18

رأي

الجمعة  10كانون الثاني  2014العدد 2194

قضايا المشرق

حوار مع زياد منى :األردن وفلسطين ...من «لعبة ا
ناهض حتر
دع���وة زي���اد منى («األخ���ب���ار» ،األرب��ع��اء  8كانون
ال���ث���ان���ي  )2014إل����ى وح�����دة ال���ن���ض���ال األردن�������ي ـ ـ
الفلسطيني ،س��واء في مواجهة إسرائيل أو في
مواجهة تحديات التغيير الوطني الديموقراطي،
هي دعوة صحيحة ،وباملعنيني ،العام ـ ـ العربي
املشرقي ـ ـ والخاص ـ ـ بالنظر إلى العالقة املميزة
التي تربط الشعبني األردن��ي والفلسطيني .لكن
أهميتها ت��ت��ج��اوز ذل���ك إل���ى ال ُ��ب��ع��د ال��ع��م��ل��ي؛ فقد
أظ���ه���رت االن��ت��ف��اض��ات األردن���ي���ة ل�ل�أع���وام ،1989
و 1996و 1998وم���واج���ه���ات  2005وخ��ص��وص��ًا
الحراك األردني الشامل والجذري ،خالل األعوام
 2010ـ  2011ـ  ،2012أن اس��ت��ن��ك��اف فلسطينيي
األردن عن املشاركة فيها ،وفي نضاالت الحركة
ال��وط��ن��ي��ة ال��ش��ع��ب��ي��ة ب���ع���ام���ة ،ه���و ع���ام���ل رئ��ي��س��ي
م���ن ع���وام���ل ف��ش��ل��ه��ا .وأس������وأ م���ن ذل�����ك ،ف����إن ذل��ك
االستنكاف بالذات أدى إل��ى تنامي الفجوة بني
األردنيني والفلسطينيني ـ ـ األردنيني ،بينما ردم
ً
هذه الفجوة ،وصوال إلى وحدة الحركة الوطنية
ـ ـ الشعبية ،ال غنى عنهما لنجاحها.
ح����������اول ال������ع������دي������دون ت����ق����دي����م ت����ف����س����ي����رات ل���ذل���ك
ّ
االستنكاف؛ بعضهم ركز على القمع االستثنائي
امل����وج����ه ل��ل��ت��ج��م��ع��ات ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ،وب��ع��ض��ه��م
ّ
اآلخ����ر رك����ز ع��ل��ى ن���زع���ات ال���ع���داء للفلسطينيني
ل����دى األوس������اط ال��ش��ع��ب��ي��ة امل���ت���م���ردة ،وم��ن��ه��م من
تناول املشكلة من زاوي��ة اقتصادية ـ ـ اجتماعية،
معتبرًا أن طبيعة ال��ح��راك املطلبي تتناقض مع
القسم ال��ب��ورج��وازي من الفلسطينيني ،بينما ال
ّ
تشد القسم الشعبي منهم ،ذل��ك القسم املرتبط،
سياسيًا ،بأولويات القضية الفلسطينية.
األغ��ل��ب��ي��ة ال��س��اح��ق��ة م���ن فلسطينيي األردن هم
أردن����ي����و ال��ج��ن��س��ي��ة ،وي��ت��م��ت��ع��ون ب���ك���ل ال��ح��ق��وق
املدنية والسياسية ،وتحوز الفئات البورجوازية
وال���ب���ورج���وازي���ة ال��ص��غ��ي��رة م��ن��ه��م م���ا ن��س��ب��ت��ه 65
ب��امل��ئ��ة م���ن االق���ت���ص���اد األردن�������ي .وف����ي ال����واق����ع ،ال
يوجد قمع استثنائي موجه ضدهم بأكثر مما
ّ
ه���و م��وج��ه ن��ح��و س���واه���م؛ ب��ال��ع��ك��س ،إن وج���ود
الفلسطينيني ـ ـ األردنيني في املدن ،وتحت أضواء
ًَ
اإلع���ل��ام ،ي��ج��ع��ل��ه��م ،أح���ي���ان���ا ،أك��ث��ر ح��ص��ان��ة إزاء
ال��ق��م��ع ال��ج��م��اع��ي ب��امل��ق��ارن��ة م��ع امل��ن��اط��ق النائية
ف����ي امل���ح���اف���ظ���ات .وب���ال���ت���دق���ي���ق ،س�����وف ن���ج���د أن
النزعات املعادية للفلسطينيني في األردن ليست
جماعية أو ح��ادة أو إقصائية .ويمكن التمييز،
داخلها ،بني توجهات رجعية تعصبية وأخ��رى
اجتماعية شعبوية .واألخيرة توجد في صفوف
فقراء الريف ممن يسحقهم ث��راء عمان الغربية،
ونمط حياتها ال��ب��اذخ .وم��ن امل��ع��روف أن أغلبية
ال���ب���ورج���وازي���ة األردن���ي���ة ه���ي إم���ا فلسطينية أو
ش��ام��ي��ة األص�����ل .وم���ن امل���ؤس���ف ،ل��ك��ن امل��ت��ك��رر في
ال��ع��دي��د م���ن امل��ج��ت��م��ع��ات أن امل��ف��ق��ري��ن املهمشني
ً
ي��ق��ع��ون ض��ح��ي��ة االن���ق���س���ام ال���ط���ول���ي ،وب������دال من

