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آنيا فيلر-تشوك
املديرة املقيمة ،مؤسسة فريدريش إيربت /مكتب األردن والعراق
يصــادف اليــوم  26أكتوبــر  2014الذكــرى العرشيــن لتوقيــع معاهــدة الســام بــن
األردن وإرسائيــل .وحتــى يومنــا هــذا ،ال تـزال األردن ومــر الدولتــن الوحيدتــن يف
العــامل العــريب اللتــن تحافظــان عــى عالقــات دبلوماســية مــع ارسائيــل؛ حيــث يعـ ّد
األردن حليفــا حاســا يف املنطقــة الرسائيــل .وبالرغ ـ ّم مــن ذلــك ،فــإن معاهــدة
الســام والعالقــات الدبلوماســية تفتقــر إىل الدعــم الشــعبي يف األردن ،وغالب ـاً مــا
تواجــه بالعــداء الرصيــح.
يف تصويــت أقــرب مــا يكــون إىل اإلجــاع ،طالــب الربملــان االردين طــرد الســفري
اإلرسائيــي مــن األردن يف شــباط  2014وذلــك بســب بــدء مــداوالت الكنيســت حــول
بســط الســيادة اإلرسائيليــة عــى املســجد األقــى والذي يقع تحــت الوصايــة األردنية
مبوجــب معاهــدة الســام .وتكــرر املشــهد مــرة أخــرى باتخــاذ النــواب الخطــوة
ذاتهــا بعــد مــرور شــهر واحــد فقــط عندمــا أطلــق حــرس الحــدود اإلرسائيــي النــار
عــى القــايض األردين رائــد زعيــر .ويف الوقــت ذاتــه ،وقــع مجموعــة مــن الربملانيــن
عــى عريضــة تطالــب بإلغــاء معاهــدة الســام .واحتشــد املتظاهــرون ،يف مناســبات
عديــدة ،يف الشــارع معربــن عــن غضبهــم فيــا يتعلــق بالسياســات اإلرسائيليــة
مطالبــن بقطــع العالقــات مــع إرسائيــل إذ قامــوا بحــرق العلــم االرسائيــي.
تعــد الذكــرى العرشيــن لتوقيــع معاهــدة الســام فرصــة هامــة إلعــادة تقييــم
العالقــات بــن األردن وإرسائيــل عــى خلفيــة اإلســتياء الشــعبي يف األردن فضــا عن
التطــورات اإلقليميــة التــي عصفــت باملنطقــة .الراهــن أن الوضــع الحــايل ال يــرك
مجــاال كب ـرا للتفــاؤل ،ومســتقبل املنطقــة يتوقــف عــى اســتمرار حــوار مفتــوح
وملهــم عــى املســتوى الداخــي لــدول املنطقــة وعــى املســتوى الــدويل ملواجهــة
التحديــات واالس ـراتيجيات املتبعــة.
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وتهــدف مؤسســة فريدريــش ايــرت -عــان مــن نــر هــذا الكتــاب مــن منظــور
أردين إىل تعزيــز الحــوار املســتمر يف هــذه املســألة بــن وجهــات النظــر املختلفــة.
حيــث يــزود د .حســن ال ـراري املخطــط التاريخــي للعالقــات األردنية-اإلرسئيليــة
ويعــرض مــن خــال تحليلــه كيفيــة تعاطــي الطرفــن مــع اآلخــر عــى املســتوى
الســيايس .وكــا يناقــش د .الـراري ســيناريوهات مختلفــة يف محاولــة منــه للوصول
إىل الــدور الــذي ينبغــي أن تضطلــع بــه االردن فيــا يتعلــق بعمليــة الســام،
وبالتــايل يقــدم تقييــا لل ـراع الفلســطيني اإلرسائيــي مــن وجهــة نظــر أردنيــة.
مؤسســة فريدريــش ايــرت مؤسســة سياســية أملانيــة ناشــطة يف األردن منــذ
عــام  1986مســجلة عــن طريــق الجمعيــة العلميــة امللكيــة ،تعمــل عــى تعزيــز
قيــم الدميقراطيــة والعدالــة االجتامعيــة يف جميــع أنحــاء العــامل .تنظــم مؤسســة
فريدريــش إيــرت أنشــطة يف مواضيــع مختلفــة مــع أكــر مــن  90مكتــب حــول
العــامل بــدءا ً مــن تشــجيع العمــل النقــايب وحقــوق العــال ،لتنميــة قــدرات
املجتمــع الوطنــي ،إىل تعزيــز حقــوق اإلنســان والعديــد مــن القضايــا األخــرى.
وتســعى مؤسســة فريدريــش ايــرت جاهــدة مــن خــال أنشــطتها يف اململكــة
األردنيــة الهاشــمية لتعزيــز العمليــة الدميقراطيــة يف مؤسســات مختلفــة ودعــم
منظــات املجتمــع املــدين وتعزيــز املشــاركة الفعالــة لجميــع فئــات املجتمــع.
وكــا نشــكركم قراءنــا األع ـزاء عــى اهتاممكــم املتواصــل مبنشــوراتنا ونأمــل أن
يضيــف كتــاب "األردن وارسائيــل :عالقــة مضطربــة يف إقليــم ملتهــب" لكــم قيمــة
ثاقبــة يف حقــل املعرفــة بالعالقــات األردنية-اإلرسائيليــة.
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المقدمة
يف الجــزء الثــاين مــن مرسحيــة "هــري الرابع" للكاتــب االنجليزي ويليام شكســبري
تتنهــد الشــخصية الرئيســة قائلــة" :ال يســتقر ق ـرار للــرأس الــذي يحمــل التــاج".
هــذه العبــارة تلتقــط بدقــة متناهيــة قصــة البقــاء الســيايس للعــرش الهاشــمي يف
إقليــم غــر مســتقر ،فالتقلــب الدائــم يف الــرق األوســط تــرك أثـرا عميقــا ودامئــا
عــى البنيــة الذهنيــة للحــكام الهاشــميني يف األردن طيلــة العقــود املاضيــة .وعــى
وجــه التحديــد ،أدى اســتمرار الـراع العــريب اإلرسائيــي واســتعصاء حلــه إىل حالــة
مــن الحــدة يف تصــورات الهاشــميني بالخطــر الداهــم عــى بقائهــم .وبالتــايل ،ال
يبــدو أن هنــاك ســببا وجيهــا يدفــع حــكام األردن إىل غــض النظــر عــا يجــري غرب
النهــر مــن تطــورات أمنيــة وسياســية ســتنعكس عــى مســتقبل األردن.
وبهــذا املعنــى يبــدو مــن الطبيعــي بالنســبة للملــك حســن أن يســعى للســام
مــع إرسائيــل كوســيلة للبقــاء الســيايس لنظامــه ،فبعــد أن نجــح يف مواجهــة
التحديــات الكبــرة لحكمــه ســواء الخارجيــة أم الداخليــة اتخــذ امللــك حســن
مــن الســام مــع إرسائيــل خيــارا إسـراتيجيا ،فقــد آمــن بشــكل كبــر بــأن اســتقرار
بلــده وبقــاء نظامــه يتطلــب ركائــز قويــة منهــا الحفــاظ عــى ســام مــع إرسائيــل؛
لذلــك ســعى للســام بقــوة .وبهــذا الصــدد يقــول امللــك حســن" :ال يوجــد هنــاك
عــودة عــن الســام ،فبغــض النظــر عــن الضغوطــات واملصاعــب فــإن إرادة الســام
ســتتغلب عــى كل العقبــات" .1ويف واقــع الحــال ،مل يشــكك يف رغبــة امللــك حســن
يف إنهــاء الـراع مــع إرسائيــل مــرة ولألبــد إال قليــل مــن النــاس ،وهــو األمــر الــذي
ينطبــق أيضــا عــى امللــك عبداللّٰــه الثــاين.
كل مــن األردن وإرسائيــل لتقديــم منــوذج ســام
وعــى هــذا األســاس فقــد ســعى ٌّ
دافــئ بــن البلديــن يختلــف عــن النمــوذج املــري الــذي وصــف بأنــه بــارد .غري
( )1أنظر إىل خطاب امللك حسني يف قمة رشم الشيخ التي عقدت يف الثالث عرش من آذار .1996
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أن نظــرة ثاقبــة عــى املــايض القريــب تكشــف ملــاذا حتــى اليــوم مــا زال الســام الدافئ
بــن األردن وإرسائيــل بعيــدا عــن الواقــع .فاالحتفــاالت التــي رافقــت توقيــع
معاهــدة الســام األردنيــة اإلرسائيليــة مل تســتمر إال لفــرة وجيــزة .فقــد غـ ّـر اغتيال
رئيــس الــوزراء اإلرسائيــي إســحاق رابــن يف الســنة الثانيــة مــن توقيــع املعاهــدة
ديناميكيــات العالقــات الثنائيــة بــن البلديــن ،فالقــادة اإلرسائيليــون الــذي جــاؤوا
مــن بعــد رابــن مل يشــاطروه التزامــه بالســام كخيــار إلنهــاء الـراع .ونتيجــة لذلك
انتقــل الســام مــن منــوذج الســام الدافــئ الــذي توقعــه الكثــر مــن املراقبــن إىل
منــوذج ســام بــارد عــى غـرار النمــوذج املــري.
واآلن وقــد مـ َّر عــرون عامـاً بالتــام والكــال عــى توقيــع معاهــدة الســام،
ومــع ذلــك فــا زال البلــدان أبعــد مــا يكونــا عــن بعضهــا بعضــاً ومــا زاال
مختلفــن حيــال القضيــة الفلســطينية .وهــذا ال يعنــي أن الطرفــن تعمــدا تخريــب
الجهــود الســلمية ،لكــن املعيقــات السياســية داخــل إرسائيــل والتــي ترافقــت
مــع االنزيــاح يف املجتمــع اإلرسائيــي تجــاه اليمــن جعلــت مــن إجـراء مفاوضــات
حقيقيــة إلحــال الســام بــن كل األطـراف أمـرا مســتحيال ،فهــذه التغـرات داخــل
إرسائيل(كــا ســيتناول الفصــل األخــر مــن الكتــاب) أعاقــت كل الجهــود املبذولــة
لتحقيــق الســام.
كل ذلــك يحــدث يف وقــت تخــى فيــه النظــام الهاشــمي عــن أطامعــه يف إعــادة
الضفــة الغربيــة تحــت ســيادته ،ففــي نهايــة الثامنينيــات مــن القــرن املــايض أدرك
امللــك حســن بــأن أهدافــه يف منــع إقامــة دولــة فلســطينية ،ومنــع الليكــود مــن
ضــم الضفــة الغربيــة هــا هدفــان متعارضــان ال ميكــن التوفيــق بينهــا ،وهنــا عىل
وجــه التحديــد بــرزت مدرســة سياســية أخــرى يف األردن تــرى بــأن مــن مصلحــة
النظــام الهاشــمي أن تكــون هنــاك دولــة فلســطينية مســتقلة.
صحيــح أن معاهــدة الســام تجــاوزت كل التقلبــات والتطــورات اإلقليميــة
التــي عصفــت باملنطقــة يف العرشيــن ســنة األخــرة .غــر أن هــذه الحقيقــة ال
تعنــي أن األمــور تســر عــى مــا يـرام ،فــا زال أمــام الجانــب اإلرسائيــي الكثــر
12

ليتعلمــه ،فالعالقــات الثنائيــة مــع األردن ال ميكــن فصلهــا عـ َّـا يجــري عــى املســار
الفلســطيني اإلرسائيــي .مبعنــى آخــر ،تــرك الجمــود املســتمر يف املســار الفلســطيني
اإلرسائيــي أث ـرا ســلبيا عــى العالقــات الثنائيــة بــن عــان وتــل أبيــب .وعــاوة
ـام عنــد أعــداد متزايــدة مــن األردنيــن بــأن فــرص
عــى ذلــك ،هنــاك اعتقــاد متنـ ٍ
حــل الدولتــن (وهــو الحــل الــذي يع ـ ُّده األردنيــون يصــب يف مصلحــة بلدهــم
اإلس ـراتيجية) تتــاىش برسعــة كبــرة.
وبالتــايل فــإذا مــا اســتمرت السياســات اإلرسائيليــة يف خلــق وقائــع جديــدة
عــى أرض الواقــع دون تصــ ٍّد فــإن هــذه الوقائــع ســوف تؤثــر عــى نتيجــة
التســوية النهائيــة بــن إرسائيــل والفلســطينيني .وعــى هــذا النحــو فإنــه ميكــن
القــول بــأن اســتمرار هــذه السياســات ســوف يقــ ّوض مــن فــرص إقامــة دولــة
فلســطينية مســتقلة قابلــة للحيــاة .ومــا مــن شــك فــإن الفشــل يف إقامتهــا مــن
شــأنه أن يفــي إىل واقــع دميغـرايف جديــد يشــكل فيــه الفلســطينيون األغلبيــة يف
املنطقــة املمتــدة مــن البحــر املتوســط إىل نهــر األردن ،هــو مــا يشــكل  -بالنســبة
للصهاينــة -كابوســا مري ـرا ألنــه يناقــض مــرر وجــود الفكــرة الصهيونيــة القــايض
بإقامــة دولــة لليهــود .ولتجنــب ســيناريو ثنائيــة القوميــة هــذا فــإن إرسائيــل قــد
تلجــأ إىل سياســات رمبــا ستشــكل تهديــدا إســراتيجيا لــأردن والبقــاء الســيايس
للنظــام الهاشــمي .لذلــك ،فــإن هــذا الكتــاب يتحــدى املقولــة الدارجــة التــي تفيــد
ـى آخــر،
بــأن إرسائيــل تــرى ببقــاء واســتقرار األردن مصلحــة إسـراتيجية لهــا ،مبعنـ ً
فــإن األردن ال ميكــن لــه أن يأخــذ التطمينــات اإلرسائيليــة عــى محمــل الجــد .ففــي
ضــوء التغـرات الدميغرافيــة القادمــة التــي ســتعصف باملثلــث األردين الفلســطيني
اإلرسائيــي فــإن علينــا كمراقبــن أن ال نســتبعد ســيناريو تحــدد فيــه إرسائيــل
مصالحهــا بشــكل مختلــف عــن التطمينــات التــي تبعــث بهــا إىل األردن مــا يلحــق
رضرا بــاألردن ونظامــه.
وهنــا ال بـ َّد مــن التوضيــح كيــف يــرى األردنيــون التهديــدات التــي تتــأىت مــن
جــراء اســتمرار ال ـراع الفلســطيني اإلرسائيــي .فكــا هــو الحــال مــع غالبيــة
اإلرسائيليــن (الذيــن يدعمــون إقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة كوســيلة للحفــاظ
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عــى الطابــع اليهــودي للدولــة ولتجنــب ســيناريو الدولــة الواحــدة) فــإن األردنيــن
يدعمــون مقاربــة حــل الدولتــن حتــى يتجنبــوا احتاملية أن يســتويل الفلســطينيون
عــى األردن .وهنــاك مقاربــة شــائعة بــن األردنيــن تقــول بــأن الوحــدة مــع
الفلســطينيني غــرب النهــر (ســواء وفقــا ملقاربــات الكونفدراليــة أو الفيدراليــة أو
الخيــار األردين) مــن شــأنها أن تحــول األردنيــن إىل أقليــة يف بلدهــم وبالتــايل يتحول
األردن إىل وطــن بديــل للفلســطينيني .وقــد وضّ ــح امللــك عبداللّٰــه يف غــر مناســبة
مــن أن فشــل حــل الدولتــن سيشــكل تهديــدا لألمــن الوطنــي األردين .وبالفعــل
ـي يف األردن يتفــق مــع مقولــة
فقــد تشــكل خــال العقديــن األخرييــن إجــاع ٌوطنـ ٌ
امللــك .وهنــا تتجــى املفارقــة املتمثلــة بــأن كبــار رجــال الدولــة األردنيــة اخفقــوا
يف تحديــد مــاذا عــى األردن أن يفعــل إذا مــا تبـ ّـن أنــه مــن الصعوبــة إقامــة دولــة
فلســطينية مســتقلة.
ويف املقابــل هنــاك أغلبيــة إرسائيليــة تدعــم فكــرة االنفصــال بــن الفلســطينيني
واليهــود (وهــو مــا يعنــي أيضــا إعطــاء الفلســطينيني دولــة مســتقلة) ،ومــع ذلــك
فهنــاك أيضــا مفارقــة وهــي أن سياســات إرسائيــل جعلــت مــن فــرص تحقيــق
هــذا الســيناريو أقــل .فهنــاك انزيــاح يف املجتمــع اإلرسائيــي تجــاه اليمــن بــدءا ً
مــن انتفاضــة األقــى ،وهــو مــا يجعــل مــن أي تنــازل إرسائيــي مهــا صغــر
قضيــة للنقــاش الســاخن داخــل املجتمــع اإلرسائيــي .فرئيــس الحكومــة اإلرسائيــي
بغــض النظــر عــن هويتــه مينــح البقــاء الســيايس لــه أهميــة قصــوى وهــو أمــر ال
يجعلــه متحمســا للتعــاون مــن أجــل تحقيــق الســام العــادل ،أو تقديــم التنــازالت
الرضوريــة لصنــع الســام.
ومــع ذلــك مثــة فــرق بــن الجانبــن .فعــى العكــس مــن األردنيــن الذيــن مل
يبلــوروا خياراتهــم يف حــال فشــل حــل الدولتــن فــإن الكثــر مــن اإلرسائيليــن بــدأوا
يطرحــون خيــارات بديلــة .فهنــاك العديــد مــن املفكريــن اإلرسائيليــن املرموقــن
والذيــن ال يتبــوأون مناصــب رســمية بــدأوا بتقديــم اقرتاحــات ميكــن وصفهــا بأنهــا
غــر مألوفــة ورمبــا راديكاليــة لدرجــة أن بعضهــم اقــرح أن يلعــب األردن دورا يف
الحــل النهــايئ للـراع والتخــي عــن فكــرة حــل الدولتني ألنهــا مل تعــد قابلــة للتنفيذ.
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هنــاك هدفــان وراء تأليــف هــذا الكتــاب .أوال ،أن يقــدم الكتــاب تقييــا
للتطــورات يف العالقــة األردنيــة اإلرسائيليــة يف الفــرة التــي ســبقت وتلــت عمليــة
الســام .أمــا الهــدف الثــاين فيتمثــل يف تقديــم ق ـراءة مســتقبلية حيــال العالقــات
األردنيــة اإلرسائيليــة وســيناريوهاتها ،وعــى وجــه التحديــد يحــاول الكتــاب
اإلجابــة عــن التســاؤل :هــل ســيكون هنــاك صــدا ٌم بــن البلديــن؟ وهــل بإمكانهــا
االســتمرار يف إدارة خالفاتهــم الجذريــة بشــكل ســلمي يف عــامل آخــذ يف التَّغــر؟
وبشــكل عــام ســركز الكتــاب عــى العالقــات الثنائيــة وســيقدم تفس ـرا الســتمرار
منــوذج الســام البــارد.
يتكــ ّون الكتــاب مــن مقدمــة وأربعــة فصــول وخامتــة .ويف املقدمــة يقــدم
الكتــاب تقييــا للتطــورات واملقــوالت الرئيســة واملشــهد العــام وكذلــك الهــدف
مــن كتابــة هــذا الكتــاب .أمــا الفصــل األول فهــو تاريخــي يف طبيعتــه ،فهــو يقــدم
الخلفيــة التاريخيــة للعالقــات الثنائيــة خــال الفــرة التــي ســبقت التوصــل إىل
معاهــدة ســام .ويتتبــع الفصــل األول الجــذور التاريخيــة ويؤصــل لعالقــة "أفضــل
األعــداء" ويتفحــص فيــا إذا كان الطرفــان يف حالــة مــن ال ـراع الصفــري ،أم يف
حالــة تســمح لهــا بالتعــاون لتحقيــق أهدافهــا املتطابقــة.
أمــا الفصــل الثــاين فيتفحــص تطــور األردن يف التفكــر اإلس ـراتيجي إلرسائيــل
عــى مـ ِّر العقــود ،ويــرح أيضــا فشــل الخيــار األردين كــا أريــد لــه منــذ البدايــة.
فقــد رفــض إســحاق رابــن مفهــوم الخيــار األردين يف بدايــة التســعينيات مــن القــرن
املنــرم ،وهــي خطــوة مهــدت الطريــق أمــام تبلــور الخيــار الفلســطيني يف تفكــر
حــزب العمــل األمــر الــذي سـ ّهل مــن توقيــع معاهــدة الســام مــع األردن يف عــام
 .1994فبعــد أن متكــن حــزب العمــل ومنظمــة التحريــر التوصــل إىل اتفــاق أوســلو
مل يتبـ َـق الكثــر مــن القضايــا الخالفيــة بــن األردن وإرسائيــل .وعــاوة عــى ذلــك
يتطــرق الفصــل إىل القــوى املجتمعيــة الرئيســة يف إرسائيــل وكيــف كانــت تنظــر إىل
األردن وكيــف انعكــس ذلــك يف سياســة إرسائيــل.
ويغــوص الفصــل الثالــث فيــا أســميته معضلــة األردن اإلرسائيليــة ومهــارة امللــك
حســن يف التالعــب بالسياســة اإلقليميــة حتــى يبقــى األردن ذا صلــة تجــاه الحــل
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الســلمي للــراع العــريب اإلرسائيــي .كــا يقــوم الفصــل بتتبــع كيــف تطــورت
إرسائيــل يف التفكــر اإلس ـراتيجي األردين ،وكذلــك يتطــرق الفصــل إىل انطباعــات
وتصــورات األردنيــن إلرسائيــل وملــاذا مل يؤثــر انتشــار املشــاعر املعاديــة إلرسائيــل يف
األردن عــى السياســة الخارجيــة األردنيــة وملــاذا مل تــؤ ِد إىل فشــل معاهــدة الســام.
يف الفصــل الرابــع ،يعالــج املؤلــف مســألة االنتقــال مــن منــوذج الســام الدافــئ
إىل منــوذج الســام البــارد ،ويــرى املؤلــف هنــا بأنــه مــن املســتحيل فصــل العالقات
الثنائيــة بــن األردن وإرسائيــل عــن الجمــود الــذي رافــق املســار الفلســطيني
اإلرسائيــي .فلــم تســتبطن إرسائيــل وال حتــى األردن املعنــى الحقيقــي لتحقيــق
الســام ،فبينــا تــر إرسائيــل عــى أنهــا تحــرم األردن وســيادته عــى أرضــه مل
تتــوا َن أجهزتهــا األمنيــة عــن اخـراق الســيادة األردنيــة عندمــا حاولت اغتيــال خالد
مشــعل يف عــام  .1997ويف املقابــل ،قــام امللــك حســن بصنــع الســام مــع إرسائيــل
يف وقــت مل يعمــل عــى إعــداد شــعبه لهــذه الخطــوة التــي كانــت تتطلــب إعــدادا ً
نفســيا لشــعب يــرى يف إرسائيــل دولــة عــدوة لــه وملصالحــه.
ويف الخامتــة ،يــرى املؤلــف بــأن الدولتــن ســتتعامالن مــع احتــال فشــل
ســيناريو حــل الدولتــن وهنــا يجــري الحديــث عــن حلــول بديلــة قــد تكــون
راديكاليــة .وبالتــايل ســيكون هنــاك ق ـرارات صعبــة عــى الجانبــن التفكــر بهــا
يف قــادم األيــام .وســيتم تســليط الضــوء عــى انهيــار عمليــة الســام وفشــل حــل
الدولتــن وكيــف يفــي ذلــك إىل الســؤال الصعــب الــذي عــى القــوى املجتمعيــة
يف إرسائيــل التصــدي لــه .ويف النهايــة تقــدم الخامتــة قـراءة مســتقبلية ملــا ميكــن أن
تكــون عليــه العالقــات األردنيــة اإلرسائيليــة يف املســتقبل.
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الفصل األول:
من نظام أمني إلى سالم
قانوني

