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  الفلسطينية -العالقة األردنية 
  بعد رحيل امللك حسين

  أنيس فوزي قاسم
   )١(أعلن رســـــــــمياً وفاة جاللة امللك حســـــــــين. ١٩٩٩يف الســـــــــابع من شـــــــــباط/فبراير 

 األردنيـــةوأعلن، يف الوقـــت نفســـــــــــــه، تنصـــــــــــيـــب ابنـــه األكبر عبـــد اللـــه ملكـــاً على اململكـــة 
وكان األمير عبد الله قد ســمي ولياً للعهد قبل أســبوع تقريباً من تنصــيبه    )٢(الهاشــمية.

بن طالل، عن والية   ملكاً، وذلك بعد أن قام امللك الراحل بتنحية أخيه، األمير احلســـــــــــن
  العهد.

مراســم تنحية األمير احلســن عن والية العهد، وتســمية األمير عبد الله ولياً  وقد تمت
للعهد، ومن ثمّ تنصيبه ملكاً بعد وفاة امللك حسين، يف هدوء وانتظام دستوري مثيرين 
لالنتباه، إالّ إنها كانت مراســــــــــم ملفوفة باحلزن العام، إذ جرت مراســــــــــم تداول امللك يف 

بالتزامن مع مراســم دفن امللك الراحل وحضــور دويل بارز  األردين الســياســيقمة الهرم 
يف جنازة امللك البالغة املهابة. وبانتهاء مراسم الدفن، انتهت فترة عصيبة يف التاريخ 

، إذ إن فترة مرض امللك حســــــين التي اســــــتمرت نحو ســــــتة أشــــــهر كانت فترة قلق األردين
عصاب الناس التساؤالت التي كانت ، وزاد هذا القلق إرهاقاً ألاألردينشديد يف الشارع 

، إذا رحل امللك حســــين، وعن مســــتقبل عالقاته العربية والدولية. األردنتطرح عن شــــكل 
 نيةالفلسطي -  األردنيةوأهم من هذا وذاك، التساؤالت التي تركزت على مستقبل العالقة 

. األردن ة يفين من أصل فلسطيني يشكلون األغلبية السكانياألردنيحملياً، وال سيما أن 
إن طول الفترة التي حكم فيها امللك الراحل، والتي بلغت ســـــــــــتة وأربعين عاماً، وكذلك 
طول الفترة التي كان فيها األمير احلسن، ولياً للعهد، والتي بلغت خمسة وثالثين عامًا، 
مل يتركا متســــــــــعاً لطرح مثل هذه املســــــــــألة بهذه احلديّة. فاملواقف والســــــــــياســــــــــات التي 

ين الذين اعتادوا نمطه األردنيكانت، يف الغالب، ضــــــــمن توقعات  رســــــــخها امللك الراحل
وســـلوكه. كما كان حضـــور امللك حســـين، على كل األصـــعدة واألنشـــطة، حضـــوراً شـــامالً، 

. ولو األرديناألمر الذي مكّنه من جلم األنشــــــــــطة التي كان يعتقد أنها ضــــــــــارة باجملتمع 
يرة أو أســــئلة مثيرة. فقد كان ســــلوك جاء بعده األمير احلســــن، ملا أثار ذلك تســــاؤالت حم
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ين، وذلــك نتيجــة حضـــــــــــوره األردنيويل العهــد الســـــــــــــابق معروفــاً للجمهور األوســـــــــــع من 
املســـــــتمر يف كل أنشـــــــطة الدولة إىل درجة أنه أصـــــــبح رئيس احلكومة الفعلي يف األعوام 
 األخيرة. أمّا التطورات التي حدثت قبيل رحيل امللك حســـين، من تنحية شـــقيقه وتســـمية

العادي من امللك الراحل.  األردينابنه األكبر وليّاً للعهد، فقد كانت مفاجآت مل يتعودها 
، وال ســــــــيما أن امللك اجلديد مل يكن له األردينوهذا مناط الدهشــــــــة التي غمرت الشــــــــارع 

  حضور سياسي، وإنما كان جندياً بارزاً يف أوساط القوات املسلحة.
يــد أمــامــه ثقيلــة بــاملعــايير كــافــة. فهو يرث دولــة إن التركــة التي وجــدهــا امللــك اجلــد
مثقـــل بـــالضـــــــــــرائـــب واجلبـــايـــات احملليـــة،  األردينمثقلـــة بـــالـــدون اخلـــارجيـــة، واملواطن 

