
  
                www.palestine‐studies.org 

  
  
  

  ٢٠ ص ،)٢٠٠١ صيف( ٤٧ العدد ،١٢ المجلد ،مجلة الدراسات الفلسطينية

 

١ 
 

  البعد األردين النتفاضة األقصى

 

  ذياب خمادمة

  
لعل موقع األردن اجلغرايف وتركيبته الديموغرافية جعال مصيره مرتبطاً   

فهو يقف على أطول حدود مواجهة إلسرائيل، ومتداخلة . بمصير القضية الفلسطينية
لتفاعل األردين، بحكم هذا اجلوار وا –والتداخل الديموغرايف الفلسطيني . مع فلسطين

 –االجتماع االقتصادي، وانعكاساته السياسية املستمرة، جعل من العالقات األردنية 
العربية، إىل درجة  –الفلسطينية عالقات خاصة ومميزة قياساً بالعالقات الفلسطينية 

  !أن الرئيس الفلسطيني يصفها دائماً بعالقات التوأمة
عة اإلشكاالت التي إالّ إن هذه العالقات شهدت كذلك خصوصية يف طبي

ولعل . التقاربواجهتها، وسادها من التوتر واخلالف أكثر مما سادها التعاون و
. شرعية التمثيل الفلسطيني بقيت املسألة التي تمحور حولها جل تلك اخلالفات

فالفلسطينيون يتشبثون بكيانهم، واألردينون يحاولون يف املقابل التمسك بشرعية 
طينية، وخصوصاً بعد وحدة الضفتين واستيعاب األردن ألكبر تمثيلهم للمسألة الفلس

  .نسبة من الالجئين، ومن ثم النازحين الفلسطينيين
بقيت فلسطين تشكل حالة كيانية لدى الفلسطينيين، ومل تندمج يف املنظور 

العربي، وإن كانت هذه الكيانية تتراجع أحياناً لكنها كانت تتقدم وتقوى  القومي
فعلى الرغم من عدم وجود دولة فلسطينية للفلسطينيين كبقية الشعوب . أحياناً أُخرى

العربية، فإن الفلسطينيين وبفعل عوامل كثيرة حتدوا مسألة الذوبان واالنصهار يف 
احمليط القومي العربي، باعتبار أن قضيتهم هي قضية العرب األوىل، وأن العدو 

ضاً عدو لألمة العربية بماضيها الصهيوين ليس عدواً للفلسطينيين فحسب بل هو أي
وحاضرها ومستقبلها، وكذلك حتدّوا حماوالت الذوبان اإلسرائيلية الدؤوبة والتي 

  .تنكر يف األساس وجود شعب فلسطيني بقيت
لقد حافظ الفلسطينيون، سواء من بقوا حتت االحتالل اإلسرائيلي األول سنة 

، أو أولئك الذين ١٩٦٧لثاين سنة ، أو الذين بقوا حتت االحتالل اإلسرائيلي ا١٩٤٨

                                                            

  أستاذ العلوم السياسية يف اجلامعة األردنية.  
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أصبحوا يف الشتات، وكل بطريقته وبوسائله، على بقاء الذات الفلسطينية قائمة 
فما زلت حين تسأل طفالً فلسطينيًا، مثالً، يف أحد خميمات الالجئين . ومستمرة

الفلسطينيين يف األردن، من أين أنت؟ يجيب على الفور أنا من القرية الفالنية، قضاء 
ذا يف فلسطين، بل أحياناً يصف أزقة تلك القرية التي قد تكون دمّرت، على الرغم من ك

انه ووالده كذلك قد وُلدا يف األردن ومل يزورا تلك القرية قط، بل إنه يجيبك بلهجة أهل 
  .تلك القرية وكأنه قادم تواً منها

. ةالفلسطيني –هذه احلالة عكست نفسها وبوضوح على العالقات األردنية 
فالفلسطينيون ال يرفضون الوحدة العربية، لكنهم يريدون كياناً، شأنهم يف ذلك شأن 

وقد واجه التزاوج بين الوحدة والكيانية القطرية مشكالت كثيرة كان . العرب اآلخرين
  .من الصعب جتاوزها إالّ بقيام كيان فلسطيني مستقل

وكما يُشير . ذلك متأخراًاألردنيون، يف املقابل، أدركوا هذه احلقيقة وإن كان 
سعيد التل، فإنه يف أواسط الستينات كانت فكرة الكيان الفلسطيني داخل اململكة 
األردنية الهاشمية قد نضجت يف ذهن القيادة األردنية، لكن أوضاعاً حالت دون 

 –إبرازها إىل حيز الوجود، إىل أن ظهرت فيما بعد يف املشروع الذي أعلنه األردن 
والذي يجعل للفلسطينيين كياناً ذاتياً، وإن كان  –لكة العربية املتحدة مشروع املم

وقد شكل هذا األمر سابقة مهمة يف العالقات    (1).ضمن اململكة العربية املتحدة
أتى بعد أن تركت أحداث  الفلسطينية، وخصوصاً أن مثل هذا املشروع –األردنية 

وحتى قرار فك . القة بين الطرفينبصماتها السلبية على الع ١٩٧٠سبتمبر /أيلول
، ١٩٨٨أإسطس /آب ٣١االرتباط القانوين الإلداري بين األردن والضفة الغربية يف 

والذي أتى هو اآلخر استجابة لإلرادة العربية والفلسطينية، فإن العالقات هي األُخرى 
  .سادها فيما بعد شيء من التوتر وعدم الثقة

االرتباط شكل هو اآلخر خطوة كبيرة ومهمة  وعلى الرغم من هذا، فإن قرار فك
الذي أكد  ١٩٧٤يف العالقة بين الطرفين، ال تقل أهمية عن قرار قمة الرباط سنة 

استقاللية الكيانية الفلسطينية عربياً باعتباره منظمة التحرير املمثل الشرعي والوحيد 
لشرعي والوحيد فألول مرة تصبح منظمة التحرير فعالً املمثل ا. للشعب الفلسطيني

وزاد يف أهمية هذه . للشعب الفلسطيني، بما يف ذلك اجلزء املوجود يف الضفة الغربية
اخلطوة كونها أتت مباشرة بعد إعالن الدولة الفلسطينية وترحيب الكثير من دول العامل 

إىل سفارات لدولة فلسطين،  بهذا اإلعالن، وحتول مكاتب وممثليات منظمة التحرير
  .شكل حقيقة مادية كيانية على الساحة الدولية األمر الذي
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 –وبعقد مؤتمر مدريد واملشاركة الفلسطينية الواضحة، ثم املفاوضات العربية 
اإلسرائيلية، واستقالل الوفد الفلسطيني املفاوض يف مقابل وفد إسرائيلي، وبإعالن 

ني يف الوجود االعتراف املتبادل الذي تاله توقيع اتفاق أوسلو، تكرس احلق الفلسطي
  .من الطرف الذي بقي يتجاهله كلياً

