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هللا تعالى هاديًا ومبشرًا الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على المبعوث رحمًة للعالمين الذي أرسله 
 ، الحمد هلل العلي العظيم الذي أكرمني بإعداد هذه الدراسة فلله الفضل والمنة من قبل ومن بعد . ونذيراً 

بأستاذي الدكتور / عصام عدوان، أستاذًا ومشرفًا ، أتقدم لك بكل الشكر والتقدير الحمد هلل الذي أكرمني 
وعلى عطائك وتوجيهاتك ومؤازرتك لي ، شكرًا لك لسعة صدرك ومعاونتك المخلصة  ،على ما علمتني إياه

 . ًا نبراسًا ومنارة لكل طالب علمِ أن يجزيك خير الجزاء وأن يجعلك دوم -تعالى -، أسأل هللا

، وليد المدلل  /هذه الدراسة ، الدكتوركما أنني أتقدم بخالص الشكر والتقدير ألعضاء لجنة مناقشة 
وهذا شرف كبير لي بموافقتهم على ذلك ،  ،أحمد الوادية على تفضلهم بمناقشة هذه الدراسة /والدكتور

 ي خير الجزاء .  أشكرهم جزيل الشكر لجهودهم المبذولة في إثراء هذه الدراسة ، فجزاهم هللا عن

 جميعكما أنني أتقدم بجزيل الشكر إلى جامعة األقصى بغزة ، و أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا و 
 ئهنأ و ،  تعالى هللا بإذن هنيبذلو  سوف وما بذلوه ما على، ومدرسين، وموظفين دارةإ من عليها القائمين
 .المميز العلمي الصرح بهذا والطالبات الطالب وجميع نفسي

وال أنسى أن أبرق بالشكر والتقدير لمن أضفوا بلمساتهم على الدراسة من ترجمة وتدقيق ، وكل من مدَّ يد 
تمامها ، فأسأل هللا بمنَّه أن يرزقهم من نصحًا ، أو آزرني بالدعاء حتى إ العون والمساعدة ، أو أسدى إليَّ 

 عمال أصلحها وأزكاها .الجنة أعالها ، ومن القلوب أنقاها ، ومن األ
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 ملخص الدراسة
تناولت الدراسة العالقات األردنية الفلسطينية في ظل المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية من الفترة الممتدة ما 

بالعامل  ةالعالقات األردنية الفلسطينية محكوم ، وتتمحور مشكلة الدراسة بأن2014)-(2000بين عام
 ،على هذه العالقات من خالل المفاوضات التي يجريها مع الجانب الفلسطيني سرائيلي الذي يسيطراإل

 إلىوأبرز محدداتها، والتعرف  ،وهدفت الدراسة إلى توضيح الخلفية التاريخية للعالقات األردنية الفلسطينية
ومدى ترابط األردن  ،المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية على العالقات األردنية الفلسطينيةوتداعيات  أثر

ومشاركة ، وخاصة في قضايا مفاوضات الحل النهائي للنزاع الفلسطيني اإلسرائيلي ،بالقضية الفلسطينية
صالح البلدين، كما الطرفين في التوصل للحلول المثلى إلنهاء الخالفات في القضايا الثنائية بما يحفظ م

التحليلي، وقسمت الوصفي   منهجالنهج رئيس باإلضافة إلى استخدمت الدراسة منهج البحث التاريخي كم
الخلفية  الثاني، وتناول الفصل منهجية الدراسةصول رئيسة، تناول الفصل األول الدراسة إلى سبعة ف

شملت القدس والالجئين والحدود، بينما تناول والتي  ،التاريخية للعالقات األردنية الفلسطينية ومحدداتها
العالقات األردنية الفلسطينية في المجاالت السياسية والدبلوماسية واالقتصادية واألمنية  الثالثالفصل 

المفاوضات  الرابع،كما تناول الفصل  (2014-(2000والعسكرية والثقافية في الفترة الممتدة ما بين األعوام
،حيث تناول 2014)-(2000لية وتداعياتها على العالقات األردنية الفلسطينية منذ عامالفلسطينية اإلسرائي

سرائيلية المباشرة التي تلتها، و ابوليس والمفاوضات الفلسطينية اإلمفاوضات كامب ديفيد الثانية ومؤتمر أن
مشاريع التسوية المطروحة لحل القضية الفلسطينية وتداعياتها على العالقات األردنية  الخامستناول الفصل 

الفلسطينية، فتناول المبادرة العربية للسالم وخطة خارطة الطريق وخطة جون كيري ، في حين تناول الفصل 
ت الفلسطينية السيناريوهات المحتملة لمستقبل العالقات األردنية الفلسطينية في ظل المفاوضا السادس

وسيناريو استمرار  ،وسيناريو االعتراف المتبادل ،فتطرقت إلى سيناريو االتحاد الكونفدرالي ،اإلسرائيلية
لى نتائج عديدة، أهمها أن العامل اإلسرائيلي هو حجر الزاوية في إوتوصلت الدراسة  الوضع القائم،

ائيلي المتحكم والمسيطر حكومة بالعامل اإلسر وأن هذه العالقات ستبقي م ،العالقات األردنية الفلسطينية
ولذا أوصت  ،الى مستوى العالقات التاريخية بين البلدين قِ ن االتفاقيات الموقعة بين البلدين لم تر أعليها، و 

الدراسة بإعادة ترتيب العالقات األردنية الفلسطينية بناء على المصلحة المشتركة للبلدين بعيدًا عن 
جميع المجاالت المختلفة بما  يميع  بنود االتفاقيات الثنائية فوالعمل على تطبيق ج ،يةالتدخالت اإلسرائيل

