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ددعلالا
ويلوي  /زومتزومت

حظيت يوميات عدنان أبو عودة مبراجعات عدة ،راوحت بني
تقريظها والثناء عليها ووصفها بأنّها أهم يوميات سياسية لسيايس
عريب خالل العرشين عا ًما املاضية((( ،أو الرتكيز عىل شخصية كاتبها
ومحاكمة تاريخه السيايس  -وليس يومياته املنشورة  (((-وفقًا ملوقف
سيايس سلبي منه ،وهو أمر يخالف األصول العلمية املتبعة .يف حني
غلب عىل أغلبها عرض ملحتوى اليوميات ،مع تجنب الولوج إىل
تفصيالتها واستخالص العرب منها .ذلك أ َّن هذه اليوميات مل تح َظ
ومتحيصا،
بعد بدراسة عميقة لباحثني مختصني يُعملون فيها نق ًدا
ً
مم ورد فيها يف اتجاه فهم أعمق لتلك التح ّوالت التي
ويستفيدون ّ
طرأت عىل األردن والقضية الفلسطينية والعامل العريب.

مع آرائه الحالية ،إذ هي "وثيقة بنت مرحلتها التاريخية وسياقها،
رئيسا للباحثني.
ومن هنا تأيت أهميتها" .ولذا ،تع ّد اليوميات مصد ًرا ً

خالل عميل يف إعداد اليوميات للنرش ،م ّر يف خاطري أن أتجاوز
وأفس وأوضح
يل واجبات املح ّرر وامل ُع ّد املهنية ألُعلّق ّ
ما تفرضه ع ّ
مم د ّونه أبو عودة يف يومياته ،وهي خواطر تختلط
وأحلل بعضً ا ّ
فيها الدهشة واملفاجأة والتساؤالت والرغبة يف مزيد من اإليضاحات
والكشف عن وقائع كانت ت ُعترب أرسا ًرا .لكن احرتا ًما لحق صاحب
اليوميات وسياسة النارش وتقاليده (املركز العريب لألبحاث ودراسة
اكتفيت مبقدمة منهجية توضح آليات عملنا يف إعداد
السياسات)،
ُ
اليوميات للنرش ،ونُرشت باسم املركز.

ما د ّونه أبو عودة يدخل يف إطار اليوميات ،فهو ليس كتابًا للتاريخ
يُحتم عليه الوقوف عند كل منعطف ،فث ّمة أعوام مل يد ّون فيها
خال له
شيئًا ،ومث ّة أوراق قد فُقدت .وكام ح ّدثني أحد أبنائه ،فإ ّن ً
قد استعار بعض الدفاتر لقراءتها وفقدها ومل يُعدها .وخالل إعداد
هذه املراجعة أحرض لنا أبو عودة دفاتر مالحظات صغرية وقصاصات
ورق لألعوام  1984-1982عرث عليها خالل أعامل صيانة ملنزله ،وتضم
خالصات الجتامع امللك حسني مع الرئيس رونالد ريغان يف أعقاب
مبادرته عام  1982ولقاء جمعه بصالح خلف وفاروق القدومي
بعد انعقاد املجلس الوطني الفلسطيني يف عامن عام  1984وبداية
تشكل تحالف أردين فلسطيني جديد ،ومحارض متعددة للقاءات مع
حسني مبارك وصدام حسني بني عامي  1982و .1984وعىل األرجح
أننا سنعرث الحقًا عىل أوراق جديدة ضمن مكتبته الكبرية قد تساهم
يف مزيد من اإليضاح لبعض املراحل وتفرس بعض الفراغات الزمنية
املوجودة يف اليوميات ،ويف ظ ّني أ ّن ذلك ال يُضعف اليوميات ،بل
يربهن عىل دقتها ،إذ إ َّن ما نُرش ،هو فقط ما كُتب يف حينه ،من دون
أي إضافة الحقة للتوضيح أو التفسري أو لتعبئة الفراغات ،وهو ما قد
يقوم به أبو عودة نفسه إذا أراد كتابة مذكراته يو ًما ما .وإذا فعل،
فإنّه حينها يقوم بقراءة مختلفة لحياته السياسية واملهنية السابقة
بحسب رؤيته الحالية التي قد ال تتفق بالرضورة مع رؤاه السابقة؛
إذ إ َّن املذكرات يف أغلبها تحمل يف طياتها اتجاهات تربيرية ملا سبق
فعله من منظور مختلف عن تاريخ وقوعه.

وما مل أستطعه آنذاك ،ها أنا ذا أعود إليه يف نص املراجعة هذا.
أوضح تقدي ُم اليوميات أنه ُحذف منها النصوص التي تتناول "حوادث
شخصية أو مسلكية أو اتهامات وشكوكًا وحكايات تبتعد ،يف جوهرها،
عن السياق السيايس" (ص )11-10؛ إذ إ َّن هدفنا من تدوين الوقائع
"رشح الحالة السياسية السائدة حينها ،أو إيضاح خيارات اتبع منه ًجا،
فأ ّدى ذلك إىل تغيريات عميقة" (ص  ،)11فث ّمة فارق كبري بني تدوين
اليوميات وكتابة املذكرات ،ومث ّة اختالف يف قيمتها العلمية من حيث
رئيسا أو ثانويًا أمام الباحثني .تُعنى املذكرات بكتابة
كونها مصد ًرا ً
الوقائع التاريخية بعد زمن من حدوثها حني يتف ّرغ كاتبها لكتابتها،
وعادة ما تكون لدى اعتزاله العمل العام أو انتهاء مرحلة ما من
حياته ،فهو يكتبها بأثر رجعي ،وبنا ًء عىل العودة الالحقة إليها،
"والتي غال ًبا ما تختلط فيها الحقائق باملشاعر ،واملواقف املستجدة،
تب ًعا ملشكالت الذاكرة املعروفة" .أ ّما اليوميات فتد ّون "تزام ًنا مع
الوقائع والحوادث ،من موقع املشاركة واالنخراط فيها" ،ولذلك فهي
ُعب عن رؤية أبو عودة يف مرحلة كتابتها ،وقد تتوافق أو ال تتوافق
ت ّ
 1بوصف املؤرخ األردين عيل محافظة ،يف كلمته عن الكتاب ،خالل حفل إشهار الكتاب
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ّ
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ورغبة يف تجسري هذه اله ّوة ما بني اليوميات واملذكرات ،ويف
اإلضاءة عىل بعض الجوانب التي مل تتضمنها اليوميات ،لرضورة
أجريت والزميل معن البياري حوا ًرا مع
إملام القارئ بها ،فقد
ُ
أبو عودة حاولنا فيه تسليط الضوء عىل بعض القضايا وضممناه
إىل الكتاب .لكن ،من اإلنصاف القول إ َّن هذا الحوار قد أثار من
مم تضمنه من إجابات.
األسئلة أكرث ّ

مراجعات وعروض كتب
"يوميات عدنان أبو عودة" بين المحكي والمسكوت عنه

تتضمن اليوميات الكثري من املحيك عنه ،بعضه يق ّدم معلومات جديدة
فهم أعمق لطبيعة النظام يف األردن
مل تكن متاحة من قبل ،وتتيح ً
وآليات اتخاذ القرار فيه ،وللعالقات األردنية  -السورية  -الفلسطينية
املتشابكة واملعقدة ،ولعالقات األردن العربية ،مرو ًرا بحرب ترشين األول/
أكتوبر  1973واالختالف يف املوقفني السوري واملرصي خالل الحرب ،ودور
األردن فيها ،والحرب العراقية  -اإليرانية.
ومث ّة حديث طويل عن قرار الرباط الذي اعرتف مبنظمة التحرير
ممثل رشع ًيا وحي ًدا للشعب الفلسطيني ،ومن ّو اتجاهات
الفلسطينية ً
يفسها أبو عودة ضمن منظومة اختالف املصالح
إقليمية يف األردنّ ،
الشخصية والتنافس عىل الوظائف ،ومواقف أركان النظام املتباينة
حول كيفية التعامل مع القضية الفلسطينية ،وجوالت هرني كيسنجر
املكوكية ،واعتباره الضفة الغربية أرضً ا متناز ًعا عليها بعد قرار
الرباط ،واالتفاق األردين  -الفلسطيني بعد حرب عام  ،1982وحتى
إنهاء االتفاق بقرار من امللك حسني الذي ق ّرر العودة إىل التحالف
مع سورية عرب رسالة اعتذار علنية ،والبحث عن بدائل فلسطينية،
وصول إىل قرار فك االرتباط القانوين واإلداري بالضفة الغربية .ويف
ً
هذا السياق ،ينبغي لنا أن نالحظ موقف امللك حسني املتم ّيز من
باقي أجنحة النظام ،واملختلف عنها يف منعطفات عديدة .وترافق
هذا كله مع نقد الذع أحيانًا لبعض الحكومات يف األردن ،وتنامي
الشعور باملرارة والغربة عن النظام من أحد أركانه األساسيني ،بدآ يف
مرحلة مبكرة يف بداية السبعينيات.
فتح الكتاب ملفات كثرية ،وتناول قضايا كانت غامضة مل يتطرق إليها
سياسيون وباحثون من قبل .لك ّن الكثري من هذه امللفات يحتاج
إىل تفسري وبحث إلجالء ما خفي منها ،فأبو عودة فتح نافذة لفهم
عم كان شائ ًعا ،لكن ،وعرب هذه النافذة ،ينبغي أن ت ُفتح
مختلف ّ
أبواب كثرية ما زالت موصدة .يحيك الكتاب لنا الكثريّ ،إل أ َّن فيه
مم المسته اليوميات وروت حكاياته،
الكثري أيضً ا من املسكوت عنه ّ
لك ّنها تحتاج إىل من يربط هذه الحكايات بعضها ببعض ،أو يفك
بعض أُحجياتها .ولعلّنا هنا نسلّط الضوء عىل بعض تفصيالتها يف
محاولة لحثّ الباحثني عىل املزيد من التعمق فيها.

أيلول /سبتمبر 1970
ال يتط ّرق عدنان أبو عودة إىل حوادث أيلول /سبتمرب  1970إلّ عرب
التوجيهات التي أمالها عليه وصفي التل فور تويل الرائد عدنان
أبو عودة وزارة اإلعالم يف الحكومة العسكرية ،والتي يرشح فيها
التل آليات التعامل اإلعالمي مع الجيش األردين واملدنيني واملقاومة
الفلسطينية ،بحيث تكشف هذه التوجيهات الدور املهم الذي كان
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يؤديه وصفي التل يف دائرة صنع القرار ،وإن مل تكن له صفة رسمية
يف ذلك الوقت.
يروي أبو عودة يف الحوار كيف حذّر امللك حسني ،وهو ضابط يف
املخابرات العامة ،بعد معركة الكرامة  21آذار /مارس  ،1968من
اهتزاز عرشه خالل عامني ،حيث الحظ امل ّد الشعبي العارم الذي
حظيت به املقاومة وضعف األداء الحكومي ،وتوقّع ،عىل ما يبدو،
حدوث نوع من ازدواجية السلطة يف وقت مبكر .وعىل الرغم من
رس التي
انزعاج امللك اآلين من هذه املالحظة ،فقد كانت كلمة ال ّ
ق ّربت أبو عودة من امللك ،وساهمت يف تأهيله وصعوده برسعة من
رتبة رائد إىل وزير.
ال تتط ّرق اليوميات أو الحوار إىل تفسري أسباب االصطدام بني
الجيش األردين واملقاومة ،وال يرتفع الحوار عن سقف الكليشيهات
التي تتحدث عن تجاوزات العمل الفدايئ وازدواجية السلطة ،أو
عن الشعارات التي رفعتها التنظيامت اليسارية ،مثل شعار "كل
السلطة للمقاومة" ،بل من الالفت عدم وجود أي يوميات عن مرحلة
أيلول /سبتمرب ،أو عن عمله السابق يف جهاز املخابرات ،ورمبا ميكن
تفسري ذلك بأ ّن اهتاممه بالكتابة بدأ يف مرحلة متأخرة ،حني انتقل
من العمل الوظيفي األمني إىل العمل السيايس.
حــوادث أيلول /سبتمرب مرحلة مسكوت عنها لدى الطرفني؛
النظام األردين ومنظمة التحرير .ال أحد يريد التح ّدث عنها ،وإذا
كان يف ذلك جانب إيجايب يتعلّق بدرء مت ّزق النسيج املجتمعي ،عرب
إثارة حوادث مضت ،فإ ّن إدراك الظروف السياسية التي أ ّدت إىل
االشتباك بني املقاومة الفلسطينية والجيش األردين ،وسمحت به ،أمر
مهم ،ملا كان له من تأثري بالغ يف بنية النظام األردين ،ويف مستقبل
الثورة الفلسطينية.
(((

منذ حرب حزيران /يونيو  ،1967ربط النظام األردين مصريه بالنظام
املرصي ،ومل يخرج إطالقًا عن دائرة التنسيق املستمر مع جامل
عبد النارص .وتوىل تأليف الحكومات األردنية شخصيات قريبة من
مرص ،مثل بهجت التلهوين وعبد املنعم الرفاعي .كان العامل املرصي
مؤث ًرا يف السياسة الداخلية يف األردن ،وكانت مرص يف حاجة إىل
العمل الفدايئ الذي أيّدته ودعمته ،وقامت بدور مهم يف تطويق
اإلشكاالت التي حدثت بني عامي  1968و .1970لك ّن املقاومة متادت
يف استخدام حقها يف رفض مرشوع روغرز الذي وافقت عليه مرص
واألردن ورفضته سورية ومنظمة التحرير ،يف آب /أغسطس ،1970
 3سيصدر قري ًبا عن املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات كتاب سنوات األزمة:
يوميات أكرم زعيرت ( .)1970-1967وهو من إعداد نافذ أبو حسنة ومعني الطاهر ،ويتضمن
تفصيالت كاملة عن تلك املرحلة.
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وهاجمت عبد النارص بطريقة غري الئقة .ر ّد عبد النارص بإغالق إذاعة
الثورة يف القاهرة ،وتوترت العالقة مبرص .كان هذا املدماك األول يف
قرار أيلول /سبتمرب.
تنصل من
أ ّمــا املدماك الثاين ،فكان يف املوقف العراقي الــذي ّ
تعهداته السابقة بدعم املقاومة ،خوفًا من امتداد النفوذ السوري
يف الساحة األردنية ،بعد محاولة اغتيال امللك حسني التي ات ُهمت
سورية بتدبريها .فتغلّب الخالف الحزيب بني جناحي البعث ،واملصالح
اإلقليمية ،عىل األهداف القومية .هذان العامالن جعال النظام متيق ًنا
مستغل تجاوزات املقاومة ،والشعارات الطفولية اليسارية،
ً
من قراره،
وفقدان الثقة بني الجيش والفدائيني ،ومن دون ذلك ما كان للنظام
أن يتخذ هذا القرار الذي متادت بعض أجنحته فيه إىل النهايات
املعروفة ،وتجاوزت الغطاء املسموح.

وصفي التل
يُبدي عدنان أبو عودة إعجابه الشديد بوصفي التل ،ويربئه ،وامللك
حسني ،من مسؤولية حوادث جرش وعجلون عام  ،1971عىل الرغم
من رفضه الحديث عن صاحب القرار فيها .ويقول إ َّن وصفي التل
كان يعتقد أ َّن مرص لديها قناة السويس تضغط بها من أجل تحقيق
انسحاب إرسائييل ،وسورية غري مهتمة بالجوالن ،أ ّما األردن فإ َّن عليه
واجب اسرتداد القدس ،وإ َّن سالحه الوحيد يف ذلك هو العمل الفدايئ
الذي يجب أن يعمل بالتنسيق مع الجيش األردين ،وإ َّن الهدف من
تشكيل الحكومة العسكرية هو إشعار املقاومة بجدية النظام يف
ضبط األوضاع.
يعزز أكرم زعيرت يف يومياته التي يعكف عليها املركز العريب لألبحاث
ودراسة السياسات هذا الرأي ،ويزيد عليه الكثري ،ويروي قصة وردت
أيضً ا يف كتاب املقاومة الفلسطينية والنظام األردين((( ،أ ّن صحيفة صنداي
عمن ،بتاريخ  6ترشين األول /أكتوبر
تلغراف نرشت تقري ًرا ملراسلها يف ّ
 ،1968يفيد بأ َّن امللك حسني ينوي تحويل األردن إىل بلد للغوريال "حرب
العصابات" ،وأنّه طلب من وصفي التل تأليف الحكومةّ ،إل أ ّن األخري
اشرتط عليه فتح األردن أمام العمل الفدايئ.
وبقية القصة أ ّن امللك حسني أرسل رسالة إىل الصحيفة نفسها،
نرشتها يف عددها الصادر بتاريخ  13ترشين األول /أكتوبر ،1968
ينفي فيها ذلك كله ،مبا فيه تكليفه التل أو علمه برشوطه .واختتم
الرسالة بتالعبه باأللفاظ بأنّه ال يعتزم جعل األردن ملع ًبا ال للغوريال
 4خليل الهندي ،املقاومة الفلسطينية والنظام األردين (بــروت :مركز األبحاث
الفلسطيني.)1971 ،

ويلوي  /زومتزومت

وال للشمبانزي .وتكمن أهمية الخرب يف وصف االنطباع السائد يف
حينه عن وصفي التل .ومث ّة روايات أخرى يرويها زعيرت عن انتقادات
حادة كان التل قد وجهها إىل الحكومة إثر اتخاذها قرارات تح ّد من
حرية العمل الفدايئ ،ويعتقد أكرم زعيرت أ ّن بهجت التلهوين والنفوذ
النارصي هام من ح ّرضا املقاومة عىل وصفي بعد اشتباكات حزيران/
ولعل هذه كانت نقطة االنعطاف النهائية للتل قبل
يونيو ّ .1969
حوادث أيلول /سبتمرب  1970التي كان فيها وصفي التل يف موقع
املشارك يف القرار ،والزم امللك حسني خاللها يف قرص ال ُح ّمر.
إ ّن قصة وصفي التل الذي كان قائ ًدا لكتيبة ضمن جيش اإلنقاذ،
رابطت يف الجليل وجنوب لبنان خالل حرب عام  ،1948وكان
الفريق  -املالزم يف حينها  -عبد الرزاق اليحيى ،القائد الالحق لجيش
التحرير الفلسطيني ،أحد قادة رساياه((( ،تبقى قضية إشكالية تندرج
ضمن املسكوت عنه ،ليس يف اليوميات فحسب ،وإنّ ا يف التاريخ
السيايس األردين والفلسطيني ،حيث ترسم اتجاهات متنوعة صورة
وصفي التل عىل هواها؛ يشيطنه بعضهم يف حني يجعله آخرون،
الحقًا وبعد زمن طويل عىل وفاته ،رم ًزا التجاهات إقليمية متخيّلة،
ال ينبئ تاريخه السيايس أنّه كان عىل عالقة بها .بل لعلّه من الثابت
أ ّن حكومتي وصفي التل وأحمد اللوزي قد اجتهدتا يف رأب الصدع
املجتمعي ،وأ ّن االتجاهات اإلقليمية ضمن منظومة اإلدارة الحكومية
مل تظهر جل ًّيا ّإل بعد عام  ،1973وتنامت برسعة بعد مقررات قمة
الرباط عام  ،1974وهو ما توضحه اليوميات بجالء.
إ ّن هذا يحتاج إىل بحث وتدقيق يوضحان الصورة امللتبسة ،ويضعان
الرجل يف مكانه الصحيح ،حتى ال يصح عليه قول أبو عودة إنّه قتل
أكرث من مرة.

حرب تشرين األول /أكتوبر 1973
يف العارش من أيلول /سبتمرب  ،1973التقى امللك حسني الرئيسني
أنور السادات وحافظ األسد يف القاهرة ،وكان عدنان أبو عودة ضمن
الوفد املرافق للملك .مل ّح الرئيسان إىل احتامل استئناف االشتباكات،
متهي ًدا للوصول إىل وضع تفاويض أفضل ،وطالبا امللك حسني بإيجاد
شكل من
صيغة مقبولة لألردن وتريض املقاومة الفلسطينية ،وتعيد ً
أشكال وجودها عىل الساحة األردنية ،لك ّن امللك أجاب بأ ّن عقارب
الساعة ال تعود إىل الوراء.
رسب موعد
الحقًا ،اتُهم امللك حسني بأنّه ،وبنا ًء عىل هذا االجتامعّ ،
الحرب إىل رئيسة الوزراء اإلرسائيلية غولدا مئري ،وهو ما ينفيه متا ًما
5
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أبو عودة ،الشاهد عىل اللقاء ،حيث مل يُعلِم الرئيسان امللك مبوعد
نشوب الحرب ،وهو ما يبدو مطابقًا للواقع .إذ يقدم لنا أبو عودة
نفسه شاه ًدا آخر عىل عدم إبالغ امللك مبوعد الحرب وذلك يف
محرض االجتامع املشار إليه بني صالح خلف وامللك عام (((1984؛ إذ
يروي صالح خلف عىل لسان السادات أنه أبلغ القيادة الفلسطينية
لدى اجتامعه بها يف برج العرب قبل الحرب بنيّة شن حرب وطلب
منهم إخفاء بعض التفاصيل عن الرئيس األسد وقال إنه مل يبلغ امللك
حسني بها ألنه ال يريده أن يشارك فيها حتى ال يستفيد من نتائجها.
املسكوت عنه هو ما ورد يف مصادر أجنبية أخرى أ ّن امللك قد
علم مبوعد الحرب عرب اخرتاق لالستخبارات األردنية لرئاسة األركان
السورية .يف سورية مل يكن يعلم باملوعد سوى الرئيس األسد وعدد
محدود من كبار القادة ال يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة ،إذا
صدقت املصادر األجنبية(((.
ويف جميع األحوال ،فإ ّن املصادر نفسها تقول إ ّن غولدا مئري مل تصدق
هذا الخرب ومل تلتفت إليه ،لك ّن دفاع أبو عودة عن امللك حسني يف
لقاء مع التلفزيون الربيطاين  ،BBCونفيه تلك الواقعة أمام محللني
غربيني أكّدوا وقوعها ،أعادا أبو عودة مرة أخرى إىل املشهد السيايس
يف األردن عرب تعيينه يف مجلس األعيان.
يف املحيك عن الحرب مفاجآت كثرية يف عدم التنسيق بني القيادتني
السورية واملرصية ،بل يف داخل القيادة السورية نفسها؛ ففي حني
يطلب السادات من امللك عدم دخول املعركة إلّ بعد أن يُح ّرر
السوريون الجوالن ،وبعد إحراز تق ّدم ملموس عىل الجبهة املرصية،
يلح الرئيس األسد عىل فتح الجبهة األردنية فو ًرا .أ ّما العامد مصطفى
ّ
طالس ،رئيس األركان ،فيطلب إرسال فرقة عسكرية للجبهة السورية
من دون أن يعلم عن طلب رئيسه فتح الجبهة األردنية ،وسط
انزعاج واضح من امللك حسني لعدم إعالمه مبوعد الحرب أو التنسيق
املسبق معه حولها.
يال َحظ أ ّن العالقات خالل أيام الحرب كانت جيدة مع السادات
تغيت هذه الصورة
ومتوترة مع األسد ،أ ّما بعد انتهاء الحرب فقد ّ
متا ًما مع بدء مساعي السادات لفك االرتباط ،والبحث يف التسوية،
وحاجة السادات إىل غطاء للمرحلة املقبلة ،وجده لدى منظمة
التحرير ،بعد أن ابتزها باحتامل عودة الضفة إىل األردن .من هنا،
أصبح املوقف األردين أقرب إىل املوقف السوري ،وبدأت فرتة من
العالقات الذهبية ت ُ ّوجت مبباحثات الوحدة بينهام عام .1977
 6قدم لنا أبو عودة هذا املحرض بعد نرش اليوميات.
(عمن :الدار األهلية،)2015 ،
 7انظر :جاك أوكونيل ،مستشار امللك ،ترجمة عامد عبده ّ
ص .127-125
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فصل القوات على الجبهة األردنية؛
نموذج مبكر عن اتفاق أوسلو
حاول األردن جاه ًدا تحقيق فصل للقوات عىل الجبهة األردنية بعد
حرب أكتوبر ،أسوة مبا جرى عىل الجبهتني املرصية والسورية .يف
البداية ،كان مث ّة موافقة أمريكية وإرسائيلية ،ولكن ضمن صيغة
عم جرى عىل الجبهات األخرى؛ إذ اشرتط اإلرسائيليون ،عرب
مختلفة ّ
هرني كيسنجر ،خالل مباحثات أُجريت معه يف واشنطن ،يف آب/
أغسطس  1974أن يجري اإلبقاء "عىل خطوط وقف إطالق النار
كام هي ،واالنسحاب من بعض املناطق املأهولة يف الداخل ،ويُؤجل
أي بحث حول القدس واملستوطنات إىل مرحلة الحقة" .ت ُذكّرنا
هذه الصيغة اإلرسائيلية ،مبا اتُفق عليه الحقًا يف اتفاق أوسلو بني
إرسائيل ومنظمة التحرير ،الذي ُوقّع يف واشنطن عام  ،1993و ُعرف
ونص عىل إعادة انتشار ،وليس انسحاب،
باتفاق غزة  -أريحا ً
أولّ ،
البت يف
الجيش اإلرسائييل من بعض املناطق املأهولة ،وتأجيل ّ
القضايا األخرى.
لكن رسعان ما اتفق هرني كيسنجر والسادات عىل أ ّن األردن مل
يكن دولة محاربة ،عىل الرغم من إرساله أكرث من فرقة إىل الجبهة
السورية ،مبعنى أ ّن الجبهة األردنية مل ت ُفتح ،ور ّد السادات عىل شكوى
األردن من محاوالت إسامعيل فهمي ،وزير الخارجية املرصي ،إعاقة
فك االرتباط عىل الجبهة األردنية ،بأ ّن األردن قد أضاع فرصة اعتباره
دولة محاربة عندما رفض الطلب املرصي بإدخال وحدات كوماندوز
مرصية عرب أراضيه بعد  19ترشين األول /أكتوبر للقيام بعمليات يف
العمق اإلرسائييل ،إثر متكّن الجيش اإلرسائييل من إحداث ثغرة عىل
علم أ ّن السادات كان قد نصح امللك حسني مرا ًرا
الجبهة املرصيةً ،
خالل الحرب بعدم فتح جبهة من الحدود األردنية ّإل بعد تحرير
الجوالن واندفاع القوات السورية ،وبعد تق ّدم القوات املرصية يف
سيناء .ومن الواضح ارتباط املوقف املرصي الجديد باستغالل الخالف
بني منظمة التحرير واألردن.
ويف جميع األحوال ،توقفت املحاوالت األردنية بتحقيق فصل للقوات
عىل الجبهة األردنية ،يحقق لألردن موطئ قدم يف الضفة الغربية،
باعتبارها دولة غري محاربة ،عىل الرغم من اقرتاح طريف من زيد
الرفاعي بأن يُطلق بعض الطلقات ،والرد الساخر عليه من هرني
كيسنجر باعتبارها فكرة معقولة! كام جاء يف اليوميات .لك ّن هذه
اآلمال تبخرت متا ًما بعد قرار مؤمتر القمة العريب يف الرباط عام ،1974
باالعرتاف مبنظمة التحرير ممث ًّل رشعيًا ووحي ًدا للشعب الفلسطيني،
حيث اعترب كيسنجر حينها أ ّن الضفة الغربية أصبحت أرضً ا متناز ًعا
عليها ،ومل يعد لألردن صلة مبارشة بها.
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وإذا كان قرار الرباط قد ع ّزز الشخصية الفلسطينية ،ووحدانية
متثيل املنظمة فيها ،فإنّه استُخدم من جهة أخرى يف اتجاه إيجاد
مربرات لتنصل إرسائيل من التزاماتها الدولية ،بذريعة أ ّن هذه
األرض مل تعد أرضً ا خاضعة للسيادة األردنية ،كام كانت حالها
عشية احتاللها يف حرب حزيران ،ومن جهة أخرى استُخدم يف اتجاه
انتزاع تنازالت متتالية من منظمة التحرير ،بذريعة تأهيلها لعملية
التسوية السياسية.

لقاءات الملك حسين مع
اإلسرائيليين
يف عام  1981بث التلفزيون السوري تقري ًرا عن لقاء جرى يف عام
 1977بني امللك حسني وموشيه ديان .أبدى رئيس الوزراء األردين
مرض بدران انزعا ًجا شدي ًدا من هذا الخرب؛ كونه ال يعلم به ،وتف ّحص
الجريدة الرسمية للتأكد من مكان وجود امللك يف ذلك التاريخ.
ومبراجعة األستاذ عدنان امللك أق ّر بحدوث هذا اللقاء وغريه ،معت ًربا
أ ّن دافعه يف ذلك هو محاولة إنقاذ القدس بأي وسيلة كانت ،وفقًا ملا
اتفق عليه مع عبد النارص من دون أن يذهب يف اتجاه صلح منفرد.
الالفت يف هذا املوضوع أ ّن عدنان أبو عودة ،وعىل الرغم من التصاقه
الوثيق بامللك حسني فإنّه ،وعرب يومياته ،مل يتحدث سوى عن لقاءين
جمعا امللك ببعض املسؤولني الصهاينة ،حرض أحدهام ،وهو مع
يتسحاق شامري يف منزل امللك يف لندن عام  ،1988مع أ ّن امللك نفسه،
كام هي الحال يف العديد من املصادر ،يتحدث عن عرشات اللقاءات
واملباحثات مع مسؤولني صهاينة ،ويؤكد أ ّن إجاميل هذه اللقاءات مل
يؤ ِد إىل أي نتيجة ،وأنّه ملس بوضوح عدم وجود أي نية لالنسحاب
من الضفة الغربية وتسليمها لألردن ،بغض النظر عن سخاء عرض
السالم املقدم لهم.
عدم ذكر عدنان هذه اللقاءات ،واالكتفاء مبا أورده امللك ،وانزعاج
رئيس الوزراء الذي كان يشغل قبل توليه هذا املنصب وظيفة مدير
املخابرات العامة من عدم علمه بلقاءات امللك وسعيه للتأكد منها،
يثري ذلك مسألة الوالية العامة للحكومات يف األردن ،ويف ما إذا كانت
الوزارات املتعاقبة عىل صلة كاملة مبجريات األمور وممسكة بها
كام ينص الدستور ،أم أ ّن هذه القضايا تقع ضمن مهامت القرص
املليك حرصيًا ،ويعلم بها نخبة محدودة من الدولة العميقة .وهو ما
يقود إىل البحث ،عرب صفحات الكتاب املختلفة ،يف ظروف تشكيل
الحكومات وعملها وآليات اتخاذ القرار فيها ،والتي يسهب أبو عودة
يف الحديث عنها ضمن نقده الشديد حكومة زيد الرفاعي ،أو لدى
حديثه عن كيفية اتخاذ قرار وقف التعاون مع منظمة التحرير،

ددعلالا
ويلوي  /زومتزومت

واالعتذار من سورية ،وفك االرتباط ،وما إىل ذلك من قرارات تكشف
بوضوح عن املنهج املتبع.

العالقات
األردنية  -السورية  -الفلسطينية
يد ّون عدنان أبو عودة تفصيالت ومحارض الجتامعات مع القيادتني
السورية والفلسطينية ،كل عىل حدة .كام يذكر أنباء عن محاوالت
اغتيال لرئيس الوزراء أو لقيادات من "اإلخوان املسلمني" يف األردن
عام  ،1981اتُهمت سورية بالوقوف وراءها ،ويف أعوام أخرى يورد
محارض اجتامعات الوحدة األردنية  -السورية ( ،)1977أ ّما بعد
رسالة امللك حسني االعتذارية للرئيس األسد ،والتي رافقت انهيار
رضا الجتامع
املباحثات الفلسطينية  -األردنية عام  ،1986يسجل مح ً
مع الرئيس حافظ األسد جرى التطرق فيه إىل إيجاد قيادة بديلة من
يارس عرفات ،يف حني أنّه يف أعوام سابقة يدون يف يومياته رسالة من
الرئيس محمود عباس يقول فيها إن الرئيس األسد طلب من الفصائل
الفلسطينية القيام بتفجريات يف األردن.
مث ّة حاجة إىل تحليل تلك العالقات املتشابكة ،وأكاد أزعم أنّه مل مير
يوم يف تاريخها إلّ وكان ضلعان من هذا املثلث يقف ض ّد الضلع
الثالث ،مع مراعاة أ ّن هذه املعادلة كانت دامئة التغيري .وميكن
مالحظة أ ّن ما قبل حرب أكتوبر كان النظام األردين يعيش يف ما يشبه
العزلة .لكن بعد هذه الحرب ،ونتيجة التقارب املرصي  -الفلسطيني،
وجنوح مرص يف اتجاه التسوية املنفردة ،ورغبتها يف جذب
منظمة التحرير إىل صفها ،طرأ تح ّول عىل هذه العالقة ،وشهدت
العالقات األردنية  -السورية تحس ًنا الفتًا ت ُ ّوج مبباحثات الوحدة
السورية  -الفلسطينية التي أسفرت عن تنقل مواطني البلدين
بالهوية الشخصية ،وشملت البحث يف املناهج التعليمية ،بل يف مصري
 800ألف فلسطيني يقيمون يف األردن ،بحسب عبد السالم املجايل،
ضمن دولة الوحدة املرتقبة.
وتغي املوقف السوري من أطرافها،
ّ
ولعل الحرب األهلية يف لبنانّ ،
والرغبة يف االستفادة من عالقات النظام األردين باملعسكر اليميني
يف لبنان ،شكّلت عوامل إضافية لهذا التقارب .وهي الفرتة نفسها
التي شهدت خالفًا سوريًا  -فلسطينيًا وصل إىل ح ّد االقتتال .وبطبيعة
الحال ،فإ ّن عالقات منظمة التحرير بالنظام األردين ،وبعد حوادث
أيلول /سبتمرب  ،1970ومرشوع اململكة العربية املتحدة ،وصولً إىل
قرار الرباط عام  ،1974كانت مرتدية ويسودها الخوف من اآلخر
واالتهامات املتبادلة ،والتنازع عىل من يحتل املقعد الفلسطيني يف
قطار التسوية.

مراجعات وعروض كتب
"يوميات عدنان أبو عودة" بين المحكي والمسكوت عنه

تغيت املعادلة الحقًا ،وبدا أ ّن مث ّة تنسيقًا فلسطين ًيا  -أردن ًيا بدأت
ّ
مالمحه األوىل منذ عام  ،1979لك ّنه تبلور بعد اجتياح بريوت عام
 ،1982وكان دافعه الرئيس محاولة الطرفني تلبية الرشوط األمريكية
للدخول يف مباحثات سالم عرب تقديم مظلة أردنية ،وتأجيل البت يف
مصري الضفة الغربية من خالل الحديث عن اتحاد فدرايل أو كونفدرايل.
استمر ذلك العرص الذهبي يف العالقات األردنية  -الفلسطينية حتى
عام  ،1986حني ترددت منظمة التحرير يف االعرتاف بقرار مجلس
األمن  ،242ووجد امللك حسني يف ذلك فرصته للتنصل من االتفاق
األردين  -الفلسطيني ،واستبق ذلك برسالة اعتذارية للرئيس األسد
بُثّت عىل التلفزيون األردين.
من الواضح أ ّن املحرك يف ذلك كله هو محاولة كل طرف االستئثار
بالنصيب األكرب من عملية سالم متوهمة ،إضافة إىل رغبة الرئيس
حافظ األسد يف القيام بدور األخ األكرب يف اإلقليم .وتزخر اليوميات
بعرشات القصص التي تؤيد هذا االستنتاج ،وتضع العالقات
األردنية  -السورية  -الفلسطينية يف مكانها الصحيح.

العالقات األردنية  -الفلسطينية
من الهواجس األمنية إلى العالقات
السياسية
لعل تط ّور عالقة عدنان أبو عودة بقيادة حركة "فتح" ومنظمة
التحرير ميثّل منوذ ًجا لتط ّور العالقة بني املنظمة والنظام األردين ،فمن
الهواجس األمنية ومحاوالت االغتيال املتعددة ،إىل إبعاده عن الوفد
األردين ،إىل مؤمتر القمة العربية يف الرباط عام  1974بذريعة تكريس
جهد الطاقم األمني املرافق لحامية امللك .ويروي أبو عودة أ ّن خالد
الحسن قد رفض مصافحته يف أحد املؤمترات أل ّن يديه ملوثتان
بالدم الفلسطيني.
من املعلوم أيضً ا أ ّن أبو عودة حذّر امللك بعد معركة الكرامة من
احتامل اهتزاز عرشه ،وأ ّن األردن شهد مرحلة من ازدواجية السلطة،
ومن املعارك الدامية بني الجيش األردين واملقاومة الفلسطينية ،انتهت
مم ولّد ج ًوا
بخروج املقاومة املسلحة نهائ ًيا من األردن عام ّ ،1971
من العداء املستحكم يف تلك املرحلة .وجاءت مقررات الرباط الخاصة
باالعرتاف مبنظمة التحرير ممث ًّل رشع ًيا ووحي ًدا للشعب الفلسطيني
لتفرض مرحلة جديدة من التعاطي السيايس بني الطرفني.
من الواضح ،وبحسب اليوميات ،أ ّن قبول النظام األردين بهذه املسألة
سهل ،وأ ّن املوقف يف مواجهة ذلك مل يكن يس ًريا ،وميكن
مل يكن أم ًرا ً
تلخيص االتجاهات السائدة منذ ذلك التاريخ كام ييل:
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•منو اتجاه إقليمي يرى يف هذا القرار فرصته الستالم اإلدارات
واملواقع الحكومية املختلفة.

•اتجاه يرى أ ّن الدول العربية لن تلبث أن ترتاجع عن هذا القرار
وتعيد تسليم زمام األمور إىل امللك ،بعد أن تكتشف عجز
عب عنه زيد الرفاعي يف اجتامع مجلس
منظمة التحرير ،وهو ما ّ
الوزراء ،وإن ك ّنا نعتقد أ ّن تلك الترصيحات مل تكن أكرث من
محاولة للتنفيس عن اإلحباط السائد يف حينه.
•اتجاه يرى أ ّن التعامل مع املنظمة ينبغي له أن يظل منطلقًا
من املنظار األمني فحسب ،وقد ظل هذا االتجاه سائ ًدا ،حتى
تساءل أبو عودة يف حوار مع امللك عام  1979إن مل يكن الوقت
قد حان لتتجاوز العالقة باملنظمة املنظور األمني إىل املنظور
السيايس ،فأجاب امللك باإليجاب.
•اتجاه آخر يرى أ ّن قرار الرباط وانغامس املنظمة يف التسوية
السياسية مثّال فرصة لألردن ليبتعد عن تعقيدات القضية
الفلسطينية ،وأ ّن واجــب األردن يجب ألّ يتع ّدى واجب
موريتانيا يف تأييد القضية الفلسطينية يف املحافل الدولية .بل
يف تعليق للرشيف زيد بن شاكر مث ّة تحفّظ عىل إعادة الدور
األردين يف القضية الفلسطينية صيانة للهاشميني من الوقوع يف
منزلقاتها أو التفاوض مع العدو.

•موقف امللك حسني كان خليطًا من هذا كله ،ويتأثر بطبيعة
الحال بالتطورات السياسية واالتجاهات الداخلية ،ويتامىش
معها أحيانًا ،لك ّنه يف حقيقة األمر ،وحتى قرار فك االرتباط
القانوين واإلداري ،مل يكن مرتا ًحا للتخيل عن نصف مملكته،
وكان يسعى بجهده كله لالحتفاظ بها ،سواء أكان ذلك يف
معاداة منظمة التحرير واالقتتال معها أم عرب الوصول إىل
اتفاق أردين  -فلسطيني ينظم العالقات بني الطرفني ،ويضمن
مشاركة الطرفني يف أي تسوية محتملة ،أو من خالل االعرتاف
بتمثيل جزيئ للمنظمة وتأجيل مصري الضفة الغربية إىل ما بعد
اسرتجاعها ،أو االنقالب عىل االتفاق مع املنظمة والتحالف مع
سورية ،أو بناء شبكة واسعة من مؤيديه يف داخل األرض املحتلة،
ومحاولة االتفاق مع شمعون بريس عىل إيجاد هيئات متثيلية
يف الضفة الغربية ،وعرب االتصاالت املتكررة مع القادة الصهاينة
يف محاولة لتحقيق انسحاب ما يتيح عودة السيطرة األردنية.
بإيجاز ،ميكن القول إ ّن السياسة األردنية ،ومن خالل اليوميات،
كانت خليطًا من جميع ما سبق ،لك ّن عني امللك مل تغفل قط عن
مرشوعه الرئيس بعودة الضفة الغربية؛ سواء عرب مرشوع مملكة
عربية متحدة أم عرب اتفاق أردين  -فلسطيني ضمن صيغة فدرالية
أو كونفدرالية ،واستمر ذلك حتى اندالع االنتفاضة األوىل.
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خلقت االنتفاضة واق ًعا جدي ًدا مل يكن متوق ًعا ضمن املعطيات السياسية
القامئة ،فقد أعادت االعتبار إىل منظمة التحرير بعد خروجها من بريوت
عام  ،1982وبعد انهيار االتفاق األردين  -الفلسطيني عام  ،1986وهو
ما حمل امللك حسني عىل إعالن فك االرتباط ،أي إعالن التخيل عن
مسؤوليته املتعلقة بالضفة الغربية بعد أعوام من قرار قمة الرباط.
ملاذا جرى فك االرتباط؟ التفسري املعلن يف اليوميات هو انزعاج
امللك من بيان للقيادة املوحدة لالنتفاضة يتعلق مبحاربة موظفي
السلطة األردنية العاملني يف الضفة الغربية ،لك ّن الحقيقة تتجاوز
ذلك؛ فهذا اإلعالن كان مبنزلة اعرتاف بعاملني رئيسني ،وهام :اقتناع
امللك باستحالة الوصول إىل اتفاق ٍ
مرض له مع اإلرسائيليني بعد أعوام
من محاولته ذلك ،والثاين االعرتاف باملكانة الجديدة التي اكتسبتها
املنظمة من خالل االنتفاضة.
وختا ًما ،ينبغي لنا اإلشارة إىل أ ّن أبو عودة الذي كان نقطة تركيز
واضحة لإلعالم الفلسطيني ،بوصفه رم ًزا معاديًا ،قد تح ّول إىل

ددعلالا
ويلوي  /زومتزومت

صديق وجرس للحوار مع القيادة الفلسطينية يف النصف الثاين من
السبعينيات ،وحتى اللحظات األخرية لالتفاق األردين  -الفلسطيني،
وتحفل اليوميات بعرشات الرسائل من محمود عباس ترشح
بالتفصيل أوضاع منظمة التحرير و"فتح" والوضع الداخيل يف سورية.
كام أ ّن الكثري من مفاصل هذه اليوميات قد ال تعكس موقف عدنان
أبو عودة نفسه بقدر ما هي تسجيل لوقائع وحوادث جرت وشارك
فيها ،بل لعلّه يقوم بصوغ خطاب للملك ال يتفق مع بعض آرائه،
فهو يفصل بني موقفه بوصفه سياسيًا يشارك يف وضع السياسات،
وموقعه بوصفه موظفًا يف الخدمة العامة يقوم بتنفيذ التوجيهات.
مث ّة لحظات وافرة يف اليوميات متثّل بو ًحا ال مثيل له من أحد أعمدة
النظام حني يتحدث بأمل عن منو اتجاهات إقليمية ،ولعل هذا البوح
الذي بدأ يخرج إىل خارج إطار تدوين اليوميات ،وبعد أعوام الخدمة
الطويلة ،هو ما قاده للمثول أمام املدعي العام بتهمة إثارة النعرات
كاملنبت ال أرضً ا قطع
اإلقليمية ،ليجد نفسه كام قال يف وقت مبكر،
ّ
وال ظه ًرا أبقى.