وعلى الرغم من  عنصر املفاجأة والتحفظ األويل األردين جتاه هذا االتفاق، 
الفلسطينية، ودفع باجلانب األردين إىل  –فإنه فرض نفسه على العالقات األردنية 

اإلسرائيلي،  –ين الترحيب به واإلقرار بأهميته، ليأتي فيما بعد اتفاق وادي عربة األرد
فيؤكد هذان االتفاقان إقراراً إقليمياً ودولياً بالكيان الفلسطيني القائم يف الضفة 

  .الغربية وقطاع غزة
الفلسطينية، هي مسألة  –تبقى مسألة تؤثر يف مستقبل العالقات األردنية 

 دةالفلسطينيين يف األردن، وما قد تفرزه حياة الناس اليومية من إشكاالت تظهر عا
فاحلياة املشتركو لعقود طويلة أوجدت نسيجاً من العالقات . داخل الشعب الواحد

اإلنسانية واالجتماعية بحيث غدت الفوارق ال تلمس، وأصبح اجلميع يعاين التحديات 
  .نفسها، الداخلية منها واخلارجية

ور احلياة الديمقراطية يف األردن وتعميقها، إىل جانب قيام إننا نعتقد أن تط
الدولة الفلسطينية املستقلة مستقبالً، سيقضيان على مثل هذه التمايزات التي تثير 

عادة احلساسيات التي تثير عادة احلساسيات وتنعكس بتعبيرات وتصرفات ليست يف 
  .مصلحة أي من الطرفين

صحيح أن إرهاصات املاضي ببعض سلبياتها ستترك آثاراً يف مستقبل هذه 
أن هذه ستتراجع بالتدريج خالل السنوات القليلة املقبلة، لكننا نعتقد . العالقات

 –النهماك كال الطرفين بقضاياه احمللية، ولالنفراج والتضامن يف العالقات العربية 
العربية اللذين بدآ يظهران يف اآلونة األخيرة، وخصوصاً بعد القمة العربية التي عقدت 

مل املشترك خملتلف املواقف العا يف عمان، والتي مثّلت القضية الفلسطينية فيها
  .العربية

كيف سينعكس هذا الوضع على املوقف األردين من انتفاضة الشعب الفلسطيني 
يف مواجهة التحدي من أجل احلرية واالستقالل، وما هي انعكاسات ونتائج هذه 

  .االنتفاضة على الوضع يف األردن؟ هذا ما سنحاول البحث فيه فيما يلي
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________________  
  حمدِّدات السياسة األردنية 

    جتاه االنتفاضة
  

  :احملددات على املستوى الرسمي) ١(
من العوامل واملعطيات تتحكم يف السياسة األردنية جتاه االنتفاضة،  إن جملة  

  :اإلسرائيلي، نذكر منها –وبالتايل جتاه فلسطين والصراع العربي 
معاهدة السالم بين اململكة "بـ إن األردن يرتبط مع إسرائيل باتفاق عرف -١

، أو ما يُعرف باتفاق وادي عربة نسبة إىل املكان "األردنية الهاشمية ودولة إسرائيل
الذي جرت فيه مراسم توقيع االتفاق على احلدود اجلنوبية بين األردن وإسرائيل، 

ن وهذه املعاهدة تنظم العالقة السلمية بين األرد. شمايل ميناء العقبة، األردين
وإسرائيل يف جماالت متعددة، وقد جنم عنها توقيع اتفاقيات مشتركة يف ميادين 

وإعالن  –السفارات  –متنوعة، حيث التبادل الدبلوماسي وعلى أعلى املستويات 
حالة احلرب بين البلدين، والتنسيق بينهما يف كل ما يهم املنطقة ويؤثر يف  انتهاء

  .مستقبلها
ميزة بين األردن والواليات املتحدة األميركية، راعية العالقة التاريخية امل -٢

وهي عالقة اهتزت بعض الوقت يف إثر حرب اخلليج الثانية، . عملية السالم يف املنطقة
وهذه العالقة تمتد إىل جماالت سياسية . لكنها عادت فأخذت مسارها الطبيعي السابق

ردن منظمة التجارة األميركية، وأخيراً اقتصادية إذ من املتوقع أن يدخل األ. وعسكرية
وحيث أن الواليات املتحدة أصبحت ومنذ حرب اخلليج تؤدي دوراً متزايداً يف املنطقة 

  .العربية، األمر الذي يبعقي األردن متأثراً بصورة واضحة بهذا احلضور األميركي
" الوطن البديل"التهديد التاريخي اإلسرائيلي لألردن باعتباره  -٣

". األردن هو فلسطين"وخصوصاً أن حزب الليكود هو صاحب مقولة  للفلسطينيين،
وحزب الليكود هو احلزب الذي يقود االئتالف اإلسرائيلي احلاكم بزعامة رئيس احلزب 

هذا الهاجس ما زال . أريئيل شارون، الذي ما انفك يتحدث عن مسألة الوطن البديل
يع معاهدة الصلح بينهم وبين يشغل حيزاً يف ذهن اإلسرائيليين على الرغم من توق

األردن، والتي من أهم ما جاء فيها ترسيم احلدود بين البلدين، والتي رسمت فعالً 
  .اإلسرائيلية، بما فيها ممثلو الليكود يف الكنيست وأُقرت من قبل الكنيست واحلكومة
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فاألردن، كما . حمدودية القدرة األردنية على مواجهة التحديات العسكرية -٤
عروف، بلد حمدود اإلمكانات االقتصادية والعسكرية، وبقي فترة طويلة يعتمد هو م

على املساعدات اخلارجية وما يحوله أبناؤه العاملون يف اخلارج، عالوة على الدخل 
وهذا من دون شك ينعكس على قدراته العسكرية يف مقابل قوة . القومي املتواضع

بل إن األردن، . تية والدعم اخلارجي الكبيرعسكرية إسرائيلية متميزة باإلمكانات الذا
ومنذ ما قبل حرب اخلليج بقليل، يعاين أوضاعاً اقتصادية صعبة، زادت حرب اخلليج 
الثانية يف قساوتها، وما زال يعاين جراء تردي أوضاعه االقتصادية، وخصوصاً أن 

الشاغل املساعدات اخلارجية تقلصت إىل حد كبير جعل املسألة االقتصادية الشغل 
  .للدولة وأول اهتمامات احلكومة

مع إسرائيل، والذي يُعتبر أطول خط  –احلدود  –طول خط املواجهة  -٥
مصر، (مواجهة مع العدو اإلسرائيلي بين خمتلف الدول العربية املواجهة إلسرائيل 

هذا اخلط الطويل تصعب السيطرة عليه ). وسورية، ولبنان، وفلسطين التي مل حتدد بعد
  .ة تامة ومستمرة من قبل الدولة األردنية ذات اإلمكانات املتواضعة كما أسلفناسيطر

تردي الوضع العربي، وتفكك التضامن والتعاون إىل أسوأ حاالته،  -٦
الثاين، حيث يعاين النظام العربي الضعف، والتناحر  وخصوصاً منذ حرب اخلليج

