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  ليس سالماً منفرداً حتى اآلن
  آشر سيسار

  
بدأ التحول يف موقف األردن من املسار السياسي يظهر بعد اتفاق أوسلو 

سراً بين فقد فوجىء األردن واضطرب حيال االتفاقات التي تم التوصل إليها . مباشرة
وجمرد توقيع تلك االتفاقات أثار قلقاً كبيراً يف البالط الهاشمي؛ . ف. ت. إسرائيل وم

أولهما، أن األردن مرتبط بصورة وثيقة بالقضية الفلسطينية، : وذلك لسببين رئيسيين
واليوم نصف سكانه، بل ربما أكثر من . نتيجة لعوامل تاريخية وجيوسياسية وسكانية

ومن هنا فإن لكل حل للقضية الفلسطينية انعكاساته . أصل فلسطيني ذلك قليالً، من
لقد سعى األردن سابقاً، وال يزال يسعى، للوصول إىل . املتوقعة على األردن واستقراره

موقف يتمكن معه من التأثير يف تقرير املستقبل السياسي للفلسطينيين ويف جممل 
  .العالقات بين ضفتي األردن

و نصف قرن، ونتيجة لعدم وجود اتفاق بين إسرائيل واحلركة وثانياً، خالل نح
الوطنية الفلسطينية، علقت حكومات إسرائيل أهمية كبيرة على األردن فيما يتعلق بأي 

حل فلسطيني، بل كان هناك من رأى يف األردن عامالً إيجابياً ألمن إسرائيل على 
  .عوراً نسبياً باألمن يف املنطقةوهذا املوقف اإلسرائيلي منح األردن ش. اجلهة الشرقية

لكن اتفاق أوسلو أثار يف األردن خماوف من أنه ال يُدفع إىل هامش املسألة 
، ربما تكون قد .ف. ت. الفلسطينية فحسب، بل إنه حتى إسرائيل، يف اتفاقها مع م

  .تخلت عن موقفها التاريخي املؤيد الستقرار اململكة الهاشمية
وف بوضوح على الشعور بضرورة التحرك بسرعة الذي لقد كان من املمكن الوق

ولذلك اتخذت هذه . الفلسطيني –انتاب القيادة األردنية بعد توقيع االتفاق اإلسرائيلي 
القيادة قراراً حاسماً باتباع أسلوب أكثر نشاطاً، كي تتمكن من تأمين املصالح 

  .خرى أو التنسيق معهااحليوية لألردن، ومن دون انتظار موافقة األطراف العربية األ
. اجملال اإلسرائيلي واجملال الفلسطيني: وفوراً راح األردن ينشط يف جمالين

ففي األول، وبحسب ما نقلته وسائل االتصال، جرت لقاءات بين امللك حسين وقادة 
                                                            

   "١٩/٧/١٩٩٤، "يديعوت أحرونوت.  
   رئيس مركز دايان لدراسات الشرق األوسط وإفريقيا يف جامعة تل أبيب. 
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إسرائيل، أراد امللك خاللها أن يسمع ما يمكن أن يهدىء روعه بشأن مكانة األردن لدى 
 شك يف أن تصريحات وزير اخلارجية شمعون بيرس، يف األيام األخيرة، وال. إسرائيل

، قوبلت "أن األردن هو األردن وفلسطين هي فلسطين"املؤيدة الستقرار األردن و
أما على املستوى الفلسطيني، فلم تنجح حماوالت . باالستحسان لدى الزعامة األردنية

فقد فضلت املنظمة تنفيذ . ف. ت. األردن يف فرض تفاهم سياسي واقتصادي على م
أريحا، والتوصل إىل اتفاق اقتصادي مع إسرائيل من دون تنسيق حقيقي  –اتفاق غزة 

  .ف. ت. مع األردن، وذلك إلفشال الزعامة األردنية وتأمين استقاللية م
واآلن جاء دور األردن لتقوية زخم احملادثات مع إسرائيل يف اجملاالت 

الرمزية أو احلقيقية، كاحلدود واملياه واألمن واملشاريع الثنائية، ذات األهمية 
ويمكن الوقوف على مدى . ١٩٦٧االقتصادية املشتركة ومعاجلة قضايا مهجّري 

جدية األردن يف تأييده لالتفاق مع إسرائيل من االستعداد لعقد لقاء تاريخي علني، 
وحقاً، يوجد ... اشنطنهو األول يف نوعه، بين امللك حسين ورئيس احلكومة رابين يف و

يف هذه املسارات ما يمكن أن يشق الطريق نحو حتسين العالقات مع الواليات املتحدة 
واحلصول على مساعدات عسكرية، وكذلك اقتصادية لألردن، الذي يعاين اقتصاده 

لكن يبدو أيضاً أنه، إضافة إىل ذلك كله، هنالك . ديوناً خارجية من الصعب حتملها
ىل تفاهم جديد مع إسرائيل بشأن القضية الفلسطينية وصوغ جممل سعي للوصول إ

والصراع حول (األردين  –الفلسطيني  –العالقات املستقبلية يف املثلث اإلسرائيلي 
ويريد األردن أيضاً أن يستغل تقدم ). نفوذ الهاشميين يف القدس دليل على ذلك

ق مواقفها معه، بحيث ال من أجل تنسي. ف. ت. مباحثاته مع إسرائيل ليضغط على م
يجد األردن نفسه أمام أمر واقع يف املستقبل، يف كل ما يتعلق بمجمل العالقات بين 

  .ضفتي األردن
إن األردن ال يتجاهل سوريا، وال املعارضة الداخلية، مع أن خطرهما تقلص 
خالل األعوام األخيرة، ومل يعد يف استطاعتهما منع حسين من انتهاج الطريق التي 

إنه يسعى للتقدم وفق اخلطوات التي قررها . يختارها، وهو لذلك ال يريد التحرش بهما
لنفسه، لكن إذا أردنا احلكم وفق نياته املعلنةن فهو ال يريد، حتى اآلن على األقل، 

 ■. إنه يريد الوصول إىل املرحلة النهائية مع السوريين. الوصول إىل صلح منفرد



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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