ّ
يصبون
التضامن مع نظرائهم الطبقيني ،فإنهم
جام غضبهم على بورجوازية «الطائفة» (الدينية
أو الديموغرافية) األخرى .ومع ذلك ،أستطيع أن
أشهد بأن محاوالت دؤوبة قد حصلت على مدار
سنوات الحراك الشعبي ،قامت بها قيادات شرق
أردنية ،الستقطاب جماهير فلسطينية ـ ـ أردنية
إل��ى امل��ي��دان .وك��ان��ت االس��ت��ج��اب��ات ـ ـ م��ا خ�لا ّ
هبة
تشرين  2012ـ ـ ضعيفة.
ال ي��م��ك��ن ،ب��ال��ط��ب��ع ،إن���ك���ار ن���زع���ات ال����ع����داء نحو
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي�ين ك���ك���ل ب��ي�ن األردن������ي���ي��ن ،ل���ك���ن م��ع
م�لاح��ظ��ة ب��ال��غ��ة األه��م��ي��ة ه���ي أن ت��ل��ك ال��ن��زع��ات
م��رت��ب��ط��ة ب��ش��ؤون محلية ص����رف ،وال ت��ن��ص��رف،
إط�ل�اق���ًا ،إل���ى ت��ع��اط��ف م��ع ال��ع��دو اإلس��رائ��ي��ل��ي أو
التطبيع م��ع��ه ،أو ال��ع��داء للعروبة إل���خ ،كما هي
الحال في مجتمعات أخ��رى .وبالتدقيق ،سوف
ي���ج���د ال����ب����اح����ث امل���ن���ص���ف أن ال����ش����رق أردن����ي��ي�ن،
وألسباب اقتصادية واجتماعية وثقافية ،ربما
يكونون العنصر األقل حضورًا بني املطبعني في
األردن.
وب��خ�لاف االنتفاضات وال��ح��راك��ات الشعبية في
غير بلد ع��رب��ي ،ع��ام  ،2011فقد ك��ان��ت فلسطني
حاضرة بقوة في الخطاب الشعبي األردني .وكان
الهتاف األكثر تردادًا في تلك الفترة« :الله .األردن.
القدس عربية» ،على وزن الهتاف السوري ،آنذاك،
«الله .سوريا .حرية وبس».
ف���ي رأي����ي أن ال��ع��ام��ل ال��رئ��ي��س��ي ال����ذي ح���ال دون
ان���دم���اج ال��ح��رك��ة ال��وط��ن��ي��ة الشعبية ف��ي األردن،
خ��ل�ال ف���ت���رة ال����ح����راك ال ّ���ذه���ب���ي���ة ،إن���م���ا ي��ك��م��ن في
اإلخ���وان املسلمني املتنفذين ،أكثر م��ن أي حزب
آخ������ر ،ف����ي األوس��������اط ال��ش��ع��ب��ي��ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ـ��ـ��ـ
األردنية ،وإذا كانوا قد تراجعوا ،أخيرًا ،فلصالح
ال��ت��ي��ارات السلفية والسلفية الجهادية .وبينما
يخفت نفوذ فتح في املخيمات ،فإن التنظيمات
الفلسطينية التقدمية القادرة على التشبيك مع
الحراك األردني ،مثل الجبهة الشعبية (وحزبها
األردن�����ي) ،ه��ي تنظيمات ف��ي غ��اي��ة ال��ض��ع��ف ،بل
ربما تكون ق��د فقدت تأثيرها الجماهيري منذ
وقت طويل.
ت���ح���رك اإلخ�������وان امل���س���ل���م���ون ،ك��م��ا ه���و م���ع���روف،
ّ
وحركوا قسمًا من األردنيني ـ ـ الفلسطينيني ،إنما
في سياق منفصل ،سياسيًا ،عن مجرى الحراك
الشعبي؛ ف��رك��زوا على مطالبات تتعلق بقانون
االن��ت��خ��اب��ات وال��ت��ع��دي�لات ال��دس��ت��وري��ة وت��أي��ي��د
«ال��ث��ورة» ف��ي س��وري��ا ،متجاهلني تركيز الحراك
ال��ش��ع��ب��ي ع���ل���ى م���ل���ف���ات ال���ف���س���اد وال��خ��ص��خ��ص��ة
وم���خ���اط���ر ت��ص��ف��ي��ة ال��ق��ض��ي��ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة على
حساب فلسطني واألردن معًا.
خالف جدي أساسي ظهر ،خصوصًا عام ،2012
ه��و املتعلق ب��امل��وق��ف م��ن س��وري��ا؛ فتحت تأثير
التربية الفتحاوية ،وتاليًا اإلخوانيةُ ،و َ
جد تيار
ع��ري��ض ف��ي ص��ف��وف األردن���ي�ي�ن ـ��ـ��ـ الفلسطينيني،
ّ
يؤيد «الثورة» السورية ،في حني أن قوى الحراك