الذاتية ومشاغلها الكثيرة على  الداخلي، وانكفاء كل دولة على ذاتها لتهتم بقضاياها
العرب أسقطوا خيار احلرب يف  حساب العمل القومي العربي املشترك، وخصوصاً أن

، حينما تبنوا مشروعاً ١٩٨٢سبتمبر /املواجهة مع إسرائيل منذ قمة فاس يف أيلول
  .للسالم عرف باملشروع العربي للسالم

نحيازه إىل اجلانب العراقي، موقف األردن يف حرب اخلليج الذي أُخذ عليه ا -٧
وهكذا حوصر األردن لبعض . وبالتايل فُرض عليه أن يتحمل مسؤولية هذا املوقف

الوقت، ودفع ثمن ذلك املوقف غالياً من وقف املساعدات إىل احلصار السياسي، إىل 
وقد اضطر األردن إىل القيام بحملة دبلوماسية غايتها توضيح . التسوية مع إسرائيل

ن حرب اخلليج وإزالة اللبس الذي أضعف موقفه لبعض الوقت يف النظام موقفه م
ويؤدي دوراً مهماً يف سياسة األردن توقه . اإلقليمي العربي، وكذلك يف الساحة الدولية

  .إىل إعادة دوره املهم واملؤثر يف املنطقة، وعلى املستوى الدويل
صاحب التاريخ العريق  انتقال األردن إىل عهد جديد بعد وفاة امللك حسين، -٨

يف السياسة اإلقليمية والدولية، وتويل ويل عهده، امللك عبد الله الثاين، سدّة احلكم من 
  .بعده، واهتمام األخير بإعادة ترتيب الدولة برؤى واهتماما جديدة



  ٢٠ ص ،)٢٠٠١ صيف( ٤٧ العدد ،١٢ المجلد مجلة الدراسات الفلسطينية مقاالت
 

٦ 
 

هذه املعطيات وغيرها جتعل األردن يقف كثيراً وهو يدرس كيفية تعامله مع 
ة بالنسبة إليه تختلف عما هي عليه بالنسبة إىل أية دولة عربية االنتفاضة، ألن املسأل

فاملسألة هنا من احلساسية لدرجة أنها تتعلق بالكيان األردين نفسه، وليس . أُخرى
بموقف سياسي أو اقتصادي من هذا الكيان، وأن أي موقف مؤيد لالنتفاضة وداعم 

  .حتمل عواقبهلها سينعكس عليه مباشرة وبشكل قد ال يستطيع األردن 
 عن املسؤولية   (2)تأثير االنتفاضة يف االقتصاد األردين، إذ يحمّلها البعض -٩
 أموالهم استثمار من املستثمرين وخوف السياحة قطاع يف اإلشغال مستوى انخفاض

خر البعض اآلاألمر الذي أدى إىل تراجع معدالت النمو، بينما يحمّل  األردن، يف
للسلطة اإلسرائيلية نفسها التي مل تلتزم   (3)ادي األردينمسؤولية التراجع االقتص

  .ىل االنتفاضةالفلسطيني إ عملية السالم فدفعت بالشعب
  

  :احملددات على املستوى الشعبي) ٢(
لكن هناك يف املقابل معطيات تدفع بالدولة األردنية إىل اتخاذ مواقف مؤيدة 

  :ذه املعطياتومن ه. وداعمة لالنتفاضة، وتعجل يف هذه املواقف
يشكل الفلسطينيون، الالجئون منهم : ندالتركيبة الديموغرافية لألر -١

والنازحون والذين انتقلوا إىل األردن بإرادتهم يف عقود سابقة من القرن املاضي، 
كما أن التزاوج والتعايش لعقود طويلة بين . نسبة ال يستهان بها من سكان األردن

متشابكاً، بحيث غدت كل عائلة  التداخل يف العالقات األردنيين والفلسطينيين جعال
يف األردن تتأثر مباشرة بفقيد أو جريح أو سجين أو حماصر يف الضفة الغربية، األمر 

الذي رفع مستوى احلس العام مع االنتفاضة الفلسطينية، وجعل الشعب األردين امتداداً 
هذا الوضع شكل . سرائيليطبيعياً للشعب الفلسطيني، لكن خارج إطار االحتالل اإل

عامالً ضاغطاً يومياً على املوقف األردين من االنتفاضة، يستعجل احلكومة ويلح 
موقفًا أكثر تقدماً وأكثر فاعلية إزاء االنتفاضة وإزاء إسرائيل، لكن  عليها يف أن تتخذ

 مع حساب ما قد يتوجب على الدولة األردنية من أعباء فيما لو أقدمت على اتخاذ أي
  .موقف غير مدروس

تبدي هذه احلركة، بمختلف أحزابها، نشاطات : احلركة الوطنية األردنية -٢
واسعة تؤيد االنتفاضة، لكنها ال تتحمس لفعاليات السلطة الفلسطينية، بل هي أقرب 

 ات السلطة الفلسطينية، وذلكإىل حركة حما وحركة اجلهاد اإلسالمي منها إىل منظم
لعام للحركة الوطنية الفلسطينية يعارض التسوية مع إسرائيل، يعود إىل أن املوقف ا
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ضد اتفاق أوسلو  وبالتايل يعارض سياسات السلطة الفلسطينية ألنها من  األساس
ثم إن جبهة العمل اإلسالمي تشكل القوى الرئيسية والعمود  .الذي أتى بهذه السلطة

ىل حماس واحلركات اإلسالمية الفقري للحركة الوطنية األردنية، وهي بالتايل قريبة إ
هذه . األُخرى بقدر ما هي بعيدة عن القوى املؤيدة للتسوية والصلح مع إسرائيل

واملطالب السياسية املؤيدة لالنتفاضة  احلركة الوطنية دعت إىل سلسلة من النشاطات
وهي . واملناهضة لعملية التسوية مع إسرائيل، بل طالبت بقطع العالقات مع إسرائيل

تايل تشكل عامل ضغط شعبي مستمر على احلكومة األردنية وسياساتها املتعددة، بال
  .وخصوصاً املتعلقة منها بالتسوية

يتعاطف الشعب األردين بمختلف : التعاطف الشعبي العام مع االنتفاضة -٣
مشاربه وانتماءاته وأطيافه مع االنتفاضة الفلسطينية، بحكم حسه الوطني أوالً 

القومي والتضامن مع أشقائه الفلسطينيين الذين يناضلون نيابة عن وبحكم انتمائه 
العرب يف قضية عادلة، وبالتايل فاألردنيون يتوقون إىل مواقف حاسمة من جانب 

وهذا يشكل عامل ضغط على سياسات  حكومتهم تنسجم مع تطلعاتهم الوطنية هذه،
  .احلكومة يف هذا الشأن

