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ربــط األردن منــذ فتــرة طويلــة منظــوره لألمــن إلــى إلغــاء حــل الدولتيــن ،كمــا يفهمــه
الوطنــي األردنــي بإقامــة دولــة فلســطينية األردنيــون والفلســطينيون ،وينهــي عمليــً حلــم
مســتقلة ذات ســيادة ،علــى حــدود الـــ  ،67إقامــة دولــة فلســطينية حقيقيــة وليســت
علــى أن تكــون عاصمتهــا القــدس الشــرقية .شــكلية ،كمــا أ ّنــه يقضــي علــى «حــق العــودة»
المهجريــن ،عمليــً وواقعيــً،
واع ُتبــر هــذا الحــل (فــي المنظــور االســتراتيجي للفلســطينيين
ّ
مشــوه يســمى الدولــة
األردنــي) متشــابكًا مــع قضايــا الحــل النهائــي ،ويدفــع نحــو كيــان
ّ
ّ
يمــت لمعنــى الدولــة بــأي
كالحــدود والقــدس وحــق العــودة لالجئيــن الفلســطينية ،وال
واألرض ،ومرتبطــً بمصالــح حيويــة أردنيــة ،صفــة مــن الصفــات.
ســواء علــى صعيــد عــودة الالجئيــن (نســبة
معتبــرة مــن األردنييــن مــن أصــول فلســطينية الخطــوات األميركيــة الواقعيــة والتصــورات
ويملكــون حــق العــودة) ،أو القــدس (الوصايــة النظريــة التــي طرحــت للحــل النهائــي ،ثــم
الهاشــمية) ،ألســباب عديــدة منهــا مــا يرتبــط اتفاقيــات التطبيــع العربيــة المتالحقــة مــع
بالمعادلــة الديمغرافيــة األردنيــة ،ومنهــا مــا إســرائيل والحديــث عــن «الســام اإلقليمــي»
يتعلــق بالهواجــس مــن محــاوالت أميركيــة كمصطلــح الســتدخال التطبيــع مــع إســرائيل
أو إســرائيلية لتوريــط األردن فــي الوضــع وتعويــم المطالــب الفلســطينية لتصبــح أقــل
الفلســطيني الداخلــي ،وكذلــك مــا يتع ّلــق أهميــة وجــدوى فــي معادلــة المنطقــة؛ كل
بالبعــد التاريخــي والرمــزي بالنســبة للهاشــميين .ذلــك يعنــي ّ
أن الخيــار الــذي طالمــا ســعى إليــه
األردن ودافــع عنــه ،وكتــب فيــه جاللــة الملــك
تحــاول هــذه الورقــة مناقشــة القناعــة فــي عبــد اهلل الثانــي كتابــً بعنــوان «الفرصــة األخيــرة»
األوســاط السياســية األردنيــة والفلســطينية أصبــح فــي خبــر كان.
بمــا يتعلــق بحــل الدولتيــن وتبعاتهــا علــى
األردن وفلســطين وذلــك فــي ضــوء الخطــوات هنــا تحديــدًا يبــدو الســؤال مشــروعًا بــل ضروريــً
األخيــرة لــإدارة األميركيــة ،ســواء بإعــان واســتراتيجيًا :كيــف ينظــر األردن إلــى هــذه
صفقــة القــرن ونقــل الســفارة إلــى القــدس ،التطــورات؟ ومــا هــي انعكاســات ذلــك علــى
أومــا طرحتــه مــن تصــور لحــل النهائــي يفضــى أمنــه الوطنــي؟ ومــا هــي الخيــارات البديلــة
6

المقدمة

أردنيــً وفلســطينيًا أيضــً ّ
ألن هنالــك اشــتباكا لحمايــة حــل الدولتيــن ومواجهــة مخطــط
وتداخــا كبيــرا فــي هــذا المجــال بيــن المصالــح تصفيــة الدولــة الفلســطينية وتفريغهــا مــن
االســتراتيجية األردنيــة والفلســطينية علــى األســس الحقيقيــة لهــا؟
الســواء؟ هــل مــا زال باإلمــكان القيــام بشــيء
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حينمــا ُيذكــر تعبيــر «حــل الدولتيــن» فــي أي عــن إســرائيل لتنجــو مــن العقــاب بحســب
وســيلة إعالميــة فــي عالمنــا هــذا ،يفهــم مــن ميثــاق األمــم المتحــدة.
دون تــردد أن المقصــود هــو النــزاع الفلســطيني
اإلســرائيلي .لقــد طــال هــذا النــزاع وأفــرز مــن صــدر عــن مجلــس األمــن بعــد الحــرب قــرار،2421
المشــكالت مــا جعلــه مألوفــا فــي الخطــاب الــذي نــص علــى مبــادئ الســام ،وأهمهــا
السياســي الدولــي ،ســواء فــي قــرارات األمــم االنســحاب مــن األراضــي المحتلة تمهيــدا لقيام
المتحــدة ،أو البيانــات السياســية المشــتركة ،ســام دائــم .تعثــر الجهــد الدولــي للتوصــل
أو المؤتمــرات الصحفيــة التــي يتحــدث بهــا إلــى ســام دائــم ،وأنهيــت مهــام المبعــوث
وزراء الخارجيــة العــرب فــي اإلقليــم العربــي أو الدولــي الســويدي الدكتــور جونــار يارنــج المعيــن
خارجــه.