األردن���ي التي قادتها عناصر قومية ويسارية،
ات��ج��ه��ت ،ب��ال��ع��ك��س ،إل���ى ت��أي��ي��د ال��ن��ظ��ام ال��س��وري.
وق����د أدى االن���ش���ق���اق ال��س��ي��اس��ي ح����ول س���وري���ا،
إل��ى انشقاق أردن��ي ـ ـ فلسطيني أيضًا .من سوء
ال��ح��ظ أن��ن��ا واج��ه��ن��ا ف��ي األردن ن��وع��ًا م��ن دائ���رة
جهنمية؛ فباإلضافة إلى كل عوامل االنقسام ،فإن
الجمهور العشائري املعادي لإلخوان املسلمني،
ات���ج���ه ،ب��ال��س��ل��ي��ق��ة ،إل���ى ت��أي��ي��د ال��ن��ظ��ام ال���س���وري،
بينما اتجه جمهور املخيمات ،املؤيد لـ«حماس»،
إل��ى تبني موقف مضاد ،ثم خشي الجمهوران،
املصير السوري ،فقررا االعتكاف.
ي��ن��ب��غ��ي ال���ت���أك���ي���د ،ه���ن���ا ،ع���ل���ى أن ال���ح���دي���ث ع��ن
أردن�����ي��ي��ن وأردن������ي���ي��ن ـ���ـ���ـ ف��ل��س��ط��ي��ن��ي�ين ،ل���ي���س ل��ه
إال م���ع���ن���ى ت����أش����ي����ري ع������ام ف����ي م����ا ي���ت���ص���ل ب��ك��ل
ال��ق��ض��اي��ا امل���ط���روح���ة؛ ف��ال��ت��داخ��ل ك��ب��ي��ر وم��ع��ق��د،
وه��ن��اك م��ت��غ��ي��رات اجتماعية ـ��ـ��ـ سياسية عميقة
ال ب���د م���ن درس���ه���ا ل��ف��ه��م م���ا ي���ح���دث ،وم����ا يمكن
أن ي����ح����دث ف�����ي األردن؛ ف����ال����ن����ظ����ام ال���ه���اش���م���ي
ال����ذي ل���م ي��ك��ن ي��م��ل��ك س���وى م��ؤي��دي��ن م��ح��دودي��ن
م����ن أوس�������اط ال��ن��خ��ب��ة االق���ت���ص���ادي���ة وال���وج���ه���اء
ب��ي�ن ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي�ين ـ���ـ���ـ األردن�����ي��ي��ن ح���ت���ى أواخ�����ر
الثمانينيات ،يتمتع ،ال��ي��وم ،بقاعدة اجتماعية
س��ي��اس��ي��ة واس��ع��ة ف��ي ص��ف��وف��ه��م .وق���د ن��ج��م ه��ذا
ال��ت��ح��ول ع��ن أس��ب��اب م��وض��وع��ي��ة ،أه��م��ه��ا هجرة
كتلة فلسطينيي ال��ك��وي��ت مطلع التسعينيات،