تقديم
تعــود جــذور العالقــات األردنيــة اإلرسائيليــة إىل فــرة مــا بــن الحربــن العامليتني
كل مــن فلســطني ورشق األردن تحــت االنتــداب الربيطــاين .ويف
عندمــا خضعــت ٌّ
تلــك الفــرة قامــت القيادتــان الصهيونيــة والهاشــمية بالتأســيس لعالقــة نــادرة
ومعقــدة نظــرا لتداخــل املصالــح اإلســراتيجية لهــا والناتجــة عــن أطامعهــا
وضعــف الحركــة الوطنيــة الفلســطينية التــي كانــت يف حالــة انتشــار متزايــد .ومــع
أن الجانبــن قــد التقيــا يف ســاحات املعــارك يف غــر مناســبة ،وبالرغــم مــن أنهــا
حافظــا عــى منــط مــن العالقــة العدائيــة إال أن عالقتهــا أبعــد مــا تكــون عــن لعبة
ـر الطريقــة التــي انتقلــت بهــا العالقــات
صفريــة .وهــذا منــط مــن التفاعــل يفـ ّ
األردنيــة اإلرسائيليــة الحقــا مــن ســام واقــع إىل ســام قانــوين يف عــام .1994
وعــى العكــس مــن بعــض الــدول املحيطــة ،فــإن مركزيــة األردن الجيوسـراتيجية
يف اإلقليــم تعــد ذخــرا وعبئــا يف الوقــت ذاتــه .فمــن جانــب كان ملوقــع األردن
الجغ ـرايف وانخراطــه املبكــر بتطــورات القضيــة الفلســطينية أن جعــل مــن األردن
العبــا يصعــب االســتغناء عنــه يف الســلم والحــرب .كــا يقــول املــؤرخ اإلرسائيــي
واملختــص بالشــؤون األردنيــة يف جامعــة تــل أبيــب ارش ســر فــإن اســتقرار األردن
وكذلــك القيــود املفروضــة عليــه ينبعــان مــن مركزيتــه الجغرافيــة .2وهنــاك قليــل
مــن الذيــن ميكــن لهــم التفكــر يف أي حــل للـراع اإلرسائيــي الفلســطيني املزمــن
مــن دون دور أردين مبــارش أو غــر مبــارش .ومــن دون شــك ،فــإن هــذا االنطبــاع
واســع االنتشــار مل يغــب عــن أذهــان القــادة األردنيــن ،فملــوك األردن -وبخاصــة
امللــك حســن -وظفــوا بدهــاء مركزيــة األردن مــن أجــل الحصــول عــى دعــم
خارجــي مســتدام مــن الواليــات املتحــدة والغــرب ومــن بعــض الــدول الخليجيــة
مــا يســاعد النظــام عــى البقــاء واإليفــاء مبســؤولياته الداخليــة والخارجيــة.
( )2ملزيد من التفاصيل ،أنظر،
Asher Susser, "Jordan: Preserving Domestic Order in a Setting of Regional Turmoil," Middle
East Brief, No.27, March 2008.
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لكــن ومــن جانــب آخــر ،فــإن هامــش املنــاورة املتــاح أمــام األردن للحصــول
عــى مــا يريــد مل يكــن واســعا ومل يكــن ســهال ،فــاألردن الــذي يفتقــر للمــوارد
املاليــة الرضوريــة كان عليــه ومــا زال أن ينــاور أمــام الضغوطــات السياســية التــي
تــأيت مــن كل صــوب ويــوازن أمــوره مــن خاللهــا؛ لهــذا ميكــن فهــم حقيقــة أن
عالقــة األردن مــع الدولــة املحيطــة ومــن ضمنهــا إرسائيــل مل تكــن وفقــا لــروط
األردن .فبينــا حــاول كل مــن امللــك عبداللّٰــه األول وامللــك حســن أن يســاهام يف
إيجــاد نظــام إقليمــي يســمح لــأردن بالبقــاء الســيايس فإنــه كان عليهــا أن يأخــذا
يف حســاباتهام القيــود املفروضــة عــى األردن بســبب موقعهــا الجيوسـراتيجي وهو
مــا وضــع األردن يف موقــع ال يحســد عليــه يف العديــد مــن املناســبات دفعــت
بعضهــم للتشــكيك بإمكانيــة بقــاء األردن ونظامــه.
مبعنــى آخــر ،فــإن البيئــة اإلقليميــة التــي يعمــل بهــا األردن وفّــرت لــه فرصــا
ولكنهــا أيضــا فرضــت عــددا مــن املخاطــر ،ويف بعــض الحــاالت واملناســبات فــإن
هــذه البيئــة شــكلت تحديّــا واضحــا ملفهــوم االســتقرار اإلقليمــي الــذي ســعى إليــه
األردن .وكان مــن شــأن ذلــك أن أجــر األردن عــى التعامــل ويف مفاصــل تاريخيــة
مختلفــة مــع أحــداث ســببها قــادة يف اإلقليــم مثــل الرئيــس املــري جــال
عبدالنــارص يف الخمســينيات والســتينيات مــن القــرن املــايض أو مــن قبــل العبــن
خارجيــن مثــل الواليــات املتحــدة واالتحــاد الســوفيتي إبَّــان الحــرب البــاردة،
كــا كان عليــه أن يتصــدى ويتعامــل مــع قضايــا إقليميــة ملحــة مثــل القضيــة
الفلســطينية ومــع االتجاهــات االيدولوجيــة مثــل األصوليــة اإلســامية والقوميــة
العربيــة ،إضافــة إىل الخطــر الصهيــوين .وكان مــن شــأن ذلــك بطبيعــة الحــال أن
فــرض قيــودا إضافيــة عــى السياســة األردنيــة.3
ومــن بــن كل الــدول يف اإلقليــم فــإن سياســة إرسائيــل نحــو الفلســطينيني
وقضيتهــم شــكلت قيــدا واضحــا عــى السياســة الخارجيــة األردنيــة وتحديــا كبـرا
لهــا ،فمــع أن األردن ســعى ألن تتعــاون معــه إرسائيــل يف موضــوع الســام فــإن
( )3املصدر نفسه.
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سياســات إرسائيــل التوســعية واألمنيــة كانــت قــد أبــرزت الضعــف النســبي يف
تعامــل األردن معهــا .وميكــن القــول إنــه ولغايــة هــذا اليــوم فــإن انخـراط األردن
بالقضيــة الفلســطينية مرتبــط بصــورة كبــرة بالسياســات اإلرسائيليــة تجــاه عمليــة
الســام أكــر مــن كونــه نتيجــة ملــا يريــده ويســعى إليــه األردن.
يتكـ ّون هــذا الفصــل مــن ثالثــة أقســام ،القســم األول يتفحــص اشـراك األردن يف
حــرب عــام  1948ومــا رافــق ذلــك مــن تفاعــل أردين إرسائيــي ســواء قبــل أو خــال
أو بعــد الحــرب ،ويف القســم الثــاين يقــول املؤلــف أنــه وبالرغــم مــن أن األردن
كان مســاملا يف عالقتــه مــع إرسائيــل يف الفــرة مــا بــن عــام  1948و  1967فــإن
عالقتــه بإرسائيــل يف العقــد األول مــن ال ـراع كانــت عالقــة صفريــة تحديــدا يف
القضايــا املصرييــة .وكانــت هنــاك قضيتــان مســؤولتان عــن اســتمرار توتــر عالقــة
األردن بإرسائيــل وهــا رفــض إرسائيــل االنســحاب مــن األرايض خــارج حــدود
التقســيم وكذلــك رفضهــا إعــادة الالجئــن الفلســطينيني وفقــا للقـرار األممــي رقــم
 .194أمــا القســم الثالــث مــن هــذا الفصــل فيتنــاول العالقــات األردنيــة اإلرسائيليــة
الثنائيــة إذ يقــول املؤلــف أنــه وحتــى قبــل أن توقــع األردن وإرسائيــل اتفاقيــة
الســام كان هنــاك مــا يشــبه بالســام الواقــع أو النظــام األمنــي الــذي تطــور الحقــا
بعــد عــام  ،1967وبالفعــل كان لحــرب حزي ـران أثــر يف إحــداث تغيــر جــذري يف
البيئــة اإلســراتيجية التــي يعمــل بهــا كل مــن األردن وإرسائيــل ،وهــذا التغيــر
أفــرز وضعــا جديــدا أصبحــت فيــه إرسائيــل محتلــة ألراض عربيــة إضافيــة ميكــن
مبادلتهــا بالســام وفــق معادلــة "األرض مقابــل الســام".
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-1التعاون والصراع
وعــى نحــو الفــت تعـ ُّد مشــاركة األردن يف حــرب عــام  1948خطــوة إشــكالية،
فقــد أشــبع الباحثــون هــذه املشــاركة دراســة وبخاصــة فيــا يرتبــط بالــدور األردين
ودور بريطانيــا يف الفــرة التــي ســبقت الحــرب مبــارشة .ويعتقــد عــى نطــاق
واســع أن امللــك عبداللّٰــه األول كان مدفوعــا برغبتــه وطموحــه يف توســيع حــدود
مملكتــه وذلــك عــن طريــق توثيــق عالقاتــه مــع بريطانيــا يف الفــرة التــي تلــت
نهايــة الحــرب العامليــة الثانيــة .وقــد انتقــد القــادة العــرب امللــك عبداللّٰــه األول يف
ذلــك الوقــت وكانــوا يخشــون مــن مخططاتــه وأطامعــه اإلقليميــة وبخاصــة بعــد
أن بــرز مرشوعــه املعــروف باســم ســوريا الكــرى وبعــد أن انتــاب العــرب شــكوكا
حيــال موقفــه مــن ق ـرار التقســيم .وكان العــرب يعرفــون أن مفتــاح تحقيــق كل
ذلــك هــو عالقــة امللــك عبداللّٰــه بربيطانيــا ،ويف هــذا الســياق كتبــت املؤرخــة ماري
ويلســون قائلــة أن األردن اســتمر يف الحفــاظ عــى عالقاتــه الوثيقــة مــع بريطانيــا
وهــو مــا وضــع امللــك عبداللّٰــه يف صــدام مــع التيــار العــريب الســائد بعــد نهايــة
الحــرب العامليــة الثانيــة وهــو تيــار كان ال يثــق بربيطانيــا ويريــد االبتعــاد عنهــا.4
وكان الرتكيــز منصبــا خــال النصــف الثــاين مــن أربعينيــات القــرن املــايض
عــى فلســطني التــي شــهدت رصاعا مريـرا بني الفلســطينيني واليهــود .وبعــد أن أخفقت
املحــاوالت الربيطانيــة يف التوفيــق بــن املطالــب العربيــة واليهوديــة يف فلســطني ،لجــأت
بريطانيــا العظمــى حينها إىل تحويل القضية الفلســطينية برمتها إىل هيئــة األمم املتحدة
لعــل األخــرة تجــد مخرجــا وحــا مرضيــا لجميــع األطـراف املشــتبكة يف القضيــة .وحتى
يتســنى لألمــم املتحــدة حــل املشــكلة قامــت بتشــكيل لجنــة خاصــة لتقــي الحقائــق
لتقديــم توصياتهــا بشــأن الحــل املقبــول .وبالفعــل قامت اللجنــة الخاصة لألمــم املتحدة
( )4أنظر،
Mary C. Wilson, King Abdullah, Britain and the making of Jordan (New York: Cambridge
University Press, 1987), p.151.
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بشــأن فلســطني بزيــارة املنطقــة وااللتقــاء مــع مختلــف أطـراف الـراع وقدمــت
توصياتهــا مقرتحــة تقســيم فلســطني إىل دولــة لليهــود ودولــة للعرب الفلســطينيني.
ومــن الجديــر بالقــول إنــه يف تلــك الفــرة الحرجــة مل يكــن هنــاك رشيــك
فلســطيني ميكــن لــه أن يقبــل بق ـرار تقســيم فلســطني .ويف هــذا الســياق يقــول
املــؤرخ رشــيد الخالــدي يف وصفــه الهــادئ للمجتمــع الفلســطيني تحــت االنتــداب
الربيطــاين أن املجتمــع الفلســطيني كان ضعيفــا ومرشذمــا مــا منعــه مــن القيــام
بــرد فعــل مؤثــر .5ويتفحــص رشــيد الخالــدي يف كتابــه "القفــص الحديــدي" األعامل
التــي قــام بهــا القــادة الفلســطينيون إبَّــان فــرة االنتــداب الربيطــاين والتــي أدت
إىل إخفاقهــم الذريــع يف بنــاء املؤسســات التــي كان مــن شــأنها (لــو أنهــا شـيّدت)
أن تســهل مــن عمليــة إقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة يف ذلــك الوقــت .فالعقــد
الــذي ســبق حــرب عــام  1948كان كارثيــا عــى الفلســطينيني ،فعــى العكــس مــن
قــادة اليشــوف (املجتمــع اليهــودي يف فلســطني إبَّــان االنتــداب الربيطــاين) الذيــن
نجحــوا يف إقامــة املؤسســات الرضوريــة للدولــة فقــد أضــاع القــادة الفلســطينيون
فرصهــم ،وعانــوا مــن ضعــف داخــي ألحــق بقضيتهــم أذى كبـرا .وانعكــس هــذا
الخلــل الفــادح بــن الطرفــن عــى القتــال الــذي دار بينهــا يف أعقــاب صــدور قـرار
تقســيم فلســطني.
طبعــا ال نقــول هنــا بأنــه ال يوجــد دور للقــوى الخارجيــة فيــا حــل بالشــعب
الفلســطيني ،فهنــاك دول خارجيــة لعبــت دورا بــارزا يف مســاعدة القــادة الصهاينــة
يف مســاعيهم إلقامــة دولــة لليهــود يف وقــت عملــت فيــه عــى حرمان الفلســطينيني
مــن الــيء ذاتــه .وبــكل تأكيــد فقــد ســاعدت القــوى الكــرى وبخاصــة بريطانيــا
يف خلــق ملعــب غــر متــوازن حتــى يتســنى للصهاينــة يف أن تكــون لهــم اليــد
الطــوىل يف ال ـراع عــى فلســطني ،لكــن الحديــث هنــا عــن العقــد الــذي ســبق
الحــرب العربيــة اإلرسائيليــة األوىل .ويف هــذا الســياق يقــدم رشــيد الخالــدي قـراءة
( )5ملزيد من التفاصيل أنظر،
Rashid Khalidi, The Iron Cage: The Story of the Palestinian Struggle for Statehood (Boston:
Beacon Press, 2006).
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متامســكة للمعيقــات التــي وقفــت أمــام الفلســطينيني والتــي كان أهمهــا التنافــس
بــن القــادة الفلســطينيني يف تقديــم الخدمــة لألســياد االســتعامريني وســوء إدارة
الثــورة الفلســطينية األوىل التــي امتــدت بــن أعــوام  1936إىل  .61939ويوضــح
الخالــدي يف كتابــه ملــاذا انهــار املجتمــع الفلســطيني عــام  1948بهــذه الطريقــة
وملــاذا أخفــق الفلســطينيون يف إقامــة دولــة مســتقلة لهــم يف تلــك الفــرة.
فقبيــل ق ـرار التقســيم وانــدالع الحــرب العربيــة اإلرسائيليــة األوىل كان املجتمــع
الفلســطيني مفــككا مقارنــة مــع اليشــوف الــذي كان متامســكا وفاعـاً .وقــد اســتفاد
اليهــود مــن حالــة التفــكك التــي ميّــزت املجتمــع الفلســطيني إذ متكــن قــادة الوكالــة
اليهوديــة مــن تجــاوز الفلســطينيني محولــن أنظارهــم إىل امللــك عبداللّٰــه األول بوصفه
رشيــكا ميكــن لــه أن يقبــل بتوصيــات قـرار تقســيم فلســطني .فحســابات قــادة الوكالة
اليهوديــة كانــت مبــارشة وعــى النحــو اآليت :مل يكــن هنــاك مــن بــن قــادة املجتمــع
الفلســطيني مــن ميكــن لــه أن يقبــل بتقســيم فلســطني ،مــا يجمــع امللــك عبداللّٰــه
بالصهاينــة هــو شـكُهام املشــرك بالحركــة الوطنية الفلســطينية ،كــا إن امللــك عبداللّٰه
كان يســعى إىل توســيع حــدود مملكتــه لتضــم قســا من فلســطني .وهذه الحســابات
والفهــم ك َّونــا جوهــر مــا اصطلــح عــى تســميته الحقــا بالخيــار األردين.
وتوصــل القــادة الصهاينــة إىل نتيجــة مفادهــا أن امللــك عبداللّٰــه األول مل يكــن
قانعــا بحــدود مملكتــه وبالتــايل اعتقــدوا بأنــه ســيكون منســجام مــع املــروع
املقــرح لتقســيم فلســطني .ويف كتابــه "تواطــؤ عــر النهــر" يقــدم املــؤرخ اإلرسائيــي
الشــهري آيف شــايم نظريــة مركزيــة تفيــد بــأن هنــاك اتفاقية غــر مكتوبة بــن امللك
عبداللّٰــه والوكالــة اليهوديــة ممثلــة بـــ (غولــدا مائــر) تــم االتفــاق مبوجبهــا عــى
تقســيم فلســطني عــى أن يضــم امللــك عبداللّٰــه األج ـزاء املخصصــة للفلســطينيني
وأن يقيــم اليهــود دولــة لهــم يف األجـزاء املخصصــة لهــم حســب خطــة التقســيم. 7
( )6املصدر نفسه.
( )7أنظر،
Avi Shlaim, Collusion Across the Jordan: King Abdullah, the Zionist Movement, and the Partition of Palestine (New York: Columbia University Press, 1988).
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ويشــر املــؤرخ آيف شــايم الــذي كان اعتمــد عــى األرشــيف اإلرسائيــي يف كتابــه
إىل أنــه يف تاريــخ الســابع عــر مــن شــهر ترشيــن الثــاين عــام ( 1947أي  12يومــا
قبــل صــدور قــرار التقســيم) التقــت غولــدا مائــر مــع امللــك عبداللّٰــه يف رشق
األردن للبحــث يف الســيناريوهات والخيــارات املتاحــة وتوصــا إىل هــذا االتفــاق
الضمنــي غــر املكتــوب ،ويضيــف آيف شــايم بــأن بريطانيــا كانــت قــد باركــت هــذا
التفاهــم الهاشــمي الصهيــوين .وبهــذا فــإن نظريــة آيف شــايم تشــكل تحديــا للرواية
الصهيونيــة الرســمية للحــرب وهــي روايــة قدمــت الحــرب العربيــة اإلرسائيليــة
األوىل لعــام  1948وكأنهــا حــرب ثنائيــة بــن إرسائيــل وجانــب عــريب متوحــد خلــف
هــدف واحــد أال وهــو القضــاء عــى إرسائيــل .وعــى العكــس مــن هــذا التوصيــف
يجــادل آيف شــايم أن القــادة العــرب كانــوا أبعــد مــا يكونــوا عــن املوقــف املوحــد،
فخالفاتهــم وتنافســهم منعهــم مــن االتفــاق عــى الحــدود الدنيــا مــن األهــداف
ناهيــك عــن هــدف تدمــر إرسائيــل.
ومقولــة أن هنــاك اتفاقــا ضمنيــا غــر مكتــوب مل تقتــر عــى آيف شــايم أو
املؤرخــن الجــدد فقــط ،فمثــا كتــب عبداللّٰــه التــل (الــذي كان ضابطــا أردنيــا حــارب
يف عــام  1948وكان مقربــا مــن امللــك عبداللّٰــه األول وعمــل كرســول بــن امللــك وقادة
إرسائيــل) كتابــا أدان فيــه مــا اســاه بـــ "خنــوع" امللــك عبداللّٰــه للقــادة الصهاينــة
محمــا إيــاه كارثــة فلســطني .8ويف نفــس الســياق انتقــد إرسائيــل بائــر (ضابــط
ارسائيــي) ديفيــد بــن غوريــون لتعاملــه مــع األردن ولتحالفــه "غــر املقــدس" مــع
الرجعيــة العربيــة واالمربياليــة الربيطانيــة .9أمــا املؤرخــون األردنيــون ،فــا غرابة أنهم
مل يتطرقــوا إىل االتفاقيــة غــر املكتوبــة يف تأريخهــم ملــا جــرى قبــل وأثنــاء الحــرب
العربيــة اإلرسائيليــة األوىل .فعــى ســبيل املثــال ال الحــر كتــب معــن أبــو نــوار كتابا
ضخــا عــن الحــرب اإلرسائيليــة األردنيــة وتاريــخ األردن و مل يتطــرق فيــه إىل أي
يشء حــول اللقائــن الرسيــن اللذيــن جمعــا امللــك عبداللّٰــه األول بغولــدا مائــر
( )8عبداللّٰه التل ،كارثة فلسطني :مذكرات عبداللّٰه التل :قائد معركة القدس (القاهرة.)1955 :
( )9أنظر،
Israel Baer, Israel’s Security: Yesterday, Today, Tomorrow (Tell Aviv: Amikam, 1966),(in
Hebrew).
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يف الســابع عــر مــن ترشيــن ثــان عــام  1947أو اللقــاء الثــاين بينهــا يف الحــادي
عــر مــن أيــار عــام .101948
وإلقــاء نظــرة رسيعــة عــى حســابات وتقديــرات امللــك عبداللّٰــه األول مــن
شــأنها أن تســاعد يف تســليط الضــوء عــى املعضلــة التــي كان يواجههــا ،فهــو قائــد
براغــايت ومل يقلــل مــن شــأن وقــوة وتأثــر املــروع الصهيــوين يف فلســطني .وعــى
العكــس مــن منتقديــه يف العــامل العــريب ،فقــد اســتوعب جيــدا الروابــط والصــات
املؤثــرة التــي متتــع بهــا الصهاينــة مــع القــوى الكــرى آنــذاك .وبهــذا الصــدد كتــب
عدنــان أبــو عــودة (مستشــار امللــك حســن لســنوات طويلــة) قائــا إن وعــي امللــك
عبداللّٰــه األول للتطــورات الدوليــة التــي أعقبــت الحــرب العامليــة األوىل والتــي
امتــازت بوجــود تعاطــف أورويب مــع اليهــود قــد جعــل امللــك عبداللّٰــه أكــر تأكيــدا
مــن ذي قبــل بــأن إقامــة دولــة لليهــود يف فلســطني مــا هــو إال أمــر بــات وشــيكا .11وقــد
قــدر امللــك عبداللّٰــه بــأن األردن ســيكون يف وضــع أفضــل إذا مــا حــاول التوفيــق
بــن مصالحــه ومصالــح الصهاينــة .12ويبــدو أن عدنــان أبــو عــودة يتفــق مــع مقولة
املــؤرخ آيف شــايم حــول وجــود اتفــاق أردين صهيــوين رسي وضمنــي .وعــى نحــو
الفــت يــرى عدنــان أبــو عــودة بــأن هنــاك قاســان مشــركان بــن امللــك عبداللّٰــه
والصهاينــة هــا :معارضــة إقامــة دولــة فلســطينية ،وإبعــاد الحــاج أمــن الحســيني
عــن مســتقبل فلســطني.13
غــر أنــه ال ميكــن أخــذ هــذه الروايــة الجديــدة كــا هــي دون نقــد أو متحيــص،
فحتــى يف إرسائيــل هنــاك عــدد مــن املؤرخــن قــد اختلفــوا مــع النظريــة التــي
قدمهــا آيف شــايم حــول التواطــؤ ،فعــى ســبيل املثــال تفحــص املــؤرخ اإلرسائيــي
( )10أنظر،
Ma’an Abu Nuwar, The Jordanian-Israeli War 1948-1951: A History of the Hashemite Kingdom
of Jordan, (Great Britain: Ithaca Press, 2002).
( )11أنظر،
Adnan Abu Odeh, Jordanians, Palestinians, and Hashemite Kingdom in the Middle East Peace
Process, (Washington DC: USIP Press, 1999), p.35.
( )12املصدر نفسه ،ص.35 .
( )13املصدر نفسه ،ص.35 .
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إفراهــام ســلع حقيقــة مــا جــرى عــى أرض الواقــع مــن أحــداث ،أكــر مــن تفحصــه
لالتفاقيــة الضمنيــة ،وركــز أيضــا عــى مــا جــرى خــال الحــرب بــدال مــن الرتكيــز
عــى اتفاقيــات ســبقت انــدالع الحــرب العربيــة اإلرسائيليــة األوىل .وهنــا كتــب
إفراهــام ســلع قائــا بــأن الــروط والظــروف والفرضيــات األساســية التــي شــكلت
األســاس لالتفاقيــة غــر املكتوبــة بــن امللــك عبداللّٰــه األول والوكالــة اليهوديــة
بخصــوص تقســم فلســطني خــال صيــف  ،1946قــد تغــرت بشــكل كبــر خــال
الحــرب غــر الرســمية التــي اندلعــت مــع بدايــة كانــون أول  1947وامتــدت إىل
منتصــف أيــار عــام  1948وهــو األمــر الــذي حــول االتفاقيــة غــر املكتوبــة إىل يشء
قديــم وغــر عمــي .14ويقلــل إفراهــام ســلع مــن أثــر االتفاقيــة غــر املكتوبــة يف
حــال وجودهــا ألن طــريف الـراع األردين اإلرسائيــي اشــتبكا يف قتــال رشس عندمــا
اندلعــت الحــرب.
ويف وقــت أعطــى فيــه آيف شــايم اهتاممــا كب ـرا للتفاعــل بــن قــادة الحركــة
الصهيونيــة وامللــك عبداللّٰــه األول يف تلــك الفــرة ،فــإن إشــكالية دور مثــل هــذا
التفاعــل يف النتيجــة النهائيــة للحــرب العربيــة اإلرسائيليــة األوىل ستســتمر عــى
األرجــح .ويف واقــع الحــال ال يوجــد هنــاك دليــل عمــي بــأن نتيجــة الحــرب
عكســت الت ـزام الطرفــن بهــذه االتفاقيــة الضمنيــة أو غــر املكتوبــة .فالطرفــان
قاتــا بعضهــا بعضــا ب ـراوة شــديدة للســيطرة عــى القــدس وبعــض املناطــق
اإلس ـراتيجية األخــرى .وقــد ركــز معظــم التأريــخ األردين عــن تلــك الفــرة عــى
املعــارك الرئيســة التــي خاضهــا الجيــش األردين ضــد القــوات اليهوديــة يف القــدس
إلظهــار بطــوالت الجيــش األردين يف الصمــود أمــام الهجــات املتالحقــة للجيــش
اإلرسائيــي عــى هــذه املدينــة عــى وجــه التحديــد.
ومــع ذلــك ،ميكــن القــول إن النتيجــة النهائيــة للحــرب العربيــة اإلرسائيليــة
األوىل هــي أهــم بكثــر مــن مســألة وجــود مــن عــدم وجــود اتفاقيــة بــن الطرفــن
( )14أنظر،
Avraham Sela, "Transjordan, Israel, and 1948 War: Myth, Historiography, an Reality," Middle
Eastern Studies 28 no. 4 (October 1992), p.627.
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عــى حســاب الفلســطينيني .فوجــود الجيــش العــريب األردين وســيطرته عــى أج ـزاء
مــن فلســطني مهــد الطريــق للوحــدة بــن ضفتــي النهــر .ومل تجـ ِـد نفعــا محــاوالت
وخطــط املرصيــن يف إقامــة حكومــة عمــوم فلســطني يف شــهر أيلــول عــام  1948يف
قطــاع غــزة ،وهــي خطــوة مرصيــة كانــت مصممــة لتقويــض مكانــة ودور األردن.
فحكومــة عمــوم فلســطني بقيــت ح ـرا عــى ورق ومل يعــرف بهــا األردن الــذي
لجــأ إىل الدبلوماســية لضــان فشــل الجهــود املرصيــة ،ففــي األول مــن كانــون أول
عــام  1948عقــد مؤمتــر أريحــا وحــره أعيــان فلســطني الذيــن أعلنــوا الوحــدة
بــن األرايض الفلســطينية واألردن تحــت قيــادة امللــك عبداللّٰــه األول .وبعــد أن
متكــن امللــك عبداللّٰــه مــن تقويــض مكانــة الحــاج أمــن الحســيني وأفشــل الخطــوة
املرصيــة أصبــح قائــدا بــا منــازع عــى األرايض الفلســطينية التــي دخلــت يف وحــدة
مــع األردن.
وبعدهــا أصبحــت الضفــة الغربيــة والقــدس الرشقيــة جــزءا ً مــن أرايض اململكــة
األردنيــة الهاشــمية ،مــا تــرك أث ـرا كب ـرا عــى األردن وإرسائيــل يف الوقــت ذاتــه،
فبغــض النظــر عــن وجــود الـراع والتعــاون الــذي م ّيــز الكثــر مــن التفاعــل بــن
األردن وإرسائيــل ،فــإن ضــم األرايض الفلســطينية إىل األردن قــد حـ ّول العالقــة بــن
األردن وإرسائيــل إىل عالقــة صفريــة يف بعــض مناحيهــا وهــي عالقــة جعلــت مــن
الســام بينهــا يف ذلــك الوقــت أمـرا مســتحيال.
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- 2العالقة الصفرية
عندمــا هــدأ غبــار الحــرب العربيــة اإلرسائيليــة األوىل عــام  1948ســار األردن
عــى خطــى مــر ووقــع اتفاقيــة الهدنــة مــع إرسائيــل يف رودس يف نيســان .1949
فالتشــكيك املتبــادل بــن األردن ومــر منــع الطرفــن مــن تنســيق مواقفهــا مــا
أدى إىل خســارة صحـراء النقــب إىل إرسائيــل ،وحســب مــاري ويلســون" :مل ترغــب
مــر يف أن تــرى تعاظــم موقــف امللــك عبداللّٰــه األول إذ اعتقــدت القيــادة املرصية
بــأن امللــك كان مرنــا جــدا لدرجــة أنــه ال ميكــن الوثــوق بــه كرشيــك يف التفــاوض".15
ويف املقابــل ،انتــاب الشــك امللــك عبداللّٰــه الــذي بقــي متوجســا مــن املرصيــن إذ
كان يــرى أن املرصيــن دعمــوا الحــاج أمــن الحســيني وأنهــم مل يدخــروا جهــدا مــن
أجــل تقويــض مكتســبات األردن يف الحــرب.
عــى أيــة حــال ،كان ميكــن أن تفــي القنــاة الرسيــة يف املفاوضــات بــن امللــك
عبداللّٰــه األول واإلرسائيليــن إىل ســام ،غــر أن هنــاك قضيتــان وقفتــا أمــام مثــل
هــذا الطريــق وهــا :رفــض إرسائيــل االنســحاب مــن بعــض األرايض خــارج حــدود
التقســيم ورفضهــا أيضــا قبــول عــودة الالجئــن الفلســطينيني يف ســياق توقيــع
معاهــدة ســام مــع األردن .فالفجــوة بــن الطرفــن فيــا يتعلــق بهاتــن القضيتــن
كانــت غــر قابلــة للتجســر .ونظــرا لذلــك شــعر امللــك عبداللّٰــه بــأن ال مجــال
للمنــاورة حيــث قـ ّدر بــأن أي تنــازل لإلرسائيليــن يف هاتــن القضيتــن مــن شــأنه أن
رف ميكــن الدفــاع عنــه ،فســام مــن هــذا النــوع كان ســيثري
ال يفــي إىل ســام مـ ّ
الــرأي العــام الداخــي وســيجعل مــن املعارضــة الداخليــة تحديــا جديــا .ويف ضــوء
هــذا التقديــر وضــع امللــك عبداللّٰــه نهايــة للمحادثــات مــع اإلرسائيليــن إىل لحظــة
تتغــر فيهــا الظــروف .وجــاء اغتيــال امللــك عبداللّٰــه نقطــة تحــول يف العالقــات
األردنيــة اإلرسائيليــة.
( )15ماري ويلسون ،مصدر سبق ذكره ،ص.187 .
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وإذا عدنــا بالنظــر إىل املــايض غــر البعيــد سنكتشــف ملــاذا بقــي الســام
بــن إلطرفــن أمــرا صعــب املنــال .فبعيــدا عــن رغبــة امللــك عبداللّٰــه األول يف
أن ينهــي حالــة الحــرب مــع إرسائيــل وبعيــدا عــن رفــض إرسائيــل ابــداء مرونــة
فــإن العالقــات البينيــة العربيــة شــكلت عائقــا كبـرا أمــام مبــادرة امللــك عبداللّٰــه
بالســام مــع إرسائيــل .وبالفعــل ظهــرت العالقــات العربيــة اإلقليميــة املقيّــدة يف
أعقــاب الحــرب العامليــة األوىل ومتيــزت هــذه العالقــات بوجــود هويــة عربيــة
مشــركة ،غــر أن هــذه الهويــة املشــركة كانــت قــد عانــت مــن التنافــس والتنافــر
بــن النخــب الحاكمــة لــكل دولــة عربيــة ،فطرائــق الحكــم الكولنيــايل املختلفــة،
والتغــر االجتامعــي الــذي طــرأ عــى املجتمعــات العربيــة ،والحداثــة ،وسياســة
القــوة ،لعبــت كلهــا دورا بــاراز يف تشــكيل النظــام العــريب ،والــذي بــدوره كان
عائقــا مقيــدا عــى األردن يف عالقتــه مــع إرسائيــل.
ومــع قيــام دولــة إرسائيــل وحلــول الكارثــة بالشــعب الفلســطيني ومــا صاحب
ذلــك مــن ضعــف عــريب يف التصــدي الفاعــل للسياســات اإلرسائيليــة ،أصبحــت
القضيــة الفلســطينية مك ّونــا رئيســا يف أيدولوجيــا القوميــة العربيــة .وصحيــح أن
األنظمــة العربيــة انتبهــت فقــط لفظيــا لتحقيــق الهــدف األيدلولويجــي املتمثــل
بهزميــة الصهيونيــة ،غــر أن الصحيــح أيضــا هــو أن القضيــة الفلســطينية أصبحــت
عامــل انقســام وأداة للحشــد والتعبئــة يف السياســات العربيــة البينيــة يف الوقــت
ذاتــه .فــا غرابــة إذن عندمــا نقــول أن سياســات األنظمــة العربيــة تجــاه القضيــة
الفلســطينية كانــت مدفوعــة باالعتبــارات واملصالــح القطريــة الضيقــة؛ لذلــك
فــإن إخفــاق األنظمــة العربيــة يف التعامــل مــع التحــدي اإلرسائيــي عكــس حالــة
مــن التنافــس الشــديد بــن هــذه األنظمــة حتــى عندمــا كانــت تواجــه عــدوا
مشــركا.
وكان الوضــع القائــم بعــد الحــرب العربيــة اإلرسائيليــة األوىل هشــا وكان قابــا
لالنفجــار .ومــع أن هنــاك كثرييــن وصفــوا األردن وإرسائيــل كـــ "أفضــل األعــداء"
فــإن سياســة إرسائيــل تجــاه األردن كانــت عدائيــة إذ مل يكــن هناك اتفــاق إرسائييل
أو إجــاع عــى املوقــف مــن األردن ،وحتــى عندمــا أيّــد عــدد كبــر مــن أعضــاء
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الكنيســت اإلرسائيــي اتفاقيــة الهدنــة بــن األردن وإرسائيــل والتــي تــم التوصــل إليها
يف شــهر نيســان مــن العــام  1949فــإن هنــاك عــددا مــن أعضــاء الكنيســت
مــن اليســار واليمــن كانــوا قــد انتقــدوا االتفاقيــة مــع األردن ،وبالفعــل قُــدم
مرشوعــان لحجــب الثقــة عــن الحكومــة اإلرسائيليــة كاحتجــاج عــى اتفاقيــة
الهدنــة مــع األردن؛ ألنــه نظــر إليهــا مبثابــة اعــراف إرسائيــي بضــم األردن
لــأرايض الفلســطينية.16
وقــد ظهــرت الخالفــات األردنيــة اإلرسائيليــة عــى الســطح بشــكل واضــح خــال
مؤمتــر لــوزان الــذي عقــد بســويرسا ما بــن نيســان وأيلــول مــن العــام . 171949وأخفق
املؤمتــر يف ردم الهــوة بــن الــدول العربيــة وإرسائيــل بســبب صعوبــة االتفــاق
عــى حــل للقضيتــن الرئيســيتني وهــا احتــال إرسائيــل ألر ٍ
اض خــارج نطــاق قـرار
التقســيم ،ورفــض إرسائيــل إعــادة الالجئــن الفلســطينيني .وقــد أرصت إرسائيــل
عــى موقفهــا بــأن مســؤولية الالجئــن تتحملهــا الــدول العربيــة ،وأن خطــوط
الهدنــة يجــب أن يُعــرف بهــا كحــدود دوليــة .وقــد جــادل رئيــس أول حكومــة
إرسائيليــة ديفيــد بــن غوريــون كــا جــادل غــره مــن القــادة البارزيــن للحركــة
الصهيونيــة بأنــه ال ينبغــي عــى إرسائيــل أن تقــدم تنــازالت وانســحابات مــن
أجــل الســام.
( )16حــزب حــروت (املك ـ ّون األســايس يف حــزب الليكــود) انتمــى إىل الحركــة الصهيونيــة التنقيحيــة والتــي
قالــت بــأن لليهــود الحــق يف كل أرض فلســطني .وكان األب املؤســس للحركــة التنقيحيــة جابوتنســي قــد رفــض
اســتثناء األردن مــن وعــد بلفــور ،لذلــك أســس يف عــام  1922الحركــة التنقيحيــة .وعــاوة عــى ذلــك قــام
حــزب مابــام (حــزب إرسائيــي يســاري انضــم واندمــج بعــد ذلــك مــع حــزب العمــل اإلرسائيــي) مبعارضــة
اتفاقيــة الهدنــة بــن األردن وإرسائيــل عــى اعتبــار أن يف ذلــك اع ـراف إرسائيــي بضــم األردن ألج ـزاء مــن
"أرض إرسائيــل" وهــو مــا ســيفتح هــذه األجـزاء للســيطرة الربيطانيــة االمربياليــة عليهــا .وقــد أيّــد حــزب مابــام
قيــام دولــة فلســطينية مســتقلة يف الضفــة الغربيــة رشيطــة أن تــدار هــذه الدولــة املســتقلة مــن قبــل قيــادة
تقدميــة .وكذلــك أبــدى الشــيوعيون قلقــا متعلقــا مبــا رأوه مــن امتثــال امللــك عبداللّٰــه للتأثــر االنجليــزي
األمــريك .وملزيــد عــن املعلومــات والطروحــات التــي قدمهــا حزبــا حــروت ومابــام انظــر يف محــر الكنيســت
يف الرابــع مــن نيســان .1949
( )17عقــد مؤمتــر لــوزان مــن قبــل لجنــة األمــم املتحــدة للتوفيــق حــول فلســطني يف الفــرة الواقعــة بــن
نيســان إىل أيلــول عــام  ،1949وقــد حــر كل مــن األردن ومــر وســوريا ولبنــان وإرسائيــل والهيئــة العربيــة
العليــا املؤمتــر لحــل النـزاع حــول القضايــا البــارزة التــي متخضــت عنهــا الحــرب العربيــة اإلرسائيليــة األوىل عــام
 ،1948وقــد فشــل املؤمتــر يف التوصــل إىل النتائــج املرجــوة منــه.
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ويف املحادثــات األردنيــة اإلرسائيليــة التــي تلــت مؤمتــر لــوزان أرص امللــك عبداللّٰه
األول عــى رأيــه القائــل بعــدم املوافقــة عــى رشوط ســام ال ميكــن لــه الدفــاع عنها
يف العــامل العــريب ،ومثــل هــذه الــروط كانــت تســتلزم تنــازالً إرسائيليــا عــن أر ٍ
اض
احتلتهــا ،وهــو مطلــب أردين مل توافــق عليــه إرسائيــل ابتــداء .وهــذا الخــاف الحــاد
بــن الطرفــن جعــل مــن الن ـزاع رصاعــا صفريــا مــا قلــل مــن فــرص التوصــل إىل
تســويات أو حلــول وســط بــن الجانبــن .ومــع أن املحادثــات بــن الطرفني اســتمرت
حتــى اغتيــال امللــك عبداللّٰــه يف شــهر متــوز  1951إال أنهــا مل تســفر عــن يشء.
ويف الوقــت ذاتــه كانــت الهجــات اإلرسائيليــة ضــد "املتســللني" الفلســطينيني
(وفقــا للتعبــر اإلرسائيــي) عــى طــوال الحــدود األردنيــة اإلرسائيليــة تكشــف
وتؤكــد عــى ضعــف األردن مقابــل إرسائيــل .فترشيــد أكــر مــن  800ألــف
فلســطيني دفــع بالعديــد منهــم إىل التســلل مــرة ثانيــة إىل بيوتهــم وقراهــم
داخــل إرسائيــل وخطــوط الهدنــة وذلــك ألســباب اقتصاديــة بالدرجــة األوىل وليــس
ألهــداف عســكرية .18ومــع أنــه مل يكــن للســواد األعظــم من املتســللني أيــة أهداف
لتقويــض األمــن اإلرسائيــي إال أن إرسائيــل اعتمــدت سياســة "حريــة إطــاق النــار"
عــى املتســللني ،وقامــت أيضــا بسلســلة مــن الهجــات العدوانيــة واالنتقاميــة ضــد
أي دولــة عربيــة (وبخاصــة مــر واألردن) يخــرج منهــم متســللون إلرغــام هــذه
الــدول عــى العمــل عــى وقــف املتســللني عــر حدودهــا.
لذلــك كان هنــاك أســباب كافيــة لــأردن حتــى يخــى مــن االنتقــام
اإلرسائيــي ،وقــد حــاول األردن جاهــدا منــع املتســللني الفلســطينيني مــن
عبــور حــدوده باتجــاه إرسائيــل ،غــر أن الجهــد األردين مل يكــن كافيــا حســب
املوقــف اإلرسائيــي إذ أرص قــادة إرسائيــل يف مناســبات عديــدة عــى أن األردن
أيضــا مســؤول عــن تدهــور األوضــاع األمنيــة عــى خطــوط الهدنــة .لكــن ،وفقــا
للمــؤرخ اإلرسائيــي آيف شــايم فــإن اتهامــات إرسائيــل لــأردن مل تكــن تســتند إىل
( )18أنظر،
Israel’s Border Wars, 1949-1956: Arab Infiltration, Israeli Retaliation, and the Countdown to the
Suez War (New York: Oxford University Press, 1993).
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واقــع .19فالحكومــة اإلرسائيليــة كان لهــا حســابات داخليــة تدفعها إىل إبقــاء هجامتها
العدوانيــة ،وبهــذا املعنــى ،كان لالعتبــارات السياســية اإلرسائيليــة الداخليــة ورغبــة
الحكومــة اإلرسائيليــة يف ضــان إبقــاء شــعبيتها عالية يف ســياق اللعبــة االنتخابية دور
كبــر يف إرصار الحكومــة اإلرسائيليــة عــى إبـراز قوتهــا وقدرتهــا عــى إلحــاق تدمــر
كبــر ألهــداف يف األردن .وكان لعــدم قــدرة األردن عــى تلبيــة املطالــب اإلرسائيليــة
بشــكل كاف أثــر يف عمليــة تكثيــف إرسائيــل مــن سياســتها االنتقاميــة والعدوانيــة،
وهــي سياســة أخــذت منحــى خط ـرا عندمــا هاجمــت القــوات اإلرسائيليــة قريــة
قيبيــا يف ليلــة الرابــع عــر مــن ترشيــن أول عــام  .1953فقــام الجيــش اإلرسائيــي
بتدمــر القريــة ،إذ تــم تفجــر  45منــزال وقتــل أكــر مــن  70مدنيــا .20وقــد كانــت
املجــزرة اإلرسائيليــة كبــرة لدرجــة أن املجتمــع الــدويل أدانهــا وأصــدر مجلــس األمــن
يف الخامــس والعرشيــن مــن ترشيــن ثــان قـرارا يديــن فيــه إرسائيــل ارتكابهــا املجزرة.
ومــع أن مجــزرة قيبيــا كانــت قــد ســببت حرجــا دوليــا كبـرا إلرسائيــل إال أنهــا
يف الوقــت ذاتــه أظهــرت االنكشــاف اإلســراتيجي األردين ،فالسياســات العدائيــة
اإلرسائيليــة والهجــات عــى أهــداف أردنيــة ســببت ضعفــا للحكومــة األردنيــة مــا
حــدا بأعــداد كبــرة مــن األردنيــن (شــأنهم يف ذلــك شــأن الجامهــر العربيــة) إىل
التطلــع إىل شــخص آخــر ليقــف يف وجــه إرسائيــل .ففــي منتصــف الخمســينيات
مــن القــرن املــايض جــاءت النارصيــة كتجســيد للحركــة القوميــة العربيــة التــي
ناصبــت العــداء لالمربياليــة وإلرسائيــل .وعــاوة عــى ذلــك ،فقــد نجحــت مــر
يف تقديــم نفســها بأنهــا هــي قلــب الحركــة القوميــة العربيــة وبخاصــة عندمــا
ناضلــت مــر ضــد مــروع حلــف بغــداد وانتــر الرئيــس جــال عبدالنــارص
عــى العــدوان الثــايث عــام  .1956وهــذه األحــداث جعلــت مــن عبدالنــارص قائــدا
عربيــا وصاحــب التأثــر األكــر واألعمــق عــى الجامهــر العربيــة يف هــذه الفــرة
عــى وجــه التحديــد ،وكان لصعــود نجــم عبدالنــارص أن بــدأت املنطقــة ع ـرا
( )19آيف شاليم ،الجدار الحديدي ،ص.85 .
( )20بشــهر آب  ،1953أنشــأ ارئيــل شــاورن الــذي كان ضابطــا برتبــة رائــد وحــدة رقــم  101وهــي وحــدة
أنشــأت مــن أجــل القيــام مبهــام خاصــة ،وقــد أمــر شــارون جنــوده باخ ـراق قريــة قيبيــا وتفجــر املنــازل
إلحــداث أكــر قــدر مــن التدمــر املمكــن.
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جديــدا مــن االســتقطابات العربيــة والرصاعــات واالنقســامات يف معســكرات
متناحــرة ،ودخلــت املنطقــة العربيــة يف مــا أســاه مالكــومل كــر ب "الحــرب
العربيــة البــاردة" 21وفيهــا انقســم العــرب إىل معســكرين :امللكيــات "الرجعيــة" يف
خنــدق ،والجمهوريــات "التقدميــة" يف خنــدق مضــاد.
وال غرابــة يف هــذه الحالــة أن يصبــح األردن الــذي كان محســوبا عــى املعســكر
الغــريب عرضــة وهدفــا آللــة الرببوغنــدا التــي وظفهــا النارصيــون والقوميــون
العــرب ،فانخ ـراط األردن يف حــرب عــام  1948والتــي أفضــت إىل توســيع حــدود
األردن وتزايــد عــدد ســكانه حتــى اصبحــت مصــدرا لالنتقــاد .كــا أن الوحــدة
بــن الضفتــن أفضــت إىل تحــول دميغـرايف بــارز أصبــح فيــه الفلســطينيون أكرثيــة
رع
يف اململكــة األردنيــة الهاشــمية .ومــع أن الحكومــة األردنيــة حاولــت أن ت ـ ّ
مــن عمليــة أردنــة الفلســطينيني فــإن هنــاك أعــدادا كبــرة منهــم كانــت تصبــو إىل
تحريــر فلســطني مــن االحتــال الصهيــوين ،وبطبيعــة الحــال قــام الرئيــس جــال
عبدالنــارص باســتغالل هــذا الوضــع ملغازلــة األردنيــن مــن أصــول فلســطينية ،وكان
لخطابــه القــوي املســتند إىل القوميــة العربيــة وحديثــه عــن حتميــة التحريــر دور
يف اســتثارة مشــاعرهم ،مــا أدى إىل خلــق تحديــات جديــدة للنظــام األردين الــذي
وجــد صعوبــة بالغــة يف مواجهــة الرســائل التــي كان يبعــث بهــا عبدالنــارص.
رمبــا مل يشــهد األردن يف تاريخــه املعــارص فــرة مــن عــدم التيقــن كــا شــهدته
هــذه الحقبــة الزمنيــة ،فاملخــاض الســيايس اإلقليمــي ،واملعارضــة السياســية
الداخليــة ،والتداخــل بــن العامــل الخارجــي والداخــي دفــع العديــد مــن املراقبــن
يف تلــك الفــرة إللقــاء الشــك حــول قــدرة األردن عــى البقــاء والصمــود .مبعنــى
آخــر ،مل يكــن أمــام الحكومــات األردنيــة خيــارات كثــرة .ومــن جهــة أخــرى ،كان
لعبــد النــارص وأيدولوجيتــه دور كبــر يف جعــل األردن مكانــا صعبــا للحكــم ،فعبــد
النــارص شــكل تهديــدا كبــرا عــى بقــاء وأمــن األردن .ويف الوقــت ذاتــه اعتقــد
( )21ملزيد من التفاصيل عن دور الرئيس جامل عبدالنارص أنظر مالكومل كري
Malcolm Kerr, The Arab Cold War: Gamal ‘Abd al-Nasir and His Rivals, 1958-1970 (New York:
Oxford, 1971).
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ص ّنــاع القـرار يف األردن بأنــه ميكــن إلرسائيــل كعــدو أن تســتغل الوضــع واملخــاض
اإلقليمــي الحتــال الضفــة الغربيــة .وهنــا شــعر امللــك حســن بأنــه بــن مطرقــة
عبدالنــارص وســندان إرسائيــل؛ لهــذا الســبب نهــج األردن سياســة تســتند إىل التوازن
والعقالنيــة والربغامتيــة ،وهــي سياســة أظهــرت عــدا ًء إلرسائيــل حتــى تهــدئ مــن
روع الشــارع املتأثــر بالخطــاب النــارصي ،لكنهــا مل تكــن عدائيــة بشــكل ٍ
كاف إلثــارة
إرسائيــل واســتفزازها.
عــززت التطــورات اإلقليميــة مــن مكانــة وقيمــة األردن كدولــة عازلــة بــن
إرسائيــل والعــرب .فبعــد عقــد مــن االضطرابــات السياســية يف ســوريا والتــي
شــهدت سلســلة مــن االنقالبــات العســكرية دخلــت ســوريا يف الخامــس مــن
شــباط  1958يف وحــدة مــع مــر فيــا كان يعــرف باســم الجمهوريــة العربيــة
املتحــدة ،والتــي ضمــت كل مــن ســوريا ومــر تحــت قيــادة القائــد الكرزمــايت
جــال عبدالنــارص .وهــذه الخطــوة دقــت ناقــوس الخطــر أردنيــا ،لذلــك وملواجهــة
أو للدقــة -ملوازنــة الخطــوة املرصيــة الســورية دخــل األردن يف وحــدة مــع العـراقالهاشــمي فيــا كان يعــرف باســم االتحــاد العــريب .وجــاء ق ـرار األردن والع ـراق
باالتحــاد بعــد مــرور تســعة أيــام فقــط عــى إعــان مــر وســوريا دولــة الوحــدة
كــرد فعــل .وأصبحــت إرسائيــل قلقــة مــن جملــة التطــورات التــي كان ميكــن أن
تفــي إىل بيئــة إقليميــة ليســت يف صالــح إرسائيــل ،وهنــا تنــاول اإلرسائيليــون
ثالثــة ســيناريوهات متعلقــة بالوحــدة بــن مــر وســوريا :الســيناريو األول يفيــد
بــأن الجمهوريــة العربيــة املتحــدة ســوف تصبــح معاديــة إلرسائيــل وذلــك لتقويــة
روابطهــا مــع الــدول العربيــة املنافســة ،أمــا الســيناريو الثــاين فــكان يتنــاول
إمكانيــة أن تلجــأ الجمهوريــة العربيــة املتحــدة إىل تكتيــكات وأعــال لتقويــض
كل مــن األردن ولبنــان ،ويفيــد الســيناريو األخــر بــأن تقــع الجمهوريــة العربيــة
املتحــدة يف املــدار الســوفييتي مــا يجعلهــا مخلبــا يف اإلســراتيجية الســوفيتية
لتقويــض االســتقرار يف الــرق األوســط.22
( )22ملزيد من التفاصيل أنظر،
Zaki Shalom, The Superpowers, Israel and the Future of Jordan, 1960-63: The Perils of the
Pro-Nasser Policy (Great Britain: Sussex Academic Press, 1999), p.97.
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مل ميــر ســوى أشــهر قليلــة عــى الوحــدة األردنيــة العراقيــة حتــى حــدث
انقــاب دمــوي يف الرابــع عــر مــن متــوز  1958إذ أطيــح بالعائلــة الهاشــمية
يف الع ـراق وبالتــايل انتهــى اإلتحــاد ،األمــر الــذي نــزل كالصاعقــة عــى عــان.23
وقـ ّدر اإلرسائيليــون بــأن األردن سيشــهد انتفاضــة داخليــة مؤيــدة للرئيــس جــال
عبدالنــارص وسيســعى منــارصوه النتـزاع الســلطة يف عــان  .وشــكل هــذا التحــول
منعطفــا مهــا يف التفكــر اإلرسائيــي إذ طــ ّور بــن غوريــون مبــدأ إســراتيجيا
يعكــس موقــف إرسائيــل مــن اإلقليــم برمتــه .وعــى الرغــم مــن حقيقــة أن النخــب
اإلرسائيليــة مــن مختلــف األطيــاف السياســية قــد أجمعــت عــى أن حــدود الهدنــة
غــر مرضيــة بالنســبة إلرسائيــل إال أن بــن غوريــن بــدأ يــرى بــأن بقــاء النظــام
الهاشــمي مســتقرا يف األردن يصــب يف مصلحــة إرسائيــل .وبنــاء عــى هــذا الفهــم
الجديــد كتــب بــن غوريــون رســالة إىل الرئيــس األمــريك جــون كينــدي يقــول فيهــا
إن بقــاء األردن يصــب يف مصلحــة إرسائيــل اإلســراتيجية .ووفقــا ملوشــيه زاك
(رئيــس تحريــر معاريــف األســبق) فــإن بــن غوريــون ط ـ ّور مبــدأ أمنيــا يســتند
إىل ثالثــة أركان هــي :أن عــى إرسائيــل أن تطــور ســاحا نوويــا رادعــا ،ثانيــا ،أن
عــى إرسائيــل أن تتحالــف مــع الــدول غــر العربيــة يف اإلقليــم مثــل تركيــا وإيـران
وإثيوبيــا ،وثالثــا أن بقــاء النظــام الهاشــمي يف األردن هــو أمــر مفيــد ألن مــن شــأنه
أن يــوازن الصعــود الالفــت للنارصيــة ويف ذلــك مصلحــة إرسائيليــة.24
غــر أن الفهــم الجديــد مل يفــض إىل تســاهل إرسائيــي مــع األردن ،ففــي
الســتينيات تطــورت وتســارعت األحــداث (ال ـراع العــريب اإلرسائيــي عــى ميــاه
نهــر األردن ،وتأســيس منظمــة التحريــر الفلســطينية ،وتكثيــف التنافــس بــن
القوتــن العظمــى يف الــرق األوســط وتدهــور األوضــاع االمنيــة والعســكرية عــى
الجبهــة الســورية اإلرسائيليــة) األمــر الــذي مهــد الطريــق لحــرب عــام  1967وفيهــا
التقــى الجيــش األردين مــع اإلرسائيــي وبذلــك توافــرت إلرسائيــل الفرصــة للتقــدم
باتجــاه نهــر األردن والــذي يعـ ُّده الكثــر مــن اإلسـراتيجيني اإلرسائيليــن حـ ّدا ً أمنيـاً
إلرسائيــل .25وكان األردنيــون يعتقــدون أن إرسائيــل مل تكــن قانعــة بحــدود الهدنــة إذ
( )23املصدر نفسه ،ص.97 .
( )24موشيه زاك ،الحسني يصنع السالم.
( )25ملزيد من التفاصيل عن الحدود التي ميكن الدفاع عنها أنظر،
Yigal Allon, "Israel: The Case for Defensible Borders," Foreign Affairs, vol.55 (1976), pp.38-53.
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شــعر األردنيــون بــأن إرسئيــل ستســعى للتوســع يف حــال وجــود فرصــة.
ويف كتابــه عــن حــرب  1967كتــب الباحــث األردين والوزيــر األســبق ســمري
مطــاوع مقتبســا غلــوب باشــا قائــا "منــذ صــد إرسائيــل يف حــرب عــام 1948
مــن قبــل الجيــش األردن وإرسئيــل تبحــث عــن فرصــة للســيطرة عــى مــا
تبقــى مــن أرايض فلســطني ،لكــن مــا دام األردن صديقــا لربيطانيــا والواليــات
املتحــدة ،وطاملــا مل يقــدم األردن الذريعــة إلرسئيــل فــإن األخــرة ال ميكــن
لهــا أن تتحــرك".26
ومــع تدهــور الجبهــة الســورية اإلرسائيليــة التــي جـ ّرت املنطقــة إىل شــفى حــرب
مدمــرة فقــد وصلــت العالقــات األردنيــة اإلرسائيليــة إىل أدىن مســتوى لهــا يف النصــف
الثــاين مــن عــام  1966وبالتحديــد عندمــا نفــذت إرسائيــل هجومــا واعتــدا ًء عــى
قريــة الســموع يف الثالــث عــر مــن ترشيــن الثــاين ،ففــي ذلــك اليــوم ويف وضــح
النهــار قامــت القــوات اإلرسائيليــة مبهاجمــة قريــة الســموع الواقعــة جنــوب الخليــل
يف الضفــة الغربيــة .وكان الهجــوم اإلرسائيــي وبكافــة املقاييــس مفاجئــا وصادمــا،
وكان لــه أثــر يف زعزعــة االســتقرار يف األردن .فامللــك حســن شــعر بخيانــة مــن قبــل
اإلرسائيليــن ،وبخاصــة بعــد أن عــرت إرسائيــل عن تفهمهــا والتزامها باســتقرار األردن
يف اإلقليــم امللتهــب واملتقلــب .واقنــع االعتــداء اإلرسائيــي عــى قريــة الســموع
األردنيــن بــأن إرسائيــل هــي دولــة غــر راضيــة ( )Revisionist Stateبالوضــع القائم
وأنهــا مســتعدة الســتغالل وقــت الحــرب للتوســع عــى حســاب األردن يف الضفــة
الغربيــة والقــدس الرشقيــة .وعندمــا بــدأ العــد التنــازيل يف شــهر أيــار مــن العــام
 1967لحــرب األيــام الســتة وجــد األردن نفســه يف موقــع ال يحســد عليــه ،وبالتــايل
وبعــد دراســة الوضــع اإلقليمــي قــرر امللــك حســن أن ينضــم اىل الرئيــس املــري
جــال عبدالنــارص ويوقــع مــع مــر معاهــدة دفــاع مشــرك .واملفارقــة أن األردن مل
يسـ َع إىل االشــتباك عســكريا مــع إرسائيــل ومــع ذلــك فقــد وضعــت معاهــدة الدفــاع
الجديــدة كل مــن األردن وإرسائيــل عــى منزلــق للحــرب .ومــن الجديــر بنــا أن نشــر
إىل أن معاهــدة الدفــاع املشــرك كانــت تعــاين مــن الخالفــات السياســية الشــديدة
( )26أنظر،
Samir Mutawi, Jordan in the 1967 War, (Great Britain: Cambridge University Press, 1987) p.69.
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التــي ميّــزت العــامل العــريب يف العقــد الــذي ســبق الحــرب ،وبالتــايل مل تنجــح معاهدة
الدفــاع يف تجنبهــا ،أو يف حــل الخالفــات السياســية العالقة.
واندلعــت الحــرب يف الخامــس مــن حزيــران وخــر األردن الضفــة الغربيــة
والقــدس الرشقيــة ،وشــكلت الهزميــة العســكرية رضبــة قويــة ،وتركــت أثـرا نفســيا
عميقــا عــى ص ّنــاع القـرار يف عــان .منــذ تلــك اللحظــة وصاعــدا اختــار األردن أن
يســلك طريــق الدبلوماســية حتــى يتســنى لــه اســتعادة مــا فقــده يف الحــرب مــن
أر ٍ
اض يف ســياق عمليــة ســام مــع إرسائيــل .وبالفعــل جــاءت الحــرب اإلرسائيليــة
الخاطفــة لتغــر البيئــة اإلســراتيجية والسياســية يف اإلقليــم الــذي كان األردن
وإرسائيــل واألردن يعيشــان فيــه.

املقاربة الثنائية وإحداث التوازن
كان لحــرب عــام  1967عواقــب عــاىن منهــا األردن ،فخســارته للضفــة الغربيــة
والقــدس الرشقيــة يف أيــام قليلــة أثــرت كث ـرا عــى السياســة الخارجيــة األردنيــة
تجــاه إرسائيــل إىل يومنــا هــذا ،فمنــذ تلــك الفــرة وضــع األردن نصــب عينيــه
أولويــة اســتعادة األرض التــي فقدهــا يف الحــرب التــي مل يكــن األردن راغبــا يف
دخولهــا مــن األســاس .ويف أعقــاب الحــرب مل يكــن هنــاك الكثــر مــن الخيــارات
أمــام األردن ،لذلــك اتبــع مقاربــة ثنائيــة متوازيــة جــاءت نتيجــة للتداخــل بــن
عاملــن يف غايــة األهميــة هــا :أن األردن مل يكــن قــادرا عــى التــرف والعمــل
بحريــة يف هــذه البيئــة الجديــدة ،وثانيــا ،أن موقــف األردن تجــاه منظمــة التحريــر
الفلســطينية كان مــرددا أو لنقــل متقلبــا .لذلــك كان التحــدي األبــرز أمــام النظــام
األردين هــو العمــل عــى إيجــاد إطــار مــن العمــل يســمح باحتــواء املشــاعر واآلمال
الوطنيــة الفلســطينية ،لكــن دون أن يــؤدي ذلــك إىل اســتفزاز إرسائيــل.
ويف الوقــت ذاتــه واجــه األردن مشــكلة آنيــة وتحديــا كب ـرا يتمثــل يف كيفيــة
الســيطرة عــى الفصائــل الفلســطينية املســلحة التــي اســتخدمت األردن كنقطــة
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إنطــاق لهجامتهــا ضــد أهــداف إرسائيليــة .فبعــد أن خــر األردن املعركــة مــع
إرسائيــل بشــكل يسء وجــد األردن نفســه يف وضــع صعــب جــدا ،ال ميكنــه مــن
منــع الفصائــل الفلســطينية مــن مهاجمــة إرسائيــل ،فمنظمــة التحريــر الفلســطينية
كانــت تحقــق شــعبية عاليــة وبخاصــة بعــد معركــة الكرامــة التــي اندلعــت يف
الحــادي والعرشيــن مــن آذار  ،1968فبالرغــم مــن األداء العســكري الرفيــع للجيــش
األردين ودوره الكبــر يف إلحــاق هزميــة عســكرية بالقــوات اإلرسائيليــة الغازية إال أن
حركــة فتــح هــي التــي اختطفــت النــر ومتكنــت مــن أرس قلــوب وعقــول العــرب
واألردنيــن .ورمبــا أفضــل مــن ل ّخــص وجهــة نظــر منظمــة التحريــر الفلســطينية
هــو مــا كتبــه أبــو إيــاد (الرجــل الثــاين يف منظمــة التحريــر الفلســطينية بعــد يــارس
عرفــات) يف كتابــه "فلســطيني بــا هويــة" وفيــه يقــول أبــو إيــاد":أن حــرب عــام
 1967كانــت قــد فتحــت أمــام منظمــة التحريــر أفقــاً جديــدا مــن التطــورات،
فالنظــام األردين أصبــح ضعيفــا جــدا بحيــث ال ميكنــه تحــدي برنامجنــا ،وامللــك
حســن أطلــق رساح املئــات مــن الوطنيــن الفلســطينيني الذيــن تــم ســجنهم يف
الســنة التــي ســبقت الـراع ...كــا أننــا مل نفتقــد إىل الدعــم والتعاطف من الســكان
املحليــن ،أو دعــم وتعاطــف الجيــش األردين الــذي أقمنــا معــه عالقــات ممتــازة".27
وعنــد هــذا املنعطــف كان األردن مشــتبكا بعمــق مــع املحــاوالت الراميــة
الســتعادة األرايض املحتلــة ،فضــان اإلجــاع العــريب يف مؤمتــر الخرطــوم الــذي
عقــد يف عــام  ،1969وصــدور قـرار مجلــس األمــن رقــم  ،242زودا األردن بذخــرة
إضافيــة يف مســاعيه الســتعادة مــا فقــده مــن أر ٍ
اض يف حــرب عــام  .1967فبالرغــم
مــن تعنــت إرسائيــل حيــال فكــرة االنســحاب وبالرغــم مــن هجامتهــا عــى قواعــد
تابعــة ملنظمــة التحريــر الفلســطينية يف األردن إال أن امللك حســن بقــي براغامتيا يف
التعامــل معهــا .ففــي ضــوء موازيــن القــوى املتغــرة يف املنطقــة ويف ضــوء حقيقــة
أن الــدول العربيــة كانــت تعمــل دون تنســيق ويف شــكل متعــارض أحيانــا توصــل
امللــك حســن إىل نتيجــة مفادهــا أن الخيــار الوحيــد املتــاح أمامــه الســتعادة االرض
املحتلــة هــو خيــار الدبلوماســية .وبالفعــل رمــى األردن بــكل ثقلــه خلــف الجهــود
( )27اقتباس من كتاب عدنان أبو عودة ،مصدر سبق ذكره ،ص.151 .
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األمريكيــة إلنهــاء الـراع مــع إرسائيــل ،ومــع ذلــك مل تحقــق الدبلوماســية األمريكية
أي إنجــاز يذكــر يف هــذا الســياق مــا أحبــط امللــك.
َّ
وكان األردن واعيــا للقيــود الخارجيــة مثــل تعنــت إرسائيــل ،وطبيعــة العالقــات
العربيــة ،ومــع تصاعــد حضــور وتأثــر وشــعبية أســلوب حــرب العصابــات ضــد
إرسائيــل ،تبــن أن إس ـراتيجية األردن الدبلوماســية هــي صعبــة التحقــق .فبعــد
مــا يقــارب مــن ثــاث ســنوات بعــد حــرب عــام  1967كان عــى النظــام األردين
أن يواجــه تحــدي منظمــة التحريــر الفلســطينية ،وبكلــات عدنــان أبــو عــودة
"حـ ّول الـراع بــن األردن ومنظمــة التحريــر الفلســطينية ورضــا األردن عــن بعــض
اإلنجــازات الدبلوماســية ،إىل قلــق حيــال بقــاء األردن ...فامللــك حســن كان منشــغال
بعمــق يف األســابيع واألشــهر التــي تلــت حــرب حزي ـران يف مســعاه ودبلوماســيته
يف العواصــم العربيــة واألجنبيــة ،وكان أيضــا يــارس عرفــات منشــغال يف التحضــر
لحــرب العصابــات".28
وكان هنــاك سلســلة مــن األحــداث التــي رافقــت انعــدام االنضبــاط عنــد فصائل
منظمــة التحريــر الفلســطينية والتــي ح ّولــت األردن إىل دولــة غــاب عنهــا النظــام
وع ّمتهــا الفــوىض ،األمــر الــذي مهــد الطريــق للحســم العســكري يف أيلــول مــن عــام
 1970وهــي تجربــة قــام خاللهــا الجيــش األردين بإلحــاق هزميــة مبنظمــة التحريــر
الفلســطينية وطردهــا مــن األردن .وبعــد طــرد منظمــة التحريــر الفلســطينية مــن
األردن كان األردن يأمــل بــأن يكــون أقــل عرضــة للقيــود يف تعاملــه مــع إرسائيــل.
فامللــك كان بذهنــه هــدف واحــد فقــط وهــو اســتعادة األرايض التــي احتلتهــا منــه
إرسائيــل يف الحــرب يف ســياق معاهــدة ســام كاملــة .وكان امللــك يعتقــد بأنــه يف
وضــع يســمح لــه التوصــل إىل اتفاقيــة ســام كاملــة مــع اإلرسائيليــن.
وباملقابــل ،كانــت إرسائيــل تعــ ُّد األردن رشيــكا يف الســام ،فبعــد أن قامــت
إرسائيــل باحتــال أج ـزاء كبــرة مــن األرايض العربيــة اعتقــد قــادة إرسائيــل أنهــم
( )28املصدر نفسه ،ص.153 .
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بوضــع يســمح لهــم التنــازل عــن هــذه األرايض مقابــل الســام .فالكثــر مــن
اإلرسائيليــن فكــروا يف نفــس الســياق ،ومــع ذلــك فــإن ذلــك كان أســهل لفظيــا
مــن أن يتحقــق عمليــا .فالســنوات الســت التــي ســبقت حــرب أكتوبــر لعــام 1973
متيــزت بالجمــود يف السياســة الخارجيــة اإلرسائيلية تجاه الســام مــع العرب .29فرئيســة
وزراء إرسائيــل غولــدا مائــر طرحــت جانبــا كل املبــادرات األمريكيــة التــي كان
يعنــي قبولهــا أن يفــي أو يســهم يف خلــق زخــم إيجــايب للســام.
وعــى النقيــض مــا يقولــه القــادة يف إرسائيــل ،فلــم يكــن هناك رشيــك إرسائييل
ميكــن لــه أن يصنــع الســام مــع األردن .وبالفعــل فقــد اندلــع نقــاش عــام يف
إرسائيــل حــول مــا ميكــن أن تقــوم بــه إرسائيــل تجــاه األرايض املحتلــة ،وهــو نقــاش
أفــى إىل شــلل يف أداء الحكومــة .وحتــى داخــل حــزب العمــل الحاكــم كان هنــاك
مواقــف مختلفــة (ســيتم مناقشــة ذلــك يف الفصــل الثــاين) .لذلــك مل يكــن أم ـرا
غــر طبيعــي أن تكــون أولويــة رئيــس الحكومــة ليفــي اشــكول ومــن بعــد خليفتــه
غولــدا مائــر هــي إحــداث اســتقرار وتــوازن داخــل الحكومــة ألغ ـراض الوحــدة
الوطنيــة .لذلــك كان الرتكيــز دامئــا عــى هــذا الهــدف األهــم وهــو مــا أفــى إىل
حكومــات إرسائيليــة ال تــرى يف الســام مــع األردن أمــرا بالــغ األهميــة .وكــا
ذكرنــا ســابقا ،فإنــه يف هــذه الفــرة عــى وجهــة التحديــد كان فيهــا لديناميكيــة
السياســة الداخليــة داخــل املجتمــع اإلرسائيــي األثــر األكــر يف توجيــه السياســة
الخارجيــة ،وجــاءت الديناميكيــة الداخليــة نتيجــة لتضــارب الــرؤى والتنافــس
حتــى بــن أعضــاء الحكومــة الواحــدة .وكانــت النتيجــة شــلال واضحــا بســبب عــدد
مــن العوامــل أبرزهــا هــذا التنافــس وااللتصــاق األيديولوجــي لبعــض الفصائــل
واألح ـزاب السياســية داخــل الحكومــة تجــاه الضفــة الغربيــة.
ويف خضــم مثــل هــذه الظــروف املتمثلــة بعــدم االســتقرار الحكومــي ،كان
دور رئيــس الحكومــة هــو املوازنــة بــن اآلراء املختلفــة والشــخصيات املتضاربــة
واملتنافســة داخــل الحكومــة وهــو مــا كان يعنــي عــى أرض الواقــع أن الحكومــة
( )29آيف شاليم ،الجدار الحديدي ،ص.384-324 .
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ليســت يف موقــع مــن يتخــذ ويتبنــى سياســة تجــاه األرايض املحتلــة حديثــا.
فحكومــات العمــل املتتابعــة فضلــت إبقــاء الوضــع الراهــن بــدال مــن تبني سياســة
كان مــن شــأنها أن تــؤدي إىل ســقوط الحكومــة ،أو أســوأ مــن ذلــك إىل رشذمــة
حــزب العمــل وخســارته ملوقعــه املهيمــن يف السياســة اإلرسائيليــة.
ولــو طرحنــا الخالفــات الحكوميــة جانبــا ،لوجدنــا أن هنــاك إجامعــا إسـراتيجيا
كان آخــذا بالتشــكل يف أعقــاب حــرب عــام  1967وهــو إجــاع يربــط بــن
األمــن والطبوغرافيــا ،فبالنســبة لإلســراتيجيني اإلرسائيليــن  ،تعــ ُّد األرض عنــرا
ومكونــا حاســا يف أمــن الدولــة .وبشــكل عــام اعتقــد قــادة إرسائيــل بــأن أكــر
مــا تحتاجــه إرسائيــل هــو العمــق اإلس ـراتيجي حتــى يتســنى لهــا الدفــاع عــن
نفســها يف الحــروب املســتقبلية .ومــن هــذا املنطلــق ،كانــت حــدود الهدنــة تعنــي
أن إرسائيــل تفتقــر للعمقــن االسـراتيجي والتكتيــي الرضوريــان مــن أجــل تحقــق
االمــن .ووفقــا لإلرسائيليــن فهــذا واقــع جعــل مــن إرسائيــل ضعيفــة إس ـراتيجيا
أو منكشــفة إس ـراتيجيا يف وجــه هجــوم مفاجــئ ،وبخاصــة مــن الجهــة الرشقيــة،
وهنــا الحديــث عــن الجبهــة األردنيــة .وقــد تنــاول هــذه املســألة بالتفصيــل الوزيــر
العــايل البــارز ايغــال ألــون يف مقــال لــه نــر يف مجلــة الفــورن آفــرز (السياســة
الخارجيــة) وفيهــا يــرح املنطــق خلــف فكــرة مــا أســاه بالحــدود القابلــة للدفاع.
ويــرى ايغــال الــون بــإ َن إرسائيــل ال ميكــن لهــا أن تنســحب إىل حــدود الرابــع مــن
حزي ـران العتبــارات أمنيــة وإس ـراتيجية بحتــة.30
وكان إلخفــاق إرسائيــل يف صنــع الســام مــع األردن أثــر بالــغ عــى تطــور النـزاع
بشــكل عــام ،فبعــد حــرب اكتوبــر  1973رفضــت الحكومــة اإلرسائيليــة (وهــي
حكومــة كانــت مقيــدة بــرورة الحفــاظ عــى وحــدة حــزب العمــل واالئتــاف
الحكومــي مــع الحــزب الوطنــي الدينــي) رفضــت أن تتقــدم بعــرض لــأردن يحتوي
عــى أي تنــازل عــن األرض ،وهــو أمــر معاكــس ملــا قامــت بــه إرسائيــل مــع ســوريا
ومــر .فعــى الرغــم مــن حــث اإلدارة األمريكيــة إلرسائيــل ،فقــد رفــض رابــن أن
( )30ايغال الون ،مصدر سبق ذكره.
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يتزحــزح قيــد أمنلــة يف امللــف األردين .وبالنســبة لــأردن ،كان التعنــت اإلرسائيــي
أذى كبـرا ً ،فقــد حــذر امللــك حســن إرسائيــل مــن العواقــب الوخيمــة
يشــكل لــه ً
لرفــض إرسائيــل املوافقــة عــى تقديــم تنــازل يف األرض لصالــح األردن عــى غ ـرار
مــا قامــت بــه إرسائيــل مــع مــر وســوريا .ومــع ذلــك أخفقــت كل لقــاءات
امللــك حســن الرسيــة مــع القــادة اإلرسائيليــن يف االتفــاق عــى نتيجــة مختلفــة.
ويف هــذا املنعطــف شــارك األردن يف مؤمتــر الربــاط يف العــام  1974وهــو خــايل
الوفــاض .فبعــد أن أخفــق امللــك حســن مــن انتـزاع انســحاب إرسائيــي كان عــى
األردن أن يقبــل مبقــررات مؤمتــر الربــاط الــذي أجمــع فيــه املشــاركون العــرب
عــى أن منظمــة التحريــر الفلســطينية هــي املمثــل الرشعــي والوحيــد للشــعب
الفلســطيني .وكانــت هــذه رضبــة لــأردن ،وانتكاســة للنظــام األردين يف تنافســه
مــع املنظمــة يف معركــة مــن ميثــل الفلســطينيني.
يف هــذه األثنــاء بــدأ حــزب العمــل خســارة مراكــز قوتــه يف أعقــاب حــرب
أكتوبــر .ففــي عــام  1977كان حــزب العمــل يعــاين األمرين مــن الخالفــات الداخلية
وفضائــح الفســاد التــي دبــت يف صفــوف الحــزب .ومــن هنــا خــر الحــزب
انتخابــات عــام  1977لصالــح حــزب الليكــود الــذي شــكل حكومــة ميينيــة منهيــا
بذلــك هيمنــة حــزب العمــل عــى الحكومــة ،وهــي هيمنــة اســتمرت ألكــر مــن
 29عــام أي منــذ تأســيس الدولــة .ومــع وجــود مناحيــم بيغــن يف ســدة الحكــم يف
إرسائيــل ،كان هنــاك أســباب كافيــة عنــد امللــك حســن لــي يقلــق ،وكان لصعــود
الليكــود إىل ســدة الحكــم تأثــر كبــر مل يكــن صنــاع القـرار يف عــان ليتجاهلــوه.
فبعــض دوائــر حــزب الليكــود كانــت قــد اعتنقــت شــعار "األردن فلســطني" وهــو
أمــر كان يخيــف األردنيــن .وبالرغــم مــن أن مناحيــم بيغــن كان قــد فاجــأ كل
املراقبــن وقبــل أن يعيــد كامــل أرض ســيناء إىل مــر يف ســياق معاهــد ســام كاملة
مــع مــر ،إال أنــه اتبــع سياســة اســتيطانية توســعية وعدائيــة يف الضفــة الغربيــة.
فالهــدف هــو تشــييد أكــر عــدد ممكــن مــن املســتوطنات لتقدميهــا كأمــر واقــع.
وبالتــايل فــإن سياســة الليكــود االســتيطانية كانــت تعــر عــن سياســة واعيــة لخلــق
وقائــع عــى األرض ملنــع حكومــات العمــل الحقــا مــن تقدميهــا أي تنــازل يف األرض
إىل األردن حتــى لــو كان ذلــك يف ســياق معاهــدة ســام.
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وحتــى عندمــا عــاد حــزب العمــل للســلطة يف عــام  1984فقــد كان ذلــك
يف إطــار حكومــة وحــدة وطنيــة ورشاكــة مــع حــزب الليكــود .وكانــت حكومــة
الوحــدة الوطنيــة وصفــة للشــلل يف السياســة الخارجيــة اإلرسائيليــة .لذلــك وصلــت
للجهــود املضنيــة التــي بذلهــا امللــك حســن إلقنــاع كل مــن اإلرسائيليــن ومنظمــة
التحريــر الفلســطينية لصنــع الســام إىل طريــق مســدود خــال النصــف الثــاين مــن
الثامنينيــات .فقــط وعندمــا حــاول األردن االلتفــاف عــى ق ـرارات قمــة الربــاط
عــن طريــق العمــل مــع شــيمعون بــرس مل تفـ ِ
ـض هــذه الجهــود إىل يشء (املزيــد
عــن ذلــك يف الفصلــن القادمــن).
لكــن مــع انــدالع االنتفاضــة الفلســطينية يف كانــون أول  1987وعــدم قــدرة
شــيمعون بــرس الوفــاء بتعهــده للملــك حســن حســب اتفاقيــة لنــدن( 31التــي
مبوجبهــا تعهــد بــرس بالعمــل عــى عقــد مؤمتــر دويل) لجــأ امللــك حســن إىل
خطــوة أحاديــة مفاجئــة ،ففــي الحــادي والثالثــن مــن عــام  1988أعلــن امللــك
حســن ق ـرار فــك االرتبــاط اإلداري والقانــوين مــع الضفــة الغربيــة ،وبجــرة قلــم
واحــدة قــام امللــك حســن بحرمــان حــزب العمــل اإلرسائيــي مــن شــعاره املفضــل
"الخيــار األردين" ،وبالتــايل ذهــب حــزب العمــل وبــرس إىل انتخابــات ترشيــن ثــاين
 1988مــن دون شــعار للســام .ووفقــا للكثــر مــن املراقبــن فــإن خطــوة امللــك
ســاعدت الليكــود يف تحقيــق الفــوز يف االنتخابــات.
يف الســنوات التــي أعقبــت قـرار فــك االرتبــاط وقعــت أحــداث كان لهــا أثــر كبــر
عــى األردن ،فانتهــاء الحــرب البــاردة وبــروز الهيمنــة األمريكيــة يف الــرق األوســط
( )31قــام امللــك حســن ووزيــر خارجيــة إرسائيــل شــيمعون بــرس بتوقيــع اتفاقيــة لنــدن يف الحــادي عــر
مــن نيســان عــام  ،1987وجــاءت االتفاقيــة عــى شــكل إطــار لعقــد مؤمتــر دويل للســام مــن قبــل األمــم
املتحــدة ومبشــاركة الــدول دامئــة العضويــة يف مجلــس األمــن .والهــدف مــن املؤمتــر كان إيجــاد حــل ســلمي
للــراع العــريب اإلرسائيــي اســتنادا إىل قــرارات مجلــس األمــن رقــم  242و  338وكذلــك اســتنادا إىل حــل
ســلمي لكافــة القضايــا املتعلقــة باملشــكلة الفلســطينية .واشــرطت االتفاقيــة عــى أنــه لــن يفــرض أي حــل
عــى أي طــرف مــن أط ـراف الن ـزاع .واتفــق الطرفــان عــى أن تقــوم األردن بتمثيــل الفلســطينيني يف هــذا
املؤمتــر ،وكذلــك اتفــق امللــك حســن وشــيمعون بــرس بــأن تقــدم اتفاقيتهــم لــإدارة األمريكيــة حتــى تتبناهــا
اإلدارة وتبــدو وكأنهــا مبــادرة أمريكيــة.
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وخســارة العـراق للحــرب أمــام التحالــف الــدويل بقيــادة الواليــات املتحــدة غــرت
مــن البيئتــن الدوليــة واإلقليميــة التــي تعمــل بهــا كل مــن األردن وإرسائيــل .وهنا
طبعــا ال نقصــد القــول أن الفشــل يف صنــع الســام كان بســبب الحــرب البــاردة،
فهنــاك مقولــة يكررهــا الكثــرون تفيــد بــأن التنافــس بــن القوتــن العظميتــن
يف الــرق األوســط قــد أضعــف مــن فــرص صنــع الســام بــن العــرب وإرسائيــل،
غــر أنهــا مقولــة ال تصمــد أمــام التاريــخ ،فمــر وإرسائيــل وقعتــا معاهــدة ســام
خــال ذروة الحــرب البــاردة .لذلــك ســيبدو ســطحيا أن يجــادل الواحــد بــأن انتهــاء
التنافــس الــدويل ميكــن لــه أن يفــي إىل ســام يف الــرق األوســط .فالحكومــات
اإلرسائيليــة املتعاقبــة اســتخدمت الحــرب البــاردة كذريعــة لرفــض كل مقرتحــات
الســام التــي ال تــروق لهــا.
ومــع ذلــك ميكــن القــول إن األثــر املشــرك النتهــاء الحــرب البــاردة وهزميــة
العـراق يف الحــرب كان باديــا للعيــان عندمــا تحســنت البيئــة اإلسـراتيجية لصالــح
إرسائيــل ،وبهــذا الصــدد يقــول الربفســور أنــوش احتشــامي مــن جامعــة درم
الربيطانيــة أنــه "يف وقــت كانــت فيــه الــدول العربيــة الراديكاليــة تخــر القــوى
الداعمــة لهــا كانــت إرسائيــل تحســن مــن وضعهــا باألرقــام املطلقــة ،فكانــت
ترفــع مــن معــدل تدفــق املهاجريــن األوروبيــن إليهــا وكانــت تقــوم بذلــك دون
أن تحــدث اضطرابــا يف تحالفهــا اإلسـراتيجي مــع الواليــات املتحــدة .ويف املقابــل،
فمــع غيــاب الكتلــة الســوفيتية القويــة فــإن خصــوم إرسائيــل مــن العــرب مل
يكونــوا قادريــن عــى إيجــاد أصدقــاء خارجيــن بديلــن ومؤثريــن دون إحــداث
تغيــر عــى سياســاتهم القوميــة وإصــاح سياســاتهم الخارجيــة حتــى يكونــوا أكــر
قبــوال يف الغــرب .وألول مــرة منــذ عقــود يصبــح لــدى إرسائيــل التفــوق الســيايس
واإلس ـراتيجي عــى منافســيها مــن العــرب".32
وعــى نحــو الفــت اســتجابت منظمــة التحريــر الفلســطينية للتغـرات الدوليــة
( )32أنظر،
Anoushiravan Ehteshami, "The Arab States and the Middle East Balance of Power," in Games
Gow (ed.), Iraq, The Gulf Conflict and the World Community (London, Brassey’s, 1992) p.61.
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واإلقليميــة إذ قامــت بإحــداث اعتــدال يف سياســتها نحــو إرسائيــل ،فعرفــات وافــق
عــى الــروط التــي حددهــا هــري كيســنجر يف عــام  1975حتــى يتأهــل الجانــب
الفلســطيني كرشيــك يف مفاوضــات الســام .فمــن موقعــه كوزيــر للخارجيــة
األمريكيــة يف منتصــف الســبعينيات تعهــد كيســنجر إلرسائيــل بــأن بــاده لــن تجــري
مفاوضــات أو محادثــات مــع منظمــة التحريــر الفلســطينية إال إذ لبَّــت املنظمــة
ثالثــة رشوط هــي :االعــراف بإرسائيــل ،إدانــة اإلرهــاب ،وقبــول قــرارات األمــم
املتحــدة رقــم  242و  .338وقــد تــم إدراج الــروط الثالثــة يف مذكــرة التفاهــم
التــي توصلــت إليهــا إرسائيــل مــع الواليــات املتحــدة يف عــام  1975عــى أثــر قبــول
إرسائيــل توقيــع اتفاقيــة ســيناء  2مــع مــر.
وهنــا كــر الحديــث عــن نظــام عاملــي جديــد ،ويف هــذا الحقبــة قــام الرئيــس
بــوش مبســاعدة األطــراف املعنيــة بالــراع ويف بعــض األحيــان قــام بإجبارهــا
عــى حضــور مؤمتــر مدريــد للســام الــذي عقــد يف شــهر ترشيــن الثــاين .1991
وقــد مهــد عقــد مؤمتــر مدريــد للســام الطريــق التفاقيــة أوســلو التــي وقعــت يف
الثالــث عــر مــن أيلــول  ،1993التــي جــاءت كمتطلــب ســابق التفاقيــة الســام
بــن األردن وإرسائيــل التــي وقعــت يف  26ترشيــن أول .1994
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- 3الخاتمة :من سالم واقع إلى سالم
قانوني
يف ظــل قــرب األردن الجغـرايف مــن فلســطني ويف ظــل الواقــع الدميغـرايف داخــل
األردن (الــذي تشـكّل نتيجــة الشـراك األردن يف الحــرب العربيــة اإلرسائيليــة األوىل
عــام  )1948مل يكــن ســهال عــى االردن أن ينــأى بنفســه عــن التطــورات التــي
تحــدث غــرب النهــر .ولهــذا الســبب ،مــن املؤكــد أن يتأثــر األردن بشــكل كبــر
بالجمــود الــذي أصــاب عمليــة الســام أو بالطريقــة التــي ســيحل فيهــا الـراع بــن
الفلســطينيني واإلرسائيليــن.
فطيلــة عقــود الـراع بــن األردن وإرسائيــل كان مســتقبل األرايض الفلســطينية
هــو محــور الـراع ،وحتــى قبــل انــدالع الحــرب العربيــة اإلرسائيليــة األوىل وجــد
األردن نفســه مضطــرا للتدخــل والدفــاع عــن أجــزاء مــن فلســطني وبالتــايل
التوســع .لكــن وبالرغــم مــن أن الجانبــن األردين واإلرسائيــي التقيــا أكــر مــن مــرة
يف ســاحات املعــارك إال أن عالقتهــا متيــزت بالتعقيــد .وعــى العكــس مــن الحــاالت
األخــرى التــي وجــدت إرسائيــل نفســها يف حالــة رصاع دمــوي مــع خصومهــا،
فقــد متكــن الجانبــان األردين واإلرسائيــي مــن اإلبقــاء عــى نظــام أمنــي .وكان
هــذا الخيــار مســتندا إىل حســابات الربــح والخســارة مــن قبــل الجانبــن ،فالقــوة
اإلرسائيليــة أجــرت األردن أن يطــرح الخيــار العســكري يف التعامــل مــع إرسائيــل.
وألن إرسائيــل كانــت ترفــض االســتجابة إىل مطالــب األردن ورشوطــه للســام فقــد
لجــأ األردن إىل إقامــة نظــام أمنــي مــع إرسائيــل ،وهــذه العالقــة املتطــورة أخــذت
شــكل التعــاون الوظيفــي ألكــر مــن عقديــن بعــد حــرب عــام .1967
ويف كل لقاءاتــه الرسيــة مــع إرسائيــل أكــد امللــك حســن عــى اســتعداد األردن
لتوقيــع معاهــدة ســام كاملــة يف حــال قبــول إرسائيــل باالنســحاب إىل خطــوط
الرابــع مــن حزيـران .وقــد بقــي موقــف األردن ثابتــا غــر أنــه مل يكــن هنــاك رشيــك
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إرسائيــي ميكــن لــه أن يقبــل بــروط األردن للســام .وكــا أســلفنا يف هــذا الفصل
كان لالعتبــارات السياســية الداخليــة يف إرسائيــل ،وتغــر طبيعــة املجتمــع اإلرسائييل
أثــر يف تصعيــب مهمــة حــزب العمــل الــذي اســتبطن أنــه مــن املســتحيل أن يقــدم
تنــازالت حقيقيــة لــأردن مقابــل معاهــدة ســام .وعندمــا صعــد الليكــود إىل ســدة
الحكــم يف عــام  ،1977مل يعــد األردن الرشيــك املفضــل إرسائيليــا ،وأكــر مــن ذلــك
فالحكومــات الليكوديــة تبنــت سياســات أدت إىل إبعــاد األردن أكــر وأكــر عــن
إرسائيل.
ومــع ذلــك ،حافــظ األردن وإرسائيــل عــى الحــد األدىن مــن االتصــاالت لضــان
اســتمرار النظــام األمنــي القائــم بينهــا .لكــن التغ ـرات البنيويــة عــى املســتوى
الــدويل وانتقــال النظــام الــدويل إىل أحاديــة القطبيــة ومــع التّغــر يف موازيــن القوى
عــى املســتوى اإلقليمــي يف الــرق األوســط يف أعقــاب هزميــة العـراق العســكرية
يف عــام  ،1991بــذل األردن جهــودا مضنيــة للخــروج مــن العزلــة التــي فرضــت
عليــه بســبب مواقفــه املؤيــدة لنظــام صــدام حســن .لذلــك شــكل مؤمتــر مدريــد
للســام فرصــة ذهبيــة لــأردن ليســتعيد مكانتــه وأهميتــه .ويف الوقــت ذاتــه أدت
التغ ـرات التــي عصفــت بإرسائيــل املتمثلــة بفــوز حــزب العمــل بانتخابــات عــام
 1992إىل خلــق بيئــة أســهمت يف التوصــل إىل اتفاقيــة أوســلو األوىل عــام .1993
وقــد مهــدت هــذه االتفاقيــة الطريــق أمــام األردن وإرسائيــل للتوصــل إىل معاهــدة
ســام وقعهــا الجانبــان يف الســادس والعرشيــن مــن ترشيــن أول عــام  .1994ومــا
مــن شــك لــوال قيــام منظمــة التحريــر الفلســطينية بالتوقيــع عــى اتفاقيــة أوســلو
فــإن الســام بــن األردن وإرسائيــل مــا كان ليكــون أمـرا ممكنــا يف ذلــك الوقــت.
وبالرغــم مــن أن األردن كان دامئــا بلــدا ً متواضعـاً مبــوارده وإمكانياتــه القليلــة إال
أنــه متكــن مــن البقــاء والحفــاظ عــى رأســه فــوق املــاء .وأحــد أهــم األســباب التــي
أ َّدت إىل تحقيــق ذلــك يف هــذه البيئــة اإلقليميــة املتقلبــة هــو فــن القيــادة لــدى
امللــك حســن ،الــذي متكــن مــن إكســاب بلــده أهميــة ،ومنحهــا دورا محوريــا يف
حــل الـراع بــن العــرب وإرسائيــل .فلعقــود طويلــة احتــل األردن مكانــة مركزيــة
يف السياســة اإلقليميــة ويف التفكــر اإلرسائيــي .ويف الفصــل القــادم ســنتناول كيــف
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تطــور األردن يف التفكــر اإلسـراتيجي اإلرسائيــي عنــد حزب العمــل والليكود وكيف
متكــن األردن مــن احتــال مــكان محــوري بالرغــم مــن االنكشــاف اإلس ـراتيجي
الــذي عــاين منــه ومــا يـزال.
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الفصل الثاني:
األردن في تفكير إسرائيل
اإلستراتيجي