لهــذه المهمــة ،ثــم وقعــت حــرب جديــدة
فــي أكتوبــر  ،1973وتدخلــت الواليــات المتحــدة

عــادة فــي األمريكيــة؛ إلنهــاء هــذه الحــرب ،ليتبعهــا ثــاث
ّ
ً
(حــل الدولتيــن)
و ُيذكــر المصطلــح
ســياق الحديــث عــن الســام؛ باعتبــاره هدفــا اتفاقيــات ســام عربيــة إســرائيلية ،كانــت األولــى
هامــا ،ومرغوبــا علــى صعيــد إقليــم الشــرق معاهــدة كامــب ديفيــد بيــن مصــر وإســرائيل
ـتردت مصــر
األوســط ،والصعيــد العالمــي؛ وذلــك ألهميــة عــام  ،1979والتــي علــى أساســها اسـ َّ
أراضيهــا المحتلــة ،وبعدهــا اتفاقيــة اوســلو بيــن

اســتقراره.

منظمــة التحريــر الفلســطينية وإســرائيل عــام
لقــد نشــأ هــذا االهتمــام بعــد العــدوان  ،1993والتــي لــم تــؤد إلــى انســحاب إســرائيلي
اإلســرائيلي علــى مصــر واألردن وســوريا فــي مــن األراضــي الفلســطينية المحتلــة ،بــل
حزيــران  ،1967والــذي نجــم عنــه احتــال أراض إقامــة حكــم ذاتــي فلســطيني ،واالتفاقيــة
فــي الــدول الثــاث كان مــن بينهــا الضفــة الثالثــة تمــت بيــن األردن وإســرائيل عــام .1994
الغربيــة وقطــاع غــزة الفلســطينيين ،وقــد أمــا األراضــي الســورية المحتلــة فقــد بقيــت
مهــدت إســرائيل لذلــك العــدوان سياســيا؛

1

لتجعلــه يبــدو الحقــا حربــا اســتباقية للدفــاع

لالطالع على نص القرار باللغة اإلنجليزية:
https://unispal.un.org/unispal.nsf/07/D35
E1F729DF491C85256EE700686136
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فــي قبضــة إســرائيل؛ لفشــل المحادثــات التــي النهائــي» الــذي فهــم منــه الفلســطينيون
َ
إقامــة دولــةٍ فلســطينية؛ باعتبــار أن
أدارتهــا الواليــات المتحــدة بيــن الدولتيــن ،وإنــه والعالــم
لجديــر بالذكــر أن عمليــة الســام فــي الشــرق قيامهــا هــو الــذي ســيجلب الســام الدائــم
األوســط انتقلــت منــذ حــرب أكتوبــر  1973مــن لإلقليــم ،أمــا إســرائيل فقــد اكتفــت فــي هــذه
المرحلــة باالعتــراف بمنظمــة التحريــر كممثــل

األمــم المتحــدة إلــى الحضــن األمريكــي.

شــرعي ووحيــد للفلســطينيين .لقــد مضــى
ورد فــي اتفاقيــة أوســلو نــص اعتــراف منظمــة علــى االتفاقيــة حتــى اليــوم ســبعة وعشــرون
التحريــر الفلســطينية بدولــة إســرائيل ،ولــم عامــا ولــم تقــم دولــة فلســطين ولــم
يــرد فيهــا بالمقابــل نــص عــن إقامــة دولــة يجلــس الجانبــان للتباحــث بالحــل النهائــي .مــن
فلســطينية ،واتفــق المتفاوضــون علــى إرجــاء المســؤول عــن ذلــك؟
وه باالتفاقيــة «الحــل
هــذا الموضــوع لمــا
ســم ُ
َ
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ـراء حقيقيــا واحــدا لــم يتخــذ لوقــف
باإلضافــة إلــى طرفي النزاع (إســرائيل والســلطة ولكــن إجـ ً
الفلســطينية) فــإن الالعبيــن الرئيســين فــي هــذه المخالفــة .وحينمــا كانــت الســلطة تلجــأ
عمليــة الســام هــم :األمــم المتحــدة ،ثــم لمجلــس األمــن شــاكية كانــت ُتســتقبل بالفيتو
الواليــات المتحــدة والتــي أمســكت بخيــوط األمريكــي الــذي وظفتــه الواليــات المتحــدة أكثر
اللعبــة منــذ أوائــل ســبعينيات القــرن الماضــي ،مــن أربعيــن مــرة ضــد الشــكاوى الفلســطينية،
كمــا ذكــرت ســابقا .والحقــا ُ
شــك ِّلت الرباعيــة وذلــك بالرغــم مــن اإلجمــاع العالمــي علــى
الدوليــة عــام  ،2002وكان فــي عضويتهــا كل من إدانــة الســلوك اإلســرائيلي.2
األمــم المتحــدة ،واالتحــاد األوروبــي ،والواليــات
ّ
إن الواليــات المتحــدة لعبــت دور الشــريك غيــر
المتحــدة ،وروســيا .وفــي مــا يلــي ســأتطرق
لعــرض دور كل طــرف علــى مــدى ربــع القــرن المباشــر مــع إســرائيل فــي بنــاء المســتوطنات،
ِّ
نذكــر ّ
بــأن الواليــات المتحــدة،
ومــن المفيــد أن

الماضــي.