من املعروف أن األردن دخل يف جتربته : احلرص على التجربة الديمقراطية -٤
، وهو على الرغم من تعثراتها الكثيرة حريص ١٩٨٩الديمقراطية اجلديدة منذ  سنة 

على االحتفاظ بها، بحيث أصبحت تشكل إحدى ركائز سياساته اخلارجية وتعامله يف 
دية الساحة الدولية، باعتباره من أوىل دول املنطقة املعنية بالديمقراطية والتعد

متقدمة بالدول الديمقراطية  وحقوق اإلنسان، وخصوصاً أن األردن يتميز بعالقات
وبما أن من أولويات العملية ). طبعاً كل هذا خارج احلالة اإلسرائيلية(الغربية 

الديمقراطية حرية الرأي والتعبير، فإن هذه العملية على الرغم من حماوالت تقنينها 
 شأن قضايا متعددة، ومنها االنتفاضة، مفتوحاً تبقي باب احلديث بصوت عال يف

ويصعب إغالقه، األمر الذي يعني أن باباً ضاغطاً على سياسات احلكومة سيبقى 
  .مفتوحاً ويسمح لألصوات املعارضة بالولوج من خالله

  
____________________  
  البعد األردين الرسمي لالنتفاضة

إذ ال بد من . ح حساساً ودقيقاًهذه الصورة فإن املوقف األردين أصب أمام
االستجابة للمواقف الشعبية والتطلعات الوطنية، واالنسجام مع الواجب القومي الذي 
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يمثل أهم املرتكزات السياسية للدولة األردنية، وبالتايل اتخاذ مواقف جريئة وحاسمة 
بلوماسية، إزاء العدوام اإلسرائيلي املستمر على الشعب الفلسطيني، كقطع العالقات الد

العودة بالوضع : وباختصار. وإحياء العمل العربي املشترك بمختلف جلانه ومؤسساته
وبهذا املوقف ينسجم . وبالعالقة بإسرائيل إىل ما كانا عليه سابقاً من حالة العداء

لكن هل يستطيع األردن اتخاذ مثل هذا املوقف؟ وهل . األردن مع الشارع احمللي
ية واخلارجية بالعودة إىل املربع األول يف عملية الصراع يف تسمح له أوضاعه الداخل

الشرق األوسط؟ وهل اجملتمع الدويل سيغفر لألردن مثل هذه املواقف، بعد أن استعاد 
األردن ثقة اجملتمع الدويل به التي كانت اهتزت يف إثر حرب اخلليج الثانية؟ وهل 

  ك؟ستبقى القوات اإلسرائيلية مكتوفة األيدي إزاء ذل
ثم هل األردن قادر على منع تسرب االنتفاضة االنتفاضة وانتقالها إليه، 

وخصوصاً أن الوضعين الديموغرايف واجلغرايف يساعدان على ذلك؟ وأكثر من هذا 
وذاك، كيف يمكن لألردن التعامل مع األصوات التي أخذت ترتفع معتبرة أن األردن هو 

ه صعوبة يف اإلجابة عنها إذا ما أقدم فلسطين؟ هذه األسئلة والكثير غيرها تواج
  .األردن على االستجابة الكاملة لضغوط الشارع

ويف املقابل، هل يستطيع األردن إدارة ظهره لكل ما يجري يف الشارع األردين 
إزاء االنتفاضة؟ وهل هو قادر على جتاهل االنتفاضة بكل تفاعالتها، وخصوصاً أن 

، تمأل البيوت األردنية، وأن املواطنين أصبحوا وسائل اإلعالم، والفضائيات حتديداً 
يتابعون االنتفاضة يوماً بيوم، بل ساعة بساعة، إن مل يكن أحياناً بثاً مباشراً على 
الهواء؟ وهل يمكن تاليف االحتقانات التي تتراكم يومياً لدى املواطنين نتيجة عدم 

  االنتفاضة؟السماح لهم بالتعبير عما يجول يف خاطرهم من أفكار إزاء 
كل هذا وغيره زاد يف حساسية املوقف األردين، الذي يريد أن يحافظ على ذاته 

وهذا أمر متعذر يف ضوء املواقف . وعلى تميزه ويرضي اجلميع يف الوقت نفسه
  .املتناقضة

وبناء عليه، يدرك األردن أن التسوية يف منطقة الشرق األوسط ليست ملكاً ألي 
لية أملتها أوضاع دولية شارك فيها اجملتمع الدويل، وال طرف وحده، فهي مصلحة دو

وعليه فإن األردن، . يستطيع أي طرف منفرداً حتت أي ضغط أن يضع نهاية للتسوية
املرتبط بإسرائيل بمعاهدة سالم، والذي دخل عملية التسوية وشارك فيها منذ 

نفرداً أن يلغي انطالقتها، والذي أصبح له حضور يف الساحة الدولية، ال يستطيع م
اإلسرائيلية، ألن ثمن مثل هذا املوقف قد يكلفه الكثير، وقد يصل  –املعاهدة األردنية 
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إىل الكيان األردين نفسه، حيث أصوات الليكود ترتفع بين آونة وأُخرى مشيرة إىل أن 
  .األردن هو فلسطين، بل إن بعض رموز حزب العمل يذهب املذهب نفسه

اع األردن االقتصادية يف حالة ال تسمح له باخلروج وأكثر من ذلك، فإن أوض
  . على احلظيرة الدولية التي تقدم إليه مساعدات ال يستهان بها

يذهب البعض إىل االعتقاد أن تصاعد االنتفاضة، والوهن الذي يلحق بالسلطة 
الفلسطينية ومؤسساتها، والهجمات العسكرية اإلسرائيلي املتتالية على أرض السلطة 

السلطة ورموزها، وأن اخملرج لهذا هو  سطينية وشعبها، ستقود بالتايل إىل سقوطالفل
وإلغاء ) الوحدة(الفلسطينية  –بالتوجه نحو األردن والعودة إلحياء العالقات األردنية 

 ١٩٨٨الفلسطيني الذي أصدرته احلكومة األردنية سنة  –قرار فك االرتباط األردين 
واصحاب هذا االجتاه يرون يف تنامي التيار . بحجة أن ذلك مل يكن دستورياً

الفلسطيني، املُطالب بدمج الضفة الغربية والقدس ضمن اململكة األردنية الهاشمية، 
حالً وحيداً للوضع الفلسطيني مع تكريس العاهل األردين امللك عبد الله الثاين ملكاً 

تشير إىل الروح  ويستند هؤالء إىل تقارير غربية. على الضفتين ضمن دولة واحدة
املعنوية، وانتشار موجة اإلحباط واخلوف جرّاء وصول شارون إىل سدة احلكم، وأن 

شخصيات فلسطينية كانت حمسوبة على األردن داخل فلسطين احملتلة وداخل القدس 
وهذا التيار سيقوم . إىل الضفة الغربية والقدس إىل حكم األردن بدأت تدعو علناً