تقديم
تواجــه الكثــر مــن الــدول تحديــات أمنيــة مختلفــة عليهــا أن تتصــدى لهــا ،غــر
أن األمــر يف الحالــة اإلرسائيليــة لــه طابــع مميــز ،فبقــاء الدولــة وطبيعــة التحديــات
األمنيــة التــي تواجههــا مرتبطــة بشــكل وثيــق بفشــلها يف اكتســاب الرشعيــة يف
اإلقليــم ،ومرتبطــة أيضــا بسياســاتها التوســعية عــى حســاب األرايض الفلســطينية.
لكــن هــذا الوضــع ليــس جديــدا! فخــال فــرة االنتــداب الربيطــاين عــى فلســطني
أخفقــت الدبلوماســية الصهيونيــة يف أن تحصــل عــى مباركــة العــرب ملرشوعهــم
االســتيطاين متهيــدا إلقامــة دولــة لليهــود .وعــاوة عــى ذلــك ،فإرسائيــل لغايــة هذه
اللحظــة مل تقبــل بعــد بحــق الفلســطينيني يف تقريــر مصريهــم وهــو املتطلــب
الســابق ألي نــوع مــن املصالحــة التاريخيــة بــن اإلرسائيليــن والفلســطينيني ،لهــذا
مــا زالــت إرسائيــل تعــاين مــن تعقيــدات كثــرة يف مشــاكلها األمنيــة ،واملقاربــات
املســتخدمة للتصــدي ملثــل هــذه التحديــات.
فخــال عقــد الثالثينيــات مــن القــرن املنــرم وعندمــا وصلــت العالقــات
الفلســطينية الصهيونيــة أدىن مســتوى لهــا ،لجــأ الفلســطينيون إىل ثورتهم األوىل ضد
االنتــداب الربيطــاين وضــد اليهــود ،وهــي ثــورة امتــدت مــن عــام  1936وحتــى عام
 .1939وقــد نســفت الثــورة الكثــر مــن املســلامت ،ودفعــت ســلطات االنتــداب
الربيطــاين لفهــم جديــد يقــوم عــى أن فرضيــة إمكانيــة التعايــش الســلمي بــن
الفلســطينيني واليهــود كانــت وهــا أكــر منهــا واقعــا معيشــا .ومنــذ تلــك الفــرة
اســتبطن قــادة الحركــة الصهيونيــة أن الحــرب مــع الفلســطينيني ســتكون أمــرا
حتميــا يف املســتقبل .وكان لهــذا التفكــر أثــر كبــر عــى قــادة الحركــة الصهيونيــة
وبخاصــة ديفيــد بــن غوريــون الــذي بــدأ يعــد املجتمــع اليهــودي يف فلســطني
إىل حــرب حتميــة .ويف املقابــل ،كان املجتمــع الفلســطيني أبعــد مــا يكــون عــن
االســتعداد ألي حــرب قادمــة ،ويف هــذا الصــدد يقــول املــؤرخ األمــريك مــن أصــل
فلســطيني رشــيد الخالــدي أن الفلســطينيني سيشــعرون بالعواقــب الســلبية لثورتهم
بعــد عقــد مــن الزمــان عندمــا ســيواجه هــذه املجتمــع (الضعيــف واملمزق بســبب
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الثورة) يف عام  1947مجتمعا يهوديا منظام ومستعدا.33
هنــاك الكثــر مــن الكتابــات التــي ظهــرت وتناولت محــاوالت اليشــوف (املجتمع
اليهــودي يف فلســطني إبــان فــرة االنتــداب الربيطــاين) الناجحــة يف إقامــة دولــة
يهوديــة يف فلســطني .34فالـراع يف فلســطني كان بشــكل رئيــس عــى نفــس قطعــة
األرض ،وبالتــايل كان مــن غــر املمكــن عمليــا التوفيــق بــن املطالــب املتعارضــة
لــكل مــن الصهاينــة والفلســطينيني ،فجميــع املحــاوالت التــي بذلــت للتوصــل إىل
حــل ســلمي للن ـزاع بــاءت بالفشــل .لذلــك مــن غــر املســتغرب يف هــذه الحالــة
أن ال يفــي ق ـرار التقســيم يف عــام (1947وهــو الق ـرار الــذي كان يهــدف منــه
تقديــم حــل ســيايس) إىل أي تغيــر ملنــع انــدالع الحــرب .فاملوقــف الســائد بــن
الفلســطينيني هــو أن ق ـرار التقســيم جــاء يف صالــح اليهــود ،وبالتــايل رفضــوه ومل
يجــرؤ أي ســيايس فلســطيني واحــد عــى قبــول خطــة التقســيم.
ويف وقــت معــن كان باديــا للجميــع أن القــادة الصهاينــة يف وضــع حــرج وبائــس
إليجــاد رشيــك عــريب ميكــن لــه أن يقبــل بتقســيم فلســطني ،لكنهــم وبعــد أن
أخفقــوا يف إيجــاد رشيــك فلســطيني يتســامح ويتوافــق مــع املــروع الصهيــوين يف
إقامــة دولــة يهوديــة ،بــدأ قــادة الوكالــة اليهوديــة بالنظــر إىل مــكان آخــر لخلــق
مثــل هــذا الرشيــك .حينهــا كان امللــك عبداللّٰــه األول واعيــا مبــا يجــري مــن أحــدث
( )33يف كتابــه "القفــص الحديــدي" يــرح رشــيد الخالــدي ســبب إخفــاق الفلســطينيني يف إقامــة دولــة
مســتقلة لهــم قبــل انــدالع حــرب عــام  1948والعواقــب اإلســراتيجية املرتتبــة عــى مثــل هــذا اإلخفــاق.
مــع أن الكتــاب يركــز عــى عوامــل الضعــف الداخليــة إال أن رشــيد الخالــدي ينــوه إىل انــه ال يغفــل دور
العامــل الخارجــي يف حرمــان الفلســطينيني مــن إقامــة دولــة لهــم .ويقــول أيضــا أن هنــاك عــددا مــن النــاس
سيتســائلون نفــس الســؤال املتعلــق بكيــف ميكــن الرتكيــز عــى إخفــاق وعــدم قــدرة الفلســطينيني عــى
إقامــة دولــة لهــم يف وقــت كان هنــاك تحالــف مــن القــوى ضدهــم .وبالتــايل سيتســألون ملــاذا ال يتــم
الرتكيــز عــى العامــل الخارجــي القــوي واملهيمــن املســؤول عــا جــرى يف فلســطني مــا منــع الفلســطينيني
مــن تقريــر مصريهــم وإقامــة دولــة مســتقلة لهــم عــى غ ـرار اليهــود ،وملزيــد مــن التفاصيــل حــول هــذه
النقطــة أنظــر،
Rashid Khalidi, The Iron Cage: The Story of the Palestinian Struggle for Statehood (USA:
Beacon Press, 2006).
( )34حول محاولة اليهود إقامة دولة لهم يف فلسطني انظر،
Avi Shlaim, The Iron Wall: Israel and the Arab World (London: Allen Lane/Penguin, 2000).
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غــرب النهــر ،وكان مطلعــا عــى التطــورات داخــل اليشــوف وداخــل املجتمــع
الفلســطيني ،وقــام باســتغالل الوضــع بطريقــة مكنتــه مــن توســيع حــدود مملكتــه
يف وقــت الحــق .فاالتصــاالت الصهيونيــة الهاشــمية تعــود لفــرة االنتــداب الربيطاين
عــى فلســطني ،وكان امللــك عبداللّٰــه متأث ـرا بقيــم ومثــل الثــورة العربيــة الكــرى
التــي اندلعــت عــام  1916لذلــك ســعى الســتغالل كل الفــرص املتاحــة للتوســع.
مــن هنــا وعندمــا رفــض الفلســطينيون مبــدأ تقســيم فلســطني وعندمــا تبنــوا
مقاربــة "الــكل أو ال يشء" يف األربعينيــات مــن القــرن املــايض ظهــر امللــك عبداللّٰــه
إىل الســطح كرشيــك محتمــل لتقســيم فلســطني.
ومل يغــب عــن انتبــاه الصهاينــة إسـراتيجية امللــك عبداللّٰــه ،فالصهاينــة أدركــوا
أنــه لــن يكــن بوســعهم أن يقيمــوا دولــة تشــكل كل أرايض فلســطني التاريخيــة.
طبعــا ،هنــاك جــدل واســع حــول طبيعــة وكثافــة االتصــاالت بــن األمــر عبداللّٰــه
والصهاينــة ،35غــر أن أغلبيــة املراقبــن والباحثــن يتفقــون عــى أنــه وخــال فــرة
قيــادة امللــك عبداللّٰــه األول أصبــح األردن مركزيــا يف أيــام الســلم والحــرب يف
فلســطني .ومــن الجديــر بالذكــر أنــه وبالرغــم مــن أن كل مــن األردن وإرسائيــل
ـوي يف عــام  1948غــر أن عالقتهم
كانــا يف ســياق ســيقودهم إىل اشــتباك مســلح دمـ ّ
الثنائيــة تطــورت بطريقــة فريــدة حــددت الكثــر مــن مســتقبل ال ـراع .ولعــل
أحــد أهــم األســباب للعالقــة الفريــدة بــن األردن وإرسائيــل وقدرتهــم عــى التوصــل
إىل منــط متســامح مــن العالقــات الثنائيــة يتمحــور حــول مركزيــة األردن يف املثلــث
األردين الفلســطيني اإلرسائيــي .وكــا ذكــر يف الفصــل األول مــن هــذا الكتــاب فــإن
األردن أصبــح دولــة محوريــة ال ميكــن تخيّــل حـ ٍّـل لل ـراع مــن دونهــا.
لــذا؛ يتتبــع هــذا الفصــل تطــور األردن يف التفكــر اإلسـراتيجي إلرسائيــل مــن عــام
( )35هنــاك العديــد مــن الكتــب والدراســات التــي نــرت والتــي تتفحــص دور األمــر عبداللّٰــه يف ال ـراع،
هنــاك كتابــات مــن أفضــل مــا كتــب عــن هــذا الــدور هــا:
Mary C. Wilson, King Abdullah, Britain and the making of Jordan (New York: Cambridge
University Press, 1987) and Avi Shlaim, Collusion across the Jordan: King Abdullah, The Zionist
Movement, and the Partition of Palestine (Oxford: Clarendon Press, 1988).
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 1948وحتــى بدايــة التســعينيات ،وعــى وجــه خــاص يتفحــص الفصــل مواقــف
اثنــن مــن األحــزاب السياســية الرئيســة يف إرسائيــل وهــا العمــل والليكــود.
فالقســم األول يف هــذا الفصــل يســلط الضــوء عــى النقــاش الــذي دار يف أروقــة
حــزب العمــل والــذي أدى إىل ســيطرة شــعار الخيــار األردين عــى مجمــل مقاربــة
العمــل للعالقــة مــع األردن والفلســطينيني إىل أن فقــد حــزب العمــل الســلطة
يف عــام  .1977أمــا القســم الثــاين مــن الفصــل فيتنــاول النظــرة املتغــرة لــأردن
يف حــزب الليكــود الــذي ط ـ ّور مواقــف مختلفــة تجــاه األردن .أم القســم األخــر
فيناقــش املعضلــة التــي كان عــى إرسائيــل التعامــل معهــا بعــد أن فقــد شــعار
الخيــار األردين بريقــه وصلتــه بالواقــع مــا دفــع بحــزب العمــل إىل تبنــي الخيــار
الفلســطيني بــدال مــن ذلــك.

56

-1حركة العمل وجذور شعار الخيار األردني
غــاب الرشيــك الفلســطيني الــذي ميكــن لــه قبــول املــروع الصهيــوين وخطــة
التقســيم مــا دفــع القــادة املؤثريــن مــن الصهاينــة البحــث عــن رشيــك عــريب آخــر
راغــب وقــادر عــى التعــاون معهــم يف ذلــك املــروع ،وألن امللــك عبداللّٰــه كان
مدفوعــا برغبــة عارمــة للتوســع غــرب النهــر فقــد اعتقــد الصهاينــة بأنــه الشــخص
املناســب يف خطــة الوكالــة اليهوديــة القاضيــة بتقســيم فلســطني بــن العــرب
واليهــود .36وعــى هــذه الخلفيــة بــدأ الجانبــان اتصاالتهــم خلــف الكواليــس
لتفحــص الســيناريوهات املحتملــة ولــي يتوصلــوا إىل حــل مقبــول .واملفارقــة أنــه
بالرغــم مــن اتفــاق الجانبــن عــى أن التقســيم ســيكون أمــرا حتميــا إال أنهــا
حاربــا بعضهــا بعضــا والتقيــا يف ســاحة املعركــة لخــوض أرشس معــارك حــرب عــام
 .1948ومــع ذلــك مل تضــع الحــرب حــدا ً التصــاالت الجانبــن ،فبعــد أن انقشــع
غبــار املعركــة اســتأنف الطرفــان املحادثــات للبحــث يف نهايــة ســلمية للن ـزاع.
غــر أن املحادثــات التــي أعقبــت الحــرب مل ِ
تفض إىل معاهدة ســام بــن البلدين،
كــا أنهــا مل تفـ ِ
ـض إىل معاهــدة عــدم اعتــداء كــا أمــل حينهــا الجانبــان .فالقــادة
املؤثــرون يف إرسائيــل وتحديــدا يف حــزب العمــل الحاكــم مل يكونــوا متحمســن
للتوصــل إىل اتفاقيــة نهائيــة مــع األردن ،فــكان هنــاك مــن بينهــم مــن يعتقــد بــأن
األردن هــو بلــد غــر قابــل للصمــود وأن العـراق رمبــا يســتويل عليــه وهــو التقديــر
الــذي دفــع بــن غوريــون ألن ال يــرى أيــة قيمــة يف تقديــم تنــازالت لــأردن يف إطــار
معاهــدة ســام .ويف نفــس األهميــة كان هنــاك ســبب آخــر يتعلــق بحــدود الهدنــة،
فاإلرسائيليــون مل يكونــوا مقتنعــن بحــدود الهدنــة ،ويتســاءل بــن غوريــون "هــل
لدينــا مصلحــة يف إلـزام أنفســنا إىل مثــل هــذه الحــدود الســخيفة؟".37
وعــادة مــا يزعــم اإلرسائيليــون بــأن الســام كان هدفــا مركزيــا للحركــة الصهيونية
( )36هل كان األردن جزءا ً من التواطؤ؟ هذا موضع بحثه املؤرخون واختلفوا فيه.
( )37اقتباس يف كتاب آيف شاليم ،الجدار الحديدي ،ص.67 .
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وأن إرسائيــل ســعت للســام يف أعقــاب الحــرب العربيــة اإلرسائيليــة األوىل يف عــام
 1948يف حــن كان العــرب متعنتــن ورافضــن للســام مــا أطــال مــن أمــد الـراع.
ولكــن هــذه املزاعــم ال تصمــد أمــام الحقائــق التاريخيــة الدامغــة ،فالوثائــق
املوجــودة يف األرشــيف الصهيــوين والتــي كشــف عنهــا يف الثالثــة عقــود املاضيــة
متيــط اللثــام عــن قصــة أخــرى ،فكــا يقــول املــؤرخ اإلرسائيــي آيف شــايم فــإن
عــدم الت ـزام بــن غوريــون يف التســوية الســليمة مــع األردن كانــت ســببا أساســيا
لفشــل املحادثــات بينهــا .38فخــال العقــد األول بعــد الحــرب مل يكــن قــادة
إرسائيــل وبالتحديــد بــن غوريــون مهتمــن بالســام ألن مــن شــأن إنهــاء ال ـراع
بــن العــرب وإرسائيــل أن مينــع إرسائيــل مــن التوســع مســتقبال ،وبالتــايل فعــى
العكــس مــا يقولــه الصهاينــة وعــى العكــس مــن الروايــة الرســمية إلرسائيــل فــإن
إرسائيــل مارســت ســلوكا لتغيــر األمــر الواقــع بــدال مــن االكتفــاء مبكتســبات حــرب
 .1948فهــي بهــذا املعنــى كانــت دولــة " "Revisionistأي دولــة مل تكــن راضيــة
باألمــر والواقــع وعملــت عــى تغيــره مــا أجــج ال ـراع.
وخــال هــذه الحقبــة التاريخيــة كانــت سياســة إرسائيــل تجــاه األردن متأثــرة
بشــكل كبــر بالنقــاش الداخــي يف حــزب مابــاي الحاكــم (حــزب العمــل) إذ كان
هنــاك معســكران متناح ـران ومتنافســان لــكل واحــد رأيــه وحســاباته الداخليــة
والخارجيــة .املعســكر األول كان يركــز عــى األمــن وميكــن وصفــه مبعســكر
النشــطاء الذيــن أولــوا األمــن األهميــة القصــوى بينــا املعســكر اآلخــر كان معتدال.
فالنشــطاء كانــوا مســكونني بالعــرب وافرتضــوا أن العــرب مبــا فيهــم األردنيــن لهــم
هــدف واحــد ال غــر وهــو تدمــر وإفنــاء إرسائيــل ،وجادلــوا بــأن إرسائيــل ســتعيش
يف وســط بيئــة مــن العــداء الدائــم ،وهــي بالتــايل دولــة ليــس لهــا أي خيــار ســوى
االعتــاد عــى القــوة العســكرية حتــى تحقــق البقــاء يف بيئــة إنكاريــة .وهــذا
التصــور اإلرسائيــي حــول النوايــا العربيــة كان جليــا عندمــا كان اإلرسائيليــون
يقولــون أن جولــة ثانيــة مــن املعــارك مــع العــرب إمنــا هــي مســألة وقــت ،فاألمــر
بالنســبة لهــم حتمــي ال يحتمــل التفكــر بالســام .فبعــد انتهــاء الحــرب العربيــة
اإلرسائيليــة األوليــة بفــرة وجيــزة قــال رئيــس حكومــة إرسائيــل ديفيــد بــن غوريــون
( )38املصدر نفسه ،ص.67 .
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"لــو كنــت عربيــا ملــا قبلــت بوجــود إرسائيــل ،صحيــح أن اللّٰــه وعدنــا بهــذه األرض،
لكــن مــاذا يعنــي ذلــك لهــم؟ كان هناك معــاداة للســامية وكان هنــاك النازيــون وكان
هنــاك معســكر اوشــكوفيتز ،لكــن هــل هــذا هــو ذنبهــم؟ فالعــرب يــرون أم ـرا
واحــدا فقــط هــو أننــا جئنــا واســتولينا عــى أرضهــم .مــن املمكــن أن ينســوا ذلــك
خــال جيــل أو اثنــن لكــن اآلن ال يوجــد خيــار".39
وهكــذا وحســب هــذا املنطــق كانــت هنــاك حاجــة لتشــييد جــدار حديــدي ،أي
مبثابــة جيــش قــوي إللحــاق هزائــم متتاليــة بالعــرب حتــى يقتنعــوا بــأن ال قبــول
لهــم بإرسائيــل وأن مــا يقومــون بــه مــا هــو إال أمــر عبثــي .مــن هنــا ففكــرة الجــدار
الحديــدي كانــت تعب ـرا عــن إس ـراتيجية رئيســة يتفــق عليهــا كل السياســيني مــن
مختلــف ألــوان الطيــف الســيايس .وكانــت مقولــة أن العــرب ال يفهمــون إال لغــة
القــوة يف قلــب التفكــر عنــد معســكر النشــطاء ،وبالتــايل فحتــى تتمكــن إرسائيل من
تحقيــق رشوط البقــاء يتوجــب عليهــا أن تثبــت أن لديهــا القــدرة العســكرية والرغبة
يف توظيفهــا بشــكل فاعــل مــن وقــت آلخــر .واملنــارصون لهــذه املدرســة ولهــذا الفكــر
رأوا بــأن الســام لــن يتــأىت إال بعــد أن يســتوعب العــرب بأنــه ال ميكــن هزميــة إرسائيــل.40
املعســكر اآلخــر هــو معســكر امتــاز باالعتــدال يف أطروحاتــه ولــه موقــف
مغايــر متامــا عــن معســكر النشــطاء .فاملعتدلــون اعتقــدوا بــأن االعتــدال ســيكون
أفضــل مــن سياســات االنتقــام وتوظيــف القــوة العســكرية .وكان موشــيه شــاريت
(ثــاين رئيــس حكومــة يف إرسائيــل) عــى رأس املناديــن بــرورة أن متــارس إرسائيــل
اعتــداال يف العالقــة مــع العــرب ،ووفقــا لهــذا التوصيــف يــرى أصحــاب هــذه
املدرســة أنــه ينبغــي عــى إرسائيــل أن متــارس ضبطــا للنفــس ألن سياســات االنتقــام
واالعتــداء عــى العــرب مــا كانــت لتحــل مشــاكل إرسائيــل األمنيــة .هنــا
يجــب أن نشــر إىل أن األمــن وفقــا لإلرسائيليــن ليــس فقــط مســالة ٍ
أراض
لكنــه أيضــا يتضمــن مشــكلة قيــام بعــض الفلســطينيني بالتســلل إىل داخــل
( )39اقتباس يف كتاب مارك هيلر
Mark Heller, Continuity and Change in Israeli Security Policy (New York and London: Oxford
University Press, 2000), p. 10.
( )40لتحليل عميق لهذا املوقف أنظر،
Benny Morris, Israel’s Border Wars 1949-56, Arab Infiltration, Israeli Retaliation and the
Countdown to the Suez War (Oxford 1993).
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حــدود إرسائيــل .41ومــن خــال توجيــه رضبــات عســكرية مؤملــة ألهــداف أردنيــة،
أمــل كبــار قــادة الجيــش اإلرسائيــي وبخاصــة موشــيه دايــان بــأن يقــوم األردن
بحراســة حــدوده ملنــع املتســللني مــن عبــور حــدوده تجــاه إرسائيل ألي غــرض كان.
وعندمــا أخفقــت سياســة االنتقــام اإلرسائيليــة يف منــع اســتمرار تدفــق املتســللني يف
الفــرة مــا بــن عــام  1951و  1953كلــف الرائــد ارئيــل شــارون بتشــكيل الوحــدة
 101لزيــادة فعاليــة الهجــات االنتقاميــة.42
ويف وقــت كان للنشــطاء اليــد العليــا يف النقــاش الداخــي ويف صناعــة القـرار يف
الحكومــات اإلرسائيليــة املتعاقبــة يف تلــك الحقبــة الزمنيــة ،أدت سياســة االنتقــام
املثــرة للجــدل إىل غضــب عــريب عــارم وهــو األمــر الــذي جعــل مــن إمكانيــة
التوصــل إىل حــل ســيايس أم ـرا مســتحيال .ويجــادل الســر جــون بجــوت كلــوب
واملعــروف بــاألردن باســم غلــوب باشــا والــذي كان قائــدا عامــا للجيــش األردين بأن
سياســة إرسائيــل االنتقاميــة كانــت "ترفــع مــن مســتوى الكراهيــة بشــكل أســايس
وتــرع مــن وحــدة العــرب ،وتولــد التطــرف وتجعــل مــن الســام أمـرا غــر قابــل
للتحقــق" .43وبالنســبة لرئيــس الحكومــة بــن غوريــون فــإن مفهــوم االنتقــام هــو
مفهــوم متجــذر مبفهــوم آخــر وهــو الــردع ،وبهــذا املعنــى يســتند مفهــوم الــردع
إىل فرضيــة أن األردن كان قــادرا عــى حراســة حــدوده ملنــع املتســللني مــن عبــور
حــدوده تجــاه إرسائيــل ،وكانــت إرسائيــل تنظــر إىل األردن كالعــب عقــاين ســيتخذ
مــا بوســعه ملســاعدة إرسائيــل التعامــل مــع تحــدي املتســللني .وكان اإلرسائيليــون
يأملــون بــأن سياســة االنتقــام ســتجرب األردن أن يقبــل بــروط التســوية الســلمية
( )41أخفقــت اتفاقيــات الهدنــة التــي وقعتهــا إرسائيــل مــع بعــض الــدول العربيــة يف تدشــن عــر مــن
الهــدوء والســام بــن العــرب وإرسائيــل .وعــى العكــس مــن ذلــك متامــا ،فخــال أول ســبعة ســنوات التــي
أعقبــت الحــرب العربيــة اإلرسائيليــة األوىل اســتمر النـزاع وإن كان مبســتوى عنــف أقــل ،فهنــاك عــى ســبيل
املثــال أكــر مــن عــرة آالف عمليــة تســلل حدثــت ،ويف أغلــب الحــاالت كان املتســللون فلســطينيني أرادوا أن
يســتعيدوا محاصيلهــم أو أن يحصــدوا الحقــول التــي تركوهــا خلفهــم أو لزيــارة أقاربهــم ويف بعــض األحيــان
لتوجيــه رضبــات انتقاميــة ضــد أهــداف إرسائيليــة .وملزيــد مــن التفاصيــل عــن أســباب قيــام الفلســطيني
بالتســلل إىل داخــل خطــوط الهدنــة أنظــر،
Benny Morris, Israel’s Border Wars 1949-56, Arab Infiltration, Israeli Retaliation and the
Countdown to the Suez War (Oxford 1993), p. 14
( )42أنظر،
David Tal, Israel’s Day to Day Security Conception, Its Origin and Development 1949-56
(Ben-Gurion University) (Hebrew), pp.1-4.
( )43ملزيد من التحليل لهذا النوع من اآلراء أنظر،
John Bagot Glubb, A Soldier with the Arabs (London 1957), p. 309.
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للـراع العــريب اإلرسائيــي .وعــى نحــو الفــت كانــت إسـراتيجية االنتقــام ال تحقــق
أهدافهــا ،فــكل مــرة قامــت بهــا إرسائيــل بتوجيــه رضبــة لــأردن يشــتاط الــرأي العام
األردين غضبــا مــا يجعــل مــن املســتحيل عــى امللــك األردين أن يتخــذ أي خطــوة
تقربــه مــن الســام مــع إرسائيــل.
مل يكــن االنقســام الداخــي إىل معســكرين يعنــي أن هنــاك خالفــات يف األهــداف
اإلسـراتيجية للحركــة الصهيونيــة ،فعــى عكــس مــا يبــدو ظاهـرا مل يكــن املعتدلــون
ضــد توظيــف القــوة العســكرية بــل كانــوا يفضلــون اســتعامال انتقائيــا ومحســوبا
للقــوة العســكرية وفقــط بعــد أن تأخــذ الحكومــة اإلرسائيليــة بالحســبان العواقــب
والتعقيــدات السياســية املرتتبــة عــى اســتخدام العنــف والقــوة العســكرية .فهــم
بهــذا املعنــى أكــر حساســية للــرأي العــام ومشــاعر العــرب بشــكل عــام .وجــادل
أنصــار هــذه املقاربــة بــأن خلــق جــو مناســب للمصالحــة يتطلــب أن ال تعتمــد
إرسائيــل فقــط عــى القــوة العســكرية ألن مــن شــأن ذلــك أن يولــد كراهيــة عربيــة
إلرسائيــل وبالتــايل ســتتعرض أي جهــود للمصالحــة إىل تخريــب وتقويــض.44
إذن الخــاف بــن املعســكرين هــو تكتيــي يف جوهــره ،وكان مصــدر الخــاف
الرئيــس بينهــا هــو حــول كيــف ميكــن التصــدي لتحــدي تســلل الفلســطينيني
الحــدود تجــاه إرسائيــل .وعندمــا يتعلــق األمــر بهــذه النقطــة عــى وجــه التحديــد
فقــد كان آلراء بــن غوريــون قــوة وصلــت إىل حــد أن شــكلت هــذه اآلراء جوهــر
وصلــب املفهــوم األمنــي اإلرسائيــي .فــآراؤه وافرتاضاتــه حــول األمــن (والتــي هيمنت
عــى املشــهد الســيايس اإلرسائيــي حتــى بعــد أن أجــر عــى االســتقالة عــام ،)1963
شــكلت يف مجملهــا مــا ميكــن أن يطلــق عليــه "عقــدة بــن غوريــون" والتــي تشــر إىل
محــاوالت غــره مــن القــادة الصهاينــة دامئــا إىل صنــع قـرارات اســتنادا إىل مــا كانــوا
يعتقــدون بــأن ذلــك مــا كان بــن غوريــون ســيتخذه.
لكــن وبالرغــم مــن تركــة بــن غوريــون وتأثــره الكبــر فــإن اســتيالء إرسائيــل
عــى األرايض الفلســطينية يف عــام  1967قــد ولّــد نقاشــا ســاخنا يف إرسائيــل حــول
( )44آيف شاليم ،الجدار الحديدي ،ص.87 .
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ســلوك إرسائيــل تجــاه األردن ودوره يف األرايض املحتلــة .وبشــكل رئيــس ،تركــز
النقــاش العــام حــول إمكانيــة التوصــل إىل ســام مــع العــرب ومــا هــي حــدود
يف إرسائيــل حــال توصلــت إرسائيــل إىل ســام دائــم ومــا هــو مصــر أرايض الضفــة
الغربيــة .وكان مــن شــأن هــذا النقــاش حامــي الوطيــس أن يفــرز حامئــم وصقــورا
يف كل التيــارات السياســية ،فعــدم تطابــق وجهــات النظــر والــذي ارتفعــت حدتــه
بســبب التنافــس داخــل حكومــة العمــل أفــى إىل درجــة ملحوظــة مــن الجمــود
يف صناعــة السياســة الخارجيــة .فعــى ســبيل املثــال ال الحــر ،كانــت هنــاك معركــة
وتنافــس حــاد بــن ايغــال ألــون وموشــيه دايــان وهــي معركــة أســهمت يف اســتمرار
الوضــع القائــم فيــا يتعلــق باملوقــف مــن األرايض املحتلــة .وطبعــا يشــر مصطلــح
الوضــع القائــم إىل عــدم قــدرة الحكومــة اإلرسائيليــة عــى اتخــاذ قــرار حيــال
مســتقبل األرايض املحتلــة .وأدرك رئيــس الحكومــة ليفــي اشــكول بأنــه ال حاجــة
للتوصــل إىل ق ـرار حاســم وواضــح حيــال هــذه القضيــة عــى وجهــة التحديــد ألن
مــن شــأن مثــل هــذا الق ـرار أن يفــي إىل انقســام يف األح ـزاب الحاكمــة وبخاصــة
وأنــه ال يوجــد رشيــك عــريب مســتعد ألن يقبــل باإلمــاءات اإلرسائيليــة .وأتفــق مــع
آيف شــايم عندمــا يذهــب بالقــول إىل أن "املعادلــة التــي خدمت كأســاس للدبلوماســية
اإلرسائيليــة ملــدة ســت ســنوات ( ،)1973-1967تفيــد ببســاطة بــأن مطالــب الحــد األعىل
للســام التــام واألمــن التــام بالنســبة إلرسائيــل ال تؤســس لربنامــج واقعي للبدء بحـوار مع
خصــوم إرسائيــل".45
ولفهــم ســلوك إرسائيــل نحــو األردن نــرى أنــه مــن الــروري أن نؤكــد عــى
التفاعــل بــن ثالثــة مواقــف رئيســة داخــل حــزب العمــل اإلرسائيــي وهــي مواقــف
تبلــورت يف أعقــاب حــرب عــام  .1967وميكــن تســمية هــذه املواقــف أو املعســكرات
باملعســكر التصالحــي أو والتوفيقــي ،واملعســكر الوظيفــي ،واملعســكر الــذي يركــز
عــى قيمــة األرض يف أمــن إرسائيــل ،وهــي مواقــف أو معســكرات متثــل الفصائــل
املكونــة لحــزب العمــل وهــي مابــاي ورايف واحــدوت هأفــوداه عــى الرتتيــب.
( )45ملزيد من التفاصيل أنظر،
Avi Shlaim and Avner Yaniv, "Domestic Politics and Foreign Policy in Israel," International
Affairs, vol.56 (spring 1980), p. 242.
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فاملعســكر التصالحــي واملعتــدل يف حــزب العمل متثَّل حول شــخصيتني سياســيتني
هــا :وزيــر املاليــة بنحــاس ســابري ووزيــر الخارجيــة ايبــا ايبــان .وهــذه املجموعــة
كانــت تــرى بــأن االحتفــاظ بــاألرايض الفلســطينية املحتلــة ســيكون وبــاال عــى
إرسائيــل .46فبالنســبة لهــذه املجموعــة فــإن الطبيعــة اليهوديــة للمجتمــع اإلرسائييل
هــي عــى املحــك ،لذلــك وظفــوا املقولــة األثينيــة والدميغرافيــة لتقويــة موقفهــم
التصالحــي واملعتــدل فيــا يتعلــق باملوقــف مــن مســتقبل األرايض الفلســطينية
التــي احتلتهــا إرسائيــل عــام  .١٩٦٧ويف الجوهــر يعــر هــذا املوقــف أيضــا عــن
قلــق مــن نــوع مختلــف ،فاالحتفــاظ بــاألرايض املحتلــة يعنــي مــن جملــة مــا
يعنــي أن العــال الفلســطينيني ســيتدفقون عــى ســوق العمــل اإلرسائيــي ولــو
بأجــور متدنيــة .وهــذا بــدوره ســيؤدي إىل تحويــل الدولــة اليهوديــة إىل دولــة
اســتعامرية ،واألســوأ مــن هــذا الســيناريو وفقــا ألنصــار هــذا االتجــاه تحــول العرب
الفلســطينيني يف املنطقــة املمتــدة مــن نهــر األردن والبحــر املتوســط إىل أغلبيــة،
وذلــك نظ ـرا ملعــدالت الــوالدة املرتفعــة عنــد العــرب الفلســطينيني .املشــكلة يف
هــذا الســيناريو حســب منظــري هــذا االتجــاه أن إرسائيــل ســتصبح دولــة ثنائيــة
القوميــة بحكــم األمــر الواقــع ،وبالتــايل ســتتوقف عــن كونهــا دولــة يهوديــة.
ولتجنــب مثــل هــذا الســيناريو الــكاريث ال بــد مــن إعــادة األرايض الفلســطينية
املحتلــة وهــذا ســيصب يف مصالــح إرسائيــل اإلس ـراتيجية.47
يف مقابــل ذلــك هنــاك اتجــاه يــرى يف الحــل الوظيفــي مخرجــا ،وهــؤالء هــم
مجموعــة مــن السياســيني الــذي ينظــر إليهــم بوصفهــم أكــر صقوريــة مــن غريهم،
وهنــا الحديــث عــن موشــيه دايــان وشــيمعون بــرس وعــدد مــن أعضــاء فصيــل
أحــدوت هأفــودا الــذي تبنــوا مقــوالت هــذا االتجــاه .ونظـرا لنظــرة موشــيه دايــان
التشــاؤمية فيــا يتعلــق بآفــاق الســام مــع األردن قــام بتأييــد أصحــاب املقاربــة
الوظيفيــة ،فهــؤالء قللــوا مــن أهميــة املقولــة الدميغرافيــة وجادلــوا بأنــه ميكــن
( )46أنظر،
Samuel Roberts, Party and Policy in Israel: The Battle Between Hawks and Doves (Boulder
CO, and London: Westview Press, 1990), p. 6.
( )47أنظر،
Yehuda Lukacs, Israel, Jordan, and the Peace Process (New York: Syracuse University Press,
1997), p. 41.
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حــل هــذه املشــكلة مــن خــال رفــع معــدالت الهج ـرات اليهوديــة إىل إرسائيــل
أو بوســاطة منــح ســكان املناطــق املحتلــة املواطنــة األردنيــة .وبالفعــل قامــوا
بالرتويــج ألفــكار مــن أجــل رفــع مســتوى املعيشــة لســكان املناطــق املحتلــة مثــل
دمــج الضفــة الغربيــة باالقتصــاد اإلرسائيــي حتــى تكــون هنــاك قابليــة لالحتــال.
وبوصفــه وزيـرا للدفــاع دشّ ــن موشــيه دايان سياســة الجســور املفتوحة مــع األردن.
وســمحت هــذه السياســة (والتــي كانــت مصممــة لتعمــل كصــام للتخفيــف مــن
حــدة الضغــوط عــى الفلســطينيني يف األرايض املحتلــة) لهــم بــأن يكونــوا عــى
اتصــال مــع إخوانهــم يف األردن .غــر أن أنصــار االتجــاه التصالحــي وتحديــدا ســابري
كانــوا قــد اختلفــوا مــع دايــان ووصفــوا سياســته بأنهــا تعــر عــن مقاربــة تنتــج
"ضــا زحفــا" األاريض املحتلــة.
ومــا بــن هذيــن االتجاهــن (التصالحــي والوظيفــي) يــأيت اتجــاه آخــر هــو
االتجــاه األريض ،الــذي يــرى بــأن هنــاك رضورة إلعــادة أجـزاء مــن األرض املحتلــة
لــأردن يف ســياق معاهــدة ســام .واملتحــدث األســاس لهــذه املجموعــة هــو نائــب
رئيــس الحكومــة اإلرسائيــي ايغــال ألــون الــذي ينتمــي إىل فصيــل أحــدوت هأفودا،
وكان ايغــال ألــون يحظــى بدعــم غالبيــة فصيــل أحــدوت هأفــودا .وقــد عـ ّـر ايغــال
ألــون عــن آرائــه ومواقفــه فيــا يعــرف باســم خطــة ألــون وفيهــا حــاول املوازنــة
بــن احتياجــات إرسائيــل األمنيــة ومتطلبــات الحفــاظ عــى الطبيعــة اليهوديــة
للدولــة  .48ويعتقــد مؤيــدو هــذه املدرســة أن األرض هــي مكــون حاســم ومتطلــب
رضوري لألمــن ،وبالتــايل حــددوا األرض التــي يجــب أن يحتفــظ بهــا ،واألرض التــي
يجــب أن تعــاد لــأردن يف إطــار تســوية ســلمية نهائيــة .لهــذا الســبب ،وبعــد نهاية
حــرب عــام  ١٩٦٧مبــارشة قـ ّدم ايغــال ألــون بتصــور قائــم عــى إقامــة مســتوطنات
يف غــور األردن ،واالحتفــاظ برشيــط عــى طــوال نهــر األردن ،والتنــازل عــن األرايض
ذات الكثافــة الســكانية الفلســطينية مقابــل معاهــدة ســام .مل يتــم تبنــي خطــة
ألــون مــن قبــل حــزب العمــل بتاتــا لكــن ال ميكــن التقليــل مــن شــأنها ألنهــا -أي
( )48أنظر،
Gershon Kieval, Party Politics in Israel and the Occupied Territories (West Port, CT: Greenwood Press, 1983), p.10.
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خطــة ألون-كانــت أساســا إلقامــة املســتوطنات لحكومــات العمــل قبــل عــام .١٩٧٧
وكانــت هــذه الخطــة تهــدف إىل التوصــل إىل تعــاون مــع األردن ملنــع إقامــة دولــة
فلســطينية ،والتــي أصبحــت جوهــر مــا يطلــق عليــه باســم الخيــار األردين.
يف ذلــك الوقــت كان موشــيه دايــان واملتشــددين يف الحكومــة قــد أصبحــوا
أقليــة داخــل حركــة العمــل ،ومــع ذلــك كانــوا يتمتعــون بقــوة أكــر بكثــر مــن حجــم
ونســبة متثيلهــم قياســا باملعتدلــن ،فلــو قــرر دايــان ومــن معــه تــرك الحكومــة فــإن
االئتــاف الحاكــم كان ســينهار ،وكان ســيمنح دايــان فرصــة أن يقــود جبهــة مكونــة
مــن غاهــال ورايف .مــن هنــا لــو قــرر دايــان تــرك الحكومــة فإنــه وبســبب ســجله
العســكري الباهــر كان ســيقلل مــن فــرص العمــل يف تحقيــق انتصــار انتخــايب.
ومــا زاد مــن الطــن بلــة لحــزب العمــل هــو أن الغالبيــة املعتدلة يف الحــزب ما كان
لهــا مــن حليــف عــى يســارها يف السياســة اإلرسائيليــة لذلــك كانــوا يخشــون أن يقــوم
موشــيه دايــان بانشــقاق عــن الحــزب لهــذه االعتبــارات االنتخابيــة بالدرجــة األوىل.49
ويف أكــر مــن مناســبة ظهــر للجميــع خضــوع حــزب العمــل لتهديــدات دايــان
الضمنيــة بأنــه سينشــق عــن الحــزب إذا مل توافــق األغلبية عــى آرائه .فقبيــل انتخابات
عــام  ١٩٦٩اضطــر حــزب العمــل التنــازل والتجــاوب مــع مطالــب موشــيه دايــان والتي
طالــب فيهــا باعتبــار نهــر األردن الحــد األمنــي إلرسائيــل .وخــال انتخابــات عــام ١٩٧٣
أحــرز موشــيه دايــان نـرا كبـرا آخـرا عندمــا أجــر حــزب العمــل عــى قبول مــا يعرف
باســم وثيقــة غاليــي لتكون جــزءا من الربنامــج االنتخايب للحــزب ،ونــادت وثيقة غالييل
بتنميــة االقتصــاد والبنــى التحتيــة يف األرايض الفلســطينية املحتلــة وتقويــة الروابــط
االقتصاديــة بــن الضفــة الغربيــة وإرسائيــل ،وتشــجيع تنميــة املناطــق اليهوديــة
القرويــة واالســتيطان يف املناطــق الســكانية يف غــزة ووادي األردن .ونــادت الوثيقــة
أيضــا باالســتمرار بسياســة الجســور املفتوحــة وكان ذلــك ضد رغبــة الغالبيــة املعتدلة
داخــل الحــزب التــي اضطــرت للتنــازل أمــام إرصار األقليــة الصقريــة داخــل الحــزب.
( )49املصدر نفسه ،ص.77 .
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ومــع ذلــك فــإن اســتمرار الـراع واالختالفــات يف الــرؤى واألفــكار داخــل حــزب
العمــل ال ميكــن لهــا لوحدهــا أن تفــر عــدم قــدرة إرسائيــل عــى اتخاذ قرار بشــأن
مســتقبل األرايض املحتلــة ،ولــي نصــل إىل فهــم كامــل لســبب اســتمرار الوضــع
القائــم يف الضفــة الغربيــة آنــذاك ال بــد لنــا مــن األخــذ بعــن الحســبان التحــول
يف العالقــة التاريخيــة بــن حــزب العمــل والحــزب الوطنــي الدينــي ،فاألخــر شــارك
يف كل الحكومــات التــي أقامهــا ورأســها حــزب العمــل منــذ تأســيس الدولــة وحتــى
خســارة حــزب العمــل النتخابــات عــام  .١٩٧٧والالفــت أن الحــزب الوطنــي الدينــي
كان يركــز وبشــكل يــكاد يكــون حرصيــا عــى األمــور الداخليــة والدينيــة وكان يف
الوقــت ذاتــه يتبــع حــزب العمــل يف قضايــا السياســة الخارجيــة واألمنيــة حتــى عام
 .١٩٦٧فــكان بهــذا املعنــى يقبــل بــكل قـرارات حــزب العمــل يف القضايــا الخارجيــة
واألمنيــة دون نقــاش حقيقــي .غــر أن احتــال إرسائيــل لــأرايض الفلســطينية عــام
 ،١٩٦٨أدى إىل إحــداث تغــر يف مواقــف الحــزب الوطنــي الدينــي ،وكان لهــذا التغري
أن أصبــح الحــزب أكــر تطرفــا وصقريــة مــا كان عليــه يف الســابق وأصبــح يبحــث
عــن تأثــر يف السياســة الخارجيــة.
وكان للتغــر يف السياســة الــذي حصــل داخــل حــزب املفــدال أن عـ َّرض الرشاكــة
التاريخيــة مــع حــزب العمــل للخطــر .فعنــر الشــباب يف حــزب املفــدال وهــو
العنــر األكــر صقريــة أصبــح أكــر تأثــرا وأكــر فاعليــة .وكان أكــر اهتاممــا
باالحتفــاظ بالضفــة الغربيــة .50وكان لخــوف قــادة حــزب املفــدال مــن أن يســتويل
الشــباب عــى مقاليــد الحــزب (ويف حــال فشــل الحــزب يف العمــل عــى إحبــاط أي
محاولــة إرسائيليــة لالنســحاب مــن الضفــة الغربيــة أو مــن أجـزاء منهــا) أثــر كبــر
عــى أداء كبــار الحــزب .وبالتــايل قامــت قيــادة الحــزب بربــط مشــاركتها بالحكومــة
بتعهــد الحكومــة باالحتفــاظ بــاألرايض املحتلــة ،وتزامــن هــذا الربــط مــع تأســيس
حركــة غــوش اميونيــم االســتيطانية والتــي أسســت عــام  ١٩٧٤كجامعــة ضغــط
( )50لقــد درس عــدد كبــر مــن جيــل الشــباب يف مركــز هـراف يف القــدس عــى يــد الحاخــام تســفي يهــودا
كــوك وهــو أبــن الحاخــام افرهــام اســحق كــوك .وقــد خلــف الحاخــام تســفي كــوك والــده وتــوىل مســؤولية
ادارة املدرســة الدينيــة التــي ضمــت امللتزمــن بااليدولوجيــة امليســيانية.
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داخــل حــزب املفــدال .51وتســتمد حركــة غــوش ايدلوجيتهــا مــن تعاليــم الحاخــام
تســفي يهــودا كــوك الــذي أكــد عــى أن الهــدف الرئيــس للشــعب اليهــودي هــو
الحصــول عــى الخــاص الروحــي والفيزيــايئ عــن طريــق الســكن واإلقامــة يف أرض
إرسائيــل وبنائهــا .52مــن هنــا كان جــل تفكــر حركــة غــوش منصبــا عــى االســتيطان.
ونظـرا لهــذه التطــورات فلــم يعــد بإمــكان حــزب العمــل أن يأخــذ دعــم املفدال
وكأنــه مــن املســلامت وبخاصــة فيــا يتعلــق بتســوية ســلمية مــع األردن ،وهــذا
يــرح ملــاذا ربــط حــزب املفــدال مشــاركته بحكومــة غولــدا مائــر بالتـزام األخــرة
بعــدم الدخــول يف مفاوضــات حــول الضفــة الغربيــة بعــد انتخابــات كانــون أول
عــام  ،١٩٧٣وبعــد أن أدركــت غولــدا مائــر مركزيــة املفــدال لتشــكيل الحكومــة
خضعــت ملطالــب الحــزب ورشوطــه ،وكذلــك قــام رابــن بنفــس الــيء عندمــا
شــكل حكومتــه األوىل عــام .١٩٧٤
وبســبب البيئــة السياســية املتقلبــة التــي صادفــت تــويل إســحاق رابــن ســدة
الحكــم يف إرسائيــل يف العــام  ،١٩٧٤اختــار رابــن أن ال يتوصــل إىل اتفاقيــة جزئيــة
أو انتقاليــة مــع األردن ،فاملعارضــة الداخليــة للتســوية يف الضفــة الغربيــة وبخاصــة
معارضــة حــزب املفــدال واألعضــاء الصقريــن يف حــزب العمــل كانــت قويــة جــدا.
فــأي تســوية مــع األردن كان مــن شــأنها أن تبعــد حــزب املفــدال .وألســباب تتعلــق
بالبقــاء الســيايس اســتبعد رابــن أي تســوية مــع األردن بعــد حــرب عــام  ١٩٧٣عــى
الرغــم مــن طلــب هرني كيســنجر مــن أن تقــوم إرسائيل باالنســحاب مــن أريحا لصالح
األردن يف ســياق اتفــاق فــك االشــتباك كــا جــرى عــى الجبهتــن املرصيــة والســورية.
( )51أسســت حركــة غــوش اميونيــم يف شــهر آذار عــام  1974يف اجتــاع يف كفــار عتصيــون بالقــرب مــن مدنيــة
الخليــل الفلســطينية .وقــد أسســت الحركــة كــرد فعــل عــى التنــازالت التــي قدمهــا رئيــس الــوزراء اســحق
رابــن ملــر يف اطــار اتفــاق ســيناء األول الــذي وقــع يف شــهر ينايــر  .1974ومتتعــت الحركــة بدعــم مــن حــزب
املفــدال الــذي هــدد الحكومــة بــأن أي اتفــاق فيــه تنــازل مــن أرايض الضفــة الغربيــة ســيكون ســببا كافيــا لهــم
للخــروج مــن الحكومــة ،وبالتــايل امتثــل رابــن لهــم النــه مل يقــوي مــن قبضتــه بعــد عــى الحكــم.
( )52أنظر،
For more details, see Israel Shahak and Norton Mezvinsky, Jewish Fundamentalism in Israel
(London: Pluto Press, 1999).
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وبالطبــع كان هنــاك خالفــات شــخصية بــن أعضــاء الوفــد اإلرسائيــي املفــاوض مــا
جعــل املفاوضــات مــع األردن تســر مــن دون هــدف واضــح .ويف الوقــت ذاتــه جادل
وزيــر الدفــاع شــيمعون بــرس الــذي كان ميثل وجهــة النظــر الوظيفية الســالفة الذكر
بأنــه مل يكــن هنــاك رضورة للتوصــل إىل اتفــاق دائم مــع األردن؛ ألن إرسائيــل واألردن
حافظتــا عــى تفاهــم ضمنــي إلدارة الضفــة الغربيــة والحيــاة اليوميــة فيهــا.
مــن هنــا أيّــد شــيمعون بــرس االســتمرار يف الوضــع القائــم وقــال بأنــه بإمــكان
األردن وإرسائيــل التوصــل إىل معاهــدة ســام دامئــة إذ مل يعــد الوضــع القائــم قابــا
للصمــود .53ويف مقابــل ذلــك كان ايغــال ألــون يفضــل أن تتوصــل حكومــة بــاده إىل
اتفــاق مــع األردن .ووفقــا لــه ،فــإن اتفاقيــة كهــذه ميكــن لهــا أن تســاعد يف منــع
الجيــوش العربيــة مــن التجمــع عــى طــريف نهــر األردن وتجنــب حــرب بــن األردن
وإرسائيــل .رابــن الــذي كان بــدوره يؤيــد اتفاقــا مــع مــر رفــض أن ينســحب
مــن الضفــة الغربيــة وكل مــا قدمــه لــأردن آنــذاك هــو مســؤولية اإلدارة املدنيــة
للضفــة الغربيــة .وكان رابــن املســكون بالتنافــس مــع شــيمعون بــرس يخــى
مــن أن أي تنــازل يقدمــه لــأردن ســيقوي مــن موقــع شــيمعون بــرس ومكانتــه
السياســية ،وكنتيجــة لذلــك فــإن املفاوضــات واملحادثــات مــع األردن وعــى (نحــو
غــر مفاجــئ) فشــلت.
صحيــح أن األردن احتــل مكانــة تاريخيــة ومركزيــة يف سياســة حــزب العمــل
اإلرسائيــي ،وصحيــح أن حــزب العمــل حافــظ عــى شــعار الخيــار األردين ،إال أن
االعتبــارات الداخليــة وأولويــات قيــادة حــزب العمــل وهــي البقــاء الســيايس كانــت
قــد عصفــت بالفــرص املتاحــة لصنــع الســام مــع األردن .فالحكومــات املتعاقبــة مل
ـدي ميكــن لــه أن يجعــل مــن الخيــار األردين ســيناريو
تقــدم إىل األردن أي عــرض جـ ّ
واقعــي .وامللــك حســن وضّ ــح لإلرسائيليــن يف جــل لقاءاتــه الرسيــة معهــم بــأن
ال يشء ميكــن لــه أن يجــر األردن عــى أن يوقــع معاهــدة ســام إال إذا وافقــت
إرسائيــل عــى إعــادة األرايض التــي فقدهــا يف الحــرب.
( )53أنظر،