ينوء بأعباء بطالة ال مثيل لها، وبكســــــاد خانق وإدارة متخلفة. ولو  األردينواالقتصــــــاد 
أن امللك عبد الله أضـــــــــفنا إىل ذلك شـــــــــح املوارد الطبيعية، وخصـــــــــوصـــــــــاً املياه، ألدركنا 

. إالّ إن أخطر التحديات التي ورثها العهد اجلديد،  يواجه، يف مطلع عهده، حتدياً قاســـــــــــياً
ين يف القوان األردين. فاألردنيةضـــــــمن إطار الدولة  الفلســـــــطينية - األردنيةهي العالقة 

خطر أنفسه يف الواقع العملي. وهذا الشرخ االجتماعي العميق هو  األردينليس  األردنية
. وال بد من  ما يرثه العهد اجلديد. وهذا ما ســــــــــيحاول هذا املقال تناوله وصــــــــــفاً وعالجاً

مي، على املســتوى الرســ الفلســطينية - األردنيةالتذكير بأن هذا املقال ال يغطي العالقة 
  .األردنيةوسلطة احلكم الذاتي والقيادة  الفلسطينيةأي بين القيادة 

أي دولة يف  - شـــــــــــأنها جدل هي أن عناصـــــــــــر الدولةمن املســـــــــــلمات التي ال يثار ب
. ويف الســـياق  -  العصـــر احلديث تتكون من إقليم، وشـــعب، وحكومة قادرة حملياً ودولياً

التباســـــاً. وتبدو اإلدارة  األردنية، فإن العنصـــــر الســـــكاين هو أكثر عناصـــــر الدولة األردين
صــــر الســــكاين. ولو وضــــعنا كأنها ال تزال يف حيرة من أمرها بشــــأن حتديد العن األردنية

بشأن  األردينرسماً بيانياً لهذه العالقة لتبين لنا التذبذب الواضح يف املسار السياسي 
  املسألة السكانية.

ذي ال الفلسطيني، وهي الفترة األشد قساوة يف حياة الشعب ١٩٤٩ففي أواخر سنة 
الصـــــــادر ســـــــنة  األردينشـــــــردته النكبة، صـــــــدر فجأة قانون أردين يكمل قانون اجلنســـــــية 

ين الذين جلأوا إىل الضـــــــــفة الفلســـــــــطيني، حيث قرر القانون اجلديد إكســـــــــاء جميع ١٩٢٨
الشــــــرقية من نهر األردن أو ما زالوا يعيشــــــون يف املناطق اخلاضــــــعة لإلدارة العســــــكرية 

   ) ٣(.األردنيــة، اجلنســـــــــــيــة اإلســـــــــــرائيليــة، أي يف املنــاطق التي مل حتتلهــا القوات األردنيــة
ن يالفلســــطيني، فإن إكســــاء األردينوعلى الرغم من املعارضــــة العربية الرســــمية لإلجراء 

كــان عمالً إيجــابيــاً وفر عليهم عــذابــات وقيوداً ال يزال يعــاين جراءهــا  أردنيــةجنســـــــــــيــة 
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  ون الذين يحملون "وثائق السفر" العربية.الفلسطيني
املكون من عـــدد  ،األردينصـــــــــــوّت جملس النواب  ١٩٥٠نيســــــــــــــان/أبريـــل  ٢٤ويف 

متســــــــــــــاو من نواب عن الضـــــــــــفتين، على توحيــــد الضـــــــــــفــــة الغربيــــة بــــاململكــــة األردنيــــة 
ين الذين كانوا يقيمون على ضــــــــفتي النهر كل الفلســــــــطينيوهكذا تم منح    )٤(الهاشــــــــمية.

ســـــــــــنة  األردنيةين، وأعيد إصــــــــــــدار قانون اجلنســـــــــــية األردنياحلقوق املقررة للمواطنين 
  ملواطنة على أسس متكافئة من دون اعتبار لألصل واملنبت.الذي نظم ا   )٥(،١٩٥٤

، كـــانـــت الســـــــــــمـــة األغلـــب للعالقـــات االجتمـــاعيـــة التي ١٩٧٠ - ١٩٤٩ويف الفترة 
عالقات طبيعية ومتســــــاوية إىل حد  فلســــــطينيةين من أصــــــول األردنييين واألردنتنتظم 

لتحدث شــــرخًا ، ١٩٧٠بعيد. وجاءت أحداث ما يســــمى "أيلول األســــود" املأســــاوية، ســــنة 
. وقد أعطت تلك املأســــــــــاة بعض العناصــــــــــر املتطرفة من األردنيةيف البنية االجتماعية 

