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القط والفأر» إلى رحاب المشرقية
ودولة وشعبًا ،بالنظام ،وتماهي بني تاريخ هذا
ال�ن�ظ��ام وت��اري��خ ال�ب�ل��د؛ ل�ت��ؤك��د أن األردن «ك�ي��ان
وظيفي».
ع�ل�م�ي��ًا ،وت��اري �خ �ي��ًا ،ال ي��وج��د ك �ي��ان ي�ت�خ��ذ صفة
دول � � ��ة ،ي �م �ك��ن وص �ف ��ه ب ��أن ��ه «وظ� �ي� �ف ��ي» ،أي أن��ه
موجود وح� ّ�ي ومستمر ،فحسب ،لتأدية وظيفة
س�ي��اس�ي��ة م�ع�ي�ن��ة؛ ي �غ��دو ذل ��ك ض��رب��ًا م��ن ال�ل�غ��و
ب �ق �ص��د ال�ش�ت�ي�م��ة ال �ت��ي ال ي�م�ك�ن�ه��ا إل� �غ ��اء واق ��ع
أن ه �ن��اك ج�م��اع��ة وط�ن�ي��ة ذات س �م��ات م�ت�ق��ارب��ة،
وتستقر ،منذ قرون ،في نطاق جغرافي ـــ سياسي
واح � ��د ،وت�ت�م�ت��ع ب �ع�لاق��ات داخ �ل �ي��ة وم�ش�ت��رك��ات
ل�ه�ج��وي��ة وت��راث �ي��ة وع�ق�ل�ي��ة س�ي��اس�ي��ة وث�ق��اف�ي��ة،
وت �ن �ظ��ر إل ��ى ن�ف�س�ه��ا ب��وص�ف�ه��ا ج �م��اع��ة واح� ��دة،
أي ب��وص �ف �ه��ا ش �ع �ب��ًا ،وق � ��د ان� �خ ��رط ��ت ،ألج �ي��ال
ع� ��دة ،ف��ي ب �ن��اء دول� ��ة وط �ن �ي��ة ،ب�ب�ن��اه��ا التحتية
ومؤسساتها السياسية والعسكرية والخدمية
وال �ت��رب��وي��ة وأح ��زاب �ه ��ا وج �م �ع �ي��ات �ه��ا ،وأن�ت�ج��ت
نخبًا ف��ي مختلف امل ّ �ج��االت ،وأس �س��ت حركتها
ال��وط�ن�ي��ة ـ�ـ�ـ ع�ل��ى ت�ع��ث��ره��ا وفشلها ـ�ـ�ـ ال يمكن أن
ي�ك��ون ك��ل ذل��ك ق��د ح�ص��ل ،ف��ي س�ي��اق «وظ�ي�ف��ي».
أم��ا أن البنية االجتماعية األردن�ي��ة «عشائرية»،
فهي سمة املنطقة الحورانية ـــ املؤابية من بالد
ال�ش��ام ،وق��د يعرقل ذل��ك ،كما يفعل ف��ي أك�ث��ر من
بلد عربي ،اختراقها عالم الحداثة ،لكنه ال يمنع،
م ��ن ح �ي��ث امل� �ب ��دأ ،ت �ك� ّ�ون �ه��ا ال ��وط �ن ��ي ،وال يمنع

تبلورها االجتماعي ،وال يحول ،بالضرورة ،دون
قدرتها على االن�خ��راط ف��ي دول��ة ينبع وجودها
من ذات��ه .وإذا ما تتبعنا تاريخ األردن الحديث،
م �ن��ذ ال �ع �ش��ري �ن �ي��ات ،ف�س�ن�ج��د أن ��ه ي�م�ث��ل ص��راع��ًا
مستمرًا ،ح��ادًا أو خ��اف�ت��ًا ،ب�ين املجتمع الساعي
ّ
إلى بناء دولته الوطنية ،وبني نظام وظف الدعم
ال��دول��ي واإلقليمي له لتنفيذ مشاريع سياسية
خاصة ب��ه ،وال تعكس مصالح الشعب األردن��ي
وال ال� ��دول� ��ة األردن� � �ي � ��ة .وأس � � ��وأ ه� ��ذه امل �ش ��اري ��ع،
وأدومها ،وأكثرها ضررًا باألردن واألردنيني ،هو
مشروع التوسع على حساب فلسطني وشعبها
وهويتها .وفي سبيل هذا املشروع الوهمي ،فقد
سعت العائلة الهاشمية ،تاريخيًا ،إلى التفاهم
م��ع ال�ح��رك��ة ال�ص�ه�ي��ون�ي��ة ،وتمكنت م��ن توسيع
نطاق حكمها بإلحاق الضفة الغربية .وقد دفع
األردن ،دولة وشعبًا ،ثمنًا باهظًا جدًا ،جراء هذا
امل �ش��روع ،م��ن ص��راع��ات وت�ع�ث��ر ت�ن�م��وي وتشقق
ديموغرافي سياسي .وه��و اليوم مهدد بنجاح
مشروع الوطن البديل ،بحيث يكون األردنيون،
ال�ض�ح�ي��ة رق ��م  2ع�ل��ى م��ذب��ح ال�ص�ه�ي��ون�ي��ة ،بعد
الشعب الفلسطيني نفسه.