واالن��ف��ت��اح االق��ت��ص��ادي النيوليبرالي ال���ذي عزز
م���واق���ع وم��ص��ال��ح ال��ق��ط��اع ال���خ���اص ذي ال��ط��اب��ع
الفلسطيني ،وت��ف��ك��ي��ك ال��ق��ط��اع ال��ع��ام ال����ذي أذى
األوساط العشائرية ،وانتقل بها إلى االحتجاج.
وف������ي ال������واق������ع ،ف������إن ق����اع����دة ال����ن����ظ����ام ال��ه��اش��م��ي
االجتماعية السياسية تتشكل ال��ي��وم م��ن مزيج
معقد من العناصر البورجوازية والبورجوازية
الصغيرة ،بغض النظر عن أصولها الجغرافية
أو ال��س��ي��اس��ي��ة أو األي���دي���ول���وج���ي���ة .وح���ت���ى على
امل��س��ت��وى األم��ن��ي ـ ـ السياسي ،ف��إن للنظام ق��درة
ع��ل��ى ال��ح��رك��ة وال��ت��ح��ري��ك ف��ي ص��ف��وف املجاميع
الفلسطينية ،أك��ث��ر بكثير م��م��ا يملكه م��ن ق��درة
موازية في صفوف املجاميع األردنية.
االنصهار األردني ـ ـ الفلسطيني الذي يطالب به
ً
زياد منى ،حاصل فعال ،إنما في صفوف القاعدة
ّ
االجتماعية للنظام ،في حني أن الحركة الشعبية
منقسمة ب��ش��دة .وه��و ال��واق��ع امل��س��ؤول ع��ن فشل
ّ
يعتد بها.
الحركة الوطنية في تحقيق منجزات
وم��ن امل��ؤس��ف أن ال��ع��دي��د م��ن املثقفني الوطنيني
الفلسطينيني ،م��ث��ل زي����اد م��ن��ى ،ي��س��اه��م��ون في
ت��ع��م��ي��ق االن���ق���س���ام األردن�������ي ـ��ـ��ـ ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي من
خالل عدم قدرتهم على قراءة الواقع االجتماعي
ال��س��ي��اس��ي ف���ي ال���ب�ل�اد ،وإص����راره����م ع��ل��ى ت��ك��رار
سردية لتاريخ األردن الحديث ،تنطلق من عدم
االعتراف بالوطنية األردنية ،وتربط األردن ،بلدًا

من تظاهرة
داعمة للقضية
الفلسطينية في
عمان (أرشيف)

محصلة وقائع ستة عقود!
أحمد فاخر *
تميزت العالقة األردنية الفلسطينية بأنها نمت
في أت��ون الصراع مع الحركة الصهيونية حتى
قبل نشوء دول��ة إسرائيل؛ فقد سعى امللك عبد
ال��ل��ه األول ـ ـ وه��و م��ا ق���اده إل��ى سياسة ت��ن��ازالت
نحو االنتداب البريطاني والحركة الصهيونية
ـ��ـ��ـ إل���ى االس��ت��ي�لاء ع��ل��ى ال���ق���رار ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ،في
مشروعه إلقامة مركز سياسي ـ ـ ديني مجابهة آل

تأسست عام 1953
تصدر عن شركة «أخبار بيروت»
رئيس التحرير المؤسس
جوزف سماحة
()2007-2006
مستشار مجلس التحرير
انسي الحاج
رئيس التحرير ـ المدير المسؤول
إبراهيم األمين