ألردن وفلسطين، بغية إقناع املسؤولين األردنيين بأهمية برحالت مكوكية، بين ا
غير أن رموز هذا التيار يتعرضون ملالحقة أجهزة   (4).العودة إىل امللف الفلسطيني

ويتهم املسؤولون الفلسطينيون أصحاب هذا احلل بأنهم يخدمون . األمن الفلسطينية
حلديث عن أي سيناريو مستقبلي للوحدة إسرائيل، بينما يرفض املسؤولون األردنيون ا

بين األردن وفلسطين قبل قيام الدولة الفلسطينية، وأن يكون هذا التوجه برغبة شعبية 
  .أردنية، وبتوافق اجلانبين –طينية فلس

هذه احملددات والتخوفات واملوقف احلرج لألردن إزاء كل ما يحدث، تدفع به 
األدنى من متطلبات الشارع األردين، واحلد  إىل البحث عن سياسة متوازنة تلبي احلد

وهو بالتايل يقبض على العصا من . األدنى من متطلبات الوضعين الدويل واإلسرائيلي
لذا . الوسط، وأي درجة تخل بالتوازن يف هذا االجتاه أو ذاك تكلف األردن الشيء الكثير

لكنه يقنّن هذه  فهو يسمح بالتظاهرات املناوئة إلسرائيل، واملؤيدة لالنتفاضة،
التظاهرات من جهة أُخرى، إذ يحدد لها مسارها وترخيصها املسبق، وزمانها، 

لكنه، يف املقابل، يضيق اخلناق على أعمال أُخرى مناوئة إلسرائيل، . وأحياناً يمنعها
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أي (مثل وقف أعضاء جلنة مقاومة التطبيع املنبثقة من جممع النقابات بحجة أنها 
ية، وذلك بعد أن أعلنت أسماء بعض األردنيين واملؤسسات األردنية غير قانون) اللجنة

أي السلطات (، لكنها "مطبعة مع العدو"التي تتعامل مع إسرائيل ووصفتها بأنها 
وضمن سياسة التوازن عادت فأفرجت عن هؤالء من دون حماكمتهم، ) األردنية

  .وبأوقات متفاوتة
ت والتظاهرات املناهضة للواليات تسمح السلطات األردنية أحياناً باملسيرا

املتحدة وإسرائيل، لكنها تمنع املتظاهرين من الوصول مثالً إىل السفارة األميركية أو 
وتمتنع احلكومة األردنية من إرسال سفيرها املعين لدى تل . اإلسرائيلية يف عمان

  .قاتأبيب، لكنها يف املقابل ترفض قطعياً التطرق إىل إغالق السفارة وقطع العال
جاللة امللك عبد الله  –تقود احلكومة األردنية ومن أعلى قمة هرم السلطة 

حملة جلمع التبرعات دعماً لالنتفاضة، وحملة للتبرع بالدم، وكان امللك عبد  –الثاين 
وتقود حملة الستقبال جرحى االنتفاضة يف املستشفيات األردنية، . الله أول املتبرعين

. ثاين نفسه قد قام باستقبال اجلرحى وزيارتهم يف املستشفياتوكان امللك عبد الله ال
 –لكن يف املقابل ال يجوز احلديث، جمرد احلديث، عن مسألة إلغاء املعاهدة األردنية 

  .اإلسرائيلية
يستقبل امللك عبد الله الرئيس الفلسطيني يف عمان عدة مرات، ويعلن باستمرار 

الفلسطيني يف إقامة دولته املستقلة وعاصمتها املوقف األردين الداعي إىل حق الشعب 
لكنه يف . الشعب الفلسطيني القدس، ويستنكر عمليات القتل التي تقوم بها إسرائيل إزاء

والعودة غلى طاولة املفاوضات بين الفلسطينيين " العنف"املقابل يقود عملية تهدئة 
و استضاف وقاد القمة وه. املصرية –واإلسرائيليين، حتت عنوان املبادرة األردنية 

العربية الداعمة لالنتفاضة، واملنددة بالعدوان اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني، 
واملستنكرة ملوقف الواليات املتحدة األميركية داخل جملس األمن باللجوء إىل الفيتو 

إلفشال القرار الرامي إىل إرسال قوات مراقبة دولية إىل فلسطين تقف بين 
واإلسرائيليين، ويف األسبوع الثاين لهذه القمة زار الواليات املتحدة الفلسطينيين 

  .وقابل رئيسها بوش
بل إن األردن يف الوقت الذي زار وزير اخلارجية عبد اإلله اخلطيب رام الله، 

وقابل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، زار يف اليوم الثاين تل أبيب وقابل وزير 
احلكومة شارون، على الرغم من أن القوات خارجيتها شمعون بيرس ورئيس 

اإلسرائيلية كانت قصفت يف الليلة السابقة لزيارته هذه تل أبيب أحد املواقف 



  ٢٠ ص ،)٢٠٠١ صيف( ٤٧ العدد ،١٢ المجلد مجلة الدراسات الفلسطينية مقاالت
 

١١ 
 

. العسكرية السورية يف لبنان؛ هذه العملية العدوانية التي واجهت استنكاراً دولياً حاداً
لن شجبه واستنكاره لكن الوزير األردين استمر يف برناجمه هو، إالّ إنه يف املقابل أع

ويف حين كانت القوات اإلسرائيلية تدخل . لهذه الغارة اإلسرائيلية من وسط تل أبيب
قطاع غزة وتشطره إىل ثالثة شطور، إىل درجة دفعت بوزير اخلارجية األميركي، كولن 

باول، إىل استنكار هذا العدوان والطلب من القوات اإلسرائيلية االنسحاب واستجابت 
  .ر، يف مبادرتها لتسوية الوضع بين الفلسطينيين واإلسرائيليينعلى الفو

وباختصار، فإن سياسة احلكومة األردنية حتاول أن ترضي اجلميع يف الوقت 
ي احلفاظ على إالّ إن الهاجس األردين الدائم يبق. نفسه، لكنها أحياناً تغضب اجلميع

عدم إزعاج األطراف األُخرى أمن األردن واستقراره، مهما يكن الثمن، مع العمل على 
  .وهذا جل ما تنشده السياسة األردنية الرسمية. قدر املستطاع

  
____________________  
  البعد األردين الشعبي لالنتفاضة

، وما هي األنشطة التي قامت بها منظمات ماذا عن فعاليات اجملتمع األردين  
اجتاحت الشارع األردين  اجملتمع املدين؟ ال شك يف أن هبّة وطنية شعبية عارمة

تضامناً مع االنتفاضة وتأييداً لها، واستنكاراً للمواقف الرسمية العربية 
. والدوليةالهزيلة جتاه العدوان الصهيوين الغاشم على الشعب الفلسطيني األعزل

وعبّرت هذه الهبّة الوطنية عن نفسها بالنزول إىل الشارع يف تظاهرات عّمت خمتلف 
ية، رافعة شعارات التنديد بإسرائيل والواليات املتحدة األميركية، املناطق األردن