القيام بالكشف عن ه��ذا امل�ش��روع الهاشمي ،في
ت��اري �خ �ي �ت��ه ،ض� � ��روري ،ع�ل�م�ي��ًا ون �ض��ال �ي��ًا ،ول�ك��ن
امل�م��اه��اة بينه وب�ي�ن امل �ش��روع ال��وط�ن��ي األردن ��ي،
ال ي �ع��دو ك��ون��ه م��وق�ف��ًا ع�ن�ص��ري��ًا م �ع��ادي��ًا لشعب
ب�ك��ام�ل��ه .زي ��اد م�ن��ى ي�ن�ظ��ر إل ��ى األردن� �ي�ي�ن ن�ظ��رة
ً
ازدراء وك ��راه� �ي ��ة ،م �ح �م�ل�ا إي ��اه ��م ك ��ل م ��ا ف�ع�ل��ه
ال�ه��اش�م�ي��ون م�ن��ذ ال�ح�س�ين ب��ن ع�ل��ي ،أي م��ا قبل
مجيء األمير عبد الله إلى األردن .وبينما يلجأ،
ب�ص��ورة انتقائية ،إل��ى التذكير بمساعي بعض
شيوخ العشائر األردن�ي��ة للتعاون االستثماري
مع الوكالة اليهودية ،وتأجيرها أراضي أردنية،
فإنه يتجاهل ،كليًا ،امل�ئ��ات م��ن شيوخ العشائر
واملثقفني األردن�ي�ين ،الذين ت�ص��دوا ،وخصوصًا
منذ املؤتمر الوطني األردن��ي األول العام ،1928
ً
للصهيونية .وب ��دال م��ن أي يشير إل��ى النضال
ال�ب�ط��ول��ي ال ��ذي خ��اض�ت��ه ج�م��اه�ي��ر ش��رق األردن
ض��د التسلل الصهيوني إل��ى ال�ب�لاد ،ومنع بيع
األراض��ي للوكالة اليهودية ،وخصوصًا مسعى
األمير عبد الله لتأجيرها غ��ور كبد ،فإنه يؤكد
ع �ل��ى دور اإلن �ك �ل �ي��ز ف ��ي ال �ح �ي �ل��ول��ة دون ن�ج��اح
اليهود في التمدد إلى شرق األردن! حتى إنه لم
ّ
يفسر املوقف اإلنكليزي ذاك ،أقله بالسعي إلى
الحفاظ على ال�ه��دوء ،وع��دم إث��ارة املعارضة في
أرض ليست جزءًا من وعد بلفور.
طيب .ملاذا يتجاهل زياد منى أسماء السماسرة
الفلسطينيني ال��ذي��ن ن�ش�ط��وا ف��ي العشرينيات
وال � �ث �ل�اث � �ي � �ن � �ي ��ات ف � ��ي ش � � ��رق األردن ل �ح �س��اب
ال��وك��ال��ة ال�ي�ه��ودي��ة؟ ومل��اذا يتجاهل دور النخبة
الفلسطينية ف��ي ال�ض�ف��ة ال�غ��رب�ي��ة ،ال�ت��ي سهلت
وأي� � ��دت وب ��ارك ��ت ع�م�ل�ي��ة ض ��م ال �ض �ف��ة ال�غ��رب�ي��ة
ل�ل��أردن ،ل�ل�ح�ف��اظ ع�ل��ى ام�ت�ي��ازات�ه��ا االجتماعية

وتسابق الطرفان بعدها على اج��راء محادثات
سرية ،ولم يكن أحدهما معنيًا إال بالوصول إلى
ات�ف��اق م��ع إس��رائ�ي��ل أس��رع م��ن اآلخ ��ر ،م��ا أوص��ل
اإلس��رائ �ي �ل �ي�ي�ن إل� ��ى م ��ا ي ��ري ��دون ف ��ي ات �ف��اق �ي��ات
أوس �ل��و م��ع الفلسطينيني ع��ام  1993وم�ع��اه��دة
وادي عربة مع عمان ،في العام التالي.
