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  مقاالت

  الفلسطينية - األردنية  العالقة
  يف ضوء احتماالت قيام الدولة الفلسطينية

  جواد العناين
دولــة  ســتقوم". اإليجــاب" إن اإلجابــة عــن الســؤال هــل ســتقوم دولــة فلســطينية هــي بـــ

فلســــطينية، وأكــــاد أقــــول إن املالمــــح الرئيســــية للدولــــة تبينــــت مباشــــرة بعــــد انتخابــــات 
التشــــــــريعية (اجمللــــــــس التشــــــــريعي؛ فــــــــاألرض صــــــــارت موجــــــــودة، والســــــــلطات الــــــــثالث 

موجـــودة، واملؤسســـات يف طريقهـــا إىل التكـــوّن أو أنهـــا تكونـــت ) والقضـــائية والتنفيذيـــة
. إىل اســــتكمال بعـــــض عناصــــرها األساســـــيةلكــــن هـــــذه الدولــــة مــــا زالـــــت بحاجــــة . فعــــالً

وباملقارنــــة التاريخيــــة منــــذ بــــدء املفاوضــــات حتــــى اآلن، نــــرى أن مفهــــوم الدولــــة قطــــع 
شـــوطاً بعيـــداً؛ فمنظمـــة التحريـــر معتـــرف بهـــا مـــن جميـــع األطـــراف أنهـــا املمثـــل الشـــرعي 
والوحيـــد للشــــعب الفلســــطيني، وأنهـــا هــــي التــــي تفـــاوض إســــرائيل، وأن هياكــــل املنظمــــة 

للقضاء عليها عادت إىل األرض  ١٩٨٢اصرها التي دخل اإلسرائيليون لبنان سنة وعن
" هـــل الدولـــة الفلســـطينية قادمـــة؟"ولـــيس يف اســـتطاعتنا التأمـــل يف الســـؤال . الفلســطينية

مــن دون النظــر فيمــا كانــت األحــوال عليــه قبــل أربعــة أعــوام، وفيمــا آلــت إليــه يف الوقــت 
  .احلاضر

ن الـدعوة إىل املفاوضـات السـلمية بـين العـرب وإسـرائيل مل لكـ: ويثور السؤال الكبيـر
ومـــا نـــراه مـــن . تـــنص علـــى ضـــرورة االنتهـــاء مـــن املفاوضـــات بدولـــة فلســـطينية مســـتقلة

تطــور علــى األرض الفلســطينية حتــى اآلن لــيس إال ترجمــة للفتــرة االنتقاليــة التــي نصــت 
رحلـــــة النهائيـــــة فكيـــــف نفســـــر أن امل. ١٩٩١عليهـــــا دعـــــوة مدريـــــد إىل املفاوضـــــات ســـــنة 

  ومفاوضاتها ستؤدي بالضرورة إىل قيام دولة فلسطينية مستقلة؟
هــــذه االنتقاليــــة هــــي : "وقــــد أثــــار امللــــك حســــين مــــع الــــرئيس عرفــــات الســــؤال التــــايل

ولــــذلك ســــعى املفــــاوض الفلســــطيني يف أوســــلو وبعــــد أوســــلو لــــربط ". انتقاليــــة إىل مــــاذا؟
النهائية، وبذل لهذا الغرض جهوداً جبـارة  املرحلة االنتقالية من املفاوضات باملرحلة

لكــن اإلســرائيليين مل يقبلــوا بهــذا الــربط علــى اإلطــالق، وصــمموا علــى . قبــل أوســلو حتديــداً
أن جـــــدول األعمـــــال الـــــذي يمكـــــن أن يقبلـــــوا بـــــه يجـــــب أن يبقـــــى حمصـــــوراً يف املرحلــــــة 

  .االنتقالية

                                                            
   األردن/عمّان -املدير العام ملركز العناين للدراسات.  
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أتاحـــــــت أمـــــــام لكــــــن خمالفـــــــات إســـــــرائيل لشـــــــروط املرحلـــــــة االنتقاليـــــــة هـــــــي التـــــــي 
الفلســـطينيين فرصـــة، ألن إجـــراءات إســـرائيل علـــى األرض كانـــت تســـعى بصـــورة دائمـــة 
الستباق املرحلة النهائية، وتركيز واقع غير قابل للتغيير على األرض، مثل التوسع يف 
ــدة حتـــت الســـيادة اإلســـرائيلية، وعـــدم  بنـــاء املســـتوطنات، وتأكيـــد مفهـــوم القـــدس املوحَـّ