Yehuda Lukacs, op. cit., p. 130.
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ومــع صعــود اليمــن امليســياين بعــد حــرب عــام  ،1967مل يعد ممكنــا للحكومات
اإلرسائيليــة أن تســر بإرسائيــل عــى طريــق الســام مــع األردن ،فحــزب العمــل
ســيفقد قريبــا مكانتــه املهيمنــة يف إرسائيــل ،وبالتــايل ســيطرأ تغيــر كبــر عــى
مكانــة وأهميــة األردن يف الحســابات اإلرسائيليــة .ففــي عــام  1977وصــل حــزب
الليكــود إىل الحكــم يف إرسائيــل مــا أحــدث خوفــا وهواجــس يف كل اإلقليــم.
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الليكود واألردن
شــكلت خســارة حــزب العمــل ملوقعــه املهيمــن يف صناعــة السياســة الخارجيــة
اإلرسائيليــة يف النصــف الثــاين مــن الســبعينيات خيبــة أمــل بالنســبة للملــك حســن،
فاالنتخابــات اإلرسائيليــة التــي جــرت يف عــام  ١٩٧٧شــكلت انقالبــا سياســيا كبريا بعد
أن أصبــح مناحيــم بيغــن وللمــرة األوىل رئيســا لحكومــة إرسائيــل ليشــكل مــن خــال
هــذا الوصــول حكومــة ميينيــة .فعــى العكــس مــن حــزب العمــل ،مل يكــن حــزب
الليكــود ملتزمــا بالبقــاء الســيايس للنظــام الهاشــمي يف عــان .ومــا زاد مــن الطــن
بلــة هــو أن مناحيــم بيغن شــخصيا كان معروفـاً عنه انتــاؤه لأليدولوجيــا الصهيونية
التنقيحيــة التــي كانــت تــرى األردن جــزءا ال يتجــزأ مــن "أرض إرسائيــل" .فمناحيــم
بيغــن كان مــن أشــد املؤمنــن بتعاليم وتركــة جابوتنســي وكان له التصاق قــوي بفكرة
الحــق التاريخــي لليهــود يف كل فلســطني .وبالنســبة له فــإن الضفة الغربيــة كانت أرض
يهــودا والســامرة وهــي بهــذا املعنــى تشــكل قلــب األرض التوارتيــة إلرسائيــل.
وبالتــايل مل يكــن أمـرا غــر طبيعــي بالنســبة لــه أن يعــارض خطــة األمــم املتحــدة
لتقســيم فلســطني التــي طرحــت عــام  ،١٩٤٧أو اتفاقيــة الهدنــة مــع األردن التــي
توصلــت إليهــا إرسائيــل يف نيســان  .١٩٤٩وعــاوة عــى ذلــك ،اعتقــد مناحيــم
بيغــن أن عــى إرسائيــل أن تحــرر الضفــة الغربيــة مــن األردن خــال حــرب عــام
 ،۱۹٤۸فبعــد مــرور يــوم واحــد فقــط عــى قـرار إعــان إقامــة دولــة إرسائيــل قــال
بيغــن ســاخطا "ســوف نتذكــر أن الوطــن مل يتحــرر بعــد" .54وأضــاف قائــا "يشــكل
الوطــن كيانــا واحــدا مــن الناحيــة التاريخيــة والجغرافيــة ،وكل مــن يخفــق يف
االعـراف بحقنــا بــكل الوطــن ال يعــرف بحقنــا بــأي جــزء منــه ،لــن نُســل ّم أبــدا ً بحقنا
الطبيعــي واألبــدي ،وســوف نحمــل رؤيــة التحريــر الشــاملة"  .55وانســجاما مــع
( )54أنظر،
Ilan Peleg, Begin’s Foreign Policy, 1977-1983: Israel’s Move to the Right (New York:
Greenwood, 1987), p. 27.
( )55أنظر،
Menachem Begin, The Revolt (New York: Dell Publishing Co., Inc., 1977) (Originally
published 1951), pp. 433-34.
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مقوالتــه بخصــوص األردن واحتجاجــه عــى اتفاقيــة الهدنــة تقــدم مناحيــم بيغــن
مبــروع حجــب الثقــة عــن حكومــة ديفيــد بــن غوريــون.56
ولفهــم أفضــل ملوقــف حــزب الليكــود تجــاه األردن نجــد أنــه مــن الــروري
نبــن كيــف تطــورت تصــورات حــزب الليكــود تجــاه األردن خــال القــرن
أن ّ
العرشيــن ،ففــي البدايــة رفضــت الحركــة الصهيونيــة التنقيحيــة (والتــي تشــكل
األســاس الفكــري واأليدولوجــي لحــزب الليكــود) أن تعــرف بق ـرار عصبــة هيئــة
األمــم يف قرارهــا عــام  ١٩٢٢والــذي مبوجبــه تــم اســتثناء األردن مــن وعــد بلفــور.
وميكــن مالحظــة هــذا الرفــض يف شــعار ونشــيد حــروت (املكــ ّون الرئيــس يف
حــزب الليكــود) ،فالشــعار يظهــر يــدا تحمــل بندقيــة ممتــدة عــى خارطــة تضــم
األردن وفلســطني والنشــيد يحتــوي عــى الكلــات اآلتيــة" :لــأردن ضفتــان ،هــذه
لنــا واألخــرى أيضــا" .57فبالنســبة ألتبــاع هــذا الخــط األيدولويجــي والفكــري فــإن
األردن هــي مك ـ ّون أســايس مــن أرض إرسائيــل التــي يجــب تحريرهــا.
ويف واقــع الحــال ،جعــل حــزب حــروت مــن إقامــة إرسائيــل الكــرى هدفــا
ضمــه يف الوثيقــة التأسيســية للحــزب ،وهــي الوثيقــة التــي أكــدت عــى أن "الوطــن
العــري والــذي متتــد أراضيــه عــى ضفتــي نهــر األردن ،هــو وحــدة تاريخيــة
وجغرافيــة واحــدة" ،كــا أن "دور الجيــل الحــايل هــو اســتعادة الســيادة اليهوديــة
عــى هــذه األج ـزاء مــن الوطــن التــي انتزعــت منــه ومنحــت لحكــم أجنبــي".58
وبالتــايل عندمــا أعلنــت األردن الوحــدة بــن الضفــة الرشقيــة والضفــة الغربيــة
والقــدس الرشقيــة يف بدايــة الخمســينيات اشــتاط مناحيــم بيغــن غضبــا .وعــر
بيغــن عــن امتعاضــه مــن قـرار األردن وأدان ديفيــد بــن غوريــون ألنــه مل يقــم بــأي
عمــل ملنــع األردن مــن ضــم الضفــة الغربيــة ،وعـ َّد صمــت بــن غوريــون موافقــة
ضمنيــة عــى مــا قــام بــه األردن ،وبهــذا املعنــى عـ َّد بيغــن أن موقــف إرسائيــل
( )56املصدر نفسه ،ص.31 .
( )57أنظر،
Robert Bookmiller, "Likud’s Jordan policy," Middle East Policy - September 1, 1997, p. 91.
( )58أنظر،
Herut document quoted in Sasson Sofer, Begin An Anatomy of Leadership (New York: Basil
Blackwell Ltd, 1988), p. 126.
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يعكــس استســام وكأنــه "ميونــخ" أخــرى .واســتمر بيغــن وحــزب حــروت يف
الضغــط عــى الحكومــة اإلرسائيليــة الحتــال األردن خــال الخمســينيات.59
أدى مــرور الوقــت والتطــورات اإلقليميــة واإلرسائيليــة الداخليــة ذلك إىل تخفيف
حــزب حــروت مــن حــدة مواقفــه األيدولوجيــة .وأدرك بيغــن ورفاقــه يف الحــزب
بأنــه ال ميكــن لهــم أن يكونــوا مؤثريــن يف صنــاع السياســة الخارجيــة اإلرسائيليــة
إال إذا ابتعــدوا عــن التخنــدق خلــف مواقفهــم اليمينيــة وااليدولوجيــة .فالحاجــة
السياســية لخلــق متطلبــات بنــاء تحالــف مــع أحــزاب سياســية أخــرى دفعــت
حــزب حــروت ألن يتبنــى مواقــف أقــل صقريــة تجــاه األردن ،ففــي عــام ١٩٦٥
اندمــج حــزب الليكــود مــع الصهاينــة العامــة  General Zionistsمشــكلني بذلــك
كتلــة غاهــال ،وهــي خطــوة دفعــت حــروت ألن يتوقــف عــن إرصاره عــى احتــال
األردن .ومــع أن بيغــن كان مــن غــاة األيدولوجيــن إال أنــه أدرك أن شــعاره "عــان
هــي األخــرى يجــب أن تكــون لنــا" مل يكــن شــعارا واقعيــا .وبالتــايل أســقط حــزب
حــروت األردن مــن تصوراتــه األيدولوجيــة مــن حــدود أرض إرسائيــل .وانســجاما
مــع هــذا التوجــه الســيايس واأليدولوجــي الجديــد غــر حــروت مــن إسـراتيجيته
وبــدأ ينظــر إىل األردن بوصفهــا جــزءا مــن فلســطني.
وعــاوة عــى ذلــك ،فقــد أحدثــت حــرب عــام  ١٩٦٧تغيـرا راديكاليــا يف مقاربــة
الحركــة لــأردن ،ففــي أعقــاب الحــرب أصبــح حــزب حــروت راضيــا عــن غنائــم
ومكتســبات الحــرب املتعلقــة بالحــدود ،وبخاصــة عندمــا احتلــت إرسائيــل القــدس
الرشقيــة والضفــة الغربيــة .والواقــع أن نتيجــة الحــرب أعطــت حــزب حــروت
دفعــة وبالتــايل بــدأ الحــزب بتأييــد السياســات التــي تســاعد عــى إحــكام قبضــة
إرسائيــل عــى األرايض املحتلــة .ومــن هنــا جــاءت مشــاركة حــزب حــروت يف
حكومــات الوحــدة الوطنيــة منــذ عــام  ١٩٦٧ولغايــة عــام  ١٩٧٠مــن أجــل تحقيــق
هــدف واحــد وهــو منــع الحكومــة مــن التوصــل إىل أي تســوية تســتلزم تنــازال عــن
األرض الفلســطينية لصالــح األردن.
( )59أنظر،
Mohammad Ibrahim Faddah, The Middle East in Transition; A Study of Jordan’s Foreign
Policy (New York: Asia Publishing House, 1974), pp. 107-108.
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ومــع هــذا التطــور املريــح نوعــا مــا لــأردن يف موقــف حــزب حــروت والليكــود
الحقــا ،إال أن هــذا مل يكــن مصــدر راحــة كبــر يف األردن ،فهنــاك بعــض الدوائــر يف
حــزب الليكــود وبعــض الشــخصيات املؤثــرة أمثــال ارئيــل شــارون وإســحاق شــامري
وبنيامــن نتنياهــو اعتنقــت فكــرة أن األردن هــو فلســطني .وعندمــا حــدث صــدام
مســلح بــن الجيــش األردين ومنظمــة التحريــر الفلســطينية يف أيلــول  ،١٩٧0قــال
شــارون الــذي كان ضابطــا يف الجيــش اإلرسائيــي أن اإلطاحــة بالنظــام الهاشــمي
وإقامــة دولــة فلســطينية يف األردن هــو يف صالــح إرسائيــل .فمثــل هــذا التغيــر ،وفقا
لشــارون ،مــن شــأنه أن يحــول الـراع مــن كونــه عــى رشعيــة وجــود إرسائيــل إىل
رصاع عــى الحــدود .60ومل يغــر شــارون مــن هــذا املوقــف عندمــا أصبح وزيـرا للدفاع
يف حكومــة بيغــن الثانيــة وعندمــا شــن حــرب لبنــان يف العــام  ،١٩٨٢كانــت خطتــه
العســكرية يف لبنــان مصممــة لتحقيــق هــدف تغيــر النظــام الهاشــمي واســتبداله
بنظــام فلســطيني .فــكان هنــاك هــدف مخفــي مــن الحــرب عــى لبنــان وهــو خلــق
مشــكلة الجئــن بعــد أن يتدفــق الفلســطينيون مــن لبنــان إىل األردن ،تعمــل عــى
إنهــاء النظــام الهاشــمي يف عــان مــرة واحــدة وإىل األبــد .فــكان شــارون يأمــل أن
يشــكل ضغــط تدفــق الالجئــن تحــوال دميغرافيــا مــن شــأنه أن يقــوض أركان النظــام
الهاشــمي يف األردن الــذي ســيتحول وفــق هذا الســيناريو إىل وطن بديل للفلســطينيني.
ومــا مــن شــك يف أن إرصار شــارون بــأن األردن هــو فلســطني مــا هــو إال لتربيــر
وعقلنــة لضــم إرسائيــل املحتمــل للضفــة العربيــة .وحتــى إســحاق شــامري كان لــه
موقــف مشــابه ملوقــف شــارون هــذا ،وبالفعــل كتب شــامري يف مجلــة الفوريــن افريز
قائــا "الدولــة التــي تعــرف اليــوم باســم اململكــة األردنيــة هــي جــزء ال يتجــزأ مــا
كان يومــا يعــرف باســم فلســطني (وتشــكل االردن  ٪٧٧مــن فلســطني) ،فســكان
األردن هــم فلســطينيون ال يختلفــون يف لغتهــم وثقافتهــم وديانتهــم ويف تركيبتهــم
الدميغرافيــة عــن الفلســطينيني ...وأنــه ملــن ســخريات القــدر أن تســمى هــذه الدولة
اململكــة األردنيــة وليــس اململكــة الفلســطينية".61
( )60أنظر،
Ariel Sharon with David Chanoff, Warrior: An Autobiography (New York: Touchstone, 1989),
p. 247.
( )61أنظر،
Yitzhak Shamir, "Israel’ Role in a Changing Middle East," Foreign Affairs, vol. 60, no. 4 (Spring
1982) p. 791.
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ومثــل هــذا التوصيــف األيدولوجــي للحركــة التنقيحيــة ممثلــة بفكــر الليكــود
لعــب دورا مهــا يف تشــكيل تصــور الليكــود للمجتمــع والســام ،وهــو تصــور كان
مختلفــا اختالفــا جذريــا عــن تصــورات حــزب العمــل .طبعــا منــح حزبــا العمــل
والليكــود مســألة األمــن اهتاممــا بالغــا لكنهــا نظ ـرا إليهــا بشــكل مختلــف مــا
أدى إىل تكويــن اتجاهــات مختلفــة يف السياســة الخارجيــة للحزبــن .فعــى العكــس
مــن حــزب العمــل الــذي امتــاز بنــوع مــن الربغامتيــة والــذي وضــع قيمــة األمــن
قبــل قيــم مثــل األرض فــإن الليكــود الــذي كان ملتزمــا بأيدولوجيــة تعــي مــن
قيمــة األرض عــى حســاب قيــم أخــرى مثــل الســام.62
بالنســبة للربفســور اإلرسائيــي شــلومو أفنــري فــإن حــزب الليكــود ميثــل
املدرســة التــي تهتــم بالتوســع والحصــول عــى املزيــد مــن األرض .وبهــذا املعنــى
فــإن الحــزب كان مدفوعــا بأيدولوجيــا أفضــت إىل سياســة ،اســتيطانية هجوميــة يف
األرايض الفلســطينية املحتلــة .63وهدفــت هــذه السياســة مــن جملــة مــا هدفــت
إليــه ،إىل خلــق واقــع عــى األرض عــى شــكل مســتوطنات ،والتــي بدورهــا ســتمنع
أي حكومــة عامليــة مســتقبلية مــن تنفيــذ معادلــة األرض مقابــل الســام مــع
األردن أو حتــى مــع الفلســطينيني .64فالغالبيــة مــن بــن اإلرسائيليــن تنظــر إىل هذه
املســتوطنات كحقائــق ال ميكــن الرتاجــع عنهــا أو تغيريهــا ،وهــذا االعتقــاد الراســخ
لديهــم هــو أمــر ورثــوه عــن ثقافــة مــا قبــل قيــام الدولــة ،حيــث كان يعتقــد قــادة
اليشــوف بــأن حــدود الدولــة ترســمها املســتوطنات.
ومنــذ أن تــوىل الســلطة يف إرسائيــل يف عــام  ١٩٧٧مل يتــ َّن الليكــود موقفــا
رســميا علنيــا يف العالقــة مــع األردن .ومــع هــذا كان هنــاك بعــض الدوائــر املؤثــرة
( )62أنظر،
Avi Shlaim, "Israel politics and Middle East Peace Making,"Journal of Palestine Studies, Vol.
24, No. 4, (Summer 1995), pp. 21-31, p. 21.
( )63أنظر،
Shlomo Avineri, "Ideology and Israel’s Foreign Policy, " The Jerusalem Quarterly, Vol. 37
(1986), p. 6.
( )64أنظر،
Valarie Yorke, Domestic Politics and Regional Security: Jordan, Syria, and Israel, the End of an
Era (Aldershot: Gower, 1988), p. 189.
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يف الحــزب والسياســيني مثــل إســحاق شــامري والتــي ع ـ َّدت األردن مفتاحــا لحــل
الـراع .وكان أمــل هذه الشــخصيات أن يســتوىل الفلســطينيون عــى األردن وإقامة
دولــة لهــم يف رشق األردن ،وقــد أيَّــدت هــذه الدوائــر قيــام الفلســطينيني مبامرســة
حقوقهــم السياســية يف األردن .وبحكــم منصبــه وزيـرا للخارجيــة يف حكومــة بيغــن،
وأيضــا عندمــا أصبــح رئيســا للــوزراء خلفــا ملناحيــم بيغــن ،أيــد شــارون الجهــود
التــي كان بنيامــن نتنياهــو يبذلهــا يف الواليــات املتحــدة لخلــق انطبــاع بــأن األردن
هــو فلســطني .فخــال الثامنينيــات قــام نتنياهــو الــذي كان يشــغل نائــب رئيــس
البعثــة الدبلوماســية يف الســفارة اإلرسائيليــة بواشــنطن بإنشــاء شــبكة مــن اللجــان
التــي كانــت تســمى لجــان "األردن هــو فلســطني" وذلــك مــن أجــل أن تقــوم
بتوزيــع شــعارات حــول هــذه الفكــرة خــارج إرسائيــل.65
وجــاء تأســيس هــذه اللجــان يف بلــدان مختلفــة مــن أجــل مواجهــة وموازنــة
الجهــود العربيــة التــي كانــت تهــدف إىل متكــن الفلســطينيني ومنحهــم حقهــم يف
تقريــر مصريهــم .واســتند عمــل اللجــان إىل أربــع فرضيــات أساســية تــم توظيفهــا
لنــر وإقنــاع اآلخريــن بأســطورة أن األردن هــو فلســطني .وهــذه الفرضيــات هــي:
إن األردن هــو جــزء مــن فلســطني التاريخيــة .ثانيــا ،ال يختلــف األردنيــون عــن
الفلســطينيني مــن ناحيــة اللغــة والديــن والثقافــة .ثالثــا ،االنتــداب عــى فلســطني
يف نســخته األصليــة كان يضــم رشق األردن وفلســطني وبالتــايل فــإن حــل الدولتــن
قــد تحقــق بقيــام إرسائيــل واألردن .وأخـرا ،ركــزت اللجــان عــى أن قــادة فلســطني
واألردن يتحدثــون عــن الفلســطينيني واألردنيــن كشــعب واحــد.66
وقامــت هــذه اللجــان بنــر شــعارات مثــل "الشــعبان يحتاجــان دولتــن
وليسثــاث" أو "الجــدران الجيــدة تصنــع جـران طيبــن" وبالتــايل فــإن نهــر األردن
( )65أسســت لجــان "األردن فلســطني" يف اســراليا والربازيــل وكنــدا واملانيــا وفرنســا وهولنــدا واملكســيك
ونيوزلنــدة وجنــوب افريقيــا وكوريــا الجنوبيــة والســويد واململكــة املتحــدة والواليــات املتحــدة .وكانــت
مقــاالت نتنياهــو حــول هــذا املوضــوع تنــر يف منشــورات هــذه اللجــان.
( )66أنظر،
Daniel Pipes and Adam Garfinkle, "Is Jordan Palestine?" Commentary, October 1988, pp.
35-42.
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هــو الجــدار لألمــن والســام .وخــال الثامنينيــات والنصــف األول مــن التســعينيات
كانــت هــذه املقولــة أو لنقــل الروايــة هــي الســائدة كأســاس لحــل النـزاع العــريب
اإلرسائيــي .وكان كبــار قــادة الليكــود أمثــال شــارون ونتنياهــو وبني بيغن وموشــيه
أرنــس وغريهــم ناشــطون يف الرتويــج ملقولــة وشــعار "األردن هــو فلســطني".
قاتــل حــزب الليكــود ب ـراوة خــال الثامنينيــات ملنــع أي حــل ســيايس مــع
األردن ،وبالتــايل فــإن األردن توصــل إىل نتيجــة مفادهــا أن هدفــه يف منــع إقامــة
دولــة فلســطينية ال يعنــي أنــه قــادر عــى منــع الليكــود مــن ضــم الضفــة الغربيــة.
وبالتــايل وكــا ذكرنــا ســابقا ،قــام األردن بفــك االرتبــاط اإلداري والقانــوين مــع
الضفــة الغربيــة ونتيجــة لذلــك فقــد شــعار الخيــار األردين أهميتــه ورونقــه .وكان
لقــرار امللــك حســن بفــك االرتبــاط القانــوين واإلداري أثــر يف إحــداث نقلــة يف
مواقــف كل مــن الليكــود والعمــل .ففــي حالــة العمــل أخــذت مقولــة الخيــار
الفلســطيني تزحــف بقــوة يف أوســاط الحــزب ،يف حــن بــدأ الليكــود يــرى يف األردن
رشيــكا ملنــع إقامــة دولــة فلســطينية يف األرايض الفلســطينية.
غــر أن تعنــت حــزب الليكــود يف املوقــف مــن عمليــة الســام أضعــف الحــزب
يف مطلــع التســعينيات ،وهــو األمــر الــذي أفــى إىل خســارة الحــزب انتخابــات
عــام  ،١٩٩٢وبالتــايل فقــد الحــزب تأثــره يف السياســة الخارجيــة .فسياســة عــدم
التنــازل عــن انــش واحــد التــي انتهجهــا اســحق شــامري وحلفــاؤه يف الليكــود
انتهــت واســتبدلت بالخيــار الفلســطيني الــذي تبنــاه اســحق رابــن عندمــا تــوىل
ســدة الحكــم يف عــام  .١٩٩٢وبعــد أن أصبــح الليكــود يف املعارضــة قــام حــزب
العمــل بتوجيــه دفــة السياســة الخارجيــة يف اتجــاه مختلــف ملــا كان عليــه األمــر
أبــان حكــم الليكــود .ففــي أيلــول مــن عــام  ١٩٩٣قــام رابــن وعرفــات بتوقيــع
اتفــاق أوســلو وقامــا باملصافحــة الشــهرية يف حديقــة الــورود أمــام البيــت األبيــض.
وكان لهــذا االتفــاق أثــر كبــر يف إرسائيــل بحيــث اعتــر كبــار قــادة حــزب الليكــود
اتفــاق أوســلو املوقــع بــن إرسائيــل ومنظمــة التحريــر الفلســطينية جرميــة ضــد
الصهيونيــة .ولهــذا فــإن حــزب الليكــود عــارض االتفــاق وأطلــق حملــة ضــده وضــد
مهنــديس االتفــاق ،وهــو األمــر الــذي خلــق أجــواء مــن التحريــض التــي انتهــت
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مبقتل رئيس الوزراء اسحق رابني.
ويف أعقــاب أوســلو قــام حــزب الليكــود بإعــادة النظــر يف سياســته الخارجيــة
تجــاه األردن .وقــام نتنياهــو بالنــأي بنفســه عــن شــعار األردن هــو فلســطني
وبالتــايل رمــى بثقلــه داعــا اتفاقيــة الســام األردنيــة اإلرسائيليــة .ووفقــا لنتنياهــو
فــإن شــعار األردن هــو فلســطني "ميكــن أن يكــون موقــف بعضهــم يف املــايض ،لكنه
مل يكــن أبــدا موقفــا رســميا لحــزب الليكــود .وهــو أيضــا ليــس املوقــف الرســمي أو
غــر الرســمي لحــزب الليكــود اليــوم ...أنــا مؤمــن بــأن القضيــة الفلســطينية يجــب
أن تحــل يف إطــار دولتــن :األردن وإرسائيــل ...ونحــن ننظــر إىل اســتقرار األردن
وحكومتــه كأمــر أســايس يف السياســة الخارجيــة لحــزب الليكــود وميكــن أن أقــول
أن هــذا ينطبــق عــى السياســة الخارجيــة اإلرسائيليــة".67
وبالفعــل صــوت الكنيســت اإلرسائيــي عــى اتفاقيــة الســام مــع األردن ،فمــن
بــن  ١٢٠عضــو كنيســت أيــد االتفاقيــة  ١٠٥أعضــاء ومل يصــوت ضدهــا إال أعضــاء
الحــزب اليمينــي املتطــرف موليــدت .68لكــن بعــد ثالثــة أيــام مــن تصويــت
الكنيســت عــى االتفاقيــة كتــب ارئيل شــارون مقــاال يف صحيفــة يديعــوت احرنوت
ليــرح ملــاذا كان مــن الصعــب عليــه دعــم اتفاقيــة الســام مــع األردن .فبالنســبة
لشــارون فــإن املــادة التاســعة مــن معاهــدة الســام والتــي اعرتفــت بحــق األردن يف
األماكــن املقدســة يف القــدس كانــت ســببا رئيســا المتناعــه عــن التصويــت لصالــح
املعاهــدة .ومــع ذلــك فقــد فــرح كبــار املســؤولني بــاألردن بعــد أن علمــوا بــأن
حــزب الليكــود صـ ّوت لصالــح املعاهــدة .فبالنســبة لــأردن فــإن دعــم الليكــود كان
يعنــي نوعــا مــن إضفــاء الرشعيــة لــأردن ،وبالتــايل رحبــوا بهــذا التغيــر يف موقــف
حــزب الليكــود .ومــن نافلــة القــول أن نقــول أنــه كان هنــاك انطبــاع ســائد
يف األردن يــر عــى أن حــزب الليكــود كان يســعى لطــرد الفلســطينيني (ترانســفري)
( )67مقابلة مع صحيفة الستار االردنية 26-21 ،متوز .1994
( )68خمســة مــن أصــل ســتة أعضــاء كنيســت امتنعــوا عــن التصويــت عــى املعاهــدة هــم مــن أعضــاء
الليكــود وهــم :دوف شيالنســي ومايــكل ايتــان ورون نحــان وارئيــل شــارون وليمــور ليفانــت.
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تجــاه األردن ،وكان ذلــك كابوســا طــارد امللــك حســن ملــدة خمســة عــر عامــا أي
منــذ تــويل الليكــود الحكــم عــام .١٩٧٧
عــى أيــة حــال ،فقــد ســعى بنيامــن نتنياهــو (الــذي أصبــح زعيــا لحــزب
الليكــود خلفــا إلســحاق شــامري) إىل اســتغالل معاهــدة الســام مــع األردن
لتقويــض عمليــة أوســلو .وهنــا اعتقــد نتنياهــو أن مثــة مصلحة مشــركة بــن األردن
وإرسائيــل ملنــع إقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة ،فبالنســبة لنتنياهــو فــإن دولــة
فلســطينية مســتقلة ســتكون واحــدة ذات نزعــة تحرريــة وستشــكل خط ـرا عــى
كل مــن األردن وإرسائيــل .ووفقــا لهــذا التفكــر فــإن "مــن الواجــب عــى األردن
وإرسائيــل أن يتعاونــا لقمــع املطالــب التحرريــة لــدى الفلســطينيني وللتوصــل إىل
اتفــاق اسـراتيجي يتعلــق بيهــودا والســامرة إليجــاد رابــط بــن الســكان واألردن".69
وقــد اســتمر نتنياهــو يف كيــل املديــح لــأردن كأمنــوذج ملــا ينبغــي أن يكــون عليــه
الســام.
وبالرغــم مــن مقــوالت نتنياهــو فــإن امللــك حســن شــعر باإلحبــاط الشــديد
بســبب إخفــاق نتنياهــو االســتمرار يف نفــس سياســات اســحق رابــن .فــكان ســلوك
نتنياهــو وترصفاتــه خــال فــرة حكمــه األوىل موجعــة بالنســبة للملــك حســن،
لذلــك فشــهر العســل يف العالقــات بينهــا كان قصــر املــدى .ففــي وقــت قيــايس
متكــن نتنياهــو مــن التمهيــد لســام بــارد بــن الجانبــن (ســنتناول هــذه النقطــة
عــى وجــه التحديــد يف الفصــل الرابــع) مــا شــكل تهديــدا لحلــم امللــك حســن
بالســام.

( )69ملزيد من التفاصيل أنظر،

Robert Bookmiller, Likud’s Jordan Policy.
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- 3خاتمة :صعود الخيار الفلسطيني عند
حزب العمل
مــن خــال التقديــم يف هــذا الفصــل لكيــف تطــور األردن يف تفكــر إرسائيــل
االســراتيجي وكيــف تطــور األمــر وفقــا للمصالــح اإلرسائيليــة ،يتبــن لدينــا أن
هنــاك مســألة واحــدة ال بــد مــن التوقــف عندهــا وهــي :اإلرسائيليــون مــن
مختلــف أطيافهــم السياســية يجمعــون عــى هــدف الحفــاظ عــى دولــة يهوديــة.
مبعنــى آخــر ،فــإن السياســة اإلرسائيليــة تســتند إىل رضورة الحفــاظ عــى هــدف أن
اليهــود ينبغــي أن يك ّونــوا الغالبيــة الســاحقة يف إرسائيــل ،وهــذا هــو اإلطــار الــذي
يجمــع عليــه الصهاينــة مــن أقــى اليســار إىل أقــى اليمــن .ومــع ذلــك فــإن هــذا
اإلطــار امل ّوحــد لليهــود يف إرسائيــل ال يفــي بالــرورة إىل إســراتيجية موحــدة
تجمــع اليهــود يف أحزابهــم السياســية املختلفــة فيــا يتعلــق بــاألردن واألرايض
الفلســطينية املحتلــة .ففــي كثــر مــن املناســبات (كــا يكشــف الفصــل) يعمــل
السياســيون بشــكل مضــاد لبعضهــم بعضــا ،وبالفعــل فالتنافــس الدائــم بــن رابــن
وبــرس وبــن دايــان وألــون أحــدث شــلال يف عمــل األحـزاب مــا أفــى إىل نــوع مــن
الجمــود يف سياســة إرسائيــل الخارجيــة تجــاه األردن واألرايض الفلســطينية املحتلــة.
واألردن بــذل جهــودا مضنيــة الســتعادة األرايض التــي فقدهــا أثــر مشــاركته يف
حــرب عــام  ١٩٦٧لكــن دون فائــدة ،فجهــود امللــك حســن إلقنــاع قــادة حــزب
العمــل بــرورة صنــع الســام مــع األردن قبــل فــوات األوان ذهبــت أدراج الريــاح.
ووضــع قــادة حــزب العمــل باللــوم عــى الجانــب العــريب مــن خــال إرصارهــم
بأنــه مل يكــن هنــاك رشيــك عــريب راغــب وقــادر عــى إجـراء مفاوضــات ســام مــع
إرسائيــل .70ومــع ذلــك يتضــح أن لعبــة إلقــاء اللــوم عــى الجانــب العــريب مــا هــي
( )70عن هذه النقطة أنظر،
Yossi Beilin, Israel: A Concise Political History (New York: St Martin’s Press, 1992).
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إال ســحابة دخــان تخفــي خلفهــا عــدم قــدرة الحكومــات اإلرسائيليــة املتعاقبــة
عــى التوصــل إىل حســم النقــاش والجــدل املــوروث يف الحركــة الصهيونيــة واملتعلق
بحــدود الدولــة .فالعمــل بهــذا املعنــى تبنــى شــعار الخيــار األردين دون أن يكــون
لديــه القــدرة عــى ترجمتــه إىل واقــع لألســباب الســالفة ،وبالتــايل بقــي شــعارا ال
ميكــن أخــذه عــى محمــل الجــد.
ومل يســتغرق الوقــت طويــا حتــى توصــل امللــك حســن إىل نتيجــة دفعتــه إىل
فــك االرتبــاط اإلداري والقانــوين مــع الضفــة الغربيــة عــام  ،١٩٨٨وهــي الخطــوة
التــي جعلــت مــن شــعار الخيــار األردين شــعارا مــن دون جاذبيــة .لذلــك ذهــب
حــزب العمــل إىل انتخابــات عــام  ١٩٨٨دون أن يكــون لديــه شــعار للســام ،أو
شــعار يعكــس سياســة العمــل تجــاه األرايض املحتلــة .وحتــى الثامنينيــات مــن
القــرن املــايض ســيطر عــى حــزب العمــل مجموعــة قليلــة مــن القــادة التــي كانــت
محصنــة يف مواقعهــا وهنــا الحديــث عــن بــرس ورابــن وهــو مــا جعــل مــن
الحــزب تنظيــا تراتيبيــا تكــون فيــه الســلطة مركــزة بيــد عــدد قليــل مــن القــادة.
وكان القــادة يف وضــع مكنهــم دامئــا مــن تحديــد مــن يصبــح مرشــحا النتخابــات
الكنيســت وذلــك عــن طريــق أكــر املرشــحني وال ًء لهــم مــن قبــل لجنــة الرتشــيح.
فتقــوم لجنــة الرتشــيح بإعــداد قامئــة املرشــحني ومــن ثــم توافــق عليهــا اللجنــة
املركزيــة للحــزب .وبالتــايل فــإن طريقــة اختيــار املرشــحني ضمنــت دامئــا أن يبقــي
املرشــحني عالقــة زبائنيــة مــع كبــار القــادة .مبعنــى أنــه ال ميكــن ألي ســيايس غــر
منتـ ٍـم لهــذا املعســكر أو ذاك أن يكــون يف عالقــة زبائنيــة مــع هــذا القائــد أو ذاك
أن تكــون لــه فرصــة الرتشــح.
ومــع انهيــار نظــام الفصائــل املكونــة لحــزب العمــل بعــد عــام  ١٩٧٤ظهــر
معســكران حــول قائديــن هــا بــرس ورابــن .وبالتــايل نجــد أن زعيــم كل معســكر
يكافــح مــن أجــل أن يضمــن احتــال اتباعهــا أماكــن متقدمــة مــن قامئــة الرتشــيح
حتــى يضمــن نجاحهــم يف االنتخابــات .وهــذا بــدوره ميكــن القــادة مــن تقويــة
مكانتهــم بــن النخــب .ونتيجــة لهــذه العالقــة الزبائنيــة مل يكــن مــن
املتخيــل أن يقــوم التابــع باإلفصــاح عــن تفضيالتــه السياســية إذا كانــت تختلــف
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مــع قائــد املعســكر دون املخاطــرة بفقــدان فرصــه يف االنتخابــات .ومــع ذلــك
فبعــد إدخــال اإلصالحــات السياســية الداخليــة يف حــزب العمــل تحــرر الزبائــن
مــن ســطوة قــادة املعســكرات وبالتــايل أصبــح لــدى الزبائــن القــدرة عــى البحــث
عــن تغيــر أيدولوجــي .ويف كثــر مــن األحيــان كنــا نشــاهد أن قائــد املعســكر
يقــوم بتغيــر موقفــه ليتناســب مــع املطالــب املتزايــدة للزبائــن يف التغيــر .فمثــا
أصبــح شــيمعون بــرس منتبهــا إىل أراء يــويس بيلــن الــذي كان ينظــر إليــه بأنــه
أهــم تابعــي بــرس .وهــذا التغــر ســاعد الحــزب عــى تبنــي مقاربــة حاممئيــة
متزايــدة يف العالقــة مــع الفلســطينيني .فالشــباب أمثــال يــويس بيلــن وافراهــام
بــورغ وحاييــم رامــون تبنــوا الخيــار الفلســطيني .ولعــل هــذا التطــور هــو الــذي
دفــع حــزب العمــل إىل تــرك الخيــار األردين لصالــح الخيــار الفلســطيني.
بــكل املقاييــس يعــد صعــود الليكــود إىل ســدة الحكــم عــام  ١٩٧٧عالمــة فارقــة
يف تاريــخ السياســة اإلرسائيليــة ،وهــذا مــن شــأنه أن جعــل لعامــل االيدولوجيــا
أثــر أكــر وضوحــا يف صناعــة السياســة اإلرسائيليــة .فالليكــود تحــت قيــادة
مناحيــم بيغــن ومــن بعــده اســحق شــامري كان مدفوعــا بايدولوجيــا صهيونيــة
ميينيــة تنقيحيــة تــرى يف الضفــة الغربيــة والقــدس الرشقيــة جــزءا رئيســا مــن أرض
إرسائيــل التوراتيــة .والرتجمــة العمليــة ملثــل هــذه االيدولوجيــا هــو إنشــاء املزيــد
مــن املســتوطنات يف قلــب الضفــة الغربيــة ذات الكثافــة الســكانية العاليــة ،فــكان
الشــعار هــو إقامــة أكــر عــدد ممكــن مــن املســتوطنات أينــا كان ذلــك ممكنــا.
وكــا قلنــا مــن قبــل ،فــإن الهــدف الرئيــس مــن مشــاركة الليكــود يف الحكومــات
كان ملنــع حكومــات العمــل املســتقبلية مــن تقديــم تنــازالت يف األرايض لصالــح
األردن حتــى لــو كان ذلــك يف ســياق إبـرام معاهدة ســام شــاملة .فالســام بالنســبة
لحــزب الليكــود كان تعبـرا مخففــا وملطفــا لتقديــم إرسائيــل التنــازالت يف األرض.
إضافــة إىل ذلــك ،فقــادة حــزب الليكــود الذيــن تبنــوا سياســة عــدم التنــازل حتــى
عــن انــش واحــد ميقتــون الدميقراطيــة إذا كانــت األخــرة ســتفيض إىل تنــازالت
يف األرايض مقابــل الســام .وحتــى عــرب إرسائيــل مل يكــن ينظــر إليهــم كمواطنــن
كامــي املواطنــة ،وهــم بالتــايل يجــب أن يحرمــوا مــن املشــاركة يف صنــع القـرارات
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املتعلقــة بــاألرض والســام .واشــتاط حــزب الليكــود غضبــا عندمــا ســاعد أعضــاء
الكنيســت العــرب رابــن يف أن يكــون لــه أغلبيــة برملانيــة بعــد انتخابــات عــام
 .١٩٩٢وبالفعــل عــر عــن هــذه املشــاعر ارئيــل شــارون عندمــا كتــب مقــاال نــر
يف صحيفــة يديعــوت أحرنــوت يف الثالــث مــن متــوز  ،١٩٩٢والــذي قــال فيــه :
"االنقــاب الســيايس الحقيقــي يف دولــة إرسائيــل مل يحــدث يف عــام  ،١٩٧٧ولكــن يف
عــام  ،١٩٩٢فعندمــا صعــد الليكــود كان ذلــك يعنــي أن حــزب الليكــود حــل محــل
كتلــة يهوديــة سياســية أخــرى .لكــن يف عــام  ١٩٩٢حــدث يشء مختلــف متامــا
وهــو أمــر مقلــق ومخيــف ،فــأول مــرة يف تاريــخ دولــة إرسائيــل تحــدد األقليــة
العربيــة وبخاصــة األقليــة املعاديــة للصهيونيــة مــن يحكــم إرسائيــل ومــن يحــدد
مســتقبلها".71
باختصــار شــديد ميكــن القــول أن الخالفــات الجوهريــة بــن العمــل والليكــود
كانــت حــول قيمــة األرض ،فحــزب العمــل عـ َّد أي تنــازل لــأردن يف األرض مقابــل
الســام أمــر مــن شــأنه أن يحافــظ عــى طبيعــة إرسائيــل الدميقراطيــة واليهوديــة.
ومــا إرصار العمــل عــى التســوية التــي يتخللهــا تنــازل يف األرايض إال اعــراف
باملخــاوف الدميغرافيــة التــي شــكلت كابوســا مقلقــا لهــم .لهــذا الســبب اختــار
حــزب العمــل شــعار الخيــار األردين .وعــى النقيــض مــن حــزب العمــل ،مل يكــن
الليكــود ليعــر املقولــة الدميغرافيــة الكثــر مــن االهتــام ،فالليكــود أرص عــى أن
إلرسائيــل الحــق التاريخــي يف الســيادة عــى الضفــة الغربيــة والقــدس الرشقيــة
وقطــاع غــزة .مبعنــى أن الليكــود منــح قيمــة األرض مكانــة عاليــة ســبقت كل
القيــم األخــرى مبــا فيهــا الســام.
وســواء بتخطيــط أو مــن دون ذلــك رســمت الحكومــات اإلرسائيليــة املتعاقبــة
اتجاهــا يف سياســتها للصــدام مــع األردن (املزيــد عــن ذلــك يف خامتــة الكتــاب).
وعــى نحــو ال يخلــو مــن املفارقــة بــدأ العديــد مــن اإلس ـراتيجيني اإلرسائيليــن
بطــرح فكــرة الخيــار األردين مــن جديــد كســيناريو لحــل ال ـراع الفلســطيني
( )71يديعوت أحرنوت 3 ،متوز .1992
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اإلرسائيــي .وكــا ســرى يف الفصــل القــادم وكذلــك يف خامتــة الكتــاب فــإن مثــل
هــذا الســيناريو ســيكون كارثيــا عــى مصالــح األردن وهــو ســيناريو مكــروه مــن
قبــل الغالبيــة الســاحقة مــن أبنــاء الشــعب األردين.

