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أهدي هذا الكتاب
إلى مهجتي وق َّرة عيني
ابني زيد حفظه اهلل تعالى ورعاه
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تقديم
د .عيل حمافظة
كان الدكتور أشرف العتوم قد أبدى اهتماماً بالعالقات األردنيةـ األمريكية فـي مرحلة
مبكرة من دراساته العليا ،فأعد رسالة املاجستري فـي التاريخ احلديث واملعاصر عن هذه

العالقات حتى سنة  ،1973وأصدرها يف كتاب .وواصل دراسته هلذه العالقات بني سنتي

طيب اهلل
 1973و ،1999أي يف السنوات الست والعرشين األخرية من عهد امللك حسني ّ

ثراه .وكانت هذه املدة الزمنية موضوع رسالته للدكتوراه التي نوقشت يف قسم التاريخ يف
اجلامعة األردنية بنجاح.

إن موضوع العالقات األردنية اخلارجية ،بوجه عام ،وعالقات األردن بالدول الكربى
بوجه خاص ،قلّما يقبل الطلبة فـي أقسام التاريخ فـي اجلامعات األردنية على دراسته،
وتناوله فـي رسائلهم للماجستري والدكتوراه ،ألن دراسة هذا املوضوع تقتضي من الطالب
إملاماً جيداً باللغة اإلنكليزية أو باللغات األجنبية األخرى كالفرنسية واألملانية واإليطالية
واإلسبانية .كما تقتضي االطالع على أرشيف هذه الدول ،واإلقامة فيها مدة من الزمن
لدراسة هذا األرشيف .هذا من جهة ،ومن جهة أخرى ،ال يتوافر فـي وزارة اخلارجية
األردنية أرشيف منظم لعالقات األردن اخلارجية ميكن للدارسني الرجوع إليه واعتماده
فـي دراساهتم.
ونظراً هلذه الصعوبات والعقبات ،فإن قلة من الطلبة يقدمون على دراسة عالقات
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األردن اخلارجية منذ قيام اململكة حتى اليوم .وحلسن احلظ فقد بدأ الديوان امللكي
اهلامشي بإصدار سلسلة الوثائق اهلامشية فـي ( )32جملداً بإشراف األستاذ الدكتور
حممد عدنان البخيت وإعداد الدكتورة هند غسان أبو الشعر ،لتالفـي النقص الكبري فـي
أرشيف الوزارات األردنية املختلفة.
وكان أشرف العتوم يدرك هذه الصعوبات والعقبات اليت تعرتض سبيله ،ومع ذلك كان
لديه الشجاعة خلوض هذه التجربة العلمية املنهجية ،معتمداً على املصادر التارخيية
واملراجع املنشورة إلعداد رسالتيه ،وحوّل رسالته للدكتوراه إىل كتاب جدير بالقراءة.
واحتوى هذا الكتاب على معلومات مهمة عن العالقات السياسية واالقتصادية والعسكرية
بني اململكة األردنية اهلامشية والواليات املتحدة األمريكية ،ومواقف األخرية من األردن
فـي حرب تشرين األول  ،1973ومؤمتر جنيف الذي تالها ،وحماولة التسوية األردنيةـ
اإلسرائيلية فـي عهد الرئيس األمريكي جريالد فورد ،واتفاقية كامب ديفيد املصريةـ
اإلسرائيلية وحماولة ضم األردن إليها ،ومبادرة الرئيس األمريكي رونالد ريغان سنة
 ،1982ومبادرة القمة العربية فـي مؤمتر فاس سنة  ،1982واالتفاق األردني ــ الفلسطيين
سنة  ،1985ومبادرة وزير اخلارجية األمريكي جورج شولتز سنة .1988
وملا منيت املبادرات األمريكية للسالم فـي منطقتنا واملبادرات العربية للرد عليها
بالفشل ،واندلعت حرب اخلليج الثانية باحتالل القوات العراقية للكويت وحتريرها على
يد حتالف دويل تقوده الواليات املتحدة األمريكية ،مل يشرتك األردن فيه بينما شارك فيه
العديد من الدول العربية ،عقد مؤمتر مدريد للسالم بني العرب وإسرائيل سنة ،1991
بدأت املفاوضات املباشرة مع إسرائيل اليت أسفرت عن إبرام معاهدة السالم األردنيةـ
اإلسرائيلية فـي وادي عربة سنة  ،1994وأثر ذلك كله على العالقات األردنيةـ األمريكية.
بذل الدكتور أشرف العتوم جهداً واضحاً فـي إعداد هذا الكتاب وإخراجه إىل حيّز
الوجود .وهو دراسة علمية منهجية ملرحلة مهمة فـي تاريخ األردن املعاصر .أمتنى للدكتور
العتوم مزيداً من العطاء واإلجناز ،والتوفيق فـي مستقبل األيام.
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املقدمة

تبحث هذه الدراسة ،فـي جانب مهم فـي تاريخ منطقة الشرق األوسط خالل القرن
العشرين ،وهو موضوع العالقات األردنية ـ األمريكية ،خالل الفرتة ( .)1999–1973ويظهر
من خالل هذه الدراسة أنّ السياسة اخلارجية األردنية تسرب فـي غور أربع دوائر أساسية
هي :إسرائيل والفلسطينيني والعامل العربي والدول الكربى فـي العامل .ولع ّل هذه األمهية
تعود لعدة أسباب أبرزها :أنّ األردن ألعبٌ رئيس فـي الصراع العربي ــ اإلسرائيلي ،أحد
أقسى النزاعات وأطوهلا وأصعبها فـي األزمنة احلديثة ،إذ أنّ لألردن حدوداً طويلة
مع إسرائيل احملتلة لألراضي العربية ،فضالً عن احتوائه على أكرب عدد من الالجئني
الفلسطينيني فـي املنطقة .كما أصبح للعالقات األردنيةـ األمريكية أمهية بالغة منذ بداية
التنافس األمريكي ــ السوفيييت فـي املنطقة ،بعد رحيل االستعمار الربيطاني والفرنسي فـي
مخسينيات القرن العشرين ،والذي انعكس على السياسة األردنية اخلارجية ،حيث اختار
األردن التحالف مع الغرب ،ضد اخلطر الشيوعي .وكل ذلك أعطى األردن أمهيّة فاقت
حجمه اجلغرافـي ،وجعلت اجتاهات السياسة الداخلية واخلارجية مدار اهتمام خاص من
قبل القوى اإلقليمية الرئيسة احمليطة به ،والقوى العاملية األخرى املعنية باملنطقة.
وقد جاء اختياري لعام

1973

كبداية لفرتة الدراسة؛ وذلك نتيجة اندالع احلرب

العربية ــ اإلسرائيلية فـي تشرين األول من ذلك العام .وما تركته تلك احلرب من تنامي
العالقات األردنية ــ األمريكية على خمتلف األصعدة .وأمّا اختياري لعام
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1999

كنهاية

لفرتة الدراسة؛ وذلك يعود إىل هناية حقبة حُكم امللك الباني املغفور له بإذن اهلل تعاىل
احلسني بن طالل.
وقد جاءت هذه الدراسة فـي متهيد ،ومخسة فصول ،وخامتة .اشتمل التمهيد على
عرض العالقات الثنائية بني البلدين ،منذ استقالل اململكة األردنية اهلامشية عام ،1946
حتى طرح مشروع اململكة العربية املتحدة عام  .1972ويغطي الفصل األول من موضوع
هذه الدراسة العالقات السياسية األردنية ـ األمريكية ،خالل الفرتة من عام

(1973ـ

 )1980إذ يتطرق إىل حرب تشرين األول  ،1973ومؤمتر جنيف فـي كانون األول من العام
نفسه ،وحماولة التسوية السلمية على اجلبهة األردنية ــ اإلسرائيلية فـي عهد الرئيس
األمريكي جريالد فورد (1974ـ  )1977واتفاقية كامب ديفيد .1979
أما الفصل الثاني ،فيتناول احلديث عن العالقات السياسية بني البلدين خالل الفرتة
(1981ـ  )1989إذ يتطرق إىل مبادرة الرئيس األمريكي رونالد ريغان للتسوية السلمية فـي
منطقة الشرق األوسط فـي أيلول  ،1982واالتفاق األردني ــ الفلسطيين فـي شباط .1985
كما يتناول هذا الفصل أيضاً مبادرة وزير اخلارجية األمريكية جورج شولتز السلمية فـي
منطقة الشرق األوسط فـي نيسان .1988
أما الفصل الثالث ،فيتناول احلديث عن العالقات السياسية األردنية ــ األمريكية خالل
الفرتة من (1990ـ  )1999إذ يتطرق إىل احلديث عن حرب اخلليج الثانية  ،1991ومؤمتر
مدريد فـي العام نفسه ،ومعاهدة السالم األردنية ـ اإلسرائيلية عام

1994

وتداعياهتا

السياسية حتى عام .1999
أما الفصالن الرابع واخلامس ،فيتناوالن احلديث عن العالقات بني البلدين ،بشقيّها
العسكري واالقتصادي .وقد ّ
مت تسليط الضوء فيهما على حمطات التوافق واالختالف
بني البلدين ،وانعكاسات ذلك على سياسات بيع األسلحة لألردن ،وحجم املساعدات
االقتصادية .وفـي هناية هذا العمل املتواضع ،خلصّتُ أهم االستنتاجات اليت خرجت هبا
من دراسة هذا املوضوع.
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وإ ّنين أتأمل أن تقدم هذه الدراسة ،الفهم املعقول لربع قرن من الزمن تقريباً من تاريخ
العالقات الثنائية بني البلدين ،حملاولة قراءة مستقبل تلك العالقات استناداً على وقائع
املاضي ،ومؤشرات الواقع احلايل ،واملشاريع املستقبلية اليت يصبو اجلانبان إىل بلوغها.
واهلل ويل التوفيق
د .أرشف العتوم

ّ
عمن 2021/10/22
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الفصل األول

العالقات السياسية األردنية ـ األمريكية
1973ـ 1980

ـ حرب ترشين األول .1973

ـ مؤمتر جنيف كانون األول .1973

ـ حماولـة التسـوية األردنيـة ـ اإلرسائيليـة يف
عهد الرئيس فورد 1974ـ .1977

ـ اتفاقية كامب ديفيد .1979
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العالقات السياسية األردنية ـ األمريكية
1973ـ 1980

متهيد

وقع الوطن العريب بكامله ،يف أعقاب احلرب العاملية األوىل عام  ،1918حتت اهليمنة

تسع
الغربية ،وكانت الدول املهيمنة عليه هي :بريطانيا ،وفرنسا ،وإيطاليا ،وإسبانيا .ومل َ
ِ
أي بلد عريب؛
الواليات املتحدة األمريكية إىل مشاركة هذه الدول
املستعمرة يف السيطرة عىل ّ

لقيام سياستها اخلارجية عىل مبدأ احلياد والعزلة.

وما أن انتهت احلرب العاملية الثانية يف عام  ،1945حتى ِ
صعدت الواليات املتحدة إىل

قمة القوة االقتصادية ،والقدرة العسكرية يف العامل ،وغدت جيوشها وأساطيلها موزعة يف
جراء الضعف الذي اعرتى الدول االستعامرية الغربية يف الرشق
مجيع أرجاء املعمورة؛ ّ
األوسط ،وعجزها عن االستمرار بحيويتها السابقة .وبالتايل مل ترتدد يف تصفية استعامرها،

والقضاء عىل نفوذها ،واحللول حملها.

ويف املقابل ،برزت عىل مرسح العالقات الدولية ،قوة أخرى ،حصلت عىل مستوى

التكافؤ النسبي مع الواليات املتحدة ،ويف حالة تنافس شديد معها ،أال وهي قوة

االحتاد السوفيتي ،ولقد كانت طبيعة التنافس بني هاتني القوتني ذات أبعاد أيديولوجية
واسرتاتيجية ،وكان الرشق األوسط من أهم املناطق التي أصبحت ميدان ًا للرصاع بينهام؛
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وذلك من أجل الوصول إىل مناطق نفوذ جديدة ،للهيمنة عىل أهم مورد يف الدنيا ،أال وهو
النفط ،مصدر الطاقات ،وحمرك الصناعات (.)1

املتغيات الدولية اجلديدة ،تعاملت الواليات املتحدة بشكل مبارش مع
ويف ضوء هذه
ّ

الدول واملناطق التي كانت واقعة حتت النفوذ الغريب يف منطقة الرشق األوسط ،وبدأت

متارس دورها يف التأثري عىل سياسات املنطقة ،ومن ضمنها األردن؛ نتيجة ملجموعة من

العوامل احليوية ،والتي سامهت يف تطور هذه العالقة بينهام ،ومن أبرزها:

 .1العامل اجلغرايف:

حيظى املوقع اجلغرايف لألردن بأ ّ
مهية بالغة لدى الواليات املتحدة؛ فهو يشكل الدرع
الشاميل لشبه اجلزيرة العربية ،ومنطقة اخلليج العريب من جهة ،وحاجز ًا عاز ً
ال يفصل بني

عمق الوطن العريب (العراق ودول اخلليج العريب) ،وفلسطني املحتلة من جهة أخرى (.)2
يكمل دول احلزام الشاميل( )3للدفاع عن املصالح األمريكية يف وجه اخلطر السوفيتي
كام أنّه ّ
يف املنطقة.

 .2العامل السكاين:

يعد العامل السكاين من أهم العوامل املؤثرة يف قوة الدولة ،إجياب ًا ،أو سلب ًا ،ويف حتقيق

أهدافها اخلارجية .ومن هنا ،فقد تأثرت العالقات األردنية ـ األمريكية بالعامل الفلسطيني،

منذ بداية نشوء هذه العالقة بينهام ،ويشري إىل ذلك ،أحد كبار املسؤولني األمريكيني بقوله:
( )1عيل حمافظة :العرب والعامل املعارص ،دار الرشوق ،عامن ،2009 ،ص .89-88

( )2صالح الدين بحريي :جغرافية األردن ،اجلامعة األردنية ،عامن ،1973،ص .17

( )3يف أيار عام  ،1953أطلق وزير اخلارجية األمريكي «جون فوسرت داالس»  Foster Dulles Johnمرشوع ًا
للتحالف ،أطلق عليه اسم «احلزام الشاميل» وهو عبارة عن طوق أمني ،يضم دول كل من :اليونان ،وتركيا،
والعراق ،وإيران ،وباكستان ،ويدخل هذا املرشوع،يف إطار سياسة االحتواء والتطويق لالحتاد السوفيتي.
للمزيد حول هذا املوضوع ،انظر :والء الربيعي:اخلطاب الدعائي األمريكي إزاء الرشق األوسط ،دار
غيداء،عامن ،2016 ،ص.86-85
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«إذا حدثت حرب بني العرب وإرسائيل بعد حرب عام َّ ،1948
فإن األردن سيكون نقطة
انطالق منطقية هلا؛ باعتباره دولة ضعيفة اقتصادي ًا ،وحيتوي عىل أكثر من نصف مليون

الجئ فلسطيني .لذلك جيب عىل بالده أن ُت ِعد برناجم ًا حلل مشكلة الالجئني ،والسعي
لتطوير االقتصاد يف األردن»(.)1

وباملقابلّ ،
فإن األردن هو اآلخر ،كان له دوافعه اخلاصة يف االجتاه وبقوة نحو توثيق

عالقاته اخلارجية مع الواليات املتحدة ،القائمة عىل هدفني أساسني ،اهلدف األول ،يتعلق

بالرصاع العريب ـ اإلرسائييل .فاألردن يؤمن ّ
أن املفاوضات واحلوار خري وسيلة نحو
حتقيق السالم يف املنطقة ،وهذا األمر يتطلب عالقة خاصة معها ،كرضورة أساسية ،إىل
أبعد احلدود بالنسبة له ،باعتبارها الدولة األعظم ،واألقوى يف العامل( .)2كام ّأنا الدولة
املؤثرة ،واملتأثرة بإرسائيل ،مما ينعكس ذلك عليه( .)3واهلدف اآلخر :يتعلق باعتامد األردن

عىل اجلانب األمريكي يف كثري من اجلوانب ،املالية ،واالقتصادية ،وحتى العسكرية .لذلك
فهو ال يستطيع أن يتجاهل عالقاته معها ،إ ّ
ال بقدر قليل(.)4
وبذلك .سامهت جمموع هذه العوامل السابقة الذكر ،يف احلفاظ عىل العالقات ما بني

الطرفني ممتدة ،واسرتاتيجية ،شاملة ملختلف النواحي السياسية ،واالقتصادية ،والعسكرية،

وهي عالقات تقوم يف دعائمها عىل املصالح املتبادلة ،عىل الرغم مما قد يشوهبا من اختالفات
يف املواقف أحيان ًا ،وتوترات أحيان ًا أخرى.
(1) Bassam Al-Saket: Foreign Aid to Jordan (1924- 1972), Unpublished Master›s
Dissertation, University of Keele, Staffordshire, England, 1976, p 97.

( )2مقابلة مع الدكتور كامل أبو جابر ،وزير اخلارجية األردين األسبق ( ،)1993 - 1991يف منزله ،يف عامن،
بتاريخ  /10ترشين الثاين .2018
( )3مقابلة مع السيد حسني محامي ،السفري األردين األسبق لدى واشنطن ( ،)1992-1989يف منزله ،يف عامن،
بتاريخ /2متوز .2018
( )4جواد احلمد ،عبد احلميد الكيايل :يف مقابلة مع دولة األستاذ طاهر املرصي رئيس الوزراء األردين األسبق:
عالقات األردن وخياراته بعد قرار الرئيس األمريكي ترامب بشأن القدس ،جملة دراسات رشق أوسطية،
مج  ،21ع  ،2018 ،81ص .59
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لقد بدأت عالقات األردن اخلارجية مع الواليات املتحدة بداية متعثرة ،ووصفت أحيان ًا
بأنا عالقات غلب عليها طابع التوتر ،وعدم التفاهم ،حتديد ًا عندما رفضت االعرتاف
ّ
باستقالل األردن ،حينام أعلنته احلكومة الربيطانية ،يف  /25أيار  ،1946مربرة موقفها ّ
بأن
األردن ال يملك استقال ً
ال كافي ًاّ ،
يمكنه من الوفاء بالتزاماته الدولية( .)1ومن ثم ختوفها من
السيطرة الربيطانية عىل الشؤون اخلارجية األردنية ،بينام كانت هي راغبة يف بسط نفوذها

االقتصادي والتجاري ،والثقايف ،عىل األردن بشكل خاص ،والبالد العربية بشكل عام(.)2
واألهم من ذلك كلهّ ،
أن هناك ضغوط ًا هيودية من داخل الواليات املتحدة ترفض االعرتاف

باستقالله(.)3

إ ّ
ال ّ
أن قيام احلرب العربية ـ اإلرسائيلية يف عام  ،1948أ ّدى إىل اعرتاف الواليات املتحدة

باستقالله ،يف يوم  /31كانون الثاين 1949؛ وذلك لدوره املهم يف ضامن استمرار اهلدنة بني
العرب وإرسائيل خالل جمريات احلرب ،فض ً
ال عن امتالكه ألطول خط مواجهة عسكرية

مع إرسائيل ،والتي تبلغ  650كم ،عام  .1966وهذا ما جعل له أمهية بالغة يف أي تسوية
سلمية يف املنطقة ،قد جتري بني العرب وإرسائيل(.)4

ويف ظل هذه التطورات ،أخذت العالقات األردنية ـ األمريكية يف طريقها إىل التحسن

التدرجيي بشكل واضح ،عندما بعثت اخلارجية األردنية رسالة مؤرخة يف /20شباط

 1949إىل القائم بأعامل القنصلية األمريكية يف القدس ويلز ستابلر  Wells Stablerتعرب

عن الرغبة يف تبادل التمثيل الديبلومايس بني البلدين .وبعد بضعة أيام ،أجابت احلكومة
(1)Foreign Relations of the United States, 1950, The Near East, South Asia, and Africa, Vol V,
Washington, April 17, 1950.

(2)F. R. U. S,1946, The Near East and Africa, Vol VII, Washington, February 13, 1946.

(3)Beverly Edwards, Peter Hinchcliffe: Jordan A Hashemite legacy, Routledge, London,
2009, p 28.

(4) F. R. U. S, 1950, The Near East, South Asia, and Africa, Vol V, Washington, April 17,
1950.
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األمريكية ،معلنة ترحيبها بإنشاء مفوضية أردنية يف واشنطن .وهكذا أصبح ستابلر أول

مفوض يف عامن .كام قامت احلكومة األردنية من جانبها ،بتعيني يوسف
وزير أمريكي ّ
هيكل وزير ًا مفوض ًا هلا يف واشنطن .ومن ثم ّ
اتذ جملس الوزراء األردين يف /13آب 1952
قرار ًا برفع درجة التمثيل الديبلومايس بني البلدين من مفوضية إىل سفارة ،بنا ًء عىل الرغبة
األمريكية( .)1كام ،ولعبت الواليات املتحدة الحق ًا دور ًا مه ًام يف انضامم األردن إىل هيئة
األمم املتحدة ،يف  /14كانون األول  )2(1955كأحد أعضائها.

لقد أ ّدى انحسار النفوذ الربيطاين والفرنيس يف منطقة الرشق األوسط بعد انتهاء حرب

السويس عام  ،1956إىل اندفاع الواليات املتحدة إىل املنطقة بقوة ،بدعوى محايتها من اخلطر

الشيوعي ،حيث أعلن الرئيس األمريكي دوايت أيزهناور

Dwight Eisenhower

عن

مرشوعه ،والذي قدمه للكونغرس األمريكي يف يوم  /5كانون الثاين  ،1957وهو ما أطلق
عليه سياسة «ملء الفراغ» يف منطقة الرشق األوسط .ويقوم هذا املرشوع عىل أساس تأمني
االستقرار يف املنطقة ،عن طريق تقديم املساعدات االقتصادية والعسكرية لدوهلا؛ للحفاظ

عىل استقالهلا الوطني( )3ومحاية مصاحلها اخلارجية يف املنطقة.

وجد امللك حسني يف مرشوع أيزهناور فرصة مواتية ،للحد من نشاط الشيوعيني املتزايد يف

والسيام ملعارضتهم الشديدة حلكمه .وبحجة ابتعادهم كل البعد عن التعاليم الدينية
بالده،
ّ
اإلسالمية ،فض ً
ال عن توفري املساعدة املالية لبالده()4نتيجة توقف املساعدات الربيطانية.
إ ّ
ال ّ
أن حكومته آنذاك ،برئاسة سليامن النابليس قاومت املرشوع األمريكي ،حيث مل تكن

( )1سليامن موسى :تاريخ األردن يف القرن العرشين  ،1995-1958ج ،2مكتبة املحتسب ،عامن،1996 ،
ص.61

(2) Alison Duxbury:The Participation of States in International Organization:The Role of
Human Rights and Democracy, Cambridge University,Cambridge,2011, p 93.

( )3دوايت أيزهناور :مذكرات أيزهناور ،ترمجة هيوبرت يونغامن( ،د .ن)( ،د .م) ،1969 ،ص.79 78-

( )4عيل حمافظة :العالقات األردنية  -الربيطانية من تأسيس اإلمارة حتى إلغاء املعاهدة 1957-1921م ،دار
النهار ،بريوت ،1971 ،ص .271
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أي خطر شيوعي يف األردن ،بل إن خماوفهم كانت من الغرب نفسه .وهذا ما دفعها
ترى ّ
إىل حتدي امللك ،وإصدار قرار بإقامة عالقات دبلوماسية مع االحتاد السوفيتي ،والصني

الشعبية( .)1مما دفع امللك إىل مطالبة النابليس بتقديم استقالته ،يف  /10نيسان .)2(1957

ويف ضوء هذه التطورات ،تفاقمت األزمة الداخلية يف األردن ،وبلغت ذروهتا يف يوم

/15نيسان ،بقيام جمموعة من ضباط اجليش األردين بمحاولة انقالبية ،يف معسكرات اجليش
يف الزرقاء( )3ضد النظام احلاكم .وعىل إثر ذلك ،أعلن البيت األبيض رسمي ًا يف واشنطن،

ّ
أن الرئيس أيزهناور يعترب استقالل األردن ،وسالمة أراضيه مسألة حيوية ،بالنسبة لبالده.
حذر ك ً
كام ّ
بأي عمل من شأنه تصعيد املوقف .كام
ال من إرسائيل ،وسوريا ،ومرص من القيام ّ
وضعت الواليات املتحدة قواهتا يف املنطقة يف حالة تأهب ،حينام حيتاج األردن إىل املساعدة
العسكرية( )4لكن تم إفشال املحاولة االنقالبية.

أثار اإلعالن عن قيام الوحدة املرصية ـ السورية ،حتت اسم اجلمهورية العربية
لقد َ
املتحدة ،يف  /1شباط  ،1958من خماوف الدولة األردنية؛ لتشكيله خطر ًا عىل هنج األنظمة

امللكية يف منطقة الرشق األوسط ،باعتباره يشكل فاص ً
ال جغرافي ًا بني إقليمي اجلمهورية.
وبنا ًء عىل ذلكَ ،
بذل امللك جهده لالحتاد مع اململكة العراقية ،يف سبيل احلفاظ عىل سالمة

تم اإلعالن عن قيام االحتاد العريب املكون من األردن والعراق ،يف يوم
البلدين ،ورسعان ما ّ
وع ّي امللك فيصل الثاين رئيس ًا لالحتاد ،وامللك حسني نائب ًا له(.)5
/14شباط من العام نفسهُ ،
(1) Salim Yaqub: Containing Arab Nationalism:The Eisenhower Doctrine and The Middle
East, University of North Carolina Press,Chapel hill, 2004,p 123- 124.

( )2نذير رشيد :مذكرايت :حساب الرسايا وحساب القرايا ،سنابل للكتاب ،القاهرة ،2009 ،ص .101

( )3احلسني بن طالل :مهنتي كملك:أحاديث ملكية ،نرشها بالفرنسية فريدون صاحب جم ،ترمجة غالب
طوقان( ،د .ن) ،عامن،1978،ص .145 - 137

(4)Yaqub, Containing Arab Nationalism,p134;Clea Lutz Hupp: The United States and Jordan
:Middle East Diplomacy During the Cold War, I. B. Tauris, London, UK; New York,2014,
p 53.

( )5عيل الدين هالل :أمريكا والوحدة العربية (1982 1945-م) ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت،
 ،1989ص .160
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لقد وجدت فكرة االحتاد العريب تأييد ًا من الواليات املتحدة؛ لتبنيه التوجهات الغربية

يف منطقة الرشق األوسط( .)1كام أنّه خيفف يف الوقت نفسه ،من عبء املساعدات األمريكية
املقدمة إىل األردن بتحويلها إىل العراق( .)2وبذلك أصدرت وزارة اخلارجية األمريكية بيان ًا
رسمي ًا ،عند قيام االحتاد جاء فيه« :أخذنا عل ًام بالقرار املتخذ يف عامن ،إلقامة احتاد بني العراق
واألردن ،وإنّنا نرحب بأية خطوات لتوثيق العالقات بني الشعوب العربية ،وحسب رغبة
الدول املعنية»( .)3إ ّ
أن هذا االحتاد مل يعمر طوي ً
ال َّ
ال؛ لقيام الضابطني العراقيني ،الزعيم عبد

الكريم قاسم ،والعقيد عبد السالم عارف ،بتنفيذ االنقالب الدموي يف بغداد ،يف /14متوز
 ،1958وكان من ضحايا ذلك االنقالب استشهاد امللك فيصل الثاين ،واألمري عبد اإلله.
وهبذا ألغي النظام امللكي ،وأعلنت اجلمهورية العراقية.

ونتيجة ذلك ،استعان امللك حسني بالواليات املتحدة ،وبريطانيا ،بموجب املادة ()51

من ميثاق األمم املتحدة؛ الحتواء النظام العراقي اجلديد ،يف سبيل احلفاظ عىل أمنه ،ووحدة
أراضيه من األخطار اخلارجية ،فاستجابتا لطلب امللك ،ففي يوم  /17متوز  1958أخذت
وحدات من اجلنود املظليني الربيطانيني هتبط يف مطار عامن ،ثم وصلت قوة من جنود املشاة،

حركت أسطوهلا
بحجم لواء من الضباط واجلنود إىل العقبة .أما الواليات املتحدة ،فقد ّ

زودت
السادس إىل رشقي البحر األبيض املتوسط ،وأنزلت قوة من جنودها يف لبنان ،كام ّ
األردن بكميات من الوقود ،بعد أن قامت احلكومة العراقية اجلديدة بمنع وصوله إليه (.)4

بعد قيام جمموعة من ضباط اجليش السوري بانقالب عسكري يف  /18أيلول ،1961

(1) F. R. U. S, 1958- 1960,Lebanon and Jordan, Vol XI, Document 161, Amman, February
24, 1958.

(2) F. R. U. S, 1958- 1960,Lebanon and Jordan, Vol XI, Document 161, Washington, March
26, 1958.

()3إبراهيم الرشعة :االحتاد العريب عام  ،1958اللجنة العليا لكتابة تاريخ األردن،عامن،2004،ص . 288

(4) Peter L. Hahn: Caught in the Middle East: U. S. Policy Toward the Arab-Israeli Conflict,
19451961-,University of North Carolina Press, London, 2004,p 244.
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انفصلت سوريا عن مرص بعد ثالث سنوات وثامنية أشهر من الوحدة االندماجية.
ويف بادئ األمر رأت مرص ّ
أن االنفصال عمل غري مرشوع ،كام اعتربت ترحيب األردن
باالنفصال وتأييده الفوري لالنفصاليني تدخ ً
قررت يف /1
ال يف شؤوهنا الداخلية ،لذلك ّ

ترشين األول  1961قطع عالقاهتا معه .ومل يلبث األردن أن اختذ قرار ًا يف  /11ترشين األول
من العام نفسه بإقامة عالقات مع سوريا ،بدرجة سفارة .وهكذا ثارت حرب اإلذاعات،

وتبادل االهتامات .وهنا البدّ من اإلشارة إىل أن مسارعة األردن لالعرتاف باالنفصاليني،
إنّام كان رد ًا عىل مسارعة الرئيس عبد النارص يف متوز  1958لالعرتاف باالنقالبيني يف
العراق ،وإعالن االبتهاج باملجزرة الدموية التي قتل هبا أفراد العائلة املالكة(.)1

ويف ظل تردي األوضاع العربيةّ ،قيمت الواليات املتحدة تطورات األحداث يف املنطقة

كالتايل :إذا أرسل الرئيس عبد النارص قواته إىل سوريا إلعادهتا إىل اجلمهوريةّ ،
فإن ذلك
سيدفع امللك حسني إىل تقديم الدعم العسكري للمتمردين السورين .كام ّ
أن إرسائيل

ستحتل الضفة الغربية لنهر األردن( )2مما يلحق الرضر باملنطقة .وبالتايل ،هذا ما دفعها إىل
دعوة املرصيني عىل ضبط النفس ،وجتنب القيام بأي عمل عسكري (.)3

إ ّ
ال ّ
أن هذا التنامي الواسع يف العالقات األردنية ـ األمريكية قد ختلله بعض التأرجح،

ويتضح ذلك بشكل واضح يف أعقاب الثورة اليمنية يف أيلول  ،1962عندما أعلن األردن

والسعودية عن وقوفهام إىل جانب امللكيني ،يف حني قامت مرص بالتدخل ملساندة النظام
اجلمهوري .أما بالنسبة للواليات املتحدة فقد اعرتفت بالنظام اجلمهوري يف اليمن يف

كانون األول  ،1962فكان هذا بمثابة خيبة أمل كبرية لألردن ( .)4مما دفعه إىل إقامة عالقات
( )1موسى ،تاريخ األردن ،ج  ، 2ص .48

(2) F. R. U. S, 1961- 1963,Lebanon and Jordan, Vol XVII, Document 109, Washington,
September 28 , 1961.

(3) F. R. U. S, 1961- 1963,Lebanon and Jordan, Vol XVII, Document 110, Washington,
September 28 , 1961.

(4) Uriel Dann: King Hussein and The Challenge of Arab Radicalism: Jordan 1955- 1967,
Oxford University press, New York, 1989, p 126- 127.
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دبلوماسية مع االحتاد السوفيتي يف  /10حزيران  ،1963عىل الرغم من كل الترصحيات
التي كان قد أعلن فيها امللك حسني مقاومته للشيوعية .وكانت إقامة هذه العالقات بمثابة
االعرتاف باالهتاممات السياسية لالحتاد السوفيتي يف املنطقة ،مما ّ
شكل هذا مفاجأة ملعظم

الدول العربية ،وغري العربية ،حتى ّ
أن الواليات املتحدة األمريكية قامت بنقل القائم بأعامهلا

يف عامن؛ بسبب فشله يف إطالع حكومته عىل األمر قبل وقوعه (.)1

وعىل الرغم من تقارب األردن مع االحتاد السوفيتي إ ّ
ال أن الواليات املتحدة كانت

حريصة عىل وحدة األردن واستقالله ،وعىل ضامن أمن إرسائيل يف الوقت نفسه .ويتمثل
ذلك بشكل واضح ،عندما و ّقع كل من زعامء مرص والعراق وسوريا يف يوم  /17نيسان 1963
عىل اتفاقية من أجل إنشاء مجهورية عربية متحدة بني ثالثتهم .مما أ ّدى إىل قيام مظاهرات

شعبية يف األردن تطالب باالنضامم إىل تلك الوحدة .ولتجنب تداعيات تلك االضطرابات،
حشدت احلكومة اإلرسائيلية بعض وحداهتا العسكرية عىل اخلطوط األمامية مع األردن؛
خوف ًا من سقوط نظام احلكم فيه .كام بعثت إرسائيل يف الوقت نفسه ،رسالة عاجلة
للرئيس األمريكي جون كينيدي  John Kennedyتدعوه إىل معاجلة املوقف فور ًا؛لتفادي

أي اضطراب يف األوضاع الداخلية يف األردن .ويف / 27أيار  1963بعث الرئيس كينيدي

عب فيها عن انزعاجه أشدَّ االنزعاج يف أن يصبح
رسالته للرئيس املرصي مجال عبد النارص ّ
األردن ميدان ًا للرصاعات العربيةّ ،
فإن التدخل اإلرسائييل كفيل بتدمري السالم يف الرشق
األوسط؛ بحجة احلفاظ عىل مصاحله األمنية يف املنطقة(.)2

بدأت األزمة السياسية بني العرب وإرسائيل يف يوم  /7نيسان  1967تسري نحو العد

التنازيل باجتاه احلرب ،وذلك هبجوم جوي إرسائييل عىل سوريا ،نتج عنه سقوط ست
طائرات سورية .ثم شهدت األزمة مزيد ًا من التصعيد واالمتداد بدء ًا من يومي 11ـ 12

/أيار ،واملتمثل بالتهديدات اإلرسائيلية املتكررة لغزو سوريا ،واحتالل دمشق ،وإسقاط

( )1حازم نسيبه :تاريخ األردن السيايس املعارص ما بني عامي 1952ـ  ،1967جلنة تاريخ األردن ،عامن،1990 ،
ص .37
( )2حممد حسنني هيكل :سنوات الغليان ،مركز األهرام للرتمجة والنرش ،القاهرة ،1988 ،ص . 706 - 702
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النظام السوري( .)1وبام أن الرئيس عبد النارص كان أكثر الزعامء نفوذ ًا يف العامل العريب،
فقد تعرض نتيجة األحداث السابقة الذكر لنقد الساسة العرب ،الذين أخذوا عليه وقوفه

قرر إخراج
مكتوف اليدين ،بينام هتاجم إرسائيل دول عربية جماورة له يف املنطقة .لذلكّ ،

قوات الطوارئ الدولية يوم / 16أيار  1967من سيناء ،والتي كانت ترابط هبا منذ عام
()2
حول
 ،1957ومن ثم أغلق مضيق تريان عىل البحر األمحر يف وجه املالحة اإلرسائيلية  .مما ّ
األزمة من التهديدات اإلرسائيلية باحتالل سوريا ،إىل قضية أخرى خمتلفة متام ًا ،وهي حرية

املالحة عىل خليج العقبة.

مفر من احلرب،
ويف ضوء تلك األحداث ،ظهر جلي ًا للدولة األردنية بأ َّنه ليس هناك ٌ
وحتت ضغط احلاجة وجد امللك حسني نفسه مضطر ًا إىل اللجوء إىل الواليات املتحدة؛

أي اعتداء إرسائييل عىل أراضيه ،ففي يوم / 18أيار 1967
لطلب احلامية يف حالة حدوث ّ

أبلغَ امللك ،السفري األمريكي يف عامن فينديل برينز  Findley Burnsبعد االعتداء اإلرسائييل

عىل سوريا َّ
أن الضفة الغربية ستكون املحطة الثانية ألطامع إرسائيل ،يف حني كان برينز يرى
أ َّنه ليس هناك ٌ
أن إرسائيل ختطط ملهامجة األردن .وهنا أرا َد امللك ما من شأنه َّ
دليل عىل َّ
أن
تفعل الواليات املتحدة إذا ثبت صحة فرضيته؟ .إ َّ
أجاب بقولهَّ :
«إن بالده ستقف إىل
ال أنّه
َ
وأنا لن تلتزم الصمت،
جانب ترصحياهتا ،اإلعالن الثالثي ،ومبدأ أيزهناور وبيان كيندي َّ
إذا حدثت أي تغيريات عىل احلدود األردنيةـ اإلرسائيلية»(.)3

وأحس َّ
بأن حرب ًا كهذه ستضع األردن يف موقف
مل تبدد تلك اإلجابات خماوف امللك،
ّ

حيفه اخلطر ،من مقدرته عىل االختيار ،فإذا نشبت احلرب بني مرص وإرسائيل َّ
فإن الشعب
أمر جيشه بالتصدي لتحركات شعبيه يف مملكته
األردين يف مملكته لن يقبل السكوت ،وإذا َ

( )1خريية قاسمية وآخرون :السياسة األمريكية والعرب ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت،1982 ،
ص.114
( )2يوسف كعوش :اجلبهة األردنية :حرب حزيران عام 1967م( ،د .ن) ،عامن ،1978 ،ص .21

(3) F. R. U. S, 1964–1968, Vol XIX, Arab-Israeli Crisis and War 1967, Document 12
Amman, May 18, 1967.
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تطالبه باالنضامم إىل مرص ،فأغلب الظن َّ
أي احتامل
أن اجليش سوف يعيص أوامره ،ومل ي َقدّ ر َّ
االنتصار عريب يف مواجهة مسلحة مع إرسائيل .ومعنى ذلك ،أ َّنه خارس سواء حدث انتصار

العريب ،أو مل حيدث ،فاالنتصار العريب عىل فرض احتامله ،سوف يضعه يف موقف حمرج،

واهلزيمة سوف تضعه يف موقف ّ
أشد (.)1

ويف الواقعَّ ،
إن تفسري هذه األحداث ملا قد جيري يف املنطقة يف األيام املقبلة ،دفع امللك

حسني إىل جتاوز مجيع اخلالفات العربية ،وإهناء حالة القطيعة السياسية القائمة بني األردن
والشقيقة مرص ،والعودة إىل الصف العريب ،والتمسك باملصالح القومية ذات االهتامم

املشرتك .لذا ،عقد امللك اتفاقية الدفاع املشرتك مع الرئيس عبد النارص يف يوم  /30أيار

 1967يف القاهرة ،والتي نصت «عىل َّ
أن كل اعتداء مسلح يقع عىل أ ّية دولة منها ،تبادر إىل

معونة األخرى املعتدى عليها ،بام يف ذلك استخدام القوات املسلحة لرد العدوان»( .)2مما

قوبل ذلك باستياء بالغ يف واشنطن»(.)3

ويف الساعة السابعة ومخس وأربعني دقيقة من صباح يوم /5حزيران  1967بدأت إرسائيل

أعامهلا العسكرية برضبة جوية متقنة التنفيذ ضد الدول العربية .ويف الوقت الذي كانت
الطائرات اإلرسائيلية قد بدأت تقصف املطارات املرصية ،اتصل وزير اخلارجية األمريكي

دين راسك  Dean Ruskبامللك حسني ،ليحثّه عىل عدم فتح جبهته العسكرية يف احلرب،
ولكن دون جدوى( )4فقد وضع امللك جيشه حتت قيادة القائد املرصي عبد املنعم رياض

()1

( )1حممد حسنني هيكل :حرب الثالثني سنة  :1967االنفجار ،مركز األهرام ،القاهرة  ،1990،ص .654-653
( )2صادق الرشع :حروبنا مع إرسائيل : 1973-1947 :معارك خارسة وانتصارات ضائعة ،دار الرشوق،عامن،
،1997ص .452

( )3الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام  ،1967ـ  ،4ط  ،1مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،بريوت،
 ،1969ص.17

(4) Dann, King Hussein, p163.
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حتركت إىل األردن( .)2وع ّلق راسك عىل ذلك
ويف الوقت نفسه ،كان هناك قوات عراقية قد ّ

بأن الكرامة متيل عليه مساعدة مرص ،خاصةّ ،
«إن احلسني كعريب ،شعر ّ
بقولهّ :
وأن إرسائيل
هي التي قامت بالرضبة األوىل» .ويضيف قائ ً
ال« :لقد كان باإلمكان إجبار اإلرسائيليني

عىل عدم مهامجة الضفة الغربية ،غري ّ
أرص عىل املشاركة يف القتال ،لقد كانت
أن امللك حسني ّ
تلك أكثر اللحظات حزن ًا يف األزمة؛ ألنّه ليس لألردن أ ّية مصلحة يف مهامجة إرسائيل،
ليفقد بعدها الضفة الغربية ،ومدينة القدس»( .)3كام احتلت إرسائيل أيض ًا ،صحراء سيناء
حتى قناة السويس ،بام يف ذلك قطاع غزة ،واستولت أيض ًا عىل مرتفعات اجلوالن السورية
االسرتاتيجية.

حتول الرصاع العريب ـ اإلرسائييل إىل قضية دولية؛ وذلك المتداد
وبعد توقف القتالّ ،

أبعاده وآثاره عىل امتداد املجتمع الدويل كله ،ملا هلذا املجتمع من مصالح ،وعالقات،
واهتاممات ،باملنطقة ،التي يدور عليها هذا الرصاع ،حيث توالت اجتامعات جملس األمن

الدويل ،وطالت مناقشاته .ويف هناية املطاف ،قدّ م اللورد كارادون  Lord Caradonمندوب
بريطانيا الدائم يف األمم املتحدة ،يف  /22ترشين الثاين  1967قرار ًا حصل عىل أصوات

أعضاء جملس األمن الدويل باإلمجاع ،وعرف برقمه  ،242والذي ينص عىل انسحاب
ٍ
أراض احتلت يف حرب  .1967ويف املقابل كان عىل الدول العربية أن تنهي
إرسائيل من
حالة احلرب مع إرسائيل ،وتعرتف بوجودها يف األرايض التي كانت تسيطر عليها ،قبل
حرب .)4(1967

(1) Jack O’Connell: King›s counsel: a memoir of war, espionage and diplomacy in the Middle
East, W. W. Norton, New York , 2011, p 53; Nigel Ashton: King Hussein of Jordan: A
political Life, Yale University press, New Haven, 2008, p 118.

(2) Lyndon Johnson: The Vantage Point: Perspective of the presidency 1963- 1969, Holt,
Rinehart and Winston, New York, 1971, p 296.

(3) Avi Shlaim: Lion of Jordan: The life of King Hussein in war and peace, Allen Lane,
London, 2007, p 242.

(4) F. R. U. S,1964- 1968,Vol XIX,Arab – Israeli Crisis and War, Document 542, New York,
November 22, 1967.
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()1
والسيام بعد أن تعهدت الواليات املتحدة
وعىل الفور ،أ ّيدت احلكومة األردنية القرار
ّ

بالضغط عىل إرسائيل لتنفيذه( .)2ومن جانبها ،أعلنت احلكومة اإلرسائيليةَّ ،
أن القرار

يتضمن عدة نقاطَّ ،
وأنا لن تنسحب قبل معرفة
وأن كل نقطة جيب التفاوض بشأهناَّ ،

رشوط التسوية ،مما دفع ذلك الرئيس األمريكي ليندون جونسون
«إن حقيقة واحدة مؤكدة ،وهي َّ
للتخيل عن تنفيذ القرار ،مربر ًا موقفه بقولهَّ :
أن عملية

Lyndon Johnson

صناعة السالم لن تبدأ قبل أن يبدأ القادة يف الرشق األوسط يف مناقشة القضايا اجلوهرية

للرصاع ،للتوصل إىل اتفاق ،وبغري ذلك ،لن يتم التقدم نحو السالم»(.)3

ومل يقف األمر عند هذا املوقف ،حيث واصلت القوات اإلرسائيلية اعتداءها عىل

األرايض األردنية ،وبلغ التصعيد ذروته عقب انفجار لغم حتت حافلة ركاب تنقل تالميذ
إرسائيليني ،داخل األرايض املحتلة ،يف يوم  /18آذار  ،1968وأسفر هذا احلادث عن مقتل

شخصني ،وإصابة آخرين بجراح .وعىل الفور ،أصدرت احلكومة اإلرسائيلية األوامر
الستدعاء االحتياط ،مما دفع رئيس الوزراء األردين آنذاك هبجت التلهوين ،بإبالغ الواليات

املتحدة باختاذ التدابري العاجلة ،ملنع أ َّية عملية عسكرية إرسائيلية ضد األردن( )4بحجة الرد
عىل غارات الفدائيني الفلسطينيني .إ ّ
ال ّ
محل احلكومة األردنية مسؤولية
أن الرئيس جونسون َّ
عملية التفجري ،مطالب ًا إ ّياها ببذل مزيد من اجلهود للسيطرة عىل مثل هذه احلوادث»(.)5

شن يف يوم  /21آذار  ،1968هجوم ًا
وبعد استكامل اجليش اإلرسائييل استعدادهّ ،
لكن اجليش العريب
عسكري ًا واسع النطاق ،يتمثل بعبور هنر األردن ،يف منطقة الكرامةّ ،
( )1الوثائق األردنية لعام  ، 1967أيار ـ كانون أول ،دائرة املطبوعات والنرش ،عامن ،1973 ،ص .330
( )2موسى ،تاريخ األردن ،ج ،2ص .238

(3)F. R. U. S,1964- 1968,Vol XX,Arab -Israeli Dispute, 1967- 1968, Document 92
Washington, February 24,1968.

(4)F. R. U. S,1964- 1968, Vol XX, Arab – Israeli Dispute,1967- 1968,Document 117,
Washington, March 20,1968.

(5) F. R. U. S, 1964 -1968, Vol XX, Arab – Israeli Dispute,1967- 1968, Document 120,
Washington, March 21, 1968.
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األردين ،وبدعم من املقاومة الفلسطينيةّ ،
متكنا من إجبار اجليش اإلرسائييل عىل ترك أرض
وفر من املعركة مدحور ًا ،ومل تتمكن
املعركة؛وذلك بعد أن أصطىل بنريان اجليش األردينّ ،
إرسائيل من إدخال نجدات جديدة ،مما زاد من خسائرها(.)1

انتجت معركة الكرامة معها بداية الرشخ يف العالقة احلميمة بني احلكومة األردنية،

واملنظامت الفلسطينية ،املقيمة عىل أراضيها ،والتي أغفل قادهتا الدور احلاسم والرئيس

للقوات األردنية يف املعركة ،وأخذت تذيع يف مجيع أنحاء العامل العريب َّ
أن املعركة كانت معركة
الفدائيني فقطَّ ،
وأن مسامهة اجليش األردين كانت مسامهة جزئية ثانوية .وبالتايل أكسبت
املعركة املنظامت الفلسطينية شهرة عريضة ،وتعاطف ًا واسع النطاق عىل الصعيد العريب.
واألخطر من ذلكّ ،
أن تلك املنظامت التي تشكلت عىل الساحة األردنية كانت تنتسب إىل

خمتلف التيارات الفكرية ،وكذلك مصالح الدول الداعمة ملختلف الفصائل ،فقد فرضت
عليها شيئ ًا من الوصاية ،وسحبت منها قرارها الذايت ،وألزمتها يف هناية األمر باخلضوع هلا،

وألغراضها ،ومراميها ،فانعكس ذلك كله عىل العالقات األردنية ـ الفلسطينية انعكاس ًا
سيئ ًا ( )2لتشكيله حتدي ًا للنظام الرشعي األردين.
ويف عام  ،1970بدأت األمور تسري من سيئ إىل أسوأ يف األردن ،وبلغ التصعيد ذروته

يف /6أيلول من العام نفسه عندما اختطفت اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني ،ثالث طائرات
جتارية من أوروبا الغربية ،اثنتني أمريكيتني ،والثالثة سويرسية .وقد هبطت طائرتان منهام

يف مطار صحراوي بمنطقة األزرق ،شامل رشق عامن .أما الطائرة الثالثة ،فقد تم حتويلها إىل
مطار القاهرة .وبعد ثالثة أيام ،أي يف يوم /9أيلول اختطفوا أيض ًا طائرة ركاب بريطانية،
فجروا الطائرات املخطوفة ،مما
وهبطوا هبا يف املطار الصحراوي ذاته .ويف يوم  /12أيلول ّ
ّ
شكلت هذه العملية حتدي ًا سافر ًا لسيادة الدولة األردنية (.)3

()1حممود الناطور :معركة الكرامة ،األهلية للنرش والتوزيع ،عامن ،2009،ص .269

( )2عبد السالم املجايل :بوابة احلقيقة ،رشكة املطبوعات للتوزيع والنرش ،بريوت ،2011 ،ص .150

( )3سيد عيل العدروس :اجليش العريب األردين  :1979 - 1904تقويم وحتليل للعمليات العسكرية ،جلنة
النرش ،عامن ،1983 ،ص .282
30

ويف تلك األجواء امللتهبة ،أ ّيدت إدارة الرئيس ريتشارد نيكسون  Richard Nixonالدعم

إلجراءات احلكومة األردنية املتخذة؛ لبسط سيادهتا القانونية عىل أراضيها ،وتقديم املساندة

العسكرية هلا ،يف حال ما إذا تدخلت القوات السورية ،أو العراقية ( )1لتثبيت املنظامت

الفلسطينية يف قواعدها ،عىل األرايض األردنية .ويرجع االهتامم األمريكي بالوقوف إىل
جانب امللك حسني يف أزمته؛ باعتباره كان دوم ًا ينادي باالعتدال ،ومقاومته لتيارات

التطرف ،ويتجنب الشعارات املعادية للغرب .وبالتايل ستكون نتيجة سقوطه جعل الرشق
األوسط برمته متطرف ًا ،ويف املحصلةَّ ،
فإن إرسائيل لن تسمح للمنظامت الفلسطينية بإقامة

قواعد هلا عىل طول حدودها مع األردن ،مما سيؤدي بالتأكيد إىل حرب أخرى يف الرشق
األوسط(.)2

شن اجليش األردين محلته العسكرية ضد الفدائيني،
ويف صباح يوم  /17أيلول َّ 1970

ورسعان ما حت ّققت املخاوف األردنية ،إذ عربت احلدود الشاملية األردنية قوة سورية
مدرعة ،واشتبكت مع قواته املسلحة .ويف مساء يوم  /20أيلول أصبح األردن يف وضع

بالغ اخلطورة؛ لبقائه كدولة مستقلة ذات كيان ،ذلك َّ
أن الفرقة الثانية األردنية اضطرت
للرتاجع ،وتقدمت القوات السورية ،وسيطرت عىل الطريق احليوي بني مدينتي إربد،
واملفرق .واتصلت بقوات الفدائيني ،وجيش التحرير الفلسطيني.

ويف ظل هذه الظروف الصعبة ،ناشد امللك حسني الواليات املتحدة ،للقيام برضبات

جوية ،ضد تقدم القوات السورية ،لكن تراجعت عن الوقوف إىل جانبه ،لعدم جاهزية

قواهتا ،للقيام بأ ّية عملية عسكرية ،فاألسطول السادس األمريكي بعد حرب فيتنام كانت
تعوزه الطائرات العمودية ،حلمل قواته البحرية إىل املنطقة( .)3كام كان أيض ًا حلفاء الواليات
(1) F. R. U. S ,1969–1976,Vol XXIV, Middle East Region and Arabian Peninsula
1969–1972,Document 246,Washington,September 16,1970.
(2) Henry Kissinger: White House Years, Little; Brown, Boston,1979,pp 596- 597.
(3) Peter Mangold: Superpower Intervention in the Middle East, Croom Helm, London,1978,p
108.
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املتحدة غري متعاونني( .)1وحلل هذا اإلشكال ،أبلغت اخلارجية األمريكية ،سفريها لدى
دين براو Dean Brown

التأكد من موقف امللك من عملية تدخل اجليش اإلرسائييل

عامن
بري ًا داخل األرايض األردنية ،باعتبار الكلمة األخرية بشأن نوعية التدخل جيب أن تعود
لكن امللك مل يؤيد االقرتاح األمريكي()3وبد ً
قر َر امللك االعتامد عىل موقف
له(ّ )2
ال من ذلكّ ،
فشن يف يوم  /22أيلول هجوم ًا شام ً
ال ضد القوات الربية السورية ،مما دفعها
شعبه وجيشهّ ،
إىل االنسحاب لفقداهنا أي غطاء جوي(.)4

ويف أعقاب هذه األحداث ،طرح امللك حسني يف يوم /15آذار  1972مرشوع اململكة

العربية املتحدة ،عىل املستوين اإلقليمي والدويل؛ إلعادة ترتيب البيت األردين ـ الفلسطيني،

عىل أساس تنفيذ قرار جملس األمن الدويل رقم  .242وأبرز ما تناول هذا املرشوع :أن تصبح
اململكة األردنية اهلاشمية «مملكة عربية متحدة» وتتكون هذه اململكة من قطرين :األردن،
وعاصمته ّ
عمن ،وفلسطني ،وعاصمتها القدس .ورئيس الدولة هو امللك ،وللمملكة قوات
مسلحة واحدة .وتكون السلطة القضائية املركزية منوطة بمحكمة عليا مركزية .وتنحرص

مسؤوليات السلطة التنفيذية يف الشؤون ذات العالقة باململكة كشخصية دولية واحدة،
ويتوىل السلطة التنفيذية ،والقضائية ،والترشيعية ،يف كل قطر أشخاص من أبنائه (.)5

وقد كان اهلدف من طرح هذا املرشوع ،املحافظة عىل زمام املبادرة السياسية ،فيام

خيص القضية الفلسطينية ،وعدم ترك املجال لآلخرين لتقرير مصري الشعب الفلسطيني،
واألرض الفلسطينية ،خاصة يف الضفة الغربية التي حتتلها إرسائيل منذ عام  .1967كام أراد

( )1أرشف عتوم :العالقات األردنية ـ األمريكية  ،1973-1967رسالة ماجستري ،اجلامعة األردنية،عامن،2014،
ص .74

(2) F. R. U. S,1969- 1976,Vol XXIV, Middle East Region and Arabian Peninsula ,Document
303,Washington, September 21 ,1970.

(3) F. R. U. S,1969- 1976,Vol XXIV, Middle East Region and Arabian Peninsula ,Document
304,Washington,September 21 ,1970.

(4)Mangold, Superpower Intervention,p109 .

( )5الدستورّ ،
عمن ،ع / 16 ،1667آذار ،1972 /ص .1
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األردن من ذلك إجياد حل سلمي مع إرسائيل ،يقبله الفلسطينيون .ومن الناحية االقتصادية
واالجتامعيةّ ،
فإن املرشوع يساهم يف دمج فلسطيني األردن داخل النظام االجتامعي يف

اململكة األردنية اهلاشمية ،وسيعزز فرص النجاح خلطة التنمية االجتامعية واالقتصادية،
التي أعلنت يف آواخر عام  .1972ومن فوائد املرشوع أيض ًا ،أنّه يساهم يف تشكيل هوية
الشخصية الفلسطينية ،واملحافظة عىل العالقات األرسية بني الشعبني (.)1

إ ّ
أن منظمة التحرير الفلسطينية ،رفضت ذلك املرشوع؛ عىل أساس ّ
ال ّ
أن سلطة اختاذ

القرار بالشؤون الفلسطينية هي بيد الشعب الفلسطيني .كام قادت احلكومات العربية يف

واتمت املرشوع بأنّه نتاج
مرص والعراق وليبيا وسوريا محلة إعالمية ضد امللك حسنيّ ،

أمريكي ( .)2كام سارعت إرسائيل إىل إعالن معارضتها للمرشوع؛ من منطلق ّ
أن امللك
افرتض تنظيم مستقبل منطقة حتت سيطرهتا ،قبل التفاوض عىل إعادهتا ،فإن كان يريد
استعادة الضفة الغربية ،فيجب عليه أن يتفاوض معها أو ً
ويتعرف عىل رشوطها(.)3
ال،
ّ

أما فيام يتعلق بموقف الواليات املتحدة من فكرة مرشوع اململكة املتحدة ،فقد جتنبت
التعليق عليه( )4لتفادي ما وصف به املرشوع من أ َّنه مبادرة أمريكية( .)5ومن ثم متاشي ًا مع
الرغبة اإلرسائيلية املعارضة له .وبالتايل ،اكتفت الواليات املتحدة فقط بتحديد موقفها من

املرشوع يف ضوء أمرين رئيسيني ،األول :أنّه مسألة داخلية من اختصاص األردن ،والثاين:أنّه
لن يوضع موضع التطبيق إ ّ
ال بعد تسوية أزمة الرشق األوسط( .)6وبذلك ،سارت إدارة
( )1أمحد اخلاليلة :االسرتاتيجية األردنية وارتباطاهتا بالقضية الفلسطينية :جذورها ـ حارضها ـ مستقبلها،
(د .ن)( ،د .م)،1998 ،ص .328
( )2الوثائق الفلسطينية العربية لعام  ،1972مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،بريوت ،1975،ص .145-119

(3)Shlaim, Lion of Jordan,p 346.

( )4عدنان أبو عودة :إشكاليات السالم يف الرشق األوسط :رؤية من الداخل ،املؤسسة العربية للدراسات
والنرش ،بريوت ،1999 ،ص .25
(5)Yehuda Lukacs: Israel, Jordan, and the Peace Process, Syracuse University Press, New
York, 1997,p 122.

( )6الرأيّ ،
عمن ،ع / 30 ،256آذار ،1972 /ص1؛ إبراهيم الرشعة :مرشوع اململكة العربية املتحدة عام
،1972دراسات :العلوم اإلنسانية واالجتامعية ،مج ، 31ع ،2004، 1ص .167
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نيكسون بشكل أو بآخر عىل هنج إدارة الرئيس السابق جونسون ،باعتباره مل يلتزم بتطبيق
قرار جملس األمن الدويل رقم  ،242لتحقيق تسوية سلمية بني العرب وإرسائيل.
حرب ترشين األول 1973

لقد أ ّدى فشل املساعي الدولية ،يف التوصل إىل تسوية سلمية ،عىل أساس قرار جملس

األمن الدويل رقم  ،242بعد انتهاء حرب حزيران عام  ،1967إىل إجياد حالة من الالحرب،

والالسلم ،يف منطقة الرشق األوسط .وبذلك ،حدّ د الرئيس مجال عبد النارص موعد دخول
املعركة مع إرسائيل يف ذلك الوقت بقوله« :بأ َّننا لن نبدأ املعركة قبل أن نستعد هلا ،ولن
نتأخر حلظة واحدة ،بعد أن نستكمل استعداداتنا»(.)1

ولكن عىل أثر وفاة الرئيس عبد النارص يف آواخر عام  ،1970واختيار أنور السادات
رئيس ًا للجمهورية املرصية ،سعى يف بادئ األمر إىل إعطاء الواليات املتحدة مزيد ًا من

الفرص؛ للتوصل إىل تسوية سياسية مع إرسائيل ،خاصة إذا ما اسرتضاها بالتضحية ببعض
مظاهر االسرتاتيجية النارصية ،كتخليه عن ارتباط مرص باالحتاد السوفيتي ،وعن النهج
االشرتاكي .ويظهر ذلك عندما طلب من السوفيت ترحيل نحو عرشين ألف ًا من خربائهم

فتم له ذلك يف عام .)2(1972
عن مرصَّ ،

ويف هذا السياق ،ع ّلقت جيهان السادات يف كتاهبا سيدة من مرص ،بقوهلا« :لقد كانت
رؤية أنور السادات عن مرص ختتلف اختالف ًا كبري ًا عن رؤية عبد النارص ،كان أنور يريد

ختفيف حدة الرقابة ،وتشجيع احلوار السيايس ،وبعكس عبد النارص ،كان أنور يريد أن
يفتح أسواق مرص عىل أسواق الغرب املجزية ،ومل يكن أنور يرغب يف االستمرار يف حرب
االستنزاف ضد اإلرسائيليني»( )3نظر ًا لضخامة التكلفة االقتصادية التي أضحى ينوء هبا
كاهل االقتصاد املرصي.