ومنــذ أرادت أن تلعــب دورًا فــي إقامــة الســام
ابــدأ باألمــم المتحــدة باعتبارهــا مــاذ الــدول قدمــت وحتــى اآلن اقتراحيــن :أولهمــا حمــل
والشــعوب المظلومــة وفقــا لميثاقهــا الــذي اســم الرئيــس ريغــان 3وهــو مبــادرة الســام
يعتبــر أســاس القانــون الدولــي ومرجعيتــه ،منــذ التــي طرحهــا فــي ســبتمبر  1982بعــد إخــراج
أنشــئت الســلطة الفلســطينية حتــى يومنــا هذا الفدائييــن مــن لبنــان ،وكان جوهــر ذلــك
لــم تتوقــف إســرائيل عــن بنــاء المســتوطنات المشــروع هــو إقامــة حكــم ذاتــي فــي الضفــة
مواص َلـ ً
ـة بذلــك مــا بدأتــه الغربيــة (وغــزة) مرتبــط بــاألردن ،وورد فيــه
وتوطيــن اليهــود فيهــا
ِ
مباشــرة بعــد احتــال الضفــة الغربيــة عــام  ،1967ذكــر وقــف االســتيطان اإلســرائيلي ،ولكــن
مخالفــة بذلــك اتفاقيــات الهــاي وجنيــف.

2

فــي عــام  2016وفــي ســابقة تاريخيــة ،فســح امتنــاع
الواليــات المتحــدة -تحــت قيــادة الرئيــس األمريكــي

لــم تتوقــف الــدول العربيــة عــن تقديــم

بــاراك أوبامــا -عــن التصويــت المجــال لتبنــي مجلــس

الشــكاوى ضــد إســرائيل؛ بســبب هــذه المخالفة

األمــن ألول مــرة لقــرار يطالــب بوقــف االســتيطان فــي
الضفــة الغربيــةhttps://bit.ly/3poAqFZ .

المفضوحــة ،لتليهــا الســلطة الفلســطينية

3

بعــد قيامهــا بمواصلــة تقديــم الشــكوى،

لالطــاع علــى تفاصيــل مــا يعــرف بمبــادرة ريغــان:
h t t p s : / / b i t . l y /3 6 r 8 m c c
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لــم يذكــر إقامــة دولــة فلســطينية ،بــل إنــه إقامــة دولــة فلســطينية فــي الضفــة الغربيــة
اســتبعد تحقيــق ســام مــن خــال إقامــة دولــة وقطــاع غــزة.
فلســطينية .وثانيهمــا مشــروع الرئيــس ترامــب
المســمى «صفقــة القــرن» 4وهــو أيضــا لــم يذكر أمــا الالعــب الثالــث أي «الرباعيــة» التــي تضــم
الواليــات المتحــدة ُ
وشـ ّ
ـكلت عــام  ،2002وتوقــف
دولــة فلســطينية حقيقيــة.
عملهــا عــام  2016فلــم تتمكــن مــن إحــراز أي
فــي آذار  1991بعثنــي جاللــة المرحــوم الملــك تقــدم نحــو الســام الدائــم بإقامــة دولــة
الحســين وبنــاء على طلب من واشــنطن بإرســال فلســطينية ،واكتفــى وزيــر الخارجيــة األمريكــي
مبعــوث عنــه ليشــرح لــه المســؤولون مــاذا فــي عهــد الرئيــس أوبامــا ،جــون كيــري (آخــر
قصــد الرئيــس بــوش بمؤتمــر دولــي للســام ،ممثــل امريكــي فــي الرباعيــة) بإســداء نصيحــة
وهــو الــذي أعلــن عنــه بعــد تحريــر الكويــت فــي إلســرائيل ّ
بــأن سياســاتها ســتؤدي إلــى نشــوء
 .1990-1-28فــي لقائــي مــع جيمــس بيكــر وزيــر أبارتايــد سيســيئ إلــى صورتهــا فــي العالــم.5
الخارجيــة األمريكــي آنــذاك ،قــال لــي صراحــة :مــن الواضــح أن الموقــف األمريكــي يعكــس
«لــن يكــون هنــاك دولــة فلســطينية بــل كيــان سياســة الدعــم األمريكيــة إلســرائيل ،والتــي
أقــل مــن دولــة وأعلــى قليــا مــن حكــم ذاتــي ».تقــوم سياســاتها علــى عــدم إقامــة دولــة
مــن هــذا نســتنتج أن الالعــب الثانــي فــي عمليــة فلســطيني .
الســام يتبنــى الموقــف اإلســرائيلي بعــدم

5

لالطالع على التفاصيل:
h t t p s : / / w w w.t h e g u a r d i a n . c o m /

4

world/2014/apr/28/israel-apar theid-

لالطــاع علــى الترجمــة العربيــة لمــا يعــرف بـــ “صفقــة
القــرن»:

state -peace -talks- john-kerr y

https://bit.ly/38xpjo5
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هــذه الحقيقــة تثيــر تســاؤال هامــا للغايــة وهــو :فاضطــروا إلــى حوصلتــه التــي اتخــذت شــكل
لمــاذا ترفــض إســرائيل قيــام دولــة فلســطينية؟ محاصرتــه ومقاطعتــه التــي اســتمرت حتــى
وهــو األمــر الــذي ســيؤدي إلــى قبولهــا فــي عــام  1967حينمــا حققــت إســرائيل انتصــارا
المحيــط العربــي وســيزيل عنهــا اإلحــراج عســكريا ســاحقا علــى الجيــوش العربيــة
العالمــي! .إن موقفهــا هــذا ضــد المنطــق منهيــة الحصــار ،وذلــك حينمــا قبلــت مصــر
والعقالنيــة ،وفــي مــا يلــي سأفســر عــدم واألردن قــرار مجلــس االمــن  ،242وقبلتــه ســوريا
بعــد حــرب أكتوبــر وذلــك بقبولهــا قــرار مجلــس

عقالنيــة هــذا المنطــق.