السياسات الرسمية األردنية إزاء الفلسطينيني،
وال� �ت ��ي ان �ط �ل �ق��ت م ��ن م� �ش ��روع ال� �ض ��م ،أدت إل��ى
تجنيس قسم كبير من الفلسطينيني ،وأردنتهم.
وق ��د أدى ن �ه��ج امل �ن��اف �س��ة م��ع م�ن�ظ�م��ة ال�ت�ح��ري��ر
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة إل ��ى ات� �ب ��اع م��زي��ج م ��ن س�ي��اس��ات
ال �ع �ص��ا وال � �ج ��زرة م ��ع ال �ج �م �ه��ور ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي،
وفق معادلة تحسني الظروف الشخصية مقابل
الوالء السياسي .ويبدو أن القيادة الفلسطينية
ان �س �ج �م��ت م ��ع س �ي��اس��ات ال�ت�ج�ن�ي��س واألردن � ��ة
لالجئني وال �ن��ازح�ين ،تخلصًا م��ن أع�ب��اء قضية
ال�ع��ودة .وم��ن ال��واض��ح أن��ه بعد محادثات سالم
م ��اراث ��ون� �ي ��ة اس �ت �م ��رت أك� �ث ��ر م ��ن  20ع ��ام ��ًا ب�ين
ال �ج��ان �ب�ين ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي واإلس ��رائ �ي �ل ��ي ،أص�ب��ح
حق العودة نسيًا منسيًا .وف��ي خطاب الرئيس
م �ح �م��ود ع �ب��اس أم� ��ام ال�ج�م�ع�ي��ة ال �ع��ام��ة ل�لأم��م
املتحدة في أيلول  2013تحدث عن حل مشكلة
ال�لاج �ئ�ين ول ��م ي�ق��ل ش�ي�ئ��ًا ع��ن ح��ق ال� �ع ��ودة .ت� ّ�م
وضع القيادة الفلسطينية والنظام األردني أمام

خيار التنافس في نيل رضى اإلدارة األميركية
ً
أم�ل�ا ف��ي ال �ح �ص��ول ع�ل��ى م �غ��ان��م ،وذل ��ك بتقديم
ت �ن��ازالت س�ي��اس�ي��ة متتالية ل�ل��راع��ي األم�ي��رك��ي،
س��رع��ان م��ا ترفضها إس��رائ�ي��ل وتطالب باملزيد
م �ن �ه��ا ،ح �ت��ى اب� �ت �ع ��دت ال �س �ل �ط��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة
بالقضية الفلسطينية م��ن كونها قضية تحرر
وطني وح��ق شعب في وطنه إل��ى كونها سلطة
تقمع شعبها ملصلحة إسرائيل .وأدخلت ،ألول
مرة في التاريخ ،مهنة مفاوض أزل��ي يستطيب
ّ
ال �ج �ل��وس ال ��ى ط��اول��ة امل �ف��اوض��ات وال ي �م��ل من
اللعب في الوقت الضائع.
لم تقدم جوالت وزير الخارجية األميركية كيري
ال �ع �ش��رة س ��وى ال �ض �غ��وط ع �ل��ى ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين
للقبول بالترتيبات األمنية اإلسرائيلية والعودة
إل ��ى ح��ل امل �س��ائ��ل االق �ت �ص��ادي��ة للفلسطينيني،
وس� ��ط م �غ ��ري ��ات أوروب � �ي� ��ة ب �ت �ق��دي��م م �س��اع��دات
م ��ال� �ي ��ة واق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة واس � �ت � �ث � �م� ��ارات ض �خ �م��ة
م�ق��اب��ل ال��وص��ول إل��ى ات �ف��اق إط ��ار ،ي�ف��رض على
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين ال �ق �ب��ول ب�ت��أج�ي��ل ب�ح��ث امل�س��ائ��ل
ال �س �ي ��اس �ي ��ة امل� �ه� �م ��ة إل� � ��ى م � �ف� ��اوض� ��ات الح� �ق ��ة.