الوهاب الزنتاين :مجال عبد النارص رجل العرب :من امليالد إىل الرحيل ،دار غريب ،القاهرة،2009 ،
( )1عبد ّ
ص .366
( )2حسن نافعه :مرص والرصاع العريب اإلرسائييل من الرصاع املحتوم إىل التسوية املستحيلة ،مركز دراسات
الوحدة العربية ،بريوت ،1984 ،ص .50
( )3جيهان السادات :سيده من مرص ،املكتب املرصي احلديث ،القاهرة ،1987 ،ص .298
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إ ّ
ال ّ
أن الواليات املتحدة ،ع ّلقت مجيع األنشطة الديبلوماسية لتسوية الرصاع؛ وذلك

لتصورها ّ
بأن مأزق الرشق األوسط خيدم مصاحلها ،وذلك من خالل إقناع حلفاء االحتاد
السوفيتي من الزعامء العربّ ،
بأن السوفيت غري قادرين عىل مساعدهتم لتحرير أراضيهم
املحتلة ،مهام كانت مساعداته السياسية والعسكرية هلم .كام مل يكن لدى إرسائيل أي اهتامم

حقيقي يف التفاوض ،حيث كان هدفها اإلبقاء عىل وضع احلدود الراهن عىل مجيع اجلبهات،

وعدم تقديم أ ّية تنازالت من أجل السالم .ويكمن يف أساس هذه السياسة االفرتاض القائل

ّ
بأن الوضع القائم يمكن أن يدوم إىل األبد؛ لقدرهتا العسكرية عىل ردع العرب من القيام
بأية حرب ،وقبلت الواليات املتحدة هبذا املنطق ( )1مما جعل تلك العملية السلمية تأخذ
اجتاه الطريق املسدود.

وبالنتيجة ،توصل السادات إىل االقتناع بأنّه البدّ من خوض احلرب ،وكان من الطبيعي

أن يلتفت نحو سوريا ،للتحالف معها ضد العدو املشرتك ،فقد كان عبد النارص قد خاض
حرب  1967ابتداء من حتالفه مع سوريا ،وبدا للسادات أنّه بدوره يستطيع احلرب بالتحالف

معها يف حتقيق هدف الدولتني يف حترير األرايض العربية املحتلة ،وذلك عن طريق توجيه

رضبة عسكرية كربى ضد إرسائيل ،بقصد دفع املجتمع الدويل إىل التحرك إلجياد تسوية

سياسية ،تكون لصالح األطراف العربية (.)2

وال بدّ من اإلشارة هنا ،إىل ّ
أن التخطيط ،والتحضري للهجوم العسكري بني القيادتني

برسية تامة ،حيث مل يطلع السادات ،واألسد ،امللك حسني
املرصية والسورية كان جيري ّ

شن اهلجوم( .)3والسؤال املطروح هنا ،ملاذا استثني األردن من املشاركة يف
عىل خمططات ّ
بأي علم عن موعد اهلجوم؟ .عىل الرغم من ّ
أن جبهته هي من
احلرب؟ .أو حتى إحاطتها ّ
(1) Asaf Siniver: The Yom Kippur War, Politics, Legacy, Diplomacy, Oxford University Press,
New York, 2013, p 86.

( )2حممد فوزي :حرب أكتوبر عام  :1973دراسة ودروس ،دار املستقبل العريب ،بريوت ،1988 ،ص .13

( )3عبد اهلل الثاين بن احلسني ،ملك األردن :فرصتنا األخرية :السعي نحو السالم يف زمن اخلطر ،دار الساقي،
بريوت ،2011 ،ص .64
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مهها عىل اإلطالق ،حيث ّ
أخطر اجلبهات العربية ،وأ ّ
أن فيها القدس والضفة الغربية ،ومما

ّ
الشك فيهّ ،أنا تعترب من الناحية القومية ،والعسكرية ،أهم من سيناء ،واجلوالن بكثري.
ويبدو ذلك لألسباب التالية:
.1

ّ
إن اشرتاك األردن يف احلرب ،سوف يطور الرصاع إىل مدى أبعد بكثري ،مما كان
خمطط ًا له أص ً
ال؛ألن عملية اقتحام الضفة الغربية سوف تنقل اخلطر إىل قلب إرسائيل

مبارشة ،بزخم أرسع بكثري من املعارك يف سيناء ،أو اجلوالن .وهبذه احلالة ،ر ّبام تنأى
السياسة املرسومة عن أهدافها املحدودة()1التي تتمثل يف كرس حالة اجلمود السيايس.
فض ً
ال عن ّ
أن األردن ،إن متكن من حترير بعض املناطق املحتلة من الضفة الغربية،
فإنّه لن يتنازل عنها ملنظمة التحرير الفلسطينية (.)2

.2

افتقار القوات األردنية ملنظومة الدفاع اجلوي ،األمر الذي ال يمكنها معه من صدّ أي
هجوم إرسائييل كارثي عليها ،انطالق ًا من أقاليم نفوذها العسكري يف جنوب سوريا،
حيث َّ
أن السالح اجلوي األردين ال يتجاوز أكثر من رسبني من الطائرات ،وقواته

الربية تفتقر لألسلحة احلديثة ،مقارنه مع إرسائيل .لذلك توصل األردن إىل َّ
أن من
األفضل عدم اشرتاكه يف احلرب ،وإ َّنام يأيت واجبه بعد احلرب (.)3

وعىل أي حال ،تلقت غرفة العمليات يف البيت األبيض ،يوم  /6ترشين األول ،1973

بعد الساعة السادسة صباح ًا بتوقيت واشنطن ،برقية عاجلة من السفارة األمريكية يف تل

أبيب ،تؤكد فيها رئيسة احلكومة اإلرسائيلية غولدا مائري  Golda Meirبالدليل القاطع أخري ًا
َّ
بأن مرص وسوريا ختططان للهجوم عند الساعة السادسة مسا ًء بتوقيت الرشق األوسط ـ

( )1الرشع ،حروبنا مع إرسائيل ،ص .535

( )2عبد املجيد الشناق :التاريخ السيايس للعالقات األردنية ـ السورية منذ االستقالل حتى عام  ،1976جلنة
تاريخ األردن ،عامن ،1996 ،ص .440
( )3د  .ك  .باليت :احلرب العربية اإلرسائيلية الرابعة :العودة إىل سيناء ،ترمجة طالل الكيايل ،املؤسسة العربية
للدراسات والنرش ،بريوت ،1975 ،ص .101-100
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الثانية عرشة ظهر ًا بتوقيت واشنطن ـ يف حني َّ
أن إرسائيل ال تعتزم استباق التحرك العريب،
وطلبت بأن تتجه اجلهود األمريكية إىل احليلولة دون نشوب حرب(.)1

ويف غضون الساعتني األخريتني قبل بدء احلرب ،توىل وزير اخلارجية األمريكي هنري

كيسنجر Henry Kissinger

حماولة التوسط بني العرب وإرسائيل ،فدعا اإلرسائيليني إىل

ّ
وحث السوفيت عىل استخدام نفوذهم ملنع احلرب ،واتّصل
عدم القيام بعملية وقائية،
هاتفي ًا بالسفري املرصي لدى األمم املتحدة؛ إلبالغه بام جاء يف الرسالة اإلرسائيلية ،من َّ
أن
إرسائيل لن تلجأ إىل عملية وقائية(.)2

كام أرسل كيسنجر يف الوقت نفسه ،رسالته إىل امللك حسني ،حماو ً
ال فيها طلب املساعدة،

أي هجوم من
بتأمني ضبط النفس ،والتدخل الفوري بدفع الرئيسني السادات واألسد ملنع ِّ

هذا النوع .وأجابه امللك بقوله« :إنّه يقدر الروح التي كانت قد أرسلت الرسالة ،ولكن
لألسف كان ذلك بعد فوات األوان»( .)3وعىل ما يبدو َّ
أن جواب امللك كان معروف ًا مسبق ًا،
ويؤكد ذلك كيسنجر يف مذكراته بقولهَّ :
«بأن أمله بتدخل امللك كان ضعيف ًا؛ ّ
ألن اهلجوم إذا
كان متفق ًا عليه ،فلن تقبل أ ّية دولة وضع حد له»(.)4
كان اختيار توقيت اهلجوم مناسب ًا جد ًا ،إذ كان اإلرسائيليون حيتفلون يف ذلك اليوم
بعيد الغفران ،وهو أعظم أعيادهم ،وبالتايل مل يكن يف حتصيناهتم األمامية إ ّ
ال احلد األدنى
من القوات العسكرية ،مما حقق نتائج مهمة عىل اجلبهة العربية ،إذ عرب اجليش املرصي

وكبد إرسائيل خسائر
قناة السويس بالقوة ،واستوىل عىل املواقع
ّ
املحصنة يف خط بارليفّ ،
شن اجليش السوري
فادحة يف القوات ،والدبابات ،والطائرات .ويف الوقت نفسه أيض ًاّ ،
(1)F. R. U. S ,1969 -1976, Vol XXV, Arab – Israeli Crisis and War 1973, Document 97,
Washington, undated.

(2) Henry Kissinger: Years of Upheaval ,Little, Brown,Boston,1982, p 454.

(3) F. R. U. S, 1969- 1976, Vol XXV, Arab – Israeli Crisis and War 1973, Document 102,
Washington, October 6, 1973; Kissinger, Years of Upheaval, P 454.

(4) Kissinger, Years of Upheaval, P 454.
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هجوم ًا مدرع ًا عايل الفعالية عىل مرتفعات اجلوالن ،مما أجربها أيض ًا عىل إخالء مواقعها
واالنسحاب منها (.)1

وملا تبني للواليات املتحدةّ ،
هبت لنجدته
أن اجليش اإلرسائييل غري قادر عىل الصمودّ ،

بجرس جوي ،حيمل أحدث الدبابات ،والطائرات ،والصواريخ؛ لإلبقاء عىل امليزان
العسكري يف صاحله .كام وساعدته االستخبارات األمريكية عن طريق أقامر التجسس
الصناعية ،يف الكشف عن نقاط الضعف عىل جبهات القتال ،األمر الذي ساهم يف تغ ّلب
اجليش اإلرسائييل عىل عنرص املفاجأة ،حيث أرسع عىل توجيه هجوم ًا مضاد ًا كبري ًا عىل
اجلبهة السورية ،واستعاد معظم األرايض التي فقدها خالل األيام الثالثة األوىل من

القتال(.)2

ويف تلك الفرتة احلرجة ،ناشد السادات ،امللك حسني برضورة اشرتاك بالده يف القتال،
وذلك بفتح جبهته الغربية مع إرسائيل عىل امتداد هنر األردن ،مشري ًا إىل َّ
أن مصري العامل

العريب يتوقف عىل قراره ( .)3كام أبلغ يف الوقت نفسه ،القائم بأعامل السفارة السوفيتية يف
ّ
عمن ،احلكومة األردنية بأنّه َ
حان الوقت عىل مجيع الدول العربية أن تدخل يف القتال اآلن(.)4
ويف ظل هذه التطوراتَّ ،
حذرت إرسائيل يف الوقت نفسه احلكومة األردنية من التورط

ّ
وفيه»بأن إرسائيل ستسحق
يف احلرب ،بواسطة السفري براون بتوجيه هتديد إىل امللك حسني،
األردن إذا اشرتكت يف احلرب»( .)5وهنا البدّ من اإلشارة إىل ّ
أن هذا التحذير كان رضوري ًا
حسب التصور اإلرسائييل؛ ألهنا خاطرت ،ونقلت الفرقة التي كانت تعمل عىل احلدود

( )1يوسف كعوش :حرب رمضان وحتطيم األسطورة،ط( ،1د .ن) ،عامن ،1974 ،ص .75-72

(2) Siniver, The Yom Kippur War, p 76.

(3)F. R. U. S , 1969- 1976, Vol XXV, Arab – Israeli Crisis and War 1973, Document 150,
Amman, October 10, 1973
(4) F. R. U. S,1969- 1976,Vol XXV, Arab – Israeli Crisis and War 1973,Document 135,
Washington, October 9,1973
(5) F. R. U. S , 1969- 1976, Vol XXV, Arab – Israeli Crisis and War 1973, Document 150,
Amman, October 10, 1973 .
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األردنية من اجلبهة االسرتاتيجية الوسطى ،إىل اجلبهة الشاملية؛ لتوجيه رضبة قوية لسوريا،
مما يثني امللك عن الدخول اىل احلرب( )1بفتح جبهة ثالثة.

لقد حتمت تطورات تلك احلرب منذ بدايتها عىل األردن إىل اختاذ اجراءات رسيعة.
ويشري إىل ذلك امللك حسني قائ ً
ال« :ك ّنا نقدر إمكانية إقدام إرسائيل عىل حماولة لتغيري مواقعها

عىل األرض لصاحلها مرة ثانية .ويف ضوء ذلك أعل ّنا عىل الفور التعبئة يف األردن عىل كافة
املستويات ،لتفويت أ ّية فرصة الحتامل قيام إرسائيل بعملية اخرتاق اجلبهة الشاملية ،التي قد

يتعرض نجاحها للخطر ليس األردن فحسب ،بل سوريا الشقيقة»

()2

ويف ذلك الوضع اخلطري ،مل يكن األردن يف صورة اإلعداد للعملية العسكرية ،وترتيبها،
وتوقيتها .مما أفقده لفرصة اإلفادة من عامل املباغتة ،فض ً
ال عام يعانيه من بعض النواقص

()3
قرر امللك
العسكرية األساسية ،خاصة يف جمال الدفاع اجلوي  .وللخروج من هذا املأزقّ ،

القيام باختاذ خطوة فعلية ،تتمثل يف إرسال قوة أردنية مدرعة ،إىل اجلوالن السوري؛ لكي
يتجنب مسار ًا أكثر خطورة ،وهو فتح جبهة ثالثة بمهامجة إرسائيل عىل طول هنر األردن (.)4

ولتجنب تصعيد األحداث ،دعا كيسنجر امللك حسني بتأجيل قراره لدخول القتال،
ألطول فرتة ممكنة ،عىل األقل من(48ـ  )36ساعة أخرى ،متأم ً
ال أن تؤدي جهوده املبذولة،
من خالل قنواته الديبلوماسية إلهناء القتال( .)5وعىل ما يبدوّ ،
أن امللك حسني حتى تلك
اللحظة ،كان يشعر ّ
بأن الواليات املتحدة يف موقف جيد ،يسمح هلا بالتوصل إىل إيقاف

( )1موشيه زاك :احلسني والسالم :العالقات األردنية ـ اإلرسائيلية ،دار اجلليل ،عامن ،2000،ص .277-276
( )2احلسني بن طالل :مخسة وعرشون عاما من التاريخ  ،1977-1952جمموعة خطب جاللة امللك احلسني بن
طالل املعظم ملك اململكة األردنية اهلاشمية ج ،3مطاوع ،عامن ،1977 ،ص  .425وسيشار إليه فيام بعد،
جمموعة خطب جاللة امللك احلسني.
( )3جمموعة خطب جاللة امللك احلسني ،ص .484-483

 Israeli Crisis and War 1973,Document 147,ـ (4) F. R. U. S ,1969- 1976,Vol XXV, Arab
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Washington ,October 10,1973.

(5) F. R. U. S ,1969- 1976,Vol XXV,
Amman, October 10,1973.

احلرب املشتعلة ،مما دفعه إىل االستجابة لذلك ،برشط أن ال ينهار النظام السوري ،وإ ّ
ال
سوف يدخل هذه احلرب ( .)1وع ّلق كيسنجر عىل ذلك بقوله« :لقد كان امللك حسني
حكي ًام ،ومل يستجب للمطالب العربية ،والسوفيتية ،واتّبع توصيتي ،وهذا برهن عن حكمته

كرجل دولة»(.)2

ويف تقديريَّ ،
أن استجابة امللك له ،مل يكن يسعى للمحافظة عىل استمرارية العالقات

األردنية ـ األمريكية ،بقدر ما كان يسعى إىل تفادي جر بالده إىل احلرب ،ومحايتها ،واحلفاظ

عليها مستقرة وآمنة ،فالقوة ال العواطف هي التي يعتد هبا ،يف مثل هذه الظروف .وما يؤكد
ذلك ،ترصيح امللك حسني خالل لقائه رجال الصحافة األجنبية يف الديوان امللكي اهلاشمي
يف  /17ترشين األول  »1973بقوله« :وإنّني شخصي ًا ،ومنذ حزيران  1967وربام قبل ذلك،

كنت أؤكد باستمرار ويف كل مكان ذهبت إليه يف هذا العامل ،عىل أنّه ما مل يتم التوصل إىل
حل مرشّ ف ،وعادل ،ملأساة فلسطنيّ ،
فإن اخلطر الكبري سيبقى كامن ًا .ذلك اخلطر الذي ال
هيدد مجيع أبناء هذه املنطقة من العامل فحسب ،بل يمتد هتديده إىل العامل بأرسه» .ويضيف
امللك قائ ً
ال« :وإنّني أؤمن ّ
بأن ما جرى من تطورات يف املايض القريب ،تقع مسؤوليتها

عىل عاتق اإلرسائيليني؛ وذلك بسبب سياساهتم املتصلبة واملتعجرفة ،فإرسائيل اختارت

أن تتبنى سياسة توسعية ،تغلفها بام تسمية احلصول عىل حدود آمنة ،يمكن املحافظة عليها.
وإنّني اعتقد ّ
أن عىل العامل يف هذا الظرف أن يقدر مواقفه ،ومسؤولياته ،ومدى تورطه ،وما

يتعرض إليه اآلن من خماطر «(.)3

تضمنت مساعي كيسنجر يف جس نبض احلكومتني املرصية ،واإلرسائيلية حول
لقد ّ

إمكانية وقف إطالق النار ،يف املكان الذي تم التوصل إليه ،ولكن رفضت احلكومة
اإلرسائيلية ربط وقف إطالق النار بالعودة للوضع القائم سابق ًا .وكذلك جاء رد الفعل
(1)F. R. U. S ,1969

 Israeli Crisis and War 1973,Document 155,ـ -1976,Vol XXV, Arab
Amman, October 11,1973.
( )3جمموعة خطب جاللة امللك احلسني ،ص  423ـ .426
40

(2) Kissinger, Years of Upheaval, p 500.

املرصي بنفس املستوى ،ومؤداه َّ
أن أي وقف إلطالق النار ينبغي أن يرتبط مبارشة
بخطة حمددة ،لالنسحاب اإلرسائييل الكامل من مجيع األرايض العربية املحتلة يف حرب

.)1(1967

ومع ضعف الفرصة يف التوصل إىل حل ،أرسل امللك حسني رسالته إىل كيسنجر يف /13

ترشين األول  ،1973يبلغه فيها َّ
«إن مهلة الثامين واألربعني ساعة التي كان قد طلبها منه
بإرجاء اختاذ أي قرار قد انتهت»( .)2واستناد ًا لذلك ،أصدرت القيادة العسكرية األردنية
أوامرها يف اليوم نفسه ،للواء املدرع  40بالتحرك إىل جبهة اجلوالن ( )3مما قوبل ذلك بأسف

يوسع نطاق احلرب ،ويطيل من أمدها (.)4
عميق يف واشنطن؛ باعتباره سوف ّ

كام دخلت دائرة احلرب مرحلة جديدة وخطرية ،يف يوم /17ترشين األول ،عندما

اختذت الدول العربية النفطية قرار ًا بتخفيض إنتاج دوهلم من النفط ،بمعدل

5

 %كل

شهر ،بل ّ
ّ
خفضت إنتاجها مبارشة ،بنسبة  .10%وأوقفت التصدير كلي ًا إىل
أن السعودية
قررت أيض ًا رفع سعر الربميل  ،% 70أي
الواليات املتحدة ،وبجانب قرار خفض إنتاجهاّ ،
هزه عنيفة يف الدول
من  3دوالرات إىل  5دوالرات للربميل الواحد ،مما أحدث هذا القرار ّ
الصناعية األوروبية (.)5

ويف ضوء تلك األحوال ،توجه كيسنجر يف  /20ترشين األول إىل موسكو ،بنا ًء عىل

دعوة عاجلة من الرئيس السوفيتي ليونيد برجينيف  Leonid Brezhnevللعمل عىل إيقاف
(1)William B. Quandt: Peace Process: American Diplomacy and the Arab- Israeli Conflict
since 1967, Brookings Institution Press, Washington D. C, 2005,p 110.

(2) F. R. U. S ,1969- 1976,Vol XXV, Arab – Israeli Crisis and War 1973,Document 171,
Amman, ,October 13,1973; Kissinger, Years of Upheaval,P 569.

( )3العدروس ،اجليش العريب األردين ،ص .306

( )4جريدة النهار :حرب  6ترشين :ملف النهار ،رشكة النهار للخدمات الصحفية ،بريوت  ، 1973،ص .52
( )5حممد حلة :موقف الواليات املتحدة األمريكية من الوحدة العربية  ،2008 - 1918مركز دراسات الوحدة
العربية ،بريوت ،2014،ص .451
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أصدر جملس األمن الدويل قراره الشهري رقم
احلرب املشتعلة ،ويف يوم  /22ترشين األول،
َ

 ،338وقد تضمن القرار ما ييل:

أو ًال :يطالب جملس األمن الدويل كل األطراف يف املعارك احلالية بوقف إطالق النار،

ووضع حد عاجل للنشاط العسكري يف ظرف اثنتي عرشة ساعة ،عىل األكثر ،بعد إصدار
هذا القرار ،وعند املواقع التي حتتلها حالي ًا.
ثاني ًا :يطالب جملس األمن األطراف املعنية بالبدء فور ًا بعد وقف إطالق النار يف تطبيق

القرار رقم  ،242لعام  1967وبكل بنوده.

يقرر أن جتري عىل الفور مفاوضات بني األطراف املعنية ،وحتت اإلرشاف
ثالث ًاّ :
املناسب؛ من أجل إقرار سالم عادل ودائم يف الرشق األوسط .وبناء عىل ذلك ،أعلنت
احلكومة األردنية موافقتها عىل القرار ،وكذلك كل من مرص وسوريا وإرسائيل فور

صدوره (.)1

مؤمتر جنيف للسالم كانون األول 1973

لقد شهدت الفرتة التي أعقبت حرب ترشين األول عام  ،1973مشاركة أمريكية مل

يسبق هلا مثيل يف البحث عن تسوية سلمية للرصاع العريب ـ اإلرسائييل ،حيث مل يكن يف
وسعها أن تظهر يف أعني العرب معدومة احلساسية ،الحتالل إرسائيل أراضيهم ،فض ً
ال عن

العالقة املتبادلة بني النفط العريب ،واملصالح االسرتاتيجية واالقتصادية للغرب الصناعي،

يف استقرار الرشق األوسط ،وتزايد حدة بؤرة املنافسة بني الواليات املتحدة واالحتاد

السوفيتي يف العامل الثالث (.)2

- Israeli Crisis and War,1973,Document 233,

(1) F. R. U. S,1969- 1976,Vol XXV, Arab
Amman ,October 22,1973.

( )2سايروس فانس :مذكرات سايروس فانس :خيارات صعبة ،املركز العريب للمعلومات ،بريوت ،1984 ،ص .6
42

وعىل الرغم من ّ
أن الرئيس نيكسون كان حريص ًا عىل أن تقوم بالده بدور إجيايب يف حل
ال أنّه كان يزداد انشغا ً
الرصاع ،وإرساء أسس السالم يف املنطقة ،إ ّ
ال بقيادة التأييد الداخيل

له ،التي أخذت تتهاوى مع استمرار فضيحة «ووترغيت» )1( Watergate Scandalمما أتاح
لـكيسنجر حرية غري عادية لرسم تفاصيل الديبلوماسية األمريكية اجلديدة ،يف منطقة

الرشق األوسط ،كصانع للسالم .ويف الوقت نفسه ،كان يلجأ لنيكسون إلضفاء السلطة
الرشعية عند الرضورة ،وحييطه عل ًام بكل مرحلة ،ويتجاهل توجيهاته أحيان ًا أخرى(.)2

أن كيسنجر كان يدرك ّ
وهنا ،البدّ من اإلشارة ،إىل ّ
أن اجلميع يتطلعون إىل بالده؛ ملا هلا

ما يكفي من النفوذ واملداخل إىل أطراف الرصاع ،حيث كان اإلرسائيليون الذين زادت

عزلتهم الدولية أكثر من أي وقت مىض يف موقف حمرج ،العتامدهم الشديد عىل واشنطن
يف السالح ،واملساعدات االقتصادية ،والتأييد الديبلومايس .كام كان العرب يدركون ّ
أن

السوفيت قادرون عىل توريد السالح ،يف حني ّ
أن الواليات املتحدة هي القادرة عىل الضغط

عىل إرسائيل لتحقيق تنازالت تتعلق باألرض ( )3وهو ما يعجز االحتاد السوفيتي عن القيام

به ،وهو بالتايل ال يمثل الورقة الرابحة الرئيسية للسالم يف املنطقة .كام ّ
أن الدول املحافظة،
مثل السعودية ،ودول اخلليج ،والزعامء العرب املعتدلني :مثل الرئيس املرصي أنور
السادات ،وامللك حسني ،كانوا يشاطرون الواليات املتحدة قلقها من الراديكالية العربية،

( )1فضيحة ووترغيت  :هي فضيحة سياسية أمريكية كربى ،نتجت عن قيام احلزب اجلمهوري بالتجسس
عىل احلزب الديمقراطي املنافس له ،يف مبنى «ووترغيت» مقر اللجنة القومية للحزب الديمقراطي ،يف
واشنطن عام ،1972إبان احلملة االنتخابية للرئيس نيكسون ،وانكشاف أمر هذه املحاولة ،وعىل إثر ذلك
استقال الرئيس نيكسون يف آب  .1974للمزيد حول هذا املوضوع .أنظر:
Leon Friedman, Willian F. Levant rosser: Watergate And Afterward, The Legacy of

Richard M. Nixon, Greenwood Press, London, 1992, p 1.
(2) Quandt, Peace Process, p 130.

(3)F. R. U. S, 1969- 1976,Vol XXVI, Arab- Israeli Dispute, 19741976-, Document 31,
Washington, March 8,1974.
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التي تتغذى عىل املواجهة العربية ـ اإلرسائيلية ،والتي يمكن أن توفر قاعدة لتوسيع النفوذ
السوفيتي يف املنطقة (.)1

ووفق هذا التصور األمريكي ،بدأ كيسنجر يف يوم  /5ترشين الثاين  1973رحلته إىل

الرشق األوسط؛ للتحضري ملؤمتر دويل متعدد األطراف ،تكون قيمته الرئيسية هي إضفاء
املرشوعية عىل عملية التسوية بني الدول املتصارعة ،دون أن تضعف الواليات املتحدة

التزامها األسايس بوجود إرسائيل .ويف هناية جولته األخرية يف عواصم املنطقة ،وصل إىل
ّ
عمن يف / 8ترشين الثاين ،وخالل لقاء امللك حسني به ،حدّ د موقفه بوضوح تام ،وهو ّ
أن

األردن أكثر بلد عريب انخراط ًا يف الرصاع من ناحيتي األرايض والسكانّ ،
وأن من واجبه
استعادة الضفة الغربية ،مع تغيريات طفيفة عىل أساس من املنفعة املتبادلةّ ،
وأن األردن ال
يستطيع التخيل عن األماكن املقدسة اإلسالمية واملسيحية يف القدس( .)2كام كاشف امللك
حسني كيسنجر أيض ًا ،عىل بعض القيود التي قد بدأ يفرضها عليه الزعامء العرب ،الذين

رشعوا يسعون إىل منح منظمة التحرير الفلسطينية حق إقامة دولة مستقلة عىل حسابه يف
الضفة الغربية(.)3

فعال لكي يستعيد األردن
أبدى كيسنجر تشككه للملك ،يف إمكانية قيام بالده بدور ّ

سيادته عىل أراضيه املحتلة يف حرب حزيران )4(1967باعتبارها ال تستطيع أن حتدد السياسة
اخلارجية أل ّية دولة ،باعتبارها ملتزمة بعملية ،وليس بام ستسفر عنه من نتائج ،أي بمعنى

ّ
أن االسرتاتيجية األمريكية اجلديدة تسعى إىل جتنب ربط اخلطوات الديبلوماسية األولية،
بطبيعة اتفاقية السالم النهائية؛ حتى ال يرتفع بآمال األردن إىل مستوى غري عادي .ويف

املقابل ،كان كيسنجر يف الوقت نفسه ،يستهدف طمأنة إرسائيل ،بأنّه لن جيري فرض تسوية
( )1فانس ،مذكرات ،ص .7

( )2الرأي ،عامن ،ع / 9، 823ترشين الثاين  ،1973ص 1؛.Kissinger, Years of Upheaval ,p 655

(3) F. R. U. S, 1969 -1976,Vol XXV, Arab - Israeli Crisis and War, 1973, Document 331, En
Route, November 9, 1973.

( )4موسى،تاريخ األردن ،ج ،2ص . 414
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سلمية عىل غري إرادهتا .وحلل هذا اإلشكال ،دعا كيسنجر ،امللك حسني للمشاركة يف مؤمتر

جنيف كعضو مؤسس؛ ليكون له دور أسايس ،يسمح له بالتحدث باسم الفلسطينيني ( )1مما
يبقي خيار احلل متوافر ًا لتحقيق مساعيه ،وخططه.
وبعد نقاش قصري ،قبِل امللك حسني فكرة كيسنجر بكل رسور( )2عىل الفور ،عىل أساس

ّ
أن الدعوة حلضور املؤمتر تستند إىل القرارين  242و )3(338اللذين أصبحا حجري الزاوية يف
السياسة اخلارجية .كام ّ
أن السياسة األردنية يف تلك الفرتة بالذات تقول :بام أنّه ال يوجد عىل
املرسح بديل عريب يتوفر له ما يتوافر لألردن من عوامل الرشعية ،والتأييد الدويلّ ،
فإن من
اخلطأ تعطيل هذه امليزة الكبرية ،انتظار ًا لبدائل أخرى ،مل تربز بعد عىل الساحة الدولية(.)4

لذلك كان عىل امللك حسني أن يتمسك بكل خطوة ،وكل اقرتاح يساعد عىل التقدم إىل

األمام بشكل خيدم مصالح بالده.

ويف يوم / 21كانون األول  1973افتتح مؤمتر السالم يف جنيف ،حتت رعاية األمم املتحدة
رسمي ًا ،والدعم املشرتك من الواليات املتحدة ،واالحتاد السوفيتي كرئيسني مشاركني

باملؤمتر ،بحضور كل من األردن ،ومرص ،وإرسائيل .أما سوريا فرفضت احلضور؛ ألن

األساس مل يتحدد بعد ،وهو فصل القوات عىل جبهات القتال ،قبل بدء املؤمتر ( )5عالوة
عىل غضبها من خداع السادات بإيقافه حرب  1973منفرد ًا .أما فيام يتعلق بمنظمة التحرير
دع للمشاركة؛ بسبب رفض إرسائيل لذلك (.)6
فإنا مل ُت َ
الفلسطينيةّ ،

( )1الدستور ،عامن ،ع  /9 ، 2260ترشين الثاين ،1973ص 1؛ .Kissinger, Years of Upheaval, p 656
(2) Kenneth W. Stein: Heroic Diplomacy: Sadat, Kissinger, Carter, Begin and The Quest For
Arab-Israel Peace, Routledge, New York, 1999, p 123.
(3)F. R. U. S, 1969 -1976,Vol XXV, Arab - Israeli Crisis and War, 1973, Document 330, En
الرأي ،عامن ،ع / 28 ،842ترشين الثاين ،1973ص Route, November 9,1973 1
( )4موسى،تاريخ األردن ،ج  ،2ص .413
(5)F. R. U. S, 1969 -1976, Vol XXVL, Arab - Israeli Dispute , 1974- 1976, Document 1 ,
Washington ,January 6 , 1974.
( )6ياسني السيد وآخرون :رصاع القرن :رصاع القرن :الرصاع العريب مع الصهيونية وإرسائيل عرب مائة عام،
حترير غسان إسامعيل عبد اخلالق ،مراجعة عيل حمافظة ،مؤسسة عبد احلميد شومان ،عامن ،1999 ،ص.137
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وتعود أمهية هذا املؤمتر ،إىل أنّه يعد املؤمتر األول الذي جيلس فيه العرب واإلرسائيليون

مهدت هذه اخلطوة الطريق لبدء
منذ عام  1948لعقد مفاوضات مبارشة ،وعلنية .ولقد ّ
اجلهد السيايس ،والديبلومايس املكثف ،الذي عرف فيام بعد بمسرية السالم العربية ـ
اإلرسائيلية(.)1

وخالل االجتامع ،ترأس األمني العام لألمم املتحدة كورت فالدهايمKurt Waldheim

جلسة افتتاح املؤمتر ،حتت إرشاف كيسنجر( )2وتنظيمه( )3للتحكم يف مسار العملية؛ لكي

تتالءم مع أجندته ،والتي هتدف إىل حتجيم دور األمم املتحدة ،يف إصدار قرارات جتد
إرسائيل نفسها حتت ضغط االلتزام بتنفيذها.

ومنذ بداية املؤمتر أعامله ،ظهرت بوضوح املفارقات السياسية بني املوقفني األردين
واألمريكي ،بشكل عميق ،وخصوص ًا عندما شدّ د رئيس الوزراء األردين آنذاك ،زيد
الرفاعي يف كلمته يف جلسة االفتتاح ،متسكه باالنسحاب اإلرسائييل الكامل من مجيع
األرايض العربية املحتلة ،منذ عام  ،1967ويف مقدمتها القدس ،وحتقيق احلقوق املرشوعة

للشعب العريب الفلسطيني ،وفق ًا لقرارات األمم املتحدة ،وكذلك إتاحة الفرصة لالجئني
الفلسطينيني يف ممارسة حقهم يف العودة إىل ديارهم .كام شدّ د الرفاعي ،عىل ّ
أن موقف
األردن من مناقشات هذا املؤمتر هو التسوية الشاملة للمشكلة ،وللقضايا املتصلة هبا،

مؤكد ًا ّ
أن األردن ليس مستعد ًا للتوصل إىل أ ّية تسوية جزئية ،فيام يتعلق باألمور التي تشكل
مصلحة مشرتكة مع الدول العربية (.)4

ويف مقابل ذلك ،مل َ
حتظ مشاركة األردن يف العملية السلمية بالقدر األكرب من اسرتاتيجية

( )1سعد الدين إبراهيم :كيسنجر ورصاع الرشق األوسط ،دار الطليعة ،بريوت ،1975،ص .110
( )2غازي ربابعة :املؤمتر الدويل للسالم ،دار عامر ،عامن ،1990،ص .16

(3) Marvin Kalb: Kissinger, Brown, Boston,1975,p 597.

( )4الدستور ،عامن ،ع /22 ،2303كانون األول ،1973 /ص1و6؛The New York Times, Washington,

.p 9,1973 /12/No 42336, 22
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كرس دبلوماسيته العليا عىل فصل القوات العسكرية( )1عىل اجلبهة املرصية
كيسنجر فقد ّ
ـ اإلرسائيلية( )2أو ً
ال .ومن هنا نستنتجّ ،
بأن دبلوماسيية اخلطوةـ خطوة الكيسنجرية،

بن
متثل هنج ًا لتحقيق التهدئة ،أكثر من كوهنا طريق ًا للتسوية الشاملة للرصاع .وبذلك مل ُت َ

عىل أسس ،وقواعد متينة ،وال تصلح للتعامل مع قضية مصريية ال حتتمل التجزئة ،وإنّام

تزرع بذور الشك والريبة والنفور( )3بني الدول العربية .وهذا ما دفع الرفاعي ،بالدعوة
إىل تطبيق قرار فصل القوات عىل اجلبهة األردنية ،مثلام يطبق عىل اجلبهات األخرى،
انطالق ًا من موافقة احلكومة األردنية عىل قراري األمم املتحدة  242و .)4(338وملواجهة
ال ال يمكن حتقيقه عىل الفور ،إ ّ
«بأن سالم ًا شام ً
ذلك ،ر ّد كيسنجر قائ ً
الّ :
ال بعد سلسلة من

اخلطوات»(.)5

وبذلك ،مل تكن مسألة مشاركة األردن يف مؤمتر جنيف يمكن تسويقها يف هذه املرحلة،
شن اهلجوم
حسب تصور كيسنجر حيث كان يريد أن يمنع مستقبلي َا أي احتامل لتجدد ّ

عىل إرسائيل ،انطالق ًا من جبهتني عربيتني ،أو أكثر( )6مما يضعف خيار احلرب أمام الدول
العربية من ناحية ،ويطلق يد إرسائيل يف التعامل مع الدول العربية ،بعد حتييد مرص من ناحية

( )1فصل القوات :هو أن تنسحب القوات اإلرسائيلية إىل اخللف عرب االتفاق ،وال يعني ذلك انسحاب
القوات العربية؛ ألهنا ترتكز عىل تراهبا الوطني ،وسيتبع ذلك وجود عريب يف األماكن التي تنسحب منها
إرسائيل ،وال مانع من وجود قوات دولية ،وهذا الفصل جيب أن يرتبط بمبدأ االنسحاب الكامل ،وإ ّ
ال
سيجمد الوضع عند مواقع معينة .انظر :معني الطاهر(معد) :يوميات أبو عودة ،املركز العريب لألبحاث
ودراسة السياسات ،عامن ،2017،ص .134
( )2الدستور،عامن ،ع /22 ،2303كانون األول  ،1973ص 1و .6

()3حازم نسيبه :نحن والعامل ،دار الشعب ،عامن ،1984 ،ص .282
( )4الدستور،عامن،ع  /23 ،2304كانون األول  ،1973ص.1

(5)Bassan Tibi: Conflict and War in the Middle East: From interstate War to New Security,

Translated by Clare Krojzl, translated from German to English, Palgrave Macmillan
UK,London, ,1998, P 127.

()6فاروق الرشع :الرواية املفقودة :مذكرات وشهادات ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات،
الدوحة ،2015،ص .158
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ثالثة( .)1كام كان يدركّ ،
أن سيناء ليست جزء ًا من أرايض إرسائيل ،مما يدفعها إىل التخيل
جزئي ًا عنها ،من دون مواجهة صعوبات مع املتشددين اليهود ،يف حني ّ
أن القدس الرشقية
والضفة الغربية جزء أسايس من أرض إرسائيل ،فض ً
ال عن إضعاف التأثري السوفيتي داخل

احلكومة املرصية()2واستبداله بالنفوذ األمريكي.

استمر مؤمتر جنيف يومني فقط ،عقد خالهلا ثالث جلسات،
ويف هناية املطاف،
ّ
واقترصت نتائجه عىل عقد اتفاقية سلمية لفصل القوات عىل اجلبهة املرصية ـ اإلرسائيلية،

والتي جرى توقيعها يف / 18كانون الثاين  ،1974وهو ما عرف باسم «اتفاقية فك االشتباك
األوىل» والتي نصت عىل انسحاب القوات اإلرسائيلية من غرب قناة السويس ،إىل مسافة
عرشة كيلو مرتات إىل الرشق منها (.)3

ويف ضوء هذه النتائج ،توصل امللك حسني إىل ّ
أن مؤمتر جنيف مل يزد عن كونه خدعة؛

إلضفاء الرشعية ،ومتهيد الطريق أمام اتفاق منفصل بني مرص وإرسائيل( )4حمدد بصورة
مسبقة ( .)5لذلك مل يكن هذا املؤمتر مكتمل املقومات ،ليطرح القضية بكل جوانبها ،واختاذ

القرار حوهلا ،كام مل يكن للمؤمتر جدول أعامل ،ونظام للعمل ،كام مل يعرف كيف تقدم

االقرتاحات فيه ،وكيف يتقرر قبوهلا( .)6وما يؤكد صحة هذا االستنتاج بيرت رودمان Peter

 Rodmanأحد املسؤولني األمريكيني الذين رافقوا كيسنجر إىل مؤمتر جنيف ،خالل لقائه
مع الرفاعي يف عام  ،1988بقولهّ :
«إن هدف مؤمتر جنيف كان حمدود ًا ،اتفاق عىل فصل
()1هالل الدين ،أمريكا والوحدة العربية ،ص .196-195

(2)Roland Dallas :King Hussein: A Life on the Edge, Profile Books, London,1998,p155.

( )3هالل الدين ،أمريكا والوحدة العربية ،ص .196-195

(4) Shlaim, Lion of Jordan, p 373; Madiha Al Madfai: Jordan: the United States and The
Middle East Peace Process 1974- 1991,Cambridge University Press, Cambridge,1993, p
15.

()5فايز الطراونة :الديبلوماسية التفاوضية يف التجربة األردنية ( من واشنطن إىل وادي عربة) ،بحث وإرشاف
حممد املصاحلة ،مركز الدراسات الربملانية ،عامن ،2005 ،ص  65؛ Stein, Heroic Diplomacy, p 128
( )6جمموعة خطب جاللة امللك احلسني،ص .485
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القوات بني مرص وإرسائيل .وأعلن ّ
أن اتفاق ًا رسي ًا تم التوصل إليه بني الواليات املتحدة،
وإرسائيل ،ومرص ،قبل انعقاد املؤمتر»(.)1

بعد نجاح دبلوماسية كيسنجر يف مراحلها األوىل ،يف فتح ثغرة كبرية يف جدار الرفض

توجه يف /19كانون الثاين  1974إىل األردن مبارشة ،قبل عودته إىل واشنطن ،بنا ًء
العريبّ ،
عىل دعوة امللك حسني ،عىل أمل التوصل إىل حل للمشاكل التي عجز مؤمتر جنيف عن

حلها .وخالل اللقاء عرض عليه امللك خطته األولية لفصل القوات عىل اجلبهة األردنية،
بشكل مشابه للنهج نفسه ،الذي سار عىل إجرائه عىل اجلبهة املرصية( )2مما يشكل اختبار ًا
عملي ًا ملدى جديته يف تطبيق القرار  242عىل كافة اجلهات ،كام أكدّ يف خطابه يف مؤمتر السالم
يف جنيف ،يف كانون األول  ،1973فإذا مل يت ّفهم صعوبة موقف امللكّ ،
فإن مستقبل دوره

كصانع للسالم سوف يتعرض النعدام الثقة.

كانت النقطة الرئيسية التي قامت عليها فكرة امللك حسني ،هي سحب اجلانبني األردين

واإلرسائييل قواهتام العسكرية مسافة ثامنية كيلو مرتات ،من النهر إىل مرتفعات جبال وادي

األردن ،وعىل أن تبقى املناطق التي تنسحب منها إرسائيل منزوعة السالح ،وتقام إدارة

مدنية أردنية يف املنطقة التي جتلو منها إرسائيل ،وخاصة يف مدينة أرحيا( )3ذات السكان
العرب اخلالصني ،والقريبة من هنر األردن.

أ ّدعى كيسنجر أنّه متعاطف مع االقرتاح األردين ،بقوله« :إذا مل يتخذ اإلرسائيليون

ترتيبات من نوع ما مع امللك يف الضفة الغربية خالل ستة أشهر ،فسوف يصبح يارس عرفات
ـ رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ـ معرتف ًا به دولي ًا» .ويضيف قائ ً
ال« :لو كنت مستشار ًا

للحكومة اإلرسائيلية ،لدفعت رئيس الوزراء للتفاوض مع امللك ،لكن ليس يل أ ّية مصلحة
(1) Shlaim, Lion of Jordan, p 373; Al Madfai, Jordan, p 15.

;(2) James Lunt: Hussein of Jordan: a Political biography, Macmillan , London, 1989,p 173
Lukacs, Israel, Jordan, p 127 .

(3) The New York Times, Washington ,No 42364, 191974 /1/,P 65; Kissinger, Years of
Upheaval, p 848.
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لدفع إرسائيل للتفاوض مع األردن»()1يف هذا التوقيت؛ حتى تتم معاجلة األوضاع عىل
اجلبهة السورية يف الدرجة األوىل ،بقصد إضعاف النفوذ السوفيتي فيها(.)2

ويف املحصلة ،أبلغ كيسنجر ،امللك ّ
أن إرسائيل تعارض فكرة االنسحاب بعيد ًا عن

هنر األردن ،باعتباره يتعارض مع مرشوع وزير اخلارجية اإلرسائييل إيغال آلون

Yigal

 Allonالذي هيدف إىل بقاء قوات إرسائيلية ومستوطنات عسكرية عىل طول هنر األردن،

كام يتعارض مع موقف احلزب الديني يف احلكومة اإلرسائيلية ،املعارض ألي انسحاب
من الضفة الغربية .لك ّنها تفضل السامح للملك بتويل املسؤولية اإلدارية تدرجيي ًا يف الضفة
الغربية ،وهو ما يرفضه أشد الرفض( )3الستمرارية بقاء احلكم املبارش للمناطق األردنية
املحتلة بيد إرسائيل ،وهو رشط يراه مستحي ً
ال عملي ًا باعتباره يمس سيادته.
وع ّلق حممود رياض ،أمني عام جامعة الدول العربية(1979ـ  )1972عىل ذلك بقوله:

«لقد كان كيسنجر يف أيلول  1970يعلن أنّه يقف إىل جانب األردن ،باعتباره دولة صديقة،
وذلك عندما اختلف مع دولة عربية أخرى هي سوريا ،ومع املقاومة الفلسطينية ،بل وصل
األمر حينها إىل حد أن هدّ دت الواليات املتحدة باستخدام قواهتا ضد سوريا .ولكن اآلن

عندما اختلف األردن مع إرسائيل وقف كيسنجر ببساطة إىل جانبها ،ورفض أن يؤ ّيد
األردن يف سعيه السرتداد عرشة كيلو مرتات فقط ،من الضفة الغربية التي حتتلها إرسائيل

()4

مع أن «ميثاق األمم املتحدة ينص أنّه ال حيق لدولة االستيالء عىل أرايض دولة أخرى بقوة
السالح ،وهذا املبدأ يكرره قرار جملس األمن رقم  ،242وهو يدعو إرسائيل لالنسحاب من

(1) F. R. U. S, 1969- 1976,Vol XXVI, Arab- Israeli Dispute, 1974- 1976, Document 23,
Washington, February 8,1974.

(2) Lukacs, Israel, Jordan,p 128; Nadav Safran: Israel The Embattled Ally, Belknap Press,
Cambridge, 1981, P 536 .

(3) William B. Quandt: Decade of decisions : American policy toward Arab – Israeli conflict
1967- 1976,University of California press, Berkeley,1977, p 230.

والصاع يف الرشق األوسط،
( )4حممود رياض :مذكرات حممود رياض ( 1948ـ  ) 1978البحث عن السالم ّ
دار املستقبل العريب،القاهرة ،1985،ص .508
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أرايض مرص ،وسوريا ،واألردن ،التي استولت عليها بالقوة عام  )1(»1967ألن إرسائيل

ال تريد ذلك .وهكذا ضاعت فرصة أخرى للسالم ،بسبب تعنت إرسائيل ،وأطامعها،
ومساندة الواليات املتحدة هلا.

ويف ظل هذه املعطيات ،انكب كيسنجر ثانية عىل دبلوماسيته املكوكية ،وبعد مداوالت

كثرية ،عقدت اتفاقية بني سوريا وإرسائيل يف  /31أيار  ،1974لفصل القوات يف جنيف،

بحضور ممثلني عن الواليات املتحدة ،وعن األمم املتحدة .وأبرز ما نص عليه االتفاق:
انسحاب القوات اإلرسائيلية من األرايض التي احتلتها يف عام  ،1973وتعهد الطرفان

بوقف إطالق النار ،وإيقاف العمليات املعادية ضد الطرف اآلخر ،وتعيني منطقة فاصلة
بني القوات السورية واإلرسائيلية ،ترابط فيها قوات تابعة هليئة األمم املتحدة (.)2

وإزاء هذا اإلنجاز األمريكي ،سارع الرئيس نيكسون عىل الفور إىل زيارة منطقة الرشق
األوسط؛ للمشاركة يف خطوة أخرى نحو اتفاقية سالم أكثر شمو ً
ال يف املنطقة ،عىل الرغم

من ّ
أن نفوذه يف بالده قد أخذ يتقلص ويذوي

()3

بشكل كبري .وأثناء توقفه يف إرسائيل ،يف

يوم  /17حزيران  ،1974أي بعد أسبوعني من تويل حكومة اسحق رابني Yitzhak Rabin

مسؤوليتها ،طالبها بإحلاح أن تتبع اتفاقيتي فصل القوات مع مرص ،وسوريا ،باتفاقية مماثلة
مع األردن ( )4كعنرص مكمل جلهود الديبلوماسية يف املنطقة.

ولدى عودته إىل واشنطن ،وافق نيكسون يف آخر يوم من السنة املالية عىل إعفاء إرسائيل

من سداد  500مليون دوالر ،من حساب رشاء السالح؛ كحافز ،توقع ًا للمفاوضات املرتقبة
( )1جمموعة خطب جاللة امللك احلسني ،ص .456

( )2عدنان امللوحي :وعادت القنيطرة :أرسار املعارك التارخيية فوق جبل الشيخ واهلضبة ،دار احياء العلوم،
بريوت ،1974 ،ص .128
( )3فيليب روندو :الرشق األوسط يف سعيه للسالم ،ترمجة كامل اخلويل ،املنشورات العربية ،بريوت،1983،
ص.62
( )4يفغيني بريامكوف :الواليات املتحدة األمريكية والنزاع العريب اإلرسائييل ،ترمجة عيل هورو ،دار الفارايب،
بريوت ،1980 ،ص 127؛ .Stein, Heroic Diplomacy, P 165
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لكن رابني رفض الفكرة؛ لكونه قد ّقيد يديه كام كان سلفه ،بتعهد
بني األردن وإرسائيل(ّ .)1
يتمثل يف عرض أي قرار يتعلق باالنسحاب من الضفة الغربية عىل الناخبني اإلرسائيليني

ليقرروا ،حتى ال يغامر يف انتخابات إرسائيلية أخرى .لذلك أعلن أنّه يفضل يف هذا التوقيت
ّ
عدم الدخول يف مفاوضات مع األردن ،وبد ً
ال من ذلك ،فإنّه سيجعل االتفاق املؤقت مع
مرص األولوية األوىل حلكومته ،مربر ًا موقفهّ ،
بأن هنالك أجزاء من سيناء يمكن إلرسائيل

التخيل عنها ،دون تعريض أمنها للخطر (.)2

كام وتعطل التدخل األمريكي من أجل عقد اتفاقية بني األردن وإرسائيل تعطي ً
ال مؤقت ًا،

فقد ثبتت فضيحة ووترغيت عىل الرئيس نيكسون مما دفعه إىل تقديم استقالته يف /8آب

 1974تفادي ًا إلدانته من قبل الكونغرس بالتقصري ،أو اخليانة .وعىل الفور ،أ ّدى نائب الرئيس
جريالد فوردGerald Ford

اليمني القانونية ،وذلك وفق ًا للدستور األمريكي؛ لتكملة مدة

رئاسة سلفه( )3ليصبح بذلك أول رئيس أمريكي غري منتخب يف تاريخ الواليات املتحدة
يف ظرف استثنائي.

وهنا البدّ من اإلشارةّ ،
بأن الرئيس فورد مل يكن يف مقدوره استبدال كيسنجر بوزير
خارجية آخر ،لعدة أسباب ،أبرزهاّ :
أن كيسنجر بوصفه وزير ًا للخارجية كان هو الذي

أجرى مراسم انتقال الرئاسة( .)4كام ّ
أن السياسة اخلارجية مل تكن من جمال الرئيس فورد

من حيث الدراية واخلربة ،فقد احتفظ بكيسنجر كوزير للخارجية؛لرسم خطوات املرحلة
التالية للديبلوماسية األمريكية املتعلقة بشؤون منطقة الرشق األوسط .مما يتيح له ذلك
االستمرار يف تطبيق سياسة اخلطوة خطوة ،بكل قيودها ،والتي كانت عبارة عن سياسة
(1) Quandt, Peace Process, P 154.

(2) Leslie Derfler: Yitzhak Rabin: A political Biography, Palgrave Macmillan, New York,
2014, P 51.

( )3الدستور،عامن ع / 9 ،2529آب ،1974 /ص.1

الرسية بني العرب وإرسائيل  ، 2دار الرشوق ،القاهرة ، 2001،ص .262
( )4حممد حسنني هيكل  :املفاوضات ّ
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جتزئة بني الدول العربية من خالل رحالت مكوكية ،ومباحثات منفصلة ،مع كل دولة

عربية واحدة عىل حدة ،وال يستثنى من ذلك مؤمتر جنيف الذي كان يف الواقع مؤمتر ًا شكلي ًا
حمدود ًا ،استخدمه كيسنجر كغطاء ملساعيه ،وحلوله االنفصالية .وكان كيسنجر يف حتركاته

املكوكية وجهوده لتحقيق أهداف الواليات املتحدة كام يريدها يراعي مصالح إرسائيل،
ويتقبل تعنتها دون أن يضغط عليها ضغط ًا كافي ًا ،إلرغامها عىل االنسحاب من األرايض

العربية ،حسب قرارات األمم املتحدة ،التي وافقت عليها الواليات املتحدة مقابل السالم
مع ضامنات أمنية وافية .كام لعب كسينجر دور ًا كبري ًا يف عزل مرص عن بقية الدول العربية
يف مفاوضات السالم ،الستخالص ثمن سيايس ضخم من مرص لن تستفيد منه سوى
إرسائيل .وهذا الثمن خروج مرص عملي ًا من املعركة قبل ضامن التوصل إىل حل شامل،

والتي كان األردن يعارض هذه االتفاقات اجلزئية التي ابتدعها كيسنجر ملا حتمله هذه

االتفاقات من دالالت خطرية تؤدي إىل إضعاف املوقف العريب.

ولكن السؤال املطروح هنا .من أين سيبدأ كيسنجر هل من اجلهة األردنية ـ اإلرسائيلية؟

مما يستبعد بذلك إدخال منظمة التحرير الفلسطينية يف املشاركة بالعملية الديبلوماسية ،أم
سيواصل الضغط من أجل خطوة ثانية بني مرص وإرسائيل؟.

ـ حماولة التسوية األردنية ـ اإلرسائيلية يف عهد الرئيس فورد

بعد بضعة أيام من تويل الرئيس فورد الرئاسة ،أخذ يتباحث مع دبلومايس ،وزعامء

الرشق األوسط؛ من أجل التوصل إىل تسوية شاملة .ويف يوم  /16آب  1974التقى امللك

حسني مع الرئيس اجلديد ،بحضور كيسنجر ووزير الدفاع األمريكي جيمس شليزنجر

 James Schlesingerوخالل اللقاء ّأكد له امللك إىل أنّه لن يشرتك يف حمادثات السالم يف
جنيف للحديث عن أ ّية تسوية سياسية ،إ ّ
ال بعد فصل القوات عىل اجلبهة األردنية()1ومن

جهتهّ ،أكد الرئيس فورد للملكّ ،
بأن بالده ستعطي األولوية للتوصل إىل اتفاقية أردنية ـ
( )1الطاهر ،يوميات أبو عودة ،ص .172
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إرسائيلية يف هذه املرحلة( )1ليتفادى بذلك خطر اعرتاف الدول العربية بمنظمة التحرير
الفلسطينية ،كممثل رشعي وحيد للشعب الفلسطيني بأمجعه ،بد ً
ال من األردن()2جراء

إرجاء املفاوضات .مما أشعر امللك بالرضا التام عن املحادثات ( .)3وعىل الرغم من إجيابية
هذا االجتامع ،إ ّ
تعودت عليها واشنطن
ال انه مل خيرج عن إطار املجامالت السياسية التي ّ

يف مواقفها جتاه األردن دون أن يعني ذلك حتركات حقيقية من قبلها لفصل القوات عىل
اجلبهة األردنية (.)4

ويف يوم  /10أيلول  ،1974وصل رابني إىل واشنطن ،وخالل اجتامعه بالرئيس فورد

أوضح له أنّه يفضل خطوة مرحلية أخرى مع مرص ،وليس األردن ( )5إللغاء حالة احلرب

معها بشكل كامل .ورسعان ما أدرك كيسنجر نتيجة للتصلب اإلرسائييل ّ
أن اجلبهة األردنية
()6
وبرر موقفه هذا،
أمر صعب ،وهلذا ختىل عن اتفاقية فصل القوات يف الضفة الغربية ّ .

عىل أساس أنّه مل يكن هناك اشتباك عسكري عىل اجلهة األردنية ـ اإلرسائيلية ،بمعنى أن
اجلبهة العسكرية بينهام ظلت هادئة ( .)7كام مل يكن لدى األردن أي أرسى ملبادلتهم مع

(1) Gerald R. Ford 1974: Containing the Public Messages, Speeches, and Statements of the

President , August 9 to December 31, 1974, Public papers of the presidents of the United
states, Office of The Federal Register, Washington, 1975, p 20; Quandt, Peace Process, p 158.

( )2الطاهر ،يوميات أبو عودة ،ص 172؛Burton I. Kaufman: The Arab Middle East and the United

.States:Inter –Arab Rivalry and Superpower Diplomacy,Twayne, New York, 1996, p 94

(3) The New York Times, Washington, No 42574, 171974 ,8/, p 4 .

( )4فواز ذنون :قضية فلسطني يف العالقات األردنية ـ األمريكية ، 1999-1967أطروحة دكتوراه ،جامعة
املوصل ، 2011،ص .128

(5) F. R. U. S, 1969 -1976,Vol XXVI, Arab- Israeli Dispute, 1974- 1976, Document 107,
Washington, October 14,1974.

( )6احلسني بن طالل ،ملك األردن :1999-1935 ،عرشة أعوام من الكفاح والبناء :جمموعة خطب جاللة
امللك احلسني بن طالل املعظم ملك اململكة األردنية اهلاشمية من سنة  1977إىل سنة  ،1987مجع وإعداد
عيل حمافظة ،مركز الكتاب العريب ،عامن ،1988،ص  .349وسيشار إليه الحق ًا ،عرشة أعوام من الكفاح
والبناء.
(7) Kissiger, Years of Upheaval, p 655.
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إرسائيل( .)1وبالتايلّ ،
أن قضية فصل القوات عىل اجلبهة األردنية ـ اإلرسائيلية مل تكن قضية

عسكرية ،بل قضية سياسية( .)2تتناول أمور حساسة أبرزها عىل اإلطالق :السيادة ،ووضع
الفلسطينيني (.)3

كام سعى كيسنجر إىل إحلاق أرضار كبرية بالدور األردين ،ويتضح ذلك عندما التقى

بامللك حسني ،خالل زيارته لعامن ،يف يوم  /11ترشين األول  ،1974فقد أبلغه امللك عن

احتاملية تأييد العرب يف مؤمتر القمة العريب الوشيك انعقاده يف العاصمة املغربية الرباط،

عىل اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية ،املتحدث الوحيد باسم الضفة الغربية يف التفاوض
مع إرسائيل( .)4ويف هناية اللقاء ّ
متكن كيسنجر من إقناع امللك ،عىل حضور القمة ،مؤكد ًا له

ّ
أن بالده ستستخدم نفوذها يف العواصم العربية؛ من أجل إعطائه دور ًا بصالحية التفاوض
حول الضفة الغربية يف املرحلة القادمة()5مع إرسائيلّ ،
وأن مرص ،واملغرب ،والعربية

السعودية ،سرتفض مجيعها ضغوط الدول املتطرفة ،بالسامح للمنظمة بإمكانية التفاوض

عىل حساب األردن ،وطمأن امللك إىل ّ
أن وضعه آمن من هذه الناحية ،وليس هناك أي دا ٍع
أبد ًا للقلق(.)6
وخالل الفرتة من  26ـ  /29ترشين األول  ،1974عقد مؤمتر القمة العريب السابع عرش يف

الرباط ،وكان أهم ما بحث يف املؤمتر هو اخلالف بني األردن ،ومنظمة التحرير الفلسطينية.
وقد حدّ د امللك حسني يف اخلطاب الذي ألقاه أمام املؤمتر ،بتاريخ  /27ترشين األول من

العام نفسه ،املرتكزات األساسية لتسوية الرصاعّ :
إن األردن سيواصل العمل من أجل
(1) Kissinger,Years of Upheaval, p 748.

( )2إسامعيل فهمي :التفاوض من أجل السالم يف الرشق األوسط،مكتبة مدبويل ،القاهرة ،1985 ،ص .150
Dispute,1974–1976,Document

Arab-Israeli

(3) Quandt, Peace Process, p 157.

XXVI,

Vol

S,1969–1976,

(4)F.R.U.

106,Washington, October 13, 1974.

(5) Kaufman, The Arab, p 94.

(6) Shlaim, Lion of Jordan, p 383; O’Connell, King›s counsel, p 128.
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االنسحاب اإلرسائييل الكامل من سائر األرايض املحتلة ،ويف مقدمتها القدس .كام حدّ د

موقفه من الضفة الغربية بعد حتريرها ،بأنّه يتعهد برتك اخليار ألبناء الضفة الغربية ،ليقرروا
الوضع الذي خيتارون ،واملصري الذي يريدون بحرية تامة ،وحتت إرشاف دويل حمايد (.)1
إ ّ
ال ّ
أن الرؤساء العرب املجتمعني يف املؤمتر مل يترصفوا حسب رغبات امللك ،ففي يوم /29
ترشين األول  1974اختذوا القرارات التالية:

 .1تأكيد حق الشعب الفلسطيني يف العودة إىل وطنه ،وتقرير مصريه.

 .2تأكيد حق الشعب الفلسطيني يف إقامة السلطة الوطنية املستقلة ،بقيادة منظمة التحرير
الفلسطينية ،بوصفها املمثل الرشعي ،والوحيد للشعب الفلسطيني ،عىل أ ّية أرض

فلسطينية ،يتم حتريرها ،وأن تقوم الدول العربية بمساندة هذه السلطة عند قيامها يف
مجيع املجاالت ،وعىل مجيع املستويات.

 .3دعم منظمة التحرير الفلسطينية يف ممارسة مسؤولياهتا عىل الصعيدين العريب والدويل،
يف إطار االلتزام العريب.

