للوحــــدة التــــي حــــدثت بــــين الضــــفتين هــــو أنهــــا جعلــــت 

فثمـــة شخصـــية وطنيـــة فلســـطينية، وثمـــة شخصـــية . الســـلبيات تطغـــى علـــى اإليجابيـــات
أو العالقـــة قـــة بينهمـــا تماثـــل العالقـــة األردنيـــة بأيـــة دولـــة عربيـــة وطنيـــة أردنيـــة، والعال

                                           

  خبير اقتصادي وكاتب سياسي أردين. 
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فالتجربـة التـي مـرت الوحـدة بهـا مل تكـن مقبولـة، وجلبـت . الفلسطينية بأيـة دولـة عربيـة
ولقـد كـان فـك االرتبـاط . انتقادات كثيرة من اجلانـب العربـي عامـة، والفلسـطيني خاصـة

ثـاالً للضـغط العربـي مـن جهـة، وللرغبـة امت ١٩٨٨القانوين واإلداري بين الضفتين سـنة 
والعـــودة مـــرة أُخـــرى إىل تلـــك الصـــيغة الوحدويـــة ســـتكون . الفلســـطينية مـــن جهـــة أُخـــرى

الفلســطينية،  تكــراراً للمشــكالت الســابقة، ألنــه ال يمكــن طمــس الهويــة األردنيــة وال الهويــة
 ويف تصـــــوري أن الوحـــــدة بـــــين. جتنبـــــهوطمـــــس إحـــــداهما ســـــيؤدي إىل صـــــدام ال يمكـــــن 

كيف : الطرفين ممكنة بوجود أطراف أُخرى كسورية والعراق، إذ إن السؤال امللحّ هنا هو
الفلســطينية؟ وهــذا، يف رأيــي، لــن يكــون إالّ يف إطــار  - يمكــن جتنــب احلساســية األردنيــة

وملّـــا كـــان هـــذا الطـــرح مســـتحيالً، فـــإين ال أطالـــب بالوحـــدة بـــين اجلانـــب . وحـــدوي أكبـــر
 - إن العالقــات األردنيــة. يني، ألن احلساســيات ســتبقى قائمــةاألردين واجلانــب الفلســط

الفلســطينية علــى مــدار العقــود املاضــية، ومنــذ االرتبــاط الوحــدوي، كانــت علــى أســوأ مــا 
، بعـد قمـة الربـاط، ١٩٧٤، ويف سـنة ١٩٧٠سـبتمبر /يكون، وبلغ السوء ذروته يف أيلول

ى القـــدس والتـــي نـــص عليهـــا ، وبعـــد الواليـــة الدينيـــة علـــ١٩٨٨وبعـــد فـــك االرتبـــاط ســـنة 
بــــين اجلانــــب األردين واجلانــــب  ١٩٩٤يوليــــو /تمــــوز ٢٥إعــــالن واشــــنطن الــــذي وُقِّــــع يف 

هذه احملطات كلها، وغيرها، جعلت العالقات بين الطرفين سيئة، ألن ثمة ... اإلسرائيلي
تنافســـــاً بـــــين املنظمـــــة والهاشـــــميين، علـــــى الـــــرغم مـــــن أن مصـــــلحة الطـــــرفين تكمـــــن يف 

  .ألن املستفيد الوحيد من التنازع وسوء العالقات هو إسرائيلالتعاون، 
أمّا ما يقال يف العالقـات الثنائيـة املتميـزة أردنيـاً وفلسـطينياً، فهـذا ال يختلـف عـن 

الكويتيـــة  - العالقـــات العراقيـــة: املقـــوالت العربيـــة األُخـــرى يف هـــذا اإلطـــار؛ فكـــان يقـــال
املصــرية  - املتميــزة، والعالقــات الســودانية اللبنانيــة - املتميــزة، والعالقــات الســورية