 يراعي مصلحة البلدين.
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Abstract 
The Study talks about the Palestinian Jordanian relationship under the shadow of the 
Israeli . 
Palestinian negotiation between 2000 – 2014 . this study axes deals with the 
Palestinian relationships under the Israeli factor control which controls these 
relationships , this is through the Palestinian – Israeli negotiation . this abstract aims 
to clarify the historical back ground to the Palestinian Jordanian  relationships and its 
main factors and elements . 
In addition to recognize the effects and results of the Palestinian – Israeli negotiation 
on the Palestinian – Jordanian relationships . 
Also it shows the Jordanian connection strength on the Palestinian cause, especially 
in the final solution of the negotiation causes to the Palestinian – Israeli disputes , by 
helping the two parties in participating to achieve the best final solution , to end the 
dual causes disputes in a way that to consider the two countries interests . 
This Study mainly uses the historical research approach , and the abstract divided 
into seven main chapters the first one talks about the study in general frame. 
The second one recognize the previous studies . 
The third one talks about the historical background to the Palestinian – Jordanian 
relationships and its elements which include , Jerusalem , refugees and brothers . 
The fourth chapter deals with the Palestinian Jordanian relationships in the political , 
diplomatic , economical , security , cultural in the area between 2000-2014 . 
The fifth chapter discuss the Palestinian Israeli negotiations and its effects on the 
Palestinian Jordanian since the year 2000-2014 .its deal with the negotiations  of 
Camp David and Annapolis conference and the direct Palestinian Israeli negotiations 
which is followed . 
The sixth chapter talks about the underlies compromise projects to solve the 
Palestinian causes and its effects on the Palestinian – Jordanian relationships , also it 
deals with the Arab initiative for peace , the road map and john Kerri plan . 
The seventh chapter about the potential scenarios for the Palestinian – Jordanian 
relationships future under the shadow of Palestinian Israeli negotiation . 
The study mentioned the scenario of confederate union and the scenario of 
exchange recognition and the scenario of continuing of the current solution . this 
study reached many results the most important one is that the Israeli factor is the 
backbone of for the Palestinian – Jordanian relationships and this relationships will 
be judged by the Israeli factor who controls and detonates it , and the signed 
agreements between the countries were not risen to the historical level between the 
two countries . 
The study recommended rearranging the pal Jord relationship according to the 
cooperation and interests between the two countries apart from the Israeli interferes 
, working at applying the dual agreement agendas in all different sides in a way that 
considering the two countries benefits and interests .  
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 :مقدمة
 عالقاتال نإ حيث، المحددات من للعديدذلك  يرجع، و اوثيقً ارتباطًا  بفلسطين ردناألت رتبطا 
والتشاور والتنسيق  ية،والند والتوتراالستقرار  بين ما المراحل من بالعديد مرت الفلسطينية ردنيةاأل

 وتعتبر العالقات األردنية الفلسطينية من، فيما بينهما في كثير من القضايا ذات االهتمام المشترك
لهذه  لما، اإلسرائيلية ةالمفاوضات الفلسطينيب والتي تتأثر بشكل مباشر ،والحيويةالمهمة  المواضيع

 قليميةإ تداعيات وكذلك ي،ردناأل الداخلى عل منيةأو واقتصادية  سياسية تداعيات من المفاوضات
ط، وتعزيز السلم واألمن الدوليين. وساأل الشرق  منطقة، واستقرار الفلسطينية ردنيةاأل العالقاتى عل

ويعتبر األردن أحد الالعبين األساسيين في قضايا الحل النهائي للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، 
والقضايا األخرى ذات االهتمام المشترك بين الطرفين  القدس والالجئين وخاصة في قضيتي 

 وذلك لخصوصية التداخل األردني الفلسطيني.  ،الفلسطيني واألردني

لحمتها الجغرافيا، وسادها التاريخ، فالبلدان يؤلفان  األردن وفلسطين عالقة خاصة مميزةكانت بين و
الجزء الجنوبي من بالد الشام )سوريا الجنوبية(،ويشكالن بوابتي الشرق العربي على مصر والمغرب 

سكانهما من قبائل وأسر العربي من جهة وشبة الجزيرة العربية من جهة أخرى. وال عجب أن يتكون 
 خرلى أرض أي منهما أثر في البلد اآلحدث مهم ع وكان ألي ،مساحتيهما ممتدة على
 ( 7: 2008.)المجالي،

إضافة إلى العالقة القومية بين األردن وفلسطين، فإن لألردن عالقة خاصة بفلسطين وبقضية  
ومصيرًا عبر مراحل تاريخه أرضًا وشعبًا  القطر األردني بالقطر الفلسطيني فلسطين، فلقد ارتبط

وتاريخية أدت إلى تطور عالقات اقتصادية نسجتها عوامل جغرافية  ،بروابط خاصة الطويل
من  قطار العربية. فالقطران الشقيقانيكون لها نظير مع بقية األ واجتماعية وسياسية متميزة، قد ال

جغرافي لهما في حقب ومراحل الناحية الجغرافية، متجاوران رغم ما اقتضته طبيعة التوزيع ال
 (1986:43)التل،سابقة
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 وأسئلتها : ةالدراس مشكلة

التي على المعابر والنقاط الحدودية  وسيطرته ،نيةلألراضي الفلسطيي استمرار االحتالل اإلسرائيل 
ردنية عرقلة أي تطور في العالقات األسرائيل من إ مما يمكن   ،تربط فلسطين بالعالم الخارجي

 ردنية الفلسطينية بشكل سلبىعلى العالقات األ سرائيليةوضات الفلسطينية اإلالمفاوتؤثر  ،الفلسطينية
، والتي دس والحدود والالجئينأساسها الق والتي ،خصوصًا في محددات العالقات األردنية الفلسطينية