االمــن  3386الــذي نــص علــى قــرار  ،242ونتيجــة
حينمــا قــررت األمــم المتحــدة عــام  1947قبــول هذيــن القراريــن فتحــت األبــواب إلســرائيل
تقســيم فلســطين إلــى دولــة يهوديــة وأخــرى وانتهــى الحصــار وأصبحــت عمليــة الســام هــي
فلســطينية رفضــت الــدول العربيــة الســبع هــذا مرجعيــة ســائر الــدول بعــد أن قبلــت الــدول
القــرار ،باإلضافــة إلــى ممثلــي فلســطين الذيــن العربيــة وجــود إســرائيل فــي الجــوار ،بعدمــا
ابتــداء لعــدم عدالتــه ،كمــا رفضــوه كانــت ســابقا رافضــة لــه.
رفضــوه
ً
لســبب آخــر وهــو رفضهــم لــزرع جســم غريــب
فــي اإلقليــم العربــي ،فاإلقليــم عربــي الهويــة كان المطلــوب هــو اســترجاع األرض المحتلــة
والثقافــة والتاريــخ والديموغرافيــة .ورد الفعــل وتأســيس الســام .فمضــت الــدول العربيــة
العربــي بهــذا المعنــى كان منطقيــا؛ ألنهــم فــي إعــان قبولهــا بدولــة إســرائيل؛ إذا تحقــق
تصرفــوا كمــا يتصــرف جســم اإلنســان حيــن الســام ،وأقيمــت الدولــة الفلســطينية ،ووصــل
يتســلل فيــه جســم غريــب ،فينتفــض؛ لطــرد األمــر حــد اإلعــان فــي قــرار القمــة العربيــة
ذلــك الجســم الغريــب ،وإذا فشــل الجســم فــي بيــروت  2002أن العــرب ســيتقبلون إســرائيل
فــي طــرده يعمــد إلــى حوصلتــه انتظــارا فــي وســطهم ،وبذلــك وعــدت الــدول العربيــة
لليــوم الــذي تمكنــه مناعتــه مــن التخلــص بقبــول مــا رفضتــه عــام  1947،وإنشــاء عالقــات
منــه .وهــذا مــا حــدث بالضبــط حينمــا فشــل

6

العــرب عســكريا فــي التخلــص منــه عــام ،1948

لالطالع على نص القرار  338باللغة اإلنجليزية:
http://unscr.com/en/resolutions/338
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طبيعيــة معهــا .ومــع ذلــك لــم تســتجب اليهــودي فقــط .منــذ عــام  ١٩٤٨وقبــل ســن
إســرائيل لهــذا العــرض الكريــم فــي تصــرف غيــر هــذا القانــون بنحــو ســبعين عامــا تعاملــت
دولــة إســرائيل مــع الفلســطينيين الذيــن لــم

منطقــي .لمــاذا؟ ال بــد أن يكــون لــه ســبب.

يخرجــوا مــن بيوتهــم فــي مدنهــم وقراهــم
إســرائيل هــي مشــروع حركــة قوميــة يهوديــة ،وفــق مضمــون هــذا القانــون مــن خــال العمــل
ومــع ّ
أن الديــن ال يشــكل قوميــة ،إال أن قــادة علــى الحــد مــن تكاثــر الفلســطينيين ،بشــكل
هــذه الحركــة الصهيونيــة تمكنــوا فــي غيــر مباشــر ،حينمــا وضعــت تعليمــات تمنــع أو
القــرن التاســع عشــر فــي أوروبــا ،وهــو قــرن تعرقــل إضافــة بنــاء جديــد علــى مبنــى العائلــة
القوميــات واالســتعمار ،مــن مــزج الديــن بالتاريــخ القائــم فــي المدينــة أو القريــة؛ لتمنــع الــزواج
وباالضطهــاد المســيحي لليهــود فــي أوروبــا المبكــر أو تؤخــره .ومــع ذلــك يشــكل هــؤالء
بحركــة تعمــل علــى إنقاذهــم وإيجــاد وطــن الفلســطينيون المقيمــون فــي اســرائيل اليــوم
لهــم ليحميهــم ،وكانــت فلســطين هــي حوالــي  20%مــن ســكانها ،ويقيــم معظمهــم
ّ
فشــكل هــذا المفهــوم بمنطقــة المثلــث ،والتــي يقتــرح الجانــب
المــكان المرتجــى.
األمريكــي  -حســب تفاصيــل خطــة مــا بعــرف

تجســدت فــي إســرائيل.
أيدولوجيــة
ّ

بصفقــة القــرن  -إمكانيــة «إعــادة رســم حــدود
ً
وفقــا التفــاق الطرفيــن ،بحيــث تصبــح
إن رفــض إســرائيل لقيــام دولــة فلســطينية إســرائيل،
ـزءا مــن دولــة فلســطين».
بالضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة مدفــوع مجتمعــات المثلــث جـ ً
بتمســكها بأيديولوجيتهــا التــي تقــوم علــى
ّ
يذكرنــي ذلــك بمثــال علــى مكــر التاريــخ؛
ركيزتيــن :األولــى أرض فلســطين وقــد أمنتهــا
بالكامــل فــي حــرب حزيــران  ،1967أمــا الثانيــة فالمثلــث قبــل توقيــع اتفاقيــة الهدنــة «رودس»
فــإن األرض لليهــود فقــط وبالتالــي ال تســمح اإلســرائيلية األردنيــة فــي نيســان عــام 1949
بقيــام دولــة فلســطينية علــى أرض تعتبرهــا كانــت تحــت ســيطرة الجيــش األردنــي ،الــذي
خلــق وجــوده الخصــر النحيــل إلســرائيل وكانــت

يهوديــة حتــى ال تنحــرف بأيديولوجيتهــا.