غائبين بالعودة على الرغم من حصولهم على تصـاريح إسـرائيلية، السماح للمبعدين وال
وتضـــــييق وســـــائل العـــــيش علـــــى الســـــكان، واالســـــتمرار يف مصـــــادرة األراضـــــي وامليـــــاه، 

ولــــــذلك، كانــــــت ردة فعــــــل املفــــــاوض الفلســــــطيني أن اإلجــــــراءات . والعقوبــــــات اجلماعيــــــة
ة واحلــــق ليــــربط اإلســــرائيلية كانــــت تــــؤثر يف الوضــــع النهــــائي، وهــــو مــــا هيــــأ لــــه الفرصــــ

  .املرحلة االنتقالية باملرحلة النهائية
 - اإلسرائيلي، وجـدول األعمـال األردين - الفلسطيني" إعالن املبادئ"وبعد توقيع 

، وكـــذلك بعـــد توقيـــع اتفـــاق أوســـلو، تأكـــد حلكومـــة ١٩٩٣ســـبتمبر /اإلســـرائيلي يف أيلـــول
ابة عن الوفد الفلسطيني، أو العمل اإلسرائيلية أن األردن ال يمكن أن يقبل بالتفاوض ني

. إســــرائيلي - أن يوقــــع بصــــورة مشــــتركة مــــع اجلانــــب الفلســــطيني أي اتفــــاق فلســــطيني
وبمعنــى . وهكــذا، تكــون إســرائيل قــد قبلــت بــأن تكــون منظمــة التحريــر الشــريك املفــاوض

آخــر، كــان قبــول إســرائيل بالتفــاوض مــع املمثــل الشــرعي والوحيــد يعنــي قبولهــا بفكــرة 
ســطينية، ألن املمثــل الشــرعي ال يمكــن أن يقبــل بــأدنى مــن ذلــك، انســجاماً مــع الدولــة الفل

أمّــا قبـل ذلــك، فقـد كـان التفــاوض يجـري مــع وفـد فلســطيني ال . رغبـة الشـعب الــذي يمثلـه
الشعب الفلسطيني، وال يتمتع بأية قوة تخولـه توقيـع أيـة ورقـة  - بصفة أفراده - يمثل

  .أو وثيقة سالم مع إسرائيل
وال بـد . تقبل، حتى هذه اللحظة، بمنظمـة التحريـر ممـثالً شـرعياً، ال وحيـداً وإسرائيل

ومـن املتوقـع أن تقـايض إسـرائيل . من أن يبقى هذا األمر مثاراً للتفـاوض بـين الطـرفين
  .بالتعديالت التي تطلب إدخالها على ميثاق املنظمة" الوحيد"كلمة 

ــا األردن، فقــد قــدم مــن ناحيتــه مــا كــان مطلوبــاً منــه دعمــاً للقضــية الفلســطينية؛  أمّ
 ١٩٨٨، وهــو قــرار عربــي، وقــام يف ســنة ١٩٧٤لقــد قبــل بقــرار قمــة الربــاط املتخــذ ســنة 

الفلسـطيني بفك االرتباط القانوين واإلداري مع الضفة الغربية، األمر الذي مكن اجلانب 
مـــن أن يتفـــاوض كوحـــدة مســـتقلة بشـــأن أرض الضـــفة التـــي كانـــت متوحـــدة مـــع األردن 

كمـــا أن املفـــاوض األردين رفـــض جميـــع دعـــوات أن ينـــوب عـــن الفلســـطيني، أو أن . وفيـــه
اســـتمر األردن يف دعـــم وكـــذلك . يقبـــل بـــأي إطـــار تفاوضـــي يـــبخس الفلســـطينيين حقهـــم

  .املوقف الفلسطيني على كل صعيد ويف كل حمفل وجتمع
األرض الفلســطينية والقــرار الفلســطيني جــاء بــدعم مــن األردن، لــذلك، فــإن اســتقالل 