 ،ةمشاريع التسوية التي تطرح لحل القضية الفلسطينيباإلضافة لالعليا"  األردن " مصالحه يعتبرها
سرائيلية إلمصالح ابقائها ومحافظتها على المن خالل إ دنية الفلسطينيةتمنع تطور العالقات األر 
 ردنية الفلسطينية. على حساب العالقات األ

 إلى لتي تحتاجوا ،سئلةمن األ مجموعة سيتم طرح جاءت الحاجة لهذه الدراسة، وعليه، ومن هنا
 .جابات واضحة، ستسعى الدراسة لتوفيرهاإ

سرائيلية على ما أثر المفاوضات الفلسطينية اإل :السؤال التاليوتتلخص مشكلة الدراسة في 
 ؟ العالقات األردنية الفلسطينية

 األسئلة الفرعية التالية: ويتفرع منه

 ؟ومحدداتها األردنية الفلسطينية عالقاتلل التاريخية الخلفية ما1- 
 المختلفة؟ ت األردنية الفلسطينية في المجاالتالعالقا دالالت تطور ما2- 
في المجاالت  العالقات األردنية الفلسطينية  اوضات الفلسطينية اإلسرائيلية علىمفالتداعيات  ما3-

 ؟المختلفة
 للصراع النهائي الحل مفاوضاتما أثر مشاريع التسوية المطروحة لحل القضية الفلسطينية في  4-

 ؟فلسطينيةوتداعياتها على العالقات األردنية ال سرائيلياإل الفلسطيني
 ؟خالل الفترة القادمة الفلسطينية ردنيةاأل العالقات السيناريوهات المحتملة لمستقبل هي ما5-

 :الدراسة أهداف
 .ومعرفة أهم محدداتها األردنية الفلسطينية عالقاتلل التاريخية الخلفية توضيح1-
 المختلفة. الوقوف على تطورات العالقات األردنية الفلسطينية في المجاالت 2-
 . الفلسطينية ردنيةاأل العالقات التعرف على أثر المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية على3- 
 الحل مفاوضاتاالطالع على أثر مشاريع التسوية المطروحة لحل القضية الفلسطينية في  4-

 .ةوتداعياتها على العالقات األردنية الفلسطيني سرائيلياإل الفلسطيني للصراع النهائي
 في المستقبل القريب. الفلسطينيةاألردنية  العالقات مستقبلستشراف ا5-
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 :الدراسة أهمية
 :النظرية هميةاأل أواًل:

البحث والتحليل عن المعوقات التي تواجه تطور العالقات األردنية في همية الدراسة أ تكمن 
والحد منها وتكتسب الدراسة  ،وأثر المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية على تلك العالقة ،الفلسطينية

 -اهميتها من خالل ما يلى:
 .دنية الفلسطينيةعلى العالقات األر سرائيلية تأثير المفاوضات الفلسطينية اإل الطالع على مدىا-1
فى ظل المفاوضات  المختلفة متابعة مدى تطور العالقات األردنية الفلسطينية في المجاالت-2

 . الفلسطينية اإلسرائيلية
لألردن عالقة خاصة  نحيث إ ردن وفلسطين ،لضوء على العالقة القومية بين األتسليط ا 3-

والتي أدت إلى تطور عالقات اقتصادية  ،بالقضية الفلسطينية نسجتها العوامل الجغرافية والتاريخية
 واجتماعية وسياسية متميزة .

مدى تحكم العامل  ستبين  فهي  ،أن المفاوضات لها أثر على العالقات األردنية الفلسطينية 4-
أنها ستؤثر  العالقاتومن أهم هذه  ،ردنية الفلسطينيةي عملية بناء وتطوير العالقات األسرائيلي فاإل

 سرائيلية .ورة على المفاوضات الفلسطينية اإلبالضر 
مشاريع وخطط التسوية وتوقيع العديد  العديد من أنه تخللهادراسة الفترة الزمنية لل تكمن أهمية 5-
 الفلسطيني .كان لها أثر على الواقع األردني التي  الثنائية االتفاقيات من

 :ةالتطبيقي هميةاأل -ثانياً 
من خالل دراسة  ، وذلكفي العالقات الفلسطينية الدولية الدراسة إحدى أهم القضاياتتناول هذه 

وتكتسب الدراسة أهميتها  ،ردنية الفلسطينية في ظل المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيليةاأل العالقات
 من خالل: التطبيقية

 في الفصائل الفلسطينية نوالقادة السياسيي الفلسطيني القرار لصانعي قد تكون هذه الدراسة مهمة1-
 .ةالعالقات الفلسطينية األردنيفي اتخاذ القرارات المناسبة تجاه 

 .مصالح البلدين تراعيردنية فلسطينية عالقات أ توضيح بناءقد تساهم هذه الدراسة في 2-
 العالقات األردنية الفلسطينية.مستقبل  استشرافتحديد و   قد تساهم هذه الدراسة في-3
 .النهائيفي مفاوضات الحل مدى ترابط القضية الفلسطينية باألردن  قد توضح هذه الدراسة -4
  إلنهاء الخالفات في القضايا الثنائية بما يحفظ من التوصل للحلول المثلى الطرفين .قد تمكن-5

 .البلدين مصالح
يمكن االستفادة من النتائج والتوصيات التي تقدمها الدراسة من خالل تطبيقها عملًيا وتحقيق  6-

 الهدف المرجو منها.
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  الدراسة فرضيات
 . الفلسطينية هي قضية القدس والحدود والالجئينأن أهم محددات العالقات االردنية  .1
، ويظهر ذلك ردنية الفلسطينيةنية اإلسرائيلية على العالقات األيوجد تأثير للمفاوضات الفلسطي .2