83

الفصل الثالث:
معضلة األردن اإلسرائيلية

تقديم
يف كتابــه فرصتنــا األخــرة يحــذر امللــك عبداللّٰــه الثــاين قائــا " كل واحــد يف
اإلقليــم يخــى بأننــا ســنبتيل بحــرب أخــرى مدمــرة ...والسياســة اإلرسائيليــة هــي
الســبب الرئيــس لهــذا الواقــع القاتــم" .72وبــكل تأكيــد فامللــك عبداللّٰــه ليــس وحده
يف هــذا التفكــر ،فهنــاك غالبيــة ســاحقة بــن األردنيــن تتفــق مــع املقولــة التــي
تفيــد بــأن السياســات اإلرسائيليــة تشــكل التهديــد األكــر لــأردن.
فاألردنيــون ســواء الشــعب أو الرســميون ال يثقــون بإرسائيــل وهنــاك مخــاوف
قويــة مــن السياســات اإلرسائيليــة تعكســها الصحافــة األردنيــة ،فنظــرة رسيعــة
عــى الصحــف اليوميــة واملواقــع اإلخباريــة يف األردن حتــى بعــد توقيــع معاهــدة
الســام تكشــف بــأن املخــاوف مــن السياســات اإلرسائيليــة وعواقبهــا هــي حقيقيــة
ومنتــرة يف كل مــكان يف البلــد .فمثــا خــال الثــاث ســنوات األخــرة عجــت
الصحافــة األردنيــة باملقــاالت التــي تحــذر مــن السياســات واملشــاريع اإلرسائيليــة
التــي ميكــن أن تشــكل خط ـرا عــى األردن.
الروايــة األردنيــة الســائدة أنــه ومنــذ الحــرب العربيــة اإلرسائيليــة األوىل يف
عــام  ،١٩٤٨وإرسائيــل هــي املصــدر األســاس للتهديــدات ألمــن واســتقرار األردن،
وهنــاك ثالثــة مصــادر تغــذي مثــل هــذا االنطبــاع الواســع االنتشــار بــن األردنيــن.
أوال ،اســتمرار االحتــال اإلرسائيــي لــأرايض الفلســطينية ،وعــدم االســتقرار املزمــن
يف اإلقليــم بشــكل عــام ،وأخ ـرا ضعــف االقتصــاد األردين .وســركز هــذا الفصــل
عــى املصــدر األول للتهديــد وهــو األكــر خطــورة مــن وجهــة نظــر األردنيــن.
فالسياســات اإلرسائيليــة تجــاه القضيــة الفلســطينية وطبعــا تجــاه األردن شــكلت
التحــدي األكــر الــذي كان عــى األردن أن يتصــدى لــه منذ عــام  .١٩٤٨ومــن الصعب
( )72أنظر،
King Abdullah II of Jordan, Our Last Best Chance: The Pursuit of Peace in a Time of Peril
(New York City: Viking Press, 2011).
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عــى املســؤولني األردنيــن توقــع األفعــال اإلرسائيليــة مــا خلــق حالــة مــن عــدم
التيقــن اإلس ـراتيجية أقلقــت ص ّنــاع الق ـرار يف عــان .وبالرغــم مــن ذلــك ميكــن
القــول أن الجانبــن متكنــا مــن إدارة عالقتهــا بنجــاح نســبي ،ويف الواقــع قــام امللــك
حســن أكــر مــن أي شــخصية أخــرى بقيــادة العالقــات مــع إرسائيل بطريقــة مكنته
مــن تجنــب املواجهــات العســكرية بعــد عــام  .١٩٦٧والحقيقــة أن معضلــة األردن
اإلرسائيليــة طــاردت امللــك حســن وســيطرت عــى تفكــره وســلوكه يف اإلقليــم.
لقــد كتــب الكثــر عــن عالقــة األردن مــع إرسائيــل أو عــى مــا وصفــه أحــد
املؤرخــن اإلرسائيليــن عــن "أفضــل األعــداء" .73غــر أن جــل مــا كتــب عــن
هــذه العالقــة ركــز عــى روايتــن متنافســتني لتفســر تطــور العالقــات األردنيــة
اإلرسائيليــة .فالروايــة الســائدة عنــد العــرب هــي أن األردن عمــل بشــكل مضنــي
ملنــع إقامــة دولــة فلســطينية ولذلــك قــام بإيجــاد رشيــك إرسائيــي حتــى يســهل
مــن مهمتــه .ووفقــا لهــذه الروايــة فــإن اإلس ـراتيجية السياســية لــأردن والتــي
تتمحــور حــول التوصــل إىل تســوية ســليمة مــع إرسائيــل يف أعقــاب حــرب ١٩٦٧
صممــت الســتعادة الســيطرة عــى األرايض الفلســطينية لفــرض الســيادة األردنيــة
عليهــا وعــى حســاب منظمــة التحريــر الفلســطينية .وبالتــايل فــإن سياســة األردن
اصطدمــت مــع املوقــف الســيايس املفضــل عنــد غالبيــة العــرب والقــايض بإقامــة
دولــة فلســطينية مســتقلة ،فالسياســة األردنيــة حســب هــذا املنظــور هــي التــي
وضعــت األردن يف مــدار صدامــي مــع منظمــة التحريــر الفلســطينية ومؤيديهــا
داخــل وخــارج األردن.
ويف مقابــل هــذه الروايــة هنــاك روايــة أخــرى مضــادة تعكــس املوقــف الرســمي
األردين والتــي تفيــد بــأن منظمــة التحريــر والعــرب بشــكل عــام أخفقــوا يف الوفــاء
بالتزاماتهــم أو تحمــل مســؤولياتهم وهــم بالتــايل يتهمــون األردن بالتوســع ،وأحيانا
( )73عىل سبيل املثال أنظر،
Uri Bar-Joseph, The Best of Enemies: Israel and Transjordan in the War of 1948 (London:
Frank Cass, 1987).
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بالتعــاون مــع إرسائيــل يف وقــت كان جــل عمــل األردن منصبــا عــى اســتعادة
األرض الفلســطينية حتــى يتمكــن الفلســطينيون مــن مامرســة حــق تقريــر املصــر
عــى أرضهــم املحــررة .واعتقــد امللــك حســن بــن طــال بــأن بــاده مهيــأة أفضــل
ولديهــا فرصــة أفضــل الســتعادة الضفــة الغربيــة قياســا مبنظمــة التحريــر (الالعــب
األقــل مــن دولــة) مل تعــرف بهــا ارسائيــل أو حتــى الواليــات املتحــدة .فوفقــا لهــذه
الروايــة ،ينظــر إىل الضفــة الغربيــة والقــدس الرشقيــة كأراض متكــن الجيــش األردين
مــن إنقاذهــا عــام  ١٩٤٨مــن ســقوط حتمــي واحتــال كانــت القــوات اإلرسائيليــة
تريــده.
مــا ال شــك فيــه أن كال مــن الروايتــن الســالفتني تقــدم أدلــة مقنعــه لدعــم
فرضياتهــا األساســية ،غــر أن هــذا الفصــل يحــاول أن يقــول بــأن هنــاك جــزءا مــن
الحقيقــة وليــس كلهــا يف كل روايــة ،والحقيقــة هــي يف املنطقــة الوســطى .ويف
الروايتــن ال نجــد تركي ـزا عــى معضلــة األردن اإلرسائيليــة وهــو مــا ســركز عليــه
هــذا الفصــل ملعرفــة كيــف تطــورت إرسائيــل يف التفكــر االسـراتيجي األردين عــى
مــدار العقــود الســابقة؟ وكيــف ينظــر األردنيــون إلرسائيــل؟ ومــا هــو أثــر سياســات
األخــرة عــى املصالــح اإلسـراتيجية األردنيــة؟ ويف الواقــع دخــل األردنيــون يف نقاش
عــام ســاخن حــول مــاذا يريــدون مــن إرسائيــل .مــن هنــا أقــول يف هــذا الفصــل،
ويف الكتــاب بشــكل عــام بــأن إرسائيــل شــكلت تحديــا كب ـرا للنظــام الهاشــمي
وللشــعب األردين عــى حــد ســواء.
ولعــل دور األردن يف الســلم والحــرب يشــكل جوهــر العالقــة األردنيــة
اإلرسائيليــة املعقــدة ،فصحيــح أن كل الالعبــن يف الـراع العــريب اإلرسائيــي يــرون
أن مثــة دورا لــأردن ،فإنــه ال يوجــد اتفــاق عــى نــوع الــدور الــذي ميكــن أن تلعبــه
األردن اليــوم .ومــا غائــب يف هــذا النقــاش والكتابــات هــو أثــر اســتمرار ال ـراع
وكيــف فـ ّرق بــدال مــن أن و ّحــد األردنيــن .فتصــور األردنيــن لحــدة الـراع مــع
إرسائيــل قــد أطــال مــن الخالفــات الداخليــة حــول مــا هــو األســلوب أو املقاربــة
املثــى للتعامــل مــع إرسائيــل والتحــدي الناجــم عــن ذلــك.
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يتألــف هــذا الفصــل مــن ثالثــة أقســام ،يعالــج القســم األول البيئــة اإلس ـراتيجية
املتغــرة التــي يعيشــها ويتفاعــل معهــا األردن ،ونظ ـرا للتغ ـرات الدامئــة يف هــذا
اإلقليــم املتقلــب أصبــح لألردنيــن شــكوك حــول فرصهــم يف اســتعادة الضفــة
الغربيــة والقــدس الرشقيــة ،وهــذا أحــدث نقلــة يف التفكــر اإلس ـراتيجي األردين
حيــال فكــرة إقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة .أمــا القســم الثــاين فيتفحــص تطــور
مدرســتني يف التفكــر األردين حــول فكــرة إقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة عــن
األردن وإرسائيــل مــن عدمهــا .ويســلط القســم األخــر عــى الجــدل حــول دور
األردن الــذي ميكــن أن تلعبــه لتســوية الـراع مــع إرسائيــل والجــدل الدائــر حــول
الكونفدراليــة.
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-1البيئة اإلستراتيجية لألردن
ابتــدا ًء ميكــن القــول أن معضلــة األردن اإلرسائيليــة تتــأىت جزئيــا مــن انخ ـراط
األردن يف القضيــة الفلســطينية حتــى يف الفــرة التــي ســبقت قيــام دولــة إرسائيــل.
فكــا هــو الحــال مــع بعــض الــدول العربيــة ،دخــل األردن الحــرب يف عــام ١٩٤٨
للدفــاع عــن فلســطني مــن الهجــات اليهوديــة .بيــد أن املشــكلة تكمــن يف أن
األنظمــة العربيــة التــي دخلــت الحــرب مل تكــن موحــدة خلــف هــدف اسـراتيجي
متفــق عليــه ويف الكثــر مــن األحيــان ترصفــت بشــكل متناقــض مــع بعضهــا بعضــا
مــا أضعفهــا ووفــر فرصــة إلرسائيــل للنيــل منهــا واحــدا تلــو اآلخــر .وعــى عكــس
مــا متنتــه األنظمــة العربيــة قاتــل الجيــش األردين بشــكل مكنــه مــن الســيطرة
عــى أج ـزاء كبــرة مــن األرض التــي كانــت مخصصــة للفلســطينيني وفقــا لخطــة
التقســيم .وبســبب مركزيتــه الجغرافيــة بقــي األردن العبــا ورشيــكا كان عليــه
طلــب عــال ســواء ألغ ـراض الحــرب أو الســام يف اإلقليــم.
فعــى نحــو الفــت ،أدت مشــاركة األردن يف الحــرب العربيــة اإلرسائيليــة األوىل
إىل نتيجتــن مختلفتــن لكنهــا ال تخلــوان مــن الرتابــط .أوال ،أنهــى األردن الحــرب
األوىل مبكاســب عــى األرض بعــد أن متكــن مــن الســيطرة عــى الضفــة الغربيــة
والقــدس الرشقيــة .وهــذه الســيطرة التــي تزامنــت مــع الهزميــة العســكرية للقوات
الفلســطينية والعربيــة األخــرى مهــدت الطريــق أمــام الوحــدة بــن الضفتــن .ثانيــا،
تغــرت البنيــة الدميغرافيــة يف األردن بشــكل كبــر بعــد أن أصبــح مئــات اآلالف مــن
الفلســطينيني مواطنــن أردنيــن.
وكان للموقــع الجيوســيايس لــأردن واغتيــال امللــك عبداللّٰــه األول عــام ١٩٥١
أثــر كبــر يف تقليــص هامــش املنــاورة لــأردن وبالتــايل عــاىن األردن مــن انكشــاف
اسـراتيجي ( )Strategic vulnerabilityواضــح ليــس فقــط يف العالقــة مــع إرسائيل
وإمنــا أيضــا يف العالقــة مــع الــدول العربيــة .وعليــه ،فــإن محــاوالت األردن إنتــاج
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نظــام إقليمــي يتناســب مــع سياســته الخارجيــة غــر الصداميــة قــد تلقــت رضبــة
بســبب انتشــار املــد القومــي العــريب يف النصــف الثــاين مــن الخمســينيات .فانتصــار
الرئيــس جــال عبدالنــارص عــى العــدوان الثــايث يف عــام  ١٩٥٦وتصديــه بنجــاح
للغــزو األجنبــي واملشــاريع االمربياليــة ح ّولــه مبــارشة إىل قائــد وبطــل قومــي ال
ينازعــه أحــد .وكان لصعــود جــال عبدالنــارص بهــذه الطريقــة وقدرتــه عــى
توظيــف الدعايــة املؤثــرة وتوظيفــه لخطــاب معــاد إلرسائيــل ومعــاد لالســتعامر
واالمربياليــة أن خلــق أمــا بــن الفلســطينيني يف األردن ،ومــن هنــا أصبــح جــال
عبدالنــارص مصدرإلهــام ألعــداد متزايــدة مــن األردنيــن مــن أصــل فلســطيني مــا
خلــق نوعــا مــن مشــاعر العــداء للملــك حســن الــذي نظــر إليــه كزعيــم خانــع
ومؤيــد للواليــات املتحــدة وممتثــل للضغوطــات اإلرسائيليــة والغربيــة.
ومل يكــن امللــك حســن غــر واع لهــذا الوضــع ،لذلــك كان عــى امللــك الشــاب
أن يتصــدى للتحــدي النــارصي مــن خــال اســرضاء الجامهــر وتجنــب العواقــب
الســلبية لخطــاب عبدالنــارص املعــادي لــأردن مــن خــال إظهــار نفســه بأنــه قائــد
عــريب حقيقــي .ويف الوقــت ذاتــه تــرف امللــك حســن بطريقــة مكنتــه مــن تجنب
االعتــداءات اإلرسائيليــة ،فامللــك تعلــم بالتجربــة املــرة بــأن اســتفزاز إرسائيــل قــد
يضــع األردن يف مواجهــة مســلحة مل يكــن جيشــه مســتعدا لهــا .وألن العــرب مل
يهبــوا ملســاعدة األردن يف كل امل ـرات التــي تعــرض فيهــا العتــداء إرسائيــي عمــل
امللــك حســن عــى إحــداث تــوازن ( )Balancing actحــذر يف سياســته الخارجيــة.
ومل يقــف التحــدي الــذي كان األردن يواجهــه عنــد هــذا الحــد ،إذ متــت مأسســة
الحركــة الوطنيــة الفلســطينية مــن خــال إنشــاء منظمــة التحريــر الفلســطينية
عــام  ١٩٦٤وهــو تطــور أقلــق صنــاع الق ـرار يف عــان .فالرئيــس املــري جــال
عبدالنــارص هــو مــن ســاعد الفلســطينيني تأســيس منظمتهــم حتــى يحقــق جملــة
مــن األهــداف مــن بينهــا تقويــض مكانــة األردن ،وخلــق قيــد جديــد عــى سياســته
الخارجيــة .لذلــك كانــت عالقــة األردن مبنظمــة التحريــر الفلســطينية يف الفــرة
التــي ســبقت حــرب عــام  ١٩٦٧عالقــة يشــوبها الشــك والتوتــر ،غــر أن حــرب عــام
 ١٩٦٧أحدثــت تغيــرا يف العالقــة لصالــح منظمــة التحريــر الفلســطينية .فبعــد
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الحــرب أصبــح برنامــج حركــة فتــح يف وضــع أقــوى إذ تحــدت حركــة فتــح النظــام
األردين الــذي كان عليــه أن يســيطر عــى ترصفاتهــا ونشــاطاتها.كام يلخــص الوضــع
عدنــان أبــو عــودة "بعــد الحــرب املدمــرة مل يعــد األردن يف موقــع مينــع فيــه
الفلســطينيني املرشديــن مــن تنظيــم أنفســهم وحمــل الســاح ملقاومــة االحتــال
اإلرسائيــي".74
ويف تلــك الفــرة عــى وجــه الخصــوص اختلــف األردن مــع منظمــة التحريــر
عــى نقطتــن .أوالهــا ،أ ّن إســراتيجية األردن تســتند إىل محاولــة اســتعادة
األرايض التــي فقدتهــا بالحــرب عــن طريــق توظيــف الدبلوماســية ،وعــن طريــق
العمــل مــع املجتمــع الــدويل لوضــع نهايــة لالحتــال اإلرسائيــي .وعــى النقيــض
متامــا مــن ذلــك ،لجــأت منظمــة التحريــر إىل تكتيــكات حــرب العصابــات والتــي
كان مــن شــأنها أن ألحقــت أذى كبــرا يف السياســة األردنيــة الرســمية ألنــه كان
عــى النظــام أن يتحمــل الهجــات االنتقاميــة والعدائيــة اإلرسائيليــة التــي كانــت
تســتخدم تكتيــكات املنظمــة كســبب كاف للهجــوم عــى أهــداف أردنيــة .فالغارات
اإلرسائيليــة دمــرت الكثــر مــن البنــى التحتيــة وخلقــت توتــرا بــن منظمــة
التحريــر والنظــام يف األردن .ثانيهــا ،كان هنــاك خــاف بــن املنظمــة واألردن فيــا
يتعلــق بالهــدف النهــايئ ،فبينــا كان األردن مــع فكــرة التوصــل إىل تســوية ســلمية
تضمــن لــه اســتعادة األرايض املحتلــة بحــدود عــام  1967ســعت منظمــة التحريــر
الفلســطينية إىل تعبئــة وحشــد كل الطاقــات لتحريــر كل فلســطني .ونظ ـرا لهــذا
التبايــن يف املواقــف واألهــداف النهائيــة ونظـرا لوجــود حالــة مــن الشــك املتبــادل
الكبــرة ميكــن القــول أن الصــدام العســكري والدمــوي بينهــا كان أم ـرا حتميــا.
وكان طــرد منظمــة التحريــر مــن األرايض األردنيــة مــن قبــل النظــام األردين
برهــان واضــح عــى قــوة األردن للتوصــل إىل صفقــة سياســية وســلمية مــع إرسائيل.
وهنــا وبعــد أن انتــر امللــك حســن عــى املنظمــة شــعر بأنــه تحــرر مــن القيــود
( )74أنظر،
Adnan Abu Odeh, Jordanians, Palestinians, and Hashemite Kingdom in the Middle East Peace
Process, (Washington DC: USIP Press, 1999), p. 152.
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الداخليــة التــي اعتقــد امللــك بأنهــا كانــت تحرمــه مــن هامــش املنــاورة تجــاه
التســوية الســلمية مــع إرسائيــل .ومــع ذلــك مل ترتــق الحكومــات اإلرسائيليــة (كــا
تــم مناقشــته يف الفصلــن الســابقني) إىل مســتوى تطلعــات امللــك حســن ،وبالتــايل
أخفقــت الحكومــات اإلرسائيليــة يف تقديــم أي عــرض يتناســب ورشوط امللــك
لتوقيــع معاهــدة ســام .فعــدم قــدرة أو عــدم رغبــة حــزب العمــل االســتجابة
ملطالــب امللــك املتعلقــة بالســام أضعفــت مــن مكانــة األردن يف السياســة العربيــة.
فلــم يخــر األردن فقــط معركــة التمثيــل أمــام منظمــة التحريــر يف مؤمتــر الربــاط
للعــام  ١٩٧٤لكــن انتخابــات عــام  ١٩٧٧أحدثــت انقالبــا سياســيا بإرسائيــل وجلبت
الليكــود للســلطة مــا أقنــع امللــك حســن بــأن إرسائيــل ليســت راغبــة وليســت
قــادرة عــى صنــع الســام مــع األردن .فامل ُثــل الصهيونيــة التنقيحيــة أخافــت امللــك
حســن واألردنيــن ودفعتهــم للقلــق ليــس فقــط عــى مســتقبل الضفــة الغربيــة
والقــدس الرشقيــة ولكــن أيضــا عــى األردن نفســه هــذه املــرة.
صحيــح أن األردن تلقــى رضبــة وهزميــة سياســية إثــر قــرار مؤمتــر الربــاط
الــذي اعــرف مبنظمــة التحريــر الفلســطينية كممثــل رشعــي ووحيــد للشــعب
الفلســطيني ،غــر أن هــذا التطــور مل يــ ِن األردن عــن االســتمرار يف بحثــه عــن
الســام مــع إرسائيــل يف الســبعينيات والثامنينيــات .لكــن جهــود األردن للتوصــل
إىل ســام دائــم وشــامل مــع إرسائيــل مل تفــض إىل يشء .فمنظمــة التحريــر أخفقــت
يف إحــداث اعتــدال عــى مواقفهــا تجــاه إرسائيــل وبالتــايل أعاقــت محــاوالت امللــك
حســن الراميــة إىل الحصــول عــى التأييــد الــدويل لصنــع الســام يف الــرق األوســط.75
ومــا زاد مــن الطــن بلــة هــو أن البيئــة اإلقليميــة كانــت متقلبــة بشــكل متزايــد.
فإرسائيــل كانــت تحــت حكــم الليكــود والــذي كان فيــه دوائــر متطرفــة تــرى
بــاألردن فلســطني ،كــا كانــت العـراق (الحليــف االسـراتيجي لــأردن) متورطــة يف
حــرب دمويــة وحــرب غــر محســومة مــع إيـران .وعــاوة عــى ذلــك ،بقيــت فكــرة
( )75جــرى خــال النصــف األول مــن الثامنينيــات جولتــان للمحادثــات بــن منظمــة التحريــر الفلســطينية
ممثلــة بيــارس عرفــات واألردن بهــدف التوصــل إىل خطــة عمــل مشــركة الســتعادة األرض املحتلــة بشــكل
ســلمي ،غــر أن هــذه الجهــود فشــلت بســبب تكتيــكات عرفــات ومراوغتــه وبســبب االختالفــات الداخليــة
بــن الفصائــل املك ّونــة ملنظمــة التحريــر الفلســطينية.
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امللــك حســن املتعلقــة بعقــد مؤمتــر دويل (ميكّنــه مــن البقــاء يف ســياق اإلجــاع
العــريب ومينحــه مظلــة إلجـراء محادثــات مبــارشة مــع إرسائيــل) مقيــدة بلعبــة شــد
الحبــل بــن اســحق شــامري وشــيمعون بــرس مــا جعلهــا فكــرة بعيــدة املنــال .ويف
منتصــف الثامنينيــات عارضــت إرسائيــل والواليــات املتحــدة فكــرة انعقــاد مؤمتــر
دويل للســام ،وهــو مــا أضعــف مــن قــدرة امللــك حســن يف اقنــاع منظمــة التحريــر
للموافقــة عــى الفكــرة .وكان لخــاف امللــك حســن مــع شــيمعون بــرس الــذي مل
يكــن قــادرا عــى تنفيــذ اتفــاق لنــدن واإلخفــاق يف دفــع شــامري عــى الدخــول يف
ـكل رضبــة أخرى ملحــاوالت امللــك الراميــة لصنع الســام.76
جهــود ســلمية مثمــرة أن شـ َّ
ومــع انــدالع االنتفاضــة األوىل تراجــع التأثــر األردين يف الضفــة الغربيــة ،ويف
الوقــت ذاتــه كثفــت إرسائيــل مــن النشــاط االســتيطاين يف الضفــة الغربيــة بهــدف
خلــق وقائــع عــى األرض للتأثــر عــى نتائــج أي مفاوضــات مســتقبلية ،ويف الوقــت
ذاتــه توصــل امللــك حســن إىل نتيجــة واضحــة تفيــد بــأن جهــوده ملنــع إقامــة
دولــة فلســطينية مســتقلة عــن األردن ال يعنــي أن الليكــود لــن يضــم الضفــة
الغربيــة .مبعنــى آخــر توصــل امللــك حســن إىل نتيجــة مفادهــا أن محاوالتــه الجادة
املســتمرة لــن تفــي إىل يشء .لكــن مــع انفجــار األوضــاع يف األرايض املحتلــة
وانــدالع االنتفاضــة الفلســطينية مل تفلــح جهــود امللــك حســن يف الحصــول عــى
تأييــد ســكان الضفــة الغربيــة ،وبســبب ذلــك لجــأ امللــك حســن إىل خيــار آخــر
"كإسرتاتيجيةاســتباقية لحاميــة مصالحــه الحيويــة وفــك االرتبــاط اإلداري والقانــوين
مــع الضفــة الغربيــة وبخاصــة بعــد أن أثبتــت القيــادة الفلســطينية مراوغتهــا فيــا
يتعلــق بالتعــاون مــع األردن لتســوية ال ـراع".77