تســعى لطــرد ســكانهُ ،
فضغــط علــى األردن
إذن الموقــف اإلســرائيلي الرافــض لقيــام ليتنــازل عنــه وليصبــح المثلــث أرضــا إســرائيلية
دولــة فلســطينية هــو موقــف أيديولوجــي ،فيمــا تنازلــت إســرائيل عــن التــال الجنوبيــة
وليــس موقفــا سياســيا مبنيــا علــى تحقيــق لمدينــة الخليــل ،ضمــن مفاوضــات كانــت
المصالــح ،ويحكــم العقــل ال العاطفــة عنــد صعبــة ومعقــدة .وشــرعت إســرائيل بالضغــط
اتخــاذ القــرار .ولتأكيــد موقفهــا األيديولوجــي العســكري علــى ســكانه ليهاجــروا كمــا فعلــوا
أصــدرت قانــون القوميــة اليهوديــة عــام  ٢٠١٨ذلــك فــي مناطــق أخــرى ،إال أنهــم ثبتــوا ولــم
الــذي ُيعــ ِّرف إســرائيل بدولــة قوميــة للشــعب يهاجــروا ليصبحــوا اليــوم مصــدر قلق إلســرائيل؛
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حيــث أصبحــت منطقــة المثلــث مصــدر قلــق ومملكــة البحريــن ،والســودان .بعــد أن حققــت
ســاما مــع مصــر واألردن المجاورتيــن ،ممــا

ديمغرافــي وجغرافــي لهــم.7

يغــذي داء الظفريــة ويزيــده درجــات ،ويزيدهــم
أعتقــد أن مــا يعمــي أبصــار القيــادة اإلســرائيلية عنــادا؛ مثلمــا غــذت الظفريــة القيــادات
أمــران اثنــان:

اإلســرائيلية ،حينمــا احتلــت إســرائيل ســائر األرض،

األول:

وحققــت نصــف الحلــم األول.

وقــوف أقــوى دولــة فــي العالــم (الواليــات

والســؤال هــو :هــل ســيقبل اإلســرائيليون

المتحــدة) إلــى جانبهــم ،وســكوتها علــى

بالوصــول إلــى الصــورة الســيئة التــي حذرهــم

مخالفاتهــم العديــدة للقانــون الدولــي،

منهــا وزيــر الخارجيــة كيــري بأنهــم فــي

وحمايتهــا لهــم بســاح الفيتــو ،ووجــود

رفضهــم إلقامــة الدولــة الواحــدة ذات

مجموعــات ضغــط وأشــخاص نافذيــن مــن

القوميتيــن ،وإلقامــة دولــة فلســطينية علــى

الجاليــة اليهوديــة األمريكيــة وهــي فاعلــة

األراضــي المحتلــة ســيجعلون مــن بلدهــم

بمــا يخــص السياســات األمريكيــة ،والتــي تؤثــر

دولــة أبارتايــد؟ األمــر يعتمــد علــى تغيــر البنيــة

بشــكل فاعــل وكبيــر فــي كثيــر مــن األحيــان

السياســية اإلســرائيلية حيــث مــازال اليميــن

فــي السياســة االمريكيــة ،وبخاصــة فــي الشــرق

األيدولوجــي هــو المســيطر معظــم الوقــت

األوســط ،ومثــال علــى ذلــك ،منظمــة أيبــاك،

منــذ اغتيــال إســحاق رابيــن عــام  ،1995آخــر زعيــم

فضــا عــن المجموعــة اإلنجيليــة المتشــددة

سياســي إســرائيلي كان يؤمــن بالســام ،إذ

فــي الواليــات المتحــدة.

منــذ اغتيالــه تراجعــت قــوة السياســيين الذيــن
تتحكــم بهــم قــوة الفكــر السياســي المتعقــل

الثاني:

لتحــل محلهــم قــوة اليميــن األيدولوجــي،

الــذي حــد مــن عقالنيتهــم فهــو الظفريــة التــي

وأخشــى أن الحــال إذا مــا اســتمر علــى مــا هــو

اســتولت عليهــم بعــد انتصارهــم العســكري

عليــه أن يعمــل اليميــن األيدولوجــي الحاكــم

الســاحق علــى الجيــوش العربيــة فــي حــرب

علــى تفريــغ أرض فلســطين مــن أكبــر عــدد

حزيــران عــام  .1967فالظفريــة جعلتهــم

مــن الفلســطينيين ،ليحققــوا النصــف الثانــي

يشــعرون أن بإمكانهــم تحقيــق المســتحيل.