لكــن التجــارب أثبتــت أن ... الشــمالية املتميــزة - املتميــزة، والعالقــات اليمنيــة اجلنوبيــة
فتميُّـز العالقـات . كانـت غطـاء للهيمنـة مـن قبـل طـرف علـى آخـر" عالقات متميـزة"مقولة 

ولــذا، . ع ســائر األطــرافالكويتيــة يعنــي هيمنــة العــراق علــى الكويــت، وهكــذا مــ - العراقيــة
والتــــاريخ " العالقــــات املتميــــزة"ولــــو كانــــت . فأنــــا أرفــــض تمييــــزاً يلــــبس لبــــوس الهيمنــــة

املشترك والبعد الديموغرايف والسياسي واجلغرايف وروابط القربى وغيرها مـن العوامـل 
 التي تساق لتبرير الوحدة، لو كانـت حقـاً أمـراً متميـزاً حلـدثت هـذه الوحـدة خـالل األعـوام

الفلسـطينية يف أسـوأ  - اخلمسين املاضية؛ وهو أمر مل يتم، بل كانت العالقات األردنيـة
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  .ماي كون، وهذا يدل على أن تسميه الدول العربية تميزاً ما هو إال هيمنة
فلسطينية يعني أن تصبح نسبة السـكان الشـرق األردنيـين  - إن قيام وحدة أردنية

فة الغربيــة وغــزة إىل األردن، وهــذا يعنــي أن ثلــث جممــوع الســكان يف حــال انضــمام الضــ
وأنــا، كــأردين أعــيش يف دولــة أردنيــة، أرفــض ذلــك، . الدولــة اجلديــدة هــي دولــة فلســطينية

ومــــن جهــــة أُخــــرى، فــــإن قيــــام دولــــة . ألين ال أرغــــب يف أكــــون مواطنــــاً مــــن درجــــة ثانيــــة
ى الـرغم مـن أن وعلـ. فلسطينية سيكون أمـراً مقبـوالً يف املسـتقبل مـن الطـرف اإلسـرائيلي

علــــى أســــاس ) أي الــــرفض(رفــــض إســــرائيل يف احلاضــــر لقيــــام دولــــة فلســــطينية يرتكــــز 
أيــديولوجي دينــي، فــإن هــذا األمــر ســيكون خــالل األعــوام املقبلــة قــابالً للتنــازل عنــه مــن 
قِبـــل إســـرائيل؛ فالدولـــة الفلســـطينية آتيـــة ال حمالـــة، وإســـرائيل حتـــاول هضـــم ذلـــك، علـــى 

ة تضــم مليــوين فلســطيني وســتكون منزوعــة الســالح، وهــذا ضــمان اعتبــار أن هــذه الدولــ
أمّا يف حال توحد الضـفتين وغـزة، فـإن عـدد سـكان هـذه الدولـة سـيكون . أمني إلسرائيل

  .ماليين نسمة، وهذا عامل خطر على إسرائيل، وهو ما ال ترضاه مطلقاً ٦
ــــا اآلن، فــــإن قيــــام عالقــــات بــــين األردن وفلســــطين وجــــود دولــــة يف ظــــل عــــدم  - أمّ

يعنــي أن االحتــاد مــع حكــم ذاتــي غيــر مســتقر ســيكون امتــداداً لــذلك احلكــم،  - فلســطينية
  .وهذا غير مقبول

يف حال إنشاء دولة فلسطينية يف الضفة  - ونظرياً، ال بد من أن يكون قيام وحدة
مـن الصـالحيات واملقاعـد يف البرملـان وغيرهـا % ٥٠مشروطاً بحيـث يكـون  - والقطاع
منهـــا للفلســـطينيين؛ أي بمعنـــى آخـــر أن تكـــون الضـــفة % ٥٠تيـــازات لألردنيـــين ومـــن االم

 - ، فأنـا ال أرضـى بربـع دولـة%١٠٠والضـفة الغربيـة فلسـطينية % ١٠٠الشرقية أردنية 
إن الوحـدة : أمّا بشأن من يقول. يف حال قيام وحدة غير مشروطة بالشروط التي ذكرت