( )76مل تفــض اتفاقيــة لنــدن التــي نوقشــت يف الفصــل املــايض إىل أي نتيجــة ،فقــد اختلــف عليهــا كل مــن
شــيمعون بــرس واســحق شــامري (وهــا الركيــزة األساســية للحكومــة) ،وكان الختالفاتهــا والتنافــس بينهــا أن
أفشــل املهمــة وبالتــايل وضــع اتفــاق لنــدن عــى الــرف.
( )77أنظر،
Hassan A. Barari, Jordan and Israel: Ten Years Later (Amman: Center for Strategic Studies,
2004), p. 24.
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ويف الفــرة مــا بــن قــرار فــك االرتبــاط مــع الضفــة الغربيــة يف عــام ١٩٨٨
وتوقيــع اتفــاق أوســلو عــام  ١٩٩٣تغــرت البيئتــن الدوليــة واإلقليميــة بشــكل كبري
مــا ق ـ ّدم لــأردن فرصــا جديــدة وفــرض قيــودا يف الوقــت ذاتــه .فانتهــاء الحــرب
البــاردة وتفــكك االتحــاد الســوفييتي وهزميــة العــراق عــام  ١٩٩١خلــق تــوازن
قــوى جديــد عــزز مــن مكانــة إرسائيــل اإلس ـراتيجية ،فالخلــل يف موازيــن القــوى
أصبــح فادحــا لصالــح إرسائيــل .وبنفــس الوقــت تقريبــا هاجــر مــا يقــارب مــن
مليــون مهاجــر جديــد مــن دول االتحــاد الســوفييتي إىل إرسائيــل وهــو مــا خلــق
مخــاوف يف األردن مــن أنــه قــد تلجــأ حكومــة الليكــود إىل تهجــر الفلســطينيني
مــن األرايض املحتلــة تجــاه األردن مــن أجــل خلــق مســاحة إضافيــة الســتيعاب
املهاجريــن الــروس انســجاما مــع فكــرة إرسائيــل الكــرى التــي كان يُعتقــد بــأن
رئيــس الحكومــة اســحق شــامري يتبناهــا ويســعى إليهــا .وهنــا بــرز للســطح كابوس
الرتانســفري.
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- 2موقف األردن من الدولة الفلسطينية:
مدرستان
عــى مــر الســنوات متكــن امللــك حســن (الــذي متســك مبقاليــد صناعــة سياســة
بــاده تجــاه إرسائيــل) مــن إيجــاد نــوع مــن التــوازن يف سياســته مــا أمكنــه مــن
النــأي بــاألردن وحاميتــه مــن تقلبــات اإلقليــم .وانعكــس إرصار امللــك حســن عــى
اســتعادة األرايض املحتلــة ذروة مهنتــه كملــك ،وكذلــك إميانــه العميــق وثقتــه
بقدرتــه عــى املــي بدبلوماســية تســتند إىل قدراتــه الشــخصية ،انعكــس ذلــك
كلــه عــى مــدى كثافــة اتصاالتــه مــع العــامل الخارجــي .ال تــكاد تخلــو مقابلــة
واحــدة لــه مــع اإلعــام الغــريب دون أن يــردد امللــك حســن اســطوانة وترنيمــة
األرض مقابــل الســام ،فهــو مل يكــن ليحلــم بــأي يشء آخــر ومل يكــن مســتعدا ألن
يقــدم عــى أي تســوية ال تضمــن ترجمــة معادلــة األرض مقابــل الســام إىل واقــع،
ومــع ذلــك مل يكــن ذلــك ســهال كــا أســلفنا عــى صفحــات هــذا الكتــاب.
يف هــذه البيئــة اإلسـراتيجية املتقلبــة والتــي يصعــب التيقــن بها والتــي أوجدت
التحديــات والفــرص يف الوقــت ذاتــه بــرزت مدرســتان (وإن مل يتزامنــا) عنــد النخب
الحاكمــة بــاألردن تتعلقــان باملوقــف مــن مســألة إقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة
ومنــح الفلســطينيني حــق تقريــر املصــر كــا هــو ســائر الشــعوب عــى هــذه
املعمــورة .فاملدرســة األوىل عارضــت فكــرة إقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة عــن
األردن ،وكانــت ســائدة يف أوســاط األجهــزة األمنيــة والنخــب التقليديــة ،فبالنســبة
ألنصــار هــذه املدرســة كان ينبغــي عــى األردن أن يلعــب دورا بــارزا يف الضفــة
الغربيــة وأن ال يســمح بإقامــة دولــة فلســطينية ألن مــن شــأنها أن تشــكل خطـرا
عــى األمــن الوطنــي األردين ،فهــي دولــة بهــذا املعنــى كانــت ســتكون ذات طبيعــة
متطرفــة وكانــت ستشــكل تهديــدا عــى األردن وكان مــن املمكــن أن تعمــل عــى
إحــداث تطــرف بــن األردنيــن مــن أصــل فلســطيني وتعــرض األردن إىل مســتوى
كبــر مــن عــدم التيقــن ومــن عــدم االســتقرار .واملفارقــة يف هــذا املوقــف يتطابــق
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مــع وجهــة نظــر اليمــن اإلرسائيــي الــذي جــادل أبــرز رمــوزه مــن السياســيني
واملفكريــن واألكادمييــن بــأن أي دولــة فلســطينية مســتقلة ســتكون بالــرورة ذات
نزعــة تحرريــة مــا يشــكل خطــرا عــى كل مــن األردن وإرسائيــل معــا .78ومــع
ذلــك علينــا أن نتذكــر أن مقولــة اليمــن هــذه كانــت ومــا زالــت تســتخدم لتربيــر
التوســع اإلرسائيــي االســتيطاين عــى حســاب الفلســطينيني.
وعــى النقيــض مــن املدرســة األوىل ظهــرت مدرســة ثانيــة تــرى بــأن إقامــة دولــة
فلســطينية مســتقلة أمــرا وتطــورا ايجابيــا بالنســبة لــأردن ويصــب يف مصالــح
األردن العليــا .فهــذا التطــور ســيضع حــدا لفكــرة الوطــن البديــل التــي يعارضهــا
األردنيــون بقــوة .واملنــارصون لهــذه املدرســة يوظفــون مقــوالت أمنيــة ودميغرافيــة
لدعــم مواقفهــم ،فهــم يجادلــون بــأن عــدم التوصــل إىل حــل الدولتــن ســيعني مــن
جملــة مــا يعنــي وحــدة بــن األردن والفلســطينيني ورمبــا ســيفيض (وهنا الســيناريو
األســوأ) إىل هج ـرات فلســطينية جامعيــة إىل األردن .وإذا مــا تــم ذلــك فســيكون
الفلســطينيون عندهــا أغلبيــة بــاألردن وســيتمكنوا عندهــا مــن إقامــة دولتهــم
مــكان األردن .وهــم بذلــك يــرون أن اإلخفــاق يف ترجمــة فكــرة حــل الدولتــن إىل
واقــع يجــب أن ينظــر إليــه يف األردن كنذيــر شــؤم وكمقدمــة لزعزعــة االســتقرار
بــاألردن .وعــاوة عــى ذلــك فــإن مــن شــأن إقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة
أن يرســم الحــدود بــن األردنيــن والفلســطينيني ويفــي إىل بلــورة هويــة وطنيــة
أردنيــة مســتقلة وواضحــة ومختلفــة عــن الهويــة الفلســطينية.
ولفــرة طويلــة كان امللــك حســن يتزعــم املدرســة األوىل ،وانســجاما مــع هــذا
املوقــف بــذل امللــك حســن مــا يف وســعه الســتعادة الضفــة الغربيــة والقــدس
الرشقيــة للســيادة األردنيــة .وأحيانــا لعــب امللــك حســن لعبــة مزدوجــة إذ خلــق
انطباعــا بأنــه مؤيــد لفكــرة إقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة يف حــن أنــه ويف
الوقــت ذاتــه كان يســعى لتجــاوز منظمة التحرير الفلســطينية لتمثيل الفلســطينيني.
( )78ملزيد من التفاصيل حول هذه النقطة انظر،
Efraim Inbar and Shmuel Sandler, The Risks of Palestinian Statehood, Mideast Security and
Policy Study (Tel Aviv: Begin and Sadat Center for Strategic Studies, 1997).
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وعــى الرغــم مــن تفضيــل الجانــب اإلرسائيــي لــأردن بــدال مــن منظمــة التحريــر
كرشيــك يف حــل ال ـراع إال أن قــادة إرسائيــل كانــوا مدركــن جيــدا بــأن امللــك
ـب هــذا االتفــاق مطالبــه
حســن مــا كان ليوقــع عــى أي اتفــاق ســام مــا مل يلـ ِّ
املعروفــة واملتمثلــة باالنســحاب حتــى حــدود الرابــع مــن حزيــران مــع تبــادل
طفيــف ومحــدود يف األرايض .وكانــت مطالــب امللــك حســن تشــكل مثنــا مــا كان
ألي حكومــة إرسائيليــة أن تقــدم عــى تقدميــه دون التعــرض الهتـزازات داخليــة.79
وفتــح فشــل الجانبــن اإلرسائيــي واألردين يف التوصــل إىل تســوية ســلمية البــاب
عــى مرصاعيــه أمــام منظمــة التحريــر الفلســطينية لتز ُّعــم مطالــب الفلســطينيني
يف تقريــر املصــر .وبعــد أن وقّــع يــارس عرفــات اتفــاق أوســلو مــع رابــن يف عــام
 ١٩٩٣بــدأت النخــب الحاكمــة يف األردن تعديــل مواقفهــا حيــال فكــرة إقامــة دولــة
فلســطينية مســتقلة ،ويف هــذه األثنــاء بــدأت املدرســة الثانيــة الظهــور يف الخطــاب
الرســمي األردين ويف الهيمنــة عــى السياســة األردنيــة شــيئا فشــيئا.
وخــال النصــف األول مــن التســعينيات تطــورت دبلوماســية امللــك حســن
برسعــة وقــام بتوثيــق عالقتــه مــع اســحق رابــن ،وكان امللــك مدفوعــا برغبــة
وحاجــة إلقنــاع اإلرسائيليــن ألخــذ مصالــح األردن بعــن االعتبــار وبخاصــة عندمــا
يتفــاوض الطرفــان الفلســطيني واإلرسائيــي عــى قضايــا الحــل النهــايئ ،ومــا أن
اطــأن امللــك بــأن إرسائيــل بقيــادة رابــن ســتأخذ يف حســاباتها مصالــح األردن يف
قضايــا الحــل النهــايئ حتــى رمــى بثقلــه خلــف فكــرة دولــة فلســطينية مســتقلة.
ويف رســالة لــه وجههــا إىل رئيــس الحكومــة األردين عبدالســام املجــايل عــرض
امللــك برصاحــة موقفــه عندمــا قــال" :لقــد الحظنــا مؤخ ـرا قيــام بعــض الدوائــر
اإلرسائيليــة التــي تزعــم بأنهــا تتكلــم باســم األردن باالدعــاء بــأن أمننــا ســيتعرض
لخطــر يف حــال قيــام دولــة فلســطينية ...وهــذه االدعــاءات ال أســاس لهــا مــن الصحة
ونحــن نرفضهــا جملــة وتفصيــا .وشــعرنا بــرورة توضيــح هــذا املوقــف ليــس
( )79ملزيــد مــن التفاصيــل حــول اللقــاءات الرسيــة بــن امللــك حســن وقــادة إرسائيــل أنظــر إىل كتــاب موشــيه
زاك باللغــة العربية،
Moshe Zak, Hussein Makes Peace (Bar Ilan University: Begin and Sadat Center for Strategic
Studies, 1996).
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فقــط عــى املســتوى الوطنــي ألن األردنيــن واعــون ملوقفنــا ،ولكــن عــى املســتوى
الــدويل حتــى تــرى الحقيقــة النــور وحتــى ال تتعــرض لتشــويه بــأي صــورة أو
شــكل .فــاألردن ال يخــى أحــدا يف هــذه املنطقــة".80
وبالفعــل تأثــر األردنيــون بهــذا املوقــف الرســمي املتطــور ،ونظــرة رسيعــة عــى
النقــاش العــام الــذي جــرى حينهــا بــاألردن تكشــف أنــه يف الوقــت الــذي أصبــح
فيــه امللــك مؤيــدا للمدرســة الثانيــة تك ـ ّون شــبه إجــاع وطنــي يف األردن يــرى
بــأن إقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة يصــب يف مصالــح األردن اإلسـراتيجية .لهــذا
الســبب أيضــا رمــى األردن بثقلــه خلــف مبــادرة الســام العربيــة التي تبنتهــا القمة
العربيــة التــي عقــدت يف بــروت يف آذار  ٢٠٠٢وتــم التأكيــد عليهــا مــرة أخــرى
يف قمــة عربيــة أخــرى عقــدت عــام  .٢٠٠٧فــاألردن بهــذا املعنــى ســعى بشــكل
حثيــث لخلــق إجــاع عــريب حــول فكــرة الســام مــع إرسائيــل وعمــل عــى تعبئــة
املجتمــع الــدويل لدعــم تنفيــذ حــل الدولتــن إلنهــاء ال ـراع بــن الفلســطينيني
واإلرسائيليــن .ومل يغفــل األردن الحاجــة إىل كســب تأييــد الواليــات املتحــدة لهــذه
الفكــرة ،وبالفعــل لعــب األردن دورا بــارزا يف إقنــاع الرئيــس بــوش بأهميــة خطــة
خارطــة الطريــق لتنفيــذ رؤيــة الرئيــس بــوش بحــل الدولتــن .81ومنــذ ذلــك الوقــت
واألردن يركــز جهــوده عــى دور محتمــل للواليــات املتحــدة ألن األخــرة ميكــن لهــا
أن تضــع الضغــوط الرضوريــة عــى إرسائيــل حتــى تســتجيب إرسائيــل لــروط
الســام التــي وردت يف مبــادرة الســام العربيــة.
وبعــد عقــود عــى كفــاح الشــعب الفلســطيني ملامرســة حقــه يف تقريــر املصــر
وبعــد النجاحــات النســبية للحركــة الوطنيــة الفلســطينية يف تثبيــت موطــئ قــدم
لهــا يف أجـزاء مــن الضفــة العربيــة وقطــاع غــزة وبعــد أن أدرك الجانــب اإلرسائيــي
( )80رســالة مــن امللــك حســن إىل رئيــس الــوزراء عبدالســام املجــايل يف الرابــع مــن كانــون أول  .1997الرســالة
موجــودة عــى املوقع:
www.kinghussein.gov.jo
( )81مــن نقــاش جــري بينــي وبــن مــروان املعــر الــذي شــغل منصــب نائــب رئيــس حكومــة عندمــا كان
باحثــا يف مركــز الدراســات اإلس ـراتيجية بالجامعــة األردنيــة يف متــوز .2006
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أن الورطــة الدميغرافيــة املزمنــة تجــره عــى االنســحاب مــن األرايض املحتلــة يبــدو
أن الجانــب الفلســطيني أصبــح أقــرب مــن أي وقــت مــى إىل تحقيــق حلمــه
بتقريــر املصــر .لكــن أيضــا مل ميــر الفلســطينيون يف انقســام كهــذا منــذ عقــود،
فحــاس ســيطرت عــى غــزة عــام  ٢٠٠٧بشــكل دمــوي وطــردت القــوى الوطنيــة
العلامنيــة األخــرى األمــر الــذي أخــذ الفلســطينيني خطــوة للــوراء يف مرشوعهــم
وســعيهم لتحقيــق االســتقالل ورمبــا مهــد الطريــق لفــوىض قادمــة.
ووفقــا لهــذا التحليــل ميكــن القــول أن الفــوىض املتوقعــة يف األرايض الفلســطينية
ســتكون يف حــال تحققهــا مصــدرا رئيســا لقلــق األردن ،فــاألردن دامئــا مــا عــرض
مســاعدة الفلســطينيني يف ســعيهم لتحقيــق األمــن واالســتقرار .ومــع ذلــك فثقــة
األردن بقــدرة الفلســطينيني يف اســتثامر اللحظــة التاريخيــة التــي جــاءت بعــد
حــرب لبنــان عــام  ٢٠٠٦لتحقيــق حــل الدولتــن تراجعــت تدريجيــا .وكان هنــاك
مــن يتحــدث عــن إمكانيــة أن ينظــر إىل األردن ويطلــب منهــا التدخــل ،واآلن ونظرا
للجمــود يف عمليــة الســام فهنــاك مطالــب متزايــدة بــأن يلعــب األردن دورا يف
الضفــة الغربيــة .ففــي هــذه املناخــات املتقلبــة ،هنــاك مــن بــدأ يفكــر يف حتميــة
انخـراط األردن يف الضفــة الغربيــة ،واألردنيــون قــد يجــدوا أنــه مــن املكلــف جــدا
اإلبقــاء عــى حالــة مــن االبتعــاد بينــا يفشــل الفلســطينيون يف الســمو فــوق
خالفاتهــم الحزبيــة والفصائليــة ملامرســة مســوؤلياتهم التاريخيــة .82وهنــاك نخــب
أردنيــة مؤثــرة أبــدت قلقــا املتزايــد مــن إخفــاق الفلســطينيني يف إقامــة حكومــة
فاعلــة مــا يؤجــل تنفيــذ حــل الدولتــن وهــو مــا ســيقلل مــن احتامليــة إقامــة
دولــة فلســطينية يف نهايــة املطــاف.83
وهنــا مــن املســتبعد أن تكــون هنــاك عــودة إىل الخيــار األردين يف شــكله ومعنــاه
التقليــدي ،فــاألردن مل يعــد يســعى لحكــم الفلســطينيني ألن مــن شــأن ذلــك أن
يظهــر وكأن األردن هــي دولــة احتــال وال ميكــن للفلســطينيني إال أن يعارضــوا ذلــك
( )82مقابلة مؤلف الكتاب مع عبدالسالم املجايل ،عامن  15متوز .2006
( )83املصدر نفسه.
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ملصلحــة اســتقاللهم .84وبعبــارة أخــرى مــن غــر املتخيــل يف هــذه اللحظــة أن
يقبــل الفلســطينيون بــأن يصبحــوا أردنيــن .وهنــاك تبايــن يف الــرأي بــن األردنيــن
فيــا يخــص الــدور املســتقبيل لــأردن يف الضفــة الغربيــة .فامللــك عبداللّٰــه الثــاين
تخــى عــن كل أطــاع األردن الســابقة يف الضفــة الغربيــة ،وألســباب تاريخيــة (مــن
ضمنهــا عــدم الثقــة املتبادلــة بــن النظــام األردين ومنظمــة التحريــر) تحــرك األردن
بحــذر يف العالقــة مــع الفلســطينيني حتــى ال يبــدو وكأنــه يق ـ ّوض مــن مســاعي
الفلســطينيني يف تحقيــق اســتقاللهم .واملوقــف الرســمي األردين يفيــد بأنــه وعــى
الرغــم مــن الحساســيات التاريخيــة ميكــن لــأردن أن يلعــب دورا أمنيــا فقــط
يف الضفــة الغربيــة مــع أن مثــل هــذا الــدور قــد يكــون إشــكاليا ولــن ترتــاح لــه
الكثــر مــن الجامعــات الفلســطينية .فــاألردن قــد يجــد أ ّن مــن مصلحتــه أن يصبــح
منخرطــا بشــكل غــر مبــارش يف فلســطني خوفــا مــن مــأالت انــدالع العنــف غــرب
النهــر .ولهــذا الســبب عــرض األردن تدريــب الرشطــة الفلســطينية وإرســال قــوات
بــدر املرابطــة يف األردن ملســاعدة الســلطة الفلســطينية يف تهدئــة الوضــع األمنــي.
غــر أن الكثــر مــن كبــار موظفــي الدولــة األردنيــة يــرون أن أي انخـراط لــأردن يف
مثــل هــذا الــدور يجــب أن ال يــأيت إال بعــد أن يطلــب الفلســطينيون أنفســهم ذلــك
وبالتنســيق التــام مــع الســلطة الفلســطينية عــى أن يقتــر مثــل هــذا االنخـراط
عــى الــدور األمنــي فقــط .ويف الوقــت ذاتــه يــرى األردنيــون أن هنــاك حاجــة
ماســة إلعــادة تأهيــل رشيــك فلســطيني للمفاوضــات عــى اعتبــار أن هــذه هــي
الوســيلة الوحيــدة الســتباق أي أعــال طائشــة مــن قبــل إرسائيــل وعــى اعتبــار
أن هــذه هــي الوســيلة الوحيــدة إلعــادة الحيــاة ملســار املفاوضــات الفلســطيني
اإلرسائيــي.
وبهــذا الصــدد يعــارض اإلســاميون واليســاريون أي دور محــدود لــأردن يف
الضفــة العربيــة قبــل قيــام دولــة فلســطينية مســتقلة وقابلــة للحيــاة .85ويجادلــون
( )84مثــة إجــاع بــن األردنيــن حــول هــذه النقطــة ،فخــال مقابــايت ونقاشــايت مــع سياســيني يف مواقــع
رفيعــة عــروا عــن معارضتهــم القويــة مــن حتــى مجــرد التفكــر يف فكــرة الخيــار األردين والتــي تعنــي لهــم
انتحــارا سياســيا.
( )85مقابلة مؤلف الكتاب مع زيك بني رشيد ،األمني العام لجبهة العمل اإلسالمي ،عامن 30 ،حزيران .2006
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بــأن أي تــورط أردين يف األرايض الفلســطينية قبــل قيــام دولــة فلســطينية ســيكون
لــه أثــار مدمــرة عــى القضيــة الفلســطينية ،غــر أن هــؤالء املنتقديــن ملثــل هــذه
الفكــرة مل يقدمــوا خطــة عمــل بديلــة .ويف واقــع الحــال هنــاك أعــداد متزايــدة مــن
بــن األردنيــن تعتقــد بــأن إرسائيــل تســعى إلحيــاء فكــرة الخيــار األردين والــذي إن
تحقــق ســيعني عمليــا القضــاء عــى أي فرصــة إلقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة.
ويف مثــل هــذا املنــاخ فــإن ردة فعــل الــرأي العــام األردين ســتكون ســلبية .وقــد
حــذرت أحــزاب املعارضــة األردنيــة مــن املشــاركة ب "مؤامــرة ضــد الشــعب
الفلســطيني" .كــا أن الوطنيــن األردنيــن وجهــوا ســهام نقدهــم إىل فكــرة الــدور
األمنــي لــأردن يف الضفــة الغربيــة وكــرروا مقــوالت بــأن أي عــودة ملثــل هــذا
الــدور ســتكون مبثابــة انتحــار وطنــي .86وبشــكل عــام فــإن األردنيــن مــن مختلــف
ألــوان الطيــف الســيايس يــرون بــأن هنــاك القليــل مــا يكســبونه والكثــر مــا
يخرسونــه يف حــال قــرر مامرســة دور أمنــي يف الضفــة الغربيــة.
ومــع ذلــك فــإن رفــض األردن التدخــل يف الشــؤون الفلســطينية ال ميكــن أن
يكــون ق ـرارا نهائيــا ،فاملوقــع الجيوس ـراتيجي لــأردن والتهديــد املتصــور الناتــج
عــن غيــاب التســوية عــى املســار الفلســطيني والتدهــور يف البيئــة اإلقليميــة هــي
عوامــل ميكــن أن تجــر األردن عــى أن ميــارس دورا يف األرايض الفلســطينية يف
املســتقبل البعيــد .ففشــل العمليــة الســلمية يف أعقــاب انهيــار مباحثــات كامــب
ديفيــد عــام  ٢٠٠٠وأحاديــة شــارون 87التــي ظهــرت بعــد انــدالع انتفاضــة األقــى
أفضــت إىل نقــاش متقطــع يف األردن يتعلــق مبــا هــي النتيجــة املحتملــة لل ـراع
الفلســطيني اإلرسائيــي .وبالرغــم مــن دعــم التيــار املركــزي يف إرسائيــل لفكــرة حــل
الدولتــن كــا تظهــر اســتطالعات الــرأي العلميــة فاألردنيــون غــر مهتمــن بذلــك.88
فهنــاك انطبــاع واســع االنتشــار عــن األردنيــن أن إرسائيــل تؤيــد الفكــرة لفظيــا
( )86ناهض حرت" ،هل نواجه الكونفدرالية منفردين؟" عمون نيوز. www.ammonnews.net ،
( )87تبنــى شــارون فكــرة مفادهــا أن يــارس عرفــات ليــس ذي صلــة وأن ال رشيــك فلســطيني ميكــن أن
يتفــاوض مــع اإلرسائيليــن ،لذلــك تبنــى مقاربــة تســتند إىل االنســحاب مــن غــزة بشــكل أحــادي ودون
التنســيق مــع الفلســطينيني .فشــارون كان يســعى إىل تحديــد حــدود إرسائيــل مــن جانــب واحــد.
( )88ملزيــد مــن التحليــل العميــق لتطــور موقــف إرسائيــل بخصــوص فكــرة إقامــة دولــة مســتقلة للفلســطينيني
أنظــر إىل اســتطالعات الــرأي التــي أجراهــا مركز تامــي ألبحاث الســام ،جامعــة تــل أبيــب.http://peace.tau.ac.il /،
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بينام هي مستمرة يف خلق الحقائق عىل أرض الواقع.
هنــاك بعــض الدوائــر يف األردن تــرى أن إرسائيــل جــادة يف االنفصــال عــن
الفلســطينيني للحفــاظ عــى الطبيعــة الدميقراطيــة اليهوديــة .وهــذه املقولــة التــي
يرددهــا بعــض األردنيــن جــاءت نتيجــة لقناعــة بــأن إرسائيــل ميكــن لهــا أن تســاعد
يف إقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة رشيطــة أن يتوقــف الفلســطينيون عــن العنف،
لكنهــم يشــككون فيــا إذا ســتكون حــدود الدولــة قابلــة للحيــاة .89وباختصــار ،فــإن
النقــاش متحــور حــول ثــاث قضايــا محــددة تتعلــق بقــدرة الفلســطينيني عــى
إقامــة دولــة مســتقلة وبــدور األردن وباحتــاالت الكونفدراليــة مــع الفلســطينيني.
ولغايــة اآلن فــإن املوقــف الرســمي يف األردن يركــز عــى الدعــم املطلــق لفكــرة
حــل الدولتــن وأن الدبلوماســية األردنيــة هــي ملتزمــة لتنفيــذ حــل الدولتــن.
والنقطــة الرئيســة يف األردن هــي أن أي ترتيــب وحــدوي ســيايس مســتقبيل مــع
الفلســطينيني ال ميكــن التفكــر بــه قبــل أن يحقــق الفلســطينيني حلمهــم يف
إقامــة دولــة مســتقلة لهــم .فبشــكل عــام يؤيــد األردنيــون حــل الدولتــن مــن
أجــل الحفــاظ عــى مصالحهــم الوطنيــة الحيويــة .وهنــاك العديــد مــن األســباب
التخــاذ مثــل هــذا املوقــف ،منهــا الخــوف مــن العواقــب اإلسـراتيجية املرتتبــة عــى
احتــال هجــرة الفلســطينيني يف حــال فشــل حــل الدولتــن وأصبــح اليهــود أقليــة
يف املنطقــة املمتــدة مــن البحــر املتوســط إىل نهــر األردن .فــاألردن يعــرف مصالحــه
الوطنيــة بلغــة حــل الدولتــن ،وبالفعــل حــذر امللــك عبداللّٰــه الثــاين يف عــام ٢٠٠٦
ويف غــر مناســبة مــن أنــه يف حــال فشــل التوصــل إىل حــل الدولتــن خــال عامــن
مقبلــن فعندهــا لــن تكــون هنــاك فرصــة إقامــة مثــل هــذا الحــل املنشــود أردنيــا.90
مل يــرح امللــك عبداللّٰــه اإلطــار الزمنــي (عامــان) لكــن كان هنــاك قضيتــان ميكــن
( )89مقابلــة مؤلــف الكتــاب مــع فايــز الطراونــة ،عــان 20 ،متــوز  .2006يف املقابلــة أرص فايــز الطراونــة
عــى أن هنــاك دولــة فلســطينية قامئــة وكل مــا تحتاجــه هــو فقــط اإلعــان عنهــا .العديــد مــن كبــار الكتــاب
األردنيــن مثــل عريــب الرنتــاوي وفهــد الفانــك كتبــوا عــن أن إرسائيــل تدعــم إقامــة دولــة فلســطينية .ومؤلــف
هــذا الكتــاب كتــب الكثــر مــن املقــاالت والكتــب التــي تجــادل بــأن إرسائيــل تســعى إىل االنفصــال عــن
الفلســطينيني.
( )90مقابلة امللك عبداللّٰه مع مجلة التايم األمريكية 10 ،أيلول .2006
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اســتنتاجهام يف خطابــه التحذيــري :وجــود خطــة خارطــة الطريــق ومغــادرة
الرئيــس بــوش البيــت األبيــض يف كانــون ثــاين عــام  .٢٠٠٩فامللــك كان يخــى أن
يتشــتت انتبــاه اإلدارة األمريكيــة تجــاه قضايــا أخــرى أهمهــا امللــف النــووي اإليـراين
والتهديــدات الناتجــة عــن اســتمرار هــذا امللــف .فوفقــا لفهــم امللــك عبداللّٰــه الثاين
فــإن تأخــر حــل الدولتــن ألمــد غــر مســمى مــن شــأنه أن يغــر مــن الواقــع يف
األرايض الفلســطينية بشــكل ال ميكــن معــه القــول بــأن الدولة الفلســطينية ســتكون
قابلــة للحيــاة .فامللــك بــكل تأكيــد مينــح أهميــة لعامــل الوقــت يف ال ـراع وهــو
عامــل ليــس لصالــح الفلســطينيني وال األردنيــن.
ومــع ذلــك وبعيــدا عــن هــذا التحذيــر املليك فإن املســؤولني األردنيــن مل يتحدثوا
عــن خيــارات األردن يف حــال عــدم تحقــق حــل الدولتــن .ويبقــى علينــا أن ننتظــر
كيــف ســيتعامل األردن مــع ســيناريو قــد تنزلــق فيــه األرايض الفلســطينية إىل
فــوىض أو إذا أضيعــت فرصــة قيــام الدولــة املســتقلة بشــكل نهــايئ .هــل ســيتدخل
عندهــا األردن ملســاعدة الفلســطينيني يف ترتيــب شــؤونهم الداخليــة؟ وكيــف ميكــن
أن يكــون شــكل التدخــل؟ وهــل بالفعــل بإمــكان األردن أن يلعــب دورا يف كل
ذلــك؟ وهــل ســينظر الفلســطينيون إىل الــدور األردين بتوجــس وســلبية؟ وهــل
ســيحظى األردن بتأييــد شــعبي داخــي ملثــل هــذا الــدور؟ بعبــارة أخــرى ،كيــف
ميكــن لــأردن أن يحمــي مصالحــة يف االســتقرار واألمــن يف هــذه الحالــة؟
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- 3سيناريو الكونفدرالية
ال توجــد قضيــة واحــدة يف الفــرة التــي تلــت توقيــع اتفــاق أوســلو أخافــت
األردنيــن أكــر مــن ســيناريو الكونفدراليــة .فبشــكل عــام ،ميقــت األردنيــون هــذا
التعبــر والكثــر منهــم يرونــه تعب ـرا ملطفــا لحــل معضلــة إرسائيــل الدميغرافيــة
عــى حســاب األردن .والتيــار الســائد يف األردن مــا ي ـزال ينظــر إىل هــذا املفهــوم
كمــروع إرسائيــي إلكـراه األردن عــى تبنــي خيــار ترجمتــه ملصالــح إرسائيــل .ومع
أن هــذا الخيــار كان عــى أدىن ســلم األولويــات لثالثــة عقــود خلــت إال أنــه ظهــر
عــى الســطح مــرة أخــرى عــى مــدار العقــد املــايض .ومبــا أن األردنيــون ال يــرون
فائــدة لهــم مــن هــذا الســيناريو فاملفهــوم أصبــح تعب ـرا عــن اإلرضار مبصالحهــم
ولهــذا يرفضونــه.
ويف أكــر مــن مناســبة وضّ ــح امللــك عبداللّٰــه الثــاين أن الكونفدراليــة بــن
األردنيــن والفلســطينيني هــي مســألة يحددهــا الطرفــان بعــد إقامــة دولــة
فلســطينية مســتقلة وحســب رغبــة الشــعبني  .91مبعنــى أن هــذا الســيناريو
هــو ممكــن فقــط عندمــا يكــون هنــاك ترتيبــات خالقــة ومبتكــرة يشــعر
الفلســطينيون فيهــا بــأن أحالمهــم الوطنيــة قــد تحققــت ويشــعر فيهــا
األردنيــون أنهــم لــن يقدمــوا ككبــش فــداء خدمــة إلرسائيــل والفلســطينيني
معــا .فالكونفدراليــة ســتح ّول الــرق أردنيــن إىل أقليــة يف بلدهــم ،ومــا زال
النقــاش حــول هــذه النقطــة مســتمرا ،فهنــاك مــن يــرى أن ال مشــكلة مــع
تعبــر الكونفدراليــة وأن القضيــة تتعلــق فقــط يف التوقيــت .فهــم يــرون
أن الكونفدراليــة تعبــر عــن ترتيــب ســيايس حيــوي مــع أنهــم حــذرون مــن
املنــاداة بهــا علنــا قبــل اقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة ،فمطلــب كهــذا
( )91أعلــن امللــك حســن علنيــا ويف مناســبات عديــدة بــأن الكونفدراليــة ليســت يف قاموســه الســيايس ،وبعــد
أســابيع قليلــة مــن وفــاة امللــك حســن يف شــباط  1999طــرح يــارس عرفــات فكــرة الكونفدراليــة مــرة أخــرى،
غــر أن امللــك عبداللّٰــه رأى يف طــرح عرفــات امتحانــا مبكـرا لــه لذلــك أكــد عــى موقــف والــده يف رفــض الفكــرة.
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وبهــذا التوقيــت ســيثري حفيظــة غالبيــة األردنيــن .ولهذا الســبب يشــدد املســؤولون
األردنيــون عــى ترتيــب األحــداث ،مبعنــى ماهــي الخطــوة التــي ينبغي أن تــأيت أوال،
وهنــا الحديــث عــن إقامــة دولــة فلســطينية أوال ثــم االتفــاق عــى الكونفدراليــة يف
حــال قبولهــا مــن قبــل الجانبني.
وعــى نحــو الفــت هنــاك مــن بــن النخــب األردنيــة مــن هــو ليــس مقتنعــا بــأن
الدولــة الفلســطينية ســوف تــرى النــور ،ومــع ذلــك فهــم يقرتحــون نوعــا مبتك ـرا
مــن الكونفدراليــة أو االتحــاد الفيــدرايل بــن االردن والكيــان الفلســطيني القائــم
حتــى قبــل أن يصــل إىل وضــع دولــة .92ويــرز مــن بــن هــؤالء رئيــس الحكومــة
األردين األســبق عبدالســام املجــايل ،الرجــل الــذي وقــع معاهــدة ســام مــع اســحق
رابــن عــام  .1994وبهــذا الصــدد يقــول عبدالســام املجــايل أن املــروع "ليــس
كونفدراليــة أو فيدراليــة وإمنــا االثنــان معــا" .فوفقــا لهــذا الســيناريو ســيقود امللــك
عبداللّٰــه الثــاين الدولــة الهاشــمية املتحــدة الجديــدة بســبب النســب الهاشــمي
وانحــداره مــن ســالة النبــي عليــه الصــاة والســام .93وهــذه الدولــة الجديــدة
ســيكون لهــا ســلطات ترشيعيــة وتنفيذيــة ســيتناوب عــى رئاســتها األردنيــون
والفلســطينيون بشــكل دوري .ووفقــا لعبدالســام املجــايل فــإن هــذا الرتتيــب
ســوف يفــي إىل التخفيــف مــن حــدة هــوس الفلســطينيني مبســألة الهويــة
الفلســطينية .فالهويتــان الفلســطينية واألردنيــة ســيتم التعامــل معهــا وفــق
معادلــة "الدولــة الهاشــمية املتحــدة -فلســطني" يف حــن ســتكون بالنســبة لألردنيني
"الدولــة الهاشــمية املتحــدة -األردن" .ويعتقــد املجــايل أن هــذا الرتتيــب هــو أفضــل
آليــة لتحقيــق حــل الدولتــن ألن إرسائيــل تحتــاج وتريــد األمــن والفلســطينيون
غــر قادريــن عــى طأمنــة اإلرسائيليــن يف هــذه النقطــة عــى وجــه التحديــد .غــر
أن مثــل هــذه الدولــة الكونفدراليــة بوجــود األردنيــن ســتكون بوضــع ميكــن
منخاللهــا توفــر األمــن إلرسائيــل وســتقنع إرسائيــل عــى تقديــم التنــازالت
املطلوبــة يف األرض لتحقيــق الســام".94
( )92مقابلــة مؤلــف الكتــاب مــع عبدالســام املجــايل ،عــان  15متــوز  .2006وجــاءت املقابلــة بعــد أن فــازت
حــاس يف االنتخابــات الترشيعيــة الفلســطينية ،لكــن املجــايل أيضــا كان قــد تقــدم بنفــس األفــكار حتــى قبــل
انتصــار حــاس االنتخــايب.
( )93املصدر نفسه.
( )94املصدر نفسه.
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واملجــايل بهــذا الطــرح يســتند إىل فهمــه ملــا تبحــث عنــه إرسائيــل ،فاألخــرة
تحتــاج األمــن واالنفصــال عــن الفلســطينيني وقضيتهــم ،ويــرى املجــايل أن العنــف
الفلســطيني ناتــج عــن شــعور الفلســطينيني بأنهــم محــارصون وهــو أمــر ال
يؤثــر فقــط عــى إرسائيــل وإمنــا أيضــا عــى األردن .وإلعطــاء مقوالتــه قــوة أكــر،
يجــادل عبدالســام املجــايل بــأن حــاس واألخــوان املســلمني ســيدعمون مثــل هــذا
الخيــار وأن الواليــات املتحــدة لهــا مصلحــة يف هــذه الخطــة أيضــا ألنهــا ســتفيض
إىل تســوية الن ـزاع يف الــرق األوســط .ويف نهايــة األمــر فــإن مثــل هــذا الرتتيــب
الكونفــدرايل ســيمنح إرسائيــل (التــي تــردد يف املوافقــة عــى منــح الفلســطينيني
دولــة فلســطينية مســتقلة خوفــا مــن أن تتحــول هــذه الدولــة إىل مصــدر لإلرهاب)
الضامنــة األمنيــة .واملجــايل واثــق مــن أن املوقــف اإلرسائيــي ســيكون مختلفــا لــو
أصبــح األردن هــو الرشيــك يف الحــل .ويلخــص موقفــه ورأيــه مبــا يــأيت" :هــذا هــو
الرتتيــب العمــي الــذي تربــح فيــه كل األطـراف" .وحتــى يتــم تجنــب خلــق انطبــاع
بــأن هــذا املــروع هــو مؤامــرة إرسائيليــة أردنيــة إلحيــاء الخيــار األردين يقــرح
املجــايل أن عــى األردن أن ال يعلــب دورا مبــادرا بــل عــى الفلســطينيني أن يبــادروا
يف طــرح مثــل هــذا الرتتيــب أوال.95
ومــن الظاهــر للعيــان أن إســراتيجية املجــايل تســتند إىل فرضيــة مفادهــا أن
إرسائيــل ستنســحب إىل حــدود الرابــع مــن حزيـران مــع إجـراء تبــادل أر ٍ
اض بنســبة
طفيفــة .غــر أن الواقــع هــو أكــر تعقيــدا مــن طروحــات املجــايل وفهمــه الســطحي
للسياســة اإلرسائيليــة .فنظـرا لدينامكيــة اللعبــة السياســية الداخليــة يف إرسائيــل مــن
الصعــب أن نتخيــل أن هنــاك أي حكومــة إرسائيليــة ميكن لهــا أن تنجو مــن العواقب
والنتائــج السياســية إذا مــا قــررت هــذه الحكومــة أو تلــك املوافقــة عــى االنســحاب
إىل حــدود الرابــع مــن حزيـران دون أن يكــون هنــاك تبــادل لــأرايض بنســبة كبــرة.96
وحتــى لــو افرتضنــا لغايــة النقــاش أن هنــاك رشيــكا إرسائيليــا قــادر وراغــب يف
االنحســاب اىل الخــط االخــر ،فــإن األردنيــن أنفســهم ال يوافقــون عــى مفهــوم
( )95املصدر نفسه.
( )96ملزيد من التفاصيل أنظر،
Hassan A. Barari, Israeli Politics and the Middle East Peace Process, 1988-2003 (London and
New York: Routledge, 2004), p. 2.
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الحــل الكونفــدرايل أو الفيــدرايل أو عــى محتــوى مثــل هــذا الرتتيــب .فاملجموعــة
األردنيــة الرئيســة التــي تختلــف مــع هــذه الفكــرة تتكـ ّون مــن الوطنيــن الــرق
أردنيــن الذيــن ال يــرون أي فائــدة مرجــوة تعــود عــى بلدهــم بالنفــع مــن أي
وحــدة مــع الفلســطينيني .وتجــادل هــذه املجموعــة بــأن هنــاك دولــة فلســطينية
قامئــة عــى أرض الواقــع نتيجــة لتفاهــات أوســلو ،فهنــاك ســلطة فلســطينية
وحكومــة وبرملــان وشــعب وإقليــم محــرر جــزء منــه ،مبعنــى أن املطلــوب فقــط
أن يحقــق الفلســطينيون اســتقاللهم عــن إرسائيــل .ويف هــذا الســياق يقــول رئيــس
الحكومــة األردين األســبق فايــز الطراونــة بأنــه "وخــال مفاصــل مهمــة مــن تاريــخ
الــراع العــريب اإلرسائيــي كانــت هنــاك قــوى إرسائيليــة وبعــض الفلســطينيني
يحاولــوا أن يحلــوا القضيــة الفلســطينية عــى حســاب األردن" .97ويجــادل الوطنيــون
األردنيــون بــأن مجــرد الدخــول يف مثــل هــذه الرتتيبــات التــي يقرتحهــا املجــايل قبــل
قيــام الدولــة الفلســطينية وقبــل مامرســة الشــعب الفلســطيني لحقــه يف تقريــر
املصــر ســيفرس بأنــه مؤامــرة ضــد الفلســطينيني.
واألهــم مــن وجهــة نظــر الوطنيــن األردنيني هو أن يتمكن الشــعب الفلســطيني
مــن تحقيــق االســتقالل ،فلــو أبــدى األردن رفضــا قاطعــا لفكــرة الكونفدراليــة فــإن
مــن شــأن ذلــك أن يدفــع طــريف ال ـراع اإلرسائيــي الفلســطيني إىل التوصــل إىل
اتفــاق تســوية ميكــن لــه أن يلبــي الحــدود الدنيــا مــن املطالــب الفلســطينية مــا
ميكنهــم مــن إقامــة دولــة متواصلــة جغرافيــا وقابلــة للحيــاة بحــدود مشــركة مــع
األردن .ويــرى فايــز الطراونــة أن أفــكار املجــايل ضــارة بــاألردن وميكــن لهــا أن
تلغــي اململكــة عــى املســتوى الرســمي .وبهــذا الصــدد يقــول الطراونــة أن "امللــك
حســن اقــرح مــروع اململكــة املتحــدة عــام  1972وقــد عــارض هــذه الفكــرة
يف حينهــا العــرب ،لكــن الظــروف اآلن مختلفــة ،فامللــك حســن اقــرح الفكــرة
يف ســياق محاولتــه اســتعادة الضفــة الغربيــة للســيادة األردنيــة ،أمــا اآلن فهنــاك
دولــة فلســطينية ،فلــاذا إذن الكونفدراليــة؟."98
ويتضــح أن معارضــة األردنيــن لفكــرة الكونفدراليــة مل تــأت مــن فـراغ ،فهنــاك
( )97مقابلة مؤلف الكتاب مع رئيس الحكومة األسبق فايز الطراونة ،عامن 20 ،متوز.2014 ،
( )98املصدر نفسه.
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مخــاوف حقيقيــة مــن املي ـزان الدميغ ـرايف الــذي ســينتج يف حــال تنفيــذ الفكــرة،
وعــى وجــه التحديــد يــرى األردنيــون أن تغيــرا يف امليــزان الدميغــرايف لصالــح
املكــ ّون الفلســطيني مــن شــأنه أن ميكّــن الفلســطينيني مــن الســيطرة عــى
األردن .وقــد حــذر الطراونــة مــن أن الرئيــس الفلســطيني يــارس عرفــات ســعى
للكونفدراليــة بطلــب مــن شــيمعون بــرس ألن عرفــات اعتقــد بــأن مزيــج
الدميغرافيــا والدميقراطيــة ســيمكنه مــن الســيطرة عــى األردن" .99وبهــذا املعنــى
ســتعمل الكونفدراليــة عــى حــل مشــكلة الالجئــن ،لكنهــا ســتكون يف صالــح
الفلســطينيني دميغرافيــا مــا يؤهلهــم الســتالم الســلطة يف األردن ســلميا وبالطــرق
الدميقراطيــة ،وهــو أمــر مل تحققــه املحاولــة الفاشــلة ملنظمــة التحريــر الفلســطينية
يف عــام .1001970
ويف املقابــل ،يُعــد عدنــان أبــو عــودة املستشــار الســيايس األســبق للملــك حســن
وامللــك عبداللّٰــه مــن أهــم مؤيــدي فكــرة الكونفدراليــة .فوفقــا أليب عــودة ســتخدم
الكونفدراليــة مصالــح الفلســطينيني واألردنيــن معــا ،لكنــه حــذر يف الوقــت ذاتــه
مــن أن إرسائيــل لــن تقبــل بهــذا الحــل .101فإرسائيــل بهــذا املعنــى مســتعدة لخلق
رشوط طــاردة للشــعب الفلســطيني مــن أرضــه عــى أمــل أن يغــادر الفلســطينيون
مدنهــم وبلداتهــم ،لهــذا يجــب أن تقــام الدولــة الفلســطينية أوال وبعدهــا ميكــن
الحديــث عــن الكونفدراليــة بــن األردن وفلســطني عــى قــدم املســاواة .102وهــذا
املنطــق الــذي تحــدث بــه عدنــان أبــو عــودة وجــد صــدى ايجابيــا لــدى رئيــس
حكومــة أردين اســبق وهــو طاهــر املــري .واألخــر هــو ســيايس بــارز وســبق لــه
أن تــوىل منصــب وزيــر خارجــة ورئيــس حكومــة ثــم رئيــس مجلــس نــواب ثــم
رئيــس مجلــس أعيــان .فاملــري يؤيــد الكونفدراليــة بــن الفلســطينيني واألردنيــن
ويجــادل قائــا أن مثــل هــذا الخيــار الجيــد ال ميكــن لــه أن يــرى النــور قبــل إقامــة
دولــة فلســطينية مســتقلة ألن التفكــر الصهيــوين مــا زال مســيطرا عــى السياســية
( )99املصدر نفسه.
( )100املصدر نفسه.
( )101مقابلة مؤلف الكتاب مع عدنان أبو عودة ،عامن 23 ،متوز .2006
( )102املصدر نفسه.
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اإلرسائيليــة .فإرسائيــل تبحــث عــن طريقــة لطــرد الفلســطينيني تدريجيــا إىل األردن،
ولهــذا الســبب يقــول طاهــر املــري أن األردن اآلن مهــدد أكــر مــن أي وقــت
مــى بالرغــم مــن وجــود معاهــدة ســام وهــي معاهــدة ال تقــدم أيــة ضامنــة
سياســية لحاميــة مصالــح وحقــوق األردن .103الالفــت أن اإلســاميني يف األردن
يؤيــدون مفهــوم الكونفدراليــة مــع فلســطني لكــن ذلــك فقــط بعــد أن يحقــق
الفلســطينيون االســتقالل.104
وباختصــار شــديد ،ميكــن القــول أن مفهــوم الكونفدراليــة ليــس بجديــد عــى
النقــاش العــام بــاألردن ،لكــن وبســبب الوضــع الفلســطيني الحــايل الــذي مــا زالــت
فيــه إرسائيــل تتنكــر للشــعب الفلســطيني حقــه يف إقامــة دولتــه املســتقلة فــإن
هنــاك مخــاوف مرشوعــة بــأن الفلســطينيني ســيقبلون بهــذا الخيــار نتيجــة لضنــك
الحيــاة لكنهــم لــن يقبلــوا بــه إال عــى املــدى القصــر ،لهــذا ميكــن فهــم مخــاوف
األردنيــن مــن أن يتحولــوا إىل أقليــة وهــذا رمبــا العائــق األهــم ملنــع التفكــر جديّــا
بســيناريو الكونفدراليــة.

( )103مقابلة مؤلف الكتاب مع طاهر املرصي ،عامن 15 ،متوز .2006
( )104املصدر نفسه.
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الخاتمة
نختــم بالرتكيــز عــى االعتبــارات التاريخيــة والجيوسياســية التــي نوقشــت يف
هــذا الفصــل ،فنظـرا لهــذه االعتبــارات مــا زالــت السياســات اإلرسائيليــة تؤثــر عــى
األردن ســلبا وإيجابــا .وبالتــايل ميكــن فهــم تأييــد األردن لحــل الدولتــن بوصفــه
اآلليــة الوحيــدة لخدمــة مصالــح األردن ،لكــن تحقيــق مثــل هــذا الحــل هــو أمر يف
يــد إرسائيــل بدرجــة كبــرة أكــر مــن كونــه أم ـرا تتحكــم بــه األردن.
لقــد شــكل صعــود الحركــة الوطنيــة الفلســطينية ونجاحاتهــا وكذلــك السياســات
اإلرسائيليــة يف األرايض املحتلــة ســببا رئيســا لــي يعيــد األردن النظــر يف معارضتــه
التاريخيــة إلقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة عــن األردن .وبعــد أن توصــل
الفلســطينيون واإلرسائيليــون إىل اتفاقيــة أوســلو أصبــح املوقــف الرســمي األردين
مؤيــدا لفكــرة دولــة فلســطينية مســتقلة قابلــة للحيــاة .غــر أن التطــورات يف
العقــد األخــر والتــي متيــزت باالقتتــال الفلســطيني وهيمنــة اليمــن اإلرسائيــي
عــى مقاليــد الحكــم يف تــل أبيــب دفعــت بالعديــد مــن األردنيــن إىل االعتقــاد بــأن
حــل الدولتــن ســيتأجل ألمــد غــر مســمى .وبالنســبة لكثــر مــن األردنيــن فــإن
إخفــاق الفلســطينيني يف إقامــة دولتهــم وتكتيــكات إرسائيــل املعيقــة (التشــييد
املســتمر للوحــدات االســتيطانية) أســهم يف التقليــل مــن فــرص وآمــال تحقيــق
حــل الدولتــن.
ونتيجــة لــكل هــذا عــرض األردن بشــكل مســتمر مــد يــد العــون للفلســطينيني
ملســاعدتهم يف مســعاهم لتحقــق األمــن واالســتقرار .ومــع مــرور الوقــت تبــددت
آمــال األردنيــن بإمكانيــة حــل الدولتــن وازداد االعتقــاد بــأن الوقــت الــذي يطلــب
فيــه مــن األردن لعــب دور فاعــل يف إنهــاء ال ـراع قــد يــأيت قريبــا .طبعــا هنــاك
تبايــن باألفــكار بــن األردنيــن حــول طبيعــة الــدور األردين يف الضفــة الغربيــة،
فالحكومــة األردنيــة حــذرة ومتيقظــة وامللــك عبداللّٰــه الثــاين تخــى عــن كل أطــاع
النظــام الســابقة يف الضفــة الغربيــة .وألســباب مختلفــة وبخاصة األســباب التاريخية
املتعلقــة بغيــاب الثقــة بــن النظــام األردين ومنظمــة التحريــر الفلســطينية تبنــى
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األردن مقاربــة حــذرة حتــى ال يتهــم بأنــه يقــوض مســاعي الفلســطينيني يف تحقيــق
االســتقالل ودحــر االحتــال اإلرسائييل.
ومــع ذلــك علينــا أن ننتظــر لــرى كيــف ســرد األردن عــى مطالــب الوحــدة
بالكونفدراليــة مــع الفلســطينيني يف حــال أصبــح هنــاك مربرا لهــا ،فخــوف األردنيني
مــن املشــكلة الدميغرافيــة املرتتبــة عــى أيــة عالقــة مــع الفلســطينيني هــو خــوف
حقيقــي وواقعــي ومــروع ،فنصــف الشــعب األردين هــو مــن أصــل فلســطيني،
ومــع أن ال احتــكاك بــن املكونــن يف العقــود املاضيــة إال أن الظــروف قــد تتغــر
ويصبــح التوتــر أمـرا محتمــا .وبالنتيجــة ميكــن القــول أنــه وبعــد مــرور أكــر مــن
ســبعة عقــود عــى انخ ـراط األردن يف القضيــة الفلســطينية مــا زال األردن يعــاين
مــن معضلتــه اإلرسائيليــة.
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الفصل الرابع:
فشل النموذج :من سالم
دافئ إلى سالم بارد

تقديم
بعــد عقــود مــن املحادثــات والعالقــات الرسيّــة وشــبه الرســمية الرسيــة
وسياســة جــر القــدم توصــل الجانبــان اإلرسائيــي واألردين إىل اتفاقيــة ســام وقعــت
يف ترشيــن أول  ،1994وهــي معاهــدة احتفــى بهــا الجانبــان الرســميان بكثــر مــن
الزهــو .حينهــا كانــت كل الظــروف املحيطــة تشــر إىل أن إرسائيــل واألردن ســوف
يتخــذان موقفــا محســوبا لدفــع عمليــة الســام قدمــا وبخاصــة بعــد أن وضحــت
الحكومتــان أن املــي قدمــا يف عمليــة الســام يصــب يف مصالــح البلديــن .فامللــك
حســن أوضــح بــأن هــذا الســام مــع إرسائيــل هــو ســام مــن أجــل شــعبه يف حــن
قــام رابــن بالرتويــج للســام مــع األردن بوصفــه ســاما صنعــه رابــن مــع طــرف
عــريب يحظــى بقبــول شــعبي إرسائيــي ،فــكان رابــن يشــعر بزهــو بالــغ وهــو يشــر
إىل أن الســام مــع األردن كان انجــازا يعــود إليــه وليــس لغــره مــن منافســيه.
فرابــن ســعى لدخــول التاريــخ كصانــع ســام مــع األردن لعلمــه أن الســام مــع
األردن ســيكون أم ـرا شــعبيا يف إرسائيــل.
وســط هــذه األجــواء التــي كانــت تتســم بالتفــاؤل كان هنــاك أمــل عنــد صنــاع
الق ـرار لــدى الجانبــن بــأن يعــم الســام الدافــئ .ويف ســياق ســعيه لبنــاء دعــم
شــعبي للســام مــع إرسائيــل كــرر امللــك حســن مقولــة واحــدة متعلقــة بعوائــد
الســام املنتظــرة .فمنــذ البدايــة اســتوعب امللــك حســن بــأن الدعــم الشــعبي
ملعاهــدة الســام مــا كان ليكــون مــن دون رشوط ،فهنــاك العديــد مــن األردنيــن
الذيــن وضعــوا آمــاال يف أن يســاهم الســام مــع إرسائيــل يف تخفيــف العــبء
االقتصــادي يف وقــت كان فيــه األردنيــون يرتنحــون تحــت شــدة وطــأة الضنــك
االقتصــادي .وعندمــا تبـ ّـن أن عوائــد الســام رساب أدار األردنيــون ظهرهــم للســام
ومل تعــد االتفاقيــة تحظــى بــأي تأييــد شــعبي يذكــر.
عقــدان مــن الزمــن مـ ّرا عــى معاهــدة الســام ،وال يخفــى عــى املراقــب بــأن
التأييــد الشــعبي لهــذه املعاهــدة تراجــع كثــرا ،ويبــدو مــن الصعوبــة مبــكان أن
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تتطــور عالقــات صحيــة مــع إرسائيــل يف حــن مازالــت إرسائيــل تتنكــر لحقــوق
الفلســطينيني يف تقريــر مصريهــم يف دولــة مســتقلة لهــم .ولهــذا فــإن إقامــة ســام
دافــئ مــع األردن ســيكون مســتحيال يف ظــل اســتمرار الجمــود يف عمليــة الســام
اإلرسائيليــة الفلســطينية .يف الوقــت ذاتــه ،ال يبــدو أن اإلرسائيليــن متحمســون
أو متفقــون مــع وجهــة نظــر األردن بــأن حــل الدولتــن هــو اللعبــة الوحيــدة
املتاحــة أمــام إرسائيــل ،فهنــاك درجــة مــن االســتهزاء اإلرسائيــي مبثــل هــذا املوقــف
انعكــس ذلــك يف ترصيحــات صــدرت عــن رمــوز اليمــن اإلرسائيــي اســتهدفت
األردن يف أكــر مــن مناســبة .وال تتفــق إرسائيــل مــع مــا يــردده األردنيــون بــأن
للســام الدافــئ متطلبــات ســابقة تتلخــص بــأن تنتبــه إرسائيــل لــرورة حــل
ال ـراع مــع الفلســطينيني.
يف املقابــل ،تبــدو سياســات إرسائيــل مســتفزة مــن وجهــة النظــر األردنيــة،
فمثــا قامــت إرسائيــل مبحاولــة الغتيــال خالــد مشــعل يف عــان  .1997وخالــد
مشــعل (وإن كان رئيســا للمكتــب الســيايس لحركــة حــاس الفلســطينية) إال أنــه
يف حينهــا كان مواطنــا أردنيــا ،حيــث شــكلت املحاولــة لقتلــه اعتــدا ًء عــى الســيادة
األردنيــة وعــرت عــن عــدم احـرام إرسائيــل للمعاهــدة التــي وقعتهــا مــع األردن.
ومل يتوقــف األمــر عنــد هــذا الحــد ،بــل قامــت الحكومــة اإلرسائيليــة بسلســلة
مــن األفعــال األحاديــة يف القــدس الرشقيــة مــا أقنــع األردنيــن بــأن إرسائيــل ال
تحــرم مــا تعهــدت بــه .وهنــا نذكــر عــى ســبيل املثــال ال الحــر الطريقــة التــي
اســتهدفت بهــا إرسائيــل الفلســطينيني أبــان انتفاضــة األقــى وحروبهــا يف لبنــان
 2006ومــن ثــم ثالثــة حــروب ضــد حــاس يف قطــاع غــزة .كل ذلــك ناهيــك
عــن السياســة اإلرسائيليــة العابــرة للحكومــات املمنهجــة والتــي تقــي االســتمرار
بالنشــاط االســتيطاين مــا يدمــر علميــة الســام ،كل ذلــك ز ّود القــوى املعارضــة
للتطبيــع مــن بــن األردنيــن بذخــرة ف ّعالــة مــا جعــل مــن التطبيــع مــع إرسائيــل
أم ـرا صعبــا إن مل نقــل مســتحيال .وبالتــايل وبــدال مــن إيجــاد ســام دافــئ بــن
الجانبــن ميكــن القــول أن الســام بــن البلديــن حنــى منحــى النمــوذج املــري يف
الســام البــارد.
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يتفحــص هــذا الفصــل فشــل منــوذج الســام الدافــئ ويتألــف الفصــل مــن
قســمني .يعالــج القســم األول فشــل منــوذج الســام الدافــئ مركــزا عــى ثالثــة
أســباب رئيســة لذلــك هــي :غيــاب عوائــد الســام ،صعوبــة فصــل العالقــات الثنائية
عــا يجــري عــى املســار الفلســطيني اإلرسائيــي ،وانتقــال املجتمــع اإلرسائيــي
إىل اليمــن بعــد مقــدم نتيناهــو عــام  1996وظهــر ذلــك بشــكل أوضــح عندمــا
أصبــح ارئيــل شــارون رئيســا للــوزراء مطلقــا العنــان لسياســة أحاديــة مل تعــرف
باآلخــر .أمــا القســم الثــاين فيتنــاول العوائــق التــي أضعفــت مــن فــرص التطبيــع
بــن اإلرسائيليــن واألردنيــن .ويف الخامتــة يلقــي الفصــل الضــوء عــى االنتقــال يف
مركــز السياســة اإلرسائيــي إىل اليمــن وكيــف أثــر ذلــك ســلبا عــى عمليــة الســام
والعالقــات مــع األردن.

119

-1فشل نموذج السالم الدافئ
يتفــق أغلــب املحللــن بــأن العالقــات األردنيــة اإلرسائيليــة كانــت عــى الطريــق
الصحيــح يف أول عــام ونصــف تلــت توقيــع املعاهــدة ،ولكــن عندمــا أصبــح بنيامــن
نتنياهــو رئيســا للــوزراء يف تــل أبيــب أصــاب الســام فتــور مل يتعـ َ
ـاف منــه لغايــة
هــذا اليــوم .فثمــة عوامــل ســاهمت بشــكل كبــر يف تدهــور دعــم الشــعب األردين
لعمليــة الســام منهــا :عــدم تحقــق عوائــد الســام ،وصــول العالقــات اإلرسائيليــة
الفلســطينية إىل أدىن مســتوى لهــا ،قيــام إرسائيــل بعمليــة عناقيــد الغضــب يف
جنــوب لبنــان عــام  ،1996قيــام إرسائيــل بخطــوات أحاديــة واســتفزازية يف القــدس
الرشقيــة ،تصاعــد قــوة الجامعــات املناهضــة للتطبيــع يف األردن ،إضافــة إىل
األحــداث التــي تلــت انــدالع انتفاضــة األقــى إىل هــذا اليــوم.
فاملســؤولون الرســميون يف األردن كانــوا متحمســن لبــدء ســام دافــئ مــع
إرسائيــل ،وكان هنــاك آمــال كبــرة معقــودة عــى معاهــدة الســام إذ جــادل
الرســميون بأنهــا تخــدم مصالــح األردن .فمبــارشة بعــد مؤمتــر مدريــد للســام
الــذي عقــد يف عــام  1991بــدأ امللــك حســن التحضــر والتالعــب باملشــهد الســيايس
الداخــي اســتعدادا لســام محتمــل مــع إرسائيــل .وكانــت الخطــوة األوىل املطلوبــة
هــي ضــان أن ال يحــرز اإلســاميون وتحديــدا حركــة اإلخــوان املســلمني املمثلــة
بحــزب جبهــة العمــل اإلســامي نـرا انتخابيــا كبـرا يف االنتخابــات التــي كان مزمع
عقدهــا يف شــهر ترشيــن ثــاين  .1993لهــذا الســبب قامــت الحكومــة األردنيــة
بإدخــال تعديــات عــى قانــون االنتخــاب معتمــدة نظــام الصــوت الواحــد املصمــم
لتقليــص فــرص اإلخــوان املســلمني يف الحصــول عــى مقاعــد نيابيــة كافيــة متنحهــم
قــوة تصويتيــة لتعطيــل مشــاريع امللــك يف الســام مــع إرسائيــل .وفهــم اإلســاميون
هــذه الخطــوة واحتجــوا عليهــا إال أنهــم أذعنــوا بعــد ذلــك وشــاركوا يف االنتخابــات.105
( )105ملزيد من التفاصيل أنظر،
Russell E. Lucas, Institutions and Regime Survival Strategies: Collective Action and Path
Dependence in Jordan, Ph.D. dissertation (Georgetown University, 2000) pp.126-136.
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وكانــت مراهنــة امللــك حســن صحيحــة إذ أدى قانــون االنتخــاب الجديــد الغــرض منــه
وخــر اإلســاميون عــددا مــن املقاعــد النيابيــة يف حــن حقــق مرشــحو العشــائر
واملرشــحون املقربــون مــن الدولــة أو املحســوبون عليهــا األغلبيــة النيابيــة .فبجــرة
قلــم واحــدة نجــح امللــك حســن يف إزاحــة أهــم عائــق داخــي أمــام توقيــع
معاهــدة ســام مــع إرسائيــل.
ومل تكتــف الحكومــة بالتالعــب باملشــهد النيــايب وإمنــا شــنت حملــة إعالميــة
قبــل أشــهر مــن توقيــع معاهــدة الســام لتعبئــة الشــارع وحشــد األردنيــن لــي
يدعمــوا فكــرة معاهــدة ســام مــع إرسائيــل .ومل تكــن محاولــة تعبئــة الشــارع ســهلة
نظـرا لغيــاب الســام العــادل والشــامل بــن العــرب وإرسائيــل الــذي كان يخــى بــأن
يكــون الســام منفــردا .وعــاوة عــى ذلــك ،مل يكــن الشــعب األردين مســتعدا لقبــول
الســام مــع إرسائيــل يف وقــت مازالــت فيــه إرسائيــل تحتــل األرايض الفلســطينية.
ولهــذا الســبب قــاد امللــك حســن شــخصيا الجهــد لحشــد الدعــم وبهــذا يكــون امللك
حســن قــد أخــذ عــى عاتقــه تحمــل مســؤولية التوصــل إىل ســام مــع إرسائيــل،
وبهــذه الطريقــة بــدا األمــر وكأن أي معارضــة ملعاهــدة الســام التــي كانــت تلــوح
يف األفــق وكأنهــا معارضــة للملــك شــخصيا ،وهــو أمــر ليــس ســهال يف ذلــك الوقــت.
ويف تلــك األثنــاء نشــط الرســميون يف الرتويــج للســام مــع إرسائيــل مســتندين إىل
جملــة مــن املقــوالت التــي تؤكــد عــى أن الســام مــع إرسائيــل مــن شــأنه أن يعــزز
مــن مكانــة ومنعــة األردن يف إقليــم غــر مســتقر .106فهنــاك مــن جــادل بــأن توقيــع
معاهــدة ســام مــع إرسائيــل مــن شــأنه أن يســمح لــأردن بــأن يســتعيد كافــة
حقوقــه ومطالبــه .ووفقــا للموقــف الرســمي ،فمعاهــدة الســام كانــت ســتفيض إىل
حــل كل املســائل العالقــة بــن الجانبــن واملســؤولة عــن اســتمرار النـزاع .ويف إطــار
مســعاه للحصــول عــى مصادقــة الربملــان األردين عــى معاهــدة الســام شــجع
رئيــس الــوزراء عبدالســام املجــايل أعضــاء الربملــان املصادقــة عــى االتفاقيــة ألنهــا
( )106ملزيد من التفاصيل عىل الحجج الرسمية أنظر،
Paul Scham and Russell E. Lucas, "Normalization and Anti-normalization in Jordan: the Public
Debate," Middle East Review of International Affairs, Vol. 5, No. 3 (September 2001), pp.54-70.
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ســتمكّن األردن مــن اســتعادة حقوقــه يف امليــاه واألرض وســتحمي األردن مــن
األخطــار واملؤامــرات وســتحصن حــدود األردن .107فحســب الروايــة الرســمية
فــإن األردن ســيحصل عــى حقــه وحصتــه يف مصــادر امليــاه مــن نهــر األردن وأن
إرسائيــل ســتعيد للســيادة األردنيــة أراض أردنيــة محتلــة .وعــاوة عــى ذلــك أرص
الرســميون بــأن إرسائيــل بتوقيعهــا عــى معاهــدة ســام مــع األردن إمنــا تعــرف
بــأن األردن ليــس فلســطني وأن فكــرة الوطــن البديــل قــد دفنــت مــرة ولألبــد.108
وأبــرز الرســميون يف روايتهــم هــذه أهميــة املفاوضــات متعــددة األط ـراف والتــي
كان مــن املفــرض أن تغطــي وتشــمل القضايــا اإلقليميــة مثــل الالجئــن والتعــاون
االقتصــادي واألمــن اإلقليمــي ،وهــي قضايــا لــأردن فيهــا مصالــح حيويــة.
أمــا الحجــة الثانيــة واملهمــة التــي وظَّفهــا النظــام لحشــد التأييــد ملعاهــدة
الســام فهــي أن الســام مــع إرسائيــل هــو الخيــار اإلس ـراتيجي الوحيــد ،فــاألردن
كان يعــاين مــن عزلــة إقليميــة نتيجــة ملوقفــه الــذي فــر بأنــه مؤيــد للع ـراق
خــال احتــال الغــزو العراقــي لدولــة الكويــت .وكان لهــذه العزلــة كلفــة
اقتصاديــة باهظــة أرهقــت االقتصــاد األردين .فــكان ال بــد مــن انتهــاز الفرصــة
لفــك العزلــة املفروضــة عــى األردن ،وهنــا علينــا أن نتذكــر أن السياســة الخارجيــة
األردنيــة كانــت دامئــا ومــا زالــت مصممــة لــي متكــن األردن مــن الحصــول عــى
مــا يســمى بالريــع االسـراتيجي ( .)Strategic rentويف هــذا الســياق ،تــم تقديــم
معاهــدة الســام كخيــار حكيــم ميكــن لــه مســاعدة األردن يف مواجهــة التحديــات
املســتقبلية .واتهــم أنصــار املعاهــدة منتقديهــا بــأن ال بديــل أفضــل لديهــم ،وهــو
مــا حــدا بأحــد كتــاب األعمــدة املشــهورين يف األردن طــارق مصــاروه بــأن يكتــب
قائــا أن الحبــل كان يلتــف بشــده عــى عنــق األردن وكان مــن املمكــن أن يخنــق
البلــد.109
( )107الجوردان تاميز 31 ،ترشين أول .1994
( )108ملزيد من التفاصيل أنظر،
Marc Lynch, State Interests and Public Spheres: The International Politics of Jordan’s Identity
(New York: Columbia University Press, 1999), pp. 166-197
( )109اقتباس يف دراسة،
Paul Scham and Russell E. Lucas, op. cit.
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وكثـرا مــا وظــف النظــام عوائــد الســام كجــزرة لحشــد التأييــد ودفــع األردنيــن
الوقــوف خلــف الســام مــع إرسائيــل ،ونظـرا ألن االقتصــاد األردين كان ميــر مبرحلــة
حرجــة كان امللــك يعتقــد بــأن عوائــد الســام ســتكون ســببا كافيــا لألردنيــن لدعــم
املعاهــدة .فالحكومــة األردنيــة ركــزت عــى أن العوائــد املتوقعــة للســام مــن
شــأنها أن تســاعد األردن جــذب اســتثامرات أجنبيــة مبــارشة لخلــق فــرص العمــل
وبخاصــة يف قطــاع الســياحة.110
يف املقابــل ،كانــت املعارضــة املك ّونــة مــن اإلخــوان املســلمني وجناحهــا الســيايس
جبهــة العمــل اإلســامي والقوميــن العــرب واليســاريني يســوقون حججــا وأســبابا
لثنــي املجتمــع األردين عــن تأييــد املعاهــدة ولدعــم موقفهــم يف معارضة املعاهــدة .111
ويف هــذا الســياق قالــوا بــأن توقيــع معاهــدة ســام مــع إرسائيــل يــؤرش عــى أن
األردن ابتعــد عــن التنســيق العــريب ،فاليســاريون والقوميــون العــرب قالــوا بــأن
املعاهــدة نفســها هــي مخالفــة ملبــادئ قـرارات مجلــس األمــن وبخاصــة قـرار رقــم
 ،242وق ـرار رقــم  ،338إضافــة إىل مخالفتهــا لق ـرار الجمعيــة العامــة رقــم .194
وأحــد أهــم أســباب معارضــة املعاهــدة هــو موضــوع الالجئــن وحقهــم يف العــودة،
فاملــادة الثامنــة مــن املعاهــدة تنــص عــى مــا يــأيت:
أوال ،اعرتافــا باملشــاكل اإلنســانية الكبــرة التــي يســببها النـزاع يف الــرق
األوســط بالنســبة للطرفــن ،ومبــا لهــا مــن إســهام يف التخفيــف مــن شــدة
املعانــاة اإلنســانية ،فإنهــا سيســعيان إىل تحقيــق مزيــد مــن التخفيــف مــن
حــدة املشــاكل الناجمــة عــى صعيــد ثنــايئ.
ثانيــا ،اعرتافــا مــن الطرفــن بــأن املشــاكل البرشيــة املشــار إليهــا أعــاه،
التــي يســببها الن ـزاع يف الــرق األوســط ،ال ميكــن تســويتها بشــكل كامــل
( )110عن هذه النقطة بالتحديد أنظر،
Hassan A. Barari, Israel Jordan: Ten Years Later (Amman: Center for Strategic Studies,
2004).
( )111ملزيد عن هذا املوضوع أنظر،
Paul Scham and Russell E. Lucas, op. cit.