ونالحظ ،هنا ،أنه بينما أكد الرئيس األميركي،
ب��اراك أوباما ،حق الفلسطينيني الحصول على
دولتهم ،فإنه أردف بأنهم «ل� ّ�ن يحصلوا عليها
دفعة واحدة» .وفي األثناء ،تكثف تل أبيب حركة

وال�س�ي��اس�ي��ة ف��ي «دول � ��ة ال ��وح ��دة» ع�ل��ى ح�س��اب
امل �ن��اض �ل�ين وال �ف �ئ ��ات ال �ش �ع �ب �ي��ة ال �ت��ي ت�ع��رض��ت
للسحق على جانبي النهر؟
يحب زي��اد منى أن ي�ك��رر ال�ق��ول إن��ه ج��رى فصل
ما يسميه «عبر األردن» عن فلسطني؛ لديه رغبة
دفينة بالقول إن هذه أرض فلسطينية! صحراء
ف�ل�س �ط�ين ال �ت ��ي ي�س�ك�ن�ه��ا ب� ��دو ّ
رح� � ��ل ،ال ش �ع��ب،
م�س�ت�ع�ي�دًا ال �س��ردي��ة ال�ص�ه�ي��ون�ي��ة ع��ن فلسطني،
ال ب��ل إن��ه ي�ت��واف��ق ،كليًا ،م��ع بنيامني نتنياهو،
ف��ي كتابه «م�ك��ان تحت الشمس» ،ح�ين يؤكد أن
ً
تقسيم فلسطني حصل فعال ،سنة  ،1921بفصل
ّ
غربي النهر!
«عبر األردن» عن فلسطني
ي �ق��ول زي� ��اد م �ن��ى «امل �ن �ط �ل��ق ال�س�ل�ي��م ألي ن�ش��اط
وط� �ن ��ي ق ��وم ��ي ف� ��ي األردن ي �ك �م��ن ف� ��ي ات� �ح ��اده
انصهاريًا مع النضال الفلسطيني» .ونطرح هنا
األسئلة اآلتية:
ـــ ملاذا يستخدم منى ـــ كما في كل كتاباته ـــ تعبير

آن األوان لكي نخرج إلى
أفق جديد يقوم على بناء
حركة تحرر وطني واحدة
في المشرق العربي
«ف ��ي األردن» ،بينما ي�س�ت�خ��دم ي ��اء ال�ن�س�ب��ة في
«فلسطيني» .إن��ه ينظر إل��ى األردن كجغرافيا ال
كوطن ،ويعترف بـ«وطنيني في األردن» ،وليس
بـ«وطنيني أردنيني» .ثم أي «نضال فلسطيني»
ينبغي على «الوطنيني في األردن» أن ينصهروا
فيه؟ في فتح أم في حماس؟ ثم مل��اذا ال ينصهر
ال��وط �ن �ي��ون األردن � �ي� ��ون ف ��ي ال �ن �ض��ال ال� �س ��وري؟
س��وري��ا ه��ي ال��وط��ن األم للكيانات الفلسطينية
واألردن �ي��ة واللبنانية؛ وه��ي م��رك��ز امل�ق��اوم��ة في
مواجهة إسرائيل والرجعية؛ أف�لا يكون املنطق
السليم أن ننصهر في املركز السوري جميعًا؟
ال أعرف من أين يأتي زياد منى بمعلوماته حول
الوضع في األردن ،ليطالب بهذا املطلب املضحك:
«منح الفلسطينيني حاملي التابعية األردن�ي��ة،
حقوقهم املدنية كاملة من دون نقصان »...ولو!
الفلسطينيون ـ�ـ�ـ األردن �ي��ون ـ�ـ�ـ وه��م يشكلون 43
باملئة من األردنيني ـــ مواطنون كاملو املواطنة.
وهم ال يتمتعون فقط بحقوقهم املدنية الكاملة،
ب��ل بحقوقهم السياسية ،بما ف��ي ذل��ك حصتهم
من النيابة وال��وزارة ورئاسة ال��وزارة والوظائف
العليا واألمن واالستخبارات والدرك والصحافة
ال ��خ وأزي � ��دك ع�ل�م��ًا أن ��ه ،ب�س�ب��ب س�ي��اس��ة ال�ن�ظ��ام
القائمة على «أردن��ة الفلسطينيني» ،فإن النخب
الفلسطينية ـــ األردنية تحظى باالمتيازات التي
ّ
ال يحظى ب�ه��ا ن�ظ��راؤه��م األردن �ي��ون .أم أن زي��اد

االستيطان واالستيالء على األراض��ي وتهجير
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي�ين .وع �ل �ي �ن��ا أن ن �ت��ذك��ر ب � ��أن ع��دد
املستوطنني الصهاينة ارتفع منذ أوسلو 1993
حتى اآلن ،أي في ظل املفاوضات املديدة إلنشاء
دولة فلسطينية ،من  260ألف مستوطن إلى520
ألف مستوطن.
ه � ��ل ن� �ع� �ي ��ش ،ب ��ال� �ف� �ع ��ل ،ع� �ش� �ي ��ة ح � ��ل ل �ل �ق �ض �ي��ة

تم وضع القيادة
ّ
الفلسطينية والنظام األردني
أمام خيار التنافس في نيل
رضى واشنطن
الفلسطينية؟ ه��ل سينتهي ه��ذا ال�ك��اب��وس؟ في
كل األحوال ،ال حل من دون االعتراف بـ«يهودية»
دول ��ة إس��رائ �ي��ل؛ ي�ع�ن��ي ذل ��ك ،ت�ل�ق��ائ�ي��ًا ،تقويض
ح��ق ال �ع��ودة بالنسبة إل��ى الج�ئ��ي  ،1948وع��دا
عن صندوق توطني الالجئني الفلسطينيني في
أوستراليا وكندا ،فإن الحل الواقعي املطروح هو
ع��ودة ال�ن��ازح�ين وال�لاج�ئ�ين إل��ى أراض ��ي ال��دول��ة

م �ن��ى ي �ت �ح��دث ع ��ن أك �ث��ر م ��ن م �ل �ي��ون فلسطيني
مقيم ـــ ليس من الالجئني وال النازحني ـــ وإنما
م ��ن م��واط �ن��ي ال �ض �ف��ة ال �غ��رب �ي��ة م ��ن امل �ه��اج��ري��ن
االقتصاديني .هؤالء يتمتعون بالحقوق املدنية،
وتطالب الواليات املتحدة بتجنيسهم كجزء من
الحل النهائي ،فهل يرى منى ما يراه األميركيون؟
■■■
آن األوان لكي نضع كل ذل��ك جانبًا ،ونخرج من
لعبة ال�ق��ط وال �ف��أر الفلسطينية ـ�ـ�ـ األردن �ي��ة ،إل��ى
أفق سياسي جديد ،يقوم على بناء حركة تحرر
وطني واحدة في املشرق العربي ،تضم الوطنيني
الفلسطينيني واألردنيني واللبنانيني والسوريني
وال �ع��راق �ي�ي�ن ،م��ن دون ت�ع�ص�ب��ات ك �ي��ان �ي��ة ،وم��ن
ّ
دون م�ح��اوالت تسلط أو إل�غ��اء أو ان�ص�ه��ار .وال
أري ��د ،ه�ن��ا ،ت �ك��رار م��ا ق�ل�ن��اه م ��رارًا ح��ول ض��رورة
وأولوية الحل املشرقي ألزم��ات التنمية والتقدم
االج�ت�م��اع��ي وال �ق��درة ال��دف��اع�ي��ة لكيانات املشرق
العربي ،ب��ل أختصر ال�ك�لام ح��ول الحل املشرقي
املمكن ألزمة العالقة األردنية الفلسطينية ،وأزمة
الفلسطينيني ،وأزم ��ة ال�ن�ض��ال الفلسطيني بما
هو حركة استرداد وحدة الشعب وتحرير األرض
وتفكيك الكيان الصهيوني.
ً
أوال ،إن أفضل سياق ممكن لتنظيم العالقة بني
ال�ش�ع�ب�ين األردن� ��ي وال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ،ه��و االن��دم��اج
ف ��ي إط� ��ار أوس� ��ع ه ��و اإلط � ��ار امل �ش��رق��ي؛ فبينما
تحمل الكونفدرالية الثنائية مخاطر التوطني
ال�س�ي��اس��ي وال��وط��ن ال �ب��دي��ل واالح� �ت ��راب األه�ل��ي
ّ
ف��ي ظ��ل الخضوع للهيمنة اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ،تشكل
الكونفدرالية املشرقية ،التي تعترف بفلسطني
ً
على ال�ف��ور عضوًا فيها ،م�ج��اال سياسيًا قوميًا
َ
مشتركًا ،يحافظ على هويتي الشعبني الكيانية
على أساس التعددية داخل الوحدة ،وفي خندق
معاد إلسرائيل.
ث� ��ان � �ي� ��ًا ،االع � � � �ت� � � ��راف ،م � ��ن دون اإلض� � � � � ��رار ب ��أي
مكتسبات قائمة ،بجنسية فلسطينية موحدة
للفلسطينيني ،ومعاملتهم على السواء كمواطني
الكونفدرالية املشرقية اآلخرين ،وانخراطهم في
َ
انتخابات مجلس وطني فلسطيني معترف به
من قبل الكونفدرالية.
ث��ال �ث��ًا ،ق�ض�ي��ة امل �ق��اوم��ة ه��ي ق�ض�ي��ة م �ش��رق� ّ�ي��ة ،ال
ك�ي��ان�ي��ة .وامل �ق��اوم��ة ،ب�ك��ل أش�ك��ال�ه��ا ،ه��ي ال�خ�ي��ار
االس�ت��رات�ي�ج��ي ل�ح��رك��ة ال�ت�ح��رر امل�ش��رق�ي��ة ،س��واء
ف��ي م��واج�ه��ة إس��رائ�ي��ل أو ف��ي م��واج�ه��ة الرجعية
العربية.
إن هذه األه��داف تشكل برنامجًا كفاحيًا متعدد
األش � �ك� ��ال وامل � �ي� ��ادي� ��ن ،وت � �ت ��داخ ��ل ،ف ��ي س �ي��اق��ه،
م�س�ت��وي��ات ك�ي��ان�ي��ة وش�ع�ب�ي��ة ،دول �ت� ّ�ي��ة وأه�ل�ي��ة،
دبلوماسية ودفاعية ،تنموية وديموقراطية إلخ.
وك��ل ذل��ك ،يتطلب ح��وارًا م��ن نمط ج��دي��د ،ورؤى
إبداعية ،وتعبئة فكرية وسياسية وجماهيرية،
بالغة املشقة ،وإنما ال مناص منها.

الفلسطينية .وهي عملية ال تتسم بالحد األدنى
م��ن ال��واق�ع�ي��ة ،حتى ل��و اس�ت�ع��اد الفلسطينيون
كامل سيادتهم على أراض��ي ال�ـ  ،1967فما بالك
ح�ين ت �ك��ون األرض امل��وع��ودة ل �ل��دول��ة ،مقتطعة
باملستوطنات جوارها وطرقها وبالجدار العازل
واالح�ت�ي��اج��ات األم�ن�ي��ة اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ف��ي ال�غ��ور،
و«املعنوية» في القدس ...إلخ ،وبال سيادة على
املوارد واملعابر؟
تعاني الضفة الغربية من عملية هجرة ناعمة
م�س�ت�م��رة أدت إل ��ى وف� ��ود م��ا ي �ق��رب م��ن م�ل�ي��ون
م�ه��اج��ر اق �ت �ص��ادي م��ن م��واط�ن�ي�ه��ا إل ��ى األردن،
م�ن��ذ  1988ب �غ��رض اإلق��ام��ة ش�ب��ه ال��دائ �م��ة .وف��ي
ال��واق��ع ،ليس ه�ن��اك ف��رص معيشية واقعية في
الضفة الغربية لعودة ه��ؤالء املهاجرين الجدد
املتزايدين باستمرار ،على رغم كونهم يتمتعون،
بالفعل ،بالجنسية الفلسطينية وحق اإلقامة في
الضفة .الشطب الفعلي لحق العودة ،أي عمليًا
تصفية جوهر القضية الفلسطينية على حساب
األردن ،ستكون خالصة أي حل آت؛ فاملفاوضات
ل�ي�س��ت ل�ع�ب��ة ش�ط��رن��ج ،وإن �م��ا محصلة ل��وق��ائ��ع
س ��اه ��م ال �ن �ظ��ام��ان األردن � � ��ي وال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي ف��ي
خلقها ،عبر ستة عقود.
* عضو األمانة العامة
لحركة اليسار االجتماعي األردني