وينبغي للسلطة الفلسطينية، وهـي منتشـية باسـتقاللها، أال جتعـل هـذا . ال على الرغم منه
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ولربمــا كــان هــذا مفهومــاً ولــيس . االســتقالل عــن إســرائيل موازيــاً النفصــالها عــن األردن
ينيون ينـازعون إسـرائيل يف حقهـم يف تمثيـل أنفسـهم، حتـى ال مبرراً عندما كان الفلسـط

أمّا وقد حدث هذا كلـه، فـال داعـي . يعطوها ذريعة لعدم التجاوب مع مطلبهم االستقاليل
وإىل أن تســــتكمل . إىل تأكيــــد مــــا لــــيس بحاجــــة إىل تأكيــــد؛ إذ إن ضــــرره أكبــــر مــــن نفعــــه

ويف هـــــذا . ع إســـــرائيلعناصـــــر الدولـــــة، تبقـــــى القضـــــية الفلســـــطينية قضـــــية تفـــــاوض مـــــ
  .املضمار، فإن األردن قادر على أن يقوم بدور إيجابي كبير

ولو نظرنا إىل العناصر الباقية الستكمال الدولة الفلسطينية، لتمكّنا من تلخيصها 
  :باألمور التالية

اســتكمال ترســيم احلــدود؛ فاحلــدود كلهــا بحاجــة إىل ترســيم مــع األردن ومصــر  :أوالً
وال أتوقـــــــع أيـــــــة إشـــــــكاالت بالنســـــــبة إىل احلـــــــدود املصـــــــرية، لكـــــــن . وســـــــورية وإســـــــرائيل

 - الضمانات التي تشترط إسرائيل توفرها يف وادي األردن قد ال حتُل إال باتفـاق أردين
حـــدود علـــى النهـــر والبحـــر؛ واألردن ضـــروري والدولـــة الفلســـطينية لهـــا . فلســـطيني عليهـــا

جــداً للمفــاوض الفلســطيني يف هــذا اجملــال شــرط أن يعتــرف املفــاوض الفلســطيني بهــذا 
أمّـا علـى اجلانـب اإلسـرائيلي، فهنالـك موضـوع . الدور ويقبل به بحسن نية وطيبة خاطر

الشـــائك، وموضـــوع إعـــادة تســـوية احلـــدود، وخصوصـــاً يف بعـــض األمـــاكن التـــي القـــدس 
، مثـل منـاطق قلقيليـة وبيـت صـفافا وطـولكرم، ١٩٤٨جرى تقاسمها بين الطـرفين سـنة 

  .وأماكن غيرها
ال بـــد أليـــة دولـــة مـــن عاصـــمة، والقـــدس هـــي املرشـــحة، وســـتبقى : العاصـــمة :ثانيـــاً

القدس قضية عويصة، لكنْ لهـا حـل ولهـا تصـور أردين غيـر رسـمي، وآخـر رسـمي مـا زال 
دور فلســـطيني للتفـــاهم مـــع  املهـــم أن املطلـــوب أيضـــاًو. بحاجـــة إىل مزيـــد مـــن التوضـــيح

األردن خاصـة ومـع بـاقي الــدول اإلسـالمية عامـة، ليــتم الوصـول إىل أن القـدس عاصــمة 
  .لفلسطين

إن القـــدس تشـــكل عائقـــاً أساســـياً، إذ ال يجـــوز ألحـــد أن يتنـــازل عـــن أي حـــق للعـــرب 
شــارة إىل القــدس، ســواء واملســلمين فيهــا، مهمــا تتنــوع طبيعــة التعبيــر املســتخدم يف اإل

أكـــــان القـــــدس الشـــــرقية أم القـــــدس الغربيـــــة أم القـــــدس الكبـــــرى أم األمـــــاكن املقدســـــة يف 
ومســــؤولية التفــــريط يف أي حــــق فيهــــا لــــن تنحصــــر يف األردن أو . القــــدس، أم غيــــر ذلــــك

ولهـذا، فـإن التقـارب . السلطة الوطنية الفلسطينية، بل إنها سـتقع علـى جميـع دول العـامل
 اآلونة األخيرة بين األردن والسـلطة أفـاد موضـوع القـدس مـن حيـث جتـاذب الذي تم يف