الضــــــفة الغربيــــــة ال يوجــــــد التبــــــاس لــــــدى يقرهـــــا الشــــــعبان، فإنــــــه يثيــــــر إشــــــكالية؛ ففــــــي 
الفلســـطيني؛ إذ إنـــه سيصـــوت للفلســـطينيين باعتبـــاره فلســـطينياً، فهـــل سيصـــوت األردين 

. األردنيــــين؟ أظــــن أن التصــــويت أمــــر مفــــروغ منــــهمــــن أصــــل فلســــطيني ملصــــلحة الشــــرق 
سيصــوت للفلســطينيين حتمــاً، وهــذا يعنــي أن قبــول  - مــن أصــل فلســطيني - فــاألردين

بالوحـــدة هـــو قبـــول بهـــا مـــن جانـــب الشـــرق األردنيـــين فقـــط، أي أن ســـلبياتها  األردنيـــين
  .ستعود عليهم لكونهم أقلية نسبة إىل الفلسطينيين يف دولة الوحدة

ـــا مـــا يطرحـــه الـــبعض بشـــأن قيـــام كونفدراليـــة إســـرائيلية فلســـطينية، فهـــذا مـــا  - أمّ
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ألن هــذا ، )القطــاعيف حــال قيــام دولــة فلســطينية مســتقلة يف الضــفة و(ترفضــه إســرائيل 
من سكان هذه الكونفدرالية سـيكونون فلسـطينيين، وهـذا سـيؤثر يف نقـاء % ٤٠يعني أن 

. إزاء الفلســــطينيينالدولــــة اإلســــرائيلية، وســــيجعل اليهــــود مهــــددين بــــأن يصــــبحوا أقليــــة 
لــذلك، فـــإن إســـرائيل تـــرفض هــذا الطـــرح، وتتبنـــى إقامـــة عالقــات تعـــاون مـــع الســـلطة، أو 

نية، علــــــى أن تكــــــون هــــــذه العالقــــــات مشــــــروطة بالهيمنــــــة اإلســــــرائيلية الدولــــــة الفلســــــطي
  .اقتصادياً وسياسياً

إين أؤيــد قيــام دولــة فلســطينية مســتقلة، وأقــدّر بأنهــا ســتقوم خــالل األعــوام اخلمســة 
ومــا مل يرتــوِ الفلســطينيون مــن هــويتهم املســتقلة، فــإين ال أرى أن يــتم أي احتــاد . املقبلــة

  .إالّ يف إطار وحدة كبيرة، كما ذكرت يف بداية حديثي لهذه الدولة مع األردن
وبالنســـــبة إىل مـــــا يقـــــال عـــــن مبـــــررات اقتصـــــادية للوحـــــدة بـــــين األردن وفلســـــطين 
للحيلولـــــة دون الطغيـــــان االقتصـــــادي اإلســـــرائيلي يف إطـــــار مـــــا يســـــمى النظـــــام الشـــــرق 

رائيلي، األوســطي، أقــول بدايــة إن النظــام الشــرق األوســطي مشــروع أميركــي غربــي، ال إســ
ويف ظــل هـذا النظــام، فــإن . ألنـه يــدر علـى الغــرب، وخصوصــاً أميركـا، الكثيــر مـن املنــافع

ومع االنغـالق؛ إذ إن إسرائيل ال تستطيع أن تكون منافساً اقتصادياً، فهي ضد االنفتاح 
العامل اإلسرائيلي يف الصناعة اإلسـرائيلية يكلـف عشـرة أمثـال العامـل األردين وخمسـة 

ل الفلســطيني، وهــذا يجعــل الصــناعة اإلســرائيلية غيــر قــادرة علــى املنافســة أمثــال العامــ
فقــوة إســرائيل مركــزة يف . اإلنتاجيــة للــدول العربيــة يف الصــناعات اخلفيفــة واملتوســطة