.4تلتزم مجيع الدول العربية باحلفاظ عىل الوحدة الوطنية ،وعدم التدخل يف الشؤون
الداخلية للعمل الفلسطيني.

.5

دعوة كل من اململكة األردنية اهلاشمية ،واجلمهورية العربية السورية ،ومجهورية

مرص العربية ،ومنظمة التحرير الفلسطينية إىل وضع صيغة؛ لتنظيم العالقات بينهم

عىل ضوء هذه املقررات (.)2

كان قرار الرباط ثاين أكرب خسارة يمنى هبا امللك حسني منذ حرب
لكونه فرض قيود ًا كبرية عىل قدرة األردن عىل املناورة يف املحاوالت اهلادفة ،إىل إجياد ّ
حل
ديبلومايس مع إرسائيل( )4لتقديمه هلا أوراق َا قوية ،للتمسك بموقفها الرافض لالنسحاب
1967

()3

( )1جمموعة خطب جاللة امللك احلسني ،ص .490-488

( )2حممد فضة :األردن ومؤمترات القمة ،جلنة تاريخ األردن ،عامن،1991،ص .44-43

(3)Lunt Hussein of Jordan, p 156.

( )4مروان املعرش :هنج االعتدال العريب :مذكرات سياسية  ،2005-1991ترمجة نرسين نارض ،دار النهار،
بريوت ،2008،ص .31
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من املناطق العربية املحتلة .وع ّلق رابني عىل ذلك قائ ً
الّ :
«إن استبدال عرفات بامللك حسني
يف األمور املتعلقة بالضفة الغربية ،أمر غري معقول عىل اإلطالق ،لقد كان عرفات سفاك ًا،
واملنظمة جمموعة من اإلرهابيني»(.)1

لكن موقف رابني هذا غري صحيح ،فاإلرسائيليون عرقلوا أي احتامل للتقدم عىل اجلبهة

األردنية ،فهم يدّ عون ّأنم يريدون التحدث مع امللك حسني ،منذ ثامين سنوات ،لكن دون
()2
السياق ع ّلق الرئيس فورد قائ ً
ال« :كان من املمكن
أن يقدموا اقرتاح ًا ذا قيمة  .ويف هذا ّ
جتنب قرار الرباط ،لو أخذت إرسائيل بنصيحتنا .لقد دعوناها مرار ًا وتكرار ًا ،بدء ًا من العام
املايض ،ومرة أخرى يف شهر آب ،عىل التفاوض مع امللك حسني؛ حتى يتمكن من استباق
املنظمة ،لكنها رفضت ( .)3وبذلك عجز الرئيس فورد عن تنفيذ وعده لألردن ،بإجراء

فصل القوات عىل اجلبهة األردنية()4وهو األمر الذي يؤكد عدم جدّ ية الواليات املتحدة يف
الوعود التي تعطيها لألردن .ويدعوننا أيضا إىل عدم الثقة يف أي تعهدات أمريكية ،وعدم

الثقة فيام يقوله أي مسؤول أمريكي ،حتى لو كان رئيس الواليات املتحدة.

ويف ضوء هذه األوضاع ،أصبحت السياسة األردنية تفقد ثقتها بديبلوماسية اخلطوة

ـ خطوة الكيسنجرية ،ففي يوم  /7ترشين الثاين  ،1974حينام توقف كيسنجر يف عامن،

ّ
ذكره زيد الرفاعي بتطميناته ّ
بأن حلفاء الواليات املتحدة من العرب سيدعمون األردن يف
قمة الرباط ،وكان رده الوحيد« :لقد بالغنا يف املناورة» .ومن هنا ،استنتج الرفاعيّ ،
بأن
قرار الرباط كان النتيجة املبارشة لتالعبات كيسنجر كان واضح ًا من البداية ّ
أن إرسائيل
الس أن حتل
سرتفض التفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية ،وكان كيسنجر يريد يف ّ

(1) Derfler, Yitzhak Rabin, p 53.

(2) F. R. U. S, 1969- 1976,Vol XXVI, Arab- Israeli Dispute, Document 255,Washington,
January 27,1976

(3) F. R. U. S, 1969

-1976,Vol XXVI, Arab- Israeli Dispute, 1974- 1976, Document
114,Washington, November 3,1974.
( )4رياض ،مذكرات ،ص .523
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املنظمة حمل األردن كمتحدث باسم الشعب الفلسطيني؛ لكي يضمن عدم التفاوض حول

الضفة الغربية ،ومل يكن تقويض كيسنجر ملوقف األردن بغاية مساعدة املنظمة ،بل ملساعدة

إرسائيل ومرص عىل التقدم إىل األمام؛إلنجاز اتفاق ثنائي()1بسهولة()2بحجة ّ
أن الضفة
الغربية ،أصبحت أرض ًا متنازع ًا عليها(.)3
وقد ّقيم الرفاعي قمة الرباط بدقة متناهية ،بقوله«:لقد كانت الطريقة الوحيدة أمام

كيسنجر لتحرير نفسه من املطالب األردنية ،يف توجيه رضبة قاضية لنا ،مرة واحدة ،وإىل
األبد .كان كيسنجر يتآمر عىل األمة العربية ،وشارك السادات يف هذا التآمر ،أما بقية العرب
فوقعوا يف الفخ ،لتآمره عىل األردن يف مؤمتر الرباط يف عام  .1974ويف الوقت نفسه ،شارك

امللك حسني رئيس وزرائه يف شكوكه ،أما النقطة التي اختار إضافتها ،وشدّ د عليها ،فكانت

أنّه كان للحكام العرب سببهم اخلاص للتصويت لصالح قرار الرباط ،وهو تعبهم من

القضية الفلسطينية ،وأنّه بتتوجيهم للمنظمة كممثل وحيد للشعب الفلسطيني ،إنّام كانوا
يأملون بتجريد أنفسهم من مزيد من املسؤولية جتاهها»( .)4وهذا ما جعل امللك حسني
يصاب باليأس من الواليات املتحدة (.)5

وعاد كيسنجر إىل املنطقة يف  /8آذار  ،1975وقىض سبعة عرش يوم ًا يف التنقل بني

مرص وإرسائيل ،وبعض الدول العربية؛ وذلك هبدف حتقيق اتفاق جزئي يف سيناء ،وكان

موقف إرسائيل يتلخص يف استعدادها إلجراء انسحاب حمدود من سيناء ،مقابل توقيع
اتفاق منفصل مع مرص ال يكون مرتبط ًا باتفاقات مع أطراف عربية أخرى ،وأن توافق
مرص عىل مرور البضائع اإلرسائيلية يف قناة السويس ،وإهناء املقاطعة االقتصادية ،وحرية
(1) Shlaim, Lion of Jordan, p 384- 385.
(2)Stein, Heroic Diplomacy, p 171.

( )3الطاهر ،يوميات أبو عودة ،ص .46
(.Shlaim, Lion of Jordan, p 385)4

(5)F. R. U. S, 1969 -1976,Vol XXVI, Arab- Israeli Dispute, Document 164,Washington,
March 27,1975.
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التنقل لألفراد بني مرص وإرسائيل ،وإهناء حالة احلرب ،وإنشاء منطقة عازلة بني القوات
العسكرية لكال اجلانبني .وقد اعرتض الرئيس السادات عىل إهناء حالة احلرب ،قبل أن تقر

إرسائيل انسحاهبا من كل سيناء .وهكذا عاد كيسنجر إىل واشنطن بعد أن رفضت إرسائيل

التنازل عن رشوطها ،وبدأت الواليات املتحدة تشعر بأهنا فقدت السيطرة عىل األحداث
يف املنطقة؛ بسبب التشدد اإلرسائييل مما سيدفع العرب مرة أخرى إىل التجمع سوي ًا ،كام ّ
أن
يثبت أقدامه يف املنطقة من جديد (.)1
الطريق سيصبح ممهد ًا لالحتاد السوفيتي ،لكي ّ

ومن هنا شعر كيسنجر وال شك بمرارة شديدة بالنسبة لترصف احلكومة اإلرسائيلية،
مما أثار غضب الرئيس األمريكي فورد أيض ًا ،فأعلن ّ
أن الواليات املتحدة ستعيد سياستها
بالنسبة للرشق األوسط ،وحشد فورد جمموعة كبرية من رجال السياسة البارزين ،يف
األول من نيسان ،للتقدم بمتقرحات حول سياسة الواليات املتحدة باملنطقة .وكان من بني

املجموعة كل من دين راسك  Dean Ruskوجورج بول  George Paulوسايروس فانس
 Cyrus Vaceوروبرت ماكنامرا  Robert McNamaraوبيرت باترسون Peter Pattersonوجون
ماكلوي  John McCloyوإفريل هاريامن

 Averell Harrimanووليام سكرانتون William

 ،Scrantonوآخرون .وكان معظمهم يرى ّ
أن مصالح الواليات املتحدة بالرشق األوسط

تقتيض السعي نحو سالم شامل ،يقوم عىل انسحاب إرسائيل يف كافة اجلبهات ،وتنفيذ كافة
بنود القرار  .242وكانت غالبية تلك املجموعة من السياسيني األمريكيني حيبذون العودة إىل
مؤمتر جنيف من أجل السالم الشامل .وهكذا وقبل هناية شهر نيسان أعلن الرئيس فورد ّ
أن
هناك اختيارات ثالثة أمام الواليات املتحدة ،وضعها اخلرباء وهي:

 .1الدعوة ملؤمتر السالم يف جنيف والطلب من إرسائيل االنسحاب من األرايض العربية
املحتلة مقابل تقديم ضامنات قوية ألمن إرسائيل.

.2

إجراء تسوية كاملة بني مرص وإرسائيل

 .3استئناف دبلوماسية اخلطوة خطوة (.)2
( )1رياض ،مذكرات ،ص .531

( )2رياض ،مذكرات ،ص .532-531
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رحب بإعادة تقييم
وخالل زيارة امللك حسني إىل الواليات املتحدة يف أيار ّ ،1975

وبي امللك خالل كلمته يف كلية سيتاديل،
السياسية األمريكية يف منطقة الرشق األوسطّ .

بوالية كارولينا اجلنوبية بقوله« :فنحن يف األردن ،وكذلك يف مرص ،وسوريا ،مستعدون
ال بل تواقون للسالم ،فنحن نوافق عىل رشوط السالم التي نص عليها قرار جملس األمن

رقم  ،242برشط واحد أال وهو االنسحاب من مجيع األرايض العربية املحتلة ،بام يف ذلك
القدس ،واالعرتاف باحلقوق الرشعية للشعب الفلسطيني يف وطنه».

ويضيف امللك قائ ً
ال« :حتتل إرسائيل اآلن أرايض تزيد مساحتها عىل عرشة أضعاف ما
أعطي هلا أص ً
ال ،وأنا عىل يقني ّ
أن الواليات املتحدة حكومة وشعب ًا مل تقصد أن تستخدم

ٍ
أراض
باليني الدوالرات التي تصب يف إرسائيل بدافع العطف عليها يف االستيالء عىل

جديدة ،ومع ذلكّ ،
فإن هذا هو ما حصل بالضبط ،وتتحمل الواليات املتحدة مسؤولية
خاصة يف هذا املجال ،ألنكم أنتم حليف إرسائيل الرئييس ،وأكرب من يقدم هلا الدعم ،وإذا

كانت رشوط السالم تقوم عىل االنسحاب أليس من الرضوري أن يكون رشط تقديم
املساعدة قائمة عىل االنسحاب أيض ًا؟ .عليكم أن تساعدوا إرسائيل يف أن تدرك ّ
بأن
حصوهلا عىل األمن احلقيقي ال يمكن ان يتحقق إ ّ
ال عندما يكون جرياهنا مستعدين ألن
يعيشوا معها بسالم ،وهذا بالضبط ما نقدمه هلا اآلن».

ّ
«إن هذا العرض هو ما ترفض إرسائيل قبوله ،مع أهنا تتظاهر بالسالم ،هذا الوضع
َّ
تتخل إرسائيل عن بضعة أميال يف سيناء ،بالرغم من
خطري ،ويدعو إىل القلق ،ألنه إذا مل

تنازالت مرص ،فكيف نتوقع منها أن تنسحب عن بقية األرايض املحتلة .ويضيف امللك
قائ ً
ال« :كنت قد قلت قبل سبع سنوات ّ
إن إرسائيل تستطيع أن حتصل عىل األرض ،أو
السالم ،ولكنها ال تستطيع أن حتصل عليهام مع ًا .وأضيف هنا ،بأهنا إذا استمرت يف

فإنا لن حتصل عىل أي منهام عىل اإلطالق ،لقد وقف العامل
سياستها االحتاللية احلاليةّ ،
مرار ًا يف تارخيه عىل مفرتق الطرق ،وكثري ًا ما اختار الطريق اخلطأ ،و َفقدَ الرشق األوسط
فرص ًا عديدة للسالمّ ،
وأن مفرتق الطرق الذي نقف فيه اآلن ،هو مفرتق هام ،ألن املخاطر

قد صارت كبرية ،بحيث ّ
أن اختيار الطريق اخلطأ هذه املرة يمكن أن يؤدي إىل كارثة ،وليس
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هناك ما يؤكد سنوح فرصة أخرى ،إذا ما فقدنا هذه الفرصة .وكام كان األمر مرار ًا يف هذا

العرصّ ،
فإن دور الواليات املتحدة ال يزال يف منتهى األمهية ،وإنّني ألشعر بالتقدير ،ألنكم

تعيدون تقييم سياستكم يف الرشق األوسط ،واعتقد بأنه من األمور اهلامة أن يشارك جملس

الكونغرس رئيس الواليات املتحدة يف حتديد السياسة التي ستتبع ،وأنّه ألمر حيوي بالنسبة
لكم ،أن ختاطبوا العامل بصوت واحد يف القضايا األساسية»(.)1

ومن جانبها ،ثارت إرسائيل عىل قيام فورد بعملية إعادة تقييم السياسة األمريكية،

فبدأت يف حشد وتعبئة أنصارها ،الذين نجحوا يف احلصول عىل توقيع  76من أعضاء

موجهة إىل الرئيس فورد حلثه عىل التجاوب مع احتياجاهتا
جملس الشيوخ عىل رسالة ّ
العسكرية واالقتصادية ،حيث كان الرئيس فورد قد قرر جتميد املساعدات اجلديدة التي
تطلبها إرسائيل موقت ًا .وهكذا فإنّه شعر بأنّه لن يستطيع القيام بأي ضغط عىل إرسائيل،

حلضور مؤمتر السالم ،ومل يبقَ أمامه سوى اتباع السياسة التي اعرتف اجلميع بعدم جدواها،
وهي سياسة اخلطوة ـ خطوة ،ألهنا السياسة الوحيدة التي ترىض عنها إرسائيل وتسمح هلا

بالتحكم يف املوقف(.)2

ويف بداية شهر حزيران  ،1976التقى الرئيس السادات مع الرئيس فورد للمرة األوىل يف

ركز الرئيس السادات عىل رضورة انسحاب إرسائيل إىل حدود
سالزبورغ ،وخالل اللقاء ّ
/4حزيران  ،1967وطلب من فورد أن تعلن الواليات املتحدة ذلك .ولكن فورد رفض
مكتفي ًا برتديد وعود ذات صفة عامة ،عىل طريقة نيكسون ّ
بأن الواليات املتحدة سوف

تسعى من أجل ذلك .وعندما طرح عىل الرئيس السادات عقد اتفاق جزئي مع إرسائيل مل
يعرتض ،وإنّام رفض إهناء حالة احلرب مقابل االنسحاب اجلزئي .كام طرح فورد عىل رابني

عند زيارته لواشنطن يف  /11حزيران فكرة االتفاق اجلزئي ،واستمرت االتصاالت بني
تم االتفاق عىل اخلطوط العريضة عىل االتفاق اجلزئي.
واشنطن وإرسائيل ومرص إىل أن ّ

( )1جمموعة خطب جاللة امللك احلسني ،ص .532-528
( )2رياض ،مذكرات ،ص  532ـ .533
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وعندئذ ،جاء كيسنجر إىل املنطقة يف  /20آب وتنقل ما بني مرص وإرسائيل إىل أن وصل

إىل اتفاق ارتىض به الطرفان يف يوم  /1أيلول  .1975وبمقتىض ذلك االتفاق اجلزئي،

تعهدت إرسائيل بإجراء انسحاب حمدود من سيناء يف منطقة رشق املضايق ،ومقابل ذلك

تعهدت مرص ّ
بأن النزاع يف الرشق األوسط ال يتم حله بالقوة املسلحة ،وإنّام بالوسائل
ّ
السلمية ،وبعدم استخدام القوة ،أو التهديد هبا .كام تعهدت باملوافقة عىل مرور السفن التي

حتمل مواد غري عسكرية املتجهة إىل إرسائيل ،ومنها عرب قناة السويس .ونص االتفاق عىل
استمرار عمل قوات األمم املتحدة .كام نص االتفاق عىل أن تبقى هذه االتفاقية سارية
املفعول ،إىل أن حتل حملها اتفاقية جديدة (.)1

وبعد نجاح كيسنجر فيام تم إنجازه ،قام بزيارة إىل عامن يف  /2أيلول 1975؛ ليطلع امللك

حسني عىل اخلطوة التي حتققت نحو السالم ،والتي تعتربها الواليات املتحدة حلقة يف

سلسلة من اخلطوات سيتم اختاذها يف املستقبل؛ من أجل حتقيق سالم شامل يف املنطقة(.)2
إ ّ
ال أن الثقة بني األردن والواليات املتحدة يف هذه املرحلة أصبحت تنهار ،حيث مل يتلقَ
كيسنجر استقبا ً
ال بحفاوة ،عىل الصعيد الرسمي األردين( )3فقد اختار امللك طريقة رمزية
لإلعراب عن سخطه ،إذ عزفت ثلة من القوات املسلحة األردنية التي اصطفت يف املطار،
النشيد األمريكي فحسب ،ومل تعزف النشيد الوطني األردين .كام مل يكن هناك استعراض

أي حدث اجتامعي سواء يف القرص ،أو يف مقر إقامة ويل العهد األمري
للقوات املسلحة ،وال ّ
حسن ويل العهد .ويضيف قائ ً
ال« :وكانت هذه هي املرة الوحيدة التي استقبلت فيها هبذه
الطريقة بني زيارايت الكثرية لعامن ،قبل هذه املرة ،وبعدها»

()4

وجيدر بالذكر يف هذا الصددّ ،
أن امللك حسني رشح موقفه من تلك األحداث ،يف حديث

( )1الرأي ،عامن ،ع  /2 ،1465أيلول  ،1975ص.1

( )2الرأي ،عامن ،ع  /3 ،1476أيلول  ،1975ص.1

(3)The New York Times, Washington,No 42957,41975/9/, p 1.

( )4هنري كيسنجر :سنوات التجديد :املجلد املستخلص ملذكراته ،ترمجة هشام الدجاين ،العبيكان ،الرياض،
 ،2009ص .397
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له أمام جملس الشؤون العاملية يف لوس أنجلوس ـ كاليفورنيا ،يف /8نيسان ،1976/قائ ً
ال:
«لقد كانت اتفاقية الفصل األخري يف سيناء بني مرص وإرسائيل جزء ًا من سياسة اخلطوة
ـ خطوة ،وهي السياسة التي أيدناها ،وكان أملنا أن تنجح ،ولكن عندما علمنا برشوط

االتفاقية أبدينا بعض التحفظات ،ألن الرشوط ألزمت مرص بإهناء حالة احلرب ،يف حني

ّأنا مل تلزم إرسائيل هبا ،ونحن نخشى متى ما نفذت الرشوط أن تعمد إرسائيل إىل التحايل،
وعرقلة أية خطوات أخرى .ويبدو أن ملخاوفنا ما يربرها ،وكنا نفضل أن نكون عىل خطأ،
وعىل كل حال املناسبة اآلن هي إلعادة تقييم ،ال إلثارة األحقاد».

ال« :من املمكن التفاقية سيناء أن تؤخر احلرب مؤقت ًا ،إ ّ
ويضيف امللك قائ ً
ال ّأنا ستعيق

السالم ،إذا مل يتحقق أي تقدم آخرّ ،
إن رشوط السالم موجودة ،وكذلك أسباب احلروب
األكثر تدمري ًا ،والقرار النهائي يف هذا الشأن يعتمد إىل حد كبري عىل إرسائيل .إ ّ
ال أن دور
الواليات املتحدة هام ،وحاسم ،فالواليات املتحدة تقدم إلرسائيل كل يشء ،البدّ أن
حتاول إقناع إرسائيل ّ
بأن ال تستغل بالعطف األمريكي ،لالستمرار يف سياستها القائمة

عىل االحتالل ،والغزو ،وإهنا بقبوهلا كرمكم احلامتي ،البدّ هلا أن تقبل برشوط السالم التي

تقرتحوهنا أنتم ،ويقرتحها العامل معكم ،وهي الرشوط القائمة عىل العدل ،وهذه املسؤولية

هامة .كام ّأنا املفتاح للسالم ،وإذا مل يقرتن تأييدكم إلرسائيل بإحلاح مساو لتطبيق رشوط
السالم وبرسعةّ ،
فإن فرصة السالم يمكن أن تضيع أمام جيل اليوم ،وعلينا مجيع ًا أن ندرك

أنّه ال تستطيع أ ّية دولة أن تنجو من نتائج حرب أخرىّ .
إن الثقة بكم ،وبالتزامكم باملبادئ،
هي اجلوهر الذي تقوم عليه زعامتكم ،وإذا كنتم تريدون أن يفهمكم اآلخرون ،وأن يثقوا

بكم ،فعليكم أن تتحدثوا إىل الصديق ،والعدو عىل حد سواء ،بصوت وطني واحد،
ّ
اختطها أجدادكم ،وقدمتها
واملبادئ التي نريدكم أن تطبقوها هي املبادئ نفسها التي
دولتكم إىل العاملّ ،إنا احلرية ،والعدل ،وتقرير املصري ،التي ال جدال فيها (.)1

( )1جمموعة خطب جاللة امللك احلسني ،ص .572-571
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اتفاقية كامب ديفيد

1979

عندما نجح الرئيس جيمي كارتر  Jimmy Carterيف انتخابات الرئاسة األمريكية يف /20
ال شام ً
ترشين األول ّ 1976أكد يف ترصحياته عىل رضورة حل قضية الرشق األوسط ح ً
ال.

وكان هناك قدر كبري من التوافق يف التصور الراهن ،بني الرئيس كارتر ،ووزير خارجيته فانس
حيث توصال إىل ّ
أن املحافظة عىل أنظمة حكم مستقرة معتدلة ،وموالية للغرب ،يف الرشق
األوسط ،فض ً
ال عن الوصول إىل منابع النفط العريب ،يتطلب موقف ًا أمريكي ًا إجيابي ًا ،يتبنى دور ًا
وسيط ًا ونشيط ًا بني األطراف املتصارعة ،إذا أريد أن تكون هناك فرصة لسالم حقيقي(.)1

كام أدركا ّ
بأن جتنب حرب كبرية أخرى يف الرشق األوسط أمر رضوري ،للحفاظ عىل
مصالح الواليات املتحدة والغرب ،فرغم التفوق العسكري اإلرسائييلّ ،
فإن إمكانية مغامرة
عربية عسكرية جديدة ،أو هجوم إرسائييل استباقي ال يمكن استبعادمها ،مما قد ينطوي عىل

ذلك حدوث مواجهة أمريكية ـ سوفياتية يف املنطقة ،إما مبارشة ،أو نيابة عن األصدقاء،
وأنا قد تتصاعد إىل حرب (.)2
ّ

وبعد أن أجرت إدارة كارتر هذا التقييم املبدئي ،استندت يف حتركها الديبلومايس

لعالج قضية الرشق األوسط ،إىل دراسة أعدها معهد بروكينجز  Brookingsللدراسات
السياسية واإلسرتاتيجية ،وهو قريب يف العادة من احلزب الديمقراطي الشهري يف واشنطن.

وقد أوىص التقرير بانسحاب إرسائيل من األرايض التي احتلتها يف حرب حزيران 1967

عىل مراحل ،مع تعديالت يقبلها الطرفان ،وإقامة عالقات سلمية عىل مراحل ،وحق
الفلسطينيني يف تقرير مصريهم ،إما بإقامة دولة مستقلة ،أو االنضامم إىل احتاد فيدرايل مع

األردن ( )3مقابل اعرتافهم بإرسائيل (.)4
( )2( )1فانس ،مذكرات  ،ص . 9

أن ارتباط الكيان الفلسطيني باألردن ،سوف يدعم األمن يف املنطقة .يف حني ّ
( )3كان الرئيس كارتر يعتقد ّ
أن
إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ،واستقالل ،قد تشكل خطر ًا عىل املنطقة ،ر ّبام عن طريق إقامة أحالف،
أو عالقات و ّدية باالحتاد السوفيتي ،أو العراق ،أو ليبيا ،تشكل خطر ًا عىل املنطقة:

F. R. U. S, 1977- 1980, Vol VIII, Arab- Israeli Dispute, Document 31,Washington, April

( )4حممد حسنني هيكل :حديث املبادرة ،دار الرشوق ،القاهرة ،2000 ،ص .47
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26,1977.

قرر جملس األمن القومي األمريكي إيفاد فانس يف منتصف
ويف ظل هذه املعطياتّ ،

شهر شباط  1977إىل زيارة استطالعية إىل كلٍ من مرص ،وسوريا ،واألردن ،والسعودية،
وإرسائيل؛ ليستطلع رأي كل زعيم يف الكيفية التي ينظر هبا إىل املوقف ،من أجل تقيص

احلقائق ،ملعرفة ما إذا كان هناك بعض األرضية املشرتكة ،التي قد يمكن أن تتوصل من

خالهلا الواليات املتحدة إىل اجتامع يف جنيف ،يف النصف الثاين  ،1977للمساعدة يف حل
مشكلة الرشق األوسط (.)1

وبعد عودة فانس من املنطقة ( )2عقد يف  /23شباط اجتامع رسمي ملجلس األمن القومي

األمريكي ،ذكر فيه ّ
بأنم عىل استعداد
«أن مجيع األطراف الذين تشاور معهم ،رصحوا ّ
للتوصل إىل اتفاقية سالم ،ووافقوا مجيع ًا عىل التوجه إىل جنيف ،يف أيلول  ،1977وعىل

مناقشة لب القضية قبل بدء هذه املحادثات .والتقى اجلميع عىل ّ
أن القضايا الرئيسية يف
جدول األعامل :هي طبيعة السالم ،واالنسحاب ،واملسألة الفلسطينية ،وكان أصعب هذه
القضايا اإلجرائية ،هي كيفية إدخال ممثلني عن الفلسطينيني يف املفاوضات»(.)3

وتضمنت املرحلة التالية من اسرتاتيجية الواليات املتحدة ،استخدام سلطة الرئيس

كارتر إلزالة العراقيل ،أمام العديد من القضايا املوضوعية ،وملناقشتها عىل انفراد ،مع زعامء
املنطقة املعنيني بالرصاع .ويف يوم  /24نيسان  1977التقى كارتر ومستشاروه مع امللك
حسني يف البيت األبيض ،وعربوا مجيع ًا عن ترحيبهم بالزيارة ،واعتقدوا بأنّه سيكون حليف ًا

صلب ًا يف املؤمتر الدويل ،الذي كانوا يعدون لعقده .وقال امللكّ :
«إن هذه املرة األوىل التي
يتفاءل هبا ،منذ ربع قرن تقريب ًا من الزمن بإمكان التوصل إىل بعض االتفاقات»()4مشري ًا
(1) Jimmy Carter: White House Diary, Farrar, Straus and Giroux , New York, 2010, p 21.

( )2لالطالع عىل اجتامع وزير اخلارجية األمريكي فانس ،مع امللك حسني يف يوم  /19شباط  1977انظر:

F. R. U. S, 1977- 1980,Vol VIII, Arab- Israeli Dispute, Document 12,Amman, February
9,1977.

(.181-Quandt, Peace Process, p 180 )3
(.Carter, White House Diary, p 43 )4
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إىل ّ
أن الواليات املتحدة ،متلك موارد كبرية ،للتأثري إجيابي ًا عىل مسرية األحداث يف الرشق
األوسط .واألردن مستعد ألن يلعب دوره كام ً
ال يف السعي من أجل التسوية العادلة،
والدائمة ،متأم ً
ال أن حتقق هذه الزيارة احلل النهائي لقضايا الرشق األوسط ،فتحقيق

السالم أمر حيوي لشعوب الرشق األوسط ،ولشعب الواليات املتحدة ،وللشعوب يف كل

مكان (.)1

يقيم اجتاهات خمتلف بلدان
وخالل جمريات االجتامع ،دعا كارتر امللك حسني أن ّ

الرشق األوسط ،نحو مسألة السالم ،وأن يقدم مقرتحاته حول ما يمكن أن يفعله ،لتنشيط
املفاوضات .ومن جانبه ،شدّ د امللك عىل األمهية التي تعلقها الدول العربية عىل االنسحاب
إىل حدود  ،1967مع تعديالت طفيفة متقابلة .كام ّأكد أيض ًا عىل ما يعتقده كارتر ّ
بأن الصفقة

النهائية التي يدعو إليها القرار  242هي مبادلة االنسحاب يف مقابل السالم احلقيقي ،كام أكدّ
أيض ًا عىل أمهية حل مشكلة القدس الرشقية ،وأقر برضورة أمن مالئم إلرسائيل(.)2

ويف ظل هذه املساعي ،طالب امللك حسني بوصفه أقدم ،وأقرب ،صديق عريب للشعب

األمريكي أن يبذل جهوده ،لتسهيل جلب السالم إىل املنطقة ،بقولهّ :
«إن منطقتنا مل تتمتع
بالسالم طيلة املدة التي مضت من عمري ،لكن السالم كان ،وما يزال اهلدف الذي أصبوا
إليه ،ويصبوا إليه شعبي .إ ّ
ال ّ
أن اليد الواحدة ال تصفق ،ولذلك فنحن يف العامل العريب ال

نستطيع خلق سالم بمفردنا ،أو فرضه بمفردناّ ،
إن الرصاع العريب ـ اإلرسائييل ليس من
صنعنا ،بل إنّه فرض علينا فرضا».

لذا «يتوجب عىل إرسائيل اختاذ القرار التارخيي الذي هييئ هلا التعايش مع املحيط املجاور
هلا ،بد ً
تكيف أوضاعها وفق ًا ألسباب الشكوى
ال من استمرارها يف حماربته ،جيب عليها أن ّ
املرشوعة لدى الفلسطينيني ،وأولئك الذين طردوا من ديارهم ،واقتلعت جذورهم من

()1جمموعة خطب جاللة امللك احلسني ،ص .656

(2) F. R. U. S, 1977- 1980,Vol VIII, Arab- Israeli Dispute, Document 30,Washington, April
فانس ،مذكرات ،ص 31؛25,1977
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وطنهم ،جيب أن يامرسوا حقهم يف العودة ،أو التعويض ،كام أن أولئك الذين عاشوا حتت
االحتالل اإلرسائييل منذ عام  1967جيب السامح هلم بمامرسة حقهم يف تقرير مصريهم ،بام

يف ذلك حقهم يف تأسيس كيان سيايس قومي ،بعد االنسحاب اإلرسائييل ،هذا وحده هو
التحديد األديب ،والقابل للتطبيق»(.)1

وانتقد امللك حسني الواليات املتحدة بقوله« :ال تستطيع الواليات املتحدة أن تبقى

أسرية الفرتاضات عفا عليها الزمن ،باإلضافة إىل ّ
أن هذه االفرتاضات غري صحيحة،

أن إرسائيل وحدها فقط هي التي هلا حاجات أمنيةّ ،
كالقول ّ
وأن بقاء إرسائيل هو األمر
الوحيد يف النزاع ،وأن العرب يسعون إىل دمار إرسائيلّ ،
وإن الفلسطينيني متشددون ،ال

هيادنون ،كام أهنم يلجؤون إىل العنف ،هذه كلها خرافات ،سيطرت عىل رؤى الكثريين
من الزعامء واملواطنني يف الغرب بكل نية حسنة ،ولقد استطاعت هذه اخلرافات أن تعرقل

السعي من أجل السالم عىل مدى سنوات عديدة «لذلك ينبغي» عىل مجيع املعنيني اليوم أن
يضموا عقوهلم ،وقلوهبم ،مع ًا؛ إلهناء هذا النزاع قبل أن نواجه النهاية مجيع ًا إذ ال يمكن
ألحد أن يتهرب من نتائج التهرب املستمر من حتمل هذه املسؤولية»(.)2

ويف ظل هذه املساعي األمريكية ،توافرت عوامل رئيسة ،لعبت دور ًا كبري ًا يف تعطيل

حركة عملية السالم ،أبرزها :حدوث أزمة سياسية يف إرسائيل ،سببتها فضيحة مالية،

حني ظهر ّ
أن رئيس الوزراء اإلرسائييل إسحق رابني حيتفظ بحساب بالعمالت األجنبية يف
قرر حزب
الواليات املتحدة ،مما اضطره هذا األمر إىل تقديم استقالته .ويف يوم /7نيسان ّ
العمل اإلرسائييل أن حيتكم إىل الشعب اإلرسائييل ،بتقديم موعد االنتخابات إىل شهر أيار
 ،1977بد ً
ال من املوعد الطبيعي هلا ،وهو ترشين األول من العام نفسه .ويف يوم  /21حزيران
أمر مل يلقَ ارتياح َا لدى األردن ،فقد أصبح زعيم حزب الليكود اإلرسائييل
 1977حدث ٌ
مناحيم بيغن  Menachem Beginرئيس ًا لوزراء إرسائيل ( )3ذلك أن حزب الليكود يرفض
()1جمموعة خطب جاللة امللك احلسني ،ص .664-663

()2جمموعة خطب جاللة امللك احلسني ،ص .670 - 668
( )3املعرش ،هنج االعتدال ،ص .32
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تسليم أي شرب من أرايض الضفة الغربية إىل األردن ،بحيث وقف نفسه عىل دولة إرسائيل
الكربى .أما بالنسبة حلزب العمل ،فقد كان يبدي تقديم تنازالت إقليمية مع األردن ،مع
إمكانية إجراء تسوية مرحلية ،تتقاسم بموجبه كل من األردن وإرسائيل أعباء احلكم ،بحيث
يتوىل األردن مسؤولية اجلوانب اإلدارية ،واملدنية ،وأن تتوىل إرسائيل اجلوانب األمنية(.)1

كام ظهرت أيض ًا خالفات عميقة بني الدول العربية نفسها حول إجراءات املؤمتر ،حيث

مل يكن امللك حسني والرئيس األسد مستعدين للمشاركة يف مفاوضات وفق التصورات
املرصية( )2فقد ّ
فضل السادات التحرك من جانب واحد ،متثل بارسال وفد مرصي إىل

مؤمتر جنيف ليتفاوض بشكل ثنائي مع إرسائيل .يف حني كانا يفضالن التوجه نحو جبهة
تفاوضية عربية مشرتكة؛ وذلك يف املقام األول للحيلولة دون قيام السادات بتحركات من
جانب واحد ،وذلك لتفضيله وفود ًا عربية مستقلة (.)3
كام كان هناك جدل واسع يف اجلانب العريب حول ما إذا كان التفاوض يف املؤمتر جيب

أن جيري يف جلسات عامة ،مثلام حدث يف مؤمتر جنيف سنة  ،1973أو بواسطة جلان
منفصلة .وهل ستشكل اللجان عىل أساس جغرايف تنفرد فيه إرسائيل بممثيل كل دولة

عربية عىل انفراد ،أو عىل أساس املوضوعات ،مثل احلدود ،واألمن .ويف هذا ّ
ركز السادات
عىل التفاوض بني األطراف عىل أساس جغرايف ،مثال (مرص ـ إرسائيل) .ال عىل أساس
املوضوعات( احلدود ـ األمن) ،وهو ما يتناقض مع الرغبة األردنية والسورية(.)4

ويف ظل هذه االجتاهات العربية واإلرسائيلية املختلفة ،اقتنع السادات أنّه ال مفر له
ٍ
واحد من أمرين ،فإما القبول بالوضع الراهن ،والتعايش معه ،وإ ّما
ولبالده من اختاذ

ظن ّ
أن حتدي السالم بالنسبة إىل اإلرسائيليني كان نفسي ًا
التعامل مبارشة مع إرسائيل .فقد ّ
( )1إسحق رابني:مذكرات إسحق رابني،ترمجة دار جلليل،دار اجلليل،عامن،1993،ص .211

(2) Jimmy Carter: Palestine: Peace Not Apartheid, Simon and Schuster, NewYork, 2006,
p 51.

(.Qaundt,Peace Process, p 185 )3

( )4حممد كامل :السالم الضائع يف كامب ديفيد ،دار طالس ،دمشق ،1984 ،ص 31-30؛ فانس ،مذكرات،
ص .17
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بدرجة كبرية ،فبحكم ّأنم عاشوا غري معرتف هبم من قبل جرياهنم ،يف ما يشبه الغيتو

طوال تارخيهم ،كانوا مستعدين لدفع ثمن باهظ ،يف مقابل حصوهلم عىل اعرتاف وتسوية

دبلوماسية (.)1

ويف يوم  /9ترشين الثاين  ،1977أعلن الرئيس السادات يف خطاب له أمام جملس الشعب

املرصي ،أنّه عىل استعداد لبذل أقىص اجلهود من أجل السالم ،ومواجهة قادة إرسائيل ،ولو

()2
وجهت إرسائيل دعوة رسمية له ،بواسطة السفارة
يف الكنيست نفسه  .وعىل الفورّ ،

األمريكية يف القاهرة لزيارهتا ،وإجراء حمادثات حول سالم دائم بينهام .ويعلق توماس

بيكرينغ  Thomas Pickeringالسفري األمريكي األسبق آنذاك لدى عامن ،بقولهّ :
«إن امللك
حسني قلق من عواقب حترك السادات؛ لكونه خيشى التطرف يف املنطقة ،وبذلك فهو يفضل

بشدة الرتكيز عىل تسوية شاملة ،ويعقد األمل يف الضغط األمريكي عىل إرسائيل ،فيام يتعلق
بمستقبل الضفة الغربية»(.)3

ويف يوم  /19ترشين الثاين ،بادر السادات لتلبية الدعوة ،حيث قام بزيارة إرسائيل،
وألقى خطاب ًا أمام الكنيست ،عرض فيه عىل إرسائيل األمن ،والقبول .وأعلن استعداد

العرب لتقبل إرسائيل للعيش يف منطقة الرشق األوسط ،مقابل انسحاهبا من األرايض
العربية التي احتلتها عام  ،1967بام فيها القدس العربية .كام وطالب السادات أيض ًا بمنح

الشعب الفلسطيني حقه يف تقرير املصري ،وإقامة دولته املستقلة ،مؤكد ًا أنّه لن يتخىل عن
الفلسطينيني ،مقابل صحراء سيناء(.)4

()1هنري كيسنجر :هل حتتاج أمريكا اىل سياسة خارجية؟ نحو دبلوماسية للقرن احلادي والعرشين ،ترمجة
مهند هبلون ،دار الرأي ،دمشق ،2006 ،ص .168
( )2أنور السادات :البحث عن الذات :قصة حيايت ،املكتب املرصي احلديث ،القاهرة ،1979،ص .322

(3)F. R. U. S, 1977- 1980,Vol VIII, Arab- Israeli Dispute, Document 164,Washington,
undated.

( )4لالطالع عىل خطاب السادات أمام الكنيست اإلرسائييل ،انظر :السادات البحث عن الذات ،ص -358
.361
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مل تظهر نتائج فورية ملبادرة السادات ،ولكن الطرفني اتفقا عىل إجراء مباحثات بينهام

هبدف التوصل إىل سالم .وقد بادر السادات بعد عودته إىل توجيه دعوة لألطراف (سوريا
واألردن ومنظمة التحرير وإرسائيل) إىل عقد اجتامع يف القاهرة ،يكون عىل حد قوله متهيد ًا
ملؤمتر جنيف ،بينام هو يف الواقع بدي ً
ال عنه .ومع ثقته ،بأن األطراف العربية املعنية األخرى،
وكذلك االحتاد السوفيتي ،فض ً
ال عن املنظمة لن يستجيبوا مجيعهم لتلك الدعوة ،فقد
وجهها إليهم مجيع ًا عىل أي حال .وعندما مل يستجب أحد من األطراف العربية للدعوة

اكتفى السادات بعقد املباحثات بني وفد مرصي ووفد إرسائييل ابتداء من يوم  /14كانون
األول ،بمشاركة الواليات املتحدة ،وممثلني عن األمم املتحدة كمراقبني (.)1

وقد تبلور عن املحادثات املرصية ـ اإلرسائيلية خطة عرضها بيغن يف  /25كانون األول

 1977عىل السادات ،والتي تقوم عىل اعتبار الضفة الغربية ،وقطاع غزة أرايض إرسائيلية،
ولكنها تقرتح باالستعاضة عن اإلدارة العسكرية بإدارة مدنية ،ويمنح املواطنني حك ًام ذاتي ًا،
وإن إرسائيل ستحتفظ بالسيادة عىل الضفة الغربية ،والقطاع .وتفيض اخلطة ببقاء القدس

ضمن إرسائيل مع ضامن حرية الوصول إىل األماكن املقدسة ألبناء مجيع الديانات .كام
أفصح «بيغن» عن طراز تفكريه املتعصب بقولهّ :
«إن إرسائيل خاضت عام  1967حرب ًا
دفاعية ال حرب عدوانّ ،
وأن األرايض التي يتم االستيالء عليها يف حرب دفاعية جيوز
ولكن السادات مل جيد يف اخلطة ما يدفعه لقبوهلا،
االحتفاظ هبا بحسب القانون الدويل.
ّ

خاصة ّأنا ال تتضمن القبول بفكرة إنشاء كيان فلسطيني .وانتهى اللقاء من دون بيان
مشرتك ،يقتيض توصل الطرفان إىل اتفاق عام ،واكتفى املؤمترون بإعالن نيتهم االستمرار

يف املفاوضات؛ وذلك يف إطار جلنتني إحدامها عسكرية ،واألخرى سياسية ،جتتمع األوىل
يف القاهرة ،والثانية يف القدس ،الستئناف البحث يف املسائل التي ما زالت عالقة بينهام(.)2

ويف ضوء تلك التطورات ،سعى الرئيس كارتر إىل إرشاك األردن يف تلك املفاوضات

( )1إلياس شوفاين :من تسوية إىل حلف :طريق بيغن إىل القاهرة ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،بريوت،
 ،1979ص .49
( )1موسى ،تاريخ األردن ،ج  ،2ص .455
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القائمة بني السادات وبيغن خالل لقائه بامللك حسني يف إيران ،يف يوم  /1كانون الثاين
 .)1(1978إ ّ
أن امللك مل يستجب لدعوته( )2مربر ًا موقفه ّ
ال ّ
أن مقرتحات بيغن األخرية ،سوف

تؤدي إىل عقبات خطرية أمام مفاوضات السالم ،مؤكد ًا ّ
أن اقرتاح إقامة حكم ذايت يف
الضفة الغربية ،وقطاع غزة ،مع بقاء االحتالل العسكري اإلرسائييل ،هو أمر مرفوض حتت
أي رشط( .)3ولن يؤدي إىل نتائج إجيابية ،إ ّ
ال إذا أعلن اإلرسائيليون استعدادهم لالنسحاب
من مجيع األرايض العربية املحتلة( .)4وبالتايل ،هذا ما يتطلب من الواليات املتحدة أن يكون
دورها أكرب من دور الوسيط ،يف ضوء هذا العناد اإلرسائييل( )5حتى تربهن للجميع ّ
أن

الطريق نحو السالم ال رجعة عنه ( .)6لكن امللك حسني بدأ خيشى من ّ
أن الواليات املتحدة،

تبدو وكأهنا ترتاجع عن موقفها ،بشأن معنى القرار .)7(242

رصح بأنّه ال
ويف يوم  /7كانون الثاين ،كشف بيغن القناع عن وجه أطامعه ،عندما ّ

سالم ،إذا عادت إرسائيل إىل حدود  /5حزيران  ،1967أو إذا أعيدت جتزئة مدينة القدس.
وأصدر جملس الوزراء اإلرسائييل بيان ًا ّ
بأن املرصيني تقدموا بمطالب «ال يمكن القبول هبا».
( )1فانس ،مذكرات ،ص .72

(2) F. R. U. S, 1977- 1980,Vol VIII, Arab-Israeli Dispute, Document 222,Amman, March

5,1978; William B. Quandt: Camp David: Peacemaking and Politics, Brookings Institution

( )3الرأي ،عامن ،ع /4 ،2836كانون الثاين

Press, Washington, D,C, 2016, p 164.

،1978ص1؛ Seth Anziska:Preventing Palestine: A

political History from Camp David to Oslo, Princeton University Press,Princeton, 2018,p

.111

(4)F. R. U. S, 1977 -1980, Vol VIII, Arab - Israeli Dispute, Document 182, Tehran January
1, 1978; Kaufman,op. cit, p 108.

(5)F. R. U. S, 1977 -1980,Vol VIII, Arab- Israeli Dispute, Document 222,Amman, March
5,1978.

(6)F. R. U. S, 1977- 1980,Vol VIII, Arab- Israeli Dispute, Document 231,Washington,
March 17,1978.

(7)F. R. U. S, 1977- 1980,Vol XI, Arab- Israeli Dispute, Document 5,Amman, August
12,1978.
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وأرص بيغن عىل بقاء املستوطنات يف سيناء ،ووصف طلب مرص باالنسحاب من القدس
ّ

بأنّه «يتسم بالوقاحة ،إىل درجة ال يمكن تصورها ،واعترب ّ
أن من غري املهم أن تعرتف مرص
بحق إرسائيل يف الوجود .ور ّد السادات بسحب الوفد املرصي ،الذي كان جيري مباحثات
يف القدس ،بحضور وزير خارجية الواليات املتحدة (.)1

وبعد أن وصلت املفاوضات املرصية ـ اإلرسائيلية إىل طريق مسدود ،أخذت املعاجلة
الشاملة لتسوية الرصاع تتآكل تدرجيي ًا ،ويتمثل ذلك يف دعوة الرئيس كارتر ك ً
ال من بيغن

والسادات إىل إجراء مفاوضات مبارشة ،عىل حساب بقية العرب ،يف منتجع كامب ديفيد
 Camp Davidاملنتجع الرئايس يف ماريالند  Marylandبدء ًا من  /5أيلول  ،1978مع إرشافه
شخصي ًا ،بينام ترك امللك حسني يف موقف املتفرج()2دون استشارته يف جمريات االتفاقية
انسجام ًا مع تط ّلعات السادات( )4وبيغن؛ لتفادي تعقيد العملية السلمية( )5وعرقلة طريق

()3

تقدمها؛ ألن امللك حسني سيثري حت ًام موضوع التمسك باحلل الشامل للرصاع ،مما ينجم

عن ذلك ،القضاء عىل احتامالت التسوية مع مرص( .)6وهذا األمر الوحيد الذي ال تقبل به
إرسائيل والواليات املتحدة مع ًا.
ويف يوم  /17أيلول ،و ّقعت اتفاقيات كامب ديفيد ،يف جزئني ،محل اجلزء األول منهام

عنوان «إطار السالم يف الرشق األوسط ،والتي نصت عىل ّ
أن السالم عقد بني مرص،
وإرسائيلّ ،
وأن الدول العربية األخرى مدعوة لالنضامم إليه .وجاء يف الوثيقة أنّه عىل
مرص ،وإرسائيل ،واألردن ،وممثيل الشعب الفلسطيني ،أن يدخلوا يف مفاوضات حلل

( )1موسى ،تاريخ األردن ،ج ،2ص .456-455
(.O›connell, King›s counsel, p 142)2

()3عرشة أعوام من الكفاح والبناء ،ص .350

(4)Shimon Peres: Battling for Peace: A Memoir, Random House, New York, 1995, p 252.

(5) Queen Noor Al-Hussein: Leap of faith:memoirs of an unexpected life, Miramax, New
York,2003,p 152; Al Madfai, Jordan, p 69.

( )6عيزر وايزمن :احلرب من أجل السالم،ترمجة غازي السعدي،دار اجلليل ،عامن، 1984 ،ص .316
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املشكلة الفلسطينية ،عىل أن تكون هناك فرتة انتقالية ،ال تتجاوز مخس سنوات ،يتم من

خالهلا انتقال احلكم من يد السلطات العسكرية اإلرسائيلية إىل أيدي سكان الضفة الغربية،

وقطاع غزة ،الذين سيتمتعون بحكم ذايت ،مع احتفاظ إرسائيل ،بوجود عسكري يف الضفة

الغربية وقطاع غزة.

أما الوثيقة الثانية ،فقد نصت عىل ّ
أن معاهدة السالم املقبلة بني مرص وإرسائيل جيب أن

تعمل عىل تسوية مجيع نقاط النزاع بينهام ،وأن متارس مرص سيادهتا حتى احلدود الدولية،
بني مرص والفلسطينيني ،وأن تنسحب قوات إرسائيل من سيناء ،خالل ثالث سنوات ،وأن

تتمركز يف سيناء بعد ذلك قوات مرصية حمدودة ،باإلضافة إىل قوات األمم املتحدة ،وأن
تستخدم مطار سيناء للغايات املدنية فقط ،وأن تسمح حرية املرور للسفن اإلرسائيلية يف
خليج السويس وقناة السويس ،وأن تعترب مضائق تريان ،وخليج العقبة ،ممرات مائية دولية.

أ ّما بشأن املستوطنات يف سيناء ،فقد متت إزالتها ،بعد جهد جهيد (.)1

ويف اليوم التايل إلذاعة أنباء اتفاقيتي كامب ديفيد مل توافق احلكومة األردنية عىل
االتفاقيتني( )2إلدراجها األردن يف االتفاقية ،دون التشاور معها( .)3لذلك َف ُهام ال ترتبان

عليه أ ّية التزامات قانونية ،أو معنويةّ ،
وإن األردن يؤمن باحلل الشامل ،ويعترب انفصال
مرص عن مسؤولية العمل اجلامعي إضعاف ًا للموقف العريب ،ويرى ّ
أن التسوية العادلة جيب
أن تتضمن انسحاب ًا إرسائيلي ًا من مجيع األرايض التي احتلتها يف عام  ،1967ومن مجلتها مدينة
القدس العربية .كام جيب أن تتضمن التسوية حق الشعب الفلسطيني يف تقرير مصريه»(.)4

وبالتايل ،هذا ما جعل امللك حسني غري ٍ
راض عنها()5ملغايرهتام ملصلحة األردن ومصلحة
( )1الرأي ،عامن ،ع  /18 ،3093أيلول  ،1978ص  1و.5

( )2احلسن بن طالل:السعي نحو السالم :سياسة الوسطية يف الرشق األوسط ،مطابع األهرام التجارية،
القاهرة،1985،ص .129
(.Carter, op. cit, p 438 )3

()4الرأي ،عامن،ع / 20، 3094أيلول ،1978ص 1و 5؛F. R. U. S,1977–1980, Vol IX, Arab -Israeli ,

.Dispute, Agu1978- Dec 1980, Document 63, Washington, September 20, 1978

(5) Carter, White House Diary, p 313.
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القضية الفلسطينية ومصلحة الوطن العريب ()1بشكل كامل ،مما جعله شديد االنتقاد
الرصيح هلا( )2وباملفاوضات التي جتري يف إطارها( )3لكوهنا جتاهلت املشكلة املركزية يف

أزمة الرشق األوسط ،وهي املسألة الفلسطينية ،وتركت أهم عنارص احلل املتعلقة فيها
يف أحسن االحوال يف دائرة الغموض؛لتستفيد من ذلك إرسائيل ،وهي التي حتتل أرض ًا
فلسطينية ،هذا فض ً
ال عن ّ
أن اتفاقيات كامب ديفيد وضعت قرار جملس األمن الدويل رقم

 242حتت املجهر التفصييل ،األمر الذي جعل مبادئ التسوية العادلة تبدو باهتة ،وال قيمة
هلا( .)4ويف هذا السياق ع ّلق كارتر يف مذكراته حول موقف امللك حسني بقوله« :لقد كان

أقوى ناقد التفاقية كامب ديفيد ،مما جعله ذلك يشعر باألمل»(.)5

وعىل الرغم من املوقف األردين املعارض التفاقية كامب ديفيد ،ظل الرئيس كارتر
متفائ ً
ال ّ
ليبي له أمهية
إليها( .)6ففي يوم  /18أيلول اتّصل بامللك حسني ّ
بأن األردن سينضم ّ

هذه االتفاقية ،بالنسبة لبالده ،وللفلسطينيني()1مع ًا ،للحفاظ عىل االستقرار بني شعوب

أن مرص وإرسائيل أثبتتا ّأنام تريدان السالمّ ،
املنطقة .كام ّبي لهّ ،
وأن فشل جهودها ،بسبب
ق ّلة الدعم من القادة املعتدلني العرب ،سيؤدي إىل تعزيز القوى املتطرفة؛ لفتح الباب
للتأثريات السوفيتية ،والشيوعية ،يف مجيع أنحاء الرشق األوسط(.)7

( )1عرشة أعوام من الكفاح والبناء ،ص .139

(2) Carter,op. cit,P 313;Harold Saunders: The Other Walls: The Politics of the Arab – Israeli
Peace Process, American Enterprise Institute for Public Policy Research, Washington,
1985, p 117.

( )3دائرة املطبوعات والنرش :الوثائق األردنية :1980 :نرشة خاصة عن سيادة املغفور له الرشيف عبد احلميد
رشف رئيس وزراء اململكة األردنية اهلاشمية السابق ،دائرة املطبوعات والنرش ،عامن ،1980 ،ص .5
()4أبو عودة ،إشكاليات السالم ،ص .112-111
(.Carter, White House Diary, P 438 )5
(.Quandt, Camp David, p 273)6

(7) F. R. U. S, 1977

-1980, Vol IX, Arab - Israeli Dispute, Document 58,Washington,
September 18,1978.
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ومن ثم أرسل كارتر وزير خارجيته فانس للقاء امللك حسني؛ ليرشح له أمهية االتفاقية،

وفوائدها بعيدة املدى ،واكتساب تأييده هلا( .)1ولدى وصوله إىل عامن يف  /20أيلول،
وجد امللك غاضب ًا من السادات؛ لتقديمه التزام ًا رصحي ًا له قبل القمة يف كامب ديفيد ،بأنّه

إليها بقية العرب ،بمن فيهم الفلسطينيون،
سيتفاوض عىل تسوية شاملة ،يمكن أن ينضم ّ

وبترصفه هذا جعل معظم العامل العريب هيامجه ،كام مل يكن هناك أي زعيم فلسطيني معرتف
به مستعد ًا للمشاركة يف مفاوضات حكم ذايت .وبذلك خذل السادات اجلميع بإبرامه
سالم ًا منفص ً
ال مع إرسائيل ،يف مقابل عودة سيناء.

وأضاف امللك حسني قائ ً
الّ :
«بأن تقصري السادات عن تفسري كل ترصفاته للدول العربية،

وترصحيات بيغن بعد كامب ديفيد تثبت بأنّنا مل ننجز سوى معاهدة سالم ثنائية ،ال تعود

بأي نفع يذكر .ومن جانبه ،كان فانس حياول أن يثبت ّ
بأن ترتيبات احلكم الذايت قد
عليه ّ

تؤدي يف هناية املطاف إىل تقرير املصري بالنسبة للفلسطينيني ،يف حني تشكك امللك يف التزام
إرسائيل ببنود االتفاقات ،وروحها( )2إليامنه القائم عىل معرفة حقيقية ّ
بأن إرسائيل ال تريد

تكونت
االنسحاب من األرايض التي احتلتها يف حرب حزيران .)3(1967
والسيام ،وقد ّ
ّ
لدى القيادة األردنية خربة طويلة يف أساليب التم ّلص األمريكي من الوعود التي قطعتها له
اإلدارات األمريكية املتالحقة ،والتي تبقى وعود ًا تكتيكية ،ال تلغي احلقائق التارخيية التي

تؤمن هبا إرسائيل يف الضفة الغربية ،مما مل يرتك لألردن أي حافز للتفاوض مع إرسائيل ،ففي
غضون املوقف اإلجرائي املتفائل يف اتفاقيات فك االرتباط الثالث بني إرسائيل وسوريا
ومرص ،مل يكن األردن طرف ًا ثالث ًا فيام حصدته جهود كيسنجر وذلك ملعارضة إرسائيل،

وتعنتها وجتاهلها ،موقف األردن املعتدل ،واحلريص عىل حتقيق سالم عادل ،إضافة إىل
(1)F. R. U. S, 1977- 1980,Vol IX, Arab- Israeli Dispute, Document 61,Washington,
September 19,1978.

(2)F. R. U. S,1977–1980, Vol IX, Arab - Israeli Dispute, Agu 1978– Dec 1980, Document
61, Washington, Sep 19, 1978;Jimmy Carter: keeping Faith: Memoirs of a President,
Bantam, New York, 1982, p 412.
(3)F. R. U. S,1977–1980, Vol IX, Arab – Israeli Dispute, , Document 79, Washington, undated.
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جتاهل إرسائيل ملشاركة األردن يف مؤمتر جنيف للرشق األوسط .وهلذا ّاتذ األردن يف هذه
املرحلة ،موقف التنبه احلذر ،املصحوب بقلق مربر.

()1

ويف هناية االجتامع مع فانس ،مل يتخذ امللك حسني موقف ًا ّ
يعطل به عالقاته مع الواليات

بأي
املتحدة ،بشأن رفض االنضامم لالتفاقية ،ويف الوقت نفسه ال يريد املشاركة يف اتفاقية ّ
ثمن قد تؤدي إىل جمازفة سياسية ،خيرج منها خايل الوفاض .لذلك ،أبلغ امللك ،فانس ّ
أن

لديه أسئلة إضافية ،وحيتاج إىل أجوبة عليها ،قبل إعالن موقفه النهائي( )2الستطالع مدى
جديتها( )3وفاعليتها يف حتقيق تسوية شاملة ،وانسحاب إرسائييل من مجيع األرايض املحتلة،

ووعد بأن يرسل األسئلة يف وقت قريب ،بعد عودته إىل واشنطن(.)4

شكل امللك حسني جلنة من مخسة مسؤولني ،برئاسة عبد احلميد رشف رئيس الديوان
امللكي اهلاشمي آنذاك ،إلعداد صياغة األسئلة ،والتي بلغت أربعة عرش سؤا ً
ال ،يدور

معظمها حول التفسري األمريكي التفاقات كامب ديفيد ،والدور األمريكي يف تطبيقها،

مما ينتج عن ذلك استطالعات متعمقة ،ملا حيتمل أن تسفر عنه املفاوضات املقبلة .وما أن
وصلت األسئلة األربعة عرش يف  /29أيلول  1978حتى رشعت األجهزة البريوقراطية يف
جتهيز الردود ،وكان يف معظمها يتكون من تكرار للمواقف األمريكية املعروفة جيد ًا .ويف
 /17ترشين األول بعثت اإلدارة األمريكية مساعد وزير اخلارجية األمريكي ،لشؤون الرشق
األوسط ،وجنويب آسيا هارولد سوندرز  Harold Saundersلتسليم األجوبة مكتوبة للملك

حسني»( )5عىل أمل تغيري موقفه املعارض من االتفاقية .ونصت الرسالة عىل ّ
أن «اهلدف
( )1مقابلة مع السيد فالح الطويل ،السفري األردين األسبق لدى العراق وروسيا وباكستان يف منتدى الفكر
العريب ،بتاريخ األحد .2019/1/20
( )2أبو عودة ،إشكاليات السالم ،ص .127

(F. R. U. S,1977–1980, Vol IX, Arab – Israeli Dispute, Document 64, Amman, Sep 20,)3
 ;1978فانس ،مذكرات ،ص 120

(Vol IX, Arab- Israeli Dispute, Document 72,Washington,,1980-F. R. U. S, 1977 )4

September 28,1978الرأي ،عامن ،ع / 22 ،3096أيلول ،1978ص 11؛ .

()5فانس ،مذكرات ،ص .120
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املعلن من االتفاقيتني يقوم عىل أساس قراري جملس األمن  242و« 338بكل أجزائهام».
وتناولت وجهة النظر األمريكية بالتطرق إىل قضايا حمددة ،يف اتفاقات كامب ديفيد ،فقد

قررت مصري الضفة الغربية ،وغزة ،يف مفاوضات بني األردن ،ومرص ،وإرسائيل ،وممثلني

ينتخبهم سكان املنطقةّ ،
وأن هذه املفاوضات ستبدأ يف موعد أقصاه السنة الثالثة بعد الفرتة
االنتقالية».