تفصــيلي األطــراف وشــد احلبــل فيــه، لكــن هــذا املوضــوع بحاجــة إىل توعيــة، وإىل اتفــاق 
علـــى املواقـــف واملفـــردات املســـتخدمة واالقتراحـــات التفاوضـــية بشـــأن القـــدس التـــي قـــد 

  .تصدر عن أي من اجلانبين
ســات البنــى التحتيــة، وال ســيما الكهربــاء واملواصــالت وامليــاه اســتكمال مؤس :ثالثــاً
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لكــن املشــكلة هــي عــدم وحــدة األرض . واملطــارات، وغيرهــا، وهــذا ممكــن بهمــة فلســطينية
فمــن املتوقــع أن تتكــون األرض الفلســطينية مــن . الفلســطينية حتــى بعــد التحريــر الكامــل

شأنها مع اجلانب السوري، وقطـاع احلمة يف اجلوالن، إذا تم االتفاق ب: ثالثة مواقع هي
ويف املقابـــل، نـــرى أن إســـرائيل ضـــمنت بواســـطة شـــبكات الطـــرق . غـــزة، والضـــفة الغربيـــة

املقامــة يف الضــفة الغربيــة املعبــر اآلمــن يف األرض الفلســطينية، يف كــل مــن املــرحلتين 
ولذلك، فإن  .أمّا املعابر اآلمنة للفلسطينيين، فال تزال غير متوفرة. االنتقالية والنهائية

تكاليف البنى التحتية ستكون عالية، وستظهر ازدواجية يف املشاريع يف كل من قطاع 
  غزة والضفة الغربية، فهل يؤدي هذا، يف املدى األطول، إىل فصل بينهما؟

مـــن الواضـــح أن االســـتقالل االقتصـــادي للكيــــان الفلســـطيني القـــائم حاليـــاً ال يــــزال 
ومـــن هنـــا، . اإلســـرائيليد املطلـــق علـــى االقتصـــاد يواجـــه صـــعوبات جمـــة بســـبب االعتمـــا

يصبح من الضروري إثارة موضوع التعاون بين األردن وفلسطين على نحو أكثر جدية 
إن . يف مشــــــاريع البنــــــى التحتيــــــة، واخلــــــدمات، واملرافــــــق األساســــــية كاملــــــاء والكهربــــــاء

يـــــة الســـــلطة املبـــــررات االقتصـــــادية لهـــــذا التعـــــاون كبيـــــرة، وال ســـــيما بالنســـــبة إىل ميزان
الوطنيــــة التــــي تواجــــه نظــــام أســــعار للطاقــــة واحملروقــــات وامليــــاه متقاربــــاً مــــع النظــــام 

وإذا تــم تــوفير تلــك اخلــدمات عــن طريــق األردن، فــإن . الســائد يف إســرائيل، واملكلــف جــداً
الفــارق يف الســعر بــين مــا تدفعــه الســلطة إلســرائيل وبــين مــا تدفعــه لــألردن يتحــول إىل 

  .تها، وهو أمر حتتاج السلطة إليه بكل قوةرصيد صاف مليزاني
إن مــــــا سيحصــــــل اجلانــــــب . قضــــــية االعتــــــراف بالســــــيادة بــــــدالً مــــــن الواليــــــة :رابعــــــاً

ومـا . على األرض، ال السيادة عليها" الوالية"الفلسطيني عليه يف املرحلة االنتقالية هو 
يـــة تلـــك زالـــت تقـــف يف طريـــق الســـيادة عثـــرات أهمهـــا املســـتوطنات واملســـتوطنون، وتبع

كمــــا أن الســــيادة تعنــــي حريــــة الدولــــة . وأولئــــك للســــلطة الوطنيــــة ال للســــلطة اإلســــرائيلية
املعنية يف أن تمنح من تشاء حق الـدخول إليهـا واخلـروج منهـا، وهـذا أمـر مهـم بالنسـبة 

  .إىل عودة النازحين والالجئين
تأملنـا يف القضـايا  ولـو. بكل معانيها" السيادة"األساسية هي ولذلك، فإن القضية 