ومطالبة برفع احلصار عن الشعبين الفلسطيني والعراقي، رابطة املسألتين برباط 
  .وطني واحد

وقد قامت الفضائيات من دون شك بدور يف حتريض ورفع وتيرة حماسة 
كان يتم انتظار صالة يوم اجلمعة كما أدت املساجد دوراً يف ذلك، إذ . الشارع األردين

لتنطلق بعدها التظاهرات واملسيرات، وأصبحت اجلوامع كأنها مراكز انطالق 
  .للتحركات الشعبية

يف املقابل، حتركت القوى واألحزاب السياسية والنقابات املهنية، على 
اختالفها، للتفاعل مع االنتفاضة الفلسطينية، وعلى تناغم وتناسق يف خمتلف 

امللتقى الوطني للنقابات "شطة واألهداف، وذلك عبر قيادة شعبية موحدة هي األن
، الذي ضم ممثلين عن خمتلف األحزاب السياسية "املهنية واألحزاب السياسية األردنية
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، وعن جممع "جلنة التنسيق العليا ألحزاب املعارضة األردنية"املنضوية حتت لواء 
لتنسيق العليا ألحزاب املعارضة األردنية تضم ويذكر أن جلنة ا. النقابات األردنية

حزب جبهة العمل اإلسالمي، الذي يشكل الثقل الرئيسي يف : األحزاب األردنية التالية
التقدمي؛ جبهة  األردين؛ حزب البعث العربياحلركة الوطنية األردنية؛ احلزب الشيوعي 

حق؛ حزب الوحدة  –لقومي اجلبهة العربية األردنية الدستورية؛ العمل ا العمل القومي؛
حشد؛ حزب األرض  –الشعبية الديمقراطية األردنية؛ حزب الشعب الديمقراطي األردين 

حماة؛ احلركة القومية  –العربية؛ حزب املستقبل؛ حزب حركة حقوق املواطن األردنية 
الديمقراطية الشعبية؛ حركة األرض العربية؛ احلزب التقدمي؛ حزب الفجر اجلديد؛ 

  .القومية الديموقراطية احلركة
احملامين، أطباء األسنان، األطباء، : أمّا جملس النقباء فيضم النقابات التالية

الصيادلة، املهندسين، املهندسين الزراعيين، الصحفيين، اجليولوجيين، األطباء 
البيطريين، املمرضين واملمرضات، املقاولين، الفنانين، رابطة الكتاب، جمعية مدققي 

  .تاحلسابا
  :يكاد معظم هذه الفاعليات يلتقي سياسياً، وبتفاوت، على النقاط التالية

ة واإلسالمية، وأن إن قضية فلسطين هي القضية املركزية لألمتين العربي -
  .ها مسؤولية األمة بمجموعهامسؤولية حترير

  .االحتالل الصهيوين لفلسطين يمثل أعتى قوة نازية عرفتها البشرية -
شاريع السياسية الساعية لتصفية القضية الفلسطينية، رفض جميع امل -

والتصدي لكل احللول االستسالمية التي يسعى الكيان الصهيونية واإلدارة األميركية 
  .لفرضها

الدعم املطلق لالنتفاضة بجميع الوسائل املتاحة، وبأشكالها املتعددة مالياً  -
  .ومعنوياً

بالنهوض بمهماتها وحتمل ة اجلماهير العربية واإلسالمية بمطال -
  .مسؤولياتها القومية واإلسالمية، والوقوف إىل جانب قضية أمتنا املركزية

التصدي للمشروع الصهيوين واألميركي، والعمل من أجل تفعيل سالح  -
املقاطعة، وخصوصاً مقاطعة البضائع األميركية والصهيونية، وإدانة املواقف 

     (5).األميركية الداعمة للكيان الصهيوين
مطالبة احلكومات العربية برفع القيود عن شعوبها، وإطالق يد اجملاهدين،  -

  .وعودة قادة حركة حماس إىل عمان
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منظمة التحرير  مصر واألردن ورئيس(ة شجب وإدانة قبول األطراف العربي -
املشاركة يف مؤتمر شرم الشيخ الذي جاء عقده، من حيث التوقيت ) الفلسطينية

   (6).جهاض االنتفاضة املباركة، إلوالهدف
االستمرار يف التحرك الواسع ملواجهة العدو الصهيوين األميركي، ومقاومة  -

  .خمططاته ومشاريعه التآمرية
دعوة احلكومة األردنية إىل السماح جلماهير شعبنا األردين بالتعبير عن  -

  .افةمواقفه املتضامنة مع الشعب العربي يف فلسطين بوسائله املتاحة ك
دعوة احلكومة األردنية إىل سحب سفيرها من تل أبيب وإغالق سفارة الكيان  -

  .عمان وطرد سفيره الصهيوين يف عاصمتنا
التشديد على تواصل الدعم جلماهير الشعب الفلسطيني بما يضمن استمرار  -

  .االنتفاضة ودحر االحتالل
  

  :أبرز مظاهر التفاعل مع انتفاضة األقصى
لكثير من البيانات الصادرة عن الفاعليات السياسية الشعبية من خالل عرض ا

األردنية، سواء ضمن بيانات مشتركة باسم جملس النقباء الذي يضم أربع عشرة 
نقابة مهنية، أو باسم جلنة تنسيق األحزاب األردنية التي تضم سبعة عشر حزباً، أو 

حزاب املعارضة، أو تلك تلك التي صدرت باسم امللتقى الوطني للنقابات املهنية وأ
التي صدرت فرادى باسم حزب أو نقابة معينة، يمكن أن نحدد أهم مظاهر التفاعل 

  :هذه بالنقاط التالية
القيام بمسيرات شعبية واسعة، داخل العاصمة عمان ويف بعض املدن  -

ا األردنية، غالباً ما كان يتم انطالقاً من جممع النقابات يف اجتاه أماكن حمددة، إمّ
  .رئاسة احلكومة وإمّا مقر األمم املتحدة

القيام بمهرجانات خطابية يف أماكن عامة تُلقى فيها الكلمات احلماسية  -
  .التي حتيي االنتفاضة وتدين العدوان الصهيوين، وحتث علة الدعم والعطاء لالنتفاضة

، من ٢٠٠٠أكتوبر / تشرين األول ٢٤بواسطة السيارات، يف القيام بمسيرة  -
 –تلف املدن األردنية إىل الغور األردين حيث نقطة العبور إىل الضفة الغربية خم

  .، وتضامناً مع االنتفاضة"مسيرة حق العودة"تلك املسيرة التي عرفت بـ –فلسطين 
اللجنة الشعبية األردنية لنصرة "تأليف جلنة لدعم االنتفاضة عُرفت بـ -

، التي يرئسها السيد "بية لدعم االنتفاضةاللجنة الشعبية العر"على غرار " االنتفاضة
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علي ناصر حممد، رئيس اجلمهورية اليمنية األسبق، ومقرها يف دمشق، حيث الدكتور 
عبد اللطيف عربيات، األمين العام حلزب جبهة العمل اإلسالمي، عضو يف مكتبها 