مــن الحلــم ،وهــو تصفيــة األرض منهــم ،وهــذا

وفــي رأيــي ّ
أن إنجازهــم األخيــر ،بالحصــول علــى

أمــر ال يخفيــه الكثيــرون ،وخاصــة اليميــن أو

االعتــراف ،وتطبيــع العالقــات مــع دول عربيــة

االيديولوجيــون المتشــددون منهــم الذيــن

فــي األطــراف هــي :االمــارات العربيــة المتحــدة،
7

يصرحــون ّ
أن األردن هــو فلســطين.

تشــير كلمــة المثلــث فــي النــص الــى مناطــق المثلــث
الشــمالي والجنوبــي داخــل خــط األخضــر وهــي فــي
األصــل جــزء مــن المثلــث الجغرافــي الكبيــر قبــل النكبــة
( ،)1948الــذي كان يمتــد بيــن المــدن الثــاث نابلــس
وطولكــرم وجنيــن.
14
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ما العمل أردن ّيًا وفلسطينيًا؟

ومــن هنــا ال بــد لنــا كأردنييــن أن نكــون حذريــن اليــوم فــي الــدول الديموقراطيــة؛ حيــث نجــاح
وناشــطين للحفــاظ علــى األردن،ومــن المؤكــد حركــة المقاطعــة  BDSفــي الجامعــات
أن عــدم قيــام الدولــة الفلســطينية وشــطبها والمجتمعــات الغربيــة يؤكــد لنــا ذلــك .و «حــل
مــن الخارطــة ،ســيكون لــه تداعيــات جســيمة الدولتيــن» بالنســبة لــأردن ينبغــي أن يكــون
علــى الهويــة األردنيــة .والحقيقــة أن هــذه فــي صلــب اســتراتيجيته الدفاعيــة فــي عالقاتــه
الخشــية كانــت قائمــة منــذ وقــت مبكــر لــدى الدوليــة؛ ألن حــل الدولتيــن كمدخــل للســام
القيــادة األردنيــة أيــام جاللــة المرحــوم الملــك الدائــم فــي الشــرق االوســط يتبنــاه العالــم بمــا
الحســين ،ويقينــي أنهــا مــا زالــت قائمــة مــع فــي ذلــك األمــم المتحــدة.
جاللــة الملــك عبــد اهلل الثانــي ،ومــرد حدســي
هــذا هــو ثبــات الموقــف األردنــي فــي تأييــده ولألهميــة األمنيــة لحــل الدولتيــن بالنســبة
لحــل الدولتيــن .علينــا ان نؤيــد هــذا الموقــف لــأردن ،أقتــرح تشــكيل لجنــة عليــا لمتابعــة
ونطلــب مــن القيــادة األردنيــة أن تتوســع مواقــف دول العالــم منهــا بقصــد التمســك
بكســب تأييــد قــادة عــرب ومســلمين ودولييــن بإدامتهــا ألهميتهــا فــي بناء الســام واالســتقرار
لهــذا الموقــف .وبخاصــة أن حــل الدولتيــن دوليــا فــي منطقــة الشــرق األوســط ذات األهميــة
هــو الشــائع ،وهــو الــذي يســهم فــي منــح الدوليــة .وتكــون مهمــة اللجنــة دراســة مواقف
الشــرعية للمطلــب الفلســطيني .وعلــى األردن الــدول ،والتعــرف علــى مداخــل مصالحهــا،
أن يجتهــد فــي العمــل علــى إنهــاء االنقســام وربطهــا بحــل الدولتيــن.
الفلســطيني فــي األرض المحتلــة الــذي يضعف
مــن موقفهــم عالميــا إذ أن الميــدان العالمــي تطبــق القيــادة األردنيــة هــذه المعلومــات فــي
هــو الميــدان الخصــب الــذي يتلقــى بالترحيــب نشــاطها الدبلوماســي علــى الصعيــد الثنائــي،
المطالــب الفلســطينية بحقهــم فــي تقريــر ثــم الدولــي .ويتــم ذلــك فــي العــادة أثنــاء
المصيــر ،وإقامــة دولتهــم المســتقلة وخاصــة زيــارات جاللــة الملــك لعواصــم دول العالــم،
بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة ،وزوال االتحــاد ومشــاركته فــي المؤتمــرات الدوليــة حيــث
الســوفيتي الــذي كان يركــز علــى االقتصــاد ينصــح بتضميــن كلماتــه إشــارة إلــى ســام
وليــس علــى القيــم العالميــة كمــا هــو الحــال الشــرق األوســط ،وربطــه بحــل الدولتيــن .وحيــن
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يصــدر أي بيــان عــن ذلــك النشــاط ســواء أكان مؤخــرا ،هــي واحــدة مــن البلــدان التــي ســوف
علــى الصعيــد الثنائــي أو الدولــي ،يجــب العمــل تفتــح أبوابهــا الســتقبال الفلســطينيين الباحثين
علــى تضمينــه إشــارة إلى حــل الدولتيــن كركيزة عــن الــرزق.
للســام الدائــم فــي اإلقليــم.
وألن التثبيــت يعنــي صمــود الفلســطينيين
ّ
إن إدامــة حــل الدولتيــن كمطلــب عالمــي مــن فــي األراضــي المحتلــة أمــام تخطيــط إســرائيل
شــأنه علــى األقــل ردع إســرائيل ،وربمــا تراجعهــا القتالعهــم هــو الوســيلة المثلــى لســد الطريــق
عــن نواياهــا التوســعية .وينبغــي اال يقتصــر أمــام شــرعنة الضــم؛ علــى األردن الرســمي،
هــذا النشــاط علــى عمــل الحكومــة ،بــل ال بــد وكذلــك علــى اللجنــة العليــا المقترحــة أن
أن يتعــداه إلــى المنظمــات األهليــة واالتحــادات يتابعــا هــذا األمــر بجديــة تحضيــرا للدفــاع
الطالبيــة؛ لتوســيع قاعدتــه عالميــا .وســيكون عــن الــذات دون التوقــف عــن الدعــوة لحــل
ذلــك مــن نشــاطات ومهــام اللجنــة العليــا الدولتيــن ،وإبــرازه كحــل أفضــل؛ لكســب الــرزق
المقترحــة التــي تؤســس عالقــات صداقــة مــع بتطويــر الدولــة الفلســطينية المقترحــة ،وإبــراز
إمكاناتهــا المرئيــة والكامنــة للتطــور .كمــا