كام اعتربت االتفاقيتان ّ
أن «القدس الرشقية أرض حمتلة ،ولكن اعرتاف ًا بالشخصية

الدينية اخلاصة للمدينة ،يقيض بالوصول احلر إىل األماكن املقدسة للديانات الثالث .أما

فيام يتعلق بموقف الواليات املتحدة من املستوطنات ،فهي «تتعارض مع القانون الدويل،

وأنا عقبة يف طريق السالم» .أما عن مستقبل الالجئني الفلسطينيني الذين يعيشون خارج
ّ
الضفة الغربية وغزة» فيجب أن يكون هلم حق التوطن ،حيث هم إذا اختاروا ذلك»(.)1

إ ّ
ال ّ
أن امللك حسني مل يبد رأيه يف األجوبة التي محلها سوندرز( )2دون تردد؛ باعتبارها مل

تكن مرضية بالنسبة له( )3لفقداهنا الضامنات احلقيقة للتوصل إىل تسوية هنائية( )4يف املوعد
أي حافز يضمن قيام الواليات املتحدة بمامرسة أي ضغط
املقرر ،بحيث مل جيد يف اإلجابة ّ

عىل إرسائيل ،لالنسحاب من الضفة الغربية يف مقابل السالم( )6ولو لشرب واحد .لذلك كان
واضح ًا منذ البدايةّ ،
أن من الصعب عىل امللك أن يتخذ قرارات ال تتوافق مع مصلحة بالده؛
لتجنب تكرار ما جرى من ختاذل أمريكي جتاه بلده يف مؤمتر جنيف يف كانون األول .1973

(1) Carter, Keeping Faith, P 407.

()2فانس ،مذكرات ،ص 120ـ .122

()3الرأي،عامن ،ع  /22 ،3136ترشين األول ،1978 ،ص .1

(Seth P. Tillman: The United States in the Middle East: Interests and Obstacles, Indiana)4

. University Press, Bloomington, 1982, P 208

( )5عدنان أبو عودة :احلسني وإدارة األزمات :كريس امللك احلسني للدراسات األردنية والدولية،مركز
الدراسات االسرتاتيجية ،اجلامعة األردنية ،عامن ،2018 ،ص.36

F. R. U. S,1977–1980, Vol IX, Arab – Israeli Dispute, Document 91, Jidda, October 18 ,1978.

(6)Lukacs,Israel, Jordan, p 157.
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التخوفات ،احتفظ امللك حسني بأقىص قدر يستطيع من املرونة؛ حتى ال يقطع
وأمام هذه
ّ

عالقاته مع الواليات املتحدة األمريكية ،ويف الوقت نفسه التحرر من ضغوطها يف املراحل
املقبلة .ويتمثل ذلك يف إبالغه سوندرز ّ
بأن األردن مل يكن ممكن ًا له أن يشارك يف املفاوضات

املتعلقة بتطبيق اتفاقات كامب ديفيد من دون دعم الفلسطينيني ،أو السعوديني()1وذلك
()2
السياق ،يع ّلق فانس قائ ً
ال« :لقد
لكي يتجنب إثارة غضبهم لرفضهم لالتفاقية  .ويف هذا ّ
كان امللك حسني لزمن طويل يعتمد عىل الديبلوماسية اللينة ،والتحالف احلريص مع دول

أقوى منه»(.)3

وانسجام ًا مع املطالب امللكية ،التقى سوندرز زعامء الضفة الغربية ،ومن بعدهم

السعوديني ،لك ّنه مل ينتزع منهم أي تأييد ملشاركة األردن .وبعد عودة سوندرز إىل عامن
اعرتف للملك بفشل مهمته( )4متأم ً
ال منه تعديل موقفه ،يف حني ما يزال امللك غري مستعد

الختاذ موقف حاسم ،إ ّ
ال بعد انتظار نتائج قمة بغداد ،املقرر انعقادها خالل الفرتة من 2ـ /5

ترشين الثاين  .)5(1978واختتمت قمة بغداد أعامهلا ببيان ،قررت فيه الدول العربية تعليق

عضوية مرص يف جامعة الدول العربية ،ونقل مكاتب جامعة الدول العربية من القاهرة إىل
أن اتفاقات كامب ديفيد تتعارض مع قرارات قمة الرباطّ ،
تونس .كام أعلنت القمة ّ
وأكدت
عىل دعم منظمة التحرير الفلسطينية ،كممثل رشعي وحيد للشعب الفلسطيني .كام قررت
زيادة الدعم املايل عىل مدى عرش سنوات مقبلة لسوريا ،واألردن ،واملنظمة ،وكان نصيب
األردن من هذه املساعدات  250 .1مليون دوالر(.)6

ومع ّ
أن املوقف الرسمي لألردن ،كان منسج ًام مع املوقف العام للدول العربية ،ويقوم

(1)F. R. U. S, 1977- 1980,Vol IX, Arab- Israeli Dispute, Document 91,Jidda, October 13,1978.
(2) Carter, Keeping Faith, p 337.

( )3فانس ،مذكرات ،ص .31

(.Shlaim, Lion of Jordan, p 403 )4

(5)F. R. U. S,1977–1980, Vol IX, Arab – Israeli Dispute, Document 91, Jidda, October 18,
1978; Quandt, Camp David, p283.

( )6الرأي ،عامن ،ع /6 ،3141ترشين الثاين ،1978 /ص.1
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عىل التضامن التام معها ،إ ّ
ال ّ
أن هناك موقف ًا آخر أكثر واقعية ،وهو احلفاظ عىل عالقاته
الوثيقة ،التي تربطه مع العراق واململكة العربية السعودية ،واللتني تدعامن جزء ًا كبري ًا من

االقتصاد األردين ( )1إلدراكه حجم اخلطر الذي يمكن أن يقع عليه ،يف حالة إن هو وافق
عىل ترتيبات جزئية مع إرسائيل ،حيث سيكون األردن وحيد ًاّ ،
وأن الواليات املتحدة لن
تقف إىل جانبه ،مما يفقده قوته السياسية ،واالقتصادية ،واالجتامعية يف عالقاته العربية.
لذلك وقف إىل صف األغلبية يف إدانة اتفاقية كامب ديفيد (.)2

ويف ضوء تلك األوضاع ،تراجعت العالقات األردنية ـ األمريكية إىل أدنى مستوى
هلا( )3باعتبارها رضبة قاصمة ملبادئ اتفاق كامب ديفيد ،ومترد ًا عىل السياسة األمريكية
التي تسعى إىل إخضاع األردن لتنفيذها .ويظهر ذلك بشكل واضح ،خالل اجتامع زبيغنيو

برجينسكي  Zbigniew Brzezinskiمستشار الرئيس األمريكي لشؤون األمن القومي مع
امللك حسني يف عامن ،يف  /18آذار  )4(1979مستخدم ًا أسلوب ّيل الذراع( )5وذلك بأن
الواليات املتحدة لن حتمي األردن من هجوم إرسائييل عليه مستقب ً
ال ،إن مل حيدث تغيري

يف موقفه ،من عملية السالم ،التي ترعاها بالده .أما هذا التهديد فلم يلق من امللك حسني
سوى رد هادئ ( .)6وع ّلق الرئيس كارتر عىل ذلك بقوله« :لقد أصبح امللك حسني ناطق ًا

باسم العرب األكثر تطرف ًا»(.)7

(1) Robert O. Freedman: Moscow and the Middle East: Soviet Policy Since the invasion of
Afghanistan, Cambridge University Press, Cambridge ,1991,p 103.
(2) F. R. U. S, 1977 -1980,Vol IX, Arab- Israeli Dispute, Document 197,Amman, March
6,1979.
(3) Queen Noor, Leap of faith, p 172; Philip Robins: A history of Jordan, Cambridge
University Press, Cambridge, 2004, p 149, Carter, op. cit, p 410.
(4) F. R. U. S, 1977–1980, Vol IX, Arab - Israeli Dispute, Agu 1978– Dec 1980, Document
219, Amman, March 18, 1979,
(5) Al Madfai, Jordan, p54- 55.
(6)Shlaim, Lion of Jordan, p 405
(7) Carter, Keeping Faith, p 410.
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ويف ضوء حسابات األردن ،والتي مل تتطابق مع الواليات املتحدة ،بذل الرئيس كارتر

جهود ًا حثيثة؛ إليصال الوضع بني مرص وإرسائيل إىل الوضع النهائي ،ففي يوم / 26آذار

أرصت إرسائيل
 1979و ّقع كل من السادات ،وبيغن عىل معاهدة السالم بني بلدهيام .وقد ّ
عىل أن تتضمن معاهدة الصلح نص ًا يعني عملي ًا إهناء مرص اللتزاماهتا العربية املرتتبة عىل

عضويتها يف جامعة الدول العربية ،واتفاقية الدفاع املشرتك .وجاء هذا النص يف املادة
السادسة من االتفاقية التي ورد هبا «يقر الطرفان أنّه يف حالة وجود تناقض بني التزامات
وأي من التزاماهتا األخرىّ ،
فإن االلتزامات الناشئة عن
األطراف بموجب هذه املعاهدةّ ،

هذه املعاهدة ،هي التي تكون ملزمة التنفيذ».

وبموجب هذا النص ،حققت إرسائيل من خالل معاهدهتا مع مرص مكاسب عسكرية،

واسرتاتيجية مهمة ،تنبع كلها من حقيقة ّ
حيدت عسكري ًا يف الرصاع العريب ـ
أن مرص قد ّ
اإلرسائييل ،ففي اللحظة التي تبارش إرسائيل االعتداء عىل األردن ،أو سورياّ ،
فإن مرص ال

حيق هلا أن تبادر إىل مد يد العون هلام؛ ألن التزامها بمعاهدة السالم مع إرسائيل يعلو التزامها
بالدفاع املشرتك مع الدول العربية (.)1

أن هذا اإلنجاز األمريكي جعلها تعتقدّ ،
وهنا البدّ من اإلشارة ،إىل ّ
بأن مفتاح السالم

يف الرشق األوسط يكمن يف عقد الصلح بني إرسائيل ومرص ،أي بمعنى يمكن التغلب

عىل امللك حسني ،أو الضغط عليه ،للموافقة عىل تأدية دور أسايس يف متثيل الفلسطينيني

()2

عىل اعتبار أنّه لن تكون هناك حرب عربية إرسائيلية كربى ،أي ًا كان موقف األردن بدون
مرص( )3العتقادهم أن الدول العربية أصبحت ضعيفة مفككة ،ال يرجى أن تكون جبهة

قوة تستعيد أرضها وحقوقها من إرسائيل .ونستنتج هنا ،فشل التحليالت األمريكية ،فقد
أعلن امللك حسني يف خطاب له أمام مجعية الشؤون الدولية يف لوس أنجلوس يف /7ترشين
( )1رياض ،مذكرات ،ص .603-602

(2) Dallas,King Hussein, p 168.

( )3فانس ،مذكرات ،ص .118
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الثاين  1981قائ ً
ال« :هذا وإنّنا ندرك ّ
أن الواليات املتحدة تعترب اتفاقية كامب ديفيد إنجاز ًا
عظي ًام ،وتارخيي ًا ،أما من جهتنا فإننا نرى فشل اتفاقية كامب ديفيد ،ال بل فيام قامت به ،بل
كررنا مرار ًا وتكرار ًا
يف ما مل تقع به .وإنّنا نشعر بالرىض عندما تستعيد مرص سيناء ،ونحن ّ

إنّنا نتطلع إىل حتقيق تسوية شاملة ،وهنائية ،تستطيع إرسائيل ومجيع جرياهنا االستفادة منها
عىل الدوام يف منطقتنا من هذا العامل(.)1

السياق بقولهّ :
«إن املتفق عليه دولي ًا،
وع ّلق السيايس األردين عدنان أبو عودة يف هذا ّ

هو أمهية دور الواليات املتحدة يف عملية السالم ،يف الرشق األوسط ،وهذا الدور ال
يمكن أن يعرب عن نفسه بفاعلية ،إ ّ
ال إذا قامت به الواليات املتحدة كدولة عظمى ،وليس
كرشيك كامل يف املفاوضات ،كام فرضته عليها اتفاقيات كامب ديفيد ،التي وصلت إىل
طريق مسدود ،ورفضت من األطراف العربية ،ووضع الواليات املتحدة يف طرف يف
النزاع ،وليس يف موقف الطرف الثالث املحايد ،األمر الذي حيد من فاعلية دورها يف عملية

فإن األردن يعتقد ّ
السالم .وعليه ّ
بأن عملية السالم تقتيض من الواليات املتحدة اخلروج
من آثار اتفاقية كامب ديفيد كي تلعب دورها كدولة عظمى ،مع جمموعة الدول األوروبية،
واالحتاد السوفيتي ،يف إطار األمم املتحدة؛ لتشكل بمجموعها الطرف الثالث احليادي،
الذي يعمل وفق مبادئ وقرارات األمم املتحدة ،ووفق مسؤولياته الدولية (.)2

ويف املحصلة ،استغل حزب الليكود املعاهدة مع مرص ،فأصبح أكثر تشدد ًا وعدوانية

يف مواقفه ،لرتسيخ سيطرته عىل الضفة الغربية ،فقد واصل أجندته التوسعية ،كام مارس

الضغوط عىل السكان املحليني لالنتقال من الضفة الغربية إىل الضفة الرشقية ،فض ً
ال عن
الكالم الرصيح الذي أطلقه القادة اإلرسائيليون األكثر تطرف ًا ،عىل حتويل األردن إىل وطن

أقر قانون
بديل للفلسطينيني ،وللعمل بحصانة جتاه بقية العامل العريب ،ففي عام ّ 1980
القدس ،والذي ينص عىل ّ
«أن القدس عاصمة إرسائيل الكاملة ،واملوحدة» .والغرض

( )1عرشة أعوام من الكفاح والبناء ،ص .351
( )2أبو عودة ،إشكاليات السالم ،ص .119-118
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وسع
من ذلك القرار استبعاد أ ّية مفاوضات حول وضع املدينة .ويف كانون األول ّ 1981
الكنيست اإلرسائييل نفوذ القانون والقضاء واإلدارة املدنية اإلرسائيلية لتشمل مرتفعات
اجلوالن ،الواقعة حتت االحتالل اإلرسائييل ،منذ عام .)1(1967

( )1طارق العاص:دبلوماسية السالم األردنية(،1995-1967 :د .ن)،عامن،1996،ص .101
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الفصل الثاين

العالقات السياسية األردنية األمريكية
 1981ـ 1989

ـ

مبادرة الرئيس ريغان أيلول 1982

ـ

مبادرة شولتز يف نيسان 1988

ـ

االتفاق األردين ـ الفلسطيني يف شباط 1985
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مبادرة الرئيس األمريكي ريغان
أيلول 1982

مع وصول الرئيس األمريكي رونالد ريغان  Ronald Reaganإىل سدة احلكم يف البيت

األبيض ،يف كانون الثاين  ،1981أظهر التزام ًا قوي ًا جتاه إرسائيل .فيقول يف مذكراته« :لقد

متسكت هبا بأكثر من إيامين القوي ّ
بأن عىل
آمنت يف أشياء كثرية يف حيايت ،لكن ما من قناعة ّ
الواليات املتحدة ضامن بقاء إرسائيل

()1

ومساندهتا يف خمتلف املجاالت إىل أبعد حد.

كام كان الرئيس ريغان يبغض االحتاد السوفيتي ،فقد وصفه بأنّه «إمرباطورية الرش» وبأنّه

خطر كبري عىل العامل ،فيجب منعه من التغلغل إىل منطقة اخلليج العريب عىل وجه التحديد،

خصوص ًا بعد غزو السوفيت ألفغانستان يف آواخر عام  ،1979ومن ثم نشوب احلرب بني

العراق وإيران ،يف أيلول  .1980مما يعرض املصالح األمريكية احليوية يف تلك املنطقة للخطر.
وبذلك ،مل يكن لريغان ،وحلاشيته ،بعد أن وضعوا هذه املشاغل يف اعتبارهم يميلون إىل
الضغط بقوة؛ من أجل حتقيق تقدم يف عملية السالم يف الرشق األوسط( )2بل حاولوا خلق

حتالف عسكري بني إرسائيل ،والدول العربية املجاورة هلا:مثل األردن ،ومرص ،واململكة
(1) Ronald Reagan: An American Life, Simon and Schuster, New York,1990, P 410.

(2) Alexander M. Haig: Caveat: Realism, Reagan, and foreign Policy, Macmillan, New York,
1984, p 169.
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العربية السعودية ،بقيادة الواليات املتحدة؛ ملجاهبة هذا التهديد السوفيتي( )1الذي يشكل
خطر ًا مشرتك ًا عليهم مجيع ًا ،وأن هذا اخلطر جيب أن ال هيمل.
لكن هذه الدعوة األمريكية باءت بالفشل .ويتضح ذلك عندما أبلغ ألكسندر هيج
ّ

 Alexander Haigوزير اخلارجية األمريكي ،امللك حسني ،خالل زيارته إىل عامن ،يف نيسان
 1981بقوله« :إنّنا نريد أن نكون أصدقاء ضد االحتاد السوفيتي» .أجابه امللك قائ ً
ال« :إنّنا
نريد أن نكون أصدقاء ،ولكن اجلهة التي هتددنا ،وتريد احتالل عامن ،ليس برجينيف ،بل

أرئيل شارون . Ariel Sharon

وبعبارة واضحة ،أشار امللك إىل أنّه بالنسبة لوجهة النظر األردنيةّ ،
إن إرسائيل هي

لب املشكلةّ ،
وإن القضية الفلسطينية هي اهلم األكرب بالنسبة لألردن ،وللعامل العريب،

وبشكل يفوق االحتاد السوفيتي ،أو حتى التعزيزات السوفيتية يف أفغانستان .وعندما
حتل القضية الفلسطينية ّ
فإن دول املنطقة بام فيها األردن سيكون أكثر استعداد ًا لإلصغاء
للمقرتحات األمريكية ،الحتواء االحتاد السوفيتي( )2بكافة الوسائل املمكنة ،بام يف ذلك

القوة العسكرية.

ويف الوقت نفسه ،مل تكن إرسائيل تؤيد هذا التوجه ،مربرة موقفها ّ
بأن «حرب ًا أخرى مع

العرب هي أمر مرجحّ ،
وأن جهود الواليات املتحدة بتحديث أسلحة الدول العربية لردع
االحتاد السوفيتي ،يمكن أن يعزز القدرات العربية ضدها»()3إذا حدثت تطورات تستدعي

ذلك .ويف حماولة إلفشال فكرة التعاون اإلسرتاتيجي ،استعانت إرسائيل بأنصارها يف
الكونغرس األمريكي؛ إللغاء القرار األمريكي املتعلق ببيع طائرات األواكس االستطالعية

للسعودية .ومل تكتف بذلك ،ففي  /7حزيران

1981

أصدر رئيس الوزراء اإلرسائييل

(1) Robert O. Freedman: Israel and the United States: Six Decades of US-Israeli Relations,
Westview Press, Boulder:Colo, 2012, p 10.

(2) Abraham Ben-Zvi: The United States and Israel: the limits of the special relationship,
Columbia University press, New York,1993, p 128; Al Madfai, Jordan, p71- 72.

(3) Al Madfai, Jordan, p 71.
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«بيغن» أوامره بقصف املفاعل النووي العراقي ،الذي كانت تبنيه فرنسا عىل مشارف
بغداد( )1باعتباره يشكل هتديد ًا مبارش ًا إلرسائيل.

ووسط هذه األوضاع املضطربة ،البدّ لنا من اإلشارة ،إىل أن املستجدات اإلقليمية يف

منطقة الرشق األوسط ،بعد توقيع معاهدة السالم املرصية ـ اإلرسائيلية يف آذار  ،1979ثم

تويل شارون وزارة الدفاع اإلرسائيلية يف آب  ،1981وما أعقب ذلك من اغتيال الرئيس
املرصي أنور السادات ،يف ترشين األول  ،1981قد منحت إرسائيل فرصة أخرى كبرية،

وثقة تامة بإمكانية حتقيق مرشوعها ،الذي يمثل اهلدف األسايس لسياستها اإلقليمية؛ وذلك

بالتخلص من األخطار املحدقة بحدودها الشاملية ،واملتمثل بقوات الثورة الفلسطينية،
التابعة ملنظمة التحرير الفلسطينية .ومن هنا ،بدأت إرسائيل تنتظر الذريعة لتغطية هجومها
دولي ًا ،ورسعان ما اقتنصت الفرصة هلذه العملية ،فاستغلت حماولة إحدى املنظامت
الفلسطينية ،بقيادة أبو نضال ،اغتيال سفريها يف لندن ،يف  /4حزيران  1982الجتياح لبنان،
مدعومة بمساعدة الكتائب اللبنانية املسيحية .وسمي هذا الغزو «عملية سالم اجلليل»(.)2

وحسب خطة شارون ّ
فإن القصد من حرب لبنان ،ليس لبنان وحده ،بل القضاء
عىل منظمة التحرير الفلسطينية يف لبنان قضاء تام ًا ،ومن ثم قيام نظام سيايس جديد به،
بمساعدة املسيحيني املارونيني أصدقاء إرسائيل؛ لتشكيل حكومة قادرة عىل إبرام معاهدة

سالم مع إرسائيل ،باإلضافة إىل ذلك إبعاد القوات السورية من لبنان ،أو إضعافها .ويف
هناية املطاف ،العمل عىل إقامة دولة فلسطينية يف األردن ( )3بعد مغادرهتا من لبنان .وعندئذ
ستكون إرسائيل قادرة عىل أن تتذرع بطرد أعداد كبرية من الفلسطينيني من الضفة الغربية،
وقطاع غزة إىل األردن ،مما جيعل إرسائيل دولة هيودية حقيقية خالية من الفلسطينيني.

(1) Bernard Reich: A Brief History of Israel, Facts on File, New York, 2008,p 40.

املتغيات السياسية وأثرها عىل سياسات منظمة التحرير الفلسطينية (من
( )2أسامة أبو ندل وآخرون :مسرية ّ
النشأة إىل أوسلو) ،دار اجلندي ،القدس ،2012 ،ص .330
( )3عوزي بنزيامن :شارون :بلدوزر اإلرهاب الصهيوين ،ترمجة غازي السعدي ،دار اجلليل للنرش ،عامن،
 ،1986ص .200
87

وملنع اتساع دائرة احلرب ،تلقى وزير اخلارجية األمريكي جورج شولتز George Shultz

يف هناية شهر متوز  1982مكاملة هاتفية من زيد بن شاكر ،القائد العام للجيش األردين آنذاك،
لالستفسار عن النوايا اإلرسائيلية .كام أراد احلصول عىل التأكيد األمريكي لدعم بالده
عسكري ًا وسياسي ًا ،موضح ًا خماوف امللك حسني من تنفيذ إرسائيل هتديداهتا التي أعلنتها

والسيام وزير دفاعها شارون خصوص ًا
عىل لسان شخصيات نافذة يف حزب الليكود،
ّ
بعد أن رأى املسافة اهلائلة التي ّ
توغلت فيها إرسائيل داخل لبنان ،فطمأنه شولتز بالدعم
األمريكي لوحدة األرايض األردنية ،واستقالهلا(.)1

وهكذا قرر شولتز ،إرسال فيليب حبيب  Philip Habibمبعوث الرئاسة األمريكية إىل
املنطقة؛ لوقف القتال الدائر يف لبنان وتثبيته .وبدء ًا من يوم  /21آب  1982بدأت عمليات

إجالء مقاتيل منظمة التحرير الفلسطينية من بريوت إىل تونس ،واليمن ودول عربية أخرى
وافقت عىل استضافتهم ،بواسطة فرقة عسكرية أمريكية ،تم ارساهلا إىل لبنان؛ كجزء من

قوة دولية (.)2

ويف اللحظة التي انتهى فيها القتال مبارشة ،انغمس الرئيس ريغان يف هناية األمر يف توجيه
حمو ً
ال األضواء من مرص ،وسوريا،
اهتاممه فور ًا إىل عملية السالم يف منطقة الرشق األوسطّ ،

إىل األردن .ففي يوم  /2أيلول  1982أعلن يف خطاب له أذيع عرب شاشات التلفزيون عن

مبادرته للسالم ،والتي تقتيض بمامرسة الفلسطينيني يف الضفة الغربية ،وغزة ،للحكم الذايت

ضمها إىل إرسائيل .كام
بالتعاون مع األردن ،دون قيام دولة فلسطينية مستقلة ،كام رفض ّ
ورصح عن عدم رغبته يف التحدث مع قادهتا ،بل أراد
مل يعرتف الرئيس ريغان باملنظمة،
ّ

امللك حسني ،وليس عرفات أن يمثل الفلسطينيني يف مفاوضات التسوية مع إرسائيل (.)3
(1) George P. Shultz:Turmoil and Triumph: My Years as Secretary of State, A Robert
Stewart,New York, 1993, p 86- 87.

(2)Adam B. Lowther: Americans and Asymmetric conflict: Lebanon, Somaliam and
Afganistan, Prager Security International, Wesport, 2007, p 85.

()3الرأي ،عامن ،ع  / 3 ،4477أيلول  ،1982ص 1؛
p1,1982
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/9/The York Times Washington, 45424, 2

أن الرئيس ريغان مل يعرض مبادرته إ ّ
وهنا البدّ من اإلشارة ،إىل ّ
ال بعد أن طمأنه املبعوثون
بأنا ستستقطب رد فعل إجيايب من امللك حسني(.)1
األمريكيون إىل املنطقة ّ
وقبيل اإلعالن رسمي ًا عن هذه اخلطة بوقت قصري ،كان امللك حسني عىل علم

بمحتواها

()2

فقد أرسلت اإلدارة األمريكية نيكوالس فيليوتيس

Nicholas Veliotis

وكيل وزارة اخلارجية األمريكية لشؤون الرشق األدنى ،والسفري األمريكي السابق لدى
األردن()3يف أواخر شهر آب  1982رس ًا إىل ّ
عمن؛ لعرض املبادرة األمريكية عىل امللك بشكل
منفصل()4ورصيح()5عىل أمل كسب تأييده هلا()6بشكل رسمي ،حتى لو مل يكن مرصح ًا
بذلك من قبل جامعة الدول العربية ،أو منظمة التحرير الفلسطينية(.)7

وخالل اللقاء ّأكد فيليوتيس للملك جمدد ًا عىل املوقف األمريكيّ ،
بأن انسحاب ًا إرسائيلي ًا

من الضفة الغربية سيقع ،لك ّنه مل حيدد متى هذا االنسحاب ،ومن ناحية أخرى ،وعد
بدعم أمريكي لتجميد حقيقي لالستيطان( .)8ومن جهته ،أبدى امللك موافقته عىل املبادرة
األمريكية بصورة عامة()9واصف ًا ا ّياها بأهنا أشجع موقف اختذته اإلدارة األمريكية عىل وجه
(1) Mark Tessler: A history of Israel – Palestinian conflict,Indiana University
Press,Bloomington, 2009, p 607.

()2زاك ،احلسني والسالم ،ص .379

()3كان فيليوتيس له عالقة وثيقة مع امللك حسني ،حينام كان سفري ًا للواليات املتحدة ،لدى األردن ،خالل
إدارة الرئيس االمريكي السابق جيمي كارتر .؛Steven L. Spiegel: The Other Arab –Israeli
Conflict:Making America›s Middle East Policy, From Truman to Reagan,University of
Chicago Press,Chicago,1985,p 419

(4)T. G. Fraser: The USA and the Middle East since World War 2, St. Martin’s Press, New
York, 1989, P 175.
(5)Shultz, Turmoil and Triumph, p90.
(6)Robert O. Freedman:The Middle East after the Israeli Invasion of Lebanon, Syracuse
University Press,New York, 1986, p 89.
(7)Tessler,A history of Israel – Palestinian conflict, p 614.

()8احلسن بن طالل ،السعي نحو السالم ،ص149؛ أبوعودة ،إشكاليات السالم ،ص .169
( )9أبو عودة  ،إشكاليات السالم ،ص .169
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اإلطالق ،منذ عام  .)1(1956كام ّأنا تعترب إعادة إحياء من جديد ملرشوع اململكة العربية
املتحدة لعام  ،1972وفرصة جادة للتصالح مع الفلسطينيني ،والتي تدعو إىل إقامة احلكم
الذايت الفلسطيني حتت التاج اهلاشمي(.)2

وعىل الرغم من املوقف األردين اإلجيايب ،إ ّ
ال ّ
أن امللك حسني مل يقدم أي التزام للطرف

األمريكي؛ حتى يدرس نصها بشكل كامل مع رؤساء الدول العربية ،واملنظمة()3بدقة،

باعتبارمها املرجعية ،واجلهة الوحيدة املخولة باختاذ القرارات الكربى للتقدم يف مسرية
السالم .لذلك ،واصل امللك جوالته إىل عواصم املنطقة؛ يف حماولة للحصول عىل توافق

عريب ،ال لبس فيه ،للميض قدما يف خطة ريغان غري ّ
أن التوافق الذي متخض عن القمة
العربية يف مدينة فاس املغربية ،التي عقدت بعد أسبوع من خطاب ريغان وحديثه عن
اخلطة ،مل يكن لرييض امللك كلي ًا ،حيث اعرتفت هذه القمة بصورة مبارشة بإرسائيل،

وأقرت حل الدولتني ،األمر الذي مثل توجه ًا واقعي ًا جديد ًا يف املوقف العريب ،من إرسائيل.
ّ
لكن القمة مل تذهب أبعد من ذلك ،فبد ً
ال من املصادقة عىل وفد أردين ـ فلسطيني للتفاوض
ّ
أن منظمة التحرير الفلسطينية ،ممث ً
مع إرسائيل ،أعادت التوكيد من جديد عىل ّ
ال رشعي ًا
ووحيد ًا للشعب الفلسطيني (.)4

ومل تلبث األمور بعد ذلك ،أن ساءت أكثر مما هي عليه ،ففي  /14أيلول ،1982
اجلميل ،الرئيس املاروين املنتخب حديث ًا ،وحليف شارون يف
اغتيل الرئيس اللبناين بشري
ّ
احلرب عىل منظمة التحرير الفلسطينية ،بأيدي عنارص موالية لسوريا .وعىل إثر ذلك،

(1)Musa S. Braizat: The Jordanian-Palestinian Relationship:the Bankruptcy of the Confederal
idea, British Academic Press, London, 1998,159.

(2)Efraim Karsh, P. R. Kumaraswamy: Israel, the Hashemites and the Palestinians: The
Fateful Triangle,Frank Cass, London, Portland,2003, p 50; Joseph Nevo: King Hussein

and the Evolution of Jordan’s Perception of a Political Settlment With Israel 1967 -1988,
Academic Press , Sussex, 2009, p 54 .

()3الرأي،عامن ،ع /2 ،4477أيلول  ،1982ص.1

()4الطراونة،الديبلوماسية ،ص 72؛ Queen Noor, Leap of faith, p 248
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حتركت وحدات من القوات اللبنانية بقيادة إييل حبيقة بدعم من القوات اإلرسائيلية ،إىل
ّ

خميمني لالجئني الفلسطينيني ،صربا ،وشاتيال ،يف ضواحي بريوت ،مدَ عمني من حلفائهم
ّ
اإلرسائيليني ،وارتكبوا جمازر فضيعة فيها ،راح ضحيتها  800من املدنيني الفلسطينيني (.)1

ويف هذا املنعطف ،بدأ امللك حسني يراقب بعني ثاقبة طريقة تعامل الواليات املتحدة

مرة أخرى مع املوضوع اللبناين .فلبنان بالنسبة له أصبح حمل اختبار للقرار األمريكي،

حيث رأى بأنّه ما مل جترب الواليات املتحدة احلكومة اإلرسائيلية عىل اخلروج من لبنانّ ،
فإن
األمل ضعيف يف زحزحتهم من الضفة الغربية ( .)2وهذا املوقف األردين املتشكك ،نابع
من تنامي ظهور الواليات املتحدة كطرف يف النزاع ،أكثر من كوهنا طرف ًا مؤه ً
ال حلل النزاع؛

لعالقتها اخلاصة مع إرسائيل .مما أفقد األردن الثقة بدورها كطرف ثالث ،حيمل يف يده احلل

باعتبارها طرف ًا متحيز ًا.

وبرغم كل هذه العقبات ،قام امللك حسني يف أواخر كانون األول  1982بزيارة إىل

واشنطن؛ لعقد مباحثات مع الرئيس ريغان ومستشاريه ،لتقييم املخاطر التي تواجهها

أن «اتفاقية كامب ديفيد قد ماتتّ ،
عملية السالم .مبين ًا ّ
وأن مبادرة األول من أيلول
ميتة أيض ًا ( )3لعجز الواليات املتحدة ،أو عدم رغبتها يف الضغط عىل إرسائيل إليقاف

سياستها االستيطانية ،مما جيعل إقناع منظمة التحرير الفلسطينية ،باالنضامم إىل تلك
املحادثات مستحيلة( .)4ومن جهته ،حاول الرئيس ريغان إقناع امللك بتأييد مبادرته،

(1) Joel Peters, David Newman: The Routledge Handbook on the Israeli – Palestinian Conflict,
Routledge, London: New York, 2012,p88.

(2) Michael Thomas: American Policy toward Israel: The Power and Limits of Beliefs,
Routledge, ,London; New York, 2007,p 105, Ben-Zvi, The United States and Israel, p
143.
(3) Shultz, Turmoil and Triumph, p 433.
(4) Cheryl Rubenberg: Israel and the American national interest: a critical examination,
University of Illinois press, Urbana, 1986, p 318.
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والبدء بالتفاوض( )1عىل أساس االعتقاد ّ
بأن مشاكل لبنان يف طريقها إىل احلل .ويف ختام
املباحثات ،س ّلم امللك رسالة ألزم هبا نفسه بمحاولة وقف بناء املستوطنات اإلرسائيلية،

متى بدأت املفاوضات مع األردنّ ،
وبأن املدة االنتقالية ستنقص مدهتا إىل أقل من مخس
سنوات (.)2

أن أفكار الرئيس ريغان استاملت امللك حسني ،إ ّ
ال ّ
وعىل الرغم من ّ
أن االجتامع مل

يتمخض عن أ ّية نتيجة تذكر( .)3فام زالت اخلالفات حول احلكم الذايت الفلسطيني،
ومسألة املشاركة الفلسطينية يف املفاوضات مل يتم حلهام .وع ّلق شولتز عىل هذا األمر يف
مذكراته بقوله« :كانت اجلهود األمريكية إلقحام امللك حسني يف العملية السلمية تواجه
مرار ًا وتكرار ًا برفضه ،أو تردده بحجة ّ
أن العامل العريب سينقلب ضده ـ بشكل قاتل ربام ـ
إذا تعامل مع إرسائيل حول مسألة األرايض املحتلة .هلذا السبب ّ
فإن اهلدف الذي وضعته

الديبلوماسية العربية نصب عينيها منذ ذلك القرار املشؤوم يف الرباط هو حماولة إجياد دولة،
أو دول عربية مع ممثلني عن الفلسطينيني ،يقومون بالتفاوض مع إرسائيل».

ويضيف شولتز قائال« :عندما قامت مرص بمفاوضة إرسائيل حول سيناءـ تلك الصحراء

اخلالية من السكان تقريب ًا ،والتي احتلتها إرسائيل عام  1967ـ مل يكن هناك فلسطينيون

مشاركون ،وبالتايل حاولت مرص بذلك ّ
أن تلعب دولة نظرية إلرسائيل ،وتفاوضها عىل

أن ذلك مل يكن دورها الطبيعي؛ ّ
مناطق الضفة الغربية ،وغزة .لكن احلقيقة ّ
ألن األردن
باعتباره مأوى ألكثر من مليون فلسطيني ،وألنّه احلاكم السابق للضفة الغربية ،أحق بذلك
الدور من مرص .لذلك مل يكن األردن من املوقعني عىل اتفاقيات كامب ديفيد ،وعندما

(1) Public Papers of the Presidents of the United States: Ronald Reagan, July 3 to December
31, 1982,Adminstration of Ronald Reagan, 1982- Dec 21, p 1627.
(2) Quandt, Peace Process , p 257.

(3) Public Papers of Ronald Reagan: Remarks of the President and King Hussein I of Jordan
Following Their Meetings, December 23, 1982,p 1641.
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اهنارت حمادثات احلكم الذايت بعد غزو إرسائيل للبنان عام  1982مل يتبق هناك من األمل ما
يكفي إلحياء تلك املحادثات بإرشاف مرصي (.)1

«كنت أتساءل ،إن كان بإمكان امللك حسني أن يتحرك
وتابع شولتز حديثه ،بقوله:
ُ
بدون منظمة التحرير الفلسطينية» .وجييب عىل ذلك قائ ً
ال« :حتى لو أراد امللك ،فالعقبات
كثريةّ ،أوهلا أنّه سيلقى معارضة داخلية شديدة .وثاني ًا ّ
فإن الفلسطينيني املفاوضني يف وفده
قد يتعرضون للتصفية اجلسدية ،عىل يد املنظمة .وثالث ًا هناك التهديد السوري عىل حدوده.
وينهي شولتز قوله« :ولو عزم امللك أمره عىل تنفيذ ما برأسه ،فإنّه كان سيحتاج إىل دعم
كامل أمني ًا ،واقتصادي ًا من الواليات املتحدة ،وكان باستطاعته احلصول عىل ذلك الدعم لو

دخل يف مفاوضات مبارشة مع إرسائيلّ ،
ألن الكونغرس سيدعمه بكل محاسة ،وكذلك
الرئيس ريغان ( .)2يف حني مل يكن امللك حسني ليقبل بذلك.

وعىل أي حال ،أفسحت واشنطن املجال للحكومة األردنية حتى تتمكن من الوصول

إىل خطة عمل مشرتكة مع املنظمة ،وفتحت باب االتصال الرسي مع قياداهتا للتعرف عىل

نياهتا احلقيقية ،ولتشجيعها عىل السري يف طريق احلل السلمي .ووجدت قيادة املنظمة نفسها
أمام خيارات أربعة يف أعقاب مبادرة ريغان ،وقمة فاس يف أيلول 1982هي:

ـ السري عىل طريق املتطرفني الفلسطينيني «جبهة اإلنقاذ الوطني الفلسطيني» الذين
ويرصون عىل ّ
أن
يرفضون أ ّية مصاحلة مع إرسائيل ،ويرفضون قرارات قمة فاس،
ّ
الكفاح املسلح هو السبيل الوحيد لتحرير فلسطني .وتعرف قيادة املنظمة ّ
أن هذا اخليار

سيؤدي إىل عزلتها ،عىل الصعيد الدويل ،وسيعطي سوريا وحلفاءها من الفلسطينيني
احلق يف التفاوض ،بد ً
ال منها ،واستعامهلا أداة للضغط أثناء عملية التفاوض.

ـ خيار السادات ،باالعرتاف بإرسائيل دون أي رشط مسبق .وهذا اخليار خطري قد
يؤدي إىل كارثة كبرية للمنظمة وربام يقيض عليها

(1) Shultz, Turmoil and Triumph, P 431.
(2) Shultz, Turmoil and Triumph, P 434.
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ـ القبول بمبادرة ريغان القائمة عىل تسوية أردنية ـ إرسائيلية ،واستبعاد املنظمة من
املشاركة يف املفاوضات ما مل تعرتف بإرسائيل ،واحليلولة دون قيام دولة فلسطينية يف
الضفة الغربية وغزة.

ـ استئناف احلوار مع احلكومة األردنية ،باعتباره الباب الوحيد املفتوح أمام املنظمة،
وأقل هذه اخليارات خطورة عليها (.)1

والسيام بعد أن أ ّدى
قررت قيادة املنظمة قبول اخليار األخري،
ّ
ويف تلك الفرتة احلرجةّ ،

الغزو اإلرسائييل إىل قصم ظهر املقاومة الفلسطينية املسلحة ،وتفتيت قواهتا التي توزعت
عىل تسع دول عربية ،بعيدة عن ميادين املجاهبة مع إرسائيل ،ومل يبقَ منها عىل األرض
اللبنانية سوى قوات صغرية يف الشامل ،خرجت منه بعد أحداث طرابلس املعروفة ،يف

كانون األول  ،1983عىل يد السورين ،وحلفائهم من فصائل املقاومة الفلسطينية؛ مما
أضعف كثري ًا من مكانتها السياسية.

كام أن املنظمة مل تعد مظلة ينضوي حتتها خمتلف اجتاهات املقاومة الفلسطينية ،من أقىص

اليمني إىل أقىص اليسار ،ففي أعقاب انسحاهبا من بريوت ،ارتفعت أصوات معارضة يف

صفوف املقاومة ،ويف صفوف حركة «فتح» التي تشكل العمود الفقري حلركة املقاومة،
واألغلبية املهيمنة عىل املنظمة ،وأشارت هذه العنارص بأصابع االهتام إىل بعض القادة

املحيطني بعرفات ،تدينهم بالتقصري والتهاون واخليانة .كام اتّسع الرشخ تدرجيي ًا مع تدخل

سوريا ،وليبيا يف اخلالف الذي تطور إىل صدام مسلح ،وانفصال ،وتشكيل قيادات جديدة
«كالتحالف الديمقراطي» و«جبهة االنقاذ الوطني» والتي ال تدين بالوالء حلركة «فتح» وال
لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية (.)2

()1عيل حمافظة :الديمقراطية املقيدة :حالة األردن  ،1999 - 1989مركز دراسات الوحدة العربية،
بريوت ،2001،ص .23
( )2عيل حمافظة :أبحاث وآراء يف تاريخ األردن احلديث ،املؤسسة العربية للدراسات والنرش ،بريوت،1998 ،
ص .81-80
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ويف ظل هذه الظروف ،وصل عرفات إىل عامن يف  /1نيسان  .)1(1983وخالل لقاء

امللك حسني به ،عرض عليه أفكار خطة ريغان الداعية إىل إقامة كيان فلسطيني يف الضفة

الغربية ،وغزة ،وميزات الفيدرالية األردنية ـ الفلسطينية ،واقرتح عليه قيامهام بجهد
مشرتك؛ السرتداد املناطق املحتلة ،وإقامة فيدرالية ،وفق اخلطوط العامة خلطة «اململكة

()2
تم التوصل إىل صيغة للتحرك السيايس املشرتك ،لكن
العربية املتحدة»  . 1972وبالنتيجةّ ،
قبل التوقيع عىل االتفاق قال عرفات للحسني« :أنا لست ملك ًا ،جيب أن أحصل عىل موافقة

املنظمة ،أعطيني فقط  48ساعة» .وبعد أن وصل عرفات إىل الكويت ،عقدت اللجنة
التنفيذية للمنظمة اجتامع ًا ،أسفر عنه رفض إقرار اتفاق احلسينـ عرفات؛ ألهنم مل يصدقوا

ّ
تلبي طموحات ،وتطلعات الشعب الفلسطيني (.)3
أن خطة ريغان سوف ّ

ويف هذا الصدد ،قدّ م املجتمعون يف الكويت مقرتحات جديدة ،مع مبعوثني إىل احلكومة

األردنية للنظر فيها ،ومن هذه املقرتحاتّ ،
أن اجلهود الديبلوماسية األردنية ـ الفلسطينية
املشرتكة ،جيب أن تقوم عىل مبادرات سلمية دولية ،غري تلك املقدمة من الواليات املتحدة،
وتضمنت املقرتحات أيض ًا اعتامد
وغري قراري جملس األمن الدويل رقم  242ورقم .338
ّ
خطة قمة فاس ،أساس ًا هلذه اجلهود ،واإلرصار عىل متثيل املنظمة يف الوفد األردين ـ

الفلسطيني املشرتك ،واملطالبة بضامنة أمريكية لتجميد املستوطنات اإلرسائيلية يف األرايض
املحتلة ،واستعادة السيادة العربية عىل األرايض املحتلة ()4وذلك خلشيتهم من التنسيق مع

األردن ،باعتباره يتناقض مع استقاللية املنظمةّ ،
وأن اإلشارة إىل القرار  242جيعل األردن
العب ًا رئيسي ًا يف املفاوضات حول الضفة الغربية (.)5
()1الرأي ،عامن ،ع /1 ،4613نيسان ،1983ص.1

(Colin Shindler: A history of Israel, Cambridge University Press,New York, 2013, p 201)2؛
احلسن بن طالل ،السعي نحو السالم ،ص149

(3)Alan Hart: Arafat : A political Biography, Sidgwick and Jackson, London, 1994, p 424

()4حمافظة ،الديمقراطية املقيدة ،ص .27

(5)Shlaim, Lion of Jordan, p 420
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ومع ّ
أن األردن بقيادة امللك حسني مل يستطع حتقيق ما يريد من خالل حمادثاته مع
عرفات؛ نتيجة التفكري السيايس املتأرجح للمنظمة ،ورفضها عملي ًا لكل الفرص املتاحة،

من أجل مفاوضات مثمرة ،لكن امللك يف الوقت نفسه كان قادر ًا عىل تعطيل ما ال يقبله،
ففي يوم  /10نيسان  1983أصدرت حكومته بيان ًا جاء فيه« :نحن يف األردن بعد أن رفضنا
من البداية التفاوض نيابة عن الفلسطينيني ،لن نقوم بأي عمل منفصل ،وال بد ً
ال من أحد،

يف مفاوضات سالم الرشق األوسط(.)1

ويف اليوم نفسه ،اتصل امللك حسني بالرئيس ريغان ليبلغه ّ
أن حمادثاته مع عرفات قد
تعثرت؛ لدوراهنا يف حلقة مفرغة ،وأنّه ليس مستعد ًا للتحرك بصورة مستقلة عن املنظمة(.)2
وبذلك أصبحت مبادرة السالم األمريكية منهارة()3حيث بدا لريغان وملستشاريهّ ،
بأن امللك
حسني مل يكن جاد ًا يف دعم مبادرته ،وأنّه عافها بعد أن خدعه عرفاتّ ،
وأن مبادرته كانت
جزء ًا من جهد أمريكي طويل إلقناعه باملشاركة يف التفاوض مع إرسائيل .لكنه مل يتمكن
أبد ًا من ضمه إىل جانبه(.)4

ويف املقابل كان امللك حسني يتأمل أن تلقى مبادرة ريغان استجابة ،حتى حيصل عىل

كثري من املكاسب أبرزها عىل االطالق إعادة تأكيد السلطة األردنية يف الضفة الغربية،
واحلصول عىل املكاسب التي وعدت هبا واشنطن( .)5لكن من األسباب الرئيسية ،التي

أ ّدت إىل فشل املبادرة األمريكية ،إحجام الرئيس ريغان عن الترصف بشكل حاسم ،الختاذ
أي دور حقيقي لريغان للضغط عىل
قرار بشأن تعهده بصنع السالم( )6حيث مل َير امللك ّ

( )1الرأي ،عامن ،ع /4693،11نيسان  ،1983ص.1

(2)Shultz,Turmoil and Triumph, p 434- 435.

(3)Public Papers of Ronald Reagan:Remarks and a Question-and-Answer Session With
Reporters on Domestic and Foreign Policy Issues, April 22, 1983, p 569.

(4)Thomas, American Policy, p 119 Shultz, Turmoil and Triumph, p 435.
(5)Tessler , A history of Israel – Palestinian conflict, p 618

(6) Ghada Talhami: Jordan: the ubiquitous partner- the Jordanian option resurrected, Arab

؛ احلسن بن طالل،السعي نحو السالمStudies Quarterly ,Vol 15, No. 3(Summer 1993), p 51 ،
ص 151-150
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إرسائيل لتحقيق املطالب األردنية املرشوعة( )1لرفض إرسائيل للمبادرة .وبذلك مل يكن
امللك حسني هو الذي أفشل املبادرة ،بل ّ
أن ريغان نفسه هو الذي خذل األردن ،الستمراره

يف مساندة إرسائيل ،مما يمكنها من استعامل القوة ،واالحتفاظ بمكاسب غري مرشوعة.

كام عارض االحتاد السوفيتي املبادرة األمريكية جزئي ًا؛ إلمهاهلا ملصالح حلفائها يف

أي دور عميل يف السالم السرتداد
املنطقة،
والسيام سوريا ،حيث مل متنح خطة ريغان دمشق ّ
ّ
()2
تقرر عن قمتي الرباط وفاس،
مرتفعات اجلوالن  .وأخري ًا ،متسك الزعامء العرب بام ّ
اللتني منعتا األردن من الدخول يف مفاوضات مع إرسائيل دون موافقتها.

(1)Paul Findley: They Dare to Speak Out: People and Institutions Confront Israel’s Lobby,
Lawrence Hill,Chicago, 1989, P133.
(2)Tessler,A history of Israel – Palestinian conflict, p619.
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االتفاق األردني ـ الفلسطيني
في شباط 1985

بعد مرور ثامنية عرش شهر ًا عىل إهنيار خطة ريغان سعى امللك حسني إىل تبني مبادرة

قراري جملس األمن
سالم جادة ،عىل أمل استعادة األرايض األردنية املحتلة عىل أساس
ّ

رقم  242و .338ومتثل العنرص األهم يف هذه املبادرة ،أنّه لن حتدث اتفاقات منفصلة ،كام يف
اتفاقيات كامب ديفيد ،بل العمل عىل اسرتاتيجية مشرتكة سعي ًا للتوصل إىل تسوية سلمية،
بني األردن واملنظمة وإرسائيل ضمن إطار مؤمتر دويل فقط(.)1

ويف ظل هذا التحرك ،أصبح امللك أكثر تفاؤ ً
ال إزاء دبلوماسية السالم التي جتمدت

لفرتة طويلة؛وذلك لسعي الرئيس ريغان خالل فرتة واليته الثانية ،عىل بذل أقىص اجلهود
إلحياء مبادرة سالم شاملة يف منطقة الرشق األوسط( .)2كام أخذت أيض ًا األحداث يف
منطقة الرشق األوسط تسوق مواقفها إىل االلتقاء ،إلخراج عملية السالم من مجودها إىل
حيز الوجود ،فقد َج َرت يف يوم  /23متوز  1984انتخابات ترشيعية يف إرسائيل ،أسفرت
ّ

عن اتفاق بني حزيب العمل والليكود ،عن تشكيل حكومة وطنية ،ويقيض االتفاق بأن
يكون شمعون برييز  Shimon Peresرئيس ًا للوزراء ،وإسحق شامري Yitzhak Shamir
وزير ًا للخارجية ،يف بداية السنتني األوليتني من عمر احلكومة .وابتداء من ترشين األول

(1)Dallas, King Hussein, p 189.
(2)Anziska, Preventing Plestine, p 242- 243.
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 1986يتبادالن املوقعني .وطوال السنوات األربع يكون إسحق رابني وزير ًا للدفاع .وبات
واضح ًا عىل الفورّ ،
أن امللك حسني ،وبرييز يعمالن عىل استطالع جماالت التعاون بينهام،
وأنام يتطلعان إىل واشنطن ،للحصول عىل مساعدهتا؛ ضد خصومهم املعارضني خلطة
ّ
ريغان ـ أي الليكود ،وسوريا ،ومنظمة التحرير الفلسطينية(.)1

كام كان الرئيس عرفات يف العام  1984يف أسوأ أيامه ،فقد رفضت اجلزائر استضافة

الدورة السابعة عرشة للمجلس الوطني الفلسطيني ،فقد كانت واقعة حتت ضغط هائل

من األسد لرغبتها يف مصادرة القرار الفلسطيني املستقل .كام ال تزال مرص معزولة ،واليمن

اجلنوبية واجلزائر غري متحمستني بالسامح للمجلس الوطني الفلسطيني لعقد دورته
وألن الفلسطينيني بال دولة فال يمكن ملجلسهم يف املنفى أن جيتمع إ ّ
ّ
ال يف
السابعة عرشة.
العامل العريب( .)2وهذا ما قاد عرفات لتجديد احلوار مع امللك حسني ،دون رشوط مسبقة؛

ألنه بحاجة إىل مساعدته ،إلعادة تأكيد دوره كالعب يف السياسات اإلقليمية ،فاقتنعت
املنظمة أنّه ليس أمامها خيار ،سوى خيار السالم( .)3وبالتايل .اجتهت األنظار نحو األردن،
باعتباره بصيص األمل الوحيد الذي بقي أمامها.

ويف ظل هذا املزيج من التطورات اإلقليمية ،مل يكن لدى امللك حسني أدنى شكّ ،
بأن
السعي للسالم ليس سه ً
ال ،وال خالي ًا من املخاطر ،لك ّنه سوف يبذل كل طاقاته ،عىل أمل

تغيري األمر الواقع ،بإجياد صيغة ما التفاق أردين ـ فلسطيني هيدف إىل التوصل إىل حل
بصورة جذرية .ويف يوم  /26أيلول  1984استقبل امللك حسني ،الرئيس عرفات مع أعضاء

آخرين من املنظمة يف قرص الندوة ،ورحب بعقد اجتامع ملجلسهم يف عامن ،بنا ًء عىل طلب
ضيوفه( )4عىل أمل أن يكسب لنفسه دور ًا حاس ًام يف حتقيق السالم يف الرشق األوسط،
حيث كانت وجهة نظره ّ
تم
أن القضية الفلسطينية فيها جناحان ،أردين ،وفلسطيني ،وإذا ّ
(1) Quandt, peace process, p 260
(2) Hart, Arafat, p 436.

( )3أبو عودة ،إشكاليات السالم ،ص .86

( )4الرأي ،عامن ،ع /27 ،5214أيلول  ،1984ص.23
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التوصل بينهام إىل اتفاقّ ،
فإن العرب سوف يأتون الحق ًا ،كخطوة ثانية()1ومن ثم اكتساب
املزيد من الدعم عىل املستوى الدويل(.)2

ويف يوم  /21ترشين الثاين  1984عقد املجلس الوطني الفلسطيني دورته السابعة عرشة
يف ّ
عمن .وخالل افتتاح امللك اجللسة ،طرح عىل املجتمعني اخلطوط العريضة خلطة أردنية

ـ فلسطينية عىل أساس النقاط التالية :التمسك بقرار جملس األمن  242كأساس للتسوية
السلمية ،ومبدأ األرض مقابل السالم ،وإجراء مفاوضات عرب مؤمتر دويل للسالم ،يعقد

حتت إرشاف األمم املتحدة ،بحضور أعضاء جملس األمن الدويل الدائمني ،وسائر أطراف

النزاع ،وحترضه منظمة التحرير الفلسطينية ،عىل قدم املساواة مع األطراف األخرى.
وأضاف امللك يف هناية خطابهّ ،
أن هذا القرار قراركم ،واألمر من مسؤوليتكم ،ونحن عىل
استعداد لعمل أي يشء يف سبيل قضيتكم ،ما عدا إجراء صلح منفرد»()3بدون املنظمة.

وبعد تدارس اللجنة التنفيذية الفلسطينية للمنظمة اقرتاح امللك ،اختذت يف هناية كانون
الثاين  1985قرار ًا يقيض بمواصلة العمل السيايس املشرتك مع األردن ( .)4وبعد عدد من
اللقاءات ،انتهت يف /11شباط  ،1985توصل الطرفان إىل توقيع اتفاق أردين ـ فلسطيني،

ينص عىل املبادئ الرئيسة التالية:االنسحاب اإلرسائييل الكامل من األرايض املحتلة ،وحل
مشكلة الالجئني الفلسطينيني ،وفق ًا لقرارات األمم املتحدة ،وحق الشعب الفلسطيني يف
تقرير مصريه ،يف إطار احتاد كونفدرايل مع األردن (.)5

وقد مثّل هذا االتفاق انتصار ًا للدبلوماسية األردنية يف عملية السالم املحترضة .ويمكن

تفسري هذا املوقف املشرتك بني الطرفني ،عىل أنّه استجابة متأخرة ملبادرة ريغان يف أيلول
( )1مقابلة مع دولة رئيس الوزراء األسبق طاهر املرصي ،يف مكتبه ،يف ّ
عمن ،الدوار الثاين ،بتاريخ /25شباط
.2020/
()3الرأي ،عامن ،ع /23 ،5271ترشين األول  ،1984ص.1
()4الرأي ،عامن ،ع  /2 ،6242كانون الثاين  ،1985ص.1

(2) Dallas, King Hussein, p 190.

( )5خالد احلسن :االتفاق األردين ـ الفلسطيني للتحرك املشرتك :عامن  1985/2 /11يف ضوء القواعد
األساسية للقرار والتحرك السياسية :دراسة سياسية مستقبلية ،دار اجلليل ،عامن ،1985،ص .114-113
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 .)1(1982كام ّ
أن هذا االتفاق ،قريب إىل درجة مقبولة من أفكار حزب العمل اإلرسائييل

()2

يف كثري من القضايا اجلوهرية.

أن اتفاق عامن قد أوقد أم ً
وعىل الرغم من ّ
ال جديد ًا يف عملية السالم الغائبة يف املنطقة،
لك ّنه مل حيصل عىل الدعم العريب املطلوب ،ففي ذلك الوقت ،ك ّلف امللك حسني ك ً
ال من
األمري فهد ويل العهد السعودي ،ووزير اخلارجية السعودي األمري سعود ،خالل زيارهتام

إىل واشنطن ّ
أن يقنعا اإلدارة األمريكية باالتفاق األردين ـ الفلسطيني ،لكنهام مل يطرحا
هذا املطلب األردين خالل الزيارة .وهذا دليل عىل ّ
أن السعوديني مل يكونوا مرتاحني هلذا
االتفاق( )3فض ً
ال عىل ّأنم يرغبون يف تفادي استفزاز الرئيس األسد ( )4الذي كان ينظر إىل
االتفاق األردين ـ اإلرسائييل ،كتهديد اسرتاتيجي ،هيدف إىل هتميش سوريا( .)5ويف الوقت

نفسه ،استقبلت موسكو هذا االتفاق بخيبة أمل كبرية ،فقد نظروا إليه بمنظار احلرب
الباردة ،فقد اعتربوه حماولة إلبعاد منظمة التحرير الفلسطينية عن جمال التأثري السوفيتي،
وحتوهلا نحو مبادرة ريغان مما خيدم بذلك املصالح األمريكية يف املنطقة(.)6

ويف املحصلةّ ،
فإن هذا االتفاق ال قيمة له ،دون االعتامد عىل الدعم األمريكي .لذلك،

قام امللك حسني بزيارة إىل واشنطن يف آواخر شهر أيار )7(1985وأجرى مباحثاته مع
(1) Qaundt, Peace Process, p 261; Peter L. Hahn: Crisis and Crossfire: the United States and
the Middle East since 1945, Potomac Books, Washington, D. C, 2005,P 88.

(2) Nigel Parsons: The Politics of the Palestinian Authority: From Oslo to Al- Aqsa,
Routledge,New York, 2005, p 35.

( )3مقابلة مع طاهر املرصي ،يف مكتبه ،يف ّ
عمن ،الدوار الثاين ،بتاريخ /25شباط .2020
( )5احلسن ،السعي نحو السالم ،ص

(4) Hart,Arafat, p 442.

93؛ Shlomo Ben-Ami: Scars war Wounds of Peace: The

.Israel – Arab Tragedy, Oxford University, New York,2006, p 222

(6) Efraim Karsh: Soviet Policy Towards Syria Since 1970,St. Martin’s Press, New York,
1991, p 161- 162.

( )7الرأي ،عامن ،ع  /29 ،5457أيار  ،1985ص.1
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الرئيس ريغان ومستشاريه ،بحامسة عن أجندة اتفاقه مع عرفات عىل أمل رضورة اإلرساع
عىل اخرتاق لعملية السالم يف الرشق األوسط .مؤكد ًا له أن الفلسطينيني راغبون يف قبول

قراري جملس األمن رقم  242و ،338واملبادئ التي يشتمالن عليها كأساس للتسويةّ .
«وأن
هذا يشكل إنجاز ًا تارخيي ًا كبري ًا .فهي املرة األوىل يف التسعة والثالثني عام ًا من تاريخ هذا
الرصاع التي يعرب فيها القادة الفلسطينيون بدعم من شعبهم عن رغبتهم قبول تسوية
سلمية عن طريق املفاوضات»؟ .ويضيف امللك قائ ً
الّ :
«إن عملية السالم جيب أن تتم حتت
إرشاف مؤمتر عاملي ،حيرضه األعضاء اخلمسة الدائمون يف جملس األمن ،باإلضافة إىل كل
األطراف املعنية بالنزاع ،بمن فيهم ممثلون عن الشعب الفلسطيني ،أي منظمة التحرير

الفلسطينيةّ ،
وأن أطراف النزاع جيب أن تكون هي أطراف السالم»(.)1

أن إدارة ريغان مل تكن متحمسة هلذا االتفاق ( )2لعدّ ة اعتبارات أبرزها ،أو ً
إ ّ
ال ّ
ختوفها
الّ :

من أن يصبح املؤمتر أداة منحازة للضغط عىل إرسائيل؛ من أجل تقديم تنازالت()3ال يرغبون
فيها .ولكن عىل أكثر تقدير يمكن أن تؤيد الواليات املتحدة فكرة املؤمتر ،إذا كان جمرد

مراسم؛ لفتح الطريق أمام املفاوضات املبارشة ،مع اجلانب اإلرسائييل ،دون انضامم املنظمة
إىل قطار التسوية( )4يف أ ّية مفاوضات مقرتحة()5باعتبارها منظمة إرهابية تعمل عىل تدمري
الكيان اإلرسائييل ،مما تسلب بذلك أهم ورقة يملكها األردن ،وهي الورقة الفلسطينية.

وثاني ًا :إحساس وزير اخلارجية األمريكي شولتز بعدم الثقة بالنسبة ملعظم الزعامء

العرب الذين تعامل معهم ،أثناء الفرتة 1982ـ  ،1983حيث كان يعتقد عىل ما يبدو ّأنم قد

أضاعوا الفرصة التي توافرت هلم خالل طرح خطة ريغانّ ،
وأن كلمتهم ال ُيمكن التعويل
( )1عرشة أعوام من الكفاح والبناء،ص .700-697

( ;O›connell King›s counsel, p 149)2املعرش ،هنج االعتدال ،ص 34

(3) Quandt, Peace Process, p 261; Hahm, Crisis and Crossfire, p 88.

