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الحوار الذي يت�صدر الكتاب بعد 

مقدمته، معركة الكرامة في 

�صنة 1968، والدور الذي اأداه 

فيها كل من الجي�ش العربي 

الأردني والفدائيين 

الفل�صطينيين، ثم حوادث 

اأيلول/�صبتمبر الدامية في �صنة 

1970، والتي وقعت بين 

الطرفين، مروراً بالعالقة 

ال�صخ�صية ل�صاحب اليوميات 

بالمقاومة، والتي بلغ توترها 

اإلى حّد تعر�صه لمحاولة 

اختطاف ومحاولَتي اغتيال، 

الأمر الذي ي�صع القارىء اأمام 

�صوؤال حتمي عن اأهمية الدور 

الذي اأداه اأبو عودة في مجمل 

ما عاي�صه الأردن من حوادث، 

وخ�صو�صًا في تلك المرحلة 

التاريخية الحرجة، وي�صع 

اليوميات نف�صها اأمام محاكمة 

مدى �صموليتها فيما تقّدمه عن 

العالقات الأردنية ــ الفل�صطينية 

بتقلباتها الم�صتمرة.

يوّثق الكتاب العديد من 

الموؤتمرات والجتماعات 

لة بتف�صيالت 
ّ
واللقاءات المحم

الوقائع التي �صكلت منعطفات 

تاريخية غيرت م�صار العالقات 

الأردنية ــ الفل�صطينية ــ العربية. 

وكان من اأبرز تلك المحطات: 

موؤتمر الرباط ومقرراته في 

�صنة 1974؛ محادثات التحاد 

و�صهادات، في 16 ف�صاًل 

ي�صبقها حوار مع �صاحب 

اليوميات الذي قّدم تعريفًا عن 

نف�صه: ن�صاأته؛ درا�صته؛ 

المنا�صب التي �صغلها؛ 

توجهاته الفكرية؛ انتماءاته 

ال�صيا�صية. كما تناول الحوار 

ما لم تتطرق اإليه �صفحات 

الكتاب من مو�صوعات جرى 

نت 
ّ
التجاوز عنها، اأو ربما ُدو

وُفقدت مع مرور الأعوام؛ 

فاأوراق اأبو عودة، كما ي�صير 

عّد اليوميات، معين الطاهر، 
ُ
م

عدَّة 
ُ
في مقدمته، لم تكن م

للن�صر ولم ُتكتب لتلك الغاية، 

واإنما هي جملة من 

المالحظات والأفكار الخا�صة 

ب�صاحبها، وخال�صة ما �صهده 

وعاي�صه من حوادث.

ولعل اأبرز ما يتناوله 

يوميات عدنان �أبو عودة

معين �لطاهر )�إعد�د(

الدوحة: المركز العربي لالأبحاث ودرا�صة ال�صيا�صات، 2017. 1150 �صفحة.

كتاب ''يوميات يتناول 

عدنان اأبو 

عودة''، مذكرات عدنان اأبو 

عودة ال�صيا�صي والدبلوما�صي 

الأردني الذي �صغل عدة 

منا�صب وزارية، وعمل 

م�صت�صاراً للملك ح�صين، ورئي�صًا 

للديوان الملكي، ومندوبًا دائمًا 

لالأردن لدى الأمم المتحدة، ثم 

م�صت�صاراً �صيا�صيًا للملك عبد 

اللـه الثاني، وقد �صدر له كتاب 

''اإ�صكاليات ال�صالم في ال�صرق 

الأو�صط: روؤية من الداخل''،1 

وكتاب ''الأردنيون 

والفل�صطينيون والمملكة 

الها�صمية في عملية ال�صالم''،2 

الذي يوؤرخ فيه للفترة الممتدة 

بين �صنَتي 1970 و1988.

جاء هذا الكتاب الم�صنف 

�صمن �صل�صلة مذكرات 

1 عدنان أبو عودة، ''إشكاليات السالم في الشرق األوسط: رؤية من الداخل'' 

 )بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1999(.

 Adnan Abu-Odeh, Jordanians, Palestinians, & the Hashemite 2

 Kingdom in the Middle East Peace Process (Washington: United States
Institute of Peace, 1999).
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الملك ح�صين، وحين ي�صف، في 

اأكثر من مو�صع، خالل الفترة 

التي تبعت حوادث اأيلول/

�صبتمبر 1970، �صعوره بالغربة. 