  الطرفين أسلحة دعائية قوية لتمجيد اإلقليمية والدعوة لالستقطاب.
ا املعلم األبرز يف العالقـــات  فهو مـــا يعرف بقرار فـــك  الفلســـــــــــطينيـــة - األردنيـــةأمـــّ
، ألقى املغفور ٣١/٧/١٩٨٨ة الغربية. ففي مســــــاء االرتباط اإلداري والقانوين بالضــــــف

لــه امللــك حســـــــــــين خطــابــاً متلفزاً أعلن فيــه فــك االرتبــاط اإلداري والقــانوين بين اململكــة 
الهاشــــــــــمية والضــــــــــفة الغربية. وبعد أن أتى جاللته إىل ذكر األســــــــــباب املوجبة  األردنية

  التخاذه ذلك القرار، قال:
إجراءاتنا  ، وبدون أي لبس أو إبهام، أنعلى أنه ينبغي أن يفهم بكل وضــــــوح

لة وأهلها، احملت الفلســطينيةاملتعلقة بالضــفة الغربية إنما تتصــل فقط باألرض 
شــمية الها األردنيةين من أصــل فلســطيني يف اململكة األردنيوليس باملواطنين 

وعليهم كامل التزاماتها فلهؤالء جميعاً كامل حقوق املواطنة بطبيعة احلال. 
  تماماً مثل أي مواطن آخر مهما كان أصله...

ال تهــاون فيــه وأي حمــاولــة  الوحــدة الوطنيـة أمر مقــدس صــــــــــونوعليــه فــإن 
للعبث بها حتت أي الفتة أو عنوان، لن تكون إالّ مســـاعدة للعدو لتنفيذ ســـياســـته 

  سواء بسواء [التأكيد مضاف]. األردنالتوسعية على حساب فلسطين و
اســـــــــــبات كثيرة أن من يهدد الوحدة الوطنية فهو عدوه إىل وقد كرر جاللته يف من

يوم الدين. وهذه التأكيدات امللكية تدل على أن القصــــــــد من ذلك القرار "ســــــــياســــــــي" أوالً 
. ولو كان القصد عكس ذلك لوضع جاللته القرار يف أطره الدستورية، ولتمّ نشره  وأخيراً

  يف اجلريدة الرسمية، وهو أمر مل يتم حتى اآلن.
الّ إن الذي حدث يف الفترة التي تلت إعالن قرار فك االرتباط هو مبادرة األجهزة إ

                                                            
 األردنيةيف اململكة  ١٩٥٦"جمموعة القوانين واألنظمة الصــــادرة والنافذة املفعول لغاية ســــنة   )٤(

 ٤الهاشـــــمية"، اجلزء األول (إعداد حنا الصـــــاع وصـــــالح الدين العباســـــي وصـــــبحي القطب)، ص 
  (من دون تاريخ).

  .١٠٥، ص ١٦/٢/١٩٥٤، ١١٧١"اجلريدة الرسمية"، العدد   )٥(
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احلكومية املتعددة إىل ترجمة ذلك القرار ترجمة قانونية. واستقوى بعض مراكز القوى 
يف الداخل، وتســـــــــارعت اإلجراءات احلكومية  الفلســـــــــطينيبالقرار لضـــــــــعضـــــــــعة الوضـــــــــع 

ة الغربيــة من جنســـــــــــيتهم األردنيــة، واعتبــار ين القــاطنين بــالضـــــــــــفــالفلســـــــــــطينيبتجريــد 
مواطني الضـــــــــــفة الغربية "أجانب" إذا حضـــــــــــروا للزيارة أو متابعة أعمالهم أو أمالكهم 

، بغرض الدراســــة يف األردنكما حُرم االبن القاطن ب   )٦(املوجودة يف الضــــفة الشــــرقية.
لبحث عن وظيفة ، الدخول يف مســـــــــابقات االلتحاق بوظيفة عامة أو ااألردنيةاجلامعات 

ا يف الزيجـــات  يف القطـــاع اخلـــاص أو الســـــــــــكن يف منزلـــه الـــذي يملكـــه هو أو والـــده. أمـــّ
 األردنيةاخملتلطة فالوضــــــــــع أصــــــــــبح مأســــــــــاوياً، ذلك بأن اإلجراءات احلكومية اعتبرت 

 ، إالّ إناألردنيةوحتتفظ بجنســـــــــــيتها  أردنيةاملتزوجة من فلســـــــــــطيني (أردين ســــــــــــابقًا) 
اً ولدى أوالده "ملّ شمل" ويقيمون أردنينسية األب. أمّا إذا كان األب أوالدها يلتحقون بج