(4) Shultz, Turmoil and Triumph, p 445; Public Papers of Ronald Reagan: Remarks and
a Question-and-Answer Session With Reporters Following Discussions With King

()5أبو عودة ،إشكاليات السالم ،ص .86

Hussein I of Jordan May 29, 1985, P 683.
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عليها دائ ًام ( .)1كام نظر إىل املؤمتر بمعايري احلرب الباردة ،والتي كانت تسعى إىل إضعاف
الدور الديبلومايس السوفيتي يف الرشق األوسط ( )2ألدنى حد .مما أضاعت بذلك واشنطن

إحدى أهم الفرص للتقدم نحو إجراء تسوية.

وعىل الرغم من تلك العقبات األمريكية ،إ ّ
ال ّ
أن امللك حسني مل يرتدد يف التحرك من

الرسية مع قادة
جديد ،للتوصل إىل تسوية الرصاع يف الرشق األوسط ،فقد واصل عالقاته ّ

إرسائيل؛ لبحث اسرتاتيجيته ،عىل أمل اخرتاق الطريق املسدود ،فالتقى مع برييز يف لندن

يف  /19متوز  .1985ويف هناية االجتامع اتفقا عىل التحرك إىل األمام عىل مراحل ،ففي املرحلة
األوىل يلتقي الوفد األردين ـ الفلسطيني مع ريتشارد مرييف  Richard Murphyمساعد وزير

اخلارجية لشؤون الرشق األدنى ،ورشق آسيا .ويف املرحلة الثانية تلبي املنظمة الرشوط
األمريكية للحوار .ويف املرحلة الثالثة ستبدأ مفاوضات السالم (.)3

ويف ظل هذه التطورات ،أبلغ اإلرسائيليون اإلدارة األمريكية هبذا االجتامع ،يف يوم /5
آب  .1985وكان شولتز متحمس ًا للفكرة ،يف حني رفض الرئيس ريغان االجتامع مع أي

شخص له صلة ولو من بعيد باملنظمة .إ ّ
فوضه
ال أن شولتز ّ
ألح عليه الختاذ قرار .وأخري ًا ّ

بالسامح ملرييف بمقابلة فلسطينيني غري مرتبطني باإلرهاب ،أو التطرف ،حتى لو كانوا عىل
عالقة بسيطة باملنظمة ،لكن برشطني :أن يبدأ امللك حسني ،والفلسطينينون الذين اختارهم
حمادثات مبارشة مع إرسائيل ،وإذا رفضت املنظمة مشاركة الفلسطينيني ،فعىل امللك أن

يستمر لوحده(.)4

ويف حماولة لعقد اجتامع متهيدي بني الواليات املتحدة ،ووفد أردين ـ فلسطيني مشرتك،

ك ّلف شولتز مساعده مرييف بالذهاب إىل عامن؛ إلجراء حمادثات مع الوفد األردين ـ الفلسطيني
(1) Quandt,Peace Process, p 262.

( )2الطراونة،الديبلوماسية ،ص  75؛ Lukacs,Israel, Jordan, p 163

(Azriel Bermant: Margaret Thatcher and the Middle East, Cambridge University Press,New )3

 122-York, 2016, p 121زاك ،احلسني والسالم ،ص  392؛

(4)Shultz, Turmoil and Triumph,p 453- 454.
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املشرتك .إ ّ
ال أنّه أبلغ يف آخر حلظة بعدم عقد االجتامع ،إذ ّ
أن الرشوط التي حددها ريغان مل
يتم تلبيتها( )1عالوة عىل احتجاجات اجلامعات املوالية إلرسائيل يف الواليات املتحدة(.)2

وبالتايل .هذا ما أجرب شولتز عىل أن يعطل فكرة االجتامع ،حيث أمر مرييف أن يلغي رحلته
إىل عامن( )3للتقليل من حدة التوتر يف التحالف األمريكي ـ اإلرسائييل؛ لرفضه التعامل مع
املنظمة(.)4

ويف وجه هذه الصعوبات ،تعرضت عملية السالم للضعف أكثر ،فأكثر ،ففي /1

ترشين األول  1985قام اجليش اإلرسائييل بتنفيذ هجوم جوي عىل مقر منظمة التحرير
الفلسطينية يف تونس؛ انتقام ًا ملقتل ثالثة إرسائيليني ،يف ميناء الرنكا ،يف قربص عىل يد
عنارص من املنظمة .وبعد بضعة أيام ،قامت جمموعة مسلحة تابعة للمنظمة أيض ًا يف /7

ترشين األول باختطاف سفينة الركاب السياحية اإليطالية «أكييل الورو»Achille Lauro

يف عرض البحر األبيض املتوسط ،أمام ميناء بور سعيد املرصي ،مطالبة بإطالق رساح
عدد من املعتقلني الفلسطينيني يف إيطاليا ،وإرسائيل ،وعدد من الدول األخرى .وقبل

انتهاء احلادث ،قتل هيودي كبري يف السن ،وهو يلزم كرسيه املتحرك ،والقي به من عىل
ظهر السفينة(.)5

جراء تلك احلوادث ،تزايدت الضغوط األمريكية عىل امللك حسني؛ إلسقاط
ومن ّ

املنظمة كرشيك يف املفاوضات ،والتقدم بعملية السالم مع إرسائيل لوحده ،عىل أساس أنّه
الرشيك املالئم ملحادثات السالم .إ ّ
ال أنّه مل يتجه إىل قطع روابطه مع املنظمة برسعةّ ،
وأكد
جمدد ًا إىل ّ
أن اتفاق شباط  1985هو األساس يف حل املشكلة الفلسطينية( )6عىل الرغم من
امتعاضه الشديد من املنظمة.

(1)Quandt, Peace Process, p 263- 264.
(2)Bermant, Margaret Thatcher, p 124.
(3)Shlaim,Lion of Jordan , p 429.

(4)Anziska,Preventing Plestine, p 243.

( )6الرأي ،عامن ،ع /5 ،5610ترشين الثاين ،1985ص.1
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(5)Shindler A history of Israel, p 202.

ويف يوم  /17كانون الثاين  ،1986قام امللك حسني بزيارة إىل لندن ،بقصد املعاجلة .وأثناء

وجوده هناك حرض لالجتامع به مرييف عىل رأس وفد أمريكي؛وذلك من أجل استئناف
احلديث عن املؤمتر الدويل .وعقد امللك معه جولتني من املحادثات ،بحثا فيهام مسألتني
رئيسيتني :حتديد صالحيات املؤمتر الدويل ،الذي ما زال يسعى إليه ،والتمثيل الفلسطيني.
وقد أبدى «مرييف» مرونة كبرية ،وطلب امللك منه إعالن ًا واضح ًا عن املوقف األمريكي،

إلبالغه للمنظمة .وانتهى األمر عىل إرجاء البت فيه من اجلانب األمريكي ،إىل حني عودة
الوفد إىل واشنطن ،وإعادة بحث األمر عىل أعىل املستويات .وبعد عودة امللك إىل ّ
عمن

تل ّقى امللك رد ًا هنائي ًا من إدارة «ريغان» يف  /25كانون الثاين ،يتعلق بمشاركة املنظمة يف

املؤمتر الدويل املقرتح .وجاء الرد عىل شكل التزام مكتوب يقول« :عندما تعلن منظمة
التحرير الفلسطينية بوضوح عن قبوهلا للقرارين  242و ،338واستعدادها ملفاوضات سالم

إليها حلضور
مع إرسائيل ،والتخيل عن اإلرهاب ،ستقوم الواليات املتحدة بتوجيه الدعوة ّ
املؤمتر الدويل (.)1

ويف نفس اليوم وصل عرفات إىل عامن ،عىل رأس وفد من القيادة الفلسطينية ،وعقد
مع اجلانب األردين اجتامعات موسعة عىل مدى أربعة أيام .وكانت املفاجأة ّ
أن القيادة
الفلسطينية رفضت قبول القرار  ،242معلقة قبوهلا عىل أن توافق الواليات املتحدة «عىل

احلقوق املرشوعة للشعب الفلسطيني ،بام يف ذلك حقه يف تقرير املصري» يف إطار احتاد

كونفدرايل بني األردن وفلسطني ،كام جاء يف اتفاق احلادي عرش من شباط( .)2ويف يوم /27

كانون الثاين ،جرت اتصاالت أردنية أخرى مع احلكومة األمريكية .وجاء ر ّدها بأهنا «تؤيد
احلقوق املرشوعة للشعب الفلسطيني ،كام ورد يف خطة ريغان .كام ّ
لغيها
أن للمنظمة كام ّ
من األطراف اآلخرين حق طرح أي يشء تريده يف املؤمتر الدويل ،بام يف ذلك حق تقرير
املصري(.)3

( )1عرشة أعوام من الكفاح والبناء ،ص 829-828؛ أبو عودة ،احلسني وإدارة األزمات ،ص .40

( )2عرشة أعوام من الكفاح والبناء  ،ص 821؛ /1/The New York Times Washington, No 46667, 27
p3,1986

( )3عرشة أعوام من الكفاح والبناء ،ص .830
106

ويف ضوء هذه التطورات ،عقدت عدّ ة اجتامعات بني اجلانبني األردين والفلسطيني،

أسفر عنها رفض اختاذ عرفات أي قرار ،حتى يتم التشاور مع القيادة الفلسطينية ،كام أوضح

ّ
أن االعرتاف باحلقوق املرشوعة ال يغطي حق تقرير املصري ،الذي ترص املنظمة عىل قبول
الواليات املتحدة املسبق له .وغادر عرفات عامن ،يف يوم  /7شباط ،مرص ًا عىل موقفه (.)1
ويف ظل هذه اجلهود املضنية ،تبدّ د حلم امللك حسني ،وخلص إىل ّ
أن هذه اجلولة من

اجلهود املضنية طوال عام كامل ،وصلت إىل طريق مسدود ،ففي  /19شباط  ،1986القى
خطاب ًا مطو ً
ال جرى بثّه مبارشة عىل التلفزيون األردين ،رشح فيه املشهد السيايس بالتفصيل،
متناو ً
ال مجيع االتصاالت واملباحثات التي قام هبا األردن مع الواليات املتحدة من جهة،
ومنظمة التحرير الفلسطينية من جهة ثانية.

ثم أعلن أنّه وحكومته حققوا من النتائج ما كان يصنف يف دائرة املستحيل ،حيث متكنوا
«من الوصول عملي ًا إىل تنفيذ قرار القمة العربية بفاس» إ ّ
ال ّ
أن املنظمة أضاعت فرصة
تارخيية ثمينة ،كان من املحتمل أن تؤدي إىل انسحاب إرسائيل من األرايض املحتلة .واختتم
امللك خطابه بالقول« :إنّه يرفض هذا التخبط ،وإنّه واحلكومة األردنية» نعلن عدم متكننا
من مواصلة التنسيق سياسي ًا ،مع قيادة منظمة التحرير الفلسطينية ،حتى تكون للكلمة منها

معناها التزام ًا ،ومصداقية ،وثبات ًا (.)2

ومنذ اللحظة التي هتيأ هبا املرسح للقطيعة يف العالقات بني األردن واملنظمة ،سعى
امللك حسني للتصالح مع األسد؛ كثقل يوفر له معاد ً
ال اسرتاتيجي ًا ،يمكنه من استئناف

وجه امللك إىل رئيس وزرائه
املفاوضات من موقع قوة .ويف يوم  /10ترشين الثاين ّ 1985

زيد الرفاعي رسالته ،أعلن فيها برصاحةّ ،
أن سوريا كانت عىل حق ،عندما اهتمت األردن
ّ
بأن بعض ًا من العنارص املناوئة هلا وجدت مالذ ًا هلا عىل أرضه .ويف رسالته ،أشار امللك إىل
األحداث الدموية التي وقعت يف سوريا ،وإىل اهتام السورين لألردن ّ
بأن بعض الذين قاموا

()1موسى ،تاريخ األردن ،ج ،2ص .487

()2الدستور،عامن ،ع /20 ،6648شباط  ،1986ص.1
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باحلركات املضادة للنظام السوري وجدوا مكان ًا هلم فيهّ ،
وبأن األردن شجع الفئات املناوئة

لسوريا.

أن احلكومة األردنية ،ر ّدت يف ذلك احلنيّ ،
ثم مىض امللك إىل القولّ ،
بأن االهتام غري

متسك
صحيح ،وكان ر ّدها ذلك «ألهنا مل تكن تعرف معرفة دقيقة ،حقيقة ما جيري» .وإزاء ّ

كل دولة بوجهة نظرها ،ترت ّدى العالقات ،وحتدث القطيعة إىل حشد اجلنود عىل احلدود،

ولكن احلقيقة تتكشف ،ويظهر ّ
أن بعض من كانت هلم صلة باألحداث الدموية يف سوريا

موجودون يف األردن.

بأنم مرتبطون بتنظيم
ومىض امللك يف رسالته إىل حد اهتام مناوئي نظام احلكم السوريّ ،

دويل خيطط للقيام بنشاطات دموية «حتت غطاء تقوى اهلل» ثم أعلن امللك برصاحةّ ،أنا
كانت خدعة ،انط ّلت عليه ،وعىل حكومته ،ووصف الذين ناوأوا نظام احلكم السوري

بأنم حفنه فاسدة ،تعمل من خالل تسييس الدين ،ثم أعلن بأنّه لن يسمح ألحد أن يزرع
ّ
الفتن بني األردن وأشقائه (.)1

بعد هذه الرسالة بيومني ،ذهب الرفاعي إىل دمشق ،عىل رأس وفد رفيع املستوى،

وهناك اجتمع بالرئيس األسد ورئيس الوزراء عبد الرؤوف الكسم .ويف يوم  /13ترشين

الثاين صدر بيان مشرتك ،يؤكد تصميم اجلانبني عىل تعزيز العمل العريب املشرتك؛ من أجل

حتقيق السالم العادل والدائم ،مع رفضهام للحلول اجلزئية واملنفردة ،واملفاوضات املبارشة،
أن السالم العادل ال يمكن أن يتحقق إ ّ
مع إرسائيل .كام ّأكد البيانّ ،
ال من خالل مؤمتر دويل،
يعقد حتت رعاية األمم املتحدة ،وحترضه مجيع األطراف املعنية ،بمشاركة الواليات املتحدة،
واالحتاد السوفيتي(.)2

وبعد أن أصبح شامري رئيس ًا للوزراء ،تنفيذ ًا لالتفاق بني حزيب العمل والليكود ،يف

(1) Patrick Seale, Maureen Mcconville(Joint):Asad of Syria: the Struggle for the Middle

( )2الرأي ،عامن،ع /14 ،5619ترشين األول،1985/ص.1
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East, Tauris, London, 1988,p 466.

حكومة االئتالف الوطني ،استمر يف متسكه بمواقفه القديمة ،يف مقاومته التي ال تعرف
الكلل للمبادرات الديبلوماسية ،لتغيري األمر الواقع .ويف املقابل أبدى برييز رغبته يف

مواصلة لقاءاته مع امللك حسني عىل أمل إجياد أساس لالتفاق بينهام .كام كان امللك يف ذلك

الوقت متشجع ًا ملواصلة التفاوض مع برييز؛ألن واشنطن قد بدت متقلبة ،ال تعرف ما تريد
()1
وتم
حتقيقه حتديد ًا يف املنطقة  .ففي يوم  /11نيسان  ،1987التقى امللك ببرييز رس ًا يف لندنّ .
التوصل إىل اتفاق إجيايب عىل كثري من القضايا اجلوهرية ،يتناول القضايا الرئيسية .وأبرز ما

جاء به :أن ال تكون للمؤمتر سلطات مطلقة ،فال يستطيع أن يفرض آراءه ،أو ينقض نتائج
املفاوضات الثنائية التي ستدور حتت مظلة املؤمتر ،واتفقا أيض ًا عىل أن تكون هناك جلسة

افتتاحية ،حيرضها ممثلون عن الدول الدائمة العضوية يف جملس األمن ،واألطراف اإلقليمية

للرصاع ،التي قبلت القرار .)2(242

قرر امللك حسني وبرييز اطالع األمريكيني عىل االتفاق ،طلب ًا منهم عرضها
وأخري ًا ّ

كورقة أمريكية ( )3لكون اتفاق لندن ما زال أفكار ًا غري ملزمة للطرفني .وبعد أيام قليلة،
اتصل امللك حسني بشولتز ورشح له ما تم االتفاق عليه مع اجلانب اإلرسائييل ،حاث ًا ا ّياه

عىل مباركته هذا االتفاق ،ودعمه ،عىل اعتبار أن الكرة اآلن يف ملعب الواليات املتحدة.

كام كان برييز أيض ًا بحاجة إىل مساعدته؛ للتغلب عىل معارضة اتفاقه مع اجلانب األردين
من الداخل اإلرسائييل ،إذ اجتمع يويس بيلني  Yossi Beilinأحد مساعديه مع شولتز

لريجوه أن جيعل الوثيقة اجلديدة كمبادرة أمريكية ،إذ أنّه هبذه الطريقة وحدها يمكن اقناع
شامري بقبوهلا .إ ّ
ال ّ
وأرص عىل أن يقدم برييز اتفاقه إىل شامري قبل أن
أن شولتز رفض ذلك،
ّ
( )1شمعون برييس :معركة السالم :يوميات شمعون برييز ،ترمجة عامر فاضل ،مالك فاضل ،األهلية للنرش
والتوزيع ،عامن1995،،ص .355
( )2برييس ،معركة السالم ،ص .357

( )3دايفيد كيمحي :اخليار األخري  ،1991-1967مكتبة بيسان ،بريوت ،1992 ،ص 346-345؛ حمافظة،
الديمقراطية املقيدة ،ص .269
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تتخذ الواليات املتحدة أي موقف بشأنه ()1حتى ال تدخل بالده نفسها الرصاع اإلرسائييل
الداخيل( )2فض ً
ال عن تردد ريغان يف االنخراط يف دبلوماسية الرشق األوسط؛ لرغبته يف
محاية مصالح حزبه يف االنتخابات الرئيسية القادمة يف عام .)3(1988

أن شامري قد ّ
ويف  /20نيسان أبلغ برييز ،شولتز ّ
اطلع عىل االتفاق ،وبعد ميض يومني
اتّصل شولتز هاتفي ًا بشامري ،ليقول له ّ
أن وزير خارجيته ،وملك األردن أبلغاه باتفاق لندن،
وأنّه مستعد للذهاب للرشق األوسط للميض معه قدم ًا يف عملية السالم .أجاب شامري بأنّه

حيتاج إىل يوم ،أو يومني لدراسة الفكرة .وبعد ساعتني اتّصل من القدس مساعد شامري،
()4
بأن وثيقة لندن ال تلقَ قبو ّ
إيلياكيم روبنشتاين Elyakim Rubinsteinيبلغه ّ
ال عند شامري

ألنّه يعتقد ّ
أن هذا االتفاق سيمهد الطريق لقيام دولة فلسطينية(.)5

ويرجع جذور رفض شامري لفكرة املؤمتر الدويل ،إىل تصميمه عىل أ ّ
ال يتخىل عن شرب

واحد من أرض إرسائيل التارخيية ،مما يعني من الناحية العملية أنّه لن يكون هناك انسحاب

إرسائييل من الضفة الغربية .وعالوة عىل ذلك ّ
أن هذا االتفاق يدخل األمم املتحدة فيام
ال شأن هلا به ،ثم ّ
أن إبرامه خيلق ضغوط ًا شديدة عىل إرسائيل؛ألن أصوات ًا دولية سوف
ترتفع ،مطالبة بوجود منظمة التحرير الفلسطينية كعضو مشارك يف املؤمتر( .)6مما جعل ذلك

التحرك نحو السالم أصعب.

وبعد أن قىض شامري عىل اتفاق لندن ،سعى إىل ترتيب اجتامع مع امللك حسني ،مل يكن
واضح ًا ما اهلدف منه ،بسبب ّ
أن هدف امللك القاطع هو استعادة األرض التي خرسها يف

( )1زاك ،م .س،ص 510؛ Quandt, peace Process, p 272

(2)Karsh, Kummaraswamy, Israel, the Hashemites and the Palestinians,p 87.
(3) Hahn,Caught in the Middle East,P 88.
(4)Shultz, Turmoil and Triumph,p 940.

(5) Avi Shilon, Danielle Zilberberg, Yoram Sharett: Menachem Begin:A life, Yale University
Press,New Haven,2012, p 434.
(6)Shindler, A history of Israel, p 203. ; Shimon Peres, David Lndau ( ED.): Battling Fore
Peace: a memoir, Random House, New York, 1995, p 246.
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حرب حزيران  ،1967ويف الوقت نفسه كان شامري عنيد ًا ،ومتصلب ًا يف موقفهّ ،
بأن هذه

األرض تعود إلرسائيل ،وهو مستعد ّ
أن يتمسك هبا إىل أبد اآلبدين.

وعىل أ ّية حال ،نجح شامري بمساعدة أمريكية برتتيب اجتامع مع امللك حسني يف لندن،

بتاريخ  /18متوز  .1987كان هدف شامري إقناع امللك حسني بالتخيل عن فكرة املؤمتر

الدويل ،التي تشكل النقطة املركزية يف اتفاق لندن .افتتح شامري االجتامع بالقول للملك

حسني ّ
وأنم لن يفعلوا شيئا
إن بقاء األردن واستقراره أولوية مطلقة بالنسبة له ،ولزمالئهّ ،
لزعزعة بالده .ويف الوقت نفسه ،مل يتطرق شامري خالل االجتامع أبد ًا إىل انعقاد مؤمتر لندن،

لكن ما فعله هو عرض أسباب رفضه لفكرة املؤمتر الدويل؛ وذلك بسبب مشاركة االحتاد

السوفيتي ،املعادي إلرسائيل ،والداعم للمنظمة ،ولقيام دولة فلسطينية .كام ّبي للملك،
بأن االحتاد السوفيتي يعارض أيض ًا األردن أيديولوجي ًا .وهلذا ّ
ّ
فإن الفرصة األفضل للسالم
تكون من خالل املفاوضات املبارشة بينهام ،دون وسطاء .وعرض شامري جمموعة من
مقرتحات للتعاون بني األردن ،وإرسائيل ،يف القضايا ذات االهتامم املشرتك ،مثل :املياه،
والبيئة ،والسياحة ،وتطوير منطقة إيالت ـ العقبة(.)1

وتبع ًا هلذا االجتامع ،وضع شامري لنفسه خطة خاصة ،إذ أوفد رس ًا مساعده دان مريدور

 Dan Meridorملقابلة شولتز يف يوم  /6آب فقد أخربه عن اللقاء الذي تم بني امللك حسني
وشامري بالتفصيل ،يف  /18متوز ،والذي استغرق مخس ساعات ،وبدأ بصورة رسمية،
وانتهى ودي ًا ،حيث قدّ م شامري قائمة طويلة بخطوات التعاون التي يمكن اختاذها بصورة
مشرتكة ،بني إرسائيل ،واألردن ،ثم انتقل إىل موضوع الرتتيبات املؤقتة اخلاصة باحلكم
الذايت الفلسطيني ،والذي بدأ بحثه أول مرة يف اتفاقية كامب ديفيد .وقال شامري ّ
بأن هذه

هي الطريقة التي يمكن اعتامدها ،وليس طريقة املؤمتر الدويل.

ومن جانبه عرض شولتز عىل مريدور صيغة مؤمتر دويل ،يفيض إىل مفاوضات مبارشة،
ويكون جتمي ً
ال فقط ،وليس مستمر ًا يف املراحل التالية ،هل سيقبل به رئيس الوزراء شامري؟.
(1) Shlaim, Lion of Jordan, p 448- 449.

111

فأجاب« :نحن ضد فكرة مؤمتر دويل للسالم ،ولكن ال نامنع إذا قال امللك حسني« :أريد

الدخول يف مفاوضات مبارشة برشط اشرتاك ممثيل األعضاء الدائمني يف جملس األمن الدويل

من أجل دفعه لتنفيذ ذلك».

وباملقابل ،مل يقدم تقرير عامن أي أساس ملثل هذا التفاؤل ،ومن الناحية الفعلية ،قال

امللك حسنيّ :
«إن شامري ميؤوس منه ،وإنّه مل يستطع التعامل معه .وهذا يتعارض معارضه

شديدة مع ا ّدعاء شامري أنّه قادر عىل العمل املبارش مع امللك حسني ،دون أ ّية مساعدة من
وأرص كالمها عىل أ ّ
ال يطلع شولتز كل منهام عىل تقييمه لالجتامع ،وطلب شولتز إىل
اخلارج
ّ
امللك بشكل خاص اإلذن بالكشف لشامري أنّه تلقى تقريره عن االجتامع ،وكان اجلواب

بالسلب .وبدأ اجلانبان يف نظر شولتز وكأهنام يستخفان بأمهية الواليات املتحدة (.)1

وعىل الرغم من هذه الصعوبات ،جاء شولتز بفكرة ربط حمادثات السالم يف الرشق

االوسط بقمة ريغان ـ غورباتشوف الوشيك انعقادها يف هناية عام  1987يف واشنطن؛ إلجياد

شكل من أشكال الرعاية الدولية للمحادثات األردنية ـ اإلرسائيلية .ومتثلت فكرته يف أن
يوجه الزعيامن الدعوة إىل امللك حسني ،وشامري ،إضافة إىل ممثلني ،من مرص ،وسوريا،

ولبنان ،لالجتامع يف الواليات املتحدة ،وبحضور األمني العام لألمم املتحدة ،كبند ملحق

بأجندة القمة .ومن ثم سيدعو االجتامع األطراف إىل الدخول يف مفاوضات مبارشة .وأن
يضم الوفد األردين فلسطينيني توافق عليهم إرسائيل .أما اهلدف املقبول ،فهو التوصل إىل
معاهدة سالم بني الدول العربية وإرسائيل ،عىل أن يقوم برتتيب العملية يف واشنطن ،ثم

متابعة تنفيذها عن طريق السفر إىل الرشق األوسط بعد فرتة قصرية .وبذلك ،يمكن لشامري

جتنب العبارة املرعبة «مؤمتر السالم» بإطالق اسم «قمة» عىل اللقاء .وأجاب الرئيس»

«سأدرس هذا املوضوع» .وكان قد ظهر عىل مالحمه إمارات التعب والضجر من مشكلة
واطلع ريغان عىل الفكرة يف  /11أيلول ،إ ّ
الرشق األوسطّ ،
ال أنّه مل يوافق عليها مبارشة.،
وأخري ًا أ ّيد شولتز ملواصلة مساعيه السلمية يف  /23أيلول(.)2

(1) Shultz,Turmoil and Triumph, p 942- 943.
(2)Shultz, Turmoil and Triumph,p 944 -945.
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وصل شولتز إىل القدس يف منتصف شهر ترشين األول ،واستعرض مع شامري كل فقرة

ومادة من مقرتحاته ،ويف هناية االجتامع أصابته دهشة عارمة لسامعه شامري يقول« :هذه
فكرة جديدة بالكلية وال أستطيع إ ّ
ال الرد إجيابي ًا»( .)1ويف مساء يوم  /19ترشين األول،

توجه شولتز إىل مقر إقامة امللك حسني يف لندن ويدعى «باالس غرين» ،Palace Green
ونقل له االقرتاح بصفته صادر ًا عن رئيس الواليات املتحدة إىل ملك األردن ،ورشح له
املقرتحات األمريكية بتفصيل مسهبّ ،
وأكد له عدم وجود رضورة لريد يف هذه اللحظة،

حيث علم أنّه سيحتاج إىل وقت للتفكري به ،واستشارة مسؤوليه (.)2

ويف املحصلة ،مل يتم التوصل إىل أ ّية نتيجة( )3ففي اليوم التايل  /20ترشين األول ،جاء الرد
األردين خميب ًا آلمال شولتز حيث مل يكن امللك حسني يعتقد ّ
أن شامري سيسمح للمفاوضات

أن تسري إىل ما هو أبعد من الرتتيبات االنتقالية ،بالنسبة ألولئك الذين يعيشون يف الضفة
أن شامري سيتخىل عن شرب واحد من األرض ،فض ً
الغربية ،وغزة .ومل يصدق كذلك ّ
ال عن
أن الرئيس األسد سريفض االقرتاح ّ
وأن االحتاد السوفيتي سيؤيده يف ذلك(.)4

(1)Quandt, Peace Process, p 273.

(2)Shultz, Turmoil and Triumph, p 947- 948

()3مقابلة مع طاهر املرصي ،يف مكتبه  ،يف ّ
عمن ،الدوار الثاين ،بتاريخ /25شباط .2020/

(4)Shultz, Turmoil and Triumph, p 948.
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مبادرة شولتز
نيسان 1988م

خالل سيطرة إرسائيل عىل الضفة الغربية وغزة ،والتي دامت عرشين عام ًا ،مل خيل أي

وقت إباهنا من االضطرابات .وأبرز هذه األحداث ،وقعت يف  /9كانون األول ،1987

كانت الرشارة األوىل التي أشعلت االنتفاضة متثلت يف قيام قوات االحتالل اإلرسائييل
بمجزرة ضد سكان خميم جباليا ،بقطاع غزة ،عىل إثر حادث متعمد قام به سائق شاحنة
إرسائييل ،مما أسفر عن مقتل ثالثة أشخاص ،وإصابة عدد كبري .وعىل غري توقع انطلقت

سلسلة من االحتجاجات الفلسطينية الواسعة النطاق ،وخالل أيام انضم الفلسطينيون
الذين كانوا يف الضفة الغربية هلا( .)1انطالق ًا من التفاعل ،والغليان الشعبي الذي تصاعد
نتيجة جمموعة من األحداث والعوامل املرتاكمة ،ومنها:

ـ ازدياد حدة طغيان االحتالل العسكري اإلرسائييل يف إحكام قبضته عىل األرايض
الفلسطينية املحتلة يف الضفة الغربية ،وقطاع غزة ،وامتصاصه خلرياهتا ،إىل حد
السيطرة عىل أكثر من ثلث األرايض املحتلة ،وأكثر من ثلث املياه الفلسطينية.

ـ انشغال العرب يف قمة عامن

1987

القضية الفلسطينية عىل نحو شبه تام.

باحلرب العراقية ـ اإليرانية ،وجتاهلهم مللف

( )1الرأي ،عامن،ع /10 ،6363كانون األول،1987 ،ص.1
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ـ ّ
إن روح الثقافة السياسية الثورية لدى الشعب الفلسطيني ،كانت قد نضجت منذ
مطلع الثامنينات؛ نتيجة ملجموعة من العوامل ،ومنها زيادة نسبة االعتقاد برضورة
وضع حد لسياسة القهر التي يفرضها جيش االحتالل اإلرسائييل ،وانكشاف مجلة
السياسات واملامرسات اإلرسائيلية.

ـ والبدّ من األخذ يف احلسبان ازدياد كثافة عدد السكان الفلسطينيني يف األرايض
الفلسطينية املحتلة ،وبخاصة يف قطاع غزة ،مع رضورة مراعاة ّ
أن حوايل  % 60من

جمموع هؤالء السكان كانوا من الشبان اليافعني ،وكان أغلبهم لديه استعداد نفيس،
ووطني ملواجهة االحتالل(.)1

بأنم يواجهون موقف ًا غري مسبوق .وردت
ويف بداية عام  ،1988اعرتف اإلرسائيليون ّ
إرسائيل عىل تلك االنتفاضة بإجراءات قمعية هوجاء؛ لتزيدها هليب ًا ورضاوة ،مع ازدياد
العنف اإلرسائييل إلمخادها ،فقد اختذ رابني وزير الدفاع اإلرسائييل هنج ًا قوي ًا لفرض
إجراءات صارمة ،حيث صادق علن ًا عىل سياسة الرضب ،وتكسري العظام ،وخالل أيام

قليلة أصبحت صور الرضب اإلرسائييل الوحيش للشباب الفلسطينيني جزء ًا من أخبار
التلفزيون املسائية األمريكية ،وكان رد فعل الرأي العام قوي ًا ،واهنمر النقد ،وثارت مشاعر
القلق ،حتى من جانب اجلالية اليهودية األمريكية املوالية إلرسائيل (.)2

ومع اكتساب االنتفاضة زمخا متزايد ًا ،سعت وزارة اخلارجية األمريكية إىل إعادة

القضية الفلسطينية لدورها يف عملية السالم ،يف الرشق األوسط ،والتي كانت يف أدنى
السلم عىل جدول أعامهلا ،حيث تبدّ ى اخلوف يف واشنطن من أن تؤدي عالقة الواليات

املتحدة املتينة مع إرسائيل إىل انعكاسات سلبية عىل مصاحلها يف الرشق األوسط ،واخلليج،
()3
والسيام بعد أن قامت التعبئة للشارع العريب
بشكل يضفي طابع ًا راديكالي ًا عىل املنطقة
ّ
( )1حازم زعرب :مؤمتر مدريد للسالم يف الرشق األوسط وأبعاده اإلقليمية والدولية ،رسالة ماجستري ،قسم
التاريخ ،جامعة األزهر ،غزة ،فلسطني،2011 ،ص .46-45

(2)Lunt, Hussein of Jordan,p209.

( )3أبو عودة ،إشكاليات السالم ،ص .96
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ضد السياسة األمريكية ،الداعمة إلرسائيل ،والصامتة عىل املامرسات القمعية الفاشية

جليش االحتالل .مما أ ّدى إىل قيام حركة رسمية عربية تطالب اإلدارة األمريكية بالتحرك،
وعمل يشء ما يوقف العنف واإلرهاب اإلرسائييل ،ويساعد يف الرشوع يف البحث عن

حل للرصاع(.)1

وهبذا ،وجدت اإلدارة األمريكية نفسها يف وضع امللزم ملحاولة البدء يف حمادثات السالم

العربية ـ اإلرسائيلية ،ففي  /4آذار  1988أعلن شولتز عن مبادرته ،والتي تدعو إىل حكم
ذايت فلسطيني ،لكن بجدول زمني متسارع .كام أضاف شولتز عنرص ًا جديد ًا هام ًا يف
مبادرته ،أسامه» التشابك» أو الرتابط بني املفاوضات بشأن املرحلة االنتقالية للضفة الغربية،
وغزة ،واملفاوضات بشأن الوضع النهائي؛ كضامن يف وجه املامطلة اإلرسائيلية .كام ويسبق
املفاوضات الثنائية بني الوفدين ،عدد من اإلجراءات:

أو ًال :عقد مؤمتر دويل ،بحيث يقوم األمني العام لألمم املتحدة بدعوة األطراف اإلقليمية

املعنية بالرصاع العريب ـ اإلرسائييل ،والدول اخلمسة الدائمة العضوية يف جملس األمن
الدويل .ولن تكون هلذا املؤمتر سلطة فرض أرائه ،أو نقض نتائج املفاوضات.

ثاني ًا :أن تبدأ املفاوضات بني إرسائيل والوفدين األردين ـ الفلسطيني يف األول من أيار

 ،1988وتنتهي يف األول من ترشين الثاين من العام نفسه.

ثالث ًا :أن تبدأ املرحلة االنتقالية بعد ذلك بثالثة أشهر ،وتستمر لثالث سنوات.

رابع ًا :أن تبدأ املفاوضات حول الوضع النهائي قبل بدء املرحلة االنتقالية ،وتنتهي

خالل عام .وبكلامت أخرى ينبغي أن تبدأ املفاوضات حول الوضع النهائيّ ،
بغض النظر
عن نتيجة املرحلة األوىل من املفاوضات (.)2

وقبيل اإلعالن عن هذه املبادرة بأيام قليلة ،التقى شولتز بامللك حسني يف  /1اذار ،1988

( )1ممدوح نوفل :االنقالب :أرسار مفاوضات املسار الفلسطيني ـ اإلرسائييل (مدريد ـ واشنطن) ،دار
الرشوق ،عامن 1996 ،ص .18

(2) Quandt, Peace Process, p 275.
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يف مقر إقامته يف لندن ،وعرض عليه مبادرته بالتفصيل ،عىل أمل كسب تأييده هلا .يف حني
حدّ د امللك خالل االجتامع الثوابت األردنية ،املعروفة لطريق التسوية السلمية ،واملتضمنة

متسك األردن بعقد املؤمتر الدويل للسالم ،بحضور الدول الدائمة العضوية يف جملس األمن،
ّ
وسائر أطراف الرصاع ،بام يف ذلك منظمة التحرير الفلسطينية ،باعتباره ال يستطيع ان يكون
بدي ً
ال عنها (.)1

واحلصيلةّ ،
أن شولتز مل يدرك املتغريات الفعلية التي ّقيدت حرية عمل امللك حسني،
والواقع ّ
أن عدم فهمه غري الوايف للقوى املحلية الفاعلة ،كان واحد ًا من العوامل التي

أسهمت يف فشل مبادرته ،فقد أعلنت القيادة املوحدة لالنتفاضة من البداية دعمها ملنظمة
التحرير الفلسطينية ،وهامجت أيض ًا فكرة الوحدة بني الضفتني ،واهتمت النظام األردين
بالتعاون مع احلكومة اإلرسائيلية إلطالة أمد االحتالل.

ومن حني إىل آخر كانت القيادة املوحدة لالنتفاضة تصدر بيانات تتضمن توجيهات

وإرشادات ألتباعها .ويف  /11آذار  1988أصدرت بياهنا العارش ،الذي دعت فيه الشعب

إىل تكثيف الضغط الشعبي ضد االحتالل واملستوطنني اإلرسائيليني ،وضد عمالء النظام
األردين وموظفيه» .كام دعا البيان أيض ًا ممثيل الضفة الغربية يف الربملان األردين إىل االستقالة،

والتحالف مع الشعب ،وإ ّ
ال فلن يكون هلم مكان عىل األرض الفلسطينية .ووصف امللك

البيان بأنّه «مؤرش كريه عىل نكران اجلميل» .وخلص إىل ّ
أن اسرتاتيجيته بالرشاكة مع
الفلسطينيني يف األرايض املحتلة بوصفها بدي ً
ال عن املنظمة قد اهنارتّ ،
وأن جهوده كافة
للعمل مع الفلسطينيني من أجل تسوية مع إرسائيل قد انتهت إىل ال يشء(.)2

كام مل يكن االحتاد السوفيتي متحمس ًا للسمة األساسية يف خطة شولتز ،وهي املؤمتر

الدويل .ويف حني أعرب شامري عن خماوفه من أن يصبح املؤمتر أداة ملزمة ،وأن يعمل عىل
تقويض املوقف اإلرسائييل ،كان القلق السوفيتي املناقض لذلك متام ًا ،إذ بدا للسوفيت ّ
أن
( )1الراي ،عامن ،ع /2 ،6446آذار،1988/ص.1

(2) Shlaim, Lion of Jordan, p 456 -457.
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املؤمتر الدويل كام يتوخاه األمريكيون جمرد إجراء رمزي ،وكان السوفيت يريدون القيام
بدور فعيل يف العملية التفاوضية ،وأ ّ
ال يكون وجودهم جمرد فرصة إلضفاء الرشعية ،عىل
مبادرة صنعت يف الواليات املتحدة ،ترتكهم يف هناية املطاف خارج امللعب ،عىل اخلطوط

اجلانبية .وباملثل استقبلت سوريا اقرتاح شولتز بفتور ،وكان مبارك هو الوحيد الذي أ ّيد
اخلطة األمريكية اجلديدة علن ًا(.)1
وعىل الرغم من تلك العقبات التي وقفت يف طريق املساعي األمريكية السلمية ،حاول
امللك حسني احلصول عىل دعم عريب للميض قدم ًا يف مبادرة شولتز خالل انعقاد مؤمتر

جامعة الدول العربية يف اجلزائر ،خالل الفرتة من  7ـ  9يف حزيران  .1988كام حاول
املطول أن يربز أهم مبادئ األردن يف التعامل مع اجلهود الرامية للوصول
أيض ًا يف خطابه ّ
إىل تسوية سلمية ،وهي ّ
أن األردن لن يمثل الشعب الفلسطيني نيابة عن منظمة التحرير

الفلسطينية .كام ّ
أن األردن عىل استعداد حلضور املؤمتر الدويل يف وفد أردين فلسطيني
مشرتك ،إذا وافقت األطراف املعنية عىل ذلك»( .)2لكن خطاب امللك حسني مل يلقَ ُأذن ًا
صاغية فقد جتاهلت القمة املساعي األردنية يف العملية السلمية ،وأعادت التأكيد عىل
الدعم العريب حلق الفلسطينيني يف إقامة دولة مستقلة بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية(.)3

وهذا ما دفع امللك حسني يف  /31متوز  1988إىل إعالن قراره بفك ارتباط األردن القانوين

واإلداري مع الضفة الغربية ،لعدة أسباب أبرزها التخلص من الضغوط األمريكية

()4

()5
وجه القرار امللكي ،رسالة واضحة إىل اإلرسائيليني
لتخليها عن فكرة املؤمتر الدويل  .كام ّ
ّ
بأن «اخليار األردين» ليس مطروح ًا عىل الطاولة( )6فقد طلب امللك حسني من وزارة

( )2الرأي ،عامن ،ع  /9، 6542حزيران ،1988ص 1و .20

( )3الرأي ،عامن ،ع /6543،10حزيران،1988 /ص  1و .19

(1) Quandt, Peace Process, p 276.

( )4أمحد الطراونة :رحلتي مع األردن :مذكرات أمحد الطراونة ،عامر طهبوب(حمرر) مطبعة السفري ،عامن،
،2012ص  .297؛ David E. Kyvig: Reagan and the World, Praeger, New York, 1990, p 85
()5املعرش ،هنج االعتدال ،ص .35
()6املعرش ،هنج االعتدال ،ص .35
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اخلارجية األمريكية نقل رسالة إىل شمعون برييز قال فيها« :إن قرار األردن باالنسحاب من

عملية السالم ،قد اختذ عىل أمل حتفيز منظمة التحرير الفلسطينية عىل رؤية النور والتوافق

مع الواقع»( .)1كام أوصلت أيض ًا رسالة إىل منظمة التحرير الفلسطينية بأهنا إذا أرادت قيادة
الفلسطينيني يف الضفة الغربية ،فينبغي اختاذ قرارات جدّ ية بشأن إرساء السالم ،وال يمكنها
بعد ذلك حتويل املسؤولية إىل األردن كلام استجدت مشكلة ما (.)2

مل تكن الواليات املتحدة راضية عن هذا القرار األردين()3فقد تل ّقته باالنزعاج( )4لكونه

يضع حد ًا ملبادرة شولتز()5وذلك بوضعها أمام خيار واحد ال مفر منه ،أال وهو التحدث

مبارشة مع الفلسطينيني ،ومن خيتاره الشعب الفلسطيني ،ممث ً
ال عنه وجه ًا لوجه عىل الصعيد
الديبلومايس( )6مما جيعل ذلك عملية السالم أكثر صعوبة( )7لكون الواليات املتحدة تريد
()8
حماور ًا معتد ً
السياق ،ع ّلق حسني محامي ،السفري األردين
ال تعرفه ،وهو األردن  .ويف هذا ّ

األسبق لدى الواليات املتحدة املتحدة(1989ـ )1992قائ ً
ال« :وعىل الرغم من رفض

الواليات املتحدة لقرار األردن بفك االرتباط اإلداري ،والقانوين ،مع الضفة الغربية.

( )2املعرش ،هنج االعتدال ،ص .35

(1)Shultz, Turmoil and Triumph, p 1033.
(3) Hastedt, Encyclopedia of American Foreign Policy, p 273.

( )4الرأي،عامن ،ع /11 ،7564أيلول  ،1988ص1؛فالح الطويل :يف الطريق إىل عامن :أوراق سفري( ،د .ن)،
عامن ،2010 ،ص .263

(5) Shultz, Turmoil and Triumph, p 1034.

( )6الطراونة ،الديبلوماسية ،ص . 99

(7) MuntherJ. Haddadin: Diplomacy on the Jordan:International Conflict and Negotiated
Resolution,Springer US, New York, 2002, p 284.

( )8مقابلة مع السفري األردين األسبق لدى الواليات املتحدة،حسني محامي( )1993-1989بتاريخ  /2شباط
.2018
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إ ّ
ال ّأنا مل تضغط عىل األردن للرتاجع عن قراره ،بشكل يعيد األمر كام كان ،وتقبلوا هذه
احلقيقة جمبورين ،وعىل مضض»(.)1

وبنا ًء عىل هذه اخللفية ،نستنتج ّ
أن مبادرات السالم األمريكية جاءت نتيجة لردود فعل

سياسية رسيعة ،ختشى الواليات املتحدة عواقبها ،وليس لتفهم عميق ،لقضية الرصاع.
وفس امللك حسني ذلك قائ ً
الّ :
«إن التحرك األمريكي الستصدار قرار جملس األمن ،242
ّ
إنّام جاء بعد حرب حزيران ،ومبادرة روجرز جاءت يف خضم حرب االستنزاف ،وعقد
مؤمتر جنيف ،ودبلوماسية كيسنجر املكوكية التي تبعتها ،جاءت بعد حرب ترشين األول

 ،1973ومبادرة الرئيس ريغان جاءت بعد غزو إرسائيل للبنان .أما مبادرة شولتز فقد جاءت
بعد انفجار الثورة الشعبية الفلسطينية يف األرض املحتلة ،ويف كل مرة كانت تنتهي املبادرة

بانتهاء األزمة»(.)2

( )9مقابلة مع السفري األردين األسبق لدى الواليات املتحدة ،حسني محامي ( )1993-1989بتاريخ  /2شباط
 ،2018يف منزله يف عامن.
( )2الرأي ،عامن ،ع  /9 ،6542حزيران  ،1988ص1؛احلسني بن طالل :جمموعة خطب جاللة القائد األعىل
خالل الفرتة /1كانون الثاين،1990/1/1-1987/مجع وحترير قاسم حممد صالح قاسم ،قسم حممد
الدروع ،مطبعة القوات املسلحة األردنية ،عامن ،1990 ،ص  .245-244وسيشار إليه فيام بعد ،جمموعة
خطب جاللة القائد األعىل.
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الفصل الثالث

العالقات السياسية األردنية األمريكية
 1990ـ 1999

ـ

ـ

ـ

حرب اخلليج الثانية 1991

مؤمتر مدريد 1991

معاهدة السالم األردنية ـ اإلرسائيلية 1994

وتداعياهتا حتى عام 1999
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حرب الخليج الثانية
1991

مل يكد العراق يلتقط أنفاسه ،وهو اخلارج للتو من حربه مع إيران عام  ،1988حتى

ظهرت بوادر أزمة إقليمية جديدة ،بدأت تلوح يف األفق ،وكان أول مؤرش عىل تلك
احلرب ،خطاب ألقاه الرئيس العراقي صدام حسني ،يف يوم  /17متوز ّ ،1990اتم فيه
الكويت ،واإلمارات العربية املتحدة ،بتجاوز حصصهام يف إنتاج النفط ،وإغراق السوق

مسوغ اقتصادي ،خمالفتني ،بذلك ما قررته منظمة «أوبيك» .وهذا
بمزيد من اإلنتاج ،بدون ّ
ما أ ّدى إىل انخفاض أسعار النفط ،وتكبيد العراق خسارة مالية مقدارها  14مليار دوالر،

حسب الرئيس العراقي الذي هدد برصاحة ،بأنّه إذا مل يتم تعديل هذه السياسة ،فإنّه سيقوم
بعمل يعيد احلقوق املغتصبة إىل أهلها» عىل حد قوله (.)1

ومل تلبث شكوى العراق ،أن تبلورت يف مطالبة الكويت بإعفائه من ديون هلا مستحقة
عليه ،خالل حربه مع إيران ،مربر ًا موقفه ّ
«بأن احلرب التي اضطر إىل خوضها مل تكن للدفاع
عن سيادته فحسب ،وإنّام كانت دفاع ًا عن البوابة الرشقية للوطن العريب كله» .كام ،وطالبها
أيض َا بتعديالت عىل احلدود لصالح العراق ،فض ً
ال عن رغبة العراق يف تأمني منفذ له عىل

مياه اخلليج( .)2ويف ظل هذه التطورات ،أعلنت الواليات املتحدة حالة التأهب ،فقامت
( )1الرأي ،عامن،ع /18 ،7295متوز  ،1990ص.1

()2رضا هالل :الرصاع عىل الكويت :مسألة األمة والثورة ،دار اجلليل ،بريوت ،1991 ،ص .71 - 70
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قرر جملس الشيوخ األمريكي ،يف  /27متوز ،1990
مناوراهتا البحرية يف مياه اخلليج .كام ّ
بقطع مجيع مساعدات املواد الغذائية ،ومنع نقل املعدات ،والتكنولوجيا إىل العراق (.)1

وبحكم موقع األردن اجلغرايف ،وعالقاته االجتامعية واالقتصادية والسياسية الوثيقة مع
العراق ،والكويت ،ودول اخلليج العريب ،فض ً
ال عن ترأسه ملجلس التعاون العريب ،والذي

يضم يف عضويته :مرص ،والعراق ،واليمن الشاميل ،دفع كل ذلك امللك حسني إىل أن يلعب
دور ًا قيادي ًا نشط ًا يف حماولته لتاليف اخلالف( )2واإلبقاء عليه ضمن إطاره العريب؛ خلشيته من
والسيام الواليات املتحدة حلسم املوقف ،ألن هذه القوات إذا دخلت لن
التدخل الغريب،
ّ

خترج()3والسبب يف ذلك واضح ،فهي منطقة اسرتاتيجية حساسة ،مثلام ّأنا غنية بمصادر
الطاقة البرتولية ،ومشتقاهتا ،التي متثل بالنسبة للدول الكربى والعامل مصالح حيوية.

ويف يوم  /29متوز  ،1990زار امللك حسني العاصمة العراقية بغداد ،واجتمع بالرئيس

ّ
وحث املسؤولني يف
صدام .ويف اليوم التايل زار أمري الكويت الشيخ جابر األمحد الصباح،

احلكومتني عىل ممارسة املزيد من املرونة .وعىل الرغم من التوتر القائم بني البلدين ،حصل

امللك عىل تأكيدات من الرئيس صدامّ ،
بأن العراق لن يلجأ إىل القوة حلل النزاع مع الكويت،

ما دامت املفاوضات قائمة( )4ونقل امللك حسني هذه التطمينات اىل الواليات املتحدة()5بأن
هتديدات الرئيس العراقي هتديدات لفظية ،ال تشكل هتديد ًا فعلي ًا( )6عىل أرض الواقع.

( )1وزارة اإلعالم :الكتاب األبيض :األردن وأزمة اخلليج :آب  1990ـ آذار  ،1991عامن  ،1991،ص .4-3
( )2وزارة اإلعالم ،الكتاب األبيض ،ص.2

()3مقابلة مع دولة الدكتور عبد الرؤوف الروابدة رئيس الوزراء األردين األسبق ،يف منزلة ،بتاريخ /25
ترشين الثاين .2019
( )4وزارة اإلعالم ،الكتاب األبيض ،ص .3-2

(5) Dennis Ross: Statecraft: And How to Restore America’s Standing in the World,Farrar
Straus and Giroux,New York, 2007, p 75.

( )6جيمس بيكر :مذكرات جيمس بيكر :سياسة الدبلوماسية ،ترمجة جمدي رشرش ،مكتبة مدبويل ،القاهرة،
 ،2002ص .399
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ونتيجة إرصار الكويت عىل أنّه ال توجد للعراق أ ّية حقوق عندهم ،قامت القوات

العراقية بدخول أراضيها مباغتة ،يف الساعات األوىل من صباح يوم  /2آب  .1990وفوجئ
امللك حسني يف الساعة اخلامسة واخلمسني دقيقة من صباح ذلك اليوم ،بامللك فهد هياتفه،

ويبلغه بدخول القوات العراقية إىل الكويت ،ويطلب منه االتصال بالرئيس صدام ،وإقناعه
باالنسحاب من داخل الكويت ،متهيد ًا لرتتيب لقاء بني األطراف املتنازعة؛ للوصول إىل

حل سلمي.

وعىل الفور ،حاول امللك حسني مرار ًا االتصال بالرئيس صدام ،فلم يستطع ذلك ،إ ّ
ال

بعد ظهر ذلك اليوم .وقال الرئيس صدام للملكّ :
«إن اجليش العراقي ،واستجابة لطلب
متزن من الدول العربية ،وليس حتت التهديد ،أو اإلدانة ،سيكون مستعد ًا لالنسحاب من
الكويت ،التي كان يف ذلك الوقت قد استكمل احتالهلاّ ،
وأن االنسحاب سيبدأ خالل أيام،

وسينتهي خالل أسابيع».

وبعد تلك املكاملة اهلاتفية بوقت قصري ،ويف نفس اليوم ،قام امللك حسني بزيارة إىل

اإلسكندرية؛ الجتامع طارئ مع الرئيس املرصي حسني مبارك ،واتفق الزعيامن عىل رضورة

حل املوضوع داخل األرسة العربية ،دون أي تدخل خارجي ،وأن تؤجل جامعة الدول
العربية إصدار قرار يتعلق بالغزو ،إىل ما بعد نجاح ،أو فشل مهمة امللك يف بغداد .كذلك تم

االتفاق بينهام ،بأن يستوضح امللك موقف القيادة العراقية من اقرتاحني ،مها:التزام عراقي

باالنسحاب من الكويت بالرسعة املمكنة ،وموافقة العراق عىل حضور مؤمتر قمة مصغّ ر يف
جدة؛ لبحث ،وتسوية ،مجيع أوجه النزاع العراقي ـ الكويتي(.)1

كام أجرى امللك حسني بحضور الرئيس مبارك خالل اللقاء ،اتصا ً
ال هاتفي ًا مع الرئيس
جورج بوش  George H. W. Bushوالذي كان غاضب ًا من جلوء صدام إىل القوة( )2فدعاه
( )1وزارة اإلعالم ،الكتاب األبيض ،ص .6-4

(2) Majid Khadduri, Edmund Ghareeb: War in the Gulf, 1990

-1991: The Iraqi-Kuwait
conflict and its implications, Oxford University, New York,2001, 127.
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امللك إىل اهلدوء ،واإلبقاء عىل األزمة ضمن إطارها العريب( .)1ويف املحصلة ،طلب الرئيس

مبارك من امللك حتديد موعد تقريبي لالنسحاب( )2فطلب إعطاءه  48ساعة ،يسافر خالهلا
إىل العراق ،مؤكد ًا حصوله عىل التزامات حمددة من الرئيس صدام ،بشأن االنسحاب من
الكويت ،بأسلوب سلمي( .)3ومع ّ
أن الرئيس بوش ،مل يكن راغب ًا منذ اليوم األول لألزمة،
اللجوء بشكل قاطع إىل الديبلوماسية ،إ ّ
ال أنّه ّأنى مكاملته مع امللك بانطباع بأنّه متفق معه،

عىل إعطائه فرصة ،للتأكد ما إذا كانت احلكومة العراقية ستلتزم باالنسحاب ()4عىل الرغم
من أنّه مل يكن مقتنع ًا بذلك()5البتعاد جهود امللك عن الواقع()6حسب تصوره.
أي يف يوم  /3آب توجه امللك حسني إىل بغداد ،بعد تأخر ملدة
ويف صباح اليوم التايلّ ،

يوم؛ بسبب إغالق األجواء اجلوية العراقية .وخالل اللقاء ،حصل امللك عىل موافقة الرئيس
صدام عىل حضور العراق القمة العربية املصغرة يف جدة ،يف يوم /5آب ،والتي ستضم زعامء

األردن ،والسعودية ،ومرص ،واليمن .كام اتفق عىل اخلطوط العربية للحل ،والذي بموجبه
سيبدأ العراق باالنسحاب املبكر جد ًا ،والذي سيقرر مؤمتر القمة تارخيه ،وتوقيت البدء

بتنفيذه ،أي خالل ساعات .ويف مقابل ذلك ،اشرتط الرئيس صدام امتناع جامعة الدول
العربية عن إدانة العراق ،وهي اإلدانة التي من شأهنا أن متهد الطريق للتدخل األجنبي .كام،
( )1الدستور ،عامن ،ع /7 ،8246آب ،1990ص 17؛George Bush:A World transformed, Alfred A.
Knopf, New York, 1998, p 318; Colin Powell, Joseph E. Persico(Joint): My American

.Journey, Random House, New York, 1995, P 464

( )2جون كويل :احلصاد :حرب أمريكا الطويلة يف الرشق األوسط ،رشكة املطبوعات للتوزيع والنرش،
بريوت ،1992،ص .331

( )3الدستور ،عامن ،ع /7 ،8246آب  ،1990ص17؛ كويل ،م .س ،ص . 331

(4)Shlaim, Lion of Jordan, p 480.

(Colin Powell, Josef E. Persico:A Soldier’s Way: An Autobiography, Hutchinson, London,)5

1995,p 464؛ عبداملنعم حممود :أرسار ومواقف وقرارات امللك حسني بني مؤيد ومعارض( ،د .ن) ،
القاهرة،1999 ،ص 246

(6) Louis Kriesberg: Realizing Peace: a Constructive Conflict Approch,Oxford University
Press, New York, 2015, p 119
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وأعلنت احلكومة العراقية يف نفس اليوم نيتها البدء بسحب قواهتا من الكويت ،اعتبار ًا من

الساعة السابعة ،من بعد ظهر ذلك اليوم(.)1

ولكن ،ويف نفس الوقت ،الذي كان امللك حسني يتابع خالله جهوده ،بشأن املقرتحات
التي اتفق عليها مع مبارك ،أصدرت احلكومة املرصية بيان ًا يدين الغزو العراقي للكويت.
وما أن وصل امللك إىل عامن ،حتى اتصل مع مبارك ،وأبلغه باالتفاق مع الرئيس صدام.

عب عن أسفه من البيان املرصي .ويف رشحه للموقف املرصي ،قال الرئيس مبارك« :إنّه
كام ّ
يتعرض لضغوط كبرية ،وأنّه حتدث مع خادم احلرمني الرشيفني ،امللك فهد بن عبد العزيز،
تم
الذي كان غاضب ًا من الوضع ،وأبلغ مبارك ،امللك حسني أنّه اآلن ال يقبل اتفاقه ،الذي ّ

مع الرئيس صدام ،ويرص عىل االنسحاب العراقي غري املرشوط ،من الكويت ،والعودة
الفورية للعائلة الكويتية احلاكمة .وبذلك يكون الرئيس املرصي قد اعتمد نفس املوقف

الذي تبناه وزراء خارجية جامعة الدول العربية ،والذي يدين االجتياح العراقي للكويت،

ويطالب باالنسحاب الفوري (.)2

أ ّما ممثّل األردن يف جامعة الدول العربية ،وزير اخلارجية ،مروان القاسم ،فقد ّ
حذر
الوزراء العرب ،من النتائج اخلطرية املرتتبة عىل إصدار مثل هذا القرار ،خاصةّ ،
وأن امللك

حسني ،وعدد من القادة العرب ،ما يزالون يبذلون اجلهود لعقد قمة عربية مصغرة ،واحتواء
األزمة .وبالرغم من ذلك ،ويف ساعة متأخرة من ليلة  /3آب ّ 1990اتذ قرار اإلدانة ،بأغلبية

 14صوت ًا ،وامتنع ممثل األردن عن التصويت .ونتيجة لقرار اإلدانة ،أحبطت جهود األردن
لعقد القمة املصغرة ،كام تص ّلب املوقف العراقي ،والتخيل عن أ ّية حماولة لإلبقاء عىل األزمة
داخل اإلطار العريب(.)3

ومما زاد من تصلب املوقف ،وتدويل األزمة ،نجاح الواليات املتحدة يف إثارة خماوف
احلكومة السعودية ،فقد أجرى الرئيس بوش اتصا ً
ال هاتفي ًا مع امللك فهد ،مبين ًا له ّ
بأن

( )1وزارة اإلعالم ،الكتاب األبيض ،ص  7-6؛Khadduri, Ghareeb, War in the Gulf, p 128

()2وزارة اإلعالم ،الكتاب األبيض ،ص .7

()3وزارة اإلعالم ،الكتاب األبيض ،ص .8-7
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القوات العراقية عىل مقربة من حدودهاّ ،
وأن تلك القوات تستعد لغزوه( .)1وهذا ما
دفع امللك فهد لالتصال مع امللك حسني ،يف صباح يوم  /4آب ليبلغه هذه االدعاءات

األمريكية .لكن مل يصدق امللك حسني هذه االدعاءات ،وأراد أن يتحقق من ذلك ،من
الرئيس صدام .وفوجئ الرئيس العراقي نفسه بذلك أيض ًا .وبعد ّ
أن بحث األمر مع كبار

املسؤولني العسكريني ،قال للملك حسنيّ :
«إن أقرب نقطة توجد فيها قواته تبعد ثالثني إىل
أربعني كيلو مرت ًا من احلدود السعود ّية» .مضيف ًا إىل أنّه« :قبل قليل أعطى أوامره جليشه ،أن
يبتعدوا عن احلدود السعودية ،مسافة مخسني كيلو مرت ًا عىل األقل»(.)2

وعىل الفور ،نقل امللك حسني هذه التطمينات للملك فهدّ ،
بأن العراق ليس لديه أ ّية

خمططات بشأن السعود ّية( .)3ولتأكيد ذلك ،عرض امللك إرسال نصف جيشه ،للقيام

بدوريات حراسة ملنطقة احلدود بني الكويت ،والسعودية .وبذلك يكون أول رجاله من

يواجه تقدم القوات العراقية .لكن مل تستجب احلكومة السعودية هلذا العرض( )4العتقادها

ّ
بأن امللك حسني متواطئ مع صدام حسني ،يف عملية ضم الكويت إىل العراق ،وضم أجزاء
من السعودية إىل األردن( )5التي حكمها جده األول ،ذات مرة»( .)6ويف واقع األمر ،كان
امللك حسني ،قد أدان اهلجوم العراقي عىل الكويت ،منذ الساعات األوىل لألزمة ،والتزم
يف النهاية ،بإجراءات املقاطعة ،واحلصار التي قررهتا األمم املتحدة(.)7

( )1كويل،احلصاد ،ص .336

( )2حممد هيكل :حرب اخلليج :أوهام القوة والنرص ،مركز األهرام ،القاهرة ،1992،ص
.Lion of Jordan ,P 482

400؛ Shlaim,

(3) Steve A. Yetiv: The Absence of Grand Strategy: The United States in the Persian Gulf,
1972 -2005,The Johns Hopkins University Press,Baltimore, 2008,P 81.