ولــيس صــحيحاً . التكنولوجيــا العاليــة، وهــذه ال تُنــتَج عربيــاً، وبالتــايل فهــي غيــر منــافس
يلي؛ فاملســــتهلك اإلســــرائيلي يــــأتي إىل نــــابلس مــــا يقــــال عــــن التطــــور الزراعــــي اإلســــرائ

والضــفة لشــراء اخلضــروات والفاكهــة، األمــر الــذي يــدل علــى أن اإلنتــاج الفلســطيني أقــدر 
على املنافسة من اإلنتاج اإلسرائيلي؛ ولـيس أدل علـى ذلـك مـن سـلوك إسـرائيل احلمـائي 

  .إلنتاجها الزراعي، ووضع القيود يف وجه اإلنتاج الفلسطيني
ســــبة إىل الصــــناعة األردنيــــة، فــــإين لســــت متخوفــــاً مــــن الصــــناعة والبضــــائع وبالن

اإلســــرائيلية، وال مــــن طغيــــان االقتصــــاد اإلســــرائيلي، ألن الصــــناعة األردنيــــة الصــــغيرة 
  .واملتوسطة أكثر كفاءة من الصناعة اإلسرائيلية

الرواسب الفلسطينية بسبب  - ويف النهاية أقول إنه يف ظل سوء العالقات األردنية
التاريخية الكثيفـة والتجـارب املـرة والتنـافس بـين الطـرفين، ويف ظـل سـيطرة إسـرائيلية 
علــى احلكــم الــذاتي وفشــل جتربــة الوحــدة ســابقاً، ال أُعطــي أولويــة لعالقــات وحدويــة بــين 
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األردن وفلسطين، وإنما أرى أن األردن أقرب شـعبياً إىل الوحـدة مـع سـورية أو العـراق أو 
ه إىل الوحــدة مــع فلســطين، علمــاً بــأن اخليــار الفلســطيني األول هــو الدولــة الســعودية منــ

املســتقلة، وعــدم قبــول الوحــدة مــع األردن إالّ كخيــار ثــانٍ يف حــال اســتحالة قيــام دولــة 
  .فلسطينية

  أسس اخلالف بين الشعبين غير قائمة، :لبيب قمحاوي
  وال نقبل أن تكون العالقة بينهما

  قيادتينترجمة للعالقة بين ال
الفلســــطينية، أن هنــــاك الشــــعب  - نــــدرك بدايــــة، ونحــــن نــــدرس العالقــــات األردنيــــة

األردين، وهــــــو مــــــزيج مــــــن أصــــــول جغرافيــــــة ومنابــــــت خمتلفــــــة، منهــــــا الشــــــرق األردنيــــــة 
والفلســــطينية والشــــامية والشركســــية، وهنــــاك الشــــعب الفلســــطيني، الــــذي يعــــاين احــــتالالً 

ســـنة ) عـــرب(ل اغترابيـــة؛ فهنـــاك فلســـطينيو بغيضـــاً جعـــل مـــن هـــذا الشـــعب شـــعباً ذا أصـــو
، وهنـــــاك فلســـــطينيو القطـــــاع، وفلســـــطينيو الضـــــفة، وفلســـــطينيو األردن وســـــورية ١٩٤٨

الفلســـطيني كـــان دائمـــاً متطلعـــاً إىل الوحـــدة  - وهـــذا اخللـــيط مـــن الواقـــع األردين. ولبنـــان
لّمها يونيـو وظهـور املقاومـة الفلسـطينية وتسـ/التي عاشها الشعبان حتى حرب حزيـران

منظمة التحرير الفلسطينية، وما تمخض عن تلك الفتـرة مـن أحـداث باتـت معهـا العالقـة 
  .بين الشعبين، بدرجة كبيرة، حمصلة للعالقة بين القيادتين