  .التنفيذي
ي، التي من قبل حزب جبهة العمل اإلسالم" جلنة القدس واالنتفاضة"تأليف  -

  .لها فروع يف كل فروع احلزب اإلثنين والعشرين يف الساحة األردنية
تقديم مذكرات إىل السفارات العربية املعتمدة يف عمان، واملطالبة بضرورة  -

 .عقد قمة عربية طارئة ملساندة االنتفاضة
تقديم مذكرة إىل أصحاب اجلاللة والسيادة والسمو املشاركين يف مؤتمر  -

عربية الذي عُقد يف عمان، تبين مطالب احلركة الوطنية األردنية إزاء القمة ال
وكذلك مذكرة مماثلة إىل قادة دول العامل اإلسالمي لدى عقد مؤتمر القمة . االنتفاضة

  .اإلسالمية يف الدوحة
مقاالت متنوعة نُشرت يف الصحافة األردنية احمللية، تدعو إىل دعم 

رة املؤامرة الصهيونية على األمتين العربية االنتفاضة، وتوضح أبعادها وخطو
  .واإلسالمية

زيارة جرحى االنتفاضة الذين يتعاجلون يف املستشفيات األردنية، وكذلك  -
 ١٠٠بيوت العزاء التي فُتحت لشهداء االنتفاضة، وتقديم هدايا مالية للجرحى بمعدل 

  .دينار للجريح
ويف ذلك نشير . النتفاضةجمع التبرعات من خمتلف قطاعات الشعب لدعم ا -

إىل جتربة اللجنة الشعبية يف خميم البقعة لدعم االنتفاضة، التي قامت بحملة جلمع 
إالّ إن املشكلة التي صادفت هذه اللجنة هي أنه . باعتبار أن للحلي داللة إنسانية

نتيجة الصعوبات التي تفرضها سلطات االحتالل على املعابر ملنع إدخال املواد 
 ومن ثم توقفت احلملة إلتاحة. ، فإنه تم جمع احلليب من إحدى املناطق فقطالعينية

الفرصة للكمية التي جُمعت لتصل إىل االنتفاضة، ألن مدة صالحية االحتفاظ 
، إالّ إن )بين حليب وأدوية(طن  ٣٠٠,٠٠٠وقد جمع نحو . باحلليب ال تزيد على عام

    (7).توقفت احلملة بصورة موقتةقوات االحتالل مل تسمح بدخولها يف البداية، ف
هذه األنشطة وما يشابهها شاركت فيها قوى وفاعليات اجملتمع املدين 

  :األردين، إالّ إنه يمكن أن يُالحظ على جممل هذه الفاعليات ما يلي
فعامل الزمن . إن الهبّة الشعبية األردنية لدعم االنتفاضة تراجعت بالتدريج

إذ بعد أن أخذت التظاهرات تعم باستمرار خمتلف . شأنيؤدي دوراً سلبياً يف هذا ال
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املدن األردنية، يف األيام األوىل لالنتفاضة، تراجعت لتظهر بشكل أسبوعي تقريباً، 
وحتديداً بعد صالة اجلمعة حيث تنطلق من املساجد يف عدة اجتاهات وغالباً ما تكون 

ألردنية قد اتخذت كل يف اجتاه السفارة اإلسرائيلية، حيث تكون أجهزة األمن ا
االحتياطات واإلجراءات للحد من هذه التظاهرات، وللحيلولة دون وصولها إىل 

وطوال فترة االنتفاضة، مل تستطع أي . السفارة اإلسرائيلية أو إىل السفارة األميركية
كما أن هذه التظاهرات تراجعت . من التظاهرات الوصول إىل أي من هاتين السفارتين

وحتى يف عمان يمكن مالحظة أن هذه . خرى لتقتصر على العاصمة عمانيف املدن األُ
، ويف أحياء معينة من العاصمة التظاهرات بدت تنشط فقط عند وقوع حادث استثنائي

األردنية، يقطنها يف الغالب السكان من أصل فلسطيني، أو يكون جممع النقابات 
  .املهنية ميداناً لهذه األنشطة

ة العظمى لهذه الفاعليات هي أنشطة سياسية إعالمية، كذلك، فإن األغلبي
تظاهرات، مسيرات، صيام بعد األيام، خطب يف املساجد، بيانات، برقيات، (معنوية 

هذا  وإن كان هناك بعض األنشطة يف. لكن املساعدات املادية مل تُلحظ بوضوح). إلخ
اً أيضاً من املستوى اجملال، فهو اقل كثيراً من مستوى اخلطاب السياسي، وأقل كثير

  .املطلوب
وعلى الرغم من أنه تم تأليف جلان خاصة لدعم االنتفاضة، فإنها مل تكن يف 

بل إن هذه األنشطة غدت أنشطة . مستوى املهمات، على األقل من الناحية املادية
ملاذا مل تكن أنشطة منظمات اجملتمع املدين : والسؤال الذي يطرح نفسه هو. موسمية

الفلسطينية اخلاصة، وبمستوى اخلطاب  –مستوى العالقات األردنية األردين ب
  السياسي املعلن؟

، فإن الفاعليات الشعبية األردنية ١٩٨٧باالنتفاضة األوىل سنة  وقياساً
فاملشاركة الفعلية واملادية يف . متواضعة يف خمتلف املستويات السياسية واملادية

انتفاضة (عليه الوضع بالنسبة إىل الثانية األردن كانت أكثر وأوسع كثيراً مما هو 
ملاذا كانت املشاركة الشعبية األردنية يف : ، وهنا السؤال الذي يطرح نفسه)األقصى

  االنتفاضة األوىل أعمق وأوسع ممّا هي يف االنتفاضة الثانية؟
  :نعتقد أن ذلك يعود إىل األسباب التالية

تحرير الفلسطينية، وبالتايل مل كانت االنتفاضة األوىل بعيدة عن منظمة ال -١
اإلسرائيلية،  –تكن هناك السلطة الفلسطينية، وال التسوية واملفاوضات الفلسطينية 

األمر الذي دفع جميع القوى، على خمتلف مشاريعها السياسية، إىل الوقوف مساندة 
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نية، أو أمّا حالياً فاالنتفاضة حتت القيادة الفعلية للسلطة الفلسطي. وداعمة لالنتفاضة
، وبالتايل فإن املوقف من السلطة على األقل للقوى الفاعلة يف قيادة هذه السلطة

  .ومساهمتها يف التسوية قد انعكس على املوقف من االنتفاضة
يف االنتفاضة األوىل، كانت حركة حماس تشارك بصورة فاعلة ومميَّزة،  -٢

حتت راية منظمة  بل كانت أحياناً تطغى على نشاط جممل الفصائل املنضوية
ير، وحيث أن حزب جبهة العمل اإلسالمي يشكل العمود الفقري يف الشارع التحر