 في مستقبل العالقات األردنية الفلسطينية.  من خالل تحكم إسرائيل
 :الدراسةد حدو 
 :الموضوعي الحد

وتداعياتها على  اإلسرائيلية الفلسطينية المفاوضات  يتمثل الحد الموضوعي في الدراسة في 
 .العالقات األردنية الفلسطينية

  :الزماني الحد
سباب التي دفعت الباحث ، ومن أهم األ(م (2014وعام(2000)تمتد حدود الدراسة ما بين عام

 -ما يلى: ةالختيار هذه الفتر 
 ،سرائيلية والدخول في مفاوضات الحل النهائيللمفاوضات الفلسطينية اإل االنتقاليةانتهاء الفترة 1-

والتي يسميها األردن مصالحه  ،دودوتناول المفاوضات للقضايا الجوهرية وهى القدس والالجئين والح
 الوطنية العليا.

رحيل القيادة أبرزها  ، ومنردنية الفلسطينيةت كبيرة قد تؤثر على العالقات األحدوث تغيرا 2-
 قيادة جديدة أكثر مرونة في العمل مع الجانب اإلسرائيلي. ءللبلدين ومجي التاريخيه

وتقديم  ،ةتسارع عقد العديد من االتفاقيات الثنائية بين الجانبين فى المجاالت المختلفة من جه3-
 ردن بشكل مباشر.ها على األوتأثير اإلسرائيلي  يالعديد من مشاريع التسوية إلنهاء النزاع الفلسطين

 :المكاني الحد
 والمملكة (الشرقية القدسو  الغربية والضفة غزة قطاع) في والمتمثلة الفلسطينيةمناطق السلطة  
 .الهاشمية ردنيةاأل

 :الدراسة مصطلحات
   العالقات الدولية:

لعبورها وهذه  بأنها هي كل التدفقات التي تعبر الحدود، أو حتى تتطلع"يعرفها مارسيل ميرل: 
التدفقات يمكن وصفها بالعالقات الدولية، وتشمل هذه العالقات بالطبع العالقات بين حكومات هذه 
الدول وأيضًا العالقات بين األفراد والمجموعات العامة أو الخاصة، التي تقع على جانبي الحدود 

الحرب وتشتمل اوضات، و حكومات: الدبلوماسية والمفكما تشتمل على جميع األنشطة التقليدية لل
 (                 23: 2004)أبو عامر،."أيديولوجية، سكانية أيضًا على تدفقات من طبيعة أخرى اقتصادية،
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 العالقات األردنية الفلسطينية :
الصعيد  على أكان طيني واألردني منذ القدم سواءهي العالقات التي نشأت بين الشعب الفلس

 .جغرافية واجتماعيةو اقتصادية و  ةوهي عالقات سياسية ودبلوماسي ،أو غير الرسميالرسمي 

 : المفاوضات
مشتركة  واهتماماتبوجود مصالح  اعتقادعملية يتفاعل من خاللها طرفان أو أكثر لديهم هي 

فيما بينهم كوسيلة  االتصالنتائج مرغوبة تتطلب  ىوأن تحقيق أهدافهم وحصولهم عل ،لةومتداخ
بينهم من خالل المناقشة  االشتراك وتوسيع منطقة االختالفلتضييق مساحة  ءمةأكثر مال

طراف بشأن موضوعات أو تفاق مقبول لألا إلىللتوصل  ؛واالعتراضقناع واإلوالتضحية والحجة 
 (  2:2010)الديجلي،قضايا التفاوض

 المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية: 
ومن منطلق غير متكافئ طرف يحتل  ،المفاوضات التي تجري بين طرفين غير متكافئين يه

ممارساته وخروقاته  كته ويستند إلى دعم  صمت دولي علىويتحكم بموارد حياته وحرية حر  ،األخر
الشروط المتواصلة للقانون الدولي وانطلقت المفاوضات في ظل غموض مطلق للمرجعية وحسب 

ن والقرارات الدولية التي أي أن القانو  ،عدم وجود شروط للتفاوض ي أصرت علىاإلسرائيلية الت
قامة دولة ذات سيادة ليست مرجعية ملزمة لإنهاء االحتال تنص على  (2011:4) البرغوثي،وا 

 :الدراسة منهج
 سردى علعين ي   الذيو  ،منهج البحث التاريخي كمنهج رئيس في إعداد الدراسة استخدم الباحث

 . الفلسطينية بالقضية المتعلقة الوثائق وتحليل الحقائق
 والمعلومات الحقائقالبيانات و  وجمع الحالة بوصف يعني   الذي التحليلي الوصفي المنهج وكذلك
 يه كما حالتها وتقرير كما يعني بوصف الظاهرة وتحديدها وتبرير الظروف والممارسات ،عنها
برازهان تلك الحقائق من خالل تجميعها عالن عويتم اإل لها، التحليل وتقديم  في نتائج الدراسة وا 

بها في السياسيات االجتماعية يمكن االستعانة  مجموعه من التوصيات التيلى الخروج بإضافة إ
كما استخدمت الدراسة المنهج االستشرافي في رسم (2009:188دارية)قنديلجى والسامرائي،واإل

 ألردنية الفلسطينية وترجيحها .السيناريوهات المتوقعة للعالقات ا
 :متغيرات الدراسة

والمتغير  لى متغيرين، المتغير المستقل المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية،تنقسم متغيرات الدراسة إ
 .ردنية الفلسطينيةالتابع العالقات األ
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 صعوبات الدراسة:
 نحيث تم التواصل مع العديد من المسئولين الفلسطينيي ،واجهت الباحث العديد من الصعوبات1-
م لكنهم قابلة معهجراء مبهدف إ  ون واألردني ،صائب عريقات /والدكتور ،نبيل شعث /الدكتور :مثل
 .باالنشغاالت والسفريات وضغط العمل يتذرعون  واكان
في رام هللا لشرطة از اهوج الداخليةمنية فقد رفضت وزارة صعوبة الحصول على االتفاقيات األ2-
 ولى.ة بالدرجة األينسياسية وأم يعتقد الباحث أنها اون مع الباحث ألسبابالتع
 