هــذه المنظمــات.

يمكــن لــأردن أن يتصــدى لمهمــة تثبيــت
ولعــل أهــم وســائل الدفــاع االســتراتيجي عــن الفلســطينيين فــي األرض المحتلــة مــن خــال
األردن هــو العمــل الواعــي ،والجهــد المتصــل اعتمــاد وتفعيــل عــدة إجــراءات أخــرى ،قــد
علــى تثبيــت ســكان األرض المحتلــة فــي تكــون واحــدة منهــا تلــك التــي تعمــل علــى
أرضهــم .وفــي هــذا الســياق ال بــد مــن التذكيــر تســهيل اســتيراد المنتجــات الزراعيــة والصناعيــة
ّ
بــأن مــن أبــرز الظواهــر العالميــة هــي الهجــرة الفلســطينية .وأردنيــا ينبغــي أال يقــل تمســكنا
مــن أجــل الــرزق .فاآلســيويون يهاجــرون ،بحــل الدولتيــن عــن تمســكنا باألقصــى.
واألفارقــة يهاجــرون ،وكذلــك الشــرق أوروبيــون،
ومــن الجديــر بالمالحظــة ّ
أن معظــم دول

والعــرب.

العالــم بمــا في ذلــك الــدول العربية تنــادي بحل
الهجــرة مــن أجــل الــرزق قــد تكــون محــركا الدولتيــن مــن دون أن تقرنــه بمطالبــة إســرائيل
رئيســا فــي تفريــغ األراضــي الفلســطينية؛ حيــث بوقــف االســتيطان .ومــن المهــم أن ُيطــور
يلعــب العامــل االقتصــادي عامــل ضغــط وإجبار هــذا الموقــف لينــادي بحــل الدولتيــن ووقــف
لهجــرة الفلســطينيين ،وقــد يشــجع ذلــك توفــر االســتيطان تمهيــدا الســتئناف المفاوضــات؛ ألن
أماكــن أو بلــدان معينــة بحاجــة إلــى مهاجريــن شــعار حــل الدولتيــن ال يوقــف االســتيطان ،حتى
وعمــال مهــرة وهــي جاهــزة الســتقبالهم ،وال المفاوضــات الفلســطينية اإلســرائيلية قبــل أن
أســتبعد أن تكــون دول األطــراف العربيــة الغنيــة تتوقــف كانــت تجــرى واالســتيطان مســتمر،
بالمــوارد ،والتــي فتحــت أبوابهــا إلســرائيل حتــى وصــل عــدد المســتوطنين مــا وصــل إليــه
16
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مــن مئــات األلــوف .فــا شــعار حــل الدولتيــن ،وال مــن قطــع أراض متفرقــة غيــر متصلــة يطلــق
اســتئناف المفاوضــات دون وقــف االســتيطان عليهــا اســم دولــة .وهــذه الحيلــة تتجانــس
مــع األيدولوجيــة ،التــي تريــد إخــراج أكبــر عــدد

يســاعد علــى إقامــة الدولــة الفلســطينية.

مــن الفلســطينيين مــن الدولــة اليهوديــة
وأقتــرح علــى الحكومــة األردنيــة أن توظــف باقتطــاع أصغــر أرض ممكنــة مــع أكبــر عــدد
دبلوماســيتها لشــرح هــذا األمــر للــدول العربيــة مــن الفلســطينيين .ولكــن ألن مــن أهــم
الصديقــة كــي يصبــح موقفهــا «حــل الدولتيــن ســمات الدولــة الحقيقيــة هــي تواصــل األرض
ووقــف االســتيطان» .إن هــذه المالحظــة مهمــة ذات الحــدود الواحــدة ،والتــي تمتلــك ســلطة
للغايــة وإال ســنكون نلعــب لعبــة إســرائيل ضــد الســيادة علــى األرض ،والســماء ،والمــاء.
إقامــة الدولــة الفلســطينية دون أن نــدري.
الخــوف كل الخــوف أن تنجــح إســرائيل والواليات
وأخيــرا ال بــد أن يكــون األردن والســلطة المتحــدة بخــداع العالــم بتقديــم دولــة
الفلســطينية علــى وعــي تــام بحيلــة دولــة أرخبيليــة يطلــق عليهــا دولــة فلســطين.
األرخبيــل الفلســطينية؛ أي الدولــة المشــكلة
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عدنــان أبو عودة

تعتبـــر مؤسسة فريدريـــش إيـــبرت منظمـــة غيـر ربحيـة

مستشــار سياســي ورئيــس الديــوان الملكــي مــع

ملتزمـــة بقيـــم الديمقراطيـــة االجتماعيــة ،كـــا تعتـــبر

جاللــة المغفــور لــه الحســين ابــن طــال (،)1992-1998

أقـــدم مؤسســـة سياســـية ألمانيـــة ،حيـــث تأسســـت

والحقــا مستشــارا سياســيا لجاللــة الملــك عبــد اهلل

عـــام  1925كإرث ســـياسي ألول رئيـــس ألماني منتخـب

الثانــي ( .)2000-1999والمنــدوب الدائــم لــأردن فــي

ديمقراطيـــً (فريدريـــش إيبـــرت).