األردين واحلركة الوطنية األردنية، فإن ضَعْف احلماسة لالنتفاضة قد يكون بسبب 
وهذا يعني أن . ضعف دور حماس فيها وبسبب الدور القيادي للسلطة الفلسطينية لها

ظهر بمظهر املؤيد للسلطة الفلسطينية وبراجمها السياسية، األمر الداعم لالنتفاضة قد ي
الذي ال يروق جلميع القوى الرافضة للتسوية وللمفاوضات مع إسرائيل، على الرغم من 

أن القيادات امليدانية لالنتفاضة تؤكد وحدة الصف الفلسطيني ووحدة القوى 
  .لهاالفلسطينية، سواء منها املؤيدة للتسوية أو املناهضة 

التدابير األمنية الصارمة التي اعتمدها األردن، يف حماولة للحفاظ على  -٣
األمن واالستقرار، وعدم السماح باإلخالل باألمن، وخصوصاً بعد التظاهرات الكبرى 

والتي خرج الكثيرون من املشاركين فيها عن  التي جرت يف العاصمة األردنية تأييداً
وعلى الرغم من احملاوالت التي جرت . يف الشوارع ، وعاثوا فساداًأهداف املسيرة

للقيام بمسيرات يف وقت الحق، فإن حمافظ العاصمة بلّغ وفداً من النقابات واألحزاب 
، منع أية مسيرات أو اعتصامات ٢٠٠١أبريل / نيسان ٣يوم الثالثاء الواقع فيه 

 احتج وقد   (8).خروج على األمن واالنضباطبدعوى دقة األوضاع، وحتسباً من أي 
 نائب منصور، حمزة السيد صرح كما. األحزاب وكذلك ذلك، على النقابات جملس
 باملسيرات السلمي التعبير إن: "قائالً اإلسالمي، العمل جلبهة العام األمين

.الدستور على معتدٍ إالّ يمنعه ال واالعتصامات
"

(9)  

ايسة قد أوعز إىل حمافظ العاصمة األردنية عمان السيد طلعت النو"هذا وكان 
مدير شرطة العاصمة ملنع أي مسيرات أو اعتصامات حفاظاً على سير احلياة الطبيعية 

وعدم حدوث ما كدر الطمأنينة العامة، نظراً ألن هذه املسيرات تشكل تهديداً لألمن 
    (10).والنظام وتعطل مصالح املواطنين

قوبل هذا القرار  ومل تكن ردة فعل جملس النقابات أو األحزاب حادة، بل
، بناءً "امللتقى الوطني للنقابات املهنية واألحزاب املعارضة"بالتجاوب معه، إذ قرر 

وقد صرح . أبريل/نيسان ٧على ذلك، تأجيل املسيرة التي كان يعتزم تنظيمها يف 
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أن "رئيس جملس النقابات، نقيب املهندسين عزام الهنيدي، يف مؤتمر صحايف 
ملسيرة إىل األمم املتحدة، وسيكتفي بتنظيم مهرجان خطابي امللتقى قرر تأجيل ا

  (11)."مساء غد

األردن، حيث يشكل اإلخوان  وحين قيل للمراقب العام لإلخوان املسلمين يف
املسلمون العمود الفقري حلزب جبهة العمل اإلسالمي الذي يشكل بدوره العمود الفقري 

عارضة األردنية، إن هناك تساؤالً يطرح للملتقى الوطني للنقابات املهنية وأحزاب امل
يف جمال تقديم اإلسناد الشعبي لالنتفاضة الفلسطينية، إذ على الرغم من التضييق 
الرسمي ومنع املسيرات فإن هناك اتهاماً بأن احلركة اإلسالمية ذات الثقل الشعبي 

ما : الًالكبير مل توظف هذا الثقل بصورة جيدة وحقيقية لدعم االنتفاضة، أجاب قائ
قمنا به  ال يرتقي إىل طموحاتنا، وال يصل إىل احلد املطلوب واملرضي لنا جميعاً، 

لكنها حماوالت واستحقاقات نقوم بها انطالقاً من الشعور بالواجب يف دعم 
االنتفاضة وخيار املقاومة، لكننا يف احملصلة حركة وطنية يهمنا مصلحة وطننا 

    (12).خواننا يف األراضي احملتلةوأمنه واستقراره، إىل جانب دعم إ

  

____  

  خاتمة
الفلسطينية، والتي أدت اجلغرافيا والديموغرافيا دوراً  –األردنية  إن العالقات  

أساسياً يف صوغها، ووجدت نفسها يف خمتلف تفاعالات اجملتمع األردين 
 إذ لوحظ. والفلسطيني، مل تعكس نفسها بحجم هذه اخلصوصية على انتفاضة األقصى

أن حمددات كثيرة وعوامل متنوعة طرأت وحدّت من هذا الدور، فكان متواضعاً 
 –وحمدوداً وأقل كثيراً مما يتوقعه أي حملل حمايد للتطور التاريخي للعالقة األردنية 

الفلسطينية، على الرغ من ظهور عدة عوامل على املستوى الرسمي، وكذلك عوامل 
ه كان للعوامل اخلارجية والزمن الدور األساسي ويبدو أن. أُخرى على املستوى الشعبي

يف أالّ يكون البعد األردين يف االنتفاضة بحجم العالقة املميزة بين الشعبين 
  ■.الشقيقين
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 املصادر
                                                            

" الندوة"أنظر كذلك دورية . ٤٨، ص )١٩٨٣دار اجلليل، : عمان" (لسطيناألردن وف"سعيد التل،     (1)
  .١٩٩٥مارس /، عدد خاص، آذار)عمان(

  .١٨/١٢/٢٠٠٠، )عمان" (الرأي"فهد الفانك، جريدة     (2)
  .٢٣/١٢/٢٠٠٠، )عمان" (األهايل"جريدة     (3)
  .١٦/٢/٢٠٠١، ١٢٥٠، العدد )باريس" (الوطن العربي"جملة    (4)
، عمان، "امللتقى الوطني للنقابات املهنية واألحزاب السياسية األردنية"بيان صادر عن    (5)

٨/١٢/٢٠٠٠.  
جلنة تنسيق النقابات واألحزاب والفعاليات الوطنية والشعبية لنصرة "بيان صادر عن    (6)

  .١٥/١٠/٢٠٠٠، عمان، "انتفاضة األقصى
  .٢/٢/٢٠٠١/- ١٧/١، )عمان" (األهايل"جريدة    (7)
  .٦/٤/٢٠٠١، )عمان" (العرب اليوم"جردية    (8)
  .املصدر نفسه   (9)

  .؛ خمتلف الصحف األردنية٥/٤/٢٠٠١بترا،  –وكالة األنباء األردنية    (10)
  .٦/٤/٢٠٠١، )عمان" (العرب اليوم"جريدة    (11)
(12)

األردن، عبد  مقابلة مع املراقب العام لإلخوان املسلمين يف – ١١/٤/٢٠٠١املصدر نفسه،     
  .اجمليد الذنيبات
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