( )4هيكل ،حرب اخلليج ،ص 401؛ Shlaim, Lion of Jordan, p482

(5) David J. Dunford: From Sadat to Saddam: The Decline of American Diplomacy in the
Middle East, Potomac Books,Lincoln:Nebraska,2019, p 86.

(6) Khaled bin Sultan, Patrick Seale(Joint): Desert Warrior: A personal View of the Gulf War
by the Joint Forces Commander, Harper Collins, New York, 1995, p 181.

( )7كويل،احلصاد ،ص.332
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واستمرت الواليات املتحدة يف إثارة امللك فهد؛ خشية أن يتأثر باقرتاحات امللك له،

ففي يوم  /6آب وصل وزير الدفاع األمريكي إىل الرياض ،واستطاع احلصول عىل موافقة
احلكومة السعودية عىل إرسال قوات أمريكية إىل أراضيها .ومل تلبث تلك القوات أن

أخذت تصل إىل منطقة الظهران ،وحفر الباطن ،ثم تبعتها قوات بريطانية ( )1لتصميمهم
عىل خوض احلرب .فتحول بذلك النزاع العريب ـ العريب إىل أزمة دولية.

ويف ظل هذه التطورات ،ازداد الوضع سوء ًا ،عندما بادر الرئيس مبارك إىل عقد اجتامع

قمة عريب طارئ مرة أخرى جلامعة الدول العربية ،يف القاهرة ،يف يوم  /10آب .وتضمن

تم التصويت عليه :إدانة احتالل العراق للكويت ،وإعالن املوافقة
مرشوع القرار الذي ّ
عىل طلب السعود ّية ،ودول اخلليج ارسال قوات عربية للدفاع عن أراضيها( .)2األمر الذي
جعل الواليات املتحدة تكافئ مبارك ،وذلك بشطب ديون مرص البالغة سبعة مليارات
دوالر ،كام حذت سوريا حذو مرص .وال ّ
شك ّ
أن انضامم هاتني الدولتني العربيتني اهلامتني
إىل ائتالف املضاد للعراق ،كان يشكل نرص ًا ديبلوماسي ًا كبري ًا للرئيس بوش( .)3يف حني

قاوم األردن بقيادة امللك حسني كل الضغوط األمريكية لالنضامم إىل تلك القوات ،مما
جعل الرئيس بوش يشعر بخيبة أمل كبرية ( )4لوقوفه إىل جانب صدام ( )5مما أفقده بذلك
مصداقية الواليات املتحدة ()6باعتباره ال يتسم مع مصاحلها اخلارجية.

وملواجهة القرارات العربية ،أعلن الرئيس صدام حسني مبادرته يف يوم  /12آب ،والتي

( )1هيكل ،حرب اخلليج ،ص 402؛ موسى ،تاريخ األردن ،ج ،2ص.559
( )2وزارة اإلعالم ،الكتاب األبيض ،ص .9

( )3إسحاق شامري :مذكرات إسحق شامري ،ترمجة دار اجلليل ،دار اجلليل ،عامن ،1994 ،ص .236
(4) Curtis R. Ryan:Jordan in Transition: from Hussein toAbdullah, Lynne Rienner,London,2002,
p 71; Alan Munro: Arab Storm: Politicsand Diplomacy behind the Gulf War, I. B. Tauris,
London, New York,2006, p 282.

( )5نوزاد الساطي :زيد بن شاكر :من السالح إىل االنفتاح ،املؤسسة العربية للدراسات والنرش ،بريوت،
 ،2019ص .443
( )6غازي القصيبي :أزمة اخلليج حماولة للفهم ،دار الساقي ،بريوت ،1992 ،ص .98
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هتدف إىل خلق سالم شامل يف املنطقة ،والتي تقوم عىل أساس ّ
أن العراق سيسحب قواته
من الكويت إذا انسحبت إرسائيل من األرايض املحتلة وإذا انسحبت سوريا من لبنان .كام

طالب صدام يف الوقت نفسه إلغاء العقوبات االقتصادية ،واملقاطعة التي فرضتها األمم
املتحدة حديث ًا عىل العراق ،وانسحاب قوات التحالف من اململكة العربية السعودية،

واستبداهلا بقوات عربية ،ال تشرتك فيها مرص .إ ّ
ال ّ
أن الواليات املتحدة ،وإرسائيل ،رفضت
هذه األفكار مبارشة (.)1

ولتجنب تصعيد األوضاع يف املنطقة ،زار امللك حسني ،بغداد ،يف يوم  /13آب؛ حلث

الرئيس صدام عىل االنسحاب ،حتى يزيل أي سبب يربر تواجد القوات األجنبية يف املنطقة،

والتخيل عن املجاهبة .ولدى عودة امللك اتّصل بالرئيس بوش وطلب االجتامع به .وتقرر
عقد االجتامع بينهام يف كينيبنكبورت  ،Kennebunkportبوالية مني  ،Maineيف يوم /16

آب .وكان من املتوقعّ ،
أن امللك كان حيمل رسالة منه إىل بوش( )2لكن ،هذا األمر غري
صحيح( )3فلم يكن حام ً
أي طرف يف املنطقة( )4لك ّنه رشح نفسه مرة أخرى
ال رسالة من ّ
بوصفه وسيط ًا ،إذ كان القائد العريب الوحيد الذي ما يزال يتحدث مع صدام ،وكان يأمل
أن يستعني به األمريكيون ،كقناة اتصال مع بغداد

()5

وخالل االجتامع ،كان امللك حسني ال يزال مهت ًام بمتابعة اسرتاتيجيات التفاوض مع
صدام ،حماو ً
ال اقناع الرئيس بوش بعدم اللجوء إىل القوة()6وأن احلشود العسكرية األمريكية
()1كويل،احلصاد ،ص .342

(2)Bush, A World transformed, p 348.

( )3بيرت سالينجر ،أيريك لوران :امللف الرسي حلرب اخلليج ،ترمجة حممد مستجري ،مكتبة مدبويل،
القاهرة ،1991،ص .220
( )4احلسني بن طالل ،احلسن بن طالل :الصيحة اهلاشمية :خطب وترصحيات ومقابالت ومقاالت جاللة
امللك احلسني وسمو األمري احلسن بن طالل ويل العهد األمني خالل حرب اخلليج  ،91/90مجع وتوثيق
ألفرد عصفور(،د .ن)،عامن ،1992،ص  .82وسيشار إليه فيام بعد ،الصيحة اهلاشمية، .

(5) Shlaim, Lion of Jordan, p 487.

( )6عيل حمافظة :حروب اخلليج يف مذكرات الساسة والعسكريني الغربيني ،املؤسسة العربية للدراسات
والنرش ،بريوت، 2012 ،ص .307
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لكن الرئيس بوش
يف الرشق األوسط ،قد فاقمت من حدّ ة التوتر يف املنطقة إىل حد كبري(ّ .)1
كان متصلب ًا برأيه ،فقد كان مرص ًا عىل انسحاب العراق بالقوة ،وعودة النظام الكويتي ،وال
يمكن أن يكون هناك طريق وسطي ،إذ سيقع العدوان عىل زعيم آخر مستقب ً
ال( .)2وانتهى
االجتامع بصورة خميبة آلمال بوش( )3إلرصار امللك عىل موقفه(.)4

وبعد االجتامع س ّلم السفري األمريكي اجلديد يف عامن روجر هاريسون Roger Harrison

رسالة للملك تقولّ :
إن التحالف العراقي ـ األردين قد دمرت سمعة األردن يف الواليات
املتحدة ،وغريها ،وبينام بقي األردن فني ًا عىل احلياد دفع ثمن ًا غالي ًا يف الواليات املتحدة،
لرفضه االنضامم اىل االئتالف ،ولرغبته يف االستمرار يف التعامل مع صدام ،ويف هذه النقطة

كان الزعيم العريب الوحيد الذي ما زال راغبا يف ذلك( .)5ووصف امللك حسني هذه الرسالة
ألحد الصحفيني األمريكيني بأهنا «بذيئة» ويف «غاية الوقاحة»(.)6

وجه امللك حسني يف أواخر شهر
ومع ازدياد التوتر يف العالقات األردنية ـ األمريكيةّ ،
أيلول  1990رسالة إىل الشعب األمريكي ،معلن ًا فيها ّ
أن األردن يعتنق مبدأ عدم جواز
احتالل األرض باحلرب ،وأنّه ما يزال يعرتف بدولة الكويت ،وبحق السعودية أن تطلب
العون من الدول الصديقة ،وبحق اإلدارة األمريكية يف االستجابة لذلك الطلب .إ ّ
ال أن

وجود القوات األمريكية وحلفائها عىل أرض حامية ألقدس مكانيني إسالميني ،يؤكد
قناعتنا برضورة ّإناء وجود هذه القوات بأقرب وقت .وأضاف قائ ً
ال« :إنّه للمرة األوىل

يف التاريخ اإلسالمي تعسكر قوات غري عربية ،وغري إسالمية ،عىل أرض اجلزيرة .ويف
( )1هيكل ،حرب اخلليج ،ص .455

(2) Bush, A World transformed, p348.

(3) Bush, A World transformed,p 349.

( )4كان هذا اللقاء الساخنِ ،
آخر لقاء بينهام ،حتى خروج جورج بوش من البيت األبيض ،يف  /20كانون
الثاين  .1993انظر :الطراونة ،يف خدمة العهدين ،ص .149
( )5حمافظة ،حروب اخلليج ،ص .308 - 307

(6) Shlaim, Lion of Jordan, P 489.

133

وقت يتزامن مع احتالل احلليف اإلسرتاتيجي للواليات املتحدة لثالث احلرمني يف القدس

العربية( .)1وهذا ما يؤكد عىل االزدواجية التي متارسها الواليات املتحدة يف تعاملها مع

أزمة اخلليج ،وقضية فلسطني .وقد أشار امللك حسني إىل ذلك عالنية ،يف خطاب له أمام
جملس النواب يف يوم  /17ترشين األول قائ ً
ال« :لدينا تساؤالت كثرية ومريرة ،إذ بينام تصدر
القرارات ،وتتم متابعة تنفيذها يف منطقة اخلليج باحلظر ،والقوة ،واحلصار ،يتم اصدار

القرارات فيام يتعلق بالقضية الفلسطينية دونام أي متابعة ،أو حرص عىل تنفيذها .وهنا

نتساءل ،ملاذا يتواصل رفض الربط بني املسألتني ،بالرغم من ّ
أن القرارات الدولية املتعلقة
هبام قد صدرت عن األمم املتحدة ،وبموجب ميثاقها»(.)2

لقد ّ
عكر هذا اخلطاب صفاء عالقة امللك حسني مع الرئيس بوش الذي كان يعتزم يف

تلك الفرتة زيارة بعض العواصم العربية ،فاقرتح امللك أن يلتقي به ،وتم ترتيب اللقاء بينهام
يف باريس .إ ّ
ال أن االجتامع تم تأجيله()3عن قصد ،من قبل بوش وذلك بعد أن بلغته أقوال
امللك .ولك ّنه اكتفى بلقاء امللك فهد ،وكل من مبارك ،واألسد .وقال يف إيضاح موقفهّ :
«إن
امللك حسني يعرض نفسه يف حتركاته الدائبة ،وكأنه يفاوض نيابة عن صدام حسني»(.)4

ويف هناية املطاف ،أعلن جملس األمن الدويل يف  /29ترشين الثاين قرار ًا جييز استخدام
ولكن
القوة العسكرية ضد العراق ،إذا مل ينسحب طوع ًا حتى يوم  /15كانون الثاين .1991
ّ
العراق ربط انسحابه من الكويت بانسحاب إرسائيل من األرايض العربية املحتلة .وانقىض

يوم واحد بعد انتهاء املوعد .ثم بدأ اهلجوم يف فجر  /17كانون الثاين .وأخذت أطنان
القنابل املد ّمرة تنصب عىل مدن العراق ،ومنشآته ،وجسوره .كام أخذت يف الوقت نفسه،

( )1الصيحة اهلاشمية ،ص .110

( )2احلسني بن طالل()1999-1935اململكة األردنية اهلاشمية :اخلطاب السامي لصاحب اجلاللة اهلاشمية
املغفور له امللك حسني بن طالل( ، )1991-1988مج  ،10إعداد وحترير بكر املجايل ،الصايل للنرش
والتوزيع ( ،د .م) ،2013،ص  .277وسيشار إليه فيام بعد ،اخلطاب السامي لصاحب اجلاللة.
( )3الدستور ،عامن ،ع /20 ،8351ترشين الثاين  ،1990ص.1

( )4موسى ،تاريخ األردن ،ج ،2ص  573؛ Bush, A World transformed, p 331
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طائرات قوات التحالف التي تقودها الواليات املتحدة يف يوم  /29كانون الثاين تقوم بقصف

الصهاريج ،التي حتمل النفط لألردن عىل طريق عامن ـ بغداد ،مما أ ّدى إىل تدمري تسعة منها

()1

بحجة ّأنا تنقل صواريخ سكود العراقية ،خلدمة املجهود احلريب العراقي يف املعركة(.)2

ومن جانبه نفى األردن هذه االهتامات ( )3املغرضة .وبدت العالقات األردنية األمريكية

متدنية ،إىل أدنى حد ممكن ،فقد خرج امللك حسني يف  /6شباط  1991إىل شعبه بخطاب،
شجب فيه العدوان الذي تقوده الواليات املتحدة عىل العراق ،واصف ًا إياه بأنّه جتاوز حدود
التفويض الذي أعطته األمم املتحدة لتحرير الكويت .كام ّبي امللك اهلدف احلقيقي من وراء
هذه احلرب املدمرة ،كام برهنت عليه جمرياهتا ،وهو «إعادة تدمري العراق ،وإعادة ترتيب
أوضاع املنطقة ،بشكل أخطر بكثري عىل أمتنا ،حارض ًا ،ومستقب ً
ال ،مما رتبته اتفاقية سايكس ـ

بيكو بحيث يوضع الوطن ،واألمة ،والتطلعات ،والثروات ،حتت اهليمنة األجنبية املبارشة،
ومتزق الروابط بني كل أجزائها»

كام احتفظ امللك أيض ًا بنقده األقسى للعرب ،الذين شاركوا يف االئتالف الذي تقوده

الواليات املتحدة عىل العراق .وقال« :عندما تعرض األرض العربية واإلسالمية كقواعد

يمول املال
جليوش االئتالف ،وتنطلق منها اهلجامت لتدمري العراق العريب املسلم ،وعندما ّ
العريب هذه احلرب ،بكرم غري مسبوق ،مل نحصل عليه نحن ،وإخواننا الفلسطينيون ،بينام
أي عريب أو مسلم أن يدرك
نتحمل مسؤولياتنا القومية ،عندما حيدث هذا ،أقول إنّه بإمكان ّ
مدى خطورة هذه اجلريمة التي ترتكب ضد دينه وأمته»( .)4ويف هناية املطاف استطاعت

قوات التحالف تدمري العراق ،ومحله عىل االنسحاب من الكويت ،يف  /26شباط .1991
ويف  /28شباط اجتاحت قوات االئتالف الكويت ،وخرج اجليش العراقي منها ،وعادت
األرسة الكويتية إىل احلكم يف البالد.

( )1الدستور ،عامن ،ع / 31 ،8423كانون الثاين ،1991ص .1
( )2الدستور ،عامن ،ع /13 ،8436شباط  ،1992ص.1
( )4الصيحة اهلاشمية ،ص .225-224

(3)The New York Times, No 48508, 111991 ,2/, p 14.
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مؤتمر مدريد
1991

بعد أن انتهت حرب اخلليج الثانية ،بام انتهت إليه من إضعاف العراق عسكري ًا ،وسياسي ًا،
ثم اقتصادي ًا ،وفرض احلصار الكامل عليه ،بدأت الواليات املتحدة قائدة احللف ،الذي
خاض احلرب حترك ًا دبلوماسي ًا نشط ًا نحو منطقة الرشق األوسط ،لتحقيق حلٍ سلمي ،بني
العرب وإرسائيل ،خصوص ًا بعد أن ّ
متكنت من إرساء وجود دائم هلا عىل مقربة من منابع
النفط (.)1

ومن هذا املنطلق .بدأ الفريق املعني بالرشق األوسط يف وزارة اخلارجية األمريكية،

يفكر يف إمكانّية أن هتيئ نتيجة هذه احلرب ،الظروف التي تصبح فيها مفاوضات السالم

ممكنة .وكان منطق هذا التفكري كام ييل :من شأن اهلزيمة التي حلقت بالعراق ،أن تقنع أكثر
املتشددين العرب تطرف ًا ّ
يبي
بأن احلل العسكري للرصاع العريب ـ اإلرسائييل مستحيل .كام ّ

أن تعاون االحتاد السوفيتي مع الواليات املتحدة أثناء األزمة مع العراق تعني ّ
ّ
أن قواعد لعبة
احلرب الباردة قد تبدلتّ ،
وأن الواليات املتحدة وحدها أصبحت اآلن أكثر من أي وقت
مىض حتتل املركز الديبلومايس الرئييس.

()1عبد السالم املجايل :رحلة العمر من بيت الشعر إىل سدة احلكم ،رشكة املطبوعات ،بريوت  ،2004،ص
.202
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َ
وسوف يدرك األردن اآلن ،الذي سمح لعواطفه أن جتره إىل جانب صدام أنّه فقد تأييده

والسيام دول اخلليج العريب ،والتي أصبح عالقاته معها مقطوعة
بني النظم العربية(.)1
ّ

()2

بشكل كامل .كام أصبحت عالقاته سيئة مع الواليات املتحدة( .)3مما جيعله يتجاوب بصورة
إجيابية مع أ ّية مبادرة دبلوماسية جادة؛ لتسوية اخلالفات مع إرسائيل ،والتي من شأهنا أن

تساعده عىل عودة عالقاته مع الواليات املتحدة(.)4

ويف ضوء هذه التصورات األمريكية ،أعلن الرئيس بوش يف يوم / 7آذار  ،1991يف

خطاب له أمام جلسة مشرتكة للكونغرس عن مبادرته لصنع السالم يف الرشق األوسط

بقوله« :جيب علينا أن نعمل ما يف وسعنا لتجسري الفجوة بني إرسائيل ،والدول العربية،
وبني اإلرسائيليني والفلسطينيني « .كام أكدّ الرئيس بوش أيض ًا عىل السالم الشامل املبني»

عىل قراري جملس األمن الدويل رقم  242و  .338وعىل مبدأ األرض مقابل السالم ،وهذا
املبدأ ينبغي أن حيافظ عىل أمن إرسائيل ،واالعرتاف هبا .ويف الوقت نفسه احلقوق السياسية
املرشوعة للفلسطينيني ،ولن حيقق غري ذلك اإلنصاف واألمن»(.)5

ويف ضوء هذه املبادرة ،قام وزير اخلارجية األمريكي جيمس بيكر James Bakerبرحلة

َظ َهر بعد ذلك ّأنا األوىل من ثامين رحالت إىل الرشق األوسط عىل مدى أكثر من سبعة
أشهر؛ بحث ًا عن صيغة عملية إلحالل السالم يف الرشق األوسط ،وإهناء النزاع العريب

تعمد أن يتجنب زيارة األردن ،يف أول
ـ اإلرسائييل ،بام فيها قضيته املركزيةّ .
لكن بيكر ّ
رحلتني ،بينام كانت العواصم األخرى املعنية كتل أبيب ودمشق والقاهرة مراكز تشاورية
(1) Quandt, Peace Process, p 303.

( )2مقابلة مع الدكتور كامل أبو جابر ،وزير اخلارجية األردين األسبق( ،)1993 - 1991يف منزله يف عامن،
بتاريخ  /10ترشين الثاين .2018

(3) Abdul Salam Majali, and others: Peacemaking: The Inside Story of the 1994 Jordanian-

الطراونة ،الديبلوماسية ،صIsraeli Treaty, University of Oklahoma Press, Norman ,2006,p9

97؛

(4) Powell, Persico , A Solder’s Way, p 90.
(5) The New York Times, No 48532, 73,1991/,p 8.
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له( .)1وبذلك ،أوقعوا عىل األردن عقوبة جزاء عدم التعامل()2باستبعاده من املشاركة يف
عملية السالم(.)3

ويف ظل هذا املنعطف ،اندفع امللك حسني إىل التحرك يف كل االجتاهات؛إلعادة حتسني
عالقته مع الواليات املتحدة ،مستخدم ًا ما له من عالقات و ّدية مع العواصم الغربية .بل

أنّه اضطر ملواجهة العراقيل ،بتأكيده ّ
أن االستغناء عن الدور األردين يف عملية السالم ،لن
يؤدي إ ّ
ال إىل مزيد من املخاطر عىل هذه العملية؛ باعتباره يملك رشعية التفاوض حول
القضية الفلسطينية .فاالحتالل وقع عىل أراض أردنية يف حرب ّ ،1967
وأن القانون الدويل،
وجملس األمن الدويل ،والدول الكربى ،والصغرى ،مجيعها مضطرة للجلوس إىل طاولة

املفاوضات معه (.)4

وعىل الرغم من عمق التباعد يف العالقات األردنية ـ األمريكية ،إ ّ
أن بيكر أدرك ّ
ال ّ
أن
ال عملية سالم تكون دون مشاركة فعالة من األردن ،باعتباره عنرص ًا هام ًا للغاية يف إقناع
الفلسطينيني للجلوس عىل طاولة املفاوضات( )5ألمرين رئيسني ،أو ً
ال:رفض شامري االلتقاء

بوفد فلسطيني مستقل يف املؤمتر؛ بحجة ّ
أن املؤمتر خمصص لوفود متثل دول ،وحضور
الفلسطينيني يف وفد مستقل ،سيكون بمثابة اعرتاف بالوفد ،باعتباره ممث ً
ال لدولة قادمة.
وهذا ما ال يريده اإلرسائيليون ( .)6ثاني ًا :كانت العقبة الرئيسية أمام اإلدارة األمريكية،
هي قضية التمثيل الفلسطيني يف املؤمتر ،التي ال يمكن ح ّلها ،إ ّ
ال من خالل وفد أردين ـ
فلسطيني مشرتك؛ ألنه مل يكن باإلمكان ألي من الدول الثالث ،مرص ،وسوريا ،ولبنان،

()1الطراونة ،يف خدمة العهدين ،ص .155
()2املجايل ،رحلة العمر ،ص . 202

()3املجايل ،بوابة احلقيقة ،ص .133

()4بيكر ،مذكرات ،ص 656؛ املجايل ،بوابة احلقيقة ،ص .134
( )5بيكر ،مذكرات ،ص . 656

( )6مقابلة مع الوزير األسبق ،جواد العناين يف منتدى الفكر العريب ،الكائن يف عامن ،اجلبيهة ،بتاريخ
.2019/10/13
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أن تلعب هذا الدور( .)1وبذلك كان بيكر عىل قناعة تامة ّ
بأن القطيعة مع األردن يف تلك
املرحلة ال ختدم القضيةّ ،
وأن دور األردن قائم ال حمالة.

قرر بيكر التوقف يف األردن ،يف يوم  /17نيسان  ،1991يف أول زيارة له منذ
وبذلكّ ،

انتهاء حرب اخلليج( .)2وأثناء اجتامعه ،بامللك حسني ّأكد له ّ
أن اخلالفات األردنية ـ

األمريكية عميقة ،وأنّه سوف يبذل كل ما يف وسعه الستعادهتا .كام أنّه سيبذل أيض ًا كل ما

بوسعه ملساعدة امللك يف إعادة األمور إىل نصاهبا مع السعوديني ،لكن يف حالة واحدة فقط،
هي بمشاركته يف عملية السالم ،وفق الرشوط األمريكية ،والتي تقوم عىل عقد مؤمتر دويل،
برعاية دولة عظمى ،يليه املشاركة يف مفاوضات ثنائية بني إرسائيل والدول العربية ،وبني
إرسائيل والفلسطينيني(.)3

رحب امللك باملبادرة األمريكية ()4مع كراهيته هلا()5وذلك جتنب ًا الهنيارها ،فهو ينتظر
ّ

السالم منذ عام  .1967وبذلك اعتقد ّ
أن الفرصة املتوفرة حالي ًا لعملية السالم هي فرصة

نادرة ،وربام لن تتكرر مرة أخرى ،حمذر ًا من إضاعتها( .)6كام كان امللك يسعى أيض ًا،
إىل تفادي حدوث تغيريات جديدة يف خريطة املنطقة ،سواء عىل املستوى السيايس ،أو
والسيام بعدما قذف عىل أرضه ما يزيد عن ثالثامئة ألف فلسطيني ،عدا عن
اجلغرايف،
ّ

آالف األردنيني ،الذين هاجروا قرس ًا من الكويت ،وبعض دول اخلليج األخرى .كام
تزايدت األعداد الوافدة من الضفة الغربية إىل األردن؛ بسبب األوضاع والظروف األمنية

القاسية ،التي عاشها أهل الضفة الغربية وقطاع غزوة ،خالل تلك الفرتة .عالوة عىل ارتفاع
( )1الطراونة ،الديبلوماسية ،ص .98

( )2الدستور ،عامن ،ع /18 ، 8498نيسان ،1991ص.1

( )3بيكر ،مذكرات،ص 658 - 657؛Ashton, King Hussein of Jordan, p 285

(4) The New York Times, No 48577, 214,1991/,p 14.

(5) Karsh,Kummaraswamy, Israel, the Hashemites and the Palestinians, p 58.

( )6الدستور ،عامن ،ع /15 ،8524أيار  ،1991ص.1
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ترصحيات حكومة الليكود ،حول جعل األردن وطن ًا بدي ً
ال للفلسطينيني ،ومطالبة شارون

حكومته باملساعدة عىل إقامة الوطن الفلسطيني البديل يف األردن(.)1

وهنا البدّ من اإلشارة إىل ّ
أن املوقف األردين كان واضح ًا من مسألة الوفد املشرتك،

فاألردن وافق عىل أن يكون ذلك يف اجللسة االفتتاحية يف املؤمتر ،النطالق عملية السالم،
وليس خللط األوراق ما بني الشأن األردين ،والشأن الفلسطيني ،خصوص ًا بعد أن رشح
امللك حسني للجانب األمريكي أن هناك قضايا ختص األردن ،ليس هلا عالقة بالقضية
ٍ
أراض حمتلة يف جنوب اململكة ،ويف وادي عربة ،تبلغ مساحتها
الفلسطينية ،تتمثل يف وجود

حوايل  380كم مربع ،أي ما يعادل مساحة قطاع غزة .ولقد كانت إرسائيل تضم تلك
األرايض تدرجيي ًا بإزاحة األسالك إىل اجلانب األردين ،بحجة وجود عمل فدائي ،ولكن

تبني فيام بعدّ ،
بأن هذا الزحف كان بغرض التوسع الزراعي .كام أن هناك مشكلة املياه مع
إرسائيل ،حيث دأبت باستمرار عىل رسقة مياه هنر الريموك بالقوة ،وكانت هناك قوات

األمم املتحدة ،تنظم عملية تنطيف املجرى ،وقناة الغور الرشقية.

باإلضافة لقضايا البيئة ،وقضايا احلدود ،والواجهة مع الضفة الغربية ،وموضوع

اجلسور ،واحلركة عليها ،وإن كان هلذه القضايا أن حتل ،فال بد أن حتل من خالل التفاوض

بني األردن وإرسائيل ،بمعزل عن باقي املسارات .ومن هنا أدرك األمريكيون أن املسار
األردين له أجندة خاصة ،ختتلف عن باقي املسار الفلسطيني ،والقضية املركزية الفلسطينية

منفصلة عنه (.)2

كام ّ
فقرر امللك
شكلت سوريا عقبة أخرى جيب إزالتها من الطريق إىل مؤمتر السالمّ ،
حسني التكلم مع األسد مبارشة .كانت العالقات بني الزعيمني سلمية ظاهري ًا ،غري ّ
أن

األسد كان قادر ًا عىل هتديد امللك ،وإضعاف مكانته .وقد جلأ يف املايض إىل التخريب عىل
من رآه «خانعا بدائي ًا لإلمربيالية» .كام كان بيكر مرتاب ًا من األسد ،واعتقد ّ
أن هناك فرصة
( )1نوفل ،االنقالب ،ص .51-50

()2الطراونة ،الديبلوماسية ،ص .101 - 100
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إلقناع امللك حسني باملشاركة وحده ،وأراد تعهد ًا من األردن حلضور املؤمتر برصف النظر

عن حضور سوريا .فقال امللك له« :سأكون سيد مصريي ،أنا ذاهب إىل دمشق ،ألسباب
ال أنّه رأى يف هذا سبب ًا معقو ً
أن بيكر ظل متوجس ًا إ ّ
شكلية فقط» .ومع ّ
ال إلهناء عزلة امللك،
السياسية ،واالقتصادية (.)1

وخالل يومي 19ـ  20آب  1991قام امللك حسني يرافقه رئيس الوزراء األردين طاهر

املرصي ،بزيارة الرئيس األسد ،يف الالذقية .وخالل اللقاء أبلغاه ّ
مرص عىل وفد
أن بيكر ٌ
وأنم اتفقوا عىل تشكيل وفد واحد ،يف حني ّ
أن األردن كان
أردين ـ فلسطيني مشرتكّ ،
يفضل وجود وفدين منفصلني .لكن هذا كان مرفوض ًا من الواليات املتحدة ،وإرسائيل،
متمني ًا عىل األسد ت ّفهم موقفهام فأعطامها موافقته عىل مضض( )2فلم يكن قادر ًا عىل منع
امللك من السعي لعقد صفقة سالم منفصلة مع إرسائيل(.)3

ويف ظل هذه التطوراتِ ،
عملت األردن مع منظمة التحرير الفلسطينية ،بتعاون تام يف

هذا املنعطف .ويف يوم  /13ترشين األول أعلنت املنظمة عىل موافقتها باملشاركة يف مؤمتر

السالم بوفد أردين ـ فلسطيني مشرتك .وتم االتفاق أن يكون الوفد املشرتك برئاسة وزير
اخلارجية األردين كامل أبو جابر ،ويتكون هذا الوفد من ثامنية وعرشين عضو ًا ،نصفهم

عينت احلكومة األردنية ،الدكتور عبد السالم
أردنيون والنصف اآلخر فلسطينيون .ثم ّ
عينت منظمة التحرير الفلسطينية الدكتور
املجايل رئيس ًا للجانب األردين من الوفد ،بينام ّ
حيدر عبد الشايف رئيس ًا للوفد الفلسطيني(.)4

ويف تلك األثناء ،دار جدل واسع يف األردن ،بني القائلني بالذهاب إىل مؤمتر السالم،

وبني املعارضني له ،حتى ّ
أن نحو  50من أعضاء جملس النواب وقعوا عريضة ،بسحب الثقة
()1بيكر ،مذكرات ،ص .681 – 676

(2) Shlaim, Lion of Jordan, p 511.

(3) Bente Scheller: The Wisdom of Syria’s Waiting Game: Foreign Policy Under the Assads,

( )4الرأي ،عامن ،ع /14 ، 7742ترشين األول ،1991،ص.1
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Hurst and Co, London,2014, P 70 .

من احلكومة اعرتاض ًا عىل رغبتها يف الذهاب للمؤمتر( .)1إ ّ
ال ّ
أن امللك حسني مل يلبث أن
حسم اجلدل ،يف اخلطاب الذي ألقاه أمام مؤمتر وطني أردين ،عقد يف  /12ترشين األول

أن األردن سوف يشارك يف املؤمتر .وجاء يف خطاب امللك ّ
 ،1991وأعلن فيه ّ
إن األردن

«شبه حمارص ،واألردن حمدود املوارد ،ونسبة تزايد السكان فيه من أعىل النسب يف العامل،
وباختصار يف األردن بطالة ،ويف األردن جوع»( .)2فص ّفق احلارضون مجيع ًا .وكان معنى

أي حتفظ
ذلكّ ،أنم يؤيدون ما ذهب اليه امللك ،دون ّ

()3

فوجه رئيسا الدولتني العظميني بوش
وهتيأت األجواء النعقاد مؤمتر السالم،
ّ

وغورباتشوف يف يوم  /18ترشين األول إىل األطراف املعنية بالرصاع العريب ـ اإلرسائييل،
حلضور مؤمتر السالم ،الذي تقرر عقده يف مدريد ،العاصمة اإلسبانية ،ابتداء من يوم /30
ترشين األول .وألمهية الدعوة نورد جزء ًا من نص الرسالة :ـ

«وبعد مفاوضات مكثفة مع إرسائيل ،والدول العربية ،والفلسطينيني ،تعتقد الواليات

املتحدة ،واالحتاد السوفيتيّ ،
بأن فرصة تارخيية قائمة بالفعل لدفع اإلمكانيات قدم ًا من

أجل سالم حقيقي يف مجيع أنحاء املنطقة .والواليات املتحدة ،واالحتاد السوفيتي عىل
استعداد ملساعدة األطراف عىل حتقيق تسوية شاملة ،ودائمة ،وعادلة ،من خالل مفاوضات

مبارشة ،تأخذ مسارين بني إرسائيل والدول العربية ،وبني إرسائيل والفلسطينيني ،وتركز

عىل قراري جملس األمن التابع لألمم املتحدة  242و  ،338وهدف هذه العملية هو سالم
حقيقي .ولتحقيق هذه الغاية ،يتقدم رئيس الواليات املتحدة ،ورئيس االحتاد السوفيتي،

بدعوتكم إىل مؤمتر سالم ،تتبناه كلتا الدولتني ،ويليه فور ًا مفاوضات مبارشة ،والتي سوف
تبدأ بعد أربعة أيام من افتتاح املؤمتر».

«أما األطراف التي ترغب يف حضور املفاوضات املتعددة األطراف ،فسوف جتتمع بعد

( )1موسى ،تاريخ األردن،ج ،2ص . .583

( )2اخلطاب السامي لصاحب اجلاللة ،ص .320
( )3املجايل ،رحلة العمر ،ص .207
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أسبوعني من افتتاح املؤمتر؛ لتنظيم هذه املفاوضات ،ويعتقد متبنو قرار املؤمتر أنّه ينبغي
أن ترتكز هذه املفاوضات عىل قضايا املنطقة املتنوعة ،مثل الرقابة عىل األسلحة ،واألمن
اإلقليمي ،واملياه ،وقضايا الالجئني ،والبيئة ،والتنمية االقتصادية ،واملواضيع األخرى،
ذات االهتامم املشرتك».

«ولن تكون للمؤمتر سلطة فرض حلول عىل األطراف ،أو حق رفض االتفاقات ،التي

إليها .كام لن تكون له سلطة اختاذ قرارات األطراف ،أو القدرة عىل التصويت ،عىل
ستتوصل ّ
القضايا ،أو النتائج ،وباإلمكان عقد املؤمتر مرة ثانية ،فقط بموافقة مجيع األطراف .وبالنسبة
للمفاوضات بني إرسائيل والفلسطينيني الذين هم جزء من الوفد األردين ـ الفلسطيني

املشرتك ،فستدور املفاوضات عىل مراحل ،تبدأ بمحادثات حول ترتيبات احلكم الذايت
املؤقت ،وستدور هذه املفاوضات هبدف التوصل إىل اتفاق يف موعد أقصاه سنة واحدة،
وبمجرد االتفاق ستدوم ترتيبات احلكم الذايت املؤقت مخسة أعوام»(.)1

قرر فيه قبول الدعوة ،لكوهنا ُبنِيت
وعىل الفور ،عقد جملس الوزراء األردين اجتامع ًاّ ،

عىل االلتزام بالرشعية الدولية وعىل قرار
التفاهم مع الواليات املتحدة تضيق يوم ًا بعد يوم ،مفسحة املجال لعودة العالقات الطبيعة
242

()2
هوة سوء
و  . 338ومن هنا .أخذت ّ

معها( )3بشكل بطيء ،وتدرجيي ،منهية حالة التوتر الشديدة ،التي شهدهتا عىل مدار األشهر
املاضية(.)4

ومع هتيئة هذه األجواء ،افتتح يف يوم  /30ترشين األول  ،1991أعامل مؤمتر مدريد،

بحضور الواليات املتحدة واالحتاد السوفيتي وأطراف الرصاع .وقد حدّ د كامل أبو جابر

يف كلمته خالل املؤمتر ،املبادئ الرئيسية الثالث ،التي يرتكز عليها املوقف األردين ،وهي:
( )1أمحد القضاة (معد)،عبد اهلل الطوالبة(معد) :معركة السالم :وثائق أردنية :املسار األردين ـ اإلرسائييل من
مؤمتر مدريد إىل إعالن واشنطن ،دائرة املطبوعات والنرش،عامن ،1994 ،ص .24-23
( )2الرأي ،عامن ،ع /20 ، 7748ترشين األول ،1991/ص.1
( )3املجايل ،رحلة العمر  ،ص .204
( )4نوفل ،االنقالب ،ص .53
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البحث عن السالم الذي يؤيده العامل العريب ،واملجتمع الدويل .ويتوقع األردن أن ال يواجه

حالة من عدم التناسق واملقاييس املزدوجة ،وقضية فلسطني ،وقضية األردن ،مرتبطتان.
واألردن ينشد سالم ًا حقيق ًا مرشف ًا يتيح املجال هلدم أسوار احلقد ،والكراهية ،وهو يطالب

بانسحاب قوات إرسائيل من كافة األرايض األردنية ،والفلسطينية ،والسورية ،واللبنانية،

التي احتلتها إرسائيل ،بعد  /4حزيران  .1967كام شدّ د أبو جابر عىل عودة السيادة العربية

عىل القدس العربية ،وأنّه جيب إزالة املستوطنات اإلرسائيلية من األرايض املحتلة ،وأن
يسمح للفلسطينيني بمامرسة حقهم يف تقرير مصريهم عىل أرض بالدهم فلسطني (.)1

إ ّ
ال أن املوقف اإلرسائييل ،كان يمثل عقبة رئيسية أمام عملية السالم يف املنطقة ،فقد هدّ د

شامري بإفشال املؤمتر إذا انحرصت املطالب العربية باستعادة األرض املحتلة .ومن جانبه
دعا العرب إىل إثبات ّأنم مستعدون للقبول بوجود إرسائيل .ويف املقابل مل يرش يف خطابه
إىل االنسحاب من األرايض العربية املحتلة ،أو وقف بناء املستوطنات(.)2

استغرقت املرحلة األوىل للمؤمتر ثالثة أيام ،انتهت يف أجواء متوترة .أما املرحلة الثانية

فبدأت يوم  /3ترشين الثاين  ،1991بعقد جلسات ثنائية بني الوفود العربية من جهة،

والوفد اإلرسائييل من جهة ثانية ،دون مشاركة أمريكية ،أو سوفيتية ( .)3ومل تتناول تلك
االجتامعات ،إ ّ
ال الرتتيبات التي ينبغي أن تتبعها املفاوضات الرسمية ،ولكن الرتتيبات

نفسها أصبحت موضوع ًا لنزاع حاد ،فقد ّ
فضلت الوفود العربية مجيعها مدريد كمكان

لكن اإلرسائيليني كانوا يتمسكون بعقدها يف منطقة الرشق األوسط (.)4
لالجتامعاتّ ،
ويف هناية املطاف ،توصلت الوفود العربية مع الوفد اإلرسائييل إىل اتفاق عىل استئناف
املفاوضات الثنائية ،بعد ثالثة أسابيع ،ولكن مل يكن هناك اتفاق عىل مكان عقدها

()5

( )1الرأي  ،عامن ،ع /1، 7760ترشين الثاين،1991/ص  1و.18
( )2الرأي ،عامن ،ع /1 ،7760ترشين الثاين  ،1991ص1و .18
( )3الرأي ،عامن ،ع /3 ،7762ترشين الثاين ،1991ص.1

(4)The New York Times, No 48773 , 311,1991/, p 1.

( )5الدستور ،عامن ،ع  /5 ،8695ترشين أول .1991
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ومع تعطل تقدم املفاوضات جاءت اخلطوة التالية من الواليات املتحدة إىل توجيه دعوهتا

مرة أخرى إىل األطراف املعنية إىل استئناف حمادثات السالم ابتدا ًء من يوم  /4كانون األول

 1991يف واشنطن( .)1ومن جانبها أ ّيدت احلكومة األردنية الدعوة األمريكية .لكن إرسائيل
اعرتضت عىل احلضور يف املوعد املقرر ،واقرتحت بد ً
ال منه يوم  /9كانون األول( )2كام
عبت عن غضبها من الرئيس بوش عىل اعتبار أنّه دعا املشاركني يف املحادثات إىل واشنطن،
ّ
دون احلصول عىل موافقتها أو ً
ال( .)3ووضعت أربعة رشوط الستئناف املفاوضات الثنائية:

عقد مفاوضات إجرائية فقط ،ورفض التدخل األمريكي يف تفاصيل املحادثات ،وانتقال
املباحثات إىل الرشق األوسط ،وحتديد موعد الحق للموعد الذي حدد سابق ًا (.)4
ويف املوعد املقرر ،ذهب الوفد األردين بكامل أعضائه إىل القاعة املخصصة للمفاوضات
مع اجلانب اإلرسائييل ،يف وزارة اخلارجية األمريكية ،وكانت الوفود العربية األخرى أيض ًا

موجودة يف نفس املبنى ،ولكن يف قاعات منفصلة ،لكن خت ّلف الوفد اإلرسائييل عن
احلضور( .)5وهذا ما دفع الوفد األردين ـ الفلسطيني املشرتك عىل إجراء مشاورات مع كبار

املسؤولني يف اإلدارة األمريكية ،املعنيني بمفاوضات السالم ،ومن بينهم دانيال كريتزير

 Daniel Kurtzerنائب مساعد وزير اخلارجية لشؤون الرشق األدنى؛ ملواصلة املفاوضات
وإيصاهلا إىل نتائج ملموسة .ومن جانبه أشار املجايل بقولهّ :
«إن الوفود العربية أبدت النية
الصادقة بحضورها يف املوعد املحددّ ،
وإن إرسائيل هي التي خت ّلفت عن احلضور(.)6
ّ
بقوله»:إن اإلدارة األمريكية ّحتيي الوفود العربية ،التي التزمت
أبلغ كريتزير املجايل

باملوعد املقرر ،وستحاول وزارة اخلارجية األمريكية قصارى جهدها استئناف املفاوضات.
(1)The New York Times, No 48794 , 2411,1991/, p 20.

( )2الدستور ،عامن ،ع / 28 ، 8718ترشين الثاين  ،1991ص .1
( )3الدستور ،عامن ،ع / 25 ،8715ترشين الثاين  ،1991ص .1
( )4الرأي ،عامن ،ع /28 ،7787ترشين الثاين  ،1991ص.1
( )5الرأي ،عامن ،ع /5 ،7794كانون الثاين ،1992ص.1

()6الطراونة  ،الديبلوماسية ،ص 120؛ املجايل ،رحلة العمر ،ص . 222-221
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وإنا ستعلن عن موقفها من خت ّلف إرسائيل عن املوعد املحدد علن ًا يف موعد قريب ،كام ّ
أن
ّ

فريق ًا من وزارة اخلارجية األمريكية ،سوف يكون جاهز ًا للتباحث مع الوفد األردين ،يف

الوقت الذي يناسبه يف املوضوعات املمكن بحثها يف املفاوضات»(.)1

وهنا ،امتنعت الوفود العربية عن الذهاب إىل قاعات املفاوضات يف اليوم الذي عينته

إرسائيل؛ لتجنيب الواليات املتحدة اإلحراج ،ألن األمر سيبدو ّ
أن إرسائيل هي التي حتدد

فإنا ستتوجه إىل مكان االجتامع يف يوم  / 10كانون أول(.)2
املوعد ،وليس واشنطن .وبالتايل ّ
وبالفعل ،تم اللقاء بني الوفود العربية مع الوفد اإلرسائييل يف ذلك اليوم ،يف ردهة مبنى وزارة

اخلارجية األمريكية ،واختتم يف اليوم الثاين املباحثات بدون أي تقدم واضح ،حيث يرص
اإلرسائيليون عىل أن الدعوة إىل حمادثات السالم هذه ،تنص بوضوح عىل أهنم سيتفاوضون

املهم بالنسبة هلم أن حيافظوا عىل هذا املبدأ؛ ألهنم
مع وفد أردين ـ فلسطيني مشرتك ،ومن ّ
يرون حل املشكلة الفلسطينية يف سياق األردن ،وليس ككيان فلسطيني منفصل؛ وذلك

أرص الوفد الفلسطيني عىل أن
للتأكيد عىل معارضتهم هلوية فلسطينية منفصلة ،يف حني ّ
الدعوة األمريكيةّ ،أكدت عىل املفاوضات الثنائية .أي بمعنى أن يتفاوض الوفد اإلرسائييل
مع الوفدين األردين والفلسطيني ،كوفود منفصلة .ومع ذلك استمرت الواليات املتحدة

يف تركهم للعمل عىل حل اخلالفات بأنفسهم دون التدخل هبا (.)3

واستمر األخذ والرد بني اجلانبني العريب واإلرسائييل ،دون التوصل إىل نتيجة ،حتى
ّ

 /17كانون األول ،ففي ذلك اليوم حاول روبنشتاين تقديم مسودة معاهدة سالم شاملة
مع األردن وإشارة اىل املوضوعات املتعلقة باملرحلتني االنتقالية والنهائية مع الفلسطينيني.

لكن املجايل رفض املسودة من حيث املبدأ والشكل ،ورفض البحث فيهاّ ،
وأكد استقاللية
( )1املجايل ،رحلة العمر ،ص .222
( )2املجايل ،رحلة العمر ،ص .225

( )3الرأي ،عامن ،ع /11 ،7800كانون األول،1991/ص1
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املبني عىل أجندة م ّتفق عليها،
املسارين ،ورضورة التوصل إىل املعاهدة من خالل التفاوض ّ
وليس عىل مسودة باجتهاد طرف واحد .وانتهى االجتامع الثالثي(.)1

ومن ثم استؤنفت املفاوضات ،لكن مل يتم إحراز أي تقدم ،حتى تو ّلت حكومة حزب
العمل برئاسة إسحق رابني السلطة ،يف إرسائيل ،خلف ًا حلكومة الليكود برئاسة إسحق شامري

كان هذا تطور ًا إجيابي ًا جد ًا لعملية السالم ،خالف ًا لسياسة عدم التخيل عن شرب واحد ،التي
اتبعها شامري .كان رابني مستعدا للسعي إىل حل باالستناد اىل مبدأ األرض مقابل السالم،
أخري ًا أصبح هناك التقاء يف األفكار بني الوفدين األردين واإلرسائييل ،ففي ترشين األول
 1992توصال إىل اتفاق مبدئي عىل جدول أعامل املفاوضات(.)2

أي تغيري .وهذا ما قاد
أما بالنسبة للموقف الفلسطيني ،فقد استمر الوضع عىل حاله ،دون ّ

إرسائيل ،ومنظمة التحرير الفلسطينية إىل البحث عن قناة اتصال خلفية .وجرت املباحثات

بني ممثلني عن احلكومة اإلرسائيلية ،واملنظمة ،بدون غطاء من الوفد األردين ،خلف جدار
الرسية يف العاصمة النروجيية ،بموازاة املحادثات الثنائية يف واشنطن ،لكن دون
سميك من ّ
تعمد يارس عرفات يف احلقيقة
علم املفاوضني اإلرسائيليني والفلسطينيني الرسميني .وقد ّ
إىل اإليعاز للوفد الرسمي الفلسطيني ،لتبني مواقف متشددة يف واشنطن؛ كي يضمن نجاح

الصفقة الرسية يف أوسلو(.)3

وع ّلق ممدوح نوفل ،أحد أعضاء اللجنة العليا ملتابعة املفاوضات الفلسطينية ـ اإلرسائيلية

يف أوسلو عىل ذلك بقوله« :فرغم فك االرتباط بني األردن والضفة منذ سنوات ،ورغم

تعامل العامل مع منظمة التحرير الفلسطينية ،باعتبارها املمثل الرشعي والوحيد للشعب
الفلسطيني ،ورغم اإلعالن عن قيام دولة فلسطني ،واعرتاف معظم دول العامل هبذه الدولة،

بام يف ذلك األردن .ورغم حرص األردن عىل التعامل مع أيب عامر كرئيس دولة ،وله سفارة
( )1الطراونة ،يف خدمة العهدين ،ص )172
( )2موسى،تاريخ األردن ،ج ، 2ص.588 ،

(3)Shlaim, Lion of Jordan, p 577.
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يف عامن .إ ّ
ال ّ
أن أبا عامر بقي ينظر لألردن باعتباره البديل للمنظمة ،ويتعامل معه باعتباره
طامع ًا يف إعادة إحلاق الضفة الغربية بالضفة الرشقية» .ويضيف قائ ً
ال« :مل يقتنع أبو عامر ّ
بأن

الوصول إىل اتفاق بني املنظمة وإرسائيل يعني هناية فكرة اخليار األردين كخيار بديلّ .
وظل
ّ
ولعل هذا الفهم ،هو الذي دفع
ينظر لألردن باعتباره خطر ًا عىل االستقالل الفلسطيني.

أبا عامر يف كثري من املحطات إىل الرتيث ،أو الرتاجع ،عن أ ّية خطوات تنسيقية جدية مع
األردن قبل ،وخالل ،وبعد املفاوضات»(.)1

ويف  /13أيلول  1993وقعت أخري ًا إرسائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عىل ميثاقني
رسمي ًا يف واشنطن .كام و ّقع عليه وزير اخلارجية األمريكي وارن كرستوفرWarren

Christopher

ووزير اخلارجية الرويس أنردريه كوزيريف

Andrei Kozyrev

كراعيني

وتم التوقيع عليه برعاية الرئيس األمريكي بيل كلينتون
لعملية السالم يف الرشق األوسطّ .
ّ .Bill Clinton
وتكون االتفاق من جزأين ،األول :االعرتاف املتبادل بني إرسائيل ومنظمة
التحرير الفلسطينية ،والثاين :إعالن مبادئ حول احلكم الذايت املؤقت يف غزة وأرحيا .ومن
حيث األساس اعرتفت إرسائيل باملنظمة كممثل للشعب الفلسطيني ،واعرتفت املنظمة

بحق إرسائيل يف العيش بأمن وسالم ،واتفق اجلانبان عىل حل كل خالفاهتام الكبرية بالطرق
السلمية(.)1

( )1ممدوح نوفل :قصة اتفاق أوسلو :الرواية احلقيقية الكاملة :طبخة أوسلو :اتفاقيات أوسلو(، )1993
األهلية ،عامن 1995 ،ص .144-143
( )2الرأي ،عامن،ع /14 ،8430أيلول ،1993ص.1

149

معاهدة السالم األردنية ـ

اإلسرائيلية 1994

وتداعياتها حتى عام 1999

أ ّدى اإلعالن عن توصل منظمة التحرير الفلسطينية مع إرسائيل إىل اتفاق فيام بينهام يف

يوم  /13أيلول  1993إىل تركيز األردن عىل قضاياه اخلاصة؛ النفراد الطرف الفلسطيني يف
اختاذ القرار دون التنسيق مع األردن ،مع ّأنام يعمالن حتت مظلة وفد واحد ،يف مؤمتر مدريد

تم التوقيع يف اليوم التايل  /14أيلول يف وزارة اخلارجية األمريكية عىل
للسالم .وبذلك ّ
جدول املفاوضات األردنية ـ اإلرسائيلية ،بحضور كريستوفر وزير اخلارجية األمريكي.

نص جدول األعامل األردين ـ اإلرسائييل عىل حتقيق السالم الشامل ،بني األطراف
لقد ّ

العربية والفلسطينيني وإرسائيل .وإحالل األمن ،ونبذ اللجوء إىل القوة ،وضامن حق كل
طرف يف حصته من املياه ،والوصول إىل حل عادل ملشكلة الالجئني ،وتسوية قضية األرض،

وتعيني احلدود الدولية وترسيمها ،والبحث يف إمكانات التعاون الثنائي املستقبيل .وأعرب
اجلدول أخري ًا عن األمل بعقد اتفاقية سالم بني األردن وإرسائيل» بعد التوصل إىل حلول
مرضية للطرفني ،بالنسبة لعنارص هذا اجلدول»(.)1

وهنا .البدّ من اإلشارة ّ
بأن الواليات املتحدة مل تكن تدرك مدى أمهية اتفاقية أوسلو

( )1الرأي،عامن ،ع /15، 8431أيلول،1993/ص1و ؛ القضاة ،الطوالبة ،معركة السالم ،ص .28-27
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يف دفع امللك حسني للخروج عن سياسته التقليدية( .)1والذي كان يتمسك دوم ًا بجهود

لكن األردن ارتأى بأنّه ال موجب ملزيد من
السالم التي تتم يف بيئة متعددة األطراف(ّ .)2
االنتظار؛ خلشيته ّ
بأن الفلسطينيني واإلرسائيليني ر ّبام خيططون شيئ ًا ضد املصالح األردنية،
أو ّ
بأن دور ًا أعدّ لألردن يف االتفاق ،دون استشارته( .)3وأخطرها عىل االطالق امتداد إرادة

عرفات إىل كل الضفة الغربية ،وربام إىل القدس الرشقية .يف حني ّ
أن لألردن مطالبه اخلاصة
بمدينة القدس القديمة ،واألماكن املقدسة (.)4

وكان معروف ًا ّ
أن دور الواليات املتحدة ال يعدو أن يكون أكثر من دور املحفز ،ملساعدة

األردن وإرسائيل عىل الوصول إىل اتفاق فيام بينهام .فأخذ الرئيس كلينتون يف اجلزء األول
من رئاسته يف الرتكيز عىل إهناء الرصاع بينهام ،فالتقى يف واشنطن ك ً
ال من ويل العهد األمري
وتم االتفاق
حسن ،وشمعون برييز وزير خارجية إرسائيل ،يف يوم  /13ترشين األول ّ .1993

عىل حتقيق خطوة مهمة يف عملية البحث عن السالم ،تتمثل يف تشكيل جلنة اقتصادية ثالثية
تم فيها
بني األردن ،وإرسائيل ،والواليات املتحدة .وعقدت اللجنة عدد ًا من االجتامعاتّ ،
بحث بنود جدول األعامل ،ومرشوع تنمية وتطوير وادي األردن (.)5

وبعد أن قطعت املفاوضات شوط ًا ال بأس به ،بدت هناك حاجة ماسة ملسعى مؤثر

جديد ،ومبادرة جدية فاعلة؛ بغية التوصل إىل حلول حقيقية عىل أرض الواقع .لذا قام
امللك حسني بزيارة إىل واشنطن .ويف يوم  /22حزيران ،اجتمع بالرئيس كلينتون ،حيث

دار احلديث حول تطور املفاوضات عىل املسار األردين ـ اإلرسائييل .ومن جهته التزم
الرئيس كلينتون بدعم عملية السالم ،ويف استقرار املنطقة (.)6

(1) Ben-Ami, Scars war Wounds of Peace,p 221.

( )2دنيس روس :السالم املفقود :خفايا الرصاع حول سالم الرشق األوسط ،ترمجة عمر األيويب ،سامي
كعكي ،دار الكتاب العريب ،بريوت،2005 ،ص 228
()3املعرش ،هنج االعتدال ،ص .39

()4روس ،السالم املفقود ،ص .229

(5)Shirley Anne Warshaw: The Clinton Years, Facts on File, New York, 2004, p 167.

( )6الدستور ،عامن،ع  /23، 9378حزيران ،1993ص.1
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وبعد عودة امللك حسني إىل عامن ،دعا جمليس النواب والوزراء ،يف يوم  /9متوز إىل
االجتامع هبم ،والقى أمامهم خطاب ًا ،أوضح فيهّ ،
أن األردن وجد نفسه يف وضع حيتم عليه

خوض معركة السالم» ومرحلة التفاوض مع إرسائيل» وخاصة ّ
وأن مرص قد سارت عىل
طريق السالم ،وسار بعدها الفلسطينيون دون أي تنسيق مع األردن .ثم أعلن امللك «إذا

كان اللقاء بيني ،وبني رئيس وزراء ارسائيل ،هو الثمن لتغيري الصورة لصالح هذا البلد،
فلن أتردد إزاء ذلك أبد ًا ،واعترب هذا واجب ًا ورشف ًا يل أن أقدم خدمة جتاه وطني ،املهدد بكل
اجتاه»(.)1

ويف الوقت نفسه صدرت ترصحيات مشجعة من اجلانب اآلخر؛ إذ أعلن شمعون برييز

يوم  /12متوز بلهجة قاطعة «إنّنا ال نريد انتهاك سيادة األردن ،وال املساس برشفه ،نريد
االعرتاف برشعية اململكة اهلاشميةّ ،
إن األردن ليس فلسطني ،أنّه األردن « .كان برييز يعني

أن إرسائيل مل تعرتف قطّ ،
هنا ،األردن إىل الرشق من هنر األردن .ذلك ّ
بأن الضفة الغربية
جزء من األردن (.)2

وتبع ًا لذلك ،بدأت األحداث تتحرك بوترية رسيعة ،بدء ًا من يوم  /15متوز  ،1994فقد

وافق كل من امللك حسني ورابني ،عىل دعوة الرئيس كلينتون لاللتقاء به يف واشنطن ،يف

يوم  /25متوز؛ ملتابعة مسرية املفاوضات()3وإهناء حالة القتال بينهام بشكل رسمي( .)4كام

أعلن الرئيس كلينتون ّ
أن رئيس جملس النواب األمريكي دعا كليهام إىل إلقاء خطابني أمام
جلسة مشرتكة يعقدها الكونغرس ،ثم مىض إىل القول أنّه تعهد شخصي ًا بتحقيق تسوية
شاملة يف الرشق األوسط .وأضاف قائ ً
الّ :
«إن االجتامع التارخيي بني امللك حسني ورابني
يشكل خطوة إىل األمام ،وأنّه جييء عقب التقدم اهلائل الذي حتقق يف االجتامعات الثالثية
التي عقدت يف واشنطن يف حزيران .)5(1994

( )1الرأي ،عامن ،ع  /10 ،8723متوز  ،1994ص 1و .14
( )2موسى ،تاريخ األردن ،ج ، 2ص . 597
( )3الدستور ،عامن ،ع  /16 ،9690متوز ،1994ص.1
(4) Bill Clinton: My Life,Alfred A. Knope,New York,2004, p 609.
( )5موسى ،تاريخ األردن ،ج 2ص .597
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ويف ظل هذه التطورات بدأت يف يوم /18متوز  1994املفاوضات األردنية ـ اإلرسائيلية

عىل خط وقف اطالق النار ،عىل بعد  13كم شامل مدينة العقبة؛ لبحث عدد من القضايا
الرئيسية الواردة يف جدول األعامل املشرتك ،والتي تتناول قضايا ترسيم احلدود ،واألمن،
واملياه ،والطاقة ،والبيئة .ويف هذا اللقاء ،حدّ د كل طرف الثوابت الرئيسية التي ينطلق

منها ،ثم بحثا آلية املفاوضات ،وترتيب مواعيدها املقبلة .ويف ختام املباحثات ،صدر

أن اللجان الفرعية سوف تواصل أعامهلاّ ،
نص عىل ّ
وأن املفاوضات القادمة
بيان مشرتكّ ،
ستجري بالتناوب يف اجلانب األردين ،ويف اجلانب اإلرسائييل .وجاء يف البيان أيض ًاّ .
أن جلنة
املياه املشرتكة ،وافقت عىل االعرتاف املتبادل باحلصص احلقيقية ،لكال اجلانبني من مياه
هنري األردن ،والريموك»(.)1

ويف يوم  /20متوز  ،1994أعقب هذا لقاء يف أحد فندق البحر امليت بني وزراء خارجية

الدول الثالث :كريستوفر ،واملجايل ،وبرييز وكان هذا اللقاء بمثابة اجتامع للجنة االقتصادية

للدول الثالث .ويف ذلك اللقاء ،قال وزير اخلارجية األمريكي» إنّه خالل اجتامعات
اليومني املاضيني ،بني اللجنة األردنية واإلرسائيلية ،فقد ُأتيح حتقيق تقدم يف جدول األعامل

املشرتك» .كام أضاف قائ ً
الّ :
«إن الرئيس كلينتون تعهد أن تقف الواليات املتحدة مع هذه
الدول التي أظهرت شجاعة ،وحكمة لتحقيق السالم» .ويف الوقت «الذي يواصل فيه

األردن وإرسائيل طريق املصاحلة ،جيب أن يعلم البلدان ّ
أن الواليات املتحدة وبالتعاون مع
املجتمع الدويل ،ستبذل كل ما يف وسعها خللق املستقبل واألمن واالزدهار»(.)2

ثم جاء لقاء القمة يف واشنطن؛ ليعطي مسرية السالم دفعة قوية إىل األمام ،ويريس املبادئ

األساسية للسالم بني األردن وإرسائيل .ويف صباح يوم  /25متوز  1994جاء اللقاء التارخيي

بني امللك حسني ،ورابني بحضور الرئيس كلينتون يف البيت األبيض؛ ليعطي مسرية السالم
دفعة قوية إىل األمام .ثم ألقى كل منهم كلمة أعرب فيها عن مشاعره جتاه هذا احلدث.