 السابقة الدراسات

ل عوامل هامعظم تناولت العالقات األردنية الفلسطينية، وتطرق  تعددت الدراسات السابقة التي
أمام تطور  التي تقف حائالً ا على بعض المعيقات يًض كما ركزت أ ،العالقات التي تحكم البلدين

 سرائيلي لألراضي الفلسطينية. خاصة في ظل استمرار االحتالل اإل ردنية الفلسطينيةالعالقات األ
حسب مكانها وهى على  محاور ةلى ثالثأجريت في هذا المجال إ وقسم الباحث الدراسات التي

 -:النحو التالي
 .الدراسات الفلسطينية-
 .الدراسات العربية -
 .الدراسات األجنبية-

 :الفلسطينية الدراسات :أوالً 
ردني تجاه القضية الفلسطينية ( بعنوان :) الخطاب السياسي األ 2014دراسة: عفيفة، وسام)-1

 (.1994في ضوء اتفاق وادي عربه

لى الخطاب السياسي األردني تجاه القضية الفلسطينية في ضوء اتفاق وادي تطرقت هذه الدراسة إ

ينية في ظل المتغيرات فكان التفاقيه وادي عربة انعكاسات على العالقات األردنية الفلسط ،عربة

ك الرؤية المستقبلية للعالقات وكذل ،وتبين الموقف الفلسطيني من هذه االتفاقية ،قليميةالدولية واإل

لعالقة ردنية الفلسطينية التي تحكم هذه اينية من خالل محددات العالقات األردنية الفلسطاأل

 واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التاريخي لسرد األحداث بشكل متسلسل .
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 وقدمت الدراسة مجموعة من النتائج أهمها:

وأن مستقبل العالقات األردنية  ،أن إسرائيل تضع العقبات أمام تنفيذ االتفاقيات االقتصادية -

ة على رفع القيود التي تفرضها على التبادل التجاري الفلسطينية مرتبط بالموافقة اإلسرائيلي

 .واالستثماري بين السلطة الفلسطينية واألردن

وأن إسرائيل تنتهج سياسة تجاه األردن والسلطة الفلسطينية إلبقاء جذوة الخالقات بين الجانبين  -

والمتمثلة في  ،في حالة غير مستقرة خاصه عند الوصول للقضايا الجوهرية في المفاوضات النهائية

 القدس والحدود والالجئين .

 طرحت الدراسة مجموعة من التوصيات أهمها : 

 ،واالستفادة من الماضي،قامة عالقات جديدة مد  الخطاب السياسي األردني على إيجب أن يعت - 

 وتحديد العالقات المستقبلية مع الكيان الفلسطيني . ،وتجاوز الخالفات الشكلية

نبين حل القضايا الخالفية قبل ذهاب الجانب الفلسطيني لمفاوضات الحل النهائي يجب على الجا -

تعيد للشعب الفلسطيني   ؛سرائيل القبول بتسوية شاملة  وحقيقية؛ لدفع إمع الجانب اإلسرائيلي

قامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس ي عودة الالجئين، وتحديد الحدود، وا  والمتمثلة ف ،حقوقه

حبرًا على  ىوقعتها إسرائيل مع الدول العربية ستبق ين جميع االتفاقيات الت، وبدون ذلك فإالشريف

 .ورق 

 القضية ىعل وأثرها اإلسرائيلية األردنية العالقات: )بعنوان( 2012) محارب،أحمد: دراسة-2

 (.1999- 1994 الفلسطينية

 تبين حيث ،الفلسطينية القضية على وأثرها اإلسرائيلية األردنية العالقات مناقشة إلى الدراسة هدفت

 مراحل جميع في الفلسطينية القضية على اإلسرائيلية األردنية للعالقات قوي  تأثير هناك أن

 بين الموقعة عربة وادي اتفاقية أسندت حيث، النهائية المفاوضات مرحلة في وخاصة ،المفاوضات
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سرائيل األردن  األردني المفاوض إلى والحدود والالجئين القدس قضية :مثل ةمهمال القضايا جميع وا 

 الطرف يعتبر والذي ،الفلسطيني المفاوض قيمة من أضعف مما، الفلسطيني المفاوض من بدالً 

 وتسلسل سرد في تساعد والتي ،دراسته في التاريخي المنهج الباحث واستخدم ،القضايا هبهذ األولى

 . بدقة األحداث

 : أهمها النتائج من لمجموعة الدراسة توصلت 

 جميع في أخرى  تارة وباالستقرار ،تارة الثبات بعدم تميزت الفلسطينية األردنية العالقات أن -

 ههذ أن إال ،والسياسية والتجارية االقتصادية االتفاقيات من العديد توقيع من الرغم على مراحلها

 اتفاقية بإنهاء ينادي والذي، األردني الشعب أطياف أغلب من شديدة معارضة واجهت االتفاقيات

 . للسالم عربة وادي

في األردن، وبقاء  نإن عملية السالم األردنية اإلسرائيلية جاءت لتؤكد على توطين الفلسطينيي-

األردن حاضًرا في مفاوضات الحل النهائي خاصة في قضية القدس والالجئين، مما يقلل من أهمية 

 المفاوض الفلسطيني صاحب القضية.