وهكذا أصــبح األوالد يحملون    )٧(بالضــفة الغربية، فإنهم يعتبرون فلســطينيي اجلنســية.
"اجلينات" الســــيئة من األبوين، فإن هم ظلوا مع األم، ال يســــتطيعون االلتحاق باملدارس 
أو اجلامعات أو الوظائف العامة أو الوظائف يف القطاع اخلاص، وإن هم التحقوا باألب 

ن كانوا ماملقيم بالضـــــــــــفة الغربية، مل يســـــــــــتطع التفرغ لهم والعناية بهم وال ســـــــــــيما إن 
طالب املدارس. وإذا كان األب مقدســــــــياً، يصــــــــبح وضــــــــع األوالد أكثر مأســــــــاوية بســــــــبب 

املتبعة مع العرب يف القدس، والتي هي أقرب ما تكون إىل سياسة  اإلسرائيليةالسياسة 
  التطهير العرقي.

من أصــــــــل فلســــــــطيني بدأ  األردينأمّا بالنســــــــبة إىل املمارســــــــات داخل األردن، فإن 
اة ال تتفق ووضــــــعه كمواطن. فكل من يتقدم بطلب لوظيفة عامة يُســــــأل عن يشــــــهد معان

مكان والدته، فإذا كان مولوداً يف إحدى مدن الضفة الشرقية، لكن اسم عائلته ال ينبئ 
، يكون الســــــــؤال عن مولد األب أو اجلد. وإذا تبين أنه من جذور األردنيةأنه من العشــــــــائر 

من حق تقديم الطلب. وال يزال الكثيرون من أصحاب استبعد من املسابقة أو  فلسطينية
املهن ال يستطيعون ممارسة أعمالهم بسبب تلك األوضاع القانونية الشاذة التي جنمت 

  )٨(عن املمارسات احلكومية.
وبــــدأ خطــــاب بعض القوى يف الفترة األخيرة يقوم بحملــــة تثقيف عــــامــــة تــــأكيــــداً 
للشرخ الوطني وتعميقاً له. إذ بدأ يظهر يف بعض اخلطابات مقولة "تقاسمنا مع اإلخوة 

                                                            
(غير منشـــــــورة). وانظر أيضـــــــاً: تصـــــــريح  ٢٠/٨/١٩٨٨أنظر: تعليمات رئاســـــــة احلكومة بتاريخ   )٦(

  .٢٣/١٠/١٩٩٥وزير الداخلية، سالمة حماد، يف: جريدة "الدستور"، 
  ) منها.١١أنظر: تعليمات دائرة األحوال املدنية (غير منشورة)، وال سيما البند (  )٧(
، حيث ورد يف اخلبر أن نقيب أطباء األســنان طالب احلكومة ٥/٤/١٩٩٩اليوم"،  جريدة "العرب  )٨(

بمعاجلة وضــــــع نحو مئة طبيب مضــــــى على تعطلهم عن العمل عدة أعوام بســــــبب أنهم يحملون 
ين بعـــــد قرار فـــــك األردنيين لفلســـــــــــطينيجوازات ســـــــــــفر مؤقتـــــة (وهي اجلوازات التي منحـــــت ل

  االرتباط).
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ين األصـــــــليين إيحاء بأنه األردنيين لقمة العيش"، وهي أطروحة موجهة إىل الفلســـــــطيني
جائعاً  األردين، وهكذا ظل الفلســـــــــــطيني"لقمة عيش" فتقاســـــــــــمها مع  األردينكان لدى 

ر السلبي لهذا اخلطاب هو ترديده هذه األطروحة يف زمن . واألثالفلسطينيبسبب العبء 
بوعي أو من  -  الكســـاد االقتصـــادي والبطالة وازدياد معدل الفقر، األمر الذي من شـــأنه

كرر . كما ياألردنيةمســتهدفاً باعتباره ســبب املشــكلة  الفلســطينيأن يجعل  -  دون وعي
ل عــبء هجرات ثالث، و األردنهــذا اخلطــاب مقولــة أن  ذلــك يف إشـــــــــــــارة إىل هجرة حتمــّ

(األخيرة نتيجة الغزو العراقي لدولة  ١٩٩٠و ١٩٦٧و ١٩٤٨ين يف الســنوات الفلســطيني
ين بــل هم عــبء على أردنيليســـــــــــوا  ١٩٩٠و ١٩٦٧الكويــت)، كــأن القــادمين يف ســـــــــــنتي 