ومن جانبه قال امللك حسني ّ
«إن هذا اليوم يوم االلتزام ،وهذا اليوم هو يوم االمل والرؤية،
( )1الرأي ،عامن ،ع /8732،19متوز،1994/ص. 1
( )2القضاة ،الطوالبة ،معركة السالم ،ص .65-62
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جيب علينا أن نعرتف ألنفسنا أنّنا مدينون للرئيس كلينتون ،وأصدقائنا األمريكيني بالكثري
الذين جعلوا هذا اللقاء ممكن ًا ،فأنتم رشكاؤنا يف حماولة بناء مستقبل جديد يف منطقتنا،

جلميع شعوبنا ،وللبرشية مجعاء»( .)1يف حني ّأكد كلينتون عىل رغبه بالده يف حتقيق السالم
أن الطريق ليس سه ً
ال ،كام كنا قد دعمناكم يف الوصول إىل هذه املرحلةّ ،
بقوله« :نعلم ّ
فإن
الواليات املتحدة ستسري معكم املسافة املتبقية ،علينا مجيع ًا املواصلة ،حتى نتأكد ّ
أن السالم
الذي نشهد ،سيدوم يف األرايض املقدسة ،ويمتد إىل جريان إرسائيل العرب»( .)2ويف هناية
هذا االجتامع ،و ّقع امللك حسني ورابني عىل إعالن واشنطن ،كام و ّقع كلينتون كذلك عىل
الوثيقة كشاهد( )3باعتباره راعي هذه املسرية السلمية( )4فض ً
ال عام يعكس رؤيته وتفانيه
خلدمة قضية السالم (.)5

نص إعالن واشنطن عىل إهناء حالة احلرب بني األردن وإرسائيل ،وإقامة السالم
لقد ّ

العادل والشامل والدائم ،ووضع مخسة مبادئ لتحكم الفهم املشرتك جلدول األعامل األردين

ـ اإلرسائييل كاآليت :السعي لتحقيق سالم عادل ،ودائم ،وشامل ،بني إرسائيل وجرياهنا،
ومواصلة املفاوضات إلحالل السالم عىل أساس قراري  242و  ،338واحرتام دور األردن
التارخيي يف محاية ،ورعاية األماكن املقدسة اإلسالمية يف القدس ،حارض ًا ،ومستقب ً
ال،
واالعرتاف املتبادل بني اجلانبني بالسيادة ،ووحدة األرايض واالستقالل السيايس ،وحتقيق
األمن الدائم ،وتطوير عالقات حسن اجلوار ،وتفادي استخدام القوة.

قرر اإلعالن عن سبع خطوات ،لتجاوز احلواجز النفسية ،واالنعتاق من تركة
كام ّ

( )1احلسني بن طالل (:)1999-1935اململكة األردنية اهلاشمية اخلطاب السامي لصاحب اجلاللة اهلاشمية
املغفور له امللك حسني بن طالل،1994-1992 :قسم  ،3إعداد أجمد العضايلة ،بكر املجايل ،الديوان
امللكي،عامن،2005،ص  .297وسيشار إليه فيام بعد ،اخلطاب السامي لصاحب اجلاللة ،قسم .3

(2)The New York Times,No 49769, 267,1994/,p 9.
(3)Majali and others, Peacemaking, p 8.

( )4موسى ،تاريخ األردن،ج، 2ص .602

( )5سميح املعايطة :إعالن واشنطن يف امليزان( ،د .ن) ،عامن،1994 ،ص6؛The New Times, 49769, July

.26 1994, p 6
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احلرب :الربط اهلاتفي بني األردن وإرسائيل ،وربط الشبكات الكهربائية ،كجزء من املفهوم

اإلقليمي ،وفتح نقطتي عبور إحدامها يف الطرف اجلنويب العقبة ـ إيالت ،واآلخر يف نقطة

متفق عليها يف الشامل ،وحرية مرور السواح األجانب ،من بلد ثالث ،والتفاوض لفتح ممر
جوي ،ودويل ،وتعاون أمني ،ملكافحة اجلريمة ،واملخدرات .وأخري ًا ،أعلن البيان ّ
أن امللك
حسني ،و«رابني» اتفقا عىل عقد اجتامعات دورية ،أو عندما تدعو احلاجة؛ للنظر يف تقدم
املفاوضات(.)1

ومن ثم جاءت زيارة امللك للكونغرس األمريكي يف اليوم التايل ،أي يف يوم  /26متوز

خامتة رضورية ،للتطور اجلديد بني األردن وإرسائيل؛ ذلك أن تلك املؤسسة الدستورية

تشكل قاعدة النفوذ الصهيوين يف الواليات املتحدة ـ وهو الذي ال مندوحة للرئيس
األمريكي عن أخذ موافقته عىل إجراءاته وسياسته( )2لتلبية املطالب األردنية .وخالل لقاء
امللك حسني بأعضاء هذا املجلس ،أعلن ّ
أن األردن وإرسائيل أصبحا اآلن رشيكني يف

وأنام انتقال من حالة احلرب
وأنام عازمان عىل العمل معاّ ،
صنع مستقبل شعوب املنطقةّ ،

إىل حالة السلمّ ،
وأن األردن مارس حقه السيادي لصناعة السالم ،وأعرب عن أمله بالتقدم
ثمن دعوة الرئيس
املشرتك نحو هدفه النهائي ،أي عقد معاهدة سالم بني البلدين .كام ّ

كلينتون عىل اعتبار أهنا «مرحلة جديدة يف رحلة السالم يف منطقتنا» كام أثنى عىل الصداقة
الطويلة بني البلدين ،املوروثة منذ عهد جده .كام أضاف قائ ً
ال« :لقد سعيت عرب أربعة
وثالثني عام ًا ،منذ رئاسة أيزهناور عىل أن تكون هذه الصداقة خملصة ،وصادقة» .ويف هناية
اخلطاب ،تطرق امللك إىل الدور األمريكي يف تسهيل ،ودعم انتقال األردن وإرسائيل من

حالة احلرب ،إىل حالة السالم .فحياه احلضور واقفني وبحامس بالغ()3وقدّ روا هذا القول
حقّ قدره ،واستعاد امللك حظوته لدى الواليات املتحدة

()4

( )1الرأي ،عامن ،ع /26 ,8739متوز ،1994/ص1؛ .The New York Times,No 49769,July b26 1994,p8

( )2موسى ،تاريخ األردن ،ج ،2ص .604

()3اخلطاب السامي لصاحب اجلاللة ،قسم ،3ص .308-305

()4مارتن إنديك :أبرياء يف اخلارج :رواية شخصية لدبلوماسية السالم األمريكية يف الرشق األوسط ،ترمجة
عمر سعيد األيويب ،دار الكتاب العريب ،بريوت،2012 ،ص .168
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ويف يوم  /4آب ،أقدمت إرسائيل عىل بادرة حسن النية ،إذ بدأت بضخ املاء من هنر

الريموك إىل قناة الغور ،وأعلنت ّأنا سوف تضخ ما جمموعة أربعة ماليني مرت مكعب خالل

شهرين .ثم بدأ يوم  /7آب تطبيق أحد بنود إعالن واشنطن ،وذلك بفتح باب املكاملات
اهلاتفية بني األردن وإرسائيل .ثم أعقب ذلك ،فتح املعرب احلدودي بني البلدين ،من العقبة

إىل إيالت ،يوم  /8آب ،يف حفل رسمي اشرتك فيه األمري حسن من اجلانب األردين ،ورابني

و برييز من اجلانب اإلرسائييل .وحرض احلفل وزير خارجية الواليات املتحدة والوفد املرافق
له .وبعد حفل االفتتاح ،اجتمع امللك حسني وكريستوفر ورابني وعقدوا مؤمتر ًا صحفي ًا،
ّأكدوا فيه عىل مواصلة السري يف العملية السلمية .أما املعرب احلدودي فسوف يستعمل يف
البداية لتسهيل حركة السواح بني البلدين ،من رعايا الدول الثالثة ،ريثام يتم التوصل إىل

معاهدة السالم (.)1

وتواصلت بعد ذلك املباحثات بني وفدي األردن وإرسائيل ،وكذلك اجتامعات

جمموعات العمل الست .كانت هذه االجتامعات تعقد بالتناوب يف اجلانب األردين من جهة،

ويف اجلانب اإلرسائييل من اجلهة الثانية .وكان واضح ًا ّ
أن املفاوضني األردنيني يركزون عىل
القضايا الرئيسية ،وهي احلدود ،واملياه واألمن .بينام كان املفاوضون اإلرسائيليون يطرحون

جوانب ال ختطر عىل بال أحد سواهم.

ومن أجل حل نقاط اخلالف بني وفدي املفاوضات ،التقى امللك حسني ورئيس الوزراء

اإلرسائييل إسحق رابني يف العقبة ،يف  /29أيلول .ثم التقى األمري حسن مع وزير اخلارجية
اإلرسائييل برييز يف نيويورك يف  /2ترشين األول .ويف اليوم التايل اجتمع األمري حسن مع

كلينتون وبرييز وصدر عن االجتامع بيان مشرتكّ ،أكد االلتزام بإعالن واشنطن .ثم جاء
كريستوفر إىل عامن ،يوم  /11ترشين األول ،وبحث مع امللك حسني مراحل عملية السالم.
وأعقب ذلك اجتامع يف عامن بني امللك ورابني يوم  /13ترشين األول .ومع كل منهام وفد

من كبار املسؤولني ،ودار البحث حول بنود معاهدة السالم ،واستؤنف البحث يوم /16
( )1موسى ،تاريخ األردن ،ج، 2ص .605 - 604
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ترشين األول؛ من أجل حل مجيع نقاط اخلالف العالقة ،بقصد التوصل إىل صيغة هنائية
لبنود املعاهدة ،التي ستكون تتوجي ًا للعملية التفاوضية (.)1
وأخري ًا .وبعد كل هذه اجلهود ،تم التوقيع باألحرف األوىل يف عامن عىل مسودة معاهدة

السالم بني األردن وإرسائيل ،يف يوم  /17ترشين األول .وقام بالتوقيع ،رئيسا وزاريت

البلدين ،عبد السالم املجايل عن األردن ،وإسحق رابني عن إرسائيل .ويف اليوم التايل

وفوض رئيس الوزراء بالتوقيع عليها بصيغتها
وافق جملس الوزراء األردين عىل املعاهدةّ ،
النهائية( .)2وعىل إثر ذلك ،هنأ الرئيس كلينتون امللك حسني هبذا اإلنجاز( )3االستثنائي(.)4

ويف املقابل أعرب امللك عن شكره للرئيس كلينتون عىل جهوده الكبرية التي تبذهلا إدارته
يف خدمة عملية السالم(.)5

وبدأت األحداث تتحرك بوترية رسيعة ،فقد ُع ّي يوم  /26ترشين األول موعد ًا لالحتفال

بتوقيع املعاهدة األردنية ـ اإلرسائيلية ،يف منطقة وادي عربة ،عىل خط احلدود الدولية بني
فلسطني ورشقي األردن ،غري بعيد عن مدينة العقبة ،وأعلن كلينتون عن قبول الدعوة التي

وجهت إليه حلضور هذا احلفل( )6عىل أمل دفع عملية السالم إىل األمام ،عىل مجيع املسارات
ّ

()7
ووجهت الدعوات إىل عدد من قادة الدول العربية ،واألجنبية.
يف الرشق األوسط  .كام ّ

وتم التوقيع عند ظهر ذلك اليوم عىل النص الرسمي ،والنهائي للمعاهدة .وقام بالتوقيع
عليها عبد السالم املجايل رئيس الوزراء األردين ،ورابني رئيس الوزراء اإلرسائييل .وبذلك
( )1موسى ،تاريخ األردن ،ج، 2ص .605

( )2الرأي ،عامن ،ع /18، 8823ترشين األول  ،1994ص.1
( )3الرأي ،عامن ،ع /18 ،8823ترشين األول  ،1994ص.1

(4)The New York Times, No 49853, 181994/10/,p 1.

()5الرأي ،عامن،ع /18 ،8823ترشين األول ،1994ص.1
()6الرأي ،عامن،ع
.1994, p 1

/19 ،8824ترشين األول ،1994ص1؛ The New York Times,No 49853,Oct 18
(7)Clinton, My Life, p 625.
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أ ّدى توقيع األردن عىل هذه االتفاقية إىل إزالة خطر احلرب مع إرسائيل مهام كان صغري ًا،
وأعطي األولوية يف اإلرشاف عىل األماكن املقدسة يف مدينة القدس ،كام جدّ د األردن
صداقته مع الواليات املتحدة ()1وثبتت مركزية األردن يف السياسة اإلقليمية (.)2

ويف مساء ذلك اليوم ،قام الرئيس كلينتون بحضور جلسة عقدها جملس األمة األردين(.)3
وكان أول رئيس أمريكي يلقي خطاب ًا يف الربملان األردين()4حيث أشاد هبذا احلدث التارخيي
الكبري قائ ً
ال« :يف هذا اليوم ،قام امللك حسني بصنع السالم ،وكان صوته يمثل صوت
وأن الواليات املتحدة ملتزمة التزام ًا كام ً
االعتدال ،يف العامل العريبّ ،
ال بالقضايا التي يدافع

عنها األردنّ ،
وأن الواليات املتحدة ،واألردن حياربان يف نفس املعركة .ولذلك ،دعني

أقول ،إنّه باسم الواليات املتحدة األمريكية ،فإنّنا لن نخذلكمّ ،
وأن الواليات املتحدة تدعم
أن الواليات املتحدة ملتزمة التزام ًا كام ً
هذا التوجه ،وسنقف معكم دائ ًام ،كام ّ
ال بالقضايا
التي يدافع عنها األردن»(.)5

ولكن ،مع وصول رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو  Benjamin Netanyahuإىل

السلطة ،يف /31أيار  ،1996أخذت العالقات األردنية ـ اإلرسائيلية يف طريقها إىل التوتر،

خاصة عندما قرر نتنياهو يف  /25أيلول من العام نفسه ،بإعادة فتح نفق قديم بمحاذاة جبل
املكرب يف القدس ،لكون هذا الترصف يتضارب مع روح املادة  /9الفقرة  ،2من اتفاقية

السالم بني األردن وإرسائيل .والقائلة» ّ
إن إرسائيل حترتم الدور اخلاص للمملكة األردنية

اهلاشمية ،يف املقامات اإلسالمية املقدسة يف القدس ،وعند إجراء مفاوضات حول الوضع
(1)Karsh,Kummaraswamy, Israel, the Hashemites and the Palestinians, p 90.
(2)Shlaim, Lion of Jordan, p 576

( )3لالطالع عىل كلمة رئيس جملس األعيان أمحد اللوزي الرتحيبية بالرئيس كلينتون .انظر :أمحد القضاة:
معركة السالم :املعاهدة األردنية ـ اإلرسائيلية وثائقها وأبعادها اإلسرتاتيجية ،ج ،2دائرة املطبوعات
والنرش ،عامن ،1994 ،ص 138-137

(4) Clinton, My Life, p 626; Hillary Clinton: Living History, Scriber, New York, 2003,p 377.

( )5القضاة ،الطوالبة ،معركة السالم ،ج140-139 ،2
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النهائي ،سوف متنح إرسائيل أولوية إىل الدور األردين التارخيي يف هذه املقامات .والالفت

ّ
أن امللك حسني اجتمع قبل يوم واحد من فتح النفق مع مستشار نتنياهو دوري غولد
 Dore Goldوالذي مل يطلعه عىل أي يشء ،مما أشعر امللك حسني بغضب شديد( .)1كام
فجر هذا العمل غضب ًا فلسطيني ًا عارم ًا ،وأشعل نريان املواجهة ،فاندلعت االحتجاجات،
ّ
واالضطرابات ،عىل نطاق واسع ،أودت بحياة مخسة ومخسني فلسطيني ًا ،ومخسة عرش
إرسائيلي ًا (.)2

أصيب العرب بخيبة كربى فلجأوا إىل واشنطن إىل الرئيس كلينتون .لك ّنه هو نفسه
كان خاضع ًا ملحاكمة من النواب ،والشيوخ ،والقضاء ،والشعب؛ بسبب ارتكابات جنسية،
وغري جنسية ،اهتم هبا .إضافة إىل أنّه كان يسعى إىل إعادة انتخابه ،لوالية ثانية .وهذا ما
يستدعي منه تقديم تنازالت ضخمه للويب اليهودي ،يف الواليات املتحدة .ولذلك مل

يتمكن من نجدة العرب .بل عىل العكس من ذلك ،فقد استقبل نتنياهو يف البيت األبيض

«والبدّ أنّه طلب منه اإليعاز إىل اللويب اليهودي بدعمه يف االنتخابات الرئاسية املقبلة .أما

العرب فسوف يأيت الوقت املناسب ملعاجلة قضيتهم بالتي هي أحسن»(.)3

وهكذا .ويف الوقت الذي بدأت فيه األشياء ال يمكن أن تسوء أكثر مما هي ،وقع األسوأ،

ففي يوم  /25أيلول  1997حاول اثنان من عمالء املوساد اإلرسائييل حيمالن جوازي سفر

كنديني ،اغتيال خالد مشعل ،رئيس املكتب السيايس حلركة محاس اإلسالمية ،يف عامن.
فتم حقن أذنه بِ ُس ّم بطيء التفاعل ،لدى دخوله إىل مكتبه .وعىل الفور ،اتصل امللك حسني
ّ
بالرئيس كلينتون إلبالغه باألزمةّ ،
وبأن مستقبل معاهدة السالم مرتبط بحياة مشعل ،وقال
امللك« :إنّه إذا مات ،فيتوجه إىل التلفزيون يف املساء؛ ليكشف القصة كلها ،ويعلق معاهدة

السالم ،ويقدم املهامجني ملحاكمة علنية».

ومن جانبه ،أبدى كلينتون استغرابه من نتنياهو وقال« :هذا الرجل يصعب التعامل
(1)Dallas, King Hussein, p 232

( )3املجايل ،بوابة احلقيقة ،ص .213

(2)Freedman:, Israel and the United States: op. cit, p 8.
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معه ،إنّه ال يرض املصالح األردنية واإلرسائيلية فقط ،ولكنه يعرض للخطر كذلك عملية

السالم يف الرشق األوسط برمتها» .وأصغى كلينتون بتعاطف مع امللك ،وهو يعرب عن

غضبه ،وحاول هتدئته ،وحثّه عىل عدم قطع العالقات مع إرسائيل ،وبعد ذلك بقليل،
اتصل كلينتون ليقول ّ
إن نتنياهو وافق عىل الكشف عن الرتياق .ويف هناية املطاف أعطي
مشعل الرتياقُ ،
وش ِفي (.)1
ومل يمض وقت طويل ،حتى فارق امللك حسني رمحه اهلل احلياة ،يف يوم  /7شباط

 .1999وكان يف الثالثة والستني من العمر .وحرض مراسم الدفن العديد من رؤساء الدول،
واحلكومات يف العامل ،ويف مقدمتهم الرئيس األمريكي كلينتون الذي ترأس وفد ًا أمريكي ًا،

بام يف ذلك ثالثة رؤساء سابقني للواليات املتحدة بوش األب ،وكارتر وفورد .وكان ذلك
بمثابة تكريم للملك ،ومن ثم «ترصيح قوي للغاية ،للشعب األردين ،بأن الواليات املتحدة

تقف معهم ،خالل هذه الفرتة الصعبة» .ووصف كلينتون امللك عبد اهلل الثاين ،بأنّه جيسد
قوة وتواضع والده (.)2

(1) Shlaim, Lion of Jordan, p 573; Randa Habib: Hussein and Abdullah: Inside the Jordanian
royal family, Saqi, Beirut,2010, p 36- 37.

(2) The New York Times ,91999 2/,p 1.
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العالقات العسكرية األردنية ـ األمريكية
1973ـ 1999

اعتمد األردن منذ تأسيسه عام  1921عىل املساعدات العسكرية املقدمة من احلكومة

الربيطانية؛ بصفتها الدولة املنتدبة ،واملسؤولة عن شؤونه اخلارجية .وعىل أثر انحسار

النفوذ الربيطاين يف منطقة الرشق األوسط ،بعد انتهاء حرب السويس عام  ،1956اندفعت
الواليات املتحدة إىل املنطقة بدعوى محايتها من اخلطر الشيوعي ،فأعلن الرئيس األمريكي
دوايت أيزهناور مرشوعه يف كانون الثاين  ،1957والذي يقوم عىل أساس تأمني االستقرار

يف املنطقة ،عن طريق تقديم املساعدات االقتصادية والعسكرية لدوهلا؛ للمحافظة عىل

استقالهلا الوطني.

رأى امللك حسني يف مرشوع أيزهناور فرصة مواتية لتخليص بالده من مصاعبها
االقتصادية واملالية ،بعد إهناء التحالف األردين ـ الربيطاين .إ ّ
ال ّ
أن احلكومة األردنية برئاسة
سليامن النابليس رفضت هذا التوجه امللكي رفض ًا قاطع ًا ،واجتهت لعقد عالقات سياسية مع
االحتاد السوفيتي .وهنا اختذ امللك قرار ًا بإقالة حكومة النابليس ،يف يوم  /10نيسان ،1957
مما أ ّدى إىل قيام جمموعة من الضباط األحرار يف اجليش األردين يف حماولة انقالبية ضد النظام

تزود األردن
احلاكم .ومنذ ذلك العام ،وإىل األعوام الالحقة ،أخذت الواليات املتحدة ّ
بالسالح واملعدات العسكرية ،بأمر رئايس( )1ألول مرة ،كبديل لربيطانيا؛ لتعزيز استقراره

(1) Report to the Congress: Summary of United States assistance to Jordan,Department of
state Agency for International Development ,1973, p 40.
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السيايس ،ويتمثل ذلك عندما أعلن البيت األبيض رسمي ًا يف واشنطن يف نيسان ّ 1957
أن
الرئيس أيزهناور ووزير خارجيته فوسرت داالس يعتربان استقالل األردن ،وسالمة أراضيه

قررت تزويد األردن بـ  12طائرة
مسألة حيوية ،بالنسبة للحكومة األمريكية .وبذلك ّ

F

 ،104و 100دبابة ،ومصفحات لنقل اجلنود ،ورشاشات املضادة للدبابات(.)1

كام استجابت الواليات املتحدة للطلب األردين بموجب املادة( )51من ميثاق األمم

املتحدة؛ عىل إثر االنقالب الدموي يف بغداد يف  /14متوز  ،1958والذي أسفر عن هناية

حركت أسطوهلا السادس إىل رشقي
االحتاد العريب ،واملكون من األردن والعراق ،فقد ّ

زودت األردن بكميات
البحر األبيض املتوسط ،وأنزلت قوة من جنودها يف لبنان ،كام ّ
من الوقود ،بعد أن قامت احلكومة العراقية اجلديدة بمنع وصوله إىل األردن( )2فض ً
ال عن
تقديم  8 .11مليون دوالر كمساعدات عسكرية له( )3للحفاظ عىل أمنه ،ووحدة أراضيه
من األخطار اخلارجية.

لقد أدى اهلجوم اإلرسائييل املفاجئ يف يوم  / 5حزيران  1967عىل األرايض األردنية ،إىل
احلاق خسائر فادحة باجليش األردين ،فقد ّ
حتطمت قدراته العسكرية ،إذ شملت  % 80من

الدبابات واملدرعات التي يملكها ،ومجيع الطائرات املقاتلة ،وقدرت اإلحصائيات خسائره

يف احلرب كام ييل 21 :طائرة ،و 179دبابة ،و 1683ناقلة جنود ،و 382من املدافع ،و 2000من

الرشاشات ،و 8000من البنادق ،و 7000طن من الذخرية

()4

وبذلك ،كانت احلاجة ماسة إلعادة تنظيم اجليش األردين ،وتعويضه عام خرسه من

أسلحة ومعدات ،يف تلك احلرب .لذلك أجرت احلكومة األردنية اتصاالهتا مع الواليات
()5
املتحدة؛ من أجل تزويدهم بالسالح ،إ ّ
ال ّأنا أوقفت برامج مساعداهتا العسكرية لألردن
(1) Stephen Kaplen: United States Aid and Regime Maintenance in Jordan, 1957- 1973,
Public Policy 23,No. 2(Spring 1975), p 199.

(2) Hahn, Caught in the Middle East, p 244.

(3) U. S. Agency for International Development, 15 December 1998.

( )4موسى ،تاريخ األردن ،ج ،2ص .207

(5) Report to the Congress, p 40.
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ملشاركته يف حرب  1967إىل جانب مرص وسوريا والعراق ،والتي كانت تريد منه أن يقف
جانب ًا .وبالتايل اعتربت األردن ّ
أخل باألسس التي تقدم بموجبها املساعدات له( .)1ويف
مقابل ذلك ،أخذ االحتاد السوفيتي بتعويض مرص ،وسوريا ،عن خسائرها بعد حرب
 ،1967حيث رسعان ما بدأت األسلحة السوفيتية بالتدفق عليهام .وللحيلولة دون توجه

األردن إىل االحتاد السوفيتي ،استأنفت الواليات املتحدة شحن األسلحة إليه يف آذار
1968

()2

ومن ثم أخذت املساعدات العسكرية األمريكية لألردن يف طريقها إىل التحسن

التدرجيي ،عقب نشوب األحداث الناشئة عن الصدام املسلح بني اجليش االردين من جهة،
واملنظامت الفلسطينية ،واجليش السوري من جهة أخرى ،يف أيلول عام  ،1970فقد قدمت

له مساعدة مستعجلة بلغت قيمتها  30مليون دوالر كمساعدات عسكرية ( )3لتعويضه عن
اخلسائر العسكرية التي فقدهتا يف تلك األحداث ( )4إلعداد جيشه وحتديثه؛ لدوره املهم يف
املحافظة عىل استقرار املنطقة.

«لقد نظرت الواليات املتحدة إىل األردن عىل أنّه البلد الذي يستطيع أن يلعب دور املهدئ

يف املنطقة ،والناطق الرسمي غري املعني باسم االعتدال فيها ،ودور املساعد للدول العربية
املحافظة كدول جملس التعاون اخلليجي ،والقادر عىل منع تفاقم املشكالت بينها .وبالتايل
منع انّزالق املنطقة إىل جماهبات عسكرية ،قد جتر دو ً
ال خارج املنطقة إىل أتوهنا»( .)5وهذا

ما أعطى األردن أمهية اسرتاتيجية ،وجعلته مدار اهتامم من قبل القوى اإلقليمية الرئيسية
( )1موسى ،تاريخ األردن،ج ،2ص  62؛ Peter Snow: Hussein: A Biography, Barrie and Jenkins,

.London, 1972, 196

(2) Report to the Congress, p 40.
(3) Report to the Congress, p 40.

( )4رشيد ،مذكرايت ،ص .194

( )5خليل حجاج :العالقة األردنية األمريكية :دراسة تارخيية يف العوامل السياسية واآلثار التنموية
،1985-1957دراسات العلوم اإلنسانية واالجتامعية ،مج ، 36ع ،1ع  ،1 2009ص .188
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والسيام الواليات املتحدة ،والتي
املحيطة باملنطقة ،والقوى العاملية األخرى املعنية باملنطقة،
ّ
منحت األردن املساعدات العسكرية لضامن األمن يف املنطقة .ويف هذا السياق يع ّلق األمري
احلسن بن طالل ويل عهد األردن (1965ـ  )1999عىل أمهية هذا املوقع بقولهّ :
«إن األمهية

التي علقت عىل األردن بفضل موقعه ،ودوره اإلسرتاتيجي كجرس يربط بني املجتمعات
أكرب من األمهية التي اكتسبها بفضل أي حصة من املصادر ،أو الثروة الطبيعية»(.)1

ويظهر ذلك بشكل واضح ،بعد اندالع حرب ترشين األول عام  ،1973عندما طلبت

كلتا احلكومتني املرصية والسوفيتية من امللك حسني برضورة اشرتاك بالده يف القتال،
وذلك بفتح جبهته الغربية مع إرسائيل عىل امتداد هنر األردن .إ ّ
ال ّ
أن امللك تفادى التورط

يف القتال؛وفق ًا ملصاحله الوطنية ،والتي أعلنها مسبق ًا ،ومؤداهاّ ،
أن األردن لن يشرتك يف
أي رصاع مسلح ضد إرسائيل ،ما مل يكن ضمن خطة دقيقة ،تضمن النرص ،وبإمجاع عريب.
وكذلك ما زالت يف ذهنه أحداث حرب حزيران ،فسالحه اجلوي مل يكن مستعد ًا ملهامجتها،
ويف الوقت نفسه املحافظة عىل عالقاته التقليدية مع الواليات املتحدة .وللخروج من هذا

قرر امللك القيام باختاذ خطوة فعلية ،تتمثل يف إرسال قوة أردنية مدرعة ،إىل اجلوالن
املأزقّ ،
السوري؛ وذلك الحتواء القتال يف أضيق منطقة ممكنة ،ويتجنب أي هجوم إرسائييل عىل

بالده.

لقد أ ّدت املشاركة اجلزئية لألردن يف تلك احلرب ،ومن ثم مشاركته يف مؤمتر جنيف

للسالم يف /21كانون األول

1973

لدعم اجلهود األمريكية لتسوية الرصاع العريب ـ

اإلرسائييل يف املنطقة ،إىل منحه مساعدات عسكرية تبلغ قيمتها حوايل  130مليون دوالر(.)2

كام أخذت العالقات الثنائية بني الطرفني منعطف ًا إجيابي ًا مه ًام ،خصوص ًا خالل زيارة الرئيس

األمريكي نيكسون إىل األردن يف حزيران  ،1974فقد اتفقا عىل تشكيل جلنة عسكرية
( )1احلسن بن طالل ،السعي نحو السالم ،ص .104

(2) F. R. U. S, 1969- 1976, Vol xxvl, Arab – Israeli Dispute , 1974- 1976, Document 36
,Washington, April 25, 1974.
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أردنيةـ أمريكية مشرتكة ،جتتمع مرتني يف السنة()1لغايات التدريب العسكري()2وقضايا
املساعدات ،والتجهيزات العسكرية التي حيتاجها اجليش األردين( )3وكانت من أوىل النتائج
املثمرة هلذه االجتامعات تزويد الواليات املتحدة األردن بـ  22مقاتلة  ،F 5ودبابات ،M 60
ومدافع ،ومصفحات عسكرية أخرى()4وذلك لتقوية إمكاناته الدفاعية.

كانت السياسة األمريكية جتاه األردن ،خصوص ًا فيام يتعلق باألسلحة ،كانت ختضع

حلسابات دقيقة .ونستدل عىل ذلك مما جاء يف بيان ألقاه ألفرد أثرتون

Alfred Atherton

مساعد وزير اخلارجية األمريكي لشؤون الرشق األوسط ،أمام جلنة الشؤون اخلارجية

يف الكونغرس األمريكي ،يف يوم  /23متوز  1975فقد ورد يف ذلك البيانّ ،
أن الواليات

املتحدة تقدم املساعدات لألردن ،وتبيع السالح له «من أجل دعم األردن يف السري عىل
سياسته املعتدلة « .وجاء فيه أيض ًا ّ
«إن موقع األردن اجلغرايف يف وسط عدة دول ،جيعله
عام ً
ال رئيسي ًا يف تعزيز االستقرار يف املنطقة ،ولكن ذلك الوضع يعرض األردن لضغوط
خمتلفة» .ويضيف قائ ً
ال« :لقد اتبع األردن ،وباستمرار وبالرغم من الضغوط التي تعرض

هلا سياسات اعتدال ،وضبط نفس يف الرشق األوسط ،إنّه قوة تعاضد للسالم ،واالعتدال،
وتلعب دور ًا إجيابي ًا يف البحث املستمر عن السالم ،يف الرشق األوسط»(.)5
يعد التعاون العسكري األردين ـ األمريكي مكون ًا رئيسي ًا يف العالقات الثنائية بني

البلدين ،وهي موجهة يف املقام األول لتمكني اجليش األردين من رشاء األسلحة( )6لكن
( )1الساطي ،زيد بن شاكر ،ص .361

(2) Alfred B. Prados: Jordan:U. S. Relations and Bilateral Issues,Foreign Affairs, Defense,
and Trade Division, April 17, 2003, p 13.

( )3البيانات الرسمية املشرتكة عىل مستوى القمة  ،1977-1952دائرة املطبوعات والنرش،عامن، 1977،ص
136؛ الساطي ،زيد بن شاكر ،ص .361
( )4الرأي،عامن،ع /18 ،980نيسان،1975/ص.1
( )5موسى ،تاريخ األردن ،ص .62

(6) Jeremy M. Sharp:Congressional Research Service:Jordan: Background and U. S.
Relations ,January 2016, p 14.
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مل يكن بإمكانه احلصول عىل ما يشاء منها .وعىل الرغم من ّ
أن املطالب األردنية دوم ًا مل
تلقَ آذانا صاغية من الواليات املتحدة ،فإنّه ظل يسعى دوم ًا إىل مطالبتها بزيادة حصص

مساعداته العسكرية منها؛ ملحاولة تثبيت سباق التسلح ،وعدم اإلخالل بميزان القوى
العسكرية يف املنطقة()1وهي آمال مرشوعة .ويف شهر ترشين الثاين عام  ،1974طالب امللك
حسني إدارة الرئيس األمريكي جريالد فورد تزويده باألنظمة الدفاعية التالية :بطاريات

هوك Hawk Batteriesحمسنة ،صواريخ شابارال  Chaparral Missilesمتحركة ،ومدافع
موجهة بالرادار ،وصواريخ أرض ـ جو حممولة ،وأنظمة للسيطرة والقيادة ،املعروفة باسم
فلوريدا نادج

Nadge

 .Floridaوأجريت ترتيبات مع السعودية لتمويل هذه الصفقة،

بـمبلغ مايل مقداره  350مليون دوالر( )2لكون األردن يعاين من قيود مالية كبرية ،لتلبية
احتياجات البالد لتحديث مؤسساته العسكرية.

ولدى بدء الكونغرس األمريكي مناقشة املطالب األردنية عارضها معارضة شديدة؛
مربر ًا موقفهّ ،
بأن عدد صواريخ اهلوك التي يطلبها يتجاوز احتياجاته الدفاعية ،مما قد يؤدي
()3
يعرض مناطقها السكانية والصناعية
إىل مشاركته يف أعامل عسكرية ضد إرسائيل وبالتايل ّ
املركزية للخطر املبارش؛باعتباره يرابط عىل أكرب خط مواجهة معها .وع ّلق امللك حسني عىل

ذلك قائ ً
ال« :ال يمكن للمرء أن يفهم ملاذا يمنع ع ّنا السالح الدفاعي ،بينام تزود الواليات
املتحدة ،إرسائيل بالطائرات التي هتددنا»( )4مضيف ًا ّ
بأن األردن سيحصل «عىل احتياجاته
(1) George M. Guess: The Politics of United Stats Foreign Policy, Vol 7 Routledge, London,
New York, 2011, p 148.

(2) Lewis Sorley: Arms Transfers under Nixon: A policy Analysis, The University Press of
Kentucky, Lexington, Kentucky, 1983, p 108

(3) Gerald R. Ford administration White House Press Releases, June 4, 1975-Juluy 1, 1975,A

letter to the president dated June from Chairman Morgan of the House Committee on

International Relations. Memorandum June 20, 1975; Efraimz Inbar: Israel’s National
Security: Issues and Challenges since the Yom Kippur War, Routledge, London; New

( )4الرأي ،عامن ،ع  /25 ،1436متوز  ،1975ص .1
170

York, 2008, P 19.

من األسلحة عىل أي حال ،ولكن إذا كان عليه أن يتطلع إىل مصدر آخر بديل ّ
فإن ،العالقات
األردنيةـ األمريكية ستتأثر بشكل سلبي بكل تأكيد»(.)1

ويف ظل تلك املصاعب ،رسعان ما جلأ امللك حسني إىل تبني أسلوبه املألوف ،باستبدال
مصادر التسليح األمريكي ،باللجوء إىل االحتاد السوفيتيِ ،
كرد فعلٍ مبارش عىل تردد

واشنطن ،وخضوعها إلرسائيل( )2مستغ ً
ال أجواء احلرب الباردة ،بني القوتني العظميني؛

وذلك لإلفالت من النفوذ اإلرسائييل يف واشنطن ،والذي كان يقف باملرصاد يف وجه
صفقات تسليح اجليش األردين()3وحتديث مؤسساته؛لكونه يرفض أن تبقى أجواؤه

مفتوحه ،أمام الطائرات اإلرسائيلية .ويف شهر حزيران  1976أجرى امللك اتصاالته مع
موسكو؛ للتفاوض معها حول رشاء نظام للدفاع اجلوي .وتم االتفاق بينهام عىل تزويد
األردن بنظام صواريخ سام ،فض ً
ال عن إرسال بعثة عسكرية من املستشارين العسكريني
السوفيت(.)4

أدركت الواليات املتحدة خطورة موقفها ،حيث كانت ترى أن حصول األردن عىل هذا

السالح ،سوف جير وراءه النفوذ السوفيتي ،كام حصل بالنسبة ملرص ،وسوريا .ومن هذا

املنطلق أخذت تبني لإلرسائيليني رضورة احلاجة إىل استئناف شحن األسلحة لألردن(.)5

ويبدو هنا ّ
أن احلكومة األردنية كانت مدركة ألمهيتها االسرتاتيجية بالنسبة إىل املصالح
( )1الدستور،عامن،ع /7 ،2885آب ، 1975 /ص
.p 1 ,1975 /8/42930, , 8

 1و  11؛ The New York Times, Washingtonm No

( )2الساطي ،زيد بن شاكر ،ص .266

( )3الساطي ،زيد بن شاكر ،ص .359

(4)Talal Nizameddin: Russia and the Middle East: Towards a New Foreign Policy, Hurst and
Company, London, 1999,p 156.

(5) Clayton Thomas: Arms Sales in the Middle East: Trends and Analytical Perspectives for
U. S. Policy, CRS Report prepared for members and Committees of congress, October 11,

2017, p 5; Helen Chapin Metz: Jordan a country study, Federal research division, Library
of Congress, Washington, 1989,262.
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األمريكية يف املنطقة ،لذلك كانت حريصة عىل استغالل مثل هذا الوضع؛ للحصول عىل

بعض املكاسب األمريكية.

ويف تلك الفرتة احلرجة ،مل تلبث الواليات املتحدة أن جتاوزت خالفها مع األردن ،مع

تم التوصل إىل حل وسط بينهام ،يقتيض
حمافظتها عىل املصالح اإلرسائيلية ،ففي أيلول ّ 1976
بتزويد األردن بأربعة عرش بطارية من صواريخ هوك املتطورة ،واملزودة بـ  532صاروخ ًا،

مثبتة ،ليس يف منطقة وادي األردن ،بل حول العاصمة
برشط أن توضع كأسلحة دفاعية ّ

()1
تم اشرتاط أن يكون تسليم الصفقة عىل عدة سنوات ،تبدأ من آواخر
عامن فقط  .كام ّ

عام  ،1976ويستمر تسليمها عىل دفعات حتى عام  .)2(1979وعىل ما يبدو ّ
أن األردن مل
يكن راضي ًا عن صفقة األسلحة األمريكية ،من حيث ّ
أن كمية األسلحة ال تلبي حاجاته

املرشوعة ،ومل تظهر تأكيد َا قوي َا عىل الدعم األمريكي له .كام ّ
أن تواريخ التسليم ال تلبي
حاجاته العسكرية ،حيث سيستلم معداته عىل مدار سنتني من بدء االتفاق.

ونستنتج مما سبق ،أنّه ال توجد يف العامل سياسة مبادئ ،بل ج ّلها سياسة مصالح .لذلك

كانت الدوافع وراء املساعدات العسكرية األمريكية بأنّه ال تصب يف حالة التوازن بني
الدول ،بقدر ما هتدف إىل تدعيم النفوذ األمريكي يف األردن؛ للحيلولة دون توجهه نحو

االحتاد السوفيتي ،والذي قد أبدى استعداده عىل تلبية احتياجاته العسكرية بالتدفق عليه.

وبالتايل مل يكن من املمكن للواليات املتحدة االستغناء عن األردن ،أو املغامرة بدوره يف
استقرار املنطقة.

استخدمت الواليات املتحدة ورقة املساعدات العسكرية كوسيلة للضغط عىل
األردن ،كلام استشعرت شيئ ًا من املعارضة ألي موقف له يريد اختاذه يف املنطقة .ويتمثل
ذلك بشكل واضح بعد نجاح الرئيس األمريكي جيمي كارتر يف عقد اتفاقية كامب ديفيد

يف أيلول  1978بني مرص وإرسائيل ،فقد حاول إدخال امللك حسني يف عمليات السالم

( )2الدستور ،عامن،ع  /12 ،2921أيلول ، 1975ص.1
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(1) Metz, Jordan a Country Study, p 262.

اجلارية آنذاك ،حماو ً
ال إغراءه بتلبية احتياجاته األمنية( .)1إ ّ
ال ّ
أن امللك مل ينجذب لتحمل

خماطر أكرب من تلك املكافأة العسكرية األمريكية؛ لعدم وجود أسباب وجيهة لقبوهلا ،ألنه

أي ضغط عىل إرسائيل ،لالنسحاب
مل جيد يف االتفاقية أي حافز يؤكد عىل قيامها بمامرسة ّ
من الضفة الغربية ،فض ً
ال عن جتميد االستيطان اإلرسائييل .وبالتايل ،راحت إدارة كارتر

تكثف جهودها إلجبار األردن عىل تغيري مساره ،واالنضامم إىل املفاوضات ،ففي آذار

 1979زار عامن زينغنيو برجيسنسكي مستشار الرئيس األمريكي لشؤون األمن القومي
مهدد ًا بتقييد توريد األسلحة ّ
يغي األردن موقفه من عملية السالم التي ترعاها
إن مل ّ
الواليات املتحدة(.)2

ويف كثري من املواقف السياسية ،مل جتد عملية ختفيض املساعدات العسكرية األمريكية
أرص امللك حسني عىل موقفه،
لألردن نفع ًا يف تغيري املوقف األردين ،ويظهر ذلك عندما ّ
وانحاز إىل الدول العربية الرافضة التفاقية كامب ديفيد ،ومن ثم انضم إىل الدول العربية

التي قطعت عالقاهتا الديبلوماسية مع مرص ،لتوقيعها عىل االتفاقية ،بشكل منفرد مع
قرر الكونغرس األمريكي
إرسائيل .وهذا ما أ ّدى إىل شعور الواليات املتحدة بالغبن ،فقد ّ

جتاهل مطالب األردن لرشاء  300دبابة  M 60A3املخصصة لغايات التكنولوجية املتقدمة
املخصصة الستهداف الرؤية الليلية( .)3كام تراجعت املساعدات العسكرية األمريكية

لألردن من  127مليون دوالر عام  ،1978إىل  44مليون دوالر عام  )4(1981إىل أن يلعب
ومرت شهور مل يكن فيها قادر ًا عىل دفع
األردن الدور املرسوم له يف اتفاقية كامب ديفيدّ .
رواتب أفراد جيشه( )5األمر الذي أ ّدى إىل تعميق املشكالت العسكرية األردنية القائمة

(1)F. R. U. S, 1977- 1980, Vol IX, Arab - Israeli Dispute, Document 79,Washington, undated.
(2) Shlaim, Lion of Jordan, p 405; Al Madfai, Jordan, p 54- 55.

(3)Burton I. Kaufman: Presidential Profiles: The Carter Years, Facts on File, New York,2006,
( )4انظر اجلدول رقم ،1ص 180

p 216 .

(5) Shlaim, Lion of Jordan, p 405; Al Madfai, Jordan, p 55.
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أص ً
ال؛ ألن تلك املساعدات ليست يف زيادة مستمرة ،وإنّام يف تذبذب مستمر ،من سنة إىل
أخرى ،وفق ًا لألحداث التي متر هبا املنطقة.
وهكذا ،وجد األردن نفسه معزو ً
ال عن برامج الدعم العسكري األمريكي ،وبالتايل،

أخذ بالتوجه إىل بريطانيا ،لعقد اتفاقية للحصول عىل األسلحة البديلة ،فاضطر لرشاء 264

دبابة تشيفتني بريطانية ،بمساعدة السعودية()1وهي من الدبابات التي صنعت بمميزات
خاصة( .)2وأما يف جمال الدفاع اجلوي ،أخذ امللك حسني يف ترشين الثاين 1981

بالتوجه

إىل موسكو؛لعقد اتفاقية لرشاء  20بطارية  SAM 8أرض ـ جو( .)3ولتفويت الفرصة عىل

األردن من احلصول عىل السالح السوفيتي ،أرسل الرئيس رونالد ريغان يف شباط 1982

وزير الدفاع األمريكي كاسبار واينربغر  Caspar Weinbergerإىل عامن ،عىل أمل اقناع

امللك بإلغاء الصفقة مع السوفيت ،ودراسة متطلباته العسكرية ،والتي تشمل طائرات F

 ،16وجمموعة متنوعة من طائرات اهلليكوبرت ،والصواريخ املضادة للطائرات ،وناقالت
اجلنود املدرعة ،واالتصاالت احلديثة ،واملعدات الطبية( .)4مما أثار هذا الترصف األمريكي
عاصفة من االحتجاج يف إرسائيل ،فقد ّ
حذر رئيس الوزراء اإلرسائييل مناحيم بيغن

مدعوم ًا من مجيع األحزاب السياسية الرئيسية يف إرسائيل ،الرئيس ريغان اقرتاح واينربغر
ببيع أسلحة متطورة لألردن( )5باعتبارها فوق احلد املطلوب ،وبالتايل ،تشكل خطر ًا عىل
أمنها .ويف هناية املطاف نجحوا يف حتقيق مرادهم(.)6

بعد احتالل إرسائيل لألرايض اللبنانية يف حزيران  ،1982طرح الرئيس ريغان يف شهر

أيلول من العام نفسه مبادرته ،والتي تدعو إىل حكم ذايت فلسطيني يف الضفة الغربية،
( )2أبو عودة ،يوميات ،ص .546

(1) Al Madfai,Jordan, p 80.
(3) Nizameddin,Russia and the Middle East,P 157.

(4) Haig,Caveat, p 333; Nimrod Novik: Encounter with Reality: Reagan and the Middle East
during the first term, Westview Press, Boulder; Colorado,1985, p 64.

(5) The New York Times, Washington, 45226,161982,1982 /2/, p 1.

( )6أبو عودة ،اشكاليات السالم  ،ص  135ـ 136
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ضمها إىل إرسائيل .وقد
وغزة ،مرتبط ًا مع األردن ،دون قيام دولة فلسطينية ،كام رفض ّ

تعهد ريغان بتقديم مساعدات عسكرية لألردن ،إذا وافق عىل الدخول يف املفاوضات
املبارشة مع إرسائيل ( .)1وعىل الرغم من تأييد امللك تلك املبادرة ،إ ّ
ال أنّه مل يندفع للقيام
بأي التزام بالتفاوض مع إرسائيل ،حتى حيصل عىل موافقة منظمة التحرير الفلسطينية.
ويف  /10نيسان  1983أعلن امللك بعد تسلمه رفض الرئيس عرفات رسمي ًا للمبادرةّ ،
أن
ال ،أو بد ً
األردن لن يشرتك إما منفص ً
ال عن أحد يف املفاوضات ،عىل الرغم من إغرائه
بتقديم مساعدات عسكرية ،كوسيلة للتأثري عليه.

بعد اهنيار خطة ريغان ،سعى امللك حسني إىل تبني سلسلة من اجلهود الديبلوماسية

لتشجيع الواليات املتحدة عىل التعامل مع املنظمة ،والتي اعتدلت سياستها ،خاصة بعد

توقيعها مع احلكومة األردنية يف  /11شباط  1985اتفاق ًا يقتيض بقبوهلا بالقرارين  242و
قرر الرئيس ريغان بيع
 .338وإعراب ًا عن تأييده للملك حسني ،ولدوره يف عملية السالمّ ،

أسلحة متطورة لألردن ،تشمل  40طائرة مقاتلة متقدمة ،وصواريخ مضادة للطائرات،

بلغت قيمتها  9 .1مليار دوالر(.)2

إ ّ
ال ان الكونغرس استمر يف اختاذ موقفه املعارض ملبيعات األسلحة لألردن ،حتى

يشرتك يف عمليات السالم مما أجرب اإلدارة األمريكية عىل سحب هذه الصفقة .ويف املقابل

طالب الكونغرس بتأجيل الصفقة حتى /1آذار  ،1986حتى يدخل األردن يف مفاوضات
مبارشة مع إرسائيل( .)3مما أ ّدى إىل تراجع مصداقية الواليات املتحدة لدى األردن،
وبشكل كبري .ويتضح ذلك من تعليق امللك حسني بقوله« :مل ِ
يعط الكونغرس ما أراد

(1) Quandt, Peace Process, p 257.

(2) The New York Times, Washington , 11985 /10/,P 1

(3) Public Papers of the Presidents of the United Satates: Ronald Reagan Administartion,
Statement on United States Arms Sales to Jordan November 25, 1985, p 1419.

175

أن يأخذه سياسي ًا من األردن ،مقابل السالح ،وبالتايل ّ
فإن الكونغرس مل يوافق إىل صفقة
وع ّلقت االتفاقية إىل أجل غري حمدد(.)2
السالح معنا»(ُ .)1

وع ّلق األمري حسن عىل ذلك قائ ً
الّ :
«إن الرئيس ريغان جيد نفسه ملزم ًا عند إقدام األردن

عىل طلب رشاء األسلحة الالزمة له من الواليات املتحدة ،بأن يقف أمام مجهور صهيوين
أمريكي ،حتشده مجعية النداء اليهودي املوحد ،ليربر بيع هذه األسلحة إىل األردن» .كام ّ
أن

الكونغرس يرى عند تداوله يف هذا األمر» ّ
أن من املناسب فرض رشوط مهينة عىل كل
من حكومة األردن ،واإلدارة األمريكية ،تطبيق ًا لتدابري ليس هلا صلة البتة بموضع أمن
األردن ،ودفاعه ،واألردن عاقد العزم عىل أ ّ
ال جيعل موضوع احلصول عىل أسلحة ،رهن ًا

بأهواء إرسائيل ،وأنصارها األمريكيني ،أو رغباهتم أو موافقتهم ،فاألمر ليس أمر كرامة
جرحية ،بل أمر مبدأ ،فسيادتنا املستقلة ،ووحدة أراضينا ينبغي أ ّ
ال تكونا ـ ولن نسمح هلام
بأن تكونا ـ اعتبار ًا ثانوي ًا بالنسبة لسيادة إرسائيل ،ووحدة أراضيها( .)3ويف السياق نفسه،
انتقد الرئيس األمريكي األسبق ريتشارد نيكسون املوقف األمريكي بقوله»:ال ّ
شك ّ
أن
موقف الكونغرس يف رفضه لطلب الرئيس ريغان غري واقعي ،وغري سليم ،ذلك ّ
أن األردن

يشكل قوة كبرية من قوى االعتدال يف الرصاع العريب ـ اإلرسائييل ،ومن مصلحة الواليات

املتحدة أن تقوي موقف امللك ،ال أن تضعفه»(.)4

ويف هناية املطاف ،وبعد أن يئس األردن من انحياز الواليات املتحدة إلرسائيل ،أعلن

امللك حسني قراره بفك االرتباط القانوين ،واإلداري ،بني الضفتني ،يف يوم  /31متوز

 .1988مما أثار من انزعاجها؛وذلك لوضعه عملية السالم أمام خيار ال مفر منه ،أال وهو
التحدث مبارشة مع الفلسطينيني ،ومن خيتاره الشعب الفلسطيني ،ممث ً
ال عنه .مما جيعل ذلك
( )1الدستور،عامن ،ع /20 ، 6822آب ،1986ص 19؛ Rubenberg, Israel and the American national

.interest,p 318

(2) Jordan and the United States A Sixty–Years Friendship,(s. n),(s. 1),2009, p 28

( )3احلسن بن طالل ،السعي نحو السالم ،ص .167
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(4) Lunt,op. cit, p 201.

عملية السالم أكثر صعوبة .مما أ ّدى ذلك إىل ختفيض الواليات املتحدة مساعداهتا العسكرية

لألردن ،من  81مليون دوالر عام  ،1986إىل  11مليون دوالر عام .)1(1989

رفض األردن الدخول يف التحالف الدويل بقيادة الواليات املتحدة يف حرهبا ضد

العراق .لذا ص ّنف يف خانة املعسكر العراقي .وهذا ما دفع الرئيس بوش إىل الطلب من

قررت إيقاف
إدارته بمراجعة حزمة املساعدات العسكرية التي يتلقاها األردن .والتي ّ
مساعداهتا العسكرية لألردن والتي بلغت قيمتها  20مليون دوالر( .)2وأ ّدت األزمة يف هناية
تم القضاء عىل قوة
املطاف إىل هيمنة الواليات املتحدة عىل منطقة الرشق األوسط ،بعد أن ّ

العراق العسكرية ،واهنيار االحتاد السوفيتي ،واملعسكر االشرتاكي ،الذي عمل عىل تقديم
الدعم السيايس والعسكري للدول التي وقفت ضد سياسة الغرب.

وعىل إثر تلك التداعيات ،أعلن الرئيس بوش يف  /6آذار  ،1991عن مبادرته لتسوية

الرصاع العريب ـ اإلرسائييل ،وذلك بعقد مؤمتر دويل للسالم يف مدريد ،يناقش كل تفاصيل
الرصاع العريب ـ اإلرسائييل ،واضع ًا حد ًا للنزاع ،عىل أساس قراري جملس األمن  242و.338
ٍ
واحلقيقة ّ
حينئذ؛ ليتمكن من جتاوز حالة العزلة
أن مبادرة بوش كانت بمثابة حبل إنقاذ لألردن
السياسية التي يعيشها ،بحيث يتمكن من استئناف املساعدات اخلارجية له ،بإعادة رد االعتبار

لصورة األردن يف عيون الواليات املتحدة بدعمه لعملية السالم العربية ـ اإلرسائيلية التي

السيام بعد تقييم امللك حسني للوضع العسكري يف بالده،
ترعاها ،كخيار اسرتاتيجي له،
ّ
والدول العربية املحيطة بإرسائيل ،وقارن بينه ،وبني وضع اجليش الصهيوين ـ اإلرسائييل،
وما يملك من معدات ،ومساعدات أمريكية ،وغربية غري حمصورة( .)3وبالتايل اقتنع امللك ّ
أن

تعرضت اآلن للخطر ،فليس هناك أحد يدعمه(.)4
بالده إذا ّ
( )1انظر اجلدول رقم (،)1ص 180

(2) Jasmine Renee: As stable as the Dollar Stretches: The impact of US Foreign Aid on Social
Stability in Jordan, Department: Political Science and International Studies, Honors

( )3املجايل ،رحلة العمر ،ص . 203

Thesis, Ohio, University of Dayton,2014, p 9- 10.

( )4إنديك ،أبرياء يف اخلارج ،ص . 155
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لقد أ ّدت مشاركة األردن ،يف مؤمتر مدريد يف يوم /31ترشين األول  1991إىل إعادة تفعيل

الواليات املتحدة ،برامج التعاون العسكري مع األردن ولو بشكل حمدود( )1فقد وافقت
عىل تقديم  22مليون دوالر ،كمساعدة عسكرية لألردن( .)2ومن ثم أخذت العالقات بني
الطرفني يف طريقها إىل التحسن التدرجيي ،بعد توقيع معاهدة السالم األردنية ـ اإلرسائيلية

زودت الواليات املتحدة،
يف ترشين األول  ،1994كرغبة يف الرتويج ملرشوع التسوية ،فقد ّ
األردن بـ  16طائرة من طراز  .F 16كام نقلت معدات ،وأجهزة عسكرية خمتلفة له ،بلغت

قيمتها  100مليون دوالر( .)3كام قررت تزويد األردن بام جمموعة  88دبابة من طراز .M60A

حيصل عىل  50منها يف عام  1996والباقي  38يف عام .)4(1998

وبعد التطورات اهلامة التي حدثت عىل صعيد العملية السلمية ،ازداد األردن يف ثقله
االسرتاتيجي يف التعامل مع الواليات املتحدة؛ باعتباره قدّ م نموذج ًا للتعايش يف املنطقة،
قرر الرئيس بيل كلينتون يف يوم /15ترشين الثاين  1996اعتبار األردن حليف ًا لبالده،
حيث ّ

من خارج الناتوـ بمقتىض املادة ( )517من قانون املساعدات اخلارجية ،لعام 1991ـ وهو ما

يعطي األردن أولوية يف تلقي املساعدات ،والعتاد العسكري( .)5وال يتمتع هبذه امليزة سوى
مرص ،وأسرتاليا ،واليابان ،وكوريا اجلنوبية ،وإرسائيل( .)6وأصبح نافذ املفعول منذ تاريخ

/13ترشين الثاين .)7(1996

( )1الساطي ،زيد بن شاكر،ص . 458

(2) The New York Times, Washington, Oct 31- 1991, P 18.
(3) Prados, Jordan,p 14

(4) Jone E. Taylor: United States Security Assistance to Jordan: has the United States
achieved its goals?, Master of Military Art and Science Nilitary History,Fort Leaven
worth, Kansas,2005,P 96.
(5) Jeremy M. Sharp:Jordan Background and U. S. Relations, Congressional Research
Service,December2,2014,p 14
(6) Joe Stork: The Middle East Arms Bazaar after the Gulf War, Middle East Report, No. 197,
Vulnerabilities in the Gulf(Nov – Dec,1995),P 49.

( )7عدنان اهلياجنة،هادي الشوبكي :العالقات األردنية ـ األمريكية  ،2005-1956مطابع الرأي ،عامن،2006،
ص .56
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وبعد تويل امللك عبد اهلل الثاين بن احلسني سلطاته الدستورية ،يف يوم /7شباط ،1999
ظل النسيج السيايس األردين ـ األمريكي ثابت ًا ،لكوهنا امتداد ًا إلرث العالقات الثنائية
يف فرتة امللك حسني .وكدعم النتقال احلكم امللكي ،أصدر البيت األبيض بيان ًا علني ًا،

يقيض بدعم األردن بمبلغ  200مليون دوالر ،كمساعدات عسكرية بني عامي (1999ـ
 )2001وذلك لتعزيز مستقبل األردن األمني ،واملحافظة عىل القيادة األمريكية يف الرشق
األوسط(.)1

وبناء عىل هذه اخللفية السابقة ،نستنتج ّ
أن املساعدات العسكرية األمريكية ،تعد ركيزة

أساسية ضمن عالقاهتا الدولية ،وأداة فاعلة لتنفيذ أهدافها اخلارجية ،لدى الدول التي هلا
هبا مصالح سياسية ،واسرتاتيجية ،واقتصادية؛ لتعزيز أمنها القومي األمريكي ،القائم عىل

السيطرة والنفوذ .وال شك ّ
أن احلفاظ عىل عالقات عسكرية جيدة مع الواليات املتحدة
باعتبارها قوة عظمى يمثل أمهية بالغة بالنسبة لألردن؛باعتبارها ممو ً
ال أساسي ًا لتسليحه،
بسبب حمدودية قوته العسكرية ،مما يسهم ذلك يف تعزيز قدراته الدفاعية ،وحتديث مؤسسته

العسكرية.

وهنا .البدّ من التنويه ،إىل ّ
أن استمرار التزام الواليات املتحدة بتقديم مساعداهتا
العسكرية مرهون بتوافق السياسة األردنية مع أهدافها االسرتاتيجية يف املنطقة ،فهي إذ ًا

ليست نوع ًا من الكرم .وبذلك نستطيع القول ّ
أن لتلك املساعدات منافع ،وأرضار ،ولكن
أرضارها أكرب من منافعها ،ومن أبرز تلك األرضار:
.1

إن حجم املساعدات العسكرية األمريكية لألردن ال يغطي احتياجاته ،فهي يف تزايد

.2

ّ
إن كون الدافع السيايس هو الدافع الرئييس للواليات املتحدة يف تقديم تلك
فإن ذلك قد حدّ كثري ًا من فعاليتها؛ ّ
املساعداتّ ،
ألن قس ًام كبري ًا منها غري مضمون

مستمر ،مما يدفعه إىل البحث عن مصادر بديلة.

(1)Anne Zimmermann: US Assistance Development, and Hierarchy in the Middle East: Aid
for Allies, Palgrave Macmillan, New York, 2017, p 137- 138.
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الوفاء به لتقلبها من سنة إىل أخرى .وهذه املشكلة خطرية عىل عمليات التخطيط
العسكرية .وعىل عملية اختاذ القرار يف سياستها اخلارجية ،ألن عليها أن تراعي
املصالح األمريكية أثناء رسمها لسياستها اخلارجية ،وتنفيذها.