 : أهمها التوصيات من مجموعه الدراسة قدمت كما 

 العالقات أثرت حيث ،اإلسرائيلي العربي الصراع في األبرز العامل الفلسطينية القضية عتبارا  -

سرائيل األردن بين  بقاء مع مباشر بشكل النهائي الحل مفاوضات في الفلسطيني الدور على وا 

 . المقدسة الدينية األماكن على مشرًفا األردن

أكدت معاهدة السالم بقاء األردن مسؤاًل عن الوالية الدينية لألماكن المقدسة في القدس ، مما  -

 فلسطينيًا في المستقبل . -قد يولد خالفًا أردنياً 

علي عملية  هوأثر 2000( بعنوان: )مؤتمر كامب ديفيد 2010دراسة: البهتيني، محمد ) -3
 واإلسرائيليين( نالتسوية بين الفلسطينيي
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 ،واإلسرائيليين نعلى عملية التسوية بين الفلسطينيي وأثره 2000ناقشت الدراسة مؤتمر كامب ديفد

هة نظر وتبني وج ،حيث ظهر في هذا المؤتمر حقيقة الدور األمريكي في الترويج للكذب اإلسرائيلي

ظهار الكرم اإلسرائيلي في تقديم  تاعتمد إسرائيل في المفاوضات التي أسلوب الفوضى والمراوغة وا 

التنازالت للفلسطينيين، ويعتبر مؤتمر كامب ديفيد من أكثر المفاوضات جوهرية في مسيرة التسوية 

جانب الفلسطيني، وذلك بعد حيث تم تحميل المسئولية عن فشل المؤتمر لل السلمية بين الطرفين،

واستخدمت الدراسة ،تالها من أحداث أثرت على العملية السلمية  نتفاضة األقصى وماتصاعد ا

 المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التاريخي لسرد األحداث بشكل متسلسل .

 -:هذه الدراسة ما يلي ولعل أبرز نتائج 

واإلسرائيليين هي مخطط أمريكي إسرائيلي إلنهاء القضية  نإن عملية التسوية بين الفلسطينيي -

 والمحافظة على المصالح الغربية في المنطقة بإشراف إسرائيلي أمريكي. ،نيةالفلسطي

دون التعرض للقضايا الجوهرية خطأ كبير من قبل المفاوض  اتفاقية أوسلوإن التوقيع على  -

الفلسطيني، حيث عزز هذا من سياسة األمر الواقع في األراضي الفلسطينية المحتلة، وكان يجب 

الذهاب لمؤتمر كامب ديفيد إال بعد تنفيذ االتفاقيات االنتقالية بشكل شامل على الفلسطينيين عدم 

الفلسطينيين إعالن فشل مشروع التسوية أمام  فشل كامب ديفيد كان يجب علىوبعد  ،ومتزامن

 الرأي العام.

 

 -:ومنها مايليطرحت الدراسة مجموعة من التوصيات و 

فهي قوانين واضحة  ،منطلق العملية السلمية برمتها ضرورة التمسك بقرارات الشرعية الدولية ألنها -

عتبار مبادئ األمم المتحدة المرجعية أو التفاوض حول مضمونها، وكذلك ا  وغير خاضعة للنقاش
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ن حقوق الشعب الفلسطيني ال تكتسب من خالل طاولة  ،للمفاوضات السلمية ةاألساسي وا 

 القوة األخرى.بل يجب تدعيم القضية بعناصر  ؛المفاوضات وحدها فقط

يجب التشاور والتنسيق مع األشقاء العرب واطالعهم على جميع المفاوضات، وكذلك ال بد من  -

والتمسك بها تحت أي  ،تحقيق إجماع وطني على الحد األدنى من حقوق الشعب الفلسطيني

 ظرف كان.

 الفلسطينية(( بعنوان: )مراحل تطور العالقات األردنية (1996،عبدالرحمن  الحوراني :دراسة-4
حيث ظهرت هذه العالقات  ،استعرضت هذه الدراسة مراحل تطور العالقات األردنية الفلسطينية 

وحصولها على اعتراف العرب بها في  1964))بشكل جلي بعد إنشاء منظمة التحرير في العام 
على أنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، كما تناولت (1974)قمة الرباط  في العام 

وكذلك مستقبل العالقات األردنية الفلسطينية  ،البحث في العالقات الماضية والحاضرة للبلدين أيضا
، واستخدم الباحث المنهج التاريخي في هذه الدراسة ،والعوامل التي تؤثر في طبيعة هذه العالقات

 رد األحداث بدقة وبتسلسل زمني لألحداث المتتالية .س والتي تساعد على
 -ا:مجموعة من النتائج أهمهإلى  الدراسة توصلت

 مل الروابط التاريخية و الجغرافيةإن العالقات األردنية الفلسطينية ذات روابط متنوعة تش -
وتعتبر العالقات السياسية هي جوهر العالقات بين الطرفين حيث ال  ،واالقتصادية و االجتماعية

يمكن ألحدهما العيش بمعزل عن  فال ،الظروف أغنى للطرفين عن بعضهما البعض حتى في أسو 
 .خراآل
وقد تأثرت هذه  ،إن الكثير من االختالفات بين األردن وفلسطين ناتج عن ظروف تاريخية معينة -

حيث ترفع هذه االنحيازات العالقات بين  ،االختالفات باالنقسامات العربية إلى محاور متسارعة
 كل بلد . ختلفة حسب المحور الذي ينتمي إليهاألردن وفلسطين لمستويات م

 الدراسة مجموعة من التوصيات أهمها : لذا اقترحت
المستقبلية يجب أن ينطلق من وجود دولتين  تقومان  إن أي اتفاق يوقع بين الجانبين في العالقات -