123

عــى الصعيــد الثنــايئ ،وسيســعى الطرفــان إىل تســويتها يف املحافــل واملنابــر
املناســبة ،ومبقتــى أحــكام القانــون الــدويل مبــا يف ذلــك مــا يــأيت:
أ .فيــا يتعلــق بالنازحــن ،ضمــن لجنــة رباعيــة باالشــراك مــع مــر
والفلســطينيني.
ب .فيام يتعلق بالالجئني:
 .1ضمن إطار املجموعة املتعددة األطراف حول الالجئني.
 .2يف مفاوضــات تتــم يف إطــار ثنــايئ أو غــر ذلــك ضمــن إطــار يتفــق
عليــه ومتزامنــة مــع املفاوضــات الخاصــة بالوضــع الدائــم للمناطــق
املشــار إليهــا يف املــادة  3مــن هــذه املعاهــدة.
ت .مــن خــال تطبيــق برامــج األمــم املتحــدة املتفــق عليهــا وغريهــا مــن
الربامــج االقتصاديــة الدوليــة املتعلقــة بالالجئــن والنازحــن ،مبــا يف ذلــك
املســاعدة عــى توطينهــم.
وبالنســبة للمعارضــة فــإن هــذه املــادة املتعلقــة بالنازحــن والالجئــن قــد
حرمــت الالجــئ الفلســطيني مــن مامرســة حقــه يف العــودة إىل وطنــه .وهنــا علينــا
أن نتذكــر أن مشــكلة الالجئــن متثــل القضيــة الجوهريــة للـراع ومــا كان ينبغــي
أن يتــم التعامــل معهــا كقضيــة إنســانية .وأكــر مــن ذلــك ،اتهمــت الكثــر مــن
جامعــات املعارضــة يف األردن بالقبــول الضمنــي لتوطــن الالجئــن يف األردن بــدال
مــن إيجــاد طريقــة ملســاعدتهم يف مامرســة حقهــم يف العــودة.
ومل تقبــل املعارضــة األردنيــة بأقــوال الحكومــة مــن أن األردن بتوقيعــه معاهــدة
ســام مــع إرسائيــل اســتعاد حقوقــه يف امليــاه واألرض .ففــي واقــع الحــال ،وافقــت
الحكومــة األردنيــة عــى مبــدأ تأجــر األرض (التــي عــادت إىل الســيادة األردنية) إىل
إرسائيــل ،وهــذا تعبــر عــن انتقــاص مــن الســيادة األردنيــة  .112وأخــرا شــددت
( )112حمزة منصور ،جوردان تاميز 6 ،ترشين ثاين .1994
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املعارضــة عــى أن معاهــدة الســام مــع إرسائيــل أفضــت إىل تضييــق مجــال
الحريــات العامــة والحريــات السياســية يف األردن .وبهــذا تتهــم املعارضة الحكومات
األردنيــة املتعاقبــة باالســتدارة عــن عمليــة االنفتــاح واللربلــة السياســية .113وبالرغــم
مــن تنفيــذ العديــد مــن املظاه ـرات احتجاجــا عــى توقيــع معاهــدة الســام ،مل
متنــح الحكومــة األردنيــة إذن ســاح لتنفيــذ املسـرات.
ويبــدو أنــه ويف خــال النصــف األول مــن التســعينيات كانــت عمليــة الســام
يف تقــدم ملحــوظ وكان باديــا للعيــان أن العالقــات الثنائيــة بــن األردن وإرسائيــل
تســر بشــكل ســلس .لذلــك ســاد انطبــاع بــأن األردن وإرسائيــل بصــدد تقديــم
أمنــوذج جديــد للســام وذلــك نظــرا ألن القيادتــن األردنيــة واإلرسائيليــة كانتــا
تضعــان الســام عــى رأس أولوياتهــا .فكانــت العالقــة الثنائيــة مع إرسائيــل أولوية
بالنســبة للملــك حســن وهــذا صحيــح أيضــا بالنســبة إىل رابــن .وكان امللــك حســن
مؤمنــا بــأن رابــن رجــل "شــجاع" وجديــر بالثقــة .ويف املقابــل كان اإلرسائيليــون
باإلجــال يــرون بامللــك حســن رشيــكا جــادا وصادقــا يف عمليــة الســام يف الــرق
األوســط .وهنــاك الكثــر مــن املــؤرشات التــي تدعــم هــذه املقولــة ،فمثــا أجــرى
اســتطالع رأي يف إرسائيــل يف متــوز  1994كشــف عــن أن هنــاك  %86.8مــن الوســط
اليهــودي يف إرسائيــل يؤيــد قيــام امللــك حســن بزيــارة إىل القــدس ،بينــا بلغــت
نســبة الــذي يؤيــدون زيــارة عرفــات للقــدس مــن الوســط اليهــودي مــا يقــارب
دل هــذا عــى يشء إمنــا يـ ّ
مــن  .114%36.3وإن ّ
ـدل عــى أن هنــاك نوعــا مــن االرتيــاح
لشــخص امللــك دون ســواه مــن قــادة العــرب.
طبعــا يف الــدول الصغــرة مثــل األردن وإرسائيــل يلعــب عامــل الشــخصية دورا
هامــا يف صناعــة القـرار الســيايس ،وبهــذا ميكــن القــول أن عامــل الشــخصية (وهنــا
الحديــث عــن امللــك حســن واســحق رابــن) ســاهم بشــكل كبــر يف تعزيــز العالقات
( )113يف هذا السياق وملزيد من التفاصيل أنظر،
Laurie Brand, "The Effects of the Peace Process on Political Liberalization in Jordan," Journal
of Palestine Studies, Vol. 28 No.2 (Winter 1999), p. 52-67. 45.
( )114ملزيد من التفاصيل عن هذا االستطالع انظر مركز تامي شتاينمتس ألبحاث السالم ،متوز ،1994
http://www.tau.ac.il/peace/index.html.
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بــن البلديــن .واملقولــة الســائدة عنــد املســؤولني األردنيــن عندهــا هــي أن اســحق
رابــن شــخص يحــرم كلمتــه وأنــه ســيحرتم مــا يتعهــد بــه ،فرابــن أخــذ باالعتبــار
مصالــح األردن عندمــا كان يســر غــور املســارات التفاوضيــة األخــرى .وبهــذا املعنى
كانــت هنــاك ثقــة متبادلــة بــن الحســن ورابــن وهــي مــا ظهــرت يف غــر مناســبة،
فمثــا بعــد توقيــع املعاهــدة قامــت الحكومــة اإلرسائيليــة بالتصويــت ملصــادرة
أراض يف القــدس وهــو األمــر الــذي أغضــب امللــك حســن كث ـرا مــا دفــع بــه إىل
إرســال رئيــس الديــوان امللــي آنــذاك مــروان القاســم إىل إرسائيــل لتســليم رســالة
إىل رابــن احتجاجــا عــى الخطــوة اإلرسائيليــة األحاديــة يف القــدس ،ومــا أن قــرأ
رابــن الرســالة حتــى ســارع إىل الدعــوة الجتــاع حكومــي للرتاجــع عــن الق ـرار.
بالفعــل خــال عهــد رابــن تــم وضــع حجــر األســاس للتعــاون والتصالــح والتعايــش.
وهنــاك العديــد مــن املالحــق يف املعاهــدة التــي تشــجع عــى التعــاون الثنــايئ
بــن البلديــن .غــر أن األمــور شــهدت انقالبــا مفاجئــا مــع اغتيــال رابــن يف شــهر
ترشيــن ثــان  ،1995فــكان واضحــا للملــك حســن أن ورثــة رابــن مل يتمتعــوا بنفــس
العــزم وااللت ـزام وبالتــايل تدهــورت العالقــات الثنائيــة شــيئا فشــيئا .ومنــذ تلــك
الفــرة بــدا واضحــا أن النمــوذج الدافــئ كان غــر واقعــي وأن النمــوذج املتــاح هــو
النمــوذج املــري وهــذا يطــرح التســاؤل :أيــن الخطــأ؟
هنــاك جملــة مــن األســباب ميكــن لهــا أن تــرح فشــل منــوذج الســام الدافــئ.
أوال ،مل تســتوعب إرسائيــل الســياق اإلقليمــي الــذي كان يشــكل قيــدا كابحــا عــى
حركــة األردن يف اإلقليــم ،فاعتقــدت إرسائيــل مخطــأة بأنــه ميكــن فصــل العالقــات
األردنيــة اإلرسائيليــة الثنائيــة عــن املســار الفلســطيني ،وباســتمرار إرسائيــل يف
سياســتها ضــد الفلســطينيني تدهــورت العالقــات األردنيــة اإلرسائيليــة تدريجيــا،
واآلن ميكــن القــول أن العالقــات الثنائيــة وصلــت أدىن مســتوياتها منــذ توقيــع
املعاهــدة إذ تولّــدت قناعــة عنــد العديــد مــن األردنيــن بــأن إرسائيــل ال تســعى
بشــكل جــدي إىل ســام مــع أنهــا تتحــدث عــن الســام ،فثمــة فــرق كبــر بــن
الحديــث عــن الســام وصنــع الســام.
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يف البدايــة ،انتــاب املســؤولون األردنيــون الهواجــس حيــال اتفــاق أوســلو،
فســنوات مــن انعــدام الثقــة بــن منظمــة التحريــر الفلســطينية واألردن كان
لهــا تركــة كبــرة عــى البنيــة الذهنيــة لص ّنــاع الق ـرار يف األردن ومــا كان ملنظمــة
التحريــر الفلســطينية أن تثــق بالنظــام األردين الــذي كانــت ت ـراه يشــكل خط ـرا
عــى مرشوعهــم الوطنــي بالتحــرر واالســتقالل .بهــذا املعنــى عمــدت منظمــة
التحريــر التضليــل وعــدم إطــاع األردن عــى مســار أوســلو .وبالتــايل تفاجــأ األردن
مــن املفاوضــات الرسيــة بــن الفلســطينيني واإلرسائيليــن يف أوســلو ،وشــعر األردن
بنــوع مــن التضليــل والخــداع مــن قبــل منظمــة التحريــر إذ مل يطلــع األردن عــى
آيــة تفاصيــل خــال تلــك املحادثــات .115لكــن بعــد أن تكشــفت األمــور ،تحــرك
امللــك حســن برسعــة لتوثيــق عالقــة شــخصية مــع رابــن الــذي تعهــد بــأن يأخــذ
رسع
مصالــح األردن بعــن االعتبــار وهــو يفــاوض الفلســطينيني وغريهــم .لذلــك ّ
األردن مــن التفــاوض يف املســار الثنــايئ إىل أن تــم توقيــع املعاهــدة.
واعتقــد قــادة البلديــن بــأن الســام بــن بلديهــا ســيكون مختلفــا عــن النمــوذج
املــري ،وكانــت التعبــر الــدارج حينهــا هــو الســام الدافــئ .واســتمرت العالقــات
دافئــة خــال العــام والنصــف بعــد توقيــع املعاهــدة .وامتــدح روبــرت ســاتلوف
مــن معهــد واشــنطن لدراســات الــرق األدىن املعاهــدة واصفــا إياهــا بالوثيقــة
الرائعــة .ويجــادل ســاتلوف بــأن التعــاون هــو ســمة معاهــدة الســام ،فاملعاهــدة
مل تؤســس لعالقــات دبلوماســية رســمية فقــط ولكنهــا احتــوت عــى مشــاريع
مفصلــة للتفاعــل اإلنســاين والثقــايف واالجتامعــي واالقتصــادي والســيايس .فعــى
العكــس مــن وثيقــة معاهــدة الســام املرصيــة اإلرسائيليــة التــي احتــوت عــى
كلمــة تعــاون أو التبادليــة أو الجهــود املشــركة مــرة واحــدة ،فــإن معاهــدة الســام
أشــارت عرشيــن مــرة إىل التعــاون وإحــدى عــر مــرة إىل التبادليــة وعــر مـرات
إىل الجهــود املشــركة.116
( )115أنظر،
( )116أنظر،
Robert Satloff, "The Jordan-Israel Peace Treaty: A Remarkable Document, "Middle East Quarterly,
Vol. II, No.1 (March 1995) pp. 47-51.
Middle East Mirror, 2 September , 1993.
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غــر أن توقيــع املعاهــدة يشء وااللتــزام بروحهــا ونصهــا يشء آخــر .فامللــك
حســن كان يبحــث عــن رشيــك إرسائيــي لضــان مســتقبل أفضــل لــأردن يف إقليم
مضطــرب .ومــا أن أصبــح شــيمعون بــرس رئيســا للــوزراء خلفــا لرابــن حتــى انتاب
الكثــر مــن األردنيــن شــك حــول نوايــا بــرس ،وخــال فرتتــه التــي اســتمرت ســبعة
شــهور أعطــى شــيمعون بــرس األولويــة للمســار الســوري ورفــض التنســيق مــع
األردن يف املســار الفلســطيني .وزاد مــن الطــن بلــة أن شــكا انتــاب العديــد مــن
األردنيــن مــن أن بــرس قــد يكــون منخرطــا يف محادثــات رسيّــة مــع الفلســطينيني.
فبالنســبة لــأردن التــي كان لهــا ومــا زال مصالــح يف قضايــا الحــل النهــايئ مل تكــن
لتثــق بشــيمعون بــرس .فبالنســبة للملــك حســن فــإن شــيمعون بــرس اثبــت
بأنــه ليــس جديـرا بالثقــة لذلــك كان تفضيــل امللــك حســن لرابــن ألنــه كان ميكــن
أن يعتمــد عــى رابــن .ويف هــذا الســياق قلّــل امللــك حســن مــن أهميــة شــيمعون
بــرس ودوره يف التوصــل إىل ســام بــن البلديــن عندمــا أعطــى الفضــل يف ذلــك إىل
إســحاق رابــن .ففــي مقابلــة لــه مــع صحيفــة هآرتــس اإلرسائيليــة قــال امللــك بأنــه
تعامــل فقــط مــع رابــن وأنــه رمبــا مــا كان ليصــل إىل نفــس النتيجــة لــو كان هنــاك
شــخص أخــر مــكان رابــن .117وال يخفــى عــى املراقــب أن امللــك تعمــد قــول ذلــك
إليصــال رســالة واضحــة مفادهــا أن بــرس مل يكــن ذي صلــة.
يف الســنوات التــي تلــت مقتــل رابــن كان مــن املحــال أن يتــم الفصــل بــن
العالقــات الثنائيــة مــع إرسائيــل ومــا تقــوم بــه األخــرة ضــد الفلســطينيني .فتدهور
األوضــاع األمنيــة يف الفــرة التــي ســبقت انتخابــات عــام  1996ألحقــت رضرا بالغــا
بشــيمعون بــرس والــذي شــعر بــأن عليــه أن يقــوم بعمــل مــا حتــى يبــدو للناخــب
اإلرسائيــي بأنــه قائــد صاحــب عزميــة قويــة وبخاصــة وأن شــعبية منافســه اليميني
نتنياهــو كانــت يف ارتفــاع ،لذلــك أمــر بــرس الجيــش اإلرسائيــي البــدء بعمليــة
عناقيــد الغضــب يف جنــوب لبنــان والتــي انتهــت بإدانــة دوليــة بعــد أن اســتهدف
الجيــش اإلرسائيــي مقـرا لقــوات حفــظ الســام تابعــا لألمــم املتحــدة وقتلــت فيــه
أكــر مــن مئــة مــدين اعتقــادا منهــا بــأن أفـرادا مــن حــزب اللّٰــه كانــون مختبئــن
( )117صحيفة هأرتس 5 ،آب .1996
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يف املقــر .وشــكلت العمليــة رضبــة قاصمــة لشــيمعون بــرس الــذي أراد انتخابــات
مبكــرة اعتقــادا منــه بأنــه ســيفوز يف االنتخابــات أمــام منافســه اليمينــي نتنياهــو
غــر أن لتدهــور االوضــاع األمنيــة وســوء إدارة بــرس للملــف األمنــي كلفــة باهظــة
لبــرس.
وبعــد أن ربــح نتنياهــو انتخابــات الســابع عــر مــن أيــار  1996شــكل ائتالفــا
حكوميــا ميينيــا تك ـ ّون مــن مثانيــة أح ـزاب منهــا ســبعة أح ـزاب عارضــت اتفــاق
أوســلو .وبهــذا فــإن تشــكيل الحكومــة كان مبثابــة منــح نتنياهــو تفويضــا لتدمــر
عمليــة أوســلو وانتهــاج سياســات طائشــة مــا أثــر ســلبا عــى العالقــات مــع األردن.118
فنتنياهــو كان مدفوعــا باالعتبــارات السياســية الداخليــة وكان مق ّيــدا بقــوة
بتحالفــه مــع األحـزاب اليمينيــة ،واســتوعب نتنياهــو بــأن بقائــه يف منصبــه كرئيس
للحكومــة والتزامــه بتنفيــذ اتفاقيــات أوســلو هــا أمـران ال ميكــن التوفيــق بينهــا،
وبالتــايل وضــع بقائــه الســيايس أوال وقبــل الســام .ولهــذا الســبب مل يحــاول أبــدا
أن يخطــو خطــوة جديــة تجــاه الســام .وامللــك حســن الــذي علّــق آمــاال عــى
نتنياهــو يف الســابق أصيــب باإلحبــاط ،فنتنياهــو أثبــت بأنــه غــر جديــر بالثقــة وال
ميكــن التنبــؤ بترصفاتــه وسياســاته ،فهــو مل يســتوعب مركزيــة القضيــة الفلســطينية
بالنســبة لــأردن وبالتــايل أحــرج امللــك عندمــا أقدمــت الحكومــة اإلرسائيليــة عــى
سلســلة مــن األعــال األحاديــة يف القــدس.
مبعنــى أن سياســات نتنياهــو يف القــدس صدمــت امللــك الــذي بــدأ يــدرك
أن نتنياهــو مل يعــد رشيــكا للســام ،ناهيــك عــن عــدم قدرتــه عــى ملــئ الف ـراغ
الكبــر الــذي تركــه رابــن .وعــى ســبيل املثــال ال الحــر ،أرســل نتنياهــو مستشــاره
الســيايس دوري غولــد للقــاء امللــك حســن ثالثــة أيــام قبــل أن تقــوم الحكومــة
اإلرسائيليــة بفتــح النفــق يف القــدس يف أيلــول  .1996يف ذلــك اللقــاء مــع امللــك
( )118ملزيد من التفاصيل عن االئتالف الحاكم وكيف ساهم بقوة يف تدمري عملية السالم أنظر،
Neill Lochery, Difficult Road to Peace: Netanyahu, Israel and the Middle East Peace Process
(Reading: Garnet, 1999) p.197.
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حســن مل يتطــرق دوري غولــد إىل موضــوع النفــق ومل يســترش امللــك يف األمــر.
وعندمــا فتحــت إرسائيــل النفــق شــعر امللــك حســن بالخديعــة والطعــن ألنــه رأى
يف ذلــك اعتــدا ًء عــى دور األردن الخــاص يف القــدس كــا نصــت معاهــدة الســام
عــى ذلــك .ففتــح النفــق فقــط ثالثــة أيــام بعــد لقــاء دوري غولــد مــع امللــك
حســن أعطــى انطباعــا خاطئــا بــأن األردن ال ميانــع هــذه الخطــوة اإلرسائيليــة
املســتفزة .ومثــال آخــر لعــدم حساســية نتنياهــو ملصالــح ووضــع األردن هــو
عندمــا قــررت الحكومــة اإلرسائيليــة البــدء ببنــاء مســتوطنة جديــدة يف جبــل أبــو
غنيــم يف جنــوب القــدس ،فنتنياهــو كان يســعى ألن يطمــن رشكائــه مــن اليمــن
(بعدمــا وقــع برتوكــول الخليــل يف كانــون ثــاين  )1997بأنــه وفيــا لتعهداتــه التــي
قطعهــا عــى نفســه لهــم ،مبعنــى أن نتنياهــو شــعر بــأن هنــاك حاجــة لتقديــم يشء
باملقابــل لليمــن اإلرسائيــي حتــى يحافــظ عــى متاســك االئتــاف الحكومــي ويبقــى
يف منصبــه ،119وهــذا الق ـرار مــرة أخــرى أزعــج امللــك الــذي استشــاط غضبــا.
وأكــر مــن ذلــك ازدادت حــدة عــدم حساســية نتنياهــو تجــاه رغبــة امللــك
حســن الحقيقيــة يف أن يكــون لــه رشيــك إرسائيــي للســام ،فالحســن حــاول أن
يجــد أرضيــة مشــركة مــن دون طائــل ،ففــي عــام  1997طلــب امللــك حســن إذنــا
مــن إرسائيــل للســاح لــه أن ينقــل بطائرتــه يــارس عرفــات إىل غــزة ،ولدهشــته
رفــض اإلرسائيليــون الطلــب .وهنــا وبعــد أن فقــد الحســن ثقتــه بنتنياهــو أرســل
لــه رســالة يف التاســع مــن آذار  1997موبخــا إيــاه بحــدة عــى سياســاته املســتفزة
والطائشــة .وقــد كتــب امللــك حســن:
رئيس الوزراء،
إن األمل العظيــم والعميــق ليعتــرين ملــا قمتــم بــه مــن أعــال مأســاوية
كرئيــس لحكومــة إرسائيــل جاعلــن الســام ،وهــو أكــر األهــداف قيمــة يف
حيــايت يبــدو وكأنــه رساب بقيــع.
( )119املصدر نفسه.
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كان مــن املمكــن أن أنــأى بنفــي يف حــال إذا مل تكــن حيــاة كل فــرد عــريب
وإرسائيــي ومســتقبلهم يتجهــان رسيعــا نحــو الهاويــة بســبب إراقــة الدمــاء
والكــوارث التــي كانــت نتيجــة للخــوف واليــأس .إننــا وبرصاحــة ال نســتطيع
قبــول أعذاركــم املتكــررة للتــرف بالطريقــة التــي تقومــون بهــا تحــت
طائلــة التهديــد والضغــط .وال نســتطيع التصديــق بــأن الشــعب اإلرسائيــي
يبحــث عــن إراقــة الدمــاء والكــوارث ويعارضــون الســام .كــا أننــا ال
نســتطيع أن نصــدق بــأن اقــوي رئيــس وزراء إرسائيــي يف تاريــخ إرسائيــل
دســتوريا قــد يتــرف مبــا ميكــن أن يجلــب لــه املزيــد مــن اإلدانــات .
والواقــع األكــر حزنــا والــذي طلعــت عليــه الشــمس يل هــو عندمــا مل أجدكــم
إىل جانبــي للعمــل مــن أجــل تحقيــق إرادة اللّٰــه للمصالحــة النهائيــة بــن
أبنــاء وأحفــاد ســيدنا إبراهيــم عليــه الســام .إن املســلك الــذي تتبعونــه يف
أعاملكــم ســيؤدي يف نهايــة املطــاف إىل تحطيــم كل مــا آمنــت بــه وناضلنــا
نحــن العائلــة الهاشــمية مــن أجــل تحقيقــه منــذ امللــك فيصــل األول
وامللــك عبداللّٰــه حتــى الوقــت الحــايل.
ملــاذا هــذه اإلهانــات املتعــددة للذيــن تســمونهم رشكائكــم الفلســطينيني؟
وهــل مــن املمكــن أن تزدهــر عالقــة جديــرة يف غيــاب االحــرام والثقــة
املتبادلــة؟ كيــف ميكــن العمــل معكــم كرشيــك وصديــق حقيقــي يف ظــل
هــذا املنــاخ املربــك واملشــوش .نشــعر بــأن هنــاك نيــة لتدمــر كل مــا قمنــا
ببنائــه بــن شــعبينا ودولتينــا .إن العنــاد ومــن أجــل العنــاد تجــاه القضايــا
الحقيقيــة هــو يشء وهــو مــا نتســاءل عنــه .وعنــد أي مناســبة نكتشــف
بــأ ّن لديكــم طريقــة تفكــر خاصــة بكــم ويظهــر بأنكــم ال تحتاجــون
لنصيحــة مــن صديــق ليســديها لكــم.
وإننــا لنشــعر باألســف الشــديد لكتابــة هــذه الرســالة الشــخصية لكــم،
ولكــن شــعوري باملســؤولية والقلــق هــا مــا جعــا لزامــا عــي القيــام
بذلــك ملواجهــة املجهــول مــن األيــام.
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كانــت رســالة التوبيــخ هــذه مفاجــأة يف الطريقــة التــي كتبــت وبخاصــة بعــد
أن رسبــت لإلعــام .عــى أيــة حــال ،وقعــت حادثــة أخــرى بعــد توجيــه امللــك
الرســالة بثالثــة أيــام غطــت عــى الرســالة ،ففــي الثالــث عــر مــن آذار قــام
الجنــدي األردين أحمــد الدقامســة بفتــح نــران بندقيتــه وأردى ســبع طالبــات
إرسائيليــات قتــى .وكانــت الفتيــات الســبع يف رحلــة مدرســية ملنطقــة الباقــورة
مــن وادي األردن وهــي املنطقــة التــي تــم إعادتهــا إىل األردن مبوجــب االتفاقيــة.
مــا كان مــن املمكــن أن يكــون توقيــت العمليــة أســوأ وبخاصــة عندمــا ربــط
اليمــن اإلرسائيــي بــن رســالة امللــك التوبيخيــة لنتنياهــو وترسيبهــا لإلعــام وقيــام
أحمــد الدقامســة بقتــل الفتيــات الســبع .واســتدرك الوضــع امللــك حســن وقــام
بزيــارة ألهــل القتيــات لتقديــم تعازيــه ،وهــي خطــوة انتقدهــا العــرب ألنهــم مل
يســتوعبوا اإلشــارة اإلنســانية يف خطــوة امللــك ،120وســخروا مــن الخطــوة وتســاءلوا
فيــا لــو كان نتنياهــو ســيقوم بنفــس الخطــوة لــو كان األمــر معكوســا .ومــع ذلــك
فلفتــة امللــك ودبلوماســيته العامــة أفضــت إىل اختفــاء الحادثــة مــن النقــاش العــام
يف إرسائيــل يف فــرة وجيــزة.
وبالرغــم مــن هــذه الحادثــة التــي وللمــرة األوىل وضعــت األردن يف موقــف
دفاعــي ،فــإن العالقــات األردنيــة اإلرسائيليــة كانــت ستشــهد حالــة انتكاســة أخــرى
وتصــل إىل نقطــة متدنيــة ،ففــي أيلــول مــن العــام  1997حــاول املوســاد اإلرسائيــي
اغتيــال رئيــس املكتــب الســيايس لحركــة حــاس خالــد مشــعل يف عــان .وقــد
أفســدت هــذه الخطــوة مــن العالقــات الثنائيــة وأوصلــت العالقــات بينهــا إىل
نقطــة متدنيــة جــدا .واملفارقــة أن محاولــة االغتيــال الفاشــلة ضــد املواطــن األردين
خالــد مشــعل جــاءت بنفــس اليــوم الــذي اجتمــع فيــه وفــد إرسائيــي عســكري
ومــدين مــع امللــك .وهنــا استشــاط امللــك غضبــا ووضــع اإلرسائيليــن أمــام حلــن
ال ثالــث لهــا :أوال ،إذا مــا مــات خالــد مشــعل فــإن األردن سيكشــف عــن هويــة
العمــاء اإلرسائيليــن بعــد إلقــاء القبــض عىل اثنــن منهم وســيحاكمهام علنا وســينفذ
( )120لقــد تفاجــأ األردنيــون بخطــوة امللــك ،فهــم باملجمــل غــر ملمــن بطقــوس اليهــود عندمــا يقــدم لهــم
أحــد العـزاء ،وكان يبــدو وكأن امللــك كان يخضــع لليهــود بــإذالل ألن نــزل عــى ركبتيــه عندمــا قــدم تعازيــه،
فبالنســبة للكثــر مــن األردنيــن والعــرب قلــل امللــك مــن مكانــة منصبــة كزعيــم دولــة.
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بحقهــا حكــم اإلعــدام .ثانيــا ،بإمــكان إرسائيــل أن تعــرف بجرميتهــا وتقــدم
االعتــذار والــدواء إلنقــاذ حيــاة خالــد مشــعل .نتنياهــو قــرر أن يختــار الخيــار
الثــاين وأرســل رئيــس جهــاز املخابـرات داين يأتــون إىل عــان ومــع الــدواء املضــاد
املطلــوب .121وبطبيعــة الحــال كان الهجــوم عــى خالــد مشــعل مخالفــة رصيحــة
ملعاهــدة الســام التــي مينــع فيهــا البنــد املتعلــق باألمــن مــن قيــام أي دولــة
بأعــال عدائيــة ضــد الدولــة األخــرى .122وبالفعــل أثبتــت األفعــال اإلرسائيليــة بــأن
هنــاك بعــض الدوائــر بــن اليمــن اإلرسائيــي مل تســتبطن بعــد معنــى أن يكــون
هنــاك معاهــدة ســام مــع األردن.
ومــا أن مضــت عــدة أشــهر أخــرى حتــى اندلعــت أزمــة أخــرى بــن البلديــن
حــول امليــاه ومل يتــم تنفيســها إال مــن خــال اســتجابة إرسائيــل للمطالــب والرشوط
األردنيــة .فإرسائيــل التــي كانــت تواجــه موســا مائيــا صعبــا ونقصــا حــادا يف امليــاه
وهبــوط يف مســتوى مقيــاس امليــاه يف طربيــا تــرددت ومل تــزود األردن بامليــاه كــا
هــو منصــوص عليــه يف املعاهــدة .ويف األردن فــرت الخطــوة اإلرسائيليــة كدليــل
إضــايف عــى أن حكومــة نتنياهــو غــر جديــرة بالثقــة وال ميكــن توقــع ترصفاتهــا
وأنهــا حكومــة تســعى إىل إعــادة التفــاوض حــول ملفــات وقضايــا حســمت يف
الســابق وتضمنتهــا معاهــدة الســام .كــا أن الحادثــة أقنعــت األردنيــن أكــر
فأكــر بــأن إرسائيــل مل تكــن جــادة أبــدا يف التزاماتهــا كــا هــو منصــوص عليــه
يف معاهــدة الســام.
وخــال الفــرة األوىل مــن حكــم نتنياهــو أصبــح األردنيــون غــر مرتاحــن
لسياســته وقيادتــه ،لذلــك كان امللــك عبداللّٰــه الثــاين فرحــا ألن يــرى نهايــة نتنياهــو
ويــرى أيهــود بــاراك يحــل مكانــه ،فبــاراك الــذي ربــح انتخابــات عــام  1999وعــد
بالســام ،وأوجــدت عــودة حــزب العمــل للســلطة بصيصــا مــن األمــل مــن أن تغيريا
مــا ســيحدث ،غــر أنــه يبــدو أن إرسائيــل تغــرت بشــكل جــذري وإن موقفهــا مــن
الســام مل يعــد مالمئــا ملوقــف األردن (التفاصيــل يف الفصــل القــادم).
( )121الجروسامل بوست  10ترشين أول .1997
( )122أنظر إىل املادة الرابعة من معاهدة السالم.
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- 2التطبيع ومنتقدوه
مفهــوم التطبيــع يف ســياق عمليــة الســام مل يكــن جديــدا إذ ظهــر للمــرة األوىل
يف منتصــف الســبعينيات عندمــا كتــب محمــد ســيد أحمــد (صحــايف مرصي يســاري
معــروف) ،كتابــا بعنــوان "عندمــا تصمــت املدافــع" .123ويف هــذا الكتــاب قــدم
املؤلــف رؤيتــه عــن التعامــل مــع إرسائيــل بعــد توقيــع معاهــدة ســام .ونــادى
يف كتابــه إىل التســوية الســلمية مــع إرسائيــل ألن العــامل قــد تغــر وأن هنــاك
حوافــز لتدعيــم الســام بــدال مــن انــدالع الحــروب .ويضيــف بأنــه لــن يكــون
هنــاك منــاص مــن االعـراف الضمنــي بوجــود إرسائيــل بحــدود آمنــة ومعــرف بهــا
بعــد أن يســتعيد العــرب أراضيهــم املحتلــة وبعــد أن يقــوم كيــان للفلســطينيني.124
الكتــاب صــدر قبــل أن يقــوم الســادات بزيــارة القــدس وكأن الكتــاب كتــب مســرة
التســوية قبــل أن تبــدأ .غــر أن مقوالتــه مل تحــ َظ بقبــول يف الشــارع املــري
والعــريب ،وبالتــايل تعــرض كتابــه لنقــد واســع يف العــامل العــريب.
يف الســنتني األوليتــن مــن معاهــدة الســام مــع إرسائيــل عجــت الصحافــة
األردنيــة مبقــاالت تناقــش موضــوع التطبيــع ،وحينهــا كانــت هنــاك أقليــة تدفــع
باتجــاه التطبيــع مــع إرسائيــل بشــكل علنــي ،لكــن مــا أن تــوىل نتنياهــو منصــب
رئيــس الــوزراء وبــدأ بسياســاته االســتفزازية حتــى اختفــى النقــاش حــول التطبيــع.
وبالفعــل حملــت كلمــة التطبيــع واملطبــع إيحــاءات ســلبية وأصبحــت نوعــا مــن
االزدراء .ومــع ذلــك فخــال أول ســنتني بعــد توقيــع املعاهــدة بــدا وكأن الســلوك
الشــعبي يف األردن متغ ـرا وكان هنــاك الكثــرون ممــن اعتقــدوا أن الــرأي العــام
األردين كان قابــا للتغــر ،لكــن وعــى الرغــم مــن التفــاؤل األويل مل تتحقــق عوائــد
الســام ،فالتجــارة منــت بشــكل بطــيء والعوائــد مــن الســياحة اإلرسائيليــة كانــت
ايضــا بطيئــة .فالســياح كانــوا يأتــون مــن إرسائيــل لقضــاء يــوم أو يومــن لكنهــم ال
( )123محمد سيد أحمد ،بعد أن تسكت املدافع (بريوت :دار القضايا.)١٩٧٥ ، ،
( )124املصدر نفسه.
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يقيمــون يف األردن ،واألردنيــون انتقــدوا ذلــك بالقــول أن الســياح اإلرسائيليــن يأتــون
حاملــن معهــم شــطائر األكل وال يشــرون تــذكارات .وأيضــا اشــتىك األردنيــون بــأن
وكاالت الســياحة اإلرسائيليــة تقــوم بجــذب الســياح مــن مختلــف دول العــامل إىل
إرسائيــل (مســتخدمة البـراء يف إعالناتهــا) وتضيــف يومــا أو يومــن يف األردن بينــا
يقضــون كل الوقــت يف إرسائيــل .لذلــك ســارع األردنيــون بالقــول أن هنــاك مؤامــرة
إرسائيليــة لرتويــج البـراء لصالــح االقتصــاد اإلرسائيــي وعــى حســاب املصالــح األردنية.
واتضــح رسيعــا بــأن "ســام امللــك" يخــر الدعــم الشــعبي .وكان الــرأي العــام
يف األردن وكذلــك املوقــف مــن الســام يتحــددان بشــكل كبــر نتيجــة لحقيقــة أن
نصــف الســكان تقريبــا يف األردن ينحــدر مــن أصول فلســطينية بينــا النصف اآلخر
كان حساســا مــن السياســات اإلرسائيليــة وعــدم جديّــة اإلرسائيليــن عندمــا يتعلــق
األمــر بصنــع الســام مــع الفلســطينيني يف األرايض املحتلــة .فالقضيــة الفلســطينية
هــي قضيــة داخليــة يف األردن .رمبــا اســتغرق قــادة إرسائيــل وقتــا طويــا لفهــم أن
انطباعــات وتصــورات األردنيــن عــن الســام مختلفــة عــا هــي لديهــم .ويف الواقع،
كان األردنيــون غــر مدركــن للقــاءات الرسيــة بــن امللــك حســن وقــادة إرسائيــل،
فقبــل ســنوات قليلــة مــن املعاهــدة أيّــد األردنيــون بشــكل كبــر الرئيــس صــدام
حســن عندمــا أطلــق تســعا وثالثــون صاروخــا عــى إرسائيــل .وعــاوة عــى ذلــك،
مــا زالــت صــورة إرسائيــل يف الصحافــة األردنيــة ســلبية وكذلــك األمــر يف بعــض
الكتــب املقــررة يف املــدارس.125
وبقيــت معاهــدة الســام مــع إرسائيــل ولســنوات طويلــة نقطــة خــاف رئيســة
بــن الحكومــات األردنيــة مــن جانــب واملعارضــة مــن جانــب آخــر .طبعــا انتقــدت
بعــض القــوى السياســية يف األردن التطبيــع مــن منطلــق أيدولوجــي ويف ســياق
معارضتهــا املبدئيــة واأليدولوجيــة للســام مــع إرسائيــل بشــكل عــام وملعاهــدة
الســام مــع األردن بشــكل خــاص .فقــد حــارب اإلســاميون لفــرة طويلــة مفهــوم
( )125ملزيد من التفاصيل عن كيف قام العرب بدراسة إرسائيل أنظر،
Hassan A. Barari, Israelism: Arab Scholarship on Israel, a Critical Assessment (London: Ithaca,
2009).
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التطبيــع ،وهنــاك الكثــر مــن الخطابــات والبيانــات التــي أصدرتهــا القوى اإلســامية
والتــي ركــزت عــى رضورة االلتـزام بعــدم التطبيــع مــع إرسائيــل .فالتطبيــع وفقــا
لهــم هــو أمــر تفــره إرسائيــل بأنــه أداة للهيمنــة عــى املنطقــة وهــو يتــأىت مــن
مفهــوم دينــي تقليــدي يشــدد عــى تفــوق اليهــود عــى ســائر األمــم .مبعنــى،
يشــكل التطبيــع أداة الخــراق الثقافــة العربيــة .ورمبــا كانــت النقطــة األخــرة
املتعلقــة مبقاومــة التطبيــع هــي أكــر وســيلة فاعلــة إلقنــاع النــاس بــل إلخافتهــم
مــن مامرســة أي عمليــة تطبيعيــة مــع إرسائيــل .فقــد لعبــت عــى وتــر املخــاوف
مــن الـــتأثري الغــريب والصهيــوين وهــي مخــاوف مســيطرة يف العــامل العــريب .وركــزت
القــوى املناهضــة للتطبيــع يف األردن عــى أن إرسائيــل لديهــا مخطــط لغــزو العــامل
العــريب ثقافيــا واقتصاديــا مــن خــال بوابــة األردن ،وغالبــا مــا ردد الناطقــون باســم
حركــة مقاومــة التطبيــع هــذه املقــوالت.
وكــا ســبق ،فــإن معارضــة التطبيــع ســبقت توقيــع معاهــدة الســام ،إذ
شــكلت جبهــة العمــل اإلســامي مــع ســبعة أحــزاب يســارية وقوميــة لجنــة
مقاومــة التطبيــع واالستســام حتــى قبــل توقيــع املعاهــدة ،وعــى الرغــم مــن
الخالفــات األيدولوجيــة الجذريــة بــن هــذه القــوى السياســية إال أنهــا كلهــا بقيــت
متحــدة يف التزاماتهــا األيدولوجيــة يف مناهضــة التطبيــع مــع إرسائيــل .وانضمــت
أيضــا النقابــات املهنيــة إىل هــذه اللجنــة وبــدأت باتخــاذ إج ـراءات عقابيــة ضــد
أي عضــو مــن أعضائهــا يف حــال مامرســته للتطبيــع مــع إرسائيــل .وعــى نحــو
الفــت ،مل يقتــر األمــر عــى املعارضــة األيديولوجيــة وإمنــا بقــي األردنيــون بشــكل
عــام متوجســن مــن املوضــوع ،وكانــت املقولــة الســائدة يف النصــف الثــاين مــن
التســعينيات هــي االنتظــار حتــى تثبــت إرسائيــل بأنهــا تلتــزم مبــا قطعتــه عــى
نفســها مــن تعهــدات.
الخالفــات يف التصــورات بــن اإلرسائيليــن واألردنيــن بقيــت مســتمرة وواضحــة،
فمــن ناحيــة اســتعمل اإلرسائيليــون املعاهــدة لتعزيز مقوالتهــم التي تفيــد أن ال قضايا
عالقــة بقيــت بــن األردن وإرسائيــل ،وبالنســبة للكثــر منهــم فــإن الســام بــن
األردن وإرسائيــل تأخــر كثــرا وكان مــن املفــروض أن يتــم التوصــل إليــه ســنوات
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طويلــة قبــل توقيعــه رســميا .ويف املقابــل ســعى األردنيــون الحصول عــى تطمينات
مــن إرسائيــل ،فبالنســبة للغالبيــة الســاحقة مــن األردنيــن متثــل إرسائيــل دولــة
توســعية وعنيفــة .واإلرسائيليــون ال يتفقــون مــع الرؤيــة األردنيــة وال يشــعرون بــأن
عليهــم طأمنــة األردنيــن .126ويفصــل اإلرسائيليــون بني األردن وفلســطني بشــكل أزّم
مــن العالقــات مــع األردن ،فبينــا تؤيــد الغالبيــة الســاحقة مــن الوســط اليهــودي
اإلرسائيــي معاهــدة الســام مــع األردن لكــن هــذه النســبة تهبــط كث ـرا عندمــا
يتعلــق األمــر بعمليــة أوســلو .127فهــم يــرون األردن كنقطــة انطــاق لتحقيــق
مصالحــة إقليميــة أوســع يف العــامل العــريب ،ومــع ذلــك فاألردنيــون شــعروا بخيبــة
أمــل يف أن األردن لــن تكــون املكـ ّون الرئيــس يف سياســة إرسائيــل يف اإلقليــم.
وكــا أشــر إليــه ســابقا ،أضعــف انتقــال املركــز الســيايس يف إرسائيــل تجــاه اليمــن
مــن معســكر الســام يف األردن وأعطــى دفعــة قويــة ملناهــي التطبيــع .ففــي شــهر
شــباط  1996تــم تفجــر حافلتــن إرسائيليتــن مــا أدى إىل مقتــل وجــرح الع ـرات
مــن اإلرسائيليــن ،طبعــا أدان األردن الرســمي الهجــات الفلســطينية وعكــس اإلعــام
الرســمي هــذا التوجــه ،فصحيفــة الجــوردان تاميــز كتبــت يف افتتاحيتهــا بــأن القنابــل
اســتهدفت الســام .128توقيــت الهجــات كان ضــارا بالنســبة لشــيمعون بــرس الــذي
كان ســيخوض معركــة انتخابيــة كان مــن املفــروض أن تكــون ســهلة ،فقبــل أشــهر
قليلــة مــن إج ـراء االنتخابــات انطلقــت الهجــات الفلســطينية وصواريــخ حــزب
اللّٰــه مــا أضعــف بــرس الــذي أخــذت شــعبيته بالرتاجــع شــيئا فشــيئا إىل أن خــر
االنتخابــات .ومــا أن شــن بــرس عمليــة عناقيــد الغضــب يف نيســان مــن العــام 1996
(وهــي عمليــة ارتكبــت فيهــا القــوات اإلرسائيليــة مجــزرة قانــا) حتــى اشــتاط
مناهضــو التطبيــع يف األردن غضبــا .فاالعتــداءات اإلرسائيليــة أعطــت هــذه القــوى
ذخــرة إضافيــة الســتهداف التطبيــع .ورسعــان مــا تبــدل اإلعــام األردين الــذي بــدأ
يؤكــد أن الســام تــم ذبحــه يف لبنــان .وانضــم الربملــان األردين إىل النقــاش العــام
( )126ملزيد من التفصيالت أنظر،

United Press International, 17 July 1994.