وجـــــاء اتفاقـــــا أوســـــلو ووادي عربـــــة، فشـــــطب األول حـــــق العـــــودة للفلســـــطينيين مـــــن 
ن يف يــد إســرائيل، وهــو مــا الشــتات، وجعــل اآلخــر مقاليــد السياســة األردنيــة جتــاه فلســطي

الفلســـطينية انعكاســـاً لشـــعور قمـــة  - كـــرس أن يكـــون املـــد واجلـــزر يف العالقـــة األردنيـــة
  .الهرم يف كل طرف باخلطر من الطرف املقابل واختراق ساحته

األردنيـة ومسـتقبلها، مـن  - ومن هنا ال بـد، ونحـن نتحـدث عـن العالقـة الفلسـطينية
تحــدث عــن األردن كنظــام وكيــان سياســي؟ هــل نتحــدث هــل ن. أن نحــدد أيــة عالقــة نقصــد

عــــــن فلســــــطين كقيــــــادة؟ أم نتحــــــدث عــــــن العالقــــــة بــــــين مكونــــــات وعناصــــــر اجملتمعــــــين 
  السياسيين األردين والفلسطيني؟

إن أسس اخلالف بين الشعبين غير قائمة إال بفعل سياسـة التمييـز التـي اتبعـت ضـد 
                                           

  ًكاتب فلسطيني ومدرس يف قسم العلوم السياسية يف اجلامعة األردنية سابقا. 
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ضد األرض ) غير معلن(لّى تمييز جت ١٩٦٧يونيو /فحتى ما قبل حزيران. الفلسطينيين
الفلســـطينية ال ضـــد املـــواطن الفلســـطيني، فقُتلـــت اإلذاعـــة الفلســـطينية ملصـــلحة اإلذاعـــة 

ظهـــرت سياســـة  ١٩٧٠وبعـــد ســـنة . األردنيـــة، وقُتـــل مطـــار القـــدس ملصـــلحة مطـــار عمـــان
، فكانـــت أولويـــة التعيـــين يف الوظـــائف واملناصـــب يف الدولـــة ملصـــلحة الشـــرق "األردنـــة"

وكانـت هـذه كـذلك سياسـة غيـر معلنـة حتـى أخـذت شـكالً علنيـاً مـع إعـالن فـك . ردنييناأل
أن اكتســت هــذه السياســة شــكالً قانونيــاً منــذ بدايــة ، إىل )١٩٨٨يوليــو /تمــوز(االرتبــاط 

  .١٩٩٣التسعينات، وقد تمظهر ذلك يف أوضح جتلياته من خالل قانون االنتخاب سنة 
الفلســــــطينية ترجمــــــة للعالقــــــة بــــــين  - ردنيــــــةنحــــــن ال نقبــــــل أن تكــــــون العالقــــــة األ

األردنيـــة عالقـــة مميـــزة وذات خصوصـــية حقيقيـــة،  - القيـــادتين؛ فالعالقـــة الفلســـطينية
وإذا كانــــت هــــذه . ويجــــب يف أيــــة حــــال عــــدم إخضــــاعها لتقلبــــات القيــــادات أو هيمنتهــــا

  .العالقة متوترة يف أعلى الهرم، فيجب أن تكون متكافئة على مستوى قاعدته
الفلسطينية ال بد من أن يدرك أهمية الرؤية  - دارس ملستقبل العالقة األردنيةإن ال

فمــــا هــــي . يف صــــددهااإلســــرائيلية ملســــتقبل املنطقــــة، وضــــمنها املوضــــوعة التــــي نحــــن 
الرؤيـــة االســـتراتيجية اإلســـرائيلية حلـــل مشـــكلة الالجئـــين والنـــازحين؟ ومـــا هـــي وجهـــة 

التعويض؟ ما هي االستراتيجيا اإلسرائيلية جتاه حجم النظر اإلسرائيلية إزاء العودة أو 
الســيادة الفلســطينية؟ مــا هــو مصــير القــدس يف نظــر إســرائيل؟ هــذه األســئلة كلهــا ينبغــي 