 خر .ياسي لكل واحد منهما يختلف عن اآلعلى أساس وجود أرض وشعب ونظام س



12 
 

تميز  يع األطراف في البلدين يؤكدان علىيجب بذل جهد تعبوي وتثقيفي كبير من قبل جم -
ير الخطاب السياسي مع العالقات التاريخية بين البلدين في الماضي والحاضر والعمل على تطو 

والتي تهم األردن وفلسطين  بشكل  ،األخذ بالحسبان أن هناك  العديد من العوامل المشتركة
 . خاص

 
 :العربية الدراسات :ثانياً 

 القضية تجاه األردنية الخارجية ةالسياس:)  بعنوان( 2012 ، محمد )أبوركبة: دراسة-1

 (1994-1982 الفلسطينية

 القضية تجاه الهاشمية األردنية للمملكة الخارجية السياسة عن الحديث إلى الدراسة هذه تطرقت 

 رتباطاال فك بداية شهدت والتي ،الفلسطيني الشعب تاريخ من الحساسة الفترة هذه خالل الفلسطينية

 ىعل التوقيع بعد خاصة الفلسطيني القرار واستقالل ،الفلسطينية السلطة وقيام ،الشقيق األردن مع

 المنهج الباحث واستخدم ،اإلسرائيلي الفلسطيني الصراع إنهاء بهدف إسرائيل مع السالم تفاقيةا

 والوقف الظاهرة لدراسة التحليلي الوصفي المنهج استخدم وكذلك ،الوثائق على معتمداً  التاريخي

 . مشابهة سياسية بفترات ومقارنتها عليها

 : أهمها النتائج من مجموعهإلى  الدراسة توصلت

 بينهما القائم فالتعاون  والفلسطينيين، األردنيين بين اإلستراتيجية األهداف في تعارض  يوجد ال هأن -

 النظر وجهات في االختالف عن ناجم الخالف وأن ،منهم طرف كل مصالح تحقيق على يساعد

 . الهدف لتحقيق نستخدمها التي واألداة األسلوب حيث من

قامة، المنطقة في واالستقرار األمن ونشر ،للفلسطينيين مستقلة دولة قيام الطرفين مصلحة من -  وا 

 . وفلسطين األردن بين التعاون  من جدية فاقآ لتفح المشتركة المتنوعة المشاريع

 : أهمها التوصيات من مجموعة الدراسة طرحت 
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 وتجاوز الماضي تجارب من واالستفادة والتشاور التفاهم على قائمة  جديدة عالقة إقامة ضرورة -

 السياسية المجاالت أبرزها ومن مهمة، جوانب عدة في بينهما فيما والتنسيق الشكلية الخالفات

 على خاصة الجانبين بين الثقة تعزيز على وتعمل الشعبين على بالفائدة تعود والتي واالقتصادية

 .الحكومات لدى الرسمي المستوى 

 على القادمة التحديات ومواجه البلدين تقوية ىعل تساعد شاملة تنمية تحقيق نحو االنطالق -

 .األوسط الشرق  منطقة

 على الثنائي العربي االقتصادي التعاون  ثر) أ: بعنوان( 2006 ، موسى )عالونة :دراسة-2
 العربي الجوار دول مع الهاشمية ردنيةاأل  المملكة حالة دراسة - الثنائية السياسية العالقات
 ( م 2003 سنة لىإ م1999سنة من سوريا – العراق -السعودية -فلسطين
 الثنائية السياسية العالقات على الثنائي العربي االقتصادي التعاون  أثر معرفةى لإ الدراسة هدفت

 األردنية العالقات تطوير أهمية الدراسة وبينت ،الفلسطينية األردنية العالقة هاأهم كان والتى،
 طرأت التي التغيرات لمتابعة التاريخي المنهج الباحث واستخدم ،المختلفة المجاالت في الفلسطينية

 هذه بها مرت التى والمراحل االتفاقيات خالل من الحقائق وسرد الفلسطينية األردنية العالقات على
 . عندها والوقوف العالقة لتحليل الوصفي المنهج الباحث ستخدما كما ،العالقات

 
 : أهمها النتائج من مجموعهإلى  الدراسة توصلت 
 تخضع فهي ،واإلقليمية المحلية العوامل من بمجموعه تتأثر الفلسطينية األردنية العالقات أن -

 ،األمني البعد لخال من الفلسطينية األردنية العالقات بمفاتيح يتحكم الذي اإلسرائيلي للعامل
 العالقات هذه تطور لمنع المعقدة جراءاتواإل العقبات من للعديد إسرائيل وضع في تمثل والذي
 . يجابيإ بشكل

ظلت العالقات السياسية األردنية الفلسطينية في مستويات ممتازة بسبب االمتدادات االجتماعية  -
الفلسطينية في األردن، ولتأثيرها االجتماعي  دور كبير في رسم السياسة األردنية فيما يتعلق 

 بالعالقات األردنية الفلسطينية.
 :أهمها التوصيات من مجموعه الدراسة قدمت 
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 في والتسرع ،العواطف عن واالبتعاد االقتصادية العالقات في السياسية الخالفات تحييد يجب -
 ،العكس وليس االقتصادية هدافاأل لخدمة السياسي الجانب توظيف ومحاولة لقراراتا اتخاذ
 المواضيع لجميع شاملة تكون  بحيث فلسطينو  األردن بين االقتصادية االتفاقيات تطوير ويجب
 .ةالبيني التجارية الحركة يسهل مما ،العالقات ذات

يجب أن يتم مراجعه االتفاقيات االقتصادية والتجارية الموقعة بين األردن والسلطة الفلسطينية  -
بشكل سنوي؛ لتحديد مدى قدرتها على مواكبه التطورات االقتصادية، ومدى كفاءتها في خدمة 