األمــم المتحــدة ( ،)1995-1992ووزيــر إعــام فــي عــدة
حكومــات فــي ســبعينيات القــرن لماضــي.

تهـــدف مؤسســـة فريدريـــش إيبـــرت  -األردن والعـراق
إلــى تعزيـــز وتشـــجيع الديمقراطيــة والمشـــاركة

باحــث زائــر لعــدد مــن مراكــز دراســات أمريكيــة مثــل

السياســـية ،ودعـــم التقـدم نحـو العدالـــة االجتماعيـة

مركــز العالقــات الدوليــة فــي جامعــة هارفــارد،

ومســـاواة النـــوع االجتماعـــي .فضـ ً
ا عـــن المســـاهمة

وعضــو مجلــس أمنــاء فــي مجموعــة األزمــات الدوليــة

فــي االســـتدامة البيئيـــة والســام واألمـــن فــي

 -بروكســيل (.)2012-2004

المنطقـــة.
أصــدر عــدة كتــب وهــي« :األردنيــون والفلســطينيون
إضافـــة إلــى ذلـــك يدعـــم مكتـــب فريدريـــش إيـــبرت

والمملكــة

 -األردن والعـــراق بنـــاء وتقويـــة المجتمـــع المدنــي

الســام (معهــد الســام فــي الواليــات المتحــدة) ،و

والمؤسســـات العامـــة فــي األردن والعراق .كـــا تعمـــل

«إشــكاليات الســام فــي الشــرق األوســط» (المؤسســة

مؤسســـة فريدريـــش إيـــبرت  -األردن والعـــراق مـــن

العربيــة للدراســات والنشــر فــي بيــروت)« ،يوميــات

خــال مشاركـــة واســـعة النطـــاق مـــع مؤسســـات

عدنــان أبــو عــودة» (المركــز العربــي لألبحــاث ودراســة

المجتمـــع المدنــي وأطيـــاف سياســــية مختلفــــة

السياســات فــي قطــر).

إلــى إنشــــاء منابــــر للحــــوار الديمقراطــي ،وعقــــد
المؤتمــرات وورش العمــــل ،وإصــــدار أوراق سياســــية
متعلقــــة باألســـئلة السياســـية الحاليـــة.

األردنيــة

الهاشــمية

فــي

ســيرورة

تناقــش الورقــة أهميــة عمليــة الســام

تقــدم الورقــة نظــرة تاريخيــة ســريعة

يناقــش الكاتــب الحقــا أســباب عــدم صنــع

لــأردن ،حيــث ،كمــا أشــار الكاتــب ،أن األردن

عــن حــل الدولتيــن منــذ العــام  1947وإلــى

الســام بيــن اإلســرائيليين والفلســطينيين،

ومنــذ فتــرة طويلــة ينظــر لحــل الدولتيــن

يومنــا هــذا ،والعالقــات اإلســرائيلية العربيــة.

واألســباب التــي تمنــع إســرائيل مــن اتخــاذ

وإقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة

وتســتعرض الورقــة الالعبيــن الرئيســين

خطــوات جريئــة فــي صنــع الســام تحــت

ذات ســيادة ،علــى حــدود ال  ،67علــى أن

فــي عمليــة الســام وأدوارهــم فــي عمليــة

إطــار «األرض مقابــل الســام».

تكــون عاصمتهــا القــدس الشــرقية ،مــن

الســام مــع التركيــز علــى األمــم المتحــدة

منظــور أمــن قومــي .كمــا تناقــش هــذه

والواليــات المتحــدة األمريكيــة ،حيــث أنهــا

وفــي نهايــة الورقــة ،يقــدم الكاتــب بعــض

الورقــة القناعــة فــي األوســاط السياســية

تعــد الالعــب الرئيــس فــي عمليــة الســام

المقترحــات بمــا يخــص ابقــاء قضيــة «حــل

األردنيــة والفلســطينية بمــا يتعلــق بحــل

منــذ بدايــات الســبعينات مــن القــرن

الدولتيــن» علــى رأس أولويــات السياســة

الدولتيــن وتبعاتهــا علــى األردن وفلســطين

الماضــي.

الخارجيــة األردنيــة ،وتوصيــات أخــرى عمليــة

وذلــك فــي ضــوء الخطــوات األخيــرة إلدارة

للتأكــد مــن صنــع ســام يــؤدي الــى دولــة

األميركيــة ،ســواء بإعــان صفقــة القــرن،

فلســطينية حقيقيــة والتــي بالضــرورة

أو نقــل الســفارة إلــى القــدس ،أو بعــض

تخــدم المصالــح العليــا للدولــة األردنيــة.

اإلجــراءات األخــرى مثــل قــرار الواليــات
المتحــدة وقــف التمويــل لألنــروا.

لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع:

www.fes-jordan.org