  .الفلسطينية حاضراً ومستقبالً - دراستها إذا ما أردنا مقاربة العالقات األردنية
الفلســطينية  - مــن جهــة أُخــرى، مــن الصــعب أن نــدرس موضــوعة العالقــة األردنيــة

بغـــض النظـــر عـــن تفصـــيالت اخلريطـــة األردنيـــة احملليـــة واخلريطـــة الفلســـطينية احملليـــة 
سياســـياً، وهـــو مـــا يعنـــي أنـــه بقـــدر مـــا جنـــذر مؤسســـات اجملتمـــع املـــدين، ونكـــرس احلريـــة 
والــــنهج الــــديمقراطي، ونؤكــــد احتــــرام حقــــوق اإلنســــان، نصــــل إىل خيــــارات ســــليمة تفــــرز 

  .عالقات طبيعية ومتكافئة
الفلسطينية حاضراً عالقة متذبذبة بحكم املصالح والواقـع،  - إن العالقة األردنية

إال إن اتساع حجم التحديات سـيدفع بـاألردنيين والفلسـطينيين إىل مزيـد مـن االلتصـاق 
وينبغــي هنــا أن نــدرك أن فــك االرتبــاط بــين األردن وفلســطين لــيس هــدفاً مــن . والتقــارب

لتكريس وتعزيـز عمليـة الـربط بـين الضـفة الغربيـة واألردن أهداف إسرائيل؛ فهذه تسعى 
دولـــة : بهـــدف احلـــد مـــن احتمـــاالت تبلـــور شخصـــية سياســـية فلســـطينية بشـــكلها النهـــائي
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ين وهــذا مــا ســتؤول األمــور إليــه إذا اســتمرت عمليــة فــك االرتبــاط بــين فلســط. فلســطينية
  .واألردن على نحو نهائي وحاسم
مل يتخــلّ يف يــوم مــن األيــام عــن رغبتــه يف العــودة إىل أنــا أعتقــد أن النظــام األردين 

حكــــم الضــــفة الغربيــــة، باإلضــــافة إىل أن دوراً دينيــــاً للهاشــــميين يف القــــدس يخــــدم هــــذا 
كيـــف ستســـعى إســـرائيل لتحقيـــق مـــا تهـــدف إليـــه؟ قـــد : لكـــن يبقـــى الســـؤال الكبيـــر. التوجـــه

ع، بحيـــث يـــتم يكـــون اخملـــرج يف نظرهـــا مـــن خـــالل تكـــريس الفصـــل بـــين الضـــفة والقطـــا
حصـــر دور الســـلطة الفلســـطينية يف قطـــاع غـــزة، ويعطـــى األردن اجملـــال للقيـــام بـــدور يف 

وقـد يكـون هـذا أقـرب إىل مفهـوم الضفة الغربية بالتعاون مع سلطات حملية فلسـطينية، 
  .التقاسم الوظيفي

إن دولة فلسطينية يف قطاع غزة ستكون، بالنسبة إىل إسـرائيل، حـالً وسـطاً جملمـل 
يــارات السياســية اإلســرائيلية، مــع األخــذ يف االعتبــار أن تقســيم الضــفة إىل كانتونــات الت

كمـا سـيدفع، مـن خـالل . لتشمل الضـفة الغربيـة" دولة غزة"سيؤدي إىل منع إمكان تطور 
تقطيــع األوصــال اجلغرافيــة للضــفة الغربيــة، إىل ربــط كانتونــات الضــفة بــاألردن، وربــط 

وربمـــا كانـــت إســـرائيل تعتقـــد أن دولـــة يف . ة بإســـرائيلكانتونـــات املســـتوطنات اليهوديـــ
 .غزة، مرتبطة بمصر برّاً وبحراً، عنصر كاف إلرضاء الفلسطينيين
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