 ن.االقتصاد الوطني في كال البلدي
 بالقضية رتباطهاوا األردنية ستراتيجية) اإل: بعنوان( 1998 ) ،أحمد الخاليلة :دراسة-3

 . ( مستقبلها -حاضرها-جذورها: الفلسطينية
 والكشف الحديث الهاشمية األردنية المملكة تاريخ في مهمة مراحل توضيح ىإل الدراسة هذه سعت
 جميع في ومرتكزاتها ،والحاضر الماضي في الفلسطينية القضية تجاه األردنية ستراتيجيةاإل عن

 على يعتمد الذي التاريخي المنهج الباحث واستخدم ،والشعبية الرسمية المستويات وبجميع المراحل
 التي األحداث مجمل أيضاً  الدراسة وتناولت ،التحليلي الوصفي األسلوب استخدم كما سرد الحقائق ،

 . الحديثة األردنية المملكة بها مرت
 : أهمها النتائج من مجموعةإلى  الدراسة توصلت

 كان الفلسطينية القضية أحداث من والشعبي الرسمي الصعيدين على األردني الموقف طبيعة إن -
 األردن في المقيمين الفلسطينيين الالجئين القدس قضيتي من الموقف ذلك في بما ،بناءً  اً موقف

 عالقاته في سلمية استراتيجية استخدم األردن إن إال لألردن المحدودة اإلمكانات من وبالرغم
 عليها ارتكزت التي الثوابت في الفعال الدور ىعل والتأكيد ،الفلسطينية القضية لخدمة الخارجية

 .اإلسرائيلي العربي الصراع لحل مساعيه في األردنية ستراتيجيةاإل
 .الفلسطينية األردنية للعالقة المستقبلية السياسية النظرة تحديد عن األردنية ستراتيجيةاإل تحدثت -

 أهمها : التوصيات من مجموعه الدراسة طرحت
 من جزء نهاإ حيث ،ستراتيجيةاإل مرتكزاته أهم من الفلسطينية القضية عتبارا  األردن على يجب -

 كما ،بعيد زمن منذ مشتركة ومصالح قوية عالقات تربطهما وفلسطين فاألردن ،الخارجية سياستها
 الشكلية الخالفات جميع وتجاوز ،الفلسطينية األردنية العالقات على المحافظة من البد هأن

 . البلدين منأ تمس التي الجوهرية القضايا لحو  وااللتفاف
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يجب توحيد االتفاقيات المنفصلة التي عقدها كل  من األردن والفلسطينيين مع إسرائيل أو على  -
بشأنها حسب ما تقتضية المصلحة الوطنية للشعبين الفلسطيني األقل التنسيق في المواقف 

 واألردني.
( بعنوان: ) العالقات األردنية الفلسطينية السياسية  1983) محمددراسة : محافظة ، -4

 (1951-1939واالقتصادية واالجتماعية

واالجتماعية خالل ناقشت هذه الدراسة العالقات األردنية الفلسطينية المختلفة السياسية واالقتصادية 

، وت ثار العالقات األردنية الفلسطينية كلما حيث شهدت هذه الفترة العديد من التغيرات ،الفترة المذكورة

واستخدم الباحث ، وأعيد الحديث من جديد عن تلك العالقة ،دخلت القضية الفلسطينية في أزمة

وكذلك استخدم المنهج الوصفي التحليلي لدراسة الظاهرة  ،المنهج التاريخي معتمدًا على الوثائق

 . ف عليهاو والوق

 -: ما يليالدراسة ولعل أبرز نتائج هذه 

حيث حظيت باهتمام كبير من  ،إن األردن يعتبر القضية الفلسطينية قضيته الوطنية الرئيسية -

فعلى المستوى الرسمي شاركت المملكة األردنية الهاشمية في كل  ،وشعباً  ةً جانب األردن حكوم

حيث قدم األردن كل الدعم الالزم  المؤتمرات واالجتماعات التي تخص القضية الفلسطينية،

 .لفلسطين في جميع المحافل الدولية

وقف الشعب األردني بجانب شقيقة الشعب الفلسطيني في كل مراحل نضاله وكفاحه منذ وقوع   -

حيث إن العالقة االجتماعية والسياسية واالقتصادية القائمة بين الدولتين  ،نكبة وقبلها وبعدهاال

حيث يتضح أن  ،تعتبر من أكبر العوامل المؤثرة في وحدة البلدين بجميع المراحل والمستويات

 .جميع العائالت األردنية لها أصول فلسطينية في فلسطين

والذين لم يكن لهم من  ،سطينيين العرب المحصورين في فلسطينللفل كانت وحدة الضفتين متنفساً   -

 .الذي قدم لهم الكثيرطريق لالتصال بالعالم إال عن طريق شرق األردن 
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 ا:هذه الدراسة مجموعه من التوصيات أهمهلذا اقترحت 

حيث تربطهما مصالح سياسية واقتصادية  ،أن الشعب الفلسطيني واألردني يرتبطان بمصير واحد -

ويجب ضرورة التنسيق والتشاور في  ،لذا يجب المحافظة على هذه العالقة ،واجتماعية مشتركة

 رض واحدة.أكة بين الطرفين فهم بمثابة شعب و جميع القضايا المشتر 

عل العالقات يجب العمل على بناء وتطوير العالقات االقتصادية بما يخدم العالقات السياسية، وج -

االقتصادية مفتاح لبناء عالقات سياسية، فالعالقات االقتصادية التقل أهمية عن العالقات 

 السياسية  لدعم وتوثيق العالقة البلدين.

  :              األجنبية  الدراسات :اً لثثا

he Jordan external policy to the Palestinian Schenker (1998