واألردن هــــو . املؤجلــــة إىل املرحلــــة النهائيــــة، لرأينــــا أنهــــا تتعلــــق بهــــذا املوضــــوع املهــــم
الدولـــة العربيـــة األكثـــر وضـــوحاً مـــن حيـــث االعتـــراف بســـيادة الفلســـطينيين علـــى األرض 

بــين الفلســطينية، كمــا هــو بــيِّن مــن رفــض املفــاوض األردين التفــاوض يف شــأن احلــدود 
غربيـــة والشـــرقية، ومـــن حيـــث فـــتح ســـفارة فلســـطين يف عمّـــان، وقبـــول بمبـــدأ الضـــفتين ال

فــرض الرســوم اجلمركيــة علــى الســلع املتبادلــة بــين الطــرفين، واألهــم مــن ذلــك كلــه قــرار 
طبعـاً، إن مواقـف . ١٩٨٨فك االرتباط اإلداري والقانوين بـين الضـفتين الـذي اتخـذ سـنة 

ذلك مواقـــف روســـيا وأوروبـــا، ال تـــزال غيـــر راعـــي عمليـــة الســـالم، الواليـــات املتحـــدة، وكـــ
وغيـــاب مثـــل هـــذا االعتـــراف . واضـــحة حيـــال مســـتقبل الســـيادة علـــى األرض الفلســـطينية
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الــــدويل، وتركــــه ليكــــون نتيجــــة مــــن نتــــائج التفــــاوض بشــــأن املرحلــــة النهائيــــة، يبقيــــان 
ف اجملــال مفتوحــاً لســوء الظــن بــين األردن والســلطة الوطنيــة الفلســطينية؛ إذ إن كــل طــر

يشكك أحياناً يف إمكان زحـف اآلخـر علـى جغرافيتـه أو سـيادته، وهـذا أيضـاً بحاجـة إىل 
تــداول مســتمر بــين الطــرفين، ألن كــالً منهمــا يعــاين غموضــاً يف هــذا اجلانــب مــن العالقــة 

  .بينهما، ويحتاج إىل إنهاء أسبابه
وبالنســـبة إىل موضـــوع الكونفدراليـــة، فـــإن عـــرض البحـــث فيـــه مـــن جانـــب الســـلطة 
الفلسطينية يف الوقت احلاضر يثير يف األردن قلق كثيرين من الذين يخـافون مـن فكـرة 

أن األردن ال يمكــــن أن يقــــدم للفلســــطينيين أكثــــر ممــــا الـــوطن البــــديل، أو الــــذين يعتقــــدون 
سيقدمونه ألنفسهم، مع فارق الشكوى والتـذمر، أو الـذين يظنـون أنـه ينبغـي عـدم البحـث 

ويف املقابـــل، فـــإن بعـــض . ول إىل دولـــة فلســـطينية مســـتقلةيف الكونفدراليـــة قبـــل الوصـــ
اجلهــــات الفلســــطينية يفهــــم رفــــض األردن البحــــث يف الكونفدراليــــة حاليــــاً بأنــــه رفــــض 

لكـــن اإلصـــرار الفلســـطيني علـــى البحـــث فيهـــا اآلن يثيـــر لـــدى . لفلســـطين الدولـــة املســـتقلة
عـــرض إال لطمأنـــة بعــض األردنيـــين الشـــكوك يف أن الفلســـطينيين ال يصــرون علـــى هـــذا ال

إســـــرائيل وزحزحـــــة موقفهـــــا املتشـــــدد حيـــــال قضـــــيتي القـــــدس واحلـــــدود، وغيرهمـــــا مـــــن 
  .القضايا األساسية املؤجلة

لكننــي أعتقــد أن هــذه املعوقــات كلهــا قابلــة للــزوال ألســباب كثيــرة، أهمهــا ديناميــة 
التفــــاوض ومــــا تــــؤدي إليــــه مــــن تغيــــر يف املواقــــف، والبعــــد الــــديموغرايف الــــذي يرهــــب 

