
قضايا

معين الطاهر

ــات الــرئــاســيــة  ــابـ ــتـــخـ ُحـــســـمـــت االنـ
األمــيــركــيــة، أو تــكــاد. ومـــع اقــتــراب 
الــرئــيــس املــنــتــخــب جـــو بـــايـــدن من 
الجلوس في املكتب البيضاوي، الذي سيرحل 
عنه، غير مأسوٍف عليه، دونالد ترامب، تعود 
ــداول، بــشــأن املــوقــف  ــتــ األســئــلــة ذاتـــهـــا إلــــى الــ
األميركي من القضية الفلسطينية، وما الذي 
الــعــرب وقضاياهم  فــي حــال  بــايــدن  سيغّيره 
ومــواقــف زعمائهم، وهــو مــا أشـــار إلــيــه مقال 
للكاتب »في انتظار بايدن« )صحيفة العربي 
الجديد، 2020/9/23(، أو في حال األميركيني 
األوســطــيــة، وهــي أسئلة  الــشــرق  وسياستهم 
وجــــدت أجــوبــتــهــا مــنــذ زمــــن، لــكــنــهــا لـــم تجد 
عيونًا ترى وآذانًا تسمع، لتعتبر من تجاربها 
ودروسها. وفي هذا املطالعة، عــودة 39 عامًا 
إلــــى الـــــــوراء، إلــــى الــســابــع مـــن أغــســطــس/ آب 
1981، حني أرسل ملك األردن الراحل، الحسني 
بن طالل، رسالة طويلة إلى الرئيس األميركي، 
د فيها ما جــاء في خطبه 

ّ
رونــالــد ريــغــان، يفن

مـــن اّدعـــــــاءات تــاريــخــيــة بــاطــلــة، ومـــن تفسير 
مغلوط لقرارات األمم املتحدة، وانحياٍز كامٍل 
 مــن أهـــم ما 

ّ
ــة الــصــهــيــونــيــة. ولــعــل إلـــى الـــروايـ

جاء أيضًا في الرسالة، ذلك األلم الواضح من 
فق مع روايــة 

ّ
موقف بعض الــقــادة الــعــرب، املت

كــان يتنبأ بعصر  تــرامــب – نتنياهو، وكــأنــه 
تــــرامــــب وصـــفـــقـــتـــه، وتـــطـــبـــيـــع بـــعـــض الـــعـــرب 

وتحالفهم مع العدو الصهيوني.
تعود هذه القصة إلى عام 2018، حني أصدر 
السياسات  ودراســـة  لألبحاث  العربي  املــركــز 
 ،»1988-1970 عـــــودة  ــو  أبــ ــان  ــدنـ عـ »يـــومـــيـــات 
ــابـــق، ومــســتــشــار املــلــك  ــر األردنـــــــي الـــسـ الــــوزيــ
حسني ورئيس ديوانه امللكي. وقد لفت نظري، 
فــراغــات زمنية  اليوميات، وجــود  لهذه  مــعــّدًا 
فيها لحوادث مهمة وقعت خالل هذه الفترة، 
كـــان فيها ألبـــو عـــودة دور ومــشــاركــة، وعبثًا 
حــاولــنــا الــبــحــث عنها فــي حــيــنــه. وقـــد أشــرت 
إلى ذلك في مقّدمة الكتاب، وفي مراجعتي له 
في مجلة سياسات عربية )العدد 33، يوليو/ 

تموز 2018(.  
بــعــد نــحــو عــــام مـــن صـــــدور الـــيـــومـــيـــات، قـــّرر 
ــــالء الــطــابــق األول مـــن مــنــزلــه،  ــــودة إخـ ــو عـ أبــ
الــذي يضّم مكتبته، وهناك عثرنا، بني ثنايا 
األدراج والــكــتــب واملــلــفــات، على كــمٍّ هــائــٍل من 
اليوميات  فــراغ  التي مألت  والوثائق  األوراق 
ــا وتــصــنــيــفــهــا  ــا. بـــعـــد فــــرزهــ ــابـــق نـــشـــرهـ الـــسـ
وحفظها ضمن أرشيف »ذاكرة فلسطني«، في 
السياسات،  ودراســـة  لألبحاث  العربي  املركز 
ق 

ّ
استقّر الــرأي على أن ُينتخب منها ما يتعل

بالعالقات األردنية - الفلسطينية، وما يرتبط 
بها مــن مباحثات وتــطــّورات عربية ودولــيــة. 
ــأن أفــــرجــــت الــــواليــــات  ــ ــد حــالــفــنــا الـــحـــظ بـ ــ وقـ
املــتــحــدة األمــيــركــيــة عــن وثــائــق تــلــك املــرحــلــة، 
ــى مــضــاهــاة  ــ ــز إلـ فــلــجــأ الـــبـــاحـــثـــون فــــي املــــركــ
بــعــض الــوثــائــق ومــطــابــقــتــهــا بــاملــوجــودة في 
لتستدرك  عنها،  ــفــرج 

ُ
امل األميركية  األراشــيــف 

مــا سبقها، وتحمل  الــجــديــدة  اليوميات  هــذه 
عــنــوان »األرض والـــزمـــن والـــســـالم«، مــع بقاء 
األوراق األخرى متاحة للباحثني الجاّدين في 
أرشيف املركز العربي. ومن ضمن هذه، كانت 
رســـالـــة املــلــك حــســني إلــــى الــرئــيــس األمــيــركــي 

رونالد ريغان.

قواسم مشتركة
ــارات املــجــامــلــة الــتــقــلــيــديــة، يــحــاول  ــبــ بــعــد عــ
الحسني أن يوجد قاسمًا مشتركًا بني العرب 
ــرًا بـــأنـــه »حــفــيــد شـــريـــف مكة  ــذّكــ وأمـــيـــركـــا، مــ
املــكــرمــة، الــحــســني بــن عــلــي، الـــذي قـــاد الــثــورة 
العربية الكبرى عام 1916، فكان أول من سعى 
إلى تطبيق مبادئ الرئيس األميركي توماس 
 

ّ
ويلسون، من أجل أن يكون للفلسطينيني الحق

فــي تقرير مــصــيــرهــم«. وهــي املــبــادئ األربــعــة 
أمــام  فــي خطابه  أعلنها ويلسون  الــتــي  عشر 
يناير/  من  الثامن  في  األميركي،  الكونغرس 
كانون الثاني 1918. وتناولت الرسالة أفكارًا 
والديمقراطية،  املعاهدات،  علنية  حول  مهمة 
 تــقــريــر املــصــيــر، »ولــتــحــقــيــق مــثــل هــذه 

ّ
وحــــق

األهداف، قام العرب بثورتهم«. لكن امللك يرى 
فــي مــمــارســات الـــواليـــات املــتــحــدة الفعلية ما 
يتنافى مع هذه القواسم املشتركة، بل ويراها 
للفلسطينيني«،  املــصــيــر  تــقــريــر   

ّ
ــق حـ »تـــهـــّدد 

التي  لــألمــة  الحضارية  الهوية  أيــضــًا  وتــهــّدد 
تتعّرض لضغوط أميركية مختلفة؛ إذ، »حني 
، بل حني تكون هويتنا 

ّ
يكون مثل هــذا الحق

من  جــديــدٍة  ــواٍع  ألنـ معّرضة  كلها  الحضارية 
قحمت فيها الواليات 

ُ
أ الضغوط، أشّد خطرًا، 

املتحدة األميركية«.
لذا، يرى امللك حسني أن ثّمة أزمة جدّية تلوح 
عــيــد رئــيــس وزراء إســرائــيــل، 

ُ
فــي األفــــق؛ إذ »أ

مناحيم بيغن، إلى السلطة، فوق موجة عداٍء 
ــل غــالــبــيــة 

ّ
يــمــث ــه  ــ ـ

ّ
أن  - أّي شـــك  تـــوضـــح - دون 

اإلســرائــيــلــيــني، روحـــًا وإرادة ورغــبــة«، معّرفًا 
عرف 

ُ
ة ت

ّ
ة املحتل

ّ
 مدينة غز

ّ
الرئيس ريغان بأن

 إلـــى هـــاشـــم، الــجــّد 
ً
ة هـــاشـــم، نــســبــة

ّ
بــاســم غــــز

ُدِفـــن فيها في  الــذي  األعــلــى للبيت الهاشمي، 
 
ّ
القرن الخامس املــيــالدي. ومــع هــذا كله، »فــإن

ــرٍة  ــ ــو مــــن أسـ ــ ــيـــل شــــــــارون، وهـ ــئـ الـــجـــنـــرال أريـ
بولندية مهاجرة إلى فلسطني، صّرح ذات مّرة 
 على فلسطني 

ً
ه يعتبرني دخيال

ّ
بسخرية بأن

رئيس  بيغن،  ومناحيم  الفلسطينيني!  وعلى 

الــوزراء اإلسرائيلي املولود في بولندا أيضًا، 
ــــــه[ »إســرائــيــل 

ّ
أشــــار مـــؤخـــرًا لـــــألردن عــلــى ]أن

الشرقية«، مستعرضًا أحوال املنطقة؛ »فلبنان 
ُينتهك من جديد. والدمار الذي يفتك بأرواح 
ليس  والفلسطينيني وممتلكاتهم  اللبنانيني 

في حاجٍة إلى مزيد من اإليضاح«. 
وعــلــى صعيد األرض املــحــتــلــة »قــامــت أخــيــرًا 
اٍت  ــاتـــخـــاذ إجــــــــراء الـــحـــكـــومـــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة بـ
فــي املــنــاطــق الــعــربــيــة املــحــتــلــة، مــن شــأنــهــا أن 
ــدودًا إلســـرائـــيـــل«،  ــ تــجــعــل مـــن نــهــر األردن حــ
ــاء  ــ ويـــضـــيـــف: »الـــزعـــامـــات الــســيــاســيــة ورؤسـ
الغربية وفــي قطاع غزة  الضفة  البلديات في 
 

َّ
اإلسرائيلية حق األوامــر  بموجب  محرومون 

 الــبــلــديــات واملــؤســســات 
ّ
االجــتــمــاع مــعــًا. وإن

م 
ّ
األخـــرى والــجــمــعــيــات، قــد ُحــظــر عليها تسل

مــنــذ سنة  األردن  دأب  الـــتـــي  املــالــيــة  املــعــونــة 
وجيزة،  فترة  ومنذ  لها.  تقديمها  على   1967
م 

ّ
منعت إسرائيل هذه الجهات أيضًا من تسل

املـــعـــونـــة الـــتـــي يــقــّدمــهــا الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي لها 
الفلسطينية   - ــة  ــيــ األردنــ الــلــجــنــة  طـــريـــق  مـــن 
املــشــتــركــة، واملــعــّيــنــة ألداء مــثــل هــــذه املــهــمــة. 
 هــذه 

ّ
ــــه ملــن املــؤســف حــقــًا أن أقــــول لــكــم إن

ّ
وإن

املــعــونــة هــي أقـــل كــثــيــرًا مــن حــاجــات التنمية 
ألهالي فلسطني الذين يعيشون تحت كابوس 

االحتالل اإلسرائيلي!«.
بعد أقل من عام على هذه الرسالة، اجتاحت 
التحرير  وأخــرجــت منظمة  لــبــنــان،  إســرائــيــل 
مــجــزرة  وارتــكــبــت  بـــيـــروت،  مـــن  الفلسطينية 
صبرا وشاتيال. واليوم، اكتملت استعداداتها 
لضّم األغـــوار، وفقًا مِلــا جــاء في صفقة ترامب 
حــــدودًا  األردن  نــهــر  يــصــبــح  إذ  نــتــنــيــاهــو،   –
قطاع  عن  الضفة  عــزل  واستكملت  إلسرائيل، 

غزة، وإلحاق االقتصاد الفلسطيني بها.  

جهل في التاريخ 
يستعرض امللك الحسني في رسالته ما يعتقد 
أنــهــا أخـــطـــاء كــبــيــرة فـــي فــهــم تـــاريـــخ املنطقة 
وحوادثها، معربًا عن عدم قبوله بأن »يقتبس 
قـــــادة إســـرائـــيـــل مـــن خــطــب ريـــغـــان الـــعـــديـــدة، 
ــقــة بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، مـــا يــخــدم 

ّ
املــتــعــل

الــتــوضــيــح  ــى 
ّ
يــتــول أغـــراضـــهـــم«، مـــن دون أن 

بفلسطني، سبق  ق 
ّ
يتعل ما  ففي  والتصويب؛ 

ــان: »مـــنـــح الــحــلــفــاء ســنــة 1920  ــغــ أن قــــال ريــ
املناطق  تلك  على  انتدابًا  العظمى  بريطانيا 
هذا  أقـــّرت  سنتني،  وبعد  )فلسطني(،  ة 

ّ
املحتل

األمــر   حقيقة 
ّ
أن  

ّ
إال األمــــم«.  االنـــتـــداب عصبة 

ولإلنكليز وللفرنسيني، وأهدافهم في التوّسع 
تــجــاوزت  قــد  العثمانية،  الــدولــة  على حــســاب 
حّد خيانتهم للعرب، خيانة إجرامية مجّردة 
من األخالق. فقد تّمت مفاوضات سرية، بدأت 
ســنــة 1915، انــتــهــت إلـــى عـــدد مـــن االتــفــاقــات 
ــــى من  الــســريــة، خـــالل الــســنــوات الـــثـــالث األولـ
الحرب العاملية األولــى، ولقد ُعرفت ألول مرة 
السرية،  االتفاقات  هــذه  معلومات عن وجــود 
ــــني املـــحـــفـــوظـــات  ــثــــور عـــلـــيـــهـــا بـ ــــني تــــــّم الــــعــ حـ
ــيـــة بــعــد قـــيـــام الـــثـــورة  اإلمـــبـــراطـــوريـــة الـــروسـ
الــروســيــة. فهل علينا، يــا ســيــادة الرئيس، أن 
نــعــتــقــد، بــعــد هـــذا الـــعـــرض املــجــمــل املــتــكــامــل، 
 حكومة الواليات املتحدة األميركية اليوم 

ّ
بأن

تأخذ بهذه السياسات نفسها، على األقل في 
ق بالعالم العربي؟«، وهو ما يخالف 

ّ
ما يتعل

تمامًا مبادئ الرئيس األميركي ويلسون.
ــاء ريــغــان أنــه »فــي عام  يــرّد الحسني على اّدعـ
1946، أوجــدت بريطانيا بمفردها، وبموجب 
 
ّ
»إن األردن«، فيقول:  الــورق، مملكة  قطعٍة من 

قطعة الورق الوحيدة املهمة هنا ليست إعالن 
بل  البريطاني،  االنــتــداب  عن  األردن  استقالل 
الــذي يبنّي قانونيًا  التقسيم سنة 1947  قــرار 
الحدود ما بني إسرائيل وفلسطني، هذا مع كون 
ذلك القرار مجحفًا من وجهة النظر العربية«. 
وفي الخطاب املعنّي نفسه، يشير ريغان إلى 
»اختاروا  أنهم  زاعمًا  الفلسطينيني  الالجئني 
ذ العرب 

ّ
أن يهربوا من إسرائيل، خشية أن ُينف

ــهــم 
ّ
تــهــديــداتــهــم بـــاملـــوت لــإلســرائــيــلــيــني«، وأن

هم خونة 
ّ
بصفتهم عربًا سُيذبحون، بحّجة أن

إذا ما اختاروا البقاء في إسرائيل. فيرّد عليه 
كم كنتم ستقّدرون 

ّ
الحسني بأنه »لواثق من أن

الــواقــع والحقيقة،  إلــى  أقــرب  الحقائق تقديرًا 
ــعـــّرض لها  لـــو ســمــعــتــم عـــن الــفــظــائــع الـــتـــي تـ
الفلسطينيون على يد اإلسرائيليني، كمذبحة 
 األعمال الوحشّية التي يصعب 

ّ
دير ياسني. إن

تصديق مدى فظاعتها، والرعب الذي مارسه 
بــارزة، مثل  اإلسرائيليون بقيادة شخصياٍت 
مناحيم بيغن نفسه، ضّد األبرياء من الرجال 
والــنــســاء واألطــــفــــال، هـــذه األفـــعـــال الــوحــشــيــة 
 الــخــوف 

ّ
ــحــت أن

ّ
املــعــروفــة لـــدى الــجــمــيــع، وض

ــان هـــو الــســبــب فـــي أّول  مـــن اإلســرائــيــلــيــني كــ
إلــى ذلــك املخاطر  ُيــضــاف  شــتــاٍت فلسطيني. 
الــســكــانــيــة )الــديــمــوغــرافــيــة( املــســتــمــّرة الــتــي 
ــلــة فــي مــزيــٍد من 

ّ
تــفــرضــهــا إســرائــيــل، واملــتــمــث

تهجير الفلسطينيني وطردهم، مما أوضَحته 
ـــة املـــنـــظـــمـــة الــصــهــيــونــيــة الـــعـــاملـــيـــة عــنــد 

ّ
خـــط

معالجتها للمستقبل القريب للضفة الغربية 
ة«. مستطردًا، إن »الّسؤال هنا، هل 

ّ
ولقطاع غز

 تقرير املصير فقط حني ُيختزل 
ّ

سيماَرس حق
الفلسطينيون فيصبحون أقلية في وطنهم؟«.

جهل في الحاضر
ــــت خـــــــطـــــــابـــــــات الـــــــرئـــــــيـــــــس ريــــــغــــــان  ــنـ ــ ــمـ ــ تـــــضـ
 بــالــتــاريــخ والــجــغــرافــيــا، 

ً
وتــصــريــحــاتــه جــهــال

ـــقـــة بــالــقــضــيــة 
ّ
ــة املـــتـــعـــل ــيــ وبـــــالـــــقـــــرارات الــــدولــ

الــفــلــســطــيــنــيــة؛ فــهــو يـــزعـــم أن »إســـرائـــيـــل لم 
 
ّ
تــحــاول قــط أن تــضــّم الضفة الــغــربــيــة«، و»إن

قــرارًا آخــر من قـــرارات األمــم املتحدة، هو قرار 
 
ّ
242، صــدر عــام 1967، يــبــنّي بكل صــراحــة أن

 
ّ

ــعــــرب الــفــلــســطــيــنــيــني لــهــم الــحــق الـــيـــهـــود والــ
فـــي االســتــيــطــان هـــنـــاك، إلـــى أن تــتــفــق كـــل من 
حـــدوٍد  عــلــى  بينهما  فيما  واألردن  إســرائــيــل 
آمــنــة ومــعــتــرف بــهــا«، مــانــحــًا بــذلــك إســرائــيــل 
املـــحـــتـــلـــة. مــن  ــي اســـتـــيـــطـــان األرض  فــ  

ّ
ــق ــحــ الــ

ــان »شــخــصــيــًا  ــ ــك كـ ــلـ ــوء حــــظ ريــــغــــان أن املـ ــ سـ
أحد املفاوضني على قــرار مجلس األمــن 242، 

وكـــان املــوضــوع يتناول أرضـــًا أردنــيــة وقعت 
تحت االحتالل، أي، أراضي دولة مستقلة ذات 
ســيــادة، وعــضــو فــي األمـــم املــتــحــدة، احتلتها 
قـــوة أجــنــبــيــة«. وهـــو الـــقـــرار »الــــذي يــنــّص في 
ديباجته على عــدم جـــواز ضــّم أراضـــي الغير 
من طريق الــقــوة«. لذلك، لم يستطع  الحسني 
أن يــرى »كيف يمكن هــذا القرار أن يتضّمن - 
 اليهود 

ّ
ناهيك عن أن يبنّي بكل صراحة – حق

والعرب الفلسطينيني باالستيطان هناك، إلى 
أن يتم االتفاق ما بني األردن وإسرائيل على 

حدود آمنٍة معترٍف بها«. 
ح امللك الحسني أنه على الرغم من الجهد 

ّ
يوض

 
ّ

الــذي ُبــذل لتنفيذ قــرار مجلس األمــن 242، إال
أنه والقرار 338 »قد أخفقا في معالجة جوهر 
املوضوع، أي حقوق الشعب الفلسطيني على 
 من 

ّ
أن الفلسطيني، وأصــبــح واضــحــًا  الــتــراب 

دون  الفلسطينية  الــقــضــيــة   
ّ

حـــل املــمــكــن  غــيــر 
املشاركة الكاملة للفلسطينيني. وهكذا أصبح 
 هذه القرارات كانت ال تفي بالغرض 

ّ
جليًا أن

املنشود«. كذلك يعارض امللك ريغان في موقفه 
 »الــقــدس العربية هي 

ّ
مــن الــقــدس، ويــؤكــد أن

جزء ال يتجزأ من أراضي الضفة الغربية التي 
 
ّ
فــي حــزيــران/ يونيو سنة 1967. وإن لت 

ُ
احت

السيادة، وكذلك   
ّ

موضوعها يشمل مبدأ حق
الحقوق الدينية والبلدية«. أما النتيجة التي 
أن  بعد  بأنه  ص 

ّ
فتتلخ الحسني،  إليها  يصل 

كانت إسرائيل تسيطر على %70 من األراضي 
أصبحت   ،1967 عــام  حــرب  قبل  الفلسطينية، 
»املــنــاطــق  فـــإن  بأكملها؛  فلسطني  تحتل  اآلن 
فــراغــًا في  ل 

ّ
الــحــاضــر تمث الــوقــت  ة فــي 

ّ
املحتل

ــراغ الـــــذي ال  ــفــ ــصــل بـــالـــســـيـــادة؛ هــــذا الــ
ّ
مـــا يــت

أنفسهم  الــفــلــســطــيــنــيــون   
ّ

إال يــمــأله  أن  يــمــكــن 
ــذا الــخــطــاب   هـ

ّ
عــلــى تــرابــهــم املــســتــقــل«. ولـــعـــل

كــــان مـــن األســـبـــاب الـــتـــي حــمــلــت ريـــغـــان على 
أن يــضــّمــن مــبــادرتــه لــلــســالم مــفــاوضــات بني 
وضعه  مع  وإسرائيل،  والفلسطينيني  األردن 
ــذي يـــشـــارك،  ــ ــًا لــهــويــة الــفــلــســطــيــنــي الـ شـــروطـ
ومـــن ســيــخــتــاره، وهـــو املـــوضـــوع الــــذي شغل 
الجانبني، األردني والفلسطيني، أعوامًا عدة، 
الشروط  بني  للتوفيق  تنجح  لم  محاولٍة  في 
األمـــيـــركـــيـــة، أو تــعــديــلــهــا وااللـــتـــفـــاف عــلــيــهــا، 
لضمان تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية. 
وهو ما أّدى، الحقًا، وضمن ظروٍف أخرى، من 
إلى  األولــى،  الفلسطينية  االنتفاضة  ضمنها 
فشل االتفاق األردني - الفلسطيني وإعالن فّك 
االرتباط القانوني واإلداري مع الضفة الغربية.

األميركية  اإلدارات  مــواقــف  كثيرًا  تختلف  لــم 
املتعاقبة من موضوع االستيطان الصهيوني 
ذرائــع  لذلك  واستخدمت  املحتلة،  األرض  في 
شـــتـــى، مــنــهــا الــتــفــســيــر الــخــاطــئ لـــقـــرار 242، 
ــــوع يــخــضــع  ــــوضـ ومـــنـــهـــا اعـــتـــبـــار أن هـــــذا املـ
لــلــمــفــاوضــات الــنــهــائــيــة، أو الــقــبــول بــالــذرائــع 
الرواية  األمنية لالستيطان، أو االستناد إلى 
الــتــوراتــيــة )كــمــا فــعــل دونـــالـــد تـــرامـــب( ومــنــذ 
 

ّ
حـــق دومــــــــًا  اســـتـــخـــدمـــت   ،1967 عــــــام  حــــــرب 

األمــن  قـــراٍر ملجلس  أي  أمــام  )الفيتو(  النقض 
إلى  يــدعــو  أو  يــديــن االســتــيــطــان الصهيوني، 
 عن ذلك إال في األيــام األخيرة 

ّ
وقفه. ولم تشذ

ــا، حـــني امــتــنــعــت عن  ــامــ ــاراك أوبــ ــ ــة بــ ــ مـــن واليـ
قرار  يمّر  أن  بامتناعها  التصويت، وسمحت 

ضّد االستيطان بأغلبية 14 صوتًا. 
)كاتب فلسطيني(

مقطع من حال العرب واألميركان
رسالة من الحسين إلى ريغان

يعرب الملك في 
رسالته عن خشيته 
»من المدى الذي 

أصبحت فيه األفكار 
الصهيونية ُتقبل على 

أنّها حقائق« 

تضمنت خطابات ريغان 
وتصريحاته جهًال 

بالتاريخ والجغرافيا، 
وبالقرارات الدولية 

المتعلّقة بالقضية 
الفلسطينية

في السابع من أغسطس/ آب 1981، أرسل ملك األردن الراحل، الحسين بن طالل، رسالة طويلة إلى الرئيس األميركي، رونالد ريغان، 
يفنّد فيها ما جاء في خطبه من اّدعاءات تاريخية باطلة، ومن تفســير مغلــوط لقرارات األمم المتحدة، وانحياٍز كامٍل للرواية 

الصهيونية. فما عالقة األمس باليوم؟ وماذا تفيدنا قراءة هذه الرسالة اليوم مع وصول جو بايدن إلى البيت األبيض؟

)Getty( 1981/11/2 ريغان والملك حسين في البيت األبيض في واشنطن

موضوع  من  المتعاقبة  األميركية  اإلدارات  مواقف  كثيرًا  تختلف  لم 
االستيطان، واستخدمت لذلك ذرائع شتى، منها التفسير الخاطئ لقرار 
مجلس األمن 242، ومنها اعتبار أن هذا الموضوع يخضع للمفاوضات 
الرواية  إلى  االستناد  أو  لالستيطان،  األمنية  بالذرائع  القبول  أو  النهائية، 
التوراتية. ومنذ حرب 1967، استخدمت دومًا حّق النقض أمام أي قرار 
األيام  إال في  إلى وقفه. ولم تشّذ عن ذلك  أو يدعو  االستيطان  يدين 
الرئيس أوباما، حين امتنعت عن التصويت، وسمحت  األخيرة من والية 

بأن يمر قرار ضد االستيطان بأغلبية 14 صوتًا.
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ولــم  ُحـــــــّررت ســنــة 1918،  ــعـــرب  الـ أراضــــــي   
ّ
أن

 مـــن أصــحــابــهــا، 
ً
»تـــكـــن تــلــك األراضــــــي خــالــيــة

عها قوات الحلفاء على من تختار«، 
ّ
ى توز

ّ
حت

وهــي األراضـــي املمتدة إلــى الــشــرق، و»تشمل 
األردن،  نهر  شرقي  الواقعة  الداخلية  سورية 
املمتدة  الشرقية  لبنان  سلسلة  شــرقــي  وإلـــى 
»الفلسطينيني   

ّ
وإن حــلــب«.  إلـــى  الــعــقــبــة  مــن 

كـــانـــوا ُيـــعـــرفـــون بــهــذا االســـــم، ويــســتــخــدمــون 
جـــوازات سفر فلسطينية، وكــانــوا مسيحيني 
 هـــذا كــلــه يبدو 

ّ
 أن

ّ
وعــبــرانــيــني ومــســلــمــني. إال

مهمة،  وليست  واردٍة  غير  أمـــورًا  األيـــام  هــذه 
بكل أسف!«.

ويــكــشــف املــلــك عـــن املـــعـــاهـــدات الــســريــة الــتــي 
»ينبئنا  فيقول:  بينهم،  فيما  الحلفاء  عها 

ّ
وق

 املـــطـــامـــح الــســيــاســيــة لـــلـــروس 
ّ
ــأن ــ الـــتـــاريـــخ بــ
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