( )127مركز تامي شتاينمتس ،مصدر سابق.
( )128الجوردان تاميز 4 ،آذار .1996
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إذ أصــدر بيانــا مؤكــدا عــى أن األفعــال اإلرسائيليــة إمنــا تكشــف الوجــه الحقيقــي
للصهيونيــة والدولــة العربيــة .وقــد وصــل الغضــب األردين لذروتــه عندمــا بــدأ
الكثــرون يقولــون أن آلــة الحــرب اإلرسائيليــة املتقدمــة تكنولوجيــا كان ميكــن أن
تتجنــب مجــزرة قانــا لكنهــا أرصت عــى قتــل اللبنانيــن بدمــاء بــاردة .رمبــا ال
يوجــد إال القليــل مــن بــن األردنيــن مــن كان ســيصدق أن إرسائيــل رضبــت مقــر
قانــا عــن طريــق الخطــأ.
لكــن إرسائيــل باملقابــل كانــت تــرى األمــور مــن منظــور مختلــف ،فوفقــا لهــم
كان عــى العــرب أن يســتوعبوا أن األمــن هــو القضيــة املركزيــة للعقــل اليهــودي
وللنفســية اإلرسائيليــة .ويف كتابــه عــن السياســة الخارجيــة اإلرسائيليــة وصناعتهــا
يناقــش مايــكل بريكــر" 129املنظــور اليهــودي ورضورة أن يتوقــف العــرب عــن
التحريــض ضــد إرسائيــل" .ومــا ال شــك فيــه أن هنــاك مركزيــة لألمــن واضحــة يف
إرسائيــل ،لكــن هنــاك أيضــا مــن يــر عــى أن إرسائيــل تســتخدم األمــن كذريعــة
لتربيــر الجمــود يف عمليــة الســام مــع العــرب ولتربيــر التوســع .ومــع ذلــك بقيــت
مقولــة إرسائيــل الرئيســة تــدور حــول أن الحكومــة اللبنانيــة مل يكــن يف وســعها
أن توقــف هجــات حــزب اللّٰــه عــى إرسائيــل ،وبالتــايل ال بــد مــن أن تدفــع
الحكومــة اللبنانيــة مثنــا باهظــا ،وحتــى اإلرسائيليــون الذيــن دعمــوا عمليــة أوســلو
متفقــون مــع هــذه املقولــة.
باختصــار ،ســعى األردن الرســمي إليجــاد أرضيــة مشــركة مــع إرسائيــل .فقبــل
تــويل نتنياهــو رئاســة الحكومــة والبــدء بسياســات اســتفزازية بقــي مفهــوم التطبيع
نوعــا مــا محايــدا لــدى الكثــر مــن األردنيــن .فلــم يصــل املفهــوم لدرجــة العيــب
وإمنــا بقــي موضوعــا كان بإمــكان األردنيــن االختــاف أو االتفــاق معــه أو دعمــه
أو العمــل ضــده .لكــن بعــد محاولــة اغتيــال خالــد مشــعل مل يعــد لــدى األردنيــن
ذرة اميــان بالتطبيــع مــع إرسائيــل .ومــع أن امللــك حســن مل يستســلم ومل يفقــد
( )129أنظر إىل،
Michael Brecher, The Foreign Policy System of Israel: Setting, Images, Process (London: St
Martin’s Press, 1972).
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األمــل بالســام والتطبيــع معــا ،فقــد بــدا لــه قبــل وفاتــه بفــرة وجيــزة بــأن معركــة
قبــول األردن للدولــة العربيــة قــد انتهــت .والســبب مــن وجهــة نظــر امللــك كان
السياســات اإلرسائيليــة بالدرجــة األوىل .كــا أن الســام وصــل إىل مرحلــة جمــود
أكــر مــن أي وقــت مــى ،ومل يعــد الشــعب األردين يؤمــن باحتامليــة الســام
والتعايــش مــع إرسائيــل ،فصــورة إرسائيــل تشــوهت بشــكل يسء وبخاصــة بعــد
انــدالع انتفاضــة األقــى ،واســتفحال السياســات األحاديــة مــن قبــل حكومــات
اليمــن اإلرسائيــي.
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خاتمة
بعــد أشــهر قليلــة مــن تســلم امللــك عبداللّٰــه الثــاين ســلطاته الدســتورية التقــى
رئيــس الــوزراء اإلرسائيــي ايهــود بــاراك والرئيــس الفلســطيني يــارس عرفــات يف
منتجــع كامــب ديفيــد يف محاولــة للتوصــل إىل اتفاقيــة ســام شــامله ونهائيــة.
وفشــل هــذا الجهــد ومعــه أيضــا فشــلت محــاوالت الرئيــس بيــل كلينتــون إلنقــاذ
املحادثــات مــا ولّــد إحباطــا عامــا .وأفــى انهيــار محادثــات كامــب ديفيــد إىل
حدثــن مرتابطــن كان لهــا أهميــة كبــرة بالنســبة لعالقــة األردن مــع إرسائيــل.
أوال ،لجــأ الفلســطينيون إىل انتفاضــة األقــى ،وثانيــا انتقــل املجتمــع اإلرسائيــي
أكــر فأكــر تجــاه اليمــن.
وباملجمــل انتــاب الكثــر مــن االردنيــن شــكوك بــأن إرسائيــل كانــت تعمــل بنيــة
ســيئة ،فبالنســبة لغالبيــة مــن األردنيــن فــإن الجانــب اإلرسائيــي كان مهتــا فقــط
يف إدارة ال ـراع بــدال مــن حلــه .فبالنســبة لهــم ،إرسائيــل مصممــة عــى التوســع
عــى حســاب الفلســطينيني .وبعــد أن اســتبطن األردنيــون بــأن إرسائيــل ليســت
جــادة يف مفاوضــات الســام وبخاصــة بعــد أن اعتــى شــارون ســدة الســلطة يف
إرسائيــل ،متاهــى األردنيــون مــع القضيــة الفلســطينية بشــكل كامــل .وإذا كان
هنــاك بريــق أمــل بــأن إرسائيــل واألردن ميكــن لهــا أن يصــا إىل ســام دافــئ،
فــإن االنتفاضــة وردة فعــل اإلرسائيليــن عليهــا بــددا ذلــك األمــل الضعيــف أصــا.
مل يكــن هنــاك نقــص يف مبــادرات الســام ،فامللــك عبداللّٰــه عــى ســبيل املثــال
بــذل جهــدا مضنيــا إلنهــاء النـزاع وإحقــاق الســام ،ويف آذار مــن العــام  2007ألقى
امللــك عبداللّٰــه الثــاين خطابــا أمــام جلســة مشــركة بــن أعضــاء مجلــي الشــيوخ
والنــواب بالكونغــرس خصصــه بالكامــل للقضيــة الفلســطينية يف محاولــة إلقنــاع
األمريــكان بــرورة تبنــي وتأييــد حــل الدولتــن .فمــن وجهــة نظــر األردنيــن فــإن
االحــداث التــي وقعــت يف أعقــاب انــدالع انتفاضــة األقــى قــد أثبتــت مبــا ال يــدع
مجــاال للشــك بــأن الســام غــر ممكــن مــع اإلرسائيليــن .ويف الوقــت الحــارض فــإن
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القــوى املعارضــة للتطبيــع مــع إرسائيــل تس ـيّدت املوقــف ألن الجميــع تقريبــا يف
األردن يــرون أن إرسائيــل هــي بلــد معــاد للســام .واآلن ميكــن القــول أ ّن املعســكر
املعــارض للتطبيــع عنــده قضيــة قويــة .فهــم يجادلــون بــأن إرسائيــل اســتمرت
يف بنــاء املســتوطنات بشــكل متواصــل وقدمــت هــذه املســتوطنات كأمــر واقــع.
وحتــى الحكومــة األردنيــة قامــت بانتقــاد إرسائيــل بشــكل منتظــم وممنهج بســبب
السياســة االســتيطانية وبســبب جــدار الفصــل الــذي هــدد عمليــة الســام وقوضها.
ويف أكــر مــن مناســبة خاطــب امللــك الــرأي العــام اإلرسائيــي ملامرســة الضغــط
عــى حكومتــه لصنــع الســام.
ومقولــة أن املجتمــع اإلرسائيــي انتقــل إىل اليمــن هــي مقولــة رائجــة يف
األردن ســواء بــن النخــب أو املواطنــن العاديــن .فاألردنيــون مــن مختلــف ألــوان
الطيــف الســيايس توصلــوا إىل نتيجــة مفادهــا أنــه مل يعــد هنــاك يف إرسائيــل مــا
ميكــن أن يطلــق عليــه اليســار ،فقــد تغــرت الخريطــة السياســية يف إرسائيــل يف
آخــر عقديــن بحيــث مل تعــد قــادرة عــى إنتــاج أي تحالــف للســام وال ميكــن أن
تقــدم دفعــة للســام .وبأثــر رجعــي ميكــن القــول أن الطريقــة الوحيــدة التــي
كان مــن املمكــن أن تأخــذ الســام بــن األردن وإرسائيــل إىل مرحلــة أفضــل هــي
لــو أن املســار الفلســطيني اإلرسائيــي انتهــى بســام مقبــول وعــادل .وكان هــذا
األمــر واضحــا لألردنيــن ولكنــه ليــس كذلــك بدرجــة كافيــة بالنســبة للحكومــات
اإلرسائيليــة والــرأي العــام اإلرسائيــي .وهــذه النتيجــة تقودنــا إىل الســؤال التــايل:
مــاذا يخبــئ املســتقبل لألردنيــن واإلرسائيليــن يف هــذا العــامل املتغــر؟ هــذا هــو
موضــوع الفصــل القــادم.
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عــى الرغــم مــن أن معاهــدة الســام بــن األردن وإرسائيــل قــد تجــاوزت
التقلبــات التــي عصفــت باإلقليــم منــذ توقيعهــا إال أن العالقــة الثنائيــة بــن البلدين
هــي أبعــد عــا ميكــن وصفــه بعالقــات دافئــة .فاألردنيــون وعــى كافــة املســتويات
ينتقــدون السياســات اإلرسائيليــة ويــرون يف إرسائيــل دولــة خطــرة وتوســعية .ويف
كتابــه املعنــون ب "فرصتنــا األخــرة :الســعي نحــو الســام يف زمــن الخطــر" يقــول
امللــك عبداللّٰــه الثــاين بــأن كل واحــد يف هــذا اإلقليــم "يخــى بأننــا ســنبتىل عــا
قريــب بحــرب جديــدة أخــرى ...والسياســات اإلرسائيليــة هــي الســبب الرئيــس
لهــذا الواقــع القاتــم" .130ومــع أن امللــك عبداللّٰــه انتقــد إرسائيــل يف أكــر مــن
مناســبة إال أنــه يبــدو أن ال خيــار لعــان ســوى الحفــاظ عــى العالقــات مــع
إرسائيــل بغــض النظــر عــن حقيقــة أن مجمــل التطــورات تفيــد بــأن البلديــن قــد
يجــدا نفســيهام يف حالــة مــن االصطــدام يف املســتقبل.
ثــاث وعــرون عامــا مــرت عــى بــدء عمليــة الســام يف مدريــد ،ومــع ذلــك ال
يبــدو أن التوصــل إىل اتفاقيــة ســام نهائيــة بــن الفلســطينيني واإلرسائيليــن أمــر يف
متنــاول اليــد .فالواقــع القاتــم (الــذي مت ّيــز بانعــدام الثقــة وعــدم التيقــن والعــداء)
ال يقــدم الكثــر مــن األمــل .وصحيــح أن كل أطـراف الـراع تتحــدث عــن مركزيــة
الســام ملســتقبل مســتقر ومزدهــر إال أن هنــاك أربعــة عوامــل مــا زالــت تشــكل
عائقــا أمــام انتقــال حقيقــي للســام.
أوال ،ال تؤمــن القيــادة اإلرسائيليــة بأنــه مــن املمكــن أو حتــى مــن الــروري
التوصــل إىل اتفاقيــة ســام مــع الجانــب الفلســطيني ،فواقــع الحــال يشــر إىل أن
قــادة إرسائيــل ال ميتلكــون الحــس بــرورة إنهــاء الـراع .ولهــذا الســبب نجــد أن
كبــار قــادة إرسائيــل ال يعــرون حــل القضيــة أولويــة ويركــزون بــدال مــن ذلــك عــى
إي ـران كمصــدر للتهديــد ألمــن إرسائيــل .والبدايــة كانــت مــع بنيامــن نتنياهــو
عندمــا تــوىل رئاســة حكومــة إرسائيــل للمــرة األوىل يف منتصــف عــام  ١٩٩٦وكان
( )130أنظر،
King Abdullah II of Jordan, Our Last Best Chance: A Story of War and Peace (New York: Penguin
Group, 2011).
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شــغله الشــاغل آنــذاك هــو إفشــال عمليــة أوســلو .واآلن ومــع تكثيــف النشــاط
االســتيطاين يف األرايض املحتلــة يــرى الكثــرون بــأن حــل الدولتــن مل يعــد خيــارا
عمليــا ،فعــدد املســتوطنني يف الضفــة الغربيــة والقــدس الرشقيــة تجــاوز حاجــز
النصــف مليــون منــذ ســنوات ،وهــو األمــر الــذي حــد مــن قــدرة أي رئيــس حكومة
عــى اتخــاذ أي إجــراء رادع للنشــاط االســتيطاين ألن البقــاء الســيايس يف هــذه
الحالــة هــو عــى املحــك .وبعبــارة أخــرى ،فــإن ديناميكيــة القــوة داخــل املجتمــع
اإلرسائيــي تشــكل عائقــا حقيقيــا أمــام الســام.
ثانيــا ،ال يتمتــع الرئيــس الفلســطيني الحــايل محمــود عبــاس بنفــس مكانة ســلفه
الراحــل يــارس عرفــات ،فخــال حكــم عرفــات مل يكــن مــن املمكــن ألي فصيــل
فلســطيني أن يزايــد عليــه بنجــاح ،فــكان يُنظــر إليــه عــى نطــاق واســع بأنــه
يجســد الحركــة الوطنيــة الفلســطينية .غــر أن الوضــع تغــر مــع الرئيــس الحــايل،
فاالنقســام الفلســطيني بــن حــاس يف غــزة وفتــح يف الضفــة الغربيــة جعــل مــن
الرئيــس عبــاس بطــة عرجــاء .ويعتقــد قــادة إرسائيــل بــأن الرئيــس محمــود عبــاس
ليــس يف موقــع ميكــن لــه مــن خاللــه التوصــل إىل معاهــدة ســام مــع اإلرسائيليــن،
ناهيــك عــن تنفيــذ مثــل هــذه االتفاقيــة يف حــال التوصــل إليهــا .فحركــة حــاس
قــد وصلــت إىل مكانــة إقليميــة وكذلــك متتلــك القــدرة عــى تخريــب أي تســوية
ســليمة ال توافــق عليهــا ،لذلــك فاالنقســام بــن الفلســطينيني وتنافســهم الدائــم
دفــع بالكثــر مــن املراقبــن يف اإلقليــم إىل التشــكيك بقــدرة عبــاس بــأن يكــون
رشيــكا قــادرا يف أي عمليــة ســام حقيقيــة.
ثالثــا ،هنــاك مــا يشــر إىل أن الواليــات املتحــدة – راعــي الســام والالعــب األهــم
بالنســبة لطــريف الــراع – مهتمــة أكــر بعمليــة إدارة الــراع بــدال مــن حلــه.
فعــى العكــس مــن الرئيــس بيــل كلينتــون الــذي خاطــر عندمــا انخــرط شــخصيا
بتفاصيــل التســوية السياســية فــإن خلفــه الرئيــس جــورج بــوش والــذي جــاء إىل
الســلطة يف عــام  ٢٠٠١اتبــع سياســة رفــع اليــد عــن ملــف التســوية برمتــه .مــن
هنــاك كان الرئيــس بــوش وإدارتــه جــزءا ً مــن املشــكلة بــدال مــن أن يكونــوا
جــزءا ً مــن الحــل ملــدة ســبع ســنوات متتاليــة .فتأييــد الرئيــس بــوش للحكومــات
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اليمينيــة يف إرسائيــل رفــع الضغــط عــن إرسائيــل وشــجع الحكومــات اإلرسائيليــة
يف تبنــي سياســات أقنعــت مختلــف الالعبــن يف اإلقليــم بــأن الواليــات املتحــدة
ليســت وســيطا نزيهــا يف عمليــة الســام .وســواء عــن وعــي أو غــر ذلــك فقــد
نظــر الرئيــس بــوش إىل سياســات وإجــراءات شــارون املعاديــة للســام وكأنهــا
تصــب يف ســياق الحــرب ضــد اإلرهــاب .لذلــك شــعر شــارون بأنــه متحــرر مــن كل
الضغــوط وعندهــا رمــى جانبــا عمليــة الســام واتبــع سياســة أحاديــة يف العالقــة
مــع الفلســطينيني وقضيتهــم .وحتــى عندمــا تعامــل الرئيــس بــوش مــع خليفــة
شــارون األقــل تطرفــا أيهــود أوملــرت يف مؤمتــر أنابوليــس الــذي عقــد يف نهايــة عــام
 ٢٠٠٧فقــد كانــت خطــوة بــوش متأخــرة جــدا وقليلــة جــدا .131وعندمــا أصبــح
بــاراك أوبامــا رئيســا للواليــات املتحــدة حــاول كل مــا يف وســعه ملســاعدة طــريف
الـراع مــن أجــل التوصــل إىل اتفاقيــة خــال فــرة رئاســته األوىل لكنــه أخفــق .أمــا
يف فــرة رئاســته الثانيــة فالرئيــس أوبامــا أصبــح مشــغوال أكــر بقضايــا أكثــر أهميــة
منعتــه مــن أن يســتثمر رئاســيا يف علميــة الســام.
وأخـرا ،هنــاك فجــوة ثقــة بــن الفلســطينيني واإلرسائيليــن وهــي فجــوة ألحقــت
رضرا بالغــا يف عمليــة الســام بشــكل عــام .فمنــذ انــدالع انتفاضــة األقــى يف أيلــول
 ،٢٠٠٠وصعــود حــاس يف السياســة الفلســطينية ،مل يتخــذ الجانبــان أيــة مخاطــرة
سياســية أو أمنيــة رضوريــة لتحقيــق الســام .طبعــا ،صحيــح أن هنــاك قــوى
سياســية إرسائيليــة توظــف انعــدام الثقــة بــن الجانبــن إلحــداث تغيــرات عــى
أرض الواقــع لصالــح املســتوطنني ،لكــن مــن الصحيــح أيضــا القــول بــأن هنــاك
غالبيــة ســاحقة مــن بــن اليهــود اإلرسائيليــن مل تعــد تثــق بالفلســطينيني والعكــس
صحيــح أيضــا .فبالنســبة للفلســطينيني ،إرسائيــل ليســت جــادة يف عمليــة الســام،
وهــي تســتخدم الوقــت لدفــع الفلســطينيني إىل حافــة االستســام.
( )131أنظر،
Hassan A. Barari, The Annapolis Meeting: Too Little Too Late! CSS Papers, November 2007.
تســلط هــذه الدراســة الضــوء عــى الديناميكيــات التــي تحــدد النجاحــات أو اإلخفاقــات يف مؤمتــر انابوليــس
املتعلــق بحــل الـراع الفلســطيني اإلرسائيــي .فتاريــخ عمليــة الســام بــن إرسائيــل والفلســطينيني تفيــد بــأن
العوامــل الداخليــة هــي املفتــاح لفهــم قــدرة أو عجــز طــريف الـراع عــى تنفيــذ االتفاقيــات .ولهــذا الســبب
فــإن مؤلــف الدراســة يســتنتج بــأن فهــم هــذه الديناميكيــات الداخليــة هــو مــن الــرورة مبــكان لنجــاح
عمليــة الســام.
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ويف الواقــع هنــاك مفارقــة يف الواقــع الســيايس الحــايل عنــد الجانبــن .فمــن
ناحيــة يعــد حــل الـراع أمـرا رضوريــا للجانبــن لكــن ومــن جانــب آخــر فــإن الحــد
األعــى ملــا ميكــن أن تقدمــه أي حكومــة إرسائيليــة لصنــع الســام مــع الفلســطينيني
وتحافــظ عــى بقائهــا سياســيا ،هــو أقــل بكثــر مــن الحــد األدىن الــذي ميكــن أن
تقبــل بــه أي حكومــة فلســطينية وتحافــظ عــى بقائهــا الســيايس .وهــذه القـراءة
دفعــت بالعديــد مــن املراقبــن إىل تقديــم اقرتاحــات ومقاربــات تختلــف عــن
مقاربــة حــل الدولتــن (ســنناقش هــذه املقولــة يف باقــي هــذا الفصــل).

تصورات التهديد عند األردنيني
دفــع اإلخفــاق يف عمليــة الســام العديــد من املحللــن والسياســيني إىل التفكري يف
(إذا مــا كان هنــاك دور) الــذي ميكــن أن يلعبــه األردن يف الضفــة الغربيــة .وهنــاك
أيضــا العديــد مــن الذيــن تســاءلوا فيــا إذا كان ينبغــي عــى األردن أن يتدخل وإذا
كانــت اإلجابــة بنعــم ،فتحــت أي رشوط عندهــا؟ وبطبيعــة الحــال ،فــإن مثــل هذه
األســئلة تربــط بشــكل غــر مبــارش بــن تحــركات األردن يف اإلقليــم والديناميكيــة
املتغــرة للســاحة السياســية الفلســطينية .فبالنســبة لعــدد مــن اإلرسائيليــن فــإن
إخفــاق الفلســطينيني يف التوحــد خلــف إسـراتيجية موحــدة ســيفيض مــن جملــة
مــا ســيفيض إليــه إىل انخ ـراط أردين غــر مبــارش يف الضفــة الغربيــة .ومــا يعيــب
هــذه الرؤيــة هــو فقدانهــا لفهــم التفكــر االســراتيجي األردين الــذي تطــور
خــال العقديــن املاضيــن ،فتقديــم األردن وكأنــه يرتبــص لفشــل الفلســطينيني يف
بنــاء دولتهــم حتــى ينتهــز الفرصــة ،فيــه الكثــر مــن انعــدام الرؤيــة يف التقــاط
التعقيــدات التــي تحيــط بالتصــورات التــي يراهــا األردنيــون لألخطــار التــي تهــدد
بلدهــم.
فالكثــر مــن األردنيــن يقولــون بشــكل علنــي ودائــم بــأن حــل الدولتــن هــو
الحــل األمثــل بالنســبة لهــم ،فعــى مــدار الســنوات تشــكل إجــاع وطنــي
أردين يفيــد بــأن اإلخفــاق يف ترجمــة مقاربــة حــل الدولتــن إىل واقــع فيــه
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تهديــد لألمــن الوطنــي األردين .غــر أن املفارقــة تكمــن يف أن األردنيــن مل يحــددوا
بعــد مــاذا بوســع بلدهــم أن يقــوم بــه لحاميــة أمنهــا الوطنــي يف حــال فشــل
إقامــة حــل الدولتــن .مبعنــى آخــر ،ال يوجــد هنــاك خطــة بديلــة للتعامــل مــع
الضفــة العربيــة إذا مــا انهــارت الســلطة الفلســطينية وعمــت الفــوىض ،أو حتــى
إذا مــا متكنــت حــاس مــن الســيطرة عــى الضفــة الغربيــة ،أو يف حــال اســتمرار
األمــر القائــم لســنوات قادمــة .وعــى أيــة حــال ،فقــد قـ َّدم العديــد مــن املراقبــن
الخارجيــن إجابــات عــى ذلــك .ونتيجــة لذلــك ،هنــاك فكرتــان إشــكاليتان أصبحتــا
موضعــا للنقــاش بعــد أن تناولهــا املحللــون والسياســيون بــن الفينــة واألخــرى
عــى مــدار العقــود الثــاث املاضيــة :الكونفدراليــة بــن األردن والفلســطينيني،
ـص عــى ضــم أجـزاء مــن الضفــة الغربيــة لــأردن لتكــون
والخيــار األردين الــذي ينـ ُّ
تحــت الســيادة األردنيــة.
وميكــن القــول إن األردنيــن ال يرتاحــون لطــرح مثــل هــذه األفــكار التــي غالبــا
مــا يرددهــا املحللــن والسياســيني اإلرسائيليــن .مــن هنــا ،مــن الطبيعــي أن يكــرر
األردنيــن مقولــة واحــدة تجمعهــم وهــي أن األردن يواجــه خطـرا واحــدا مصــدره
السياســات اإلرسائيليــة تجــاه عمليــة الســام .وهنــاك العديــد مــن املقــاالت التــي
نــرت يف الصحافــة األردنيــة تؤكــد عــى هــذه النقطــة عىل وجــه التحديــد .وال بد
هنــا مــن التوضيــح كيــف يبنــي األردنيــون تصوراتهــم للتهديــدات التــي مصدرهــا
اســتعصاء حــل الــراع بــن الفلســطينيني واإلرسائيليــن ،أو التــي مصدرهــا أي
حــل بديــل عــن حــل الدولتــن .فكــا هــو الحــال مــع معظــم اإلرسائيليــن الذيــن
يؤيــدون إقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة كوســيلة لضــان يهوديــة ودميقراطيــة
إرسائيــل وكوســيلة لتجنــب ســيناريو حــل الدولــة الواحــدة ثنائيــة القوميــة فــإن
األردنيــن يدعمــون خيــار وســيناريو حــل الدولتــن لتجنــب إمكانيــة الوحــدة بــن
األردن ومــا تبقــى مــن فلســطني .واملقولــة الشــائعة يف األردن تفيــد بــأن الوحــدة
مــع مــا تبقــى مــن فلســطني مــا هــو إال ســيناريو قاتــم ألن إرسائيــل تحــل كل
مشــاكلها الدميغرافيــة عــى حســاب األردن أوال والفلســطينيني ثانيــا .فهنــاك قناعــة
تامــة عنــد أعــداد متزايــدة مــن األردنيــن تفيــد بــأن إرسائيــل تســعى لتجنــب
الكابــوس الدميغ ـرايف عــى حســاب األردن.
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لقــد طــرح األردن جانبــا كل أطــاع الهاشــميني الســابقة املتمثلــة بــرورة إخضــاع
الضفــة الغربيــة للحكــم الهاشــمي ،ومــع نهايــات الثامنينيــات توصــل امللــك حســن
إىل قناعــة جديــدة تفيــد بأنــه ال ميكــن لــه أن مينــع إقامــة دولــة فلســطينية دون أن
تقــوم حكومــة الليكــود بضــم الضفــة الغربية .مبعنــى أن الهدفــن األردنيــن املتمثلني
مبنــع إقامــة دولــة فلســطينية ،ومنــع إرسائيــل من ضــم الضفــة الغربية ،هــا هدفان
غــر منســجمني .عندهــا بــرزت مدرســة سياســية أخــرى يف األردن تفيــد بــأن األردن
ســيكون يف حــال أفضــل مــن دون أي وحــدة مــع الفلســطينيني .وقــد دفــع هــذا
التفكــر الجديــد امللــك حســن التخــاذ قـرار فــك االرتبــاط مــع الضفــة الغربيــة .وقــد
تنــاول نائــب رئيــس الــوزراء األردين األســبق مــروان املعــر والــذي خدم كأول ســفري
أردين يف إرسائيــل هــذه القضيــة يف كتابــه عــن املركــز العــريب .ويف كتابه تنــاول املعرش
صعــود فكــرة حــل الدولتــن عــى حســاب فكــرة إعــادة الضفــة الغربيــة إىل الســيادة
األردنيــة .ويقــول املعــر إن املدرســة التقليديــة (التــي كانــت تعتــر إقامــة دولــة
فلســطينية خطـرا عــى األردن ألنهــا ســتكون دولــة ذات نزعــة تحرريــة قد تســتهدف
األردن) تراجعــت لصالــح مدرســة أخــرى تــرى يف إقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة
مصلحــة عليــا لــأردن .132وهنــاك العديــد مــن األســباب التــي تقــف خلــف التحــول
يف موقــف األردن ،ويكفــي هنــا أن نذكــر القلــق الدميغ ـرايف كمحفــز رئيــس لــروز
مدرســة حــل الدولتــن .وأصبحــت هــذه االعتبــارات الدميغرافيــة مقلقــة بشــكل كبري
مــع نهايــة الثامنينيــات وبدايــة التســعينيات عندمــا بــدأ الكثــر مــن األردنيــن يــرون
أن شــعار الليكــود "األردن هــو فلســطني" هــو شــعار خطــر ويشــكل قلقــا وجوديــا.
ووفقــا لهــذا املنطــق حــاول امللــك عبداللّٰــه الثــاين الرتكيــز عــى رضورة إقامــة
دولــة فلســطينية مســتقلة قابلــة للحيــاة ومتواصلــة جغرافيــا وحــاول خلــق الزخــم
الــدويل واالقليمــي لتحقيــق هــذا الحــل .وقــد لعــب األردن دورا بــارزا وعــى
مســارين مختلفــن .أوال ،أســهم األردن بشــكل فاعــل يف بلــورة مبــادرة الســام
العربيــة التــي جــاءت كمحاولــة لحــل الـراع مــع إرسائيــل ،وبالفعــل قــام امللــك
( )132أنظر،
Marwan Muasher, The Arab Center: The Promise of Moderation (New Haven, Conn.: Yale
University Press, 2008), pp. 26–30.

150

بالرتويــج لهــذه املبــادرة وبقــوة .وقــد نــادت املبــادرة بانســحاب إرسائيــل إىل خطوط
الرابــع مــن حزي ـران يف إطــار معاهــدة ســام بــن العــرب وإرسائيــل ،ونــادت أيضــا
بحــل ملشــكلة الالجئــن يتوافــق عليــه الطرفــان .غــر أن إرسائيــل مل تقــم وزنــا لهــذه
املبــادرة واســتمرت يف سياســاتها األحاديــة .ثانيــا ،عمــل األردن بشــكل وثيق مــع إدارة
الرئيــس بــوش لتطويــر خطــة خارطــة الطريــق التــي اســتندت إىل رؤيــة واشــنطن يف
حــل الدولتــن .ومــن أجــل إبقــاء الضغــط عــى األمريــكان قــام اامللــك عبداللّٰــه بإلقاء
خطــاب أمــام جلســة مشــركة يف الكونغــرس األمــريك بشــهر آذار  ،٢٠٠٧إلرســال
رســالة واضحــة لألمريــكان حيــال هــذه النقطــة عــى وجــه الخصــوص .وناشــد امللــك
أعضــاء الكونغــرس مســاعدته لتنفيــذ حــل الدولتــن وفقــا ملبــادرة الســام العربيــة
وخطــة خارطــة الطريــق.
وعــى الرغــم مــن الجهــود األردنيــة املتمثلــة بخلــق الزخــم لتحقيــق حــل
الدولتــن إال أن مقاربــة حــل الدولتــن بــدأت تفقــد زخمهــا يف الفــرة األخــرة.
وهنــا نشــر إىل االس ـراتيجي اإلرسائيــي غيــورا ايالنــد (الرئيــس األســبق ملجلــس
األمــن القومــي اإلرسائيــي) الــذي قــام بنــر دراســة أكــد فيهــا عــى رضورة إعــادة
التفكــر بنمــوذج حــل الدولتــن ،كــا أن هنــاك عــددا آخ ـرا مــن الباحثــن بــدأ
يطــرح أســئلة حــول جــدوى الحديــث عــن حــل الدولتــن .133نشــر هنــا إىل أن
مجــرد الحديــث عــن مثــل هــذه األفــكار يف واشــنطن ليثــر حنــق وقلــق األردنيــن،
وهــو أمــر خضــع لنقــاش عــام اســتعر يف األردن عــام .٢٠٠٨
وقــد أبــرز النقــاش العــام واملتجــدد يف األردن حقيقــة أن الغالبيــة الســاحقة مــن
األردنيــن تعــارض فكــرة الوحــدة مــع الفلســطينيني قبــل قيــام دولــة فلســطينية
مســتقلة .وكان هنــاك عــدد محســوب ومعــزول مــن الكتــاب األردنيــن مــن أصــول
فلســطينية نــادوا بــرورة إعــادة التفكــر يف موقــف األردن حيــال قضيــة الوحــدة
( )133ملزيد من التفاصيل ،أنظر،
Giora Eiland, Rethinking the Two-State Solution (Policy Focus no. 88) (Washington, D.C.: Washington Institute for Near East Policy, September 2008); available online (www.washingtoninsti?tute.org/templateC04.php?CID=299). See also Nathan Brown, Sunset for the Two-State Solution
(Policy Brief no. 58) (Washington, D.C.: Carnegie Endowment for International Peace, May 2008).
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مــع الفلســطينيني ،وكانــت النقطــة الرئيســة التــي وظفوهــا تتعلــق بالتاريــخ والتــي
تفيــد بــأن الضفــة الغربيــة كانــت جــزءا ً مــن األردن وبالتــايل فــإن الوحــدة ليســت
فقــط أمـرا حتميــا وإمنــا يف صالــح األردن .غــر أن الغالبيــة مــن الكتــاب األردنيــن
واملســؤولني انتقــدوا هــذه اآلراء واتهمــوا مطلقيهــا بأنهــم يطلقــوا أفــكارا ميكــن لهــا
أن تكــون فقــط مقدمــة لســيناريو الوطــن البديــل (وهــو الســيناريو الــذي يكرهــه
األردنيــون) وتقــدم خدمــة لليمــن اإلرسائيــي .ونتيجــة لذلــك فالقــوى الصغــرة
والهامشــية املؤيــدة للوحــدة خــرت النقــاش العــام وأصبــح جــزء منهــا اعتذاريــا.
وأثبــت النقــاش العــام الــذي دار فقــط لفــرة قصــرة بأنــه ليــس مــن الســهل
لألردنيــن أن يعــروا عالنيــة عن األفــكار التي تربط بلدهم بفلســطني والفلســطينيني.
وقــد تابــع امللــك عبداللّٰــه الثــاين النقــاش العــام يف األردن وحــاول أن يضــع نهايــة لهذا
النقــاش مــن خــال إرســال التطمينــات إىل الشــعب تؤكــد أن حــل الدولتني هــو الحل
الوحيــد الــذي مــن شــأنه أن يخــدم مصالــح األردن والفلســطينيني معا .ويف مناســبات
مختلفــة عــى مــدار األعــوام الســابقة كــرر امللــك عبداللّٰــه الثــاين اســطوانة أن األردن
هــي األردن وفلســطني هــي فلســطني .وعــى أيــة حــال أخفــق النقــاش العــام يف ابراز
فيــا اذا كان عــى األردن أن يتبــع سياســة نشــطة ملســاعدة الفلســطينيني يف تنظيــم
شــؤونهم .وبــكل تأكيــد فــإن إقامــة دولــة فلســطينية تتطلــب رشيــكا فلســطينيا
ميكــن الوثــوق بهــا .ولســوء الحــظ فقــد اخفــق الفلســطينيون يف التوحــد خلــف
إس ـراتيجية أو هــدف اس ـراتيجي نهــايئ واحــد .فالخــاف بــن املعتدلــن يف الضفــة
الغربيــة (ينظــر إليهــم كضعفــاء) والرافضــن (حــاس) يف غــزة والــذي يتلقــون الدعم
مــن إي ـران وســوريا أســهم يف الورطــة الفلســطينية واليــأس الــذي بــدا يخيــم عــى
أعــداد متزايــدة مــن الشــعب الفلســطيني الســاخط.
ومــن هــذه الزاويــة يشــعر املراقــب بأنــه مضطــر إلعــادة النظــر فيــا إذا كان
األردن محقــا باملراهنــة عــى رئيــس الســلطة الفلســطينية محمــود عبــاس يف املقــام
األول .فكيــف بــاألردن أن يضغــط باتجــاه حــل الدولتــن عندمــا تكــون القــوة
املســتفيدة عــى أرض الواقــع (حــاس) تســتمر بتقويــض مثــل هــذا الحــل؟ وأيضــا
إذا مل يتحقــق حــل الدولتــن (وهــو الســيناريو املــر بالنســبة لألمــن الوطنــي
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األردين) ،مــا هــي مقاربــة األردن البديلــة يف هــذه الحالــة؟ ولتجنــب العواقــب
اإلســراتيجية ملثــل هــذا الســيناريو قامــت األردن بشــن حملــة ارتكــزت عــى
ثالثــة محــاور وهــي حملــة اســتلزمت إحــداث تــوازن .أوال ،قــام األردن باالشــتباك
التدريجــي مــع حــاس مــع أنــه اشــتباك مل يســتمر إال لفــرة وجيــزة ،ونظــرا
للخــاف العميــق بــن حــاس واألردن فــإن هــذا االشــتباك يبــدو مح ـرا ،فكيــف
ميكــن للعمــل مــع حــاس (التــي مل تــردد يف تقويــض أي عمليــة ســام) أن يســاعد
األردن عــى تحقيــق هدفــه النهــايئ يف إقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة عــى
حــدود ١٩٦٧؟ والجــواب هــو أن األردن يحــاول أن يســاعد املعتدلــن أو عــى األقــل
احتــواء حــاس عــى فرضيــة أن حــاس هــي تنظيــم أقــوى مــن أن يتــم تجاهلــه.
وبالتــايل فــإن التحالــف مــع الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس كان مصمــا لــي
ال يتــم معاقبــة حــاس ولكــن إلحــدث تغيــر يف موقفهــا مــن عمليــة الســام تتوافــق
مــع رشوط اللجنــة الرباعيــة .فبخصــوص بعــض األنظمــة العربية املعتدلــة والضعيفة
نســبيا -كــا هــو الحــال مــع األردن -فــإن الحصــار املــروب حــول حــاس وغــزة
مــن الصعــب تربيــره وبخاصــة عندمــا يــرى الــرأي العــام األردين أن الواليــات املتحــدة
تنســحب مــن املنطقــة وأن عمليــة الســام أصبحــت فاقــدة لزخمهــا وقوتهــا .وبالتايل
فــإن انفتــاح األردن عــى حــاس ال يعــر عــن تغيــر يف اإلسـراتيجية بقــدر مــا هــو
تغيــر يف التكتيــك .وبهــذا املعنــى فالتغيــر يعكــس حســابات عــان قريبــة املــدى
بــأن حــاس ميكــن أن تكــون الالعــب املهيمــن يف السياســة الفلســطينية.
ويف الوقــت ذاتــه يبــدو أن األردن بــدأ بالتشــكيك فيــا إذا كان الرئيــس عبــاس
قائــدا فاعــا .وكــا ذكرنــا ســابقا ،فهنــاك العديــد مــن األردنيــن بــدأوا يقتنعــون
بــأن محمــود عبــاس هــو رئيــس ضعيــف ومــردد وبالتــايل يشــكل رهانــا خــارسا.
والنتيجــة املنطقيــة هــي أن الضفــة الغربيــة قــد تنزلــق نحــو الفــوىض أو أن تســقط
يف يــد حركــة حــاس .والفرضيــة الســائدة يف عــان هــي أن الرئيــس محمــود
عبــاس يواجــه تحديــا بعــد أن انتهــت فــرة واليتــه يف شــهر كانــون ثــاين .٢٠٠٩
وبالتــايل مــا كان ميكــن لــأردن أن يبقــى بعيــدا عــن االشــتباك مــع حــاس التــي
كان مــن املحتمــل أن تســيطر عــى األرايض الفلســطينية .وبالتــايل ســعت عامن خالل
الســنوات القليلــة املاضيــة للحصــول عــى التطمينــات وااللتزامــات بــأن حــاس
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لــن تتدخــل يف السياســة الداخليــة األردنيــة يف حــال وصولهــا إىل الســلطة يف الضفــة
الغربيــة .لكــن مــع قــدوم الربيــع العــريب اســتدار األردن نحــو الداخــل خوفــا مــن
أن تعــاين البلــد مــن حالــة مــن عــدم االســتقرار.
وخــال فــرة حكــم الرئيــس املــري محمــد حســني مبــارك كان األردن يــرى
بجهــود مــر يف التوســط بــن فتــح وحــاس أمـرا محببــا .وكان يعتقــد أن املصالحة
الفلســطينية كانــت ســتكون يف صالــح عــان يف حــال اســتجابة حــاس للــروط
الثــاث للرباعيــة الدوليــة .وهــذا حســب التقدي ـرات األردنيــة ســيفيض إىل إعــادة
تأهيــل الرشيــك الفلســطيني وســيقود أيضــا إىل هجــوم دبلومــايس للتوصــل إىل
صفقــة مــع إرسائيــل قبــل فــوات األوان .ومــع ذلــك كان هنــاك ســلبية تتمثــل يف أ ّن
األردن مل يلعــب دورا حيويــا بالتناغــم مــع مــر ،ولهــذا الســبب فــإن تأثــر األردن
عــى دوائــر صنــع السياســة الفلســطينية كان قليــا ،والواقــع يشــر إىل أنــه ينبغــي
عــى األردن أن يلعــب دورا أكــر حزمــا إذا مــا كان بالفعــل يســعى للتأثــر عــى
ديناميكيــة املشــهد الفلســطيني املتغــرة.
أمــا الركيــزة الثانيــة يف املقاربــة األردنيــة فهــي الحفــاظ عــى دعــم الرئيــس
محمــود عبــاس أمــا يف تحقيــق حــل الدولتــن .ومــع أن مثــل هــذا الحــل ال
يبــدو أنــه يلــوح يف األفــق فليــس بوســع األردن أن يحتمــل أن يقــف يف الخنــدق
املضــاد ملــا يريــده عــى مــدار الســنوات .وهنــا يبقــى الســؤال فيــا إذا بإمــكان
األردن أن يلعــب دورا فاعــا يف الضفــة الغربيــة .وال نذيــع رسا إ ْن قلنــا أ ّن األردن
قــدم املســاعدة للســلطة الفلســطينية يف محاولــة األخــرة تــويل مســؤولياتها
األمنيــة يف األرايض الفلســطينية .وعــى وجــه التحديــد اقرتحــت األردن أن تقــوم
القــوات األردنيــة بتدريــب قــوات الرشطــة الفلســطينية وأن ترســل األردن قــوات
بــدر (القــوات الفلســطينية املواليــة لعبــاس واملقيمــة يف األردن) إىل أرايض الضفــة
الغربيــة.
وأكــر مــن هــذا االنخ ـراط املحــدود مــن الصعــب أن نتخيــل أي دور ســيايس
مســتقبيل لــأردن يف الضفــة العربية بســبب خوف عــان من ردة فعل الفلســطينيني
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أو انعــكاس ذلــك عــى الداخــل األردين .وعــى ســبيل املثــال عكــس اســتطالع للــرأي
أج ـراه مركــز اســتطالعات الــرأي واملســوحات بجامعــة النجــاح بــأن  ٪٦٦,٨مــن
الفلســطينيني ترفــض فكــرة الوحــدة مــع األردن .134كــا أن األردنيــن يرفضــون أي
دور لبلدهــم يف ذلــك .وباإلضافــة إىل ذلــك ،هنــاك ارث تاريخــي مــن انعــدام الثقــة
بــن منظمــة التحريــر الفلســطينية والنظــام األردين.
فهنــاك أعــداد متزايــدة مــن األردنيــن تعتقــد أن إرسائيــل تســعى إلحيــاء
مفهــوم الخيــار األردين وهــو خيــار يف حــال تحقــق ســيقوض أي فرصــة ملامرســة
الفلســطينيني حــق تقريــر املصــر ،ولهــذا الســبب فــإن الركيــزة الثالثــة يف املقاربــة
األردنيــة تســتند إىل الحفــاظ عــى دعمهــا للجهــود الدبلوماســية الدوليــة لتحقيــق
حــل الدولتــن.
لكــن هنــا ال بــد مــن اإلشــارة إىل املعضلــة التــي يعــاين منهــا األردن وإرسائيــل
وإن كانــت ألســباب مختلفــة أال وهــي القنبلــة الدميغرافيــة املوقوتــة عــر النهــر.
فانعــدام الحــل الــذي يفصــل بني اليهــود والفلســطينيني ســيفيض إىل واقــع دميغرايف
يكــون فيــه الفلســطينيون أغلبيــة يف املنطقــة املمتــدة مــن البحــر املتوســط إىل نهــر
األردن .وبهــذا املعنــى ســتتحول إرسائيــل إىل دولــة ثنائيــة القوميــة ،لهــذا رمبــا
تتخــذ إرسائيــل خطــوات راديكاليــة قــد تصــل إىل إحــداث ترانســفري للفلســطينيني
إىل رشق النهــر مــن أجــل أن تضمــن تفــوق اليهــود الكمــي غــرب النهــر .وإذا مــا
حــدث ذلــك فــإن مــن شــأنه أن يلقــب موازيــن القــوى الدميغرافيــة يف األردن،
ومثــل هــذا الســيناريو املتشــائم (مــع أنــه يبــدو منطقيــا مــن وجهــة نظــر املصالــح
اإلرسائيليــة) ميكــن تجنبــه فقــط بواســطة إقامــة دولــة فلســطينية ضمــن حــدود
عــام  .١٩٦٧وعــى هــذه الخلفيــة ك ّولــس األردن وبــذل جهــدا مضنيــا يف الغــرب
وعــى املســتوى الــدويل لدفــع الجميــع العمــل عــى تحقيــق حــل الدولتــن كوصفة
وحيــدة الســتقرار وأمــن األردن يف عــامل متغــر.
( )134الجوردان تاميز 25 ،أيلول .2008
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تصورات التهديد عند اإلرسائيليني
كــا هــو الحــال مــع أي دولــة أخــرى فهنــاك ارتبــاط وثيــق بــن املصالــح
واالسـراتيجيات ،وبالتــايل ال ميكــن التوصــل إىل تحليــل منطقــي ملســتقبل العالقــات
األردنيــة اإلرسائيليــة دون تفحــص التصــورات املهيمنــة عنــد اإلرسائيليــن ملصــادر
التهديــد .ففــي عــام  ٢٠٠٠اجتمعــت النخــب اإلرسائيليــة وأطلقــت سلســلة مــن
املؤمتـرات الســنوية أطلــق عليهــا اســم مؤمتـرات هرتســليا وذلــك من أجل مناقشــة
التهديــدات التــي ســتواجهها إرسائيــل يف مطلــع القــرن الحــايل .وجــاءت النخــب
اإلرسائيليــة مــن مختلــف مناحــي الحيــاة العســكرية والسياســية واالقتصاديــة
واألمنيــة ورجــال األعــال وذلــك إلعــادة تعريــف إرسائيــل كدولة يهوديــة لليهــود .135ويف
املؤمتــر األول الــذي خصــص ملناقشــة املنعــة الوطنيــة اجتمــع أكــر مــن خمســن
مــن أبــرز رمــوز إرسائيــل واتفقــت عــى أن إرسائيــل تواجهــه تحديــات مصرييــة
وتاريخيــة .136وقــد توصــل املؤمتــرون إىل مــا أطلــق عليــة إجــاع هرتســليا وهــو
يعــر عــن اتفاقيــة بــن الصهاينــة تتعلــق باألخطــار الدميغرافيــة التــي تحيــط
بإرسائيــل واملتمثلــة باحتــال أن يكــون الفلســطينيون أكرثيــة يف املنطقــة املمتــدة
بــن البحــر املتوســط ونهــر األردن .ولعــب الربفســور ارنــون ســوفري مــن جامعــة
حيفــا دورا بــارزا يف تقديــم الصــورة الدميغرافيــة ،وكانــت نظريتــه الرئيســة هــي أن
اليهــود وبحلــول عــام  ٢٠٢٠سيشــكلون  ٪٤٢مــن الســكان يف فلســطني التاريخيــة
وســيكون عــدد الســكان  ١٥,٢مليــون نســمة .137وجــاءت التوصيــة يف دراســة
ســوفري هــي أنــه مــن أجــل أن تبقــى إرسائيــل دولــة يهوديــة فــإن عليهــا أن تحــدد
حدودهــا بطريقــة تضمــن أن تكــون إرسائيــل دولــة بغالبيــة يهوديــة .وهــذا يعنــي
أن موافقــة إرسائيــل عــى منــح الفلســطينيني دولــة فلســطينية جــاء نتيجــة للواقــع
الدميغـرايف وليــس ألن اإلرسائيليــن يؤمنــون بحــق الفلســطينيني يف تقريــر مصريهم.
( )135ملزيد من التفاصيل ،أنظر يف وثيقة هرتسليا الصادرة عن مركز هرتسليا ،آذار .2001
( )136املصدر نفسه.
( )137للتفاصيل ،أنظر،
Arnon Soffer, Israel, Demography 2000-2020: Dangers and Opportunities (Haifa University:
Center for National Security Studies, 2001) (in Hebrew).
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وقــد حــذر الربفســور أرنــون ســوفري بأنــه مــن غــر االنفصــال عــن الفلســطينيني
فــإن إرسائيــل ســتتالىش يف غضــون عقديــن مــن الزمــان .وقــدم ســوفري ملخصــا
لدراســته أمــام أعضــاء لجنــة األمــن والدفــاع يف الكنيســت اإلرسائيــي والتــي كان
يرأســها دان مــردور.138
ونظـرا لرفــض إرسائيــل املطلــق لفكــرة دولــة ثنائيــة القوميــة التــي طرحهــا بعض
األكادمييــن واملثقفــن الفلســطينيني فــإن إرسائيــل قــد تتخــذ خطــوات الســتباق
مثــل هــذا التطــور املخيــف لليهــود .وباملجمــل ،يــرى اإلرسائيليــون ثنائيــة القوميــة
واألمــن كأحــد أهــم التحديــات الضاغطــة والتــي تواجههــا إرسائيــل .والفرضيــة
الســائدة بــن اإلرسائيليــن هــي أن االحتفــاظ بالســيطرة اإلرسائيليــة عــى األرايض
الفلســطينية يف غيــاب حــل الدولتــن ســيفيض يف نهايــة األمــر إىل واقــع دولــة
ثنائيــة القوميــة ســيكون فيهــا اليهــود أقليــة .وهنــاك  ٪٦٧مــن اإلرسائيليــن اليهــود
يقولــون أنهــم يخشــون مثــل هــذا الســيناريو بينــا هنــاك فقــط  ٪٦يؤيــدون
ســيناريو ثنائيــة القوميــة بينــا هنــاك  ٪٧٨يؤيــدون حــل الدولتــن .139وعــى أيــة
حــال ،فــإن عــى إرسائيــل أن تأخــذ الخطــوات الرضوريــة لتســهيل إقامــة دولــة
فلســطينية ،لكــن مــا دامــت السياســات اإلرسائيليــة تجــاه عمليــة الســام أســرة
ملطالــب املســتوطنني فــإن فــرص قيــام إرسائيــل بهــذه الخطــوات تبقــى متواضعــة.
مصــدر التهديــد الثــاين بالنســبة لإلرسائيليــن هــو التهديــدات األمنيــة ،فمقاربــة
إرسائيــل لألمــن مرتبطــة بقــوة باســتمرار الن ـزاع العــريب اإلرسائيــي .فخــال عقــد
التســعينيات رأى اإلرسائيليــون أن إحساســهم باألمــن جــاء نتيجــة لــروز بيئــة أمنيــة
هادئــة نتجــت عــن انتهــاء الحــرب البــاردة وهزميــة الع ـراق يف حــرب الخليــج
عــام  .١٩٩١وهــذان التطــوران معــا دفعــا الكثــر مــن اإلرسائيليــن التفكــر
بأن"الجبهــة الرشقيــة" (وهنــا نشــر إىل ســيناريو قيــام القــوات العراقيــة بدخــول
( )138هآرتس 19 ،آب .2003
( )139ملتابعة تطور الرأي العام اإلرسائييل ،أنظر،
The Tami Steinmetz Center for Peace Research, Tel Aviv University, Peace Index, October
2003.
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األردن ملهاجمــة إرسائيــل) مل تعــد احتــاال واقعيــا ،فالــروط والتفاهــات األمنيــة
التــي وردت يف معاهــدة الســام مــع األردن طأمنــت إرسائيــل بــأن فكــرة الجبهــة
الرشقيــة تــم دفنهــا وإىل األبــد.
عــى أن الواقــع تغــر يف العقــد األخــر ،فاالنســحاب األحــادي مــن غــزة والــذي
جــرى عــام  ٢٠٠٥مل يجلــب إلرسائيــل الســام كــا مل يجلــب األمــن ،فإرسائيــل
تنازلــت عــن ممــر أو كريــدور فيالدلفيــا والــذي يفصــل بــن مــر وقطــاع غــزة مــا
م ّكــن حــاس مــن تهريــب أســلحة إىل داخــل قطــاع غــزة .وبعــد ســيطرة حــاس
عــى قطــاع غــزة بعــد عــام  ٢٠٠٦قامــت إرسائيــل مبهاجمــة القطــاع ثــاث مـرات.
لهــذا الســبب يــرى اإلسـراتيجيون اإلرسائيليــون بــأن أي انســحاب آخــر مــن الضفــة
الغربيــة ســيكون تحــت تأثــر التجربــة اإلرسائيليــة مــع غــزة بعــد االنســحاب
األحــادي .وعليــه ،فــإن فكــرة ضــم غــور األردن إلرسائيــل بــدأت تكتســب زخــا
إرسائيليــا يف الســنوات القليلــة املاضيــة .وإذا مــا حصــل هــذا األمــر فإنــه لــن يكــون
هنــاك تواصــل جغ ـرايف بــن الدولــة الفلســطينية املنتظــرة واألردن.
ويف الســنوات األخــرة اقــرح بعــض اإلرسائيليــن مقاربــات مزعجــة لحــل الـراع
بــن الفلســطينيني واإلرسائيليــن .واملقولــة الرئيســة هــذه األيــام والشــائعة يف
إرسائيــل هــي أن التطــورات عــى مــدار الخمســة عــر عامــا األخــرة قللــت مــن
فــرص إقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة .وانســجاما مــع هــذا التفكــر نــر غيــورا
إيالنــد دراســة اســاها الحــل اإلقليمــي .140ووفقــا لهــذه الرؤيــة الــواردة يف دراســة
غيــورا إيالنــد فــإن الضفــة الغربيــة ســتكون تحــت حكــم األردن .ويقــول أنــه ويف
حــال قيــام إرسائيــل باالنســحاب مــن الضفــة الغربيــة فــإن حــاس ســوف تســتويل
عــى الحكــم وميكــن لهــا أن تشــكل تهديــدا وتحديــا أمنيــا ال يطــاق إلرسائيــل.
ويف معــرض تأييــده لــدور أردين يف الضفــة الغربيــة اســتند غيــورا إيالنــد يف هــذه
الدراســة إىل انطباعــه بــأن العلامنيــن الفلســطينيني ســيختارون األردن عــى حــاس
( )140أنظر،
Giora Eiland, Regional Alternatives to the Two-State Solution. (Bar-Ilan University: The
Begin-Sadat Center for Strategic Studies, 2010).
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إذا كان الخيار بني حامس واألردن.
ومــا مــن شــك أن غيــورا إيالنــد يقــدم منطقــا إرسائيليــا للبديــل اإلقليمــي
لحــل الدولتــن ،فمــن وجهــة نظــر إرسائيليــة هنــاك أربعــة فوائــد يذكرهــا غيــورا
إيالنــد .141أوال ،ســيتحول الـراع إىل رصاع بــن دولتــن هــي األردن وإرسائيــل بــدال
مــن كونــه رصاعــا مــع الشــعب الفلســطيني ومحتليــه .وعليــه ،فــإن املجتمــع
الــدويل ســيقلل مــن ضغوطــه عــى إرسائيــل لدفعهــا لتقديــم تنــازالت يف كل ملــف
وقضيــة .ثانيــا ،عــى العكــس مــن الفلســطينيني ميكــن لــأردن أن يقــدم تنــازالت يف
األرايض ،فإرسائيــل ســتطلب العمــل عــى تحويــل الضفــة الغربيــة منطقــة منزوعــة
الســاح ،وهــو مطلــب ســيكون منطقيــا يف حــال تــم التوصــل إىل اتفــاق بــن األردن
وإرسائيــل .ثالثــا ،إرسائيــل تثــق أكــر بــاألردن قياســا بالفلســطينيني ،ففــي إطــار
حــل الدولتــن ســيطلب مــن إرسائيــل التنــازل عــن الكثــر مقابــل وعــود فلســطينية
باألمــن .وهنــا مخاطــرة كبــرة جــدا يف مثــل هــذه االتفاقيــة ،لكــن يف حــال كان
األردن هــو الطــرف املقابــل يف االتفاقيــة فــإن بإمــكان إرسائيــل اتخــاذ مثــل هــذه
املخاطــرة .وأخـرا تشــكك إرسائيــل يف مســتقبل الدولــة الفلســطينية ،فهــي ســتكون
دولــة ضعيفــة وبهــذا ســتكون عبئــا عــى إرسائيــل .ووفقــا لغيــورا إيالنــد "ليــس
واضحــا فيــا إذا كانــت البقعــة الجغرافيــة بــن نهــر األردن والبحــر املتوســط هــي
كافيــة لدولتــن قابلتــن للحيــاة .ومشــاكل الدولــة املســتقبلية (نقــص البنــى التحتية
وعــدم توفّــر الوظائــف ،إضافــة إىل االنقســام بــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة
وغريهــا) ســتكون عبئــا عــى إرسائيــل .وعــاوة عــى ذلــك ســيقول املجتمــع الــدويل
أن هنــاك التزامــا أخالقيــا عــى إرسائيــل ملســاعدة الدولــة الجديــدة بعــد االحتــال
اإلرسائيــي الــذي اســتمر لســنوات طويلــة ،والحقيقــة أن قيــام دولــة فلســطينية
ال تعــاين مــن فقــدان األمــل والفقــر واإلحبــاط يصــب يف صالــح إرسائيــل ،وهــذا
الوضــع املــردي لــن يتحقــق يف حــال أن أصبحــت الضفــة الغربيــة جــزءا ً مــن
اململكــة األردنيــة الكــرى".142
( )141املصدر نفسه ،ص ص.27-26 .
( )142املصدر نفسه ،ص.27 .
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وعــى العكــس مــا يذهــب إليــه غيــورا إيالنــد ومــن يطــرح أطروحــات
مشــابهة فإنــه مــن الصعــب أن تجــد فائــدة مبــارشة أو غــر مبــارشة للفلســطينيني
أو لألردنيــن مــن جــراء العمــل وفقــا لهــذا الحــل اإلقليمــي املطــروح ،ففــي
وقــت يــرى فيــه غيــورا إيالنــد أن هــذا الطــرح هــو أفضــل بديــل لحــل الدولتــن
غــر القابــل للتحقــق ،فإنــه ال يبــدو قــادرا عــى اســتيعاب الحساســيات األردنيــة
الداخليــة ملثــل هــذا الســيناريو .فدور أردين ناشــط يف األرايض الفلســطينية ســيكون
لــه عــى األرجــح عواقــب وخيمــة عــى االســتقرار والتــوازن الداخليــن يف األردن.
والنقطــة الجوهريــة هنــا هــي أن األردنيــن لــن يقبلــوا أي حــل غــر حــل الدولتــن
ولــن يقبلــوا أي حــل آخــر ميكــن لــه أن يشــكل تهديــدا اسـراتيجيا إضافيــا الزدهــار
واســتقرار األردن.
والخالصــة هــي أنــه مــن الصعــب جــدا أن ال نصــل إىل النتيجــة التــي تفيــد بــأن
األردن وإرسائيــل (بالرغــم مــن معاهــدة الســام) يقودهــا وجهتــا نظــر مختلفتــن
حيــال الحــل األمثــل الــذي يعــود باالســتقرار عــى اإلقليــم .فاألردنيــون يــرون
يف التعنــت اإلرسائيــي وعــدم رغبــة الحكومــات اإلرسائيليــة يف املــي يف عمليــة
ســام تقــود إىل حــل الدولتــن ولجــوء إرسائيــل إىل تكتيــكات إلفشــال املفاوضــات
كتهديــد لألمــن القومــي األردين يف قــادم األيــام والســنوات .والواقــع يشــر إىل أنــه
إذا مــا اســتمرت إرسائيــل يف سياســاتها دون رادع فإنهــا بذلــك تقــوض فــرص حــل
الدولتــن.
لذلــك ،فــإن إدامــة الوضــع الراهــن والواقــع الدميغ ـرايف املتغــر واالســتمرار يف
النشــاط االســتيطاين ســيعني مــن جملــة مــا يعنــي أن مقرتحــات غــر مقــرح حــل
الدولتــن ســتكون موضــع نقــاش وهــي مقرتحــات يف جوهرهــا معاديــة لــأردن
وســتكون عــى حســابه .فإبقــاء االتصــال بــن كبــار املســؤولني مــن الجانبــن
واســتمرار التنســيق األمنــي بــن البلديــن وكلــات اإلطـراء التــي نســمعها يف العادة
مــا هــي إال ســحابة دخــان تخفــي خلفهــا خالفــات عميقــة وغيــاب كبــر للثقــة؛
لذلــك رمبــا عــى الباحثــن واملهتمــن أن يفكــروا يف ســيناريو االصطــدام بــن األردن
وإرسائيــل يف قــادم األيــام.
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