ولقد أوجدت االنتخابات الفلسطينية واقعاً فلسطينياً جديداً جعل اإلسرائيليين . ائيلإسر
مــايو /بعــد االنتخابــات اإلســرائيلية يف أيــارمضــطرين إىل إعــادة النظــر، وهــذا مــا حــدث 

ومــــع ذلــــك، فقــــد قبــــل اإلســــرائيليون بــــأن جميــــع القضــــايا املعوقــــة الســــتكمال . املاضــــي
وأقصـى مـا يمكـن لإلسـرائيليين أن يفعلـوه . ة للتفـاوضشروط السيادة الفلسطينية قابلـ

حيـــال ذلـــك هـــو تـــأخير بتهـــا، أو وضـــع جـــداول زمنيـــة لالنســـحاب وتصـــفية املســـتوطنات 
إنها قضية وقت فحسب، وإدارة الفلسطينيين شؤونهم بنجاح، وحتقيـق . وترسيم احلدود

ع اجلميـع بـأنهم النمو، وبناء املؤسسات، واستكمال التشريعات، هي الوسائل التي ستقن
  .شريك ثابت ومستقر ويعتمد عليه

ــا مســتقبل العالقــة األردنيــة الفلســطينية، فســيبقى يف املــدى القصــير حمكومــاً  - أمّ
بمقـــدار االتفـــاق بـــين الطـــرفين علـــى إقنـــاع إســـرائيل برفـــع القيـــود عـــن التبـــادل التجـــاري 

نهما وفق أسس مـن واالستثماري بينهما، وبأن تتم تسوية مظامل الطرفين، والتعامل بي
وأظــن أن جمــال التحســين والتنســيق والتعــاون يف العالقــات الثنائيــة . االحتــرام املتبــادل

وتقـع علـى . ال يزال مفتوحـاً علـى مصـراعيه، ومل يُسـتثمر منـه حتـى اآلن إال جانـب بسـيط
وإذا مل يـــتم االتفـــاق، . الطـــرفين معـــاً مســـؤولية جَسْـــر الفجـــوة ومـــد جســـور الثقـــة والتفـــاهم

إســرائيل، ســعياً منهــا لتحقيــق مصــاحلها، ســتتعامل مــع كــل طــرف علــى حــدة، لكنهــا  فــإن
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ليســـت يف املوقـــف احلاســـم الـــذي يجعلهـــا قـــادرة علـــى تقســـيم األدوار عليهمـــا إذا قصـــدا، 
 - كالهمــــا، التعــــاون والتفــــاهم وإزالــــة مصــــادر الشــــك يف العالقــــات الثنائيــــة األردنيــــة

  .الفلسطينية
ن والقـــدس وامليـــاه، ثـــم املســـتوطنات اإلســـرائيلية علـــى إن قضـــايا احلـــدود والالجئـــي

األرض الفلســــطينية، تهــــم الطــــرفين األردين والفلســــطيني، اللــــذين يحتاجــــان إىل تعزيــــز 
التعاون أحدهما مع اآلخر حلل هذه القضايا من دون أن تبرز الشكوى من أن أياً منهما 

كــــود إىل احلكــــم أن وقــــد ثبــــت بعــــد وصــــول اللي. يســــعى للتــــدخل يف شــــؤون الطــــرف اآلخــــر
رئــيس احلكومــة اإلســرائيلية اجلديــد، نتنيــاهو، لــيس أفضــل لــألردن وال للســلطة الوطنيــة 

وقــد آن . الفلســطينية، إذ إن لــه أجنــدة سياســية تــؤثر يف مصــالح الطــرفين العــربيين معــاً
األوان لتجــــاوز الشــــك إىل مرحلــــة الشــــفافية يف العالقــــات، وتــــأليف جلــــان للموضــــوعات 

وإن فـــك االرتبـــاط القـــانوين واإلداري والتفاوضـــي الـــذي أدى . حلـــة النهائيـــةاملهمـــة للمر
يجـــب أن أغراضـــه يف تأكيـــد خصوصـــية الطـــرفين وإبـــراز الهويـــة الفلســـطينية املســـتقلة، 

يتبعــه تنســيق واضــح بــين الطــرفين لتحقيــق مصــلحتهما املشــتركة يف الوصــول إىل حــل 
 .نهائي عادل وشامل



 

 
 

  

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

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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