ين. ويبـــدو هـــذا اخلطـــاب كـــأنـــه يقوم بعلميـــة حقن الشـــــــــــعور العـــام يف اجتـــاهـــات األردني
  ين من أصل فلسطيني.ردنياألمؤذية، تستهدف 

الــذي ســــــــــــاير املوقف  األردينوممــا يزيــد يف قتــامــة الصـــــــــــورة هو موقف القضــــــــــــاء 
احلكومي. وقد قبل القضاء تعليمات احلكومة القاضية باعتبار قرار فك االرتباط "عمالً 

أنه يمتنع  - طبقاً ألحكام حمكمة العدل العليا - من أعمال الســــــــيادة" األمر الذي يعني
ضـــــــاء تناول القرار أو التعرض له. وكان حريّاً بالقضـــــــاء أن يتصـــــــدى لتعليمات على الق

احلكومـــة بـــاعتبـــار أن قرار فـــك االرتبـــاط مل يـــأخـــذ شـــــــــــكـــل القـــانون ومل يمر بـــاملراحـــل 
. كما تعامل القضـــــاء مع إجراءات احلكومة كأنها  الدســـــتورية إلصـــــداره واعتباره قانوناً

 األردنية، هذا مع العلم بأن إجراء احلكومات أنظمة حكومية صـــدرت اســـتناداً إىل قانون
املتعــاقبــة، منــذ قرار فــك االرتبــاط، مل تنشـــــــــــر يف اجلريــدة الرســـــــــــميــة. ولو أخــذنــا موقف 
القضــــاء بالنســــبة إىل مســــألة اجلنســــية مثاالً، لتوضــــحت لنا الصــــورة يف أشــــدّ أوضــــاعها 

. فقد قررت حمكمة العدل العليا يف ســـــلســـــلة من قراراتها أن  قيم، امل الفلســـــطينيالتباســـــاً
منذ قرار فك االرتباط، وإنما  األردنيةعادة، بالضـــــــــفة الغربية مل يعد يتمتع باجلنســـــــــية 

 األردنيةوهذه األحكام مل تأخذ يف االعتبار أن اجلنســــــية    )٩(هو "فلســــــطيني اجلنســــــية".
وطرق اكتســــــــــابها أو فقدانها قد نظمها قانون اجلنســــــــــية الصــــــــــادر طبقاً للدســــــــــتور، وأن 
القرارات أو اإلجراءات الصــــادرة عن الســــلطة التنفيذية ال يمكن أن تعدل قانوناً تم ســــنه 
ونشــــــره طبقاً لألصــــــول الدســــــتورية. كما أن هذه األحكام مل تلتزم املعايير الدولية التي 
تقرر حق الدولة يف حتديد جنســـــــــية مواطنيها، لكنها مل تمنح الدولة حق تقرير جنســـــــــية 

  نيها.اآلخرين من غير مواط
وعلى الرغم من أن حمكمة العدل العليا قد أعادت النظر يف بعض قراراتها املشــــــار 

.   )١٠(إليها، فإنه من املبكر القول إن املراجعة شاملة واتخذت منحى مغايراً
                                                            

آب/أغســـــــــــطس  -  ، حزيران/يونيو٣٩"جملــة نقــابــة احملــامين"، الســـــــــــنــة ، ١٦٤/٩٠القرار رقم   )٩(
  .١٨٨/٩١، ٢٠٨/٩١، ٢٠٥/٩١. وانظر أيضاً: القرارات ١٠٤٠، ص ١٩٩١

  .١٣/١٠/١٩٩٧الصادر بتاريخ  ٢١٢/٩٧أنظر: القرار   )١٠(
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بإكســــاء  ١٩٤٩وهكذا يتضــــح أنه خالل أربعة عقود: قامت احلكومة األردنية ســــنة 
بتجريدهم  ١٩٨٨طلب منهم، كما قامت ســــنة من دون  األردنيةين اجلنســــية الفلســــطيني

من دون طلــب منهم كــذلــك. هــذا االلتبــاس يف حتــديــد العنصـــــــــــر  األردنيــةمن اجلنســـــــــــيــة 
الســـكاين ليس صـــحياً من أجل بناء عالقات واضـــحة حتكمها قوانين ومؤســـســـات تؤدي 

  إىل نوع من االنسجام االجتماعي واالبتعاد عن القلق والتوتر.
ة واخلطرة التي يرثهـا امللـك عبـد اللـه وتمثـل أوىل التحـديـات هـذه هي التركـة الثقيلـ

لعهده اجلديد. واألرجح أنه ما مل تتم معاجلة هذا الشــرخ وإدراجه يف رأس جدول أعمال 
العهــد اجلــديــد، فــإن املشـــــــــــكالت األُخرى التي يعــانيهــا األردن ســـــــــــتظــل من دون حلول. 