سعود بعد استيالئهم على الحجاز ،وتجريدهم
الهاشميني من املركز السياسي ـ ـ الديني األول
للمسلمني في مكة واملدينة.
تمكن امل��ل��ك عبد ال��ل��ه األول ،سنة  1950م��ن ضم
األراض�����ي ال��ت��ي ت��ب��ق��ت م��ن ف��ل��س��ط�ين ،غ��رب��ي نهر
األردن ،بعد قيام دول��ة إسرائيل .وهي األراض��ي
التي اصطلح على تسميتها «الضفة الغربية»
ودرتها التي يريد :القدس الشرقية.
ثالثة عناصر ساعدت عبد الله األول على نجاح
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عملية الضم تلك ،هي )1( :النجاحات العسكرية
النسبية التي حققها الجيش العربي األردن��ي ـ ـ
وقد كان أداؤه األفضل بني الجيوش العربية في
حرب الـ  ،48وخصوصًا استبساله في الدفاع عن
أس��وار القدس وتمكنه من االحتفاظ بها ،و()2
الدعم السياسي من البريطانيني الذين وجدوا
في ضم الضفة الفلسطينية إلى اململكة األردنية،
ومنح الالجئني الفلسطينيني بعامة ،املواطنة
ً
األردن����ي����ة ،ح�ل�ا واق��ع��ي��ًا ل��ل��م��أس��اة ال��ت��ي تسببوا
ب���ح���دوث���ه���ا ف����ي ف��ل��س��ط�ين )3( ،ض���ع���ف ال��ح��رك��ة
الوطنية الفلسطينية لصالح النخب اإلقطاعية
والتقليدية التي فضلت ،في مؤتمر أريحا ،1950
االن��ض��واء تحت العرش الهاشمي ،بما يمكنها
من االحتفاظ بامتيازاتها.
بعد هزيمة حزيران  ،1967سقط العنصر الواقعي
الرئيسي ملا عرف بـ«وحدة الضفتني» ـ ـ واملتمثل
في وجود الجيش األردن��ي في الضفة الغربية ـ ـ
بينما اتخذ صعود حركة املقاومة ،بقيادة فتح،
مضمونًا انفصاليًا ع ّ��ب��ر ع��ن ردة فعل متطرفة
على طمس ال��ه��وي��ة الوطنية الفلسطينية ملدة
عقدين في ظل اململكة األردن��ي��ة ،ما أوج��د نهجًا
فلسطينيًا معاكسًا ي��ق��وم على م��ح��اول��ة طمس
الشخصية الوطنية األردنية ،األمر الذي قاد إلى
الصدام األردني ـ ـ الفلسطيني عام  ،1970وانتهى

بخروج الفصائل الفلسطينية من األردن .ونجم
عن ذلك نشوء حالة من العداء والشكوك ،سممت
العالقات بني الشعبني .اضطر النظام األردن��ي،
تحت ضغوط داخلية وخارجية ،إل��ى االعتراف
ً
بمنظمة التحرير الفلسطينية ،ممثال شرعيًا
ووح��ي��دًا للشعب الفلسطيني ،في مؤتمر القمة
العربية في الرباط سنة .1974
ول���م ي ّ
���ؤد ه���ذا االع���ت���راف ال���ى ت��ه��دئ��ة األم����ور بني
ال���ن���ظ���ام األردن��������ي وال����ق����ي����ادة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ،ب��ل
اس���ت���م���رت ال���ش���ك���وك ،وت���ن���ام���ى ال���ك���ي���د امل���ت���ب���ادل،
وان���ت���ه���اج ال���ط���رف�ي�ن س���ي���اس���ات ون���س���ج ع�لاق��ات
م��ش��ب��وه��ة وض������ارة ب��ق��ض��ي��ة ال��ش��ع��ب�ين .وس��اه��م
الطرفان في تأجيج املشاعر املتعصبة املعادية
ل�ل�آخ���ر ،ل���دى ال��ش��ع��ب�ين األردن�����ي وال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي.
وف���ي ال��وق��ت ن��ف��س��ه ،اس��ت��م��ر ال��ن��ظ��ام األردن����ي في
محاولة استقطاب الجمهور الفلسطيني حوله
ومحاولة تشكيل أطر سياسية تعارض منظمة
التحرير بني الفلسطينيني في الداخل والخارج،
إال أن ان��ط�لاق االن��ت��ف��اض��ة الفلسطينية األول���ى،
ع����ام  ،1987ح��س��م امل���وق���ف ف���ي ال��ض��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة
لصالح املنظمة ،فاتخذ النظام األردني قرارًا بفك
االرتباط القانوني واإلداري مع الضفة الغربية
سنة  1988مع االحتفاظ بسلطة الهاشميني على
األم��اك��ن املقدسة باعتبارها حقًا تاريخيًا لهم.