لكن الالفت في الأمر اأن اأبو 

عودة الذي نراه يتحدث عن بروز 

التجاهات الإقليمية في الأردن 

منذ انتهاء حكومَتي و�صفي التل 

واأحمد اللوزي، هو ذاته الذي 

اقترح قرار فك الرتباط و�صاغه 

في �صنة 1988.

لعل القيمة الأ�صا�صية لهذه 

اليوميات تكمن في ر�صدها 

للحدث في زمن وقوعه، ومن 

موقع �صناعة القرار، لتعيد 

روايته من زاوية مغايرة. كما 

اأن بع�ش ما تناولته جاء 

 َخِبر 
ٍّ
مرفقًا بتحليالت �صيا�صي

بنية النظام ومداخله، و�صاحب 

كلمة م�صموعة فيه، فهو يقّدم 

بذلك، �صواء اتفقنا معه اأم 

اختلفنا، ما لن نجده اإّل عند 

نظرائه. واأخيراً، فلعل هذه 

الخطوة التي اتخذها اأبو عودة 

ن 
َ
بن�صر يومياته تفتح �صهية م

�صمتوا زمنًا طوياًل لعر�ش ما 

في جعبتهم من كالم ممنوع 

على الجماهير العربية 

ومحجوب عنها.

منى عو�ض �للـه

باحثة فل�صطينية

ال�صرعي والوحيد لل�صعب 

ها موؤتمر 
ّ
الفل�صطيني، والتي اأقر

الرباط في �صنة 1974.

هنا، بداأ يطفو على ال�صطح، 

وخ�صو�صًا في اأروقة المطبخ 

ال�صيا�صي الأردني، اتجاهان 

دها في 
ّ
اإزاء المنظمة وقرار تفر

تمثيل الفل�صطينيين: الأول يوؤيد 

القرار ويرى فيه اإزاحة لعبء 

الق�صية الفل�صطينية عن كاهل 

الأردن، ويدعو اإلى ت�صريع فك 

الرتباط عنها؛ الثاني يرى 

فيه انتزاعًا لحق الأردن في 

تمثيل ال�صعب الفل�صطيني، 

ويدعو اإلى دعم القرار من باب 

توريط المنظمة وتحميلها ما ل 

تقوى عليه، لدفعها اإلى 

الرجوع طواعية اإلى مظلة 

الأردن وطلب ا�صتعادته دوره 

في قيادة الق�صية. وهي الفكرة 

التي اأّكدها �صاحب اليوميات 

في مالحظاته الموؤرخة بتاريخ 

.1977/1/18

قد ل تعك�ش هذه اليوميات 

بال�صرورة موقف اأبو عودة من 

جميع الحوادث المدونة فيها، 

فهو يوؤدي هنا دور الم�صجل 

والناقل لها، على الرغم من 

كونه جزءاً منها وطرفًا فاعاًل 

في بع�صها، وهذا ما نلمحه حين 

نراه يعلق بمالحظاته الخا�صة 

حتى على �صيغ بع�ش خطابات 

الأردني ــ ال�صوري؛ زيارة 

ال�صادات لإ�صرائيل وخطبته في 

الكني�صت في �صنة 1977؛ 

الحرب العراقية ــ الإيرانية منذ 

ا�صتعالها في �صنة 1980. كما 

اأنه ينقل �صورة ل�صكل ال�صيا�صة 

الداخلية المتبعة في الأردن، 

واآليات تاأليف الحكومات 

واختيار ال�صفراء والوزراء، 

عالوة على مجموعة من 

نها اأبو عودة 
ّ
الخواطر التي دو

في �صياق الحوادث، وانطباعاته 

ب�صاأنها، والتي تعك�ش العقلية 

النقدية ل�صاحبها من جهة، 

وتنقل اأفكاره ونظرته الخا�صة 

فيما يتعلق ب�صبل تحقيق 

التحول الجتماعي المطلوب 

من جهة اأُخرى.

ُتظهر اليوميات، بطريقة 

جلية، تغيرات موقف النظام 

الأردني من منظمة التحرير 

الفل�صطينية، فقد بداأ الخالف 

بين الطرفين يت�صكل مع ولدة 

المنظمة، اإذ اعتبرها الأردن 

طرفًا جديداً ينازعه على تمثيل 

الفل�صطينيين. وبلغت الأزمة 

ذروتها في �صنة 1970 بوقوع 

ال�صدام الم�صلح بين الطرفين، 

ثم عاد الخالف اإلى م�صتوى 

ل 
ْ
الحرب الإعالمية وَكي

التهامات، لتظهر بعدها فكرة 

اأن منظمة التحرير هي الممثل 