.3

ّ
إن نسبة املساعدات العسكرية املقدمة لألردن بسيطة ،وقليلة مقارنة مع املساعدات

األمريكية التي تقدمها إىل إرسائيل ،فقد بلغ جمموع املساعدات العسكرية األمريكية

له خالل الفرتة 1973ـ  1999حوايل ( )5 .1728مليون دوالر ،من املجموع الكيل
للمساعدات .يف حني حصلت إرسائيل يف نفس الفرتة عىل()5 .964 .44مليار

دوالر .وهو يشري إىل عمق العالقة االسرتاتيجية األمريكية ـ اإلرسائيلية ،بخالف
والسيام األردن.
عالقتها بحليفتها من الدول العربية املعتدلة،
ّ

180

)1(

)1( جدول رقم

1999 ـ1973 )املساعدات العسكرية األمريكية لألردن ( باملليون دوالر

ارسائيل

االردن
54.9

1973

2482.7
300
1700
1000
1000
4000
1400
1400
1400
1700
1700
1400
1722
1800
1800
1800
1792.3
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1860

54.7
104.5
137.7
130.9
127.4
109.7
79.3
44.4
56.9
52.8
116.7
91.9
83.1
41.9
28.3
11.8
59.8
21.2
20.6
9.8
9.8
8.3
101.2
81.7
51.6
46.6

1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
)2(
1999

44964.5

1728.5

املجموع

307.5

السنة

(1)U. S. Agency for International Development, 15 December 1998.

(2) Herbert Phillips: Military Assistance to Jordan What happened to the peace dividend,
Air Command and staff College , A Research Report Submitted to the Faculity in Partial
Fulfillment of th Graduation Requirments,Air University,Alabama,1999,36.
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العالقات االقتصادية األردنية ـ األمريكية
1973ـ 1999

مر األردن منذ نشأته بظروف اقتصادية صعبة ،أ ّثرت عىل استقراره ،ومما ساعد عىل
لقد ّ

ديمومة هذه املشكالت افتقاره إىل املوارد الطبيعية .كام ّ
أن حوايل  80%من مساحة األردن

صحراء ،وأمطاره قليلة ،والرقعة الزراعية الصاحلة للزراعة ال تزيد عىل  10%من مساحته،
أكثرها قليلة اخلصوبة ،ويستلزم عمليات ري باهظة التكلفة()1فض ً
ال عن موقعه اجلغرايف،
الذي خلق له العديد من املشكالت االقتصادية ،واالجتامعية ،والسياسية ،النامجة عن قيام

دولة إرسائيل عام .1948

ويف ضوء هذه األوضاع ،فإنّه من الطبيعي أن يعاين األردن من ندرة املال الالزم،

لتحقيق النمو االقتصادي املطلوب .األمر الذي أ ّدى إىل اعتامده بشكل مفرط عىل
املساعدات ،والقروض اخلارجية ،معتمد ًا عىل بريطانيا كممول رئييس له ،منذ بدء مسريته
االقتصادية عام 1921؛ حتى يعزز من صموده أمام التحديات التي جتاهبه ،والنهوض

بأعبائه الثقيلة(.)2

وبعد انتهاء احلرب العاملية الثانية عام

1945

خرجت بريطانيا من احلرب منهكة

( )1أكرم صبيح :التمويل اخلارجي للتنمية االقتصادية مع دراسة تطبيقية حلالة األردن ،رسالة ماجستري غري
منشورة ،جامعة القاهرة ،القاهرة ،1980 ،ص .218

(2)Report to the Congress, p 54.
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بااللتزامات الداخلية واخلارجية ،ومل تعد قادرة عىل حتمل أعبائها .بينام خرجت الواليات
املتحدة بقوة إىل قمة القوة االقتصادية والعسكرية العاملية .ومع إدراكها لضعف بريطانيا ،مل

ترتدد يف تصفية استعامرها ،واحللول حملها وممارسة دورها يف التأثري عىل سياسات املنطقة،
فأصبح األردن يعتمد اعتامد ًا كلي ًا عىل املساعدات االقتصادية األمريكية()1والتي أصبحت
واحدة من األدوات الفاعلة؛لتحقيق أهدافها السياسية اخلارجية ،بصفتها قوة كربى،

وزعيمة للعامل احلرّ ،
فإن حدود أمنها القومي اتسعت لتغطي العامل بأرسه .ويمكن حتديد
أهداف مساعداهتا االقتصادية يف الرشق األوسط بام ييل:
.1
.2

دعم االستقرار يف منطقة الرشق األوسط.

مساعدة الدول الصديقة يف املنطقة عىل تلبية متطلباهتا األمنية.

.3

دعم اجلهود الرامية إىل حل الرصاعات بالطرق السلمية ،وخاصة الرصاع العريب ـ

.4

ضامن الوصول إىل مصادر النفط احليوية يف منطقة اخلليج العريب(.)2

اإلرسائييل.

وبذلكُ ،تعد مساعدات الواليات املتحدة األمريكية االقتصادية للخارج ،أسلوب ًا حتافظ

به عىل وضع السيطرة والنفوذ حول العامل لكسب تلك الدول إىل جانبها .وتقسم تلك
املساعدات التي تقدمها الواليات املتحدة لألردن ،بصفتها من دول العامل الثالث ،إىل مخسة

أنواع رئيسة ،كالتايل:
 .1دعم امليزانية:

تعترب الواليات املتحدة من اجلهات املانحة الرئيسية ،التي توفر الدعم املايل للموازنة

العامة يف األردن عن طريق الوكالة االمريكية لإلنامء الدويل (U. S. A. I. D United States

 )3((Agency For International Developmentوالتي يتم من خالهلا االنفاق عىل املشاريع

(1)Kissinger, White House Years, p 362.

( )2حممد ربيع :املعونات األمريكية إلرسائيل ،مركز دراسات الوحدة العربية  ،بريوت  ، 1990 ،ص . 22
( )3نق ً
ال عن املوقع اإللكرتوين لوزراة التخطيط http://www. mop. gov. jo :
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والربامج التنموية .وبإمعان النطر يف اجلدول رقم()2نجد أن جمموع املساعدات األمريكية

لألردن خالل األعوام(1973ـ  )1998قد بلغت()5532مليون دوالر ،يف حني كان منها
مساعدات عىل شكل منح حوايل ()4 .2567مليون دوالر(.)1
.2

القروض امليرسة:

وهي املساعدات التي حتصل عليها احلكومة األردنية لتمويل مشاريعها التنموية ،عىل

شكل قروض ميرسة ،حيث ترتاوح أسعار الفائدة ما بني (8 .%2ـ  .)75 .%0وتصل فرتات
السداد إىل  35سنة( .)2وقد بلغ جمموع القروض األمريكية لألردن بني عامي(1973ـ )1999

حوايل( )8 .1198مليون دوالر()3وذلك من أجل مساعدهتا عىل تنفيذ براجمها االقتصادية

ونموها.
ّ

 .3املساعدات الغذائية:

وتكون هذه املساعدات عىل شكلني:

أـ املساعدات ضمن برنامج الطعام من أجل السالم ،عىل شكل منح ،بموجب القانون

األمريكي العام رقم (:)216وهو قانون صدر عام  .1952وعىل سبيل املثال ال احلرص قدمت

الواليات املتحدة يف عام  1991مساعدات غذائية لألردن ،بقيمة  27مليون دوالر؛ وذلك
ملوافقته عىل املشاركة يف مؤمتر السالم يف مدريد(.)4

بـ املساعدات ضمن برنامج الغذاء مقابل السالم ،بموجب القانون العام رقم :480

وهو املعروف ابتدأ العمل هبذا القانون منذ عام  ،1954والذي يقوم عىل تقديم املساعدات
عىل شكل قروض( .)5وعىل سبيل املثال ال احلرص ،قدمت احلكومة األمريكية قرض ًا لألردن
( )1انظر اجلدول رقم(،)2ص 201

( )2نق ً
ال عن املوقع اإللكرتوين لوزراة التخطيط http://www. mop. gov. jo :
( )3انظر اجلدول رقم(،)2ص 201

( )4بيكر ،مذكرات  ،ص . 676

(5) United States Agency for International Development, Washington, D. C, December 2006,
U. S. International Food Assistance Report 2006.
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يف عام  1974تبلغ قيمته  6 .3مليون دوالر لرشاء  20ألف طن من القمح( .)1كام قدمت

احلكومة األمريكية قرضا لألردن يف عام  1975تبلغ قيمته  1 .6مليون دوالر؛ لرشاء 40

ألف طن من القمح األمريكي ،عىل أن يتم دفع ثمن القمح من خالل قرض مستحق عىل
 20سنة ،بنسبة فائدة  % 2ملدة سنتني( .)2كام قدمت احلكومة األمريكية قرض ًا لألردن يف

عام  1976تبلغ قيمته  5 .5مليون دوالر ،لتزويده بـ  50ألف طن من القمح ،وبموجب هذا
االتفاقية ستمول الواليات املتحدة مشرتيات القمح بقرض مدته  20سنة( .)3كام قدمت
الواليات املتحدة  115ألف طن من القمح األمريكي عىل شكل قرض مايل بقيمة  20مليون

دينار عام  .1992وبينت املصادر ّ
أن مدة هذا القرض ،سبع سنوات بفائدة ال تتجاوز ،3%
بحيث تسدد عىل  24قسط ًا نصف سنوي ،يستحق تسديد القسط األول منها بعد مرور سبع
سنوات ،من تاريخ استالم الشحنة األوىل من القمح ،وملدة  12عام ًا(.)4
 .4املساعدات الفنية:

وتقوم الواليات املتحدة ،ضمن هذا الربنامج بتقديم مساعدات فنية لألردن؛ هبدف رفع

وبناء القدرات املؤسسية واإلدارية لعدد من املؤسسات والوزارات احلكومية .باإلضافة
إىل مساعدة احلكومة األردنية يف حتقيق اإلصالحات املستهدفة بناء عىل املعايري الدولية

املعتمدة ،حيث أن أغلب املساعدات الفنية املوجهة لألردن تقدم عىل شكل استقدام خرباء
ومتطوعني ،أو برامج توأمة ،أو بعثات دراسية وتبادل ثقايف (.)5

ويف عام  1976قدمت الواليات املتحدة األمريكية ،مساعدة فنية لألردن تبلغ قيمتها

 900الف دوالر ،عىل أن تنفق هذه املنحة عىل إجراء دراسات اقتصادية ،لعدد من مشاريع
( p 67, .1974 /11/The New York Times, Washington, 42677,28 )1الدستور؛ عامن ،ع 28 ،2637

 /ترشين الثاين  ،1974ص. 2

(2)The New York Times, Washington, 42979, sep 15 , 1975 .

(3)The New York Times, Washington, 43410, , 301976/11/.

( )4الرأي ،عامن ،ع /1 ، 7880آذار، 1992/ص.1

( )5موقع وزارة التخطيطhttp://www. mop. gov. jo :
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خطة التنمية اخلمسية ،واستقدام اخلرباء ،باإلضافة إىل الرشكات االستشارية( .)1ويف عام

 1977قدمت الواليات املتحدة األمريكية ،مساعدة فنية لألردن تبلغ قيمتها ()656 .3مليون
دوالر(.)2
.5

املشاريع االقتصادية:

تعددت القطاعات التنموية األردنية التي استفادت من املساعدات االقتصادية
ّ
ولعل من أبرز هذه القطاعات هي :ـ
االمريكية.
أ .قطاع الزراعة:

سامهت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية بلعب دور مهم يف حتسني قطاع الزراعة يف

األردن ،ففي عام  1978قدمت  4 .1مليون دوالر إلنشاء احتاد مزارعي وادي األردن(.)3

كام قدمت يف عام

1981

منحة مالية للحكومة األردنية مقدارها.

625

مليون دوالر؛

إلنشاء مركز للخدمات الزراعية يف وادي األردن ،وتطوير التكنولوجيا يف جمال زراعة
اخلرضوات ،والفواكة ،مما يزيد ذلك من إنتاجها ،واملساعدة يف حتديد املشاكل الزراعية،

وإجراء األبحاث(.)4

كام بدأت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية عام  1985مرشوع تطوير األرايض الزراعية

املرتفعة ،بتمويل مقداره  5 .27مليون دوالر .وقد أعطى املرشوع قوة دافعة رفيعة الشأن

عن طريق إدخال تكنولوجيا األرايض اجلافة املتطورة اجلديدة من خالل املركز الوطني
للبحوث الزراعية ،ونقل التكنولوجيا ،ومخسة مراكز خدمات زراعية تابعة(.)5

( )1الرأي ،عامن ،ع  / 28 ،1676آذار ،1976ص . .2

( )2الرأي،عامن،ع  / 30 ،2744أيلول ،1977ص 2؛ الدستور ،عامن ،ع  /30 ،3653أيلول،1977ص.2

( )3حممداألشقر :أثر املساعدات األمريكية يف السياسة اخلارجية األردنية ،1991-1957رسالة ماجستري،
اجلامعة األردنية ،عامن ،ص .103
( )4الرأي ،عامن ،ع /29، 4146أيلول،1981ص.3
( )5األشقر ،أثر املساعدات األمريكية،ص .103
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ويف عام

1988

قدمت الوكالة األمريكية لألردن منحة بقيمة

5.2

مليون دوالر

كمخصصات أولية ملؤسسة التسويق الزراعي؛إلجراء الدراسات اخلاصة بتسويق املنتجات
الزراعية حملي ًا ودولي ًا ،ووضع نظام للمواصفات واملقاييس ،إضافة إىل تصنيف الفواكة،
واخلرضوات ،وإجراء األبحاث ،والدراسات ،ووضع التوصيات اخلاصة بسياسة التسويق

للقطاع الزراعي؛إلجياد أسواق حملية ،وعاملية(.)1
ب ـ الري:

لعبت الوكالة األمريكية لإلنامء الدويل دور ًا يف حتسني قطاع الري يف األردن؛ من أجل

رفع مستوى خدمات املياه ،والرصف الصحي؛ وذلك من أجل استدامة املصادر املائية،
ومحايتها .ففي عام  1974قدمت الوكالة قرض ًا بلغت قيمته  8مليون دوالر ،لتمويل مرشوع

أداء أنظمة الري يف وادي األردن( .)2كام قدمت قرض ًا آخر من العام نفسه ،بلغت قيمته .4

 5مليون دوالر ،لتمويل مرشوع مثلث الزرقاء للري يف منطقة دير عال ،والذي صمم لري
()3
مولت الوكالة يف عام  1979مرشوع
 90ألف دونم من األرايض الصاحلة للزراعة  .كام ّ

مياه ري عامن بقرض بلغ مقداره  5 .10مليون دوالر(.)4
ج ـ قطاع الصناعة:

بدأت الواليات املتحدة بعد عام  1994بمساعدة األردن عىل بناء قواعد صلبة القتصاده،

ختفف من حاجته للمساعدات اخلارجية ،وتتجه به نحو بناء االكتفاء الذايت .ومن أبرز ما جاء
تم بموجبها إنشاء مناطق
يف هذا اإلطار االتفاقية األردنية ـ األمريكية يف عام  .1997والتي ّ
صناعية مؤهلة .وهي شكل من أشكال تنظيم العالقات االقتصادية بني العرب وإرسائيل،
وهتدف إىل إنشاء روابط اقتصادية قوية تساهم يف حل اخلالفات السياسية .وبموجب هذه

االتفاقية ،تعفى البضائع ذات املنشأ األردين ـ اإلرسائييل املشرتك من الرسوم اجلمركية التي
( )1الدستور،عامن ،ع /29 ،7551آب ،1988ص.3
( )2الدستور ،عامن،ع  /6 ،2494متوز  ،1974ص.2
( )3الدستور ،عامن،ع  5 ،2494متوز  ،1974ص.2

( )4الدستور ،عامن،ع  /28 ،4361أيلول  ،1979ص.3
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تفرضها الواليات املتحدة عىل البضائع الداخلة ألسواقها .وبذلك يتمكن األردن بالتعاون
مع إرسائيل من التصدير لألسواق األمريكية دون رسوم ،أو قيود ،أو حتديد كميات (.)1
د ـ الصحة:

تقدّ م الوكالة األمريكية للتنمية الدولية مساعدات يف جمال تأسيس ،وتوسيع اخلدمات

الصحية يف األردن من خالل بناء املراكز الصحية واملستشفيات فخالل الفرتة من
عام(1973ـ  )1978أنشأت  14مركز ًا صحي ًا يف وادي األردن( .)2ويف أواخر السبعينات،
قدّ مت  8 .3مليون دوالر ،لدعم وزارة الصحة ،وتطوير إمكاناهتا اإلدارية ،والتعليمية.

كام قدّ مت  5 .6مليون دوالر لتحسني خدمة التمريض ،والقبالة القانونية .ومنذ عام 1986

قدمت الوكالة األمريكية قرض ًا بقيمة  880ألف دوالر ،لدعم ثالث عيادات يف املدن التابعة
للجمعية األردنية للوقاية وختطيط األرسة(.)3
هـ ـ التعليم:

تشرتك الواليات املتحدة واألردن رشاكة طويلة األجل يف جمال التعليم يف اململكة بدء ًا

بتدريب املعلمني والتدريب التقني يف اخلمسينات وحتى اليوم( .)4ومن ضمن مشاريع

التعاون األردين ـ األمريكي يف جمال التعليم إنشاء( )150مدرسة عام  1985بقيمة  40مليون
دوالر .ويف عام  1986أخذت الوكالة األمريكية بالتعاون مع املعهد األردين لإلدارة بتمويل
برنامج هيدف إىل رفع مستوى التدريب اإلداري والتقني وكذلك التوجه لدعم برنامج

يعنى بتطوير األداء اإلداري لطلبة اهلندسة والزراعة واإلدارة العامة والصحة يف اجلامعة
األردنية .كام قدّ مت الوكالة األمريكية دع ًام للربنامج التلفزيوين ملحو األمية(املناهل) عام
( )1نبيل التل :العالقات السياسية األردنية ـ األمريكية ،2000-1990رسالة ماجستري املعهد الديبلومايس
األردين ،عامن ،2003 ،ص . 150
(2)Zimmermann, US Assistance Development, p 133.

( )3األشقر ،أثر املساعدات األمريكية ،ص .107

( )4موقع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية يف األردن:

https://www. usaid. gov/jordan/education
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 1988بقيمة  900 .5دوالر .كام أنشأت العديد من األبنية املدرسية يف عام  1991بقيمة 126

مليون دوالر .ويف عام  1993بقيمة  30مليون دوالر(.)1

ـ املساعدات األمريكية لألردن

تزايد االهتامم األمريكي بالرشق األوسط بشكل عام وباألردن بشكل خاص ،يف
مخسينيات القرن الفائت ،باعتباره داع ًام للمعسكر الغريب يف املنطقة ،ضد االحتاد السوفيتي،

كام بدت أكثر حرص ًا يف عالقاهتا معه ،خصوص ًا بعد ظهور مشكلة الالجئني الفلسطينيني
بعد حرب عام  ،1948والتي اعتربهتا الواليات املتحدة بؤرة عدم االستقرار يف املنطقة،
باإلضافة إىل تأثريها عىل أمن واستقرار إرسائيل .لذلك سعت الواليات املتحدة إىل تبني

مشاريع لتطوير االقتصاد األردين ،فقد تلقى خالل السنوات(1949ـ  )1952مساعدات
اقتصادية بلغت قيمتها  5 .5مليون دوالر( .)2كام عقدت اتفاقية ثنائية بني األردن والواليات
املتحدة يف النصف الثاين من العام  ،1951نصت عىل قبول مرشوع النقطة الرابعة ـ نسبة إىل

النقطة الرابعة من اخلطاب الذي ألقاه الرئيس هاري ترومان  Harry Trumanعام 1949ـ
والتي قدمت الواليات املتحدة بموجبها مساعدات فنية ،واقتصادية لألردن ،بلغ جمموعها

حتى عام  1955حوايل  94 .28مليون دوالر(.)3

وملا توقفت املساعدات املالية الربيطانية عن األردن يف آذار  1957نتيجة إهناء املعاهدة

بينهاّ ،
فإن احلكومة األردنية طلبت مساعدات اقتصادية من الواليات املتحدة ،وعىل األثر
قدمت مساعدة مستعجلة مقدارها  10ماليني دوالر( .)4ومل تلبث تلك املساعدات أن

ارتفعت خالل ذلك العام إىل  30مليون دوالر ،وذلك للمحافظة عىل استقراره السيايس،
( )1ثروت العمرو :املساعدات األمريكية والتحول الديمقراطي يف األردن ،1995-1985دار جمدالوي،
عامن، 2004 ،ص . 105-104

(2) U. S. Agency for International Development, 15 December 1998.
(3) U. S. Agency for International Development, 15 December 1998.
(4) Report to the Congress, p 16.
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وتعزيز تطوره االقتصادي( .)1كام تلقى األردن عىل أثر االنقالب الدموي ،والذي أطاح

باحلكم اهلاشمي يف بغداد ،يف  /14متوز  1958مساعدات اقتصادية ،بلغت قيمتها  63مليون
دوالر(.)2

واستمرت هذه العالقة اخلاصة بني األردن والواليات حتى حزيران عام  ،1967عندما

اشرتك األردن إىل جانب مرص وسوريا يف احلرب ضد إرسائيل ،حيث كانت تريد منه أن

يقف موقف احلياد .مما أ ّدى إىل انخفاض املساعدات االقتصادية األمريكية له بشكل كبري
جد ًا ،من  6 .45مليون دوالر عام  ،1966إىل  19مليون دوالر عام  .1968وازداد الوضع

من سيئ إىل أسوأ ،عقب إثارة األردن يف األمم املتحدة لقضية عبور اجليش اإلرسائييل هنر
األردن يف منطقة الكرامة ،يف يوم  /21آذار  ،1968مما أ ّدى إىل تراجع املساعدات األمريكية،

حتى بلغت عام  ،1969حوايل  6 .11مليون دوالر(.)3

إ ّ
ال أهنا شعرت من جديد باملسؤولية الكربى ،لإلبقاء عىل اخليط الذي يربطها باألردن؛

للمحافظة عىل كيانه ،بعد انتهاء أحداث أيلول عام  ،1970حيث ارتفعت مساعداهتا
والسيام
االقتصادية لألردن ،إىل  59مليون دوالر عام )4(1972نتيجة تراجع الدول العربية،
ّ

ليبيا ،والكويت ،عن االلتزام باملساعدات املالية التي تقدمها لألردن ،بناء عىل قرارات مؤمتر

اخلرطوم عام  ،1967فض ً
ال عن إغالق سوريا حدودها معه.

بعد اندالع حرب ترشين األول عام  1973بني مرص وسوريا من جهة ،وإرسائيل من

جهة أخرى ،استوعب األردن الوضع اإلقليمي ،والدويل آنذاك ،وجتنب فتح جبهته الغربية
مع إرسائيل؛ من أجل املحافظة عىل كيان الدولة ،عىل الرغم من كل الدعوات العربية،
والسوفيتية ،لدخول احلرب .كام أ ّيد حضور مؤمتر السالم ،الذي عقد يف جنيف يف /21

( )1موسى ،تاريخ األردن  ،ج، 2ص .61

(2) U. S. Agency for International Development, 15 December 1998.
(3) U. S. Agency for International Development, 15 December 1998.
(4) U. S. Agency for International Development, 15 December 1998.
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كانون األول من العام نفسه .مما أ ّدى ذلك إىل ارتفاع املساعدات االقتصادية األمريكية له،
لتصل إىل  3 .99مليون دوالر عام .)1(1975

وقد ارتبط استخدام املساعدات االقتصادية األمريكية لألردن كأداة للضغط من أجل

وقعت كل من مرص وإرسائيل عىل اتفاقية
الدخول يف مفاوضات السالم ،ففي أيلول ّ 1978

سالم بينهام يف منتجع كامب ديفيد .وقد حاول الرئيس كارتر إقناع امللك حسني باالنضامم
إىل تلك االتفاقية ،إ ّ
ال أنّه رفض االنضامم إليها ،عىل الرغم من كل اإلغراءات االقتصادية
الكربى ،التي تم عرضها عليه بسخاء()2والتي تبلغ  440مليون دوالر( )3للمحافظة عىل

مصلحته الوطنية ،والعربية الرافضة لتلك االتفاقية؛ باعتباره مل جيد فيها أي حافز يؤكد قيام
الواليات املتحدة بمامرسة أي ضغط عىل إرسائيل لالنسحاب من الضفة الغربية .وهذا ما

دفع إدارة كارتر إىل تقليص مساعداهتا االقتصادية لألردن من  102مليون دوالر يف عام

 ،1978إىل  5 .10مليون دوالر يف عام  .)4(1981وسحب كل الدعم املبارش يف العام التايل
كعقاب له ،باعتباره ّ
أخل باألسس التي كانت بموجبها تقدم املساعدات له .ومل يعد احلليف

()5

تغيت خاصة بعد توقيع مرص اتفاقية
الذي يمكن االعتامد عليه يف املنطقة؛ألن األحالف ّ

كامب ديفيد.

ويف اإلطار نفسه ،اقرتح الرئيس ريغان أيض ًا يف أيلول عام  1982مبادرته لتسوية الرصاع
العريب ـ اإلرسائييل ،والتي تدعو إىل حكم ذايت فلسطينيي يف الضفة الغربية ،وغزة ،مرتبط ًا

مع األردن .ووجدت املبادرة استحسان ًا لدى امللك حسني ،لكنه ربط موافقته عليها
بحصوله عىل موافقة منظمة التحرير الفلسطينية ،بأن يقوم بالتفاوض عنها .وبعد تس ّلم
( )1انظر اجلدول رقم( ،)2ص 201

( )2األمرية وجدان عيل وآخرون:عوامل الثبات واحلركة يف سياسة الدولة األردنية :حقبة امللك حسني( ،د.
ن) ،عامن،2001،ص . 50
( )4انظر اجلدول رقم ( ، )2ص

(3)Zimmermann, US Assistance Development, p 135 .

201

(5) Lawrence Tal:Peace For Jordan, Royal Institute of International Affairs, The World Today,
Vol. 49, No 89-( AUG. 0Sep. , 1993) , pp, 168 – 171, p 169.
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امللك رفض الرئيس عرفات رسمي ًا للمبادرة ،أعلن امللك يف  /10نيسان  1983عدم اشرتاك
بالده ،أما بشكل منفصل ،أو بد ً
ال عن أحد يف مفاوضات السالم ،عىل الرغم من ترتيب
مساعدة مالية لألردن ،إذا دخل طرف ًا يف املفاوضات بصورة مبارشة(.)1

وإزاء ذلك ،مل تتجاوز املساعدات االقتصادية األمريكية لألردن عام )20(1984

مليون دوالر( .)2ويف املقابل مل تتجاوب إرسائيل مع مبادرة ريغان ومع ذلك ،حصلت
عىل مساعدات اقتصادية أمريكية جتاوزت  % 95تقريب ًا من جمموع املساعدات االقتصادية
التي حصل عليها الكيان الصهيوين خالل فرتات حكم مجيع رؤساء الواليات املتحدة

السابقني(.)3

وهكذا استنتج األردن ،عبث مواصلة جهود السالم؛ لفشل املساعي األمريكية لتحقيق
انسحاب إرسائييل من األرايض املحتلة ،فض ً
ال عن رغبة الدول العربية ،ومنظمة التحرير
الفلسطينية يف التمثيل املستقل للفلسطينيني .مما دفع امللك حسني إىل إعالن قراره بفك

االرتباط القانوين واإلداري بني الضفتني يف  /31متوز  .1988وهذا ما جعل الواليات

املتحدة تشعر بالغضب ،الختاذ األردن ذلك القرار؛باعتباره يضع املنظمة يف مواجهة مبارشة
مع إرسائيل يف أ ّية مفاوضات مستقبلية تتعلق بالرشق األوسط .وظهر واضح ًا خالل هذه
الفرتة ّ
أن العالقات األردنية ـ األمريكية سادها الفتور ،حيث مل حيصل األردن عىل الدعم

األمريكي جلدولة قروضه يف نادي باريس .يضاف إىل ذلك ّ
أن األردن مل يدخل يف برامج
صندوق النقد الدويل للتصحيح اهليكيل القتصاده الوطني ،وهي إحدى وصفات نادي

باريس إلعادة جدولة القروض السيادية للدول األعضاء فيه ،وبناء عىل توصيات صندوق
النقد الدويل(.)4

( )2انظر اجلدول رقم ( ،)2ص

(1) Shlaim, Lion of Jordan,p 419.
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( )3فيصل أبو خرضا :تاريخ النفوذ الصهيوين يف أمريكا :العالقة األمريكية ـ الصهيونية يف ماضيها وحارضها
ومستقبلها( ،د .ن)  ،الرياض،1992 ،ص .165
( )4الطراونة ،خدمة العهدين ،ص .133-132
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لقد أ ّدى رفض األردن الدخول يف التحالف الدويل ،بقيادة الواليات املتحدة األمريكية

يف حرهبا ضد العراق ،يف عام  ،1991إىل فرض ضغوط قاسية عىل استقراره االقتصادي،
متثلت يف وقف املساعدات االقتصادية األمريكية عنه()1بشكل مفاجئ()2والتي تبلغ قيمتها

 30مليون دوالر لعام .)3(1990

كام نقلت الواليات املتحدة مكتب الوكالة األمريكية للتنمية الدولية من ّ
عمن إىل

واشنطن( .)4كام تم فرض حصار اقتصادي منيع ،حيث وضعت قوة أمريكية ملراقبة بوابته

البحرية الوحيدة عىل العامل (العقبة) لتخضع كل مستورداته إىل التفتيش ،بام فيها الغذاء،
بل وأصبحت حتتسب كميات السكر ،واألرز املستوردة إىل األردن حتسب ًا من أن يكون هبا
فائض ،ربام يذهب إىل العراق(.)5

استوعب األردن الوضع اإلقليمي ،والدويل الذي فرض عليه ،وكان التحدي املاثل

أمامه ،يكمن يف كيفية استئناف املساعدات االقتصادية األمريكية له .ولتجاوز هذه األزمة
دعمت الديبلوماسية األردنية عملية السالم العربية ـ اإلرسائيلية ،التي ترعاها الواليات
املتحدة ،منذ بداية شهر آذار  ،1991وقبول التوجه إىل مؤمتر مدريد .وبدا واضح ًا أن هناك

رغبة أمريكية يف أن يتجاوز األردن أزمته االقتصادية ،وأن حيسن عالقاته معها .وكانت أوىل
النتائج السياسية اجلديدة أن أخذت املساعدات األمريكية لألردن يف االرتفاع ،حتى بلغت

()91مليون دوالر عام .)6(1993

( )1الطراونة،الديبلوماسية،ص 98؛ David Schenker: Dancing with Saddam :The Strategic Tango
of Jordanian – Iraqi Relations, the Washington institute for near east policy, Washington,

.DC, 200e3, p 13

(2) Curtis R. Ryan: Between Iraq and a hard place, Jordanian – Iraqi Relations, Middle East
report, No 215, Summer, 2000, pp 40 -42.

()4الطراونة ،يف خدمة العهدين ،ص . 149

(3) Renee, As stable as the Dollar Stretches, p 10.

( )5األمرية وجدان وآخرون ،عوامل الثبات واحلركة يف سياسة الدولة األردنية ،ص .28
( )6انظر اجلدول رقم ( ، )2ص
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بعد إعالن اتفاق أوسلو الرسي واملفاجئ .والذي بموجبه انفردت منظمة التحرير

الفلسطينية بالتوصل إىل اتفاق حول ترتيبات احلكم الذايت مع إرسائيل يف أيلول ،1993
فتعطلت بذلك آلية التنسيق بني الوفدين األردين ـ الفلسطيني ،للوصول مع ًا إىل إقامة

شجع هذا االتفاق األردن للتقدم نحو معاهدة سالم
سالم عادل ودائم مع إرسائيل .ولقد ّ

مع إرسائيل؛ لغياب املحذور الفلسطيني .ويف حزيران  1994اجتمع امللك حسني بالرئيس

«كلينتون» حيث دار احلديث حول تطور املفاوضات عىل املسار األردين ـ اإلرسائييل .ويف
ذلك اللقاء ،حدد امللك أهم احتياجاته االقتصادية .ومن جانبه ربط كلينتون موقف بالده

باالستجابة لطلبات امللك ،حتى يتخذ خطوات مهمة عىل الصعيد السيايس مع إرسائيل
باعتبار األردن قد ربط موقفه يف العملية السلمية دوم ًا ،ومنذ بداية عملية السالم يف الرشق

()1

األوسط ،بمجمل املسارات العربية ،والتزام بمبدأ احلل الشامل للرصاع يف املنطقة .لذا
مارست الواليات املتحدة ضغوط ًا اقتصادية كبرية عىل األردن؛ إلجباره عىل التوصل إىل
سالم منفرد مع إرسائيل.

ونتيجة الضغوطات التي مارستها الواليات املتحدة ضد األردن فض ً
ال عن اتفاق أوسلو

الرسي واملفاجئ ،شجع امللك حسني لتوقيع معاهدة السالم مع إرسائيل عام .1994
وكانت النتيجة ملموسة فورية يف زيادة هائلة يف املساعدات فقد ألغت الواليات املتحدة

ديوهنا املستحقة عىل األردن ،والتي بلغت  700مليون دوالر ،كدعم القتصاده الوطني،

يف ظل عملية السالم( .)2كام وعادت بعثة الوكالة األمريكية للتنمية الدولية إىل عامن(.)3
وخالل عقد من الزمن ،أصبح األردن ثالث أكرب متلقّ للمساعدات األمريكية يف العامل،
بعد إرسائيل ،ومرص(.)4

( )1روس ،السالم املفقود ،ص .239-237
( )2الدستور،عامن،ع /10811،26أيلول
.,p117

،1997ص1؛ Zimmermann, US AssistanceDevelopment

( )3الطراونة ،يف خدمة العهدين  ،ص .226
( )4إنديك ،أبرياء يف اخلارج  ،ص .171
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وهنا البدّ من اإلشارة ،إىل ّ
أن معاهدة السالم األردنية ـ اإلرسائيلية خدمت املصالح
األردنية ،وذلك بتحديد احلدود الرشقية مع إرسائيل التي مل تكن تعرتف إ ّ
ال بحدودها مع

مرص بعد اتفاقية كامب ديفيد ،وكانت تعتمد حلدودها الرشقية ّ
خط وقف إطالق النار
التوسع رشق ًا نظري ًا
حتركه باجتاه األرايض األردنية .وبالتايل أهنت املعاهدة مفهوم
ّ
الذي ّ
وعملي ًا(.)1

كام حددت املعاهدة وثبتت مركزية األردن يف السياسة اإلقليمية .وهذا خدم األردن

من ناحية جتديد الصداقة مع الواليات املتحدة ،للمسامهة يف حتسني اقتصاده( )2وجلب
منافع اقتصادية له( )3فقد ارتفعت صادرات األردن إىل الواليات املتحدة زيادة مضاعفة
بعد زيادة املناطق الصناعية املؤهلة لالستفادة من نظام ( )QIZاألمريكي ،فض ً
ال عن ّ
أن

أهلته لتوقيع اتفاقية جتارة حرة مع الواليات املتحدة يف ترشين األول من
هذه املعاهدة ّ

عام  ،2000وقد عززت هذه االتفاقية الروابط الثنائية االقتصادية من خالل إلغاء الرسوم
اجلمركية واملعوقات التجارية للتبادل الثنائي للبضائع(.)4

واستمرت هذه العالقة اخلاصة بني األردن والواليات املتحدة ،حتى بعد وفاة امللك

حسني بن طالل عام  ،1999حيث سامهت إدارة الرئيس كلينتون يف املحافظة عىل الوضع

السيايس القائم يف األردن ،حينام بدأ امللك عبداهلل الثاين بن احلسني بعد توليه سلطاته

الدستورية يواجه مشكلة اقتصادية حملية()5حيث قدمت  300مليون دوالر كمساعدات
اقتصادية لألردن( )6لتساعد عىل تطوره االقتصادي.

()1الطراونة ،يف خدمة العهدين  ،ص .215

(2) Karsh,Kumaraswamy, Israel, the Hashemites and the Palestinians,p 90.

( )3روس ،السالم املفقود ،ص .228

( )4الطراونة ،يف خدمة العهدين ،ص .216

(5)The New York Times, Washington, Feb 2- 1999, p 11.

(6) Jeremy M. Sharp: U. S. Foreign Assistance to the Middle East: Historical Background,
Recent Trends, and the FY 2011 Request, Congressional Research Service, June 15,
2010,p 25.
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ما أثر املساعدات االقتصادية عىل األردن:

تعد املساعدات األمريكية ركيزة أساسية ضمن عالقاهتا الدولية ،وأداة لتنفيذ

سياستها اخلارجية ،والقوة املؤثرة يف العالقات الدولية ،والديبلوماسية .وقد أخذت

السياسة اخلارجية األمريكية بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية بتطوير عدد من األجهزة

للنهوض بسياسة املساعدات ،مثل وكالة الواليات املتحدة للتنمية الدولية ،ووكالة

الواليات املتحدة للمعلومات ،التي تتوىل مهام السياسة اخلارجية ،حتت إدارة وزارة
اخلارجية والبيت األبيض ،وقد نالت املساعدات اخلارجية والدول التي توجه هلا

هذه املساعدات جزء ًا من أعامهلا ،وتسعى هذه املساعدات لتكون هدف ًا أساسي ًا لتعزيز
األمن القومي للواليات املتحدة .وبالتايل ّ
فإن املساعدات اخلارجية تعد أسلوب َا حتافظ
به الواليات املتحدة األمريكية عىل وضع النفوذ والسيطرة حول العامل( .)1ومن هنا ّ
فإن

املساعدات ليست نوع ًا من الكرم الدويل بعيد ًا عن أي غرض ،أو هدف ،بل هي سالح

للنفوذ والسيطرة .وإنام تستهدف بالدرجة األوىل زيادة اعتامد تلك الدول عىل الواليات
املتحدة .وبالتايل إضعاف دوافع قيامها بطلب مساعدة من االحتاد السوفيتي ،أو استكامل

مقومات االعتامد عىل النفس ،أي باختصار تعميق تبعية تلك الدول للواليات املتحدة
اقتصادي ًا ،وأمني ًا(.)2

ونستطيع القول إن املساعدات االقتصادية األمريكية ،قد تركت آثار ًا عىل االقتصاد

األردين ،أبرزها ،أن قس ًام كبري ًا منها غري مضمونة الوفاء هبا؛ ألن استمرار االلتزام بتقديمها

مرهون بتوافق السياسة األردنية مع الواليات املتحدة ،وهذه املشكلة خطرية عىل املشاريع
اإلنامئية األردنية؛ نتيجة تقلبها من سنة إىل أخرى ،مما يشكل قيد ًا عىل عملية التخطيط،

وعىل عملية اختاذ القرار يف سياستها اخلارجية ،ألن عليها أن تراعي مصالح ورغبات الدول
( )1ترييزا هايرت :إمربيالية املساعدات ،ترمجة جمدي نصيف،دار ابن رشد،بريوت،1979،ص .17
( )2ربيع ،املعونات األمريكية إلرسائيل ،ص .22
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املانحة ،أثناء رسمها لسياستها اخلارجية وتنفيذها( )1لتقلبها من سنة إىل أخرى .وهذا ما
أوقع االضطراب يف املشاريع اإلنامئية األردنية تبع ًا لتوفر التمويل اخلارجي(.)2
كام خصصت الواليات املتحدة معظم مساعداهتا االقتصادية ا ُملقدَ َمة إىل األردن بام يتوافق

ومصاحلها .وال غرابة يف أن يتم استخدام هذه املساعدات يف بناء رأس املال االجتامعي،

ومتويل االستهالك ،واألنشطة اخلدمية غري املنتجة .يف حني مل يوجه سوى القليل منها

لقطاع الصناعة ،عىل الرغم من أن الصناعة متثل حجر الزاوية بالنسبة للتنمية .ويف النهاية
جيعل اإلنتاج املحيل قارص ًا إىل حد كبري عن تلبية وإشباع الطلب املحيل ،سواء من سلع
االستهالك الغذائي ،أو غريه ،األمر الذي أدى إىل استمرار تزايد االسترياد والعجز يف
امليزان التجاري ،واستمراره يف طلب املساعدات اخلارجية ،وهذا ما كانت تريده الواليات
املتحدة(.)3

وعىل الرغم من اآلثار السلبيةـ السابقة الذكرـ التي تركتها املساعدات األمريكية عىل
االقتصاد األردين ،إ ّ
أن ذلك ال يعني ّ
ال ّ
أن اعتامد األردن عليها ،مل حيقق له أدنى فائدة،
فقد سامهت هذه املساعدات سواء بشكل منح ،أو قروض ،أو بغري ذلك ،يف بناء شبكة

مواصالت واسعة .وغري ذلك من مشاريع البنية التحتية ،مثل قنوات الري ،والسدود،

ودور التعليم ،كام َمدّ ت العديد من القطاعات باآلالت وأدوات التكنولوجيا احلديثة
وفرص التدريب(.)4

( )1املعهد الدبلومايس األردين :اجلمعية األردنية للعلوم السياسية (،)1999مؤمتر السياسة اخلارجية األردنية:
واقع وتطلعات األردن ودول اجلوار( ، 1999/5 /31 - 30عامن ،جامعة العلوم التطبيقية .عبد املجيد
العزام :ورقة عمل بعنوان مرتكزات السياسة اخلارجية األردنية ،ص .59
( )2عامد البشتاوي :العالقات األردنية ـ األمريكية ،1967-1946جامعة الريموك،إربد ، 1995 ،ص .168
( )3حممد ربيع :صنع السياسة األمريكية والعرب ،دار الكرمل ،عامن،1990 ،ص .155

( )4أرشف عتوم :العالقات األردنية ـ األمريكية  ،1973-1967دار أجمد ،عامن،2017،ص .190
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جدول رقم ()2
()1
املساعدات االقتصادية األمريكية لألردن ( باملليون دوالر)

السنة

جمموع
املساعدات

املنح
قيمتها

مساعدات اقتصادية

القروض

1973

126

110.1

نسبتها
87

قيمتها

نسبتها

قيمتها

نسبتها

1974

110.2

94.6

85.8

15.6

14.2

64.5

58.2

1975

203.8

148.8

73

55

27

99.3

48.7

1976

199.6

98.5

49

101.1

51

61.9

31

1977

214.4

109.1

50.9

105.3

49.1

83.5

39.2

1978

230.3

105.3

45.7

125

54.3

102.9

44.7

1979

210.4

80.3

38.1

130.1

61.9

100.7

47.9

1980

152

71.1

46.7

81

53.3

72.7

47.9

1981

54.9

12.8

23.3

42.1

76.7

10.5

19.1

1982

72.3

7.4

10.2

64.9

89.8

15.4

21.3

1983

72.9

11.4

15.6

61.5

84.4

20.1

27.5

1984

136.7

14.7

10.7

122

89.3

20

14.6

1985

191.9

96.9

50.5

95

49.5

100

52.1

1986

178.4

97.1

54.4

81.3

45.6

95.3

53.4

1987

153

151

99

2

1

111.1

72.6

1988

51.9

406.7

90

5.2

10

23.7

45.6

1989

27.8

27.8

100

0

0

16

57.5

1990

114.9

114.9

100

0

0

45

39.2

1991

91.7

91.7

100

0

0

70.6

77

1992

50

30

0

0

0

29.4

58.8

1993

100.5

74.9

74.5

25.6

25.4

91

90.5

1994

56.8

38.1

67.0

18.7

33.0

47

82.7

1995

21.8

20.6

94.4

1.2

5.6

13.5

61.9

1996

2340

208.7

89.2

25.3

10.8

32.5

13.9

1997

205

15.9

13

71.1

56

180

87.8

25.0

12.2

152.7

74.4

1998

164.9

164.9

100

0

0

88.3

53.5

جمموع
املساعدات

5367.2

2457.3

45.7

1198.8

22.3

1638.7

30.5

()1جريدة الرأي،عامن،ع /4، 12644أيار ،2005ص .34
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الخاتمة

توصف العالقات األردنية ـ األمريكية باملتميزة ،منذ بدء االهتامم األمريكي باملنطقة بعد

انتهاء احلرب العاملية الثانية عام  ،1945فرغم كل عمليات املد واجلزر التي شهدهتا طبيعة
األحداث واملواقف التي متر هبا املنطقة ،إ ّ
ال أنه يمكن القول ّ
بأن العالقات بني البلدين كانت
تتجاوز ذلك وتأخذ طريقها يف االستمرار إىل حالتها الطبيعية.

وقد خلصت هذه الدراسة إىل عدّ ة استنتاجات ،أبرزها كاآليت:

مهمة يف سياسة الواليات املتحدة جتاه
 .1كانت حرب ترشين األول  ،1973نقطة حتول ّ
دول الرشق األوسط بشكل عام واألردن بشكل خاص؛ نظر ًا للموقع اجلغرايف
الذي يتمتع به ،ولقربه من منابع النفط يف اخلليج العريب .وهذا ما بدا واضح ًا عندما

رفض األردن فتح جبهته الغربية مع إرسائيل يف احلرب ،عىل الرغم من الدعوات

العربية والسوفيتية للمشاركة يف احلرب .وجاء الرفض ليتفق مع السياسة األمريكية
يف املنطقة فكان لزام ًا عليها أن تدعم استقرار األردن؛وذلك من خالل تقديم
املساعدات العسكرية واالقتصادية

 .2اشرتك األردن يف مؤمتر السالم الذي دعت له حكومتا الواليات املتحدة واالحتاد
السوفيتي الذي عقد يف جنيف يف  /21كانون األول 1973؛ للبحث عن تسوية
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كرست
سلمية للرصاع العريب ـ اإلرسائييل عىل أساس القرارين  242و .338وقد ّ

كل من إداريت الرئيسني نيكسون وفورد جهودمها الديبلوماسية يف العمل عىل فصل
القوات العسكرية عىل اجلبهة املرصية والسورية من جهة ،وإرسائيل من جهة أخرى؛

إلضعاف النفوذ السوفيتي فيهام .يف حني مل تدعم الواليات املتحدة أ ّية تسوية عىل
اجلبهة األردنية ،لرفض إرسائيل لذلك ،واعتبارها القدس الرشقية والضفة الغربية
جزء ًا أساسيا من أرضها.

.3

ارتبط استخدام املساعدات العسكرية واالقتصادية األمريكية لألردن يف فرتة

السبعينات والثامنينات من القرن العرشين بالضغط من أجل الدخول يف حمادثات
السالم مع إرسائيل .وظهر ذلك واضح ًا يف إدارة كارتر بعد توقيع مرص وإرسائيل
اتفاقية السالم يف أيلول  .1978كام استمرت هذه الضغوط عىل األردن بعد طرح
مبادرة ريغان للسالم يف أيلول  ،1982ومبادرة شولتز  ،1988فقد سعوا مجيع ًا عىل

دفع األردن إىل توقيع اتفاقية سالم منفصلة مع إرسائيل ،لك ّنه رفض املشاركة يف
السالم منفرد ًا ،عىل الرغم من إغرائه بتقديم املساعدات العسكرية ،واالقتصادية،
لرفض منظمة التحرير الفلسطينية والدول العربية لذلك ،باعتبارمها اجلهة الوحيدة

املخولة باختاذ القرارات الكربى للتقدم يف مسرية السالم حسب قرارات مؤمتر

الرباط عام .1974

 .4رفض األردن الدخول يف التحالف الدويل بقيادة الواليات املتحدة يف حرهبا ضد
العراق عام  .1991لذا صنف يف خانة املعسكر العراقي .وانعكس ذلك عىل العالقات
األردنية ـ العربية ،عالوة عىل العالقات األردنية ـ األمريكية ،حيث شهد األردن

حالة من العزلة السياسية ،واحلصار االقتصادي .وقد أسفرت تلك احلرب عن
هزيمة العراق ،وهيمنة الواليات املتحدة عىل منطقة الرشق األوسط ،بعد االهنيار

الذي أصاب االحتاد السوفيتي .وبذلك ،استوعب األردن الوضع اإلقليمي والدويل

آنذاك ،فسعى إىل إعادة ترميم عالقاته مع الواليات املتحدة ،بدعمه لعملية السالم
العربية ـ اإلرسائيلية التي ترعاها الواليات املتحدة .ومتثلت اخلطوة األوىل يف جتاوز
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األزمة بمشاركة األردن يف مؤمتر مدريد عام  .1991ومن ثم أخذت العالقات الثنائية
يف هناية املطاف بالعودة جمدد ًا إىل حالتها الطبيعية ،بعد توقيع األردن اتفاقية سالم مع
إرسائيل يف ترشين األول .1994
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د ـ الوثائق األردنية والعربية املنشورة:ـ

 .1الوثائق األردنية:ـ

ـ البيانات الرسمية املشرتكة عىل مستوى القمة1952 ،ـ  ،)1977(1977عامن ،دائرة املطبوعات والنرش.

ـ احلسني بن طالل( ،)1977مخسة وعرشون عاما من التاريخ 1952ـ  ،1977جمموعة خطب جاللة امللك
احلسني بن طالل املعظم ملك اململكة األردنية اهلاشمية ج  3عامن ،مطاوع.

ـ احلسني بن طالل :ملك األردن ( ،)1988عرشة أعوام من الكفاح والبناء :جمموعة خطب جاللة امللك
احلسني بن طالل املعظم ملك اململكة األردنية اهلاشمية من سنة  1977إىل سنة  ،1987مجع وإعداد عيل

حمافظة ،عامن ،مركز الكتاب العريب.

ـ احلسني بن طالل ،احلسن بن طالل( ،)1992الصيحة اهلاشمية :خطب وترصحيات ومقابالت ومقاالت
جاللة امللك احلسني املعظم وسمو األمري احلسن بن طالل ويل العهد األمني خالل حرب اخلليج ،91/90

مجع وتوثيق ألفرد عصفور ،عامن( ،د .ن).

ـ احلسني بن طالل( ،)1990جمموعة خطب جاللة القائد األعىل خالل الفرتة 1987/1/1ـ ،1990/1/1
مجع وحترير قاسم حممد صالح ،قاسم حممد الدروع ،عامن ،مطبعة القوات املسلحة األردنية.

ـ احلسني بن طالل( ،)2005اململكة األردنية اهلاشمية اخلطاب السامي لصاحب اجلاللة اهلاشمية املغفور له
امللك حسني بن طالل1992:ـ  ،1994قسم  ،3إعداد أجمد العضايلة ،بكر املجايل ،عامن ،الديوان امللكي،

عامن.

ـ احلسني بن طالل()2013اململكة األردنية اهلاشمية :اخلطاب السامي لصاحب اجلاللة اهلاشمية املغفور له
امللك حسني بن طالل(1988ـ  ،)1991مج  ،10إعداد وحترير بكر املجايل( ،د .م)الصايل للنرش والتوزيع.

ـ دائرة املطبوعات والنرش :الوثائق األردنية :1980 :نرشة خاصة عن سيادة املغفور له الرشيف عبد احلميد
رشف رئيس وزراء اململكة األردنية اهلاشمية السابق ،دائرة املطبوعات والنرش ،عامن.

ـ القضاة ،أمحد(معد)( ،)1994معركة السالم :املعاهدة األردنيةـ اإلرسائيلية وثائقها وأبعادها اإلسرتاتيجية،
ج ،2عامن ،دائرة املطبوعات والنرش.

ـ القضاة ،أمحد (معد) ،الطوالبة ،عبد اهلل(معد) :معركة السالم :وثائق أردنية :املسار األردين–اإلرسائييل من
مؤمتر مدريد إىل إعالن واشنطن( ،)1994عامن ،دائرة املطبوعات والنرش.
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ـ الوثائق األردنية لعام  ،1967أيار ـ كانون أول ( ،)1973عامن ،دائرة املطبوعات والنرش.

ـ وزارة اإلعالم( ،)1991الكتاب األبيض :األردن وأزمة اخلليج:آب  1990ـ آذار  ،1991عامن ،وزارة
اإلعالم.

 .2الوثائق الفلسطينية:ـ

ـ الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام  )1969(1967ـ  ،4ط  ،1بريوت ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية.
ـ الوثائق الفلسطينية العربية لعام  ،)1975(1972بريوت .مؤسسة الدراسات الفلسطينية.

هـ .كتب الرتاجم واملذكرات:ـ

 .1باللغة العربية:ـ

ـ أبوعودة ،عدنان( ،)1999إشكاليات السالم يف الرشق األوسط :رؤية من الداخل ،بريوت ،املؤسسة
العربية للدراسات والنرش.

( ،)2018احلسني وإدارة األزمات :كريس امللك احلسني للدراسات األردنية والدولية ،عامن ،مركز
الدراسات االسرتاتيجية ،عامن ،اجلامعة األردنية.

ـ إنديك ،مارتن( ،)2012أبرياء يف اخلارج :رواية شخصية لدبلوماسية السالم األمريكية يف الرشق األوسط،
ترمجة عمر سعيد األيويب ،بريوت ،دار الكتاب العريب.

ـ أيزهناور ،دوايت( ،)1969مذكرات أيزهناور ،ترمجة هيوبرت يونغامن( ،د .م) (د .ن).

ـ برييس ،شمعون( ،)1995معركة السالم :يوميات شمعون برييز ،ترمجة عامر فاضل ،مالك فاضل ،عامن،
األهلية للنرش والتوزيع.

ـ بيكر ،جيمس( ،)2002مذكرات جيمس بيكر :سياسة الدبلوماسية ،ترمجة جمدي رشرش ،القاهرة ،مكتبة
مدبويل.

ـ احلسن بن طالل( ،)1985السعي نحو السالم :سياسة الوسطية يف الرشق األوسط ،القاهرة ،مطابع
األهرام التجارية.

ـ احلسن ،خالد( ،)1985االتفاق األردين–الفلسطيني للتحرك املشرتك :عامن  1985/2 /11يف ضوء القواعد
األساسية للقرار والتحرك السياسية :دراسة سياسية مستقبلية ،عامن ،دار اجلليل.
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ـ احلسني بن طالل ( )1978مهنتي كملك:أحاديث ملكية ،نرشها بالفرنسية فريدون صاحب جم ،ترمجة
غالب طوقان ،عامن( ،د .ن).

ـ رابني ،إسحق( ،)1993مذكرات إسحق رابني ،ترمجة دار اجلليل للنرش والدراسات واألبحاث لفلسطينية،
عامن ،دار اجلليل.

ـ رشيد ،نذير( ،)2009مذكرايت :حساب الرسايا وحساب القرايا ،القاهرة ،سنابل للكتاب.

ـ روس ،دنيس( )2005السالم املفقود :خفايا الرصاع حول سالم الرشق األوسط ،ترمجة عمر األيويب،
سامي كعكي ،بريوت ،دار الكتاب العريب.

ـ رياض ،حممود( ،)1985مذكرات حممود رياض (  1948ـ  ،) 1978البحث عن السالم والرصاع يف الرشق
األوسط ،القاهرة ،دار املستقبل.

ـ السادات ،أنور( ،)1979البحث عن الذات :قصة حيايت ،القاهرة ،املكتب املرصي احلديث.

ـ السادات ،جيهان( ،)1987سيده من مرص ،القاهرة ،املكتب املرصي احلديث.

ـ الساطي ،نوزاد( ،)2019زيد بن شاكر :من السالح إىل االنفتاح ،بريوت ،املؤسسة العربية للدراسات
والنرش.

ـ شامري ،إسحق( ،)1994مذكرات إسحق شامري ،ترمجة دار اجلليل ،عامن ،دار اجلليل.

ـ الرشع ،صادق( ،)1997حروبنا مع إرسائيل  1947ـ  :1973معارك خارسة وانتصارات ضائعة :مذكرات
ومطالعات ،عامن ،دار الرشوق.

ـ الرشع ،فاروق( ،)2015الرواية املفقودة :مذكرات وشهادات ،الدوحة ،املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات.

ـ الطاهر ،معني(معد)( ،)2017يوميات أبو عودة ،عامن ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.

ـ الطراونة ،أمحد( ،)2012رحلتي مع األردن:مذكرات أمحد الطراونة ،عامر طهبوب(حمرر) ،عامن ،مطبعة
السفري.

ـ الطراونة ،فايز( ،)2005الديبلوماسية التفاوضية يف التجربة األردنية( من واشنطن إىل وادي عربة) ،بحث
وإرشاف حممد املصاحلة ،عامن ،مركز الدراسات الربملانية.

( ،)2019يف خدمة العهدين ،عامن ،اآلن.
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ـ الطويل ،فالح( ،)2010يف الطريق إىل عامن :أوراق سفري ،عامن( ،د .ن).

ـ عبد اهلل الثاين بن احلسني ملك األردن( ،)2011فرصتنا األخرية :السعي نحو السالم يف زمن اخلطر،
بريوت ،دار الساقي.

ـ فانس ،سايروس( ،)1984مذكرات سايروس فانس:خيارات صعبة ،بريوت ،املركز العريب للمعلومات.

ـ فهمي ،إسامعيل( ،)1985التفاوض من أجل السالم يف الرشق األوسط ،القاهرة ،مكتبة مدبويل.

ـ فوزي ،حممد( ،)1988حرب أكتوبر عام  :1973دراسة ودروس ،بريوت ،دار املستقبل العريب.
ـ كامل ،حممد( ،)1984السالم الضائع يف كامب ديفيد ،دمشق ،دار طالس.

ـ كعوش ،يوسف( ،)1974حرب رمضان وحتطيم األسطورة ،عامن( ،د .ن)
( ،)1978اجلبهة األردنية ،حرب حزيران  ،1967عامن( ،د .ن).
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ـ قاسمية ،خريية ،وآخرون()1982السياسة األمريكية والعرب ،بريوت ،مركز دراسات الوحدة العربية.

ـ القصيبي ،غازي( ،)1992أزمة اخلليج حماولة للفهم ،بريوت ،دار الساقي.
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( ،)2001الديمقراطية املقيدة :حالة األردن 1989ـ  ،199بريوت ،مركز دراسات الوحدة العربية.
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( ،)2012حروب اخلليج يف مذكرات الساسة والعسكريني الغربيني ،بريوت ،املؤسسة العربية للدراسات
والنرش.

ـ حممود ،عبد املنعم( ،)1999أرسار ومواقف وقرارات امللك حسني بني مؤيد ومعارض ،القاهرة( ،د .ن).
ـ املعايطة ،سميح ( ،)1994إعالن واشنطن يف امليزان ،عامن( ،د .ن).

ـ املعهد الدبلومايس األردين :اجلمعية األردنية للعلوم السياسية(  ،)1999مؤمتر السياسة اخلارجية األردنية:
واقع وتطلعات األردن ودول اجلوار( 30ـ  ،1999/5 /31عامن ،جامعة العلوم التطبيقية.

ـ امللوحي ،عدنان( ،)1974وعادت القنيطرة :أرسار املعارك التارخيية فوق جبل الشيخ واهلضبة ،بريوت،
دار إحياء العلوم.

ـ موسى ،سليامن( ،)1996تاريخ األردن يف القرن العرشين 1958ـ  ،1995ج ،2عامن ،مكتبة املحتسب.

ـ الناطور ،حممود( ،)2009معركة الكرامة ،عامن ،األهلية للنرش والتوزيع.

ـ نافعه ،حسن( ،)1984مرص والرصاع العريب اإلرسائييل من الرصاع املحتوم إىل التسوية املستحيلة ،بريوت،
مركز دراسات الوحدة العربية.

ـ السيد ،ياسني ،وآخرون( ،)1999رصاع القرن :الرصاع العريب مع الصهيونية وإرسائيل عرب مائة عام،
حترير غسان إسامعيل عبد اخلالق ،مراجعة عيل حمافظة ،عامن ،مؤسسة عبد احلميد شومان.
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ـ نسيبه ،حازم( ،)1984نحن والعامل ،عامن ،دار الشعب.

( ،)1990تاريخ األردن السيايس املعارص ما بني عامي 1952ـ  ،1967عامن ،جلنة تاريخ األردن.

ـ هايرت ،ترييزا( ،)1979إمربيالية املساعدات ،ترمجة جمدي نصيف ،بريوت ،دار ابن رشد.
ـ هالل ،رضا( ،)1991الرصاع عىل الكويت :مسألة األمة والثورة ،بريوت ،دار اجلليل.

ـ هالل ،عيل الدين( ،)1989أمريكا والوحدة العربية( 1945ـ 1982م) ،بريوت ،مركز دراسات الوحدة
العربية.

ـ اهلياجنة ،عدنان ،الشوبكي ،هادي( ،)2006العالقات األردنية ـ األمريكية 1956ـ  ،2005الرأي ،مطابع
الرأي.

ـ هيكل ،حممد حسنني( ،)1988سنوات الغليان ،القاهرة ،مركز األهرام للرتمجة والنرش.
( ،)1990حرب الثالثني سنة :1967االنفجار ،القاهرة ،مركز األهرام.
( ،)1992حرب اخلليج:أوهام القوة والنرص ،القاهرة ،مركز األهرام.
( ،)2000حديث املبادرة ،القاهرة ،دار الرشوق.
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خامس ًا:املقابالت الشخصية
التي أجراها الباحث حسب الرتتيب األبجدي:ـ
ـ معايل السيد جواد العناين وزير اخلارجية األردين األسبق.

ـ سعادة السيد حسني محامي ،السفري األردين األسبق لدى واشنطن.

ـ دولة طاهر املرصي .رئيس الوزراء األردين األسبق

ـ دولة الدكتور عبد الرؤوف الروابدة رئيس الوزراء األردين األسبق.

ـ سعادة السيد فالح الطويل ،السفري األردين األسبق لدى العراق وروسيا وباكستان.

ـ معايل الدكتور كامل أبو جابر ،وزير اخلارجية األردين األسبق.
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