  للتصدي حللها.حتتاج إىل جمتمع متماسك  ىفاملشكالت الوطنية الكبر
ربما من املبكر التنبؤ بمســـــــــــار العهد اجلديد فيما يتعلق بمســـــــــــألة معاجلة الشـــــــــــرخ 
االجتماعي يف األردن. ومن الواضـــــح أن العهد اجلديد مقل يف خطابه، ومن الطبيعي أن 
تمر فترة مراجعة ومناقشـــة ورســـم ســـياســـات العهد اجلديد. وليس متوفراً لنا اآلن ســـوى 

مي الــذي وجهــه جاللــة امللــك عبــد اللــه إىل الســـــــــــيــد عبــد الرؤوف خطــاب التكليف الســـــــــــــا
وبيان احلكومة الذي قدم إىل جملس النواب    )١١(حكومة يف عهده،لالروابدة أول رئيس ل

ومن قراءة اخلطاب امللكي يتبين التركيز الشـــــــــــديد على    )١٢(لنيل الثقة على أســـــــــــاســـــــــــه.
وجيهات الواردة يف خطاب التكليف موضوع الوحدة الوطنية. إذ ورد يف أول بند من الت

  امللكي ما يلي:
إن الوحدة الوطنية هي إحدى املقومات األســــــاســــــية التي تعطي الوطن القوة 
وتمنحــه املنعــة، وحتول دون التفتيــت واالحتراق. لقــد كــان األردن على الــدوام 
وطنـــاً لكـــل العرب ونموذجـــاً جملتمع األســـــــــــرة الواحـــدة املتالحمـــة يف الســـــــــــراء 

البنـــاء وحمـــايـــة الوطن وااللتزام و. اجلميع فيـــه شـــــــــــركـــاء يف العمـــل والضـــــــــــراء
ين جميعاً، رجاالً ونســاء، مهما كانت منابتهم وأجناســهم األردنيبمصــاحله. إن 

وأديانهم وأفكارهم، متســــاوون أمام القانون شــــركاء يف أداء الواجبات والتمتع 
يز ى اجلميع دون تميباملنافع. إن تعزيز الوحدة الوطنية يتم بسيادة القانون عل

ألي ســبب، وترســيخ النهج الديمقراطي وحماية حقوق اإلنســان، وتطبيق مبادئ 
العدالة وفق أســس ســليمة واضــحة، وإقامة التوازن بين أقاليم الدولة ومناطقها 
وتطبيق القـــانون بحزم على كـــل من يثير النعرات أو يحـــاول العبـــث بـــالنســـــــــــيج 

رية هي املمثل الوحيد لكل الشـــــــعب وهي الوطني. إن الدولة بســـــــلطاتها الدســـــــتو
  املسؤولة عن صيانة حقوق جميع فئاته.

أمّا بيان حكومة الرئيس الروابدة أمام جملس النواب فقد أكد: "أن جميع املواطنين 
مهما كانت منابتهم وأديانهم... متســــــــــــاوون يف احلقوق والوجبات، ال تفريق بينهم أو 

                                                            
  .٥/٣/١٩٩٩جريدة "العرب اليوم"،   )١١(
  .٤/٤/١٩٩٩املصدر نفسه،   )١٢(
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وطن شـــراكة شـــيوع ال تقبل القســـمة... ولذا فإننا تمييز ألي ســـبب كان وهم شـــركاء يف ال
سوف نتصدى بكل عزم... حملاربة كل من يحاول إثارة النعرات اإلقليمية أو اجلهوية أو 

  الطائفية..."
إن هذا القول يبشـــر بمرحلة جديدة، وهذا التشـــديد على الوحدة الوطنية يدل على أن 

 . ومن أجل أالّاألردينقدرات اجملتمع  العهد اجلديد قد تلمس مبكراً اجلرح الذي يســــتنزف
تضـــــــــــيع هذه التأكيدات كما ضـــــــــــاعت تأكيدات امللك الراحل، ال بد من ترجمتها ترجمة 
فورية يف الواقع املعاش. وإذا ما قصـــــدت جمموعات العمل التي تعيد صـــــوغ الســـــياســـــة 

  ة:يف العهد اجلديد، فالظن أنها ستدرج يف جدول أعمالها املسائل التالي األردنية
إن أي جمتمع ال يمكنه إجناز مهماته الوطنية من دون وجود "عقد اجتماعي" يتم 

شوشًا، م األردنالتوافق عليه بين خمتلف فئاته وطبقاته. وال يزال العقد االجتماعي يف 
فهو يراوح ما بين العشـــــائرية مرة وما بين الطموح إىل الوصـــــول لدولة مرة أُخرى. وما 

 األردنزالــت أطروحــات "امليثــاق الوطني" التي توافق عليهــا خمتلف فئــات الشـــــــــــعــب يف 
طي النســــيان. إن االنتقال إىل قرن جديد يحتاج إىل حســــم يف مســــألة العقد االجتماعي، 

. وإذا حســـــــــــم وهي مســـــــــــألة تأخر حله عقده االجتماعي وقرر االنتقال إىل  األردنا كثيراً
"دولة"، فإن معيار "املواطنة" ســـــيكون هو املعيار احلاســـــم. وبالتايل، ال ضـــــرورة لصـــــك 
عبارات "املنابت واألصول". إن استخدام مثل هذه التعابير يوحي بأن هناك يف األردن 

كما أن هذا يتطلب إعادة النظر    )١٣(وة."أصـــــــالء" و"بياســـــــر" كما تعرّفهم جمتمعات البدا
يف املعـــــايير التي يتم فيهـــــا اختيـــــار الكفـــــاءات واملنـــــاصــــــــــــــــب والقيـــــادات والوظـــــائف 
والتحقيقات األمنية. وأوىل نتائج هذا املطلب إلغاء قانون االنتخابات احلايل باعتباره 

يير تتنافى مع قانوناً أهدر مبدأ املواطنة وأطاح املســــاواة بين املواطنين ملصــــلحة معا
العصــر ومع أبجديات الطموح إىل حكم ديمقراطي. إن مســألة الصــوت الواحد ليســت هي 
الســـــــــــيئة الوحيدة يف قانون االنتخابات، بل إن عدد املقاعد اخملصـــــــــــصـــــــــــة للدوائر التي 

بشــــــــــكل كثيف، هي أقل مما هو خمصــــــــــص  فلســــــــــطينيون من أصــــــــــل األردنييوجد فيها 
ضــــــــــئيالً أو معدوماً، األمر الذي يطيح مبدأ  الفلســــــــــطيني للدوائر التي يكون فيها الوجود

  تساوي نسبة األصوات إىل عدد املقاعد.
إن إعادة هيكلة القضاء وتأهيله وضمان استقالليته وجعله سلطة ثالثة يف الدولة 
بكــل مــا يف الكلمــة من معنى وبكــل مــا يعنيــه الــدســـــــــــتور، بمــا يف ذلــك تشـــــــــــكيــل حمكمــة 

ألســـــمى لفض الصـــــراعات، وال ســـــيما تلك املتعلقة بحقوق دســـــتورية، يشـــــكل املرجعية ا
املواطنة. إن غياب وســــائل فض الصــــراعات وحفظ حقوق املواطنين وصــــيانة كرامتهم 
وحقوقهم املكتســـــــبة هو من أهم األســـــــباب التي تؤدي إىل انفضـــــــاض األفراد عن الدولة 

                                                            
بية يطلقون على غير األصــــــــالء، أي الذين ال ينتمون إىل قبائل وأفخاذ ما زال أهل اجلزيرة العر  )١٣(

  قبائل عربية معروفة، لقب "بيسري".
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تزلّف وتنمية مراكز واللجوء إىل القبيلة وإىل اتباع وســـائل القهر واإلرهاب والرشـــوة وال
عبر تاريخه الطويل وإجنازاته املهمة قادر  األرديناحملسوبية وبؤر الرشاوى. والقضاء 

  )١٤(على تويل مهمة صيانة هذه احلقوق وإيصالها إىل أصحابها.
وعلى الرغم من اخلطاب امللكي املبشـــــــــــر بعهد جديد وأطروحات جديدة وتأكيدات 

ئماً يف قدرة العهد اجلديد على االنتقال إىل جمتمع احلكومة احلازمة، فإن الشــك يظل قا
"الدولة" و"املواطنة" إنْ مل يتم تطهير اجلهاز اإلداري من مراكز القوى ومراكز املصـــــالح 

يف العهد السابق إىل املشكالت احلالية، بما  األردنالضيقة. إن رموز اإلدارة التي قادت 
مواقعها، وهذا مناط الشك. وأوىل مهمات فيها مشكلة الشرخ االجتماعي، ما زالت حتتل 

التطهير اإلداري هي فتح ملفات الفســـــــــاد، ال بقصـــــــــد اإلثارة أو احملاســـــــــبة، بقدر ما هي 
بعث الثقة بالنظام الذي يلتزم القانون ويبتعد عن احملســـــــــــوبية. إنها معيار لتأكيد حق 

يس م احلص، رئاملواطنة الذي يصونه القانون ومؤسساته. ولنا يف جتربة الدكتور سلي
احلكومــة اللبنــانيــة احلــايل، خير دليــل على منهجــه يف إعــادة الثقــة بنظــام دولــة أهــدرتــه 

وســـــــبق ذلك جتربة الكويت اجلريئة يف فتح ملفات الفســـــــاد    )١٥(الطائفية واحملســـــــوبية.
والتي طــــالــــت رموزاً بــــارزة يف اإلدارات الســــــــــــــابقــــة واحلــــاليــــة، األمر الــــذي بعــــث الثقــــة 

  )١٦(تورية.باملؤسسات الدس
إن إعادة النظر يف اإلجراءات احلكومية التي وضعتها احلكومات املتعاقبة بدعوى 
ة للحفـــــاظ على حقوق املواطن  "تنفيـــــذ قرار فـــــك االرتبـــــاط" هي من املســـــــــــــــائـــــل امللحـــــّ
الدســـــــــــتورية والقانونية وتقوية اللحمة الوطنية. إن مقوالت "الوطن البديل"، و"احلفاظ 

كن " هي مقوالت حق، لالفلســـــطينيةو"تثبيت األهل يف األرض  "الفلســـــطينيةعلى الهوية 

                                                            

أنظر: حماضــــــــرة األســــــــتاذ فاروق الكيالين، رئيس اجمللس القضــــــــائي ورئيس حمكمتي التمييز   )١٤(
قضاء، ن الوالعدل العليا سابقاً، يف املنتدى العربي، حيث اتهم فيها احلكومة بالتدخل يف شؤو

ومل يحرك هذا االتهام ســـاكناً يف أوســـاط احلكومة أو جملس األمة. أنظر: جريدة "العرب اليوم"، 
٢٣/٤/١٩٩٨.  

"ندوة العمل  ىأنظر: مقتطفات من حماضـــــــرة الدكتور ســـــــليم احلص التي ألقاها بمناســـــــبة ذكر  )١٥(
  .٣١/٣/١٩٩٩الوطني"، واملنشورة يف جريدة "احلياة"، 

قــات مع الشـــــــــــيخ علي اخلليفــة الصـــــــــــبــاح، وزير النفط واملــاليــة الكويتي األســـــــــــبق، أنظر: التحقي  )١٦(
والتحقيق يف اختالســـــــــــات ناقالت النفط ومالحقة املســـــــــــؤولين فيها قضـــــــــــائياً، واحملاكمات 
اجلارية ضــــــد بعض مســــــؤويل مكتب االســــــتثمار الكويتي يف لندن وســــــوء اســــــتغالل املناصــــــب 

وبو توراس، وهي الشـــركة املســـؤولة عن االســـتثمارات العامة وإهداء املال العام يف قضـــية جر
الكويتية يف إســــــــبانيا، حتى إن التحقيقات قد طالت أخيراً ويل العهد الكويتي بصــــــــفته رئيســــــــًا 

  للحكومة.
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بعض القوى يريد بها مقاصــــــــــــد فاســــــــــــدة. فاحلفاظ على الهوية ال يكون بإهداء حقوق 
األفراد والعبث بمكتســـــــــباتهم الدســـــــــتورية وزيادة معاناتهم اليومية وتشـــــــــتيت األســـــــــرة 

ضمن حلول الواحدة. ثم إن هذه املقوالت، على فرض حسن الظن بقائليها، ال  تتأتى إالّ 
شاملة وانتقال جماعي من مرحلة إىل مرحلة أُخرى، وهي غاية ما زالت غائبة عن أفق 

  املنطقة واملؤسسات احلاكمة فيها. ول السياسية التي تتخبط فيها دولاحلل
ضــــــــــمن  الفلســــــــــطينية -  األردنيةإن الشــــــــــرخ االجتماعي الذي تعاين جراءه العالقة 

هو من أخطر التحــديــات التي تواجــه األردن. ومــا مل يبــادر العهــد  األردنيــةإطــار الــدولــة 
اجلديد إىل وضع آليات جديدة ورؤى جديدة من أجل ردم الهوّة، فإن التحديات األُخرى، 
التي هي نســــبياً أقل شــــأناً، ســــتصــــبح أمراضــــاً مزمنة، ويكون الكيّ آخر العالج، ال ســــمح 

 الله.
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