انًهخص
تبحث الدراسة في السياسة األردنية تجاه الحياة السياسية بالقدس في فترة الحكـ األردني الممتدة مػف مػا

بع ػػد النكب ػػة ف ػػي الع ػػاـ  1948كحت ػػى النكس ػػة ف ػػي الع ػػاـ  ،1967كى ػػي فتػ ػرة قص ػػيرة نس ػػبيان لكني ػػا غني ػػة
باألحػػداث السياسػػية ،فتبػػدأ الد ارسػػة بالفصػػؿ األكؿ بالبحػػث فػػي الحيػػاة السياسػػية فػػي القػػدس مػػا قبػػؿ فتػرة

النكبة ،حيث بدأ دكر األردف كعالقة العائمة الياشمية بالقدس ما قبؿ النكبة ،كمنيا بشكؿ رئيسي طمكح

الممػػؾ عبػػد اهلل بضػػـ فمسػػطيف أك جػػزء منيػػا بمػػا فيػػو القػػدس ضػػمف مممكػػة عربيػػة مكحػػدة تحػػت حكمػػو،
باإلضافة إلى العالقات األردنية مػع قػادة الحركػة الصػييكنية فػي ذلػؾ الكقػت كالحككمػة البريطانيػة ،ممػا

خم ػػؽ فج ػػكة ب ػػيف المكق ػػؼ الرس ػػمي األردن ػػي كالمكق ػػؼ الش ػػعبي الفمس ػػطيني كاألردن ػػي كس ػػاىـ ف ػػي تعزي ػػز
الخالؼ بيف القيادات السياسية في صراعيا عمى السيطرة كالحكـ.

ارتبط تطكر العالقات األردنية الفمسطينية بالقدس ،التي كانت عاصمة القيادة السياسية الفمسطينية ،في

ذلؾ الكقت كالتي بنيت عمى أساس قكمي كديني كعائمي ،كاف عمى رأسيا الحاج أميف الحسيني ،رئيس
المجم ػػس اإلسػ ػػالمي األعمػ ػػى كالييئػ ػػة العربيػ ػػة العمي ػػا ،كالػػػداعـ الرئيسػػػي لألح ػ ػزاب اإلس ػػالمية (االخ ػ ػكاف

المسػػمميف كحػػزب التحريػػر  ،عػػدا عػػف أنػػو اختػػار اإلنحيػػاز اللمانيػػا ،فػػي الكقػػت الػػذم تحالفػػت العائمػػة

المنافسػػة لػػو (النشاشػػيبي مػػع بريطانيػػا كاألردف ،فكانػػت األحػزاب الفمسػػطينية فػػي تمػػؾ الفتػرة مبنيػػة عمػػى
العائمة كنخبكية في غالبيا ،كانتيى دكرىا القيادم الفعمي بعد نفي المفتي كتسارع أحداث النكبة.

شػػاركت األردف فػػي أحػػداث النكبػػة عمػػى أسػػاس تحالفيػػا مػػع بريطانيػػا كرؤيػػة األميػػر عبػػد اهلل الػػذم انتقػػؿ
بسػػرعة مػػف حػػاكـ إمػػارة (أميػػر إلػػى ممػػؾ ،كسػػاد غضػػب عػػاـ حػػكؿ اليزيمػػة التػػي حصػػمت فػػي النكبػػة،
بالرغـ مف محاربػة الممػؾ عبػد اهلل لحمايػة القػدس كالحفػاظ عمييػا ضػمف حكمػو ،كبعػد النكبػة عمػؿ عمػى

جمع الضفتيف في مممكة كاحدة مف خالؿ شريحة مف النخب الفمسطينية المتحالفػة مػع النظػاـ األردنػي،

فعقػػدت مػػؤتمرات تطالػػب الممػػؾ بضػػـ الضػػفة الغربيػػة إلػػى الشػرقية أبرزىػػا مػػؤتمر أريحػػا ،كىػػذا مػػا حػػدث
فعميان بالرغـ مف المعارضة المحمية كالعربية كالعالمية لمضـ ،كتكجت تمؾ التطػكرات باغتيػاؿ الممػؾ عبػد

اهلل في القدس في العاـ .1951

تال انتياء حكـ الممؾ عبد اهلل فترة انتقالية ،استمرت خالليا كبعدىا سيطرة بريطانيػا الفعميػة عمػى الحكػـ

األردني مف خالؿ مجمكعة كبيرة مف الضػباط البريطػانييف ،مػف أبػرزىـ الضػابط المعػركؼ باسػـ جمػكب

باشػػا ،كلكػػف الفت ػرة االنتقاليػػة انتيػػت باسػػتالـ الممػػؾ حسػػيف لمحكػػـ ،فبػػدأت مرحمػػة جديػػدة نضػػجت فييػػا

شخصية الممؾ المعركؼ بقكتو كذكائو ،فعمؿ بعد سنكات قميمة مف استالمو الحكـ عمػى تعريػب الجػيش

كطػػرد الضػػباط البريطػػانييف ،كتحػػالؼ مػػع الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة كأعمػػف عدائػػو الشػػديد لمشػػيكعية
كالقكمي ػػة ،كى ػػذا م ػػا انعك ػػس عم ػػى الحي ػػاة السياس ػػية ف ػػي الق ػػدس كغيرى ػػا م ػػف المن ػػاطؽ الخاض ػػعة لمحك ػػـ

األردني.

ج

عمػػؿ الممػػؾ حسػػيف عمػػى تكسػػيع ىػػامش الحريػػات فػػي منتصػػؼ الخمسػػينات ،كسػػم لألح ػزاب بالعمػػؿ

العمني ،إال أنو سرعاف ما حاربيا كبقكة في المحظة التي شعر بأنو بدأ يفقػد السػيطرة عمػى الحكػـ ،كذلػؾ

بعػػد تشػػكيؿ حككمػػة كطنيػػة بقيػػادة سػػميماف النابمسػػي ،كمػػا عػػرؼ بعػػدىا بػػانقالب القصػػر .ضػػمف ىػػذه

األحداث الكبيرة كاألحداث اليكمية المتكاصمة ،شكمت القدس جزءا ميما مف الحالػة السياسػية ،فػاألحزاب

التػػي تشػػكمت بعػػد النكبػػة ،كىػػي أحػزاب أيديكلكجيػػة تختمػػؼ فػػي طبيعتيػػا عػػف األحػزاب التػػي ىيمنػػت قبػػؿ
النكبػػة أك أنيػػا لػػـ تػػتمكف مػػف إثبػػات حضػػكرىا عمػػى السػػاحة السياسػػية بقػػكة لعػػدة أسػػباب ،فشػػكمت القػػدس
محطة ميمة في حياة قادة ىذه األحزاب جميعيا ،كفي النشاط الحزبي كالسياسي.

كيبحث الفصؿ الثالث في الحياة السياسية كالحزبية التي شيدتيا القػدس فػي ىػذه الفتػرة ،كتنػكع األحػزاب

المكجػػكدة كعالقاتيػػا المحميػػة كالعالميػػة ،كتتضػػمف مجمكعػػة مػػف األحػػداث كاألسػػماء التػػي نشػػطت ضػػمف
ىذه الحياة السياسية ،كالتي بدأت باالنتقاؿ إلى مرحمة جديدة مع بداية الستينات ،فالسػنكات التػي سػبقت

النكسػػة شػػيدت التحػػكؿ فػػي المكقػػؼ العربػػي كالعػػالمي مػػف القضػػية الفمسػػطينية باتجػػاه دعػػـ إنشػػاء كيػػاف

سياس ػػي فمس ػػطيني ،كتنص ػػؿ ال ػػدكؿ العربي ػػة م ػػف ع ػػبء القض ػػية الفمس ػػطينية ف ػػي الكق ػػت ال ػػذم تع ػػززت

المجمكعات الفمسطينية المسمحة التي تعمؿ عمى تحرير األرض المسمكبة ،الذم قد يحرج الدكؿ العربية

كيكرطيػػا فػػي ال ػػدخكؿ فػػي حػػرب ال تري ػػدىا ،ككانػػت ىػػذه مق ػػدمات نيايػػة الحكػػـ األردن ػػي عمػػى الض ػػفة

الغربية ،كتكجت بإنشػاء منظمػة التحريػر الفمسػطينية كانطالقػة حركػة التحريػر الػكطني الفمسػطيني (فػت

بما تمثمو مف شخصػية فمسػطينية رفعػت شػعار اإلسػتقالؿ عػف القػرار السياسػي لمػدكؿ العربيػة ،كمارسػت

الكفػػاح المسػػم لتحريػػر فمسػػطيف .كجػػاءت نكسػػة عػػاـ  1967طاكيػػة لمرحمػػة تاريخيػػة ،كبدايػػة لمرحمػػة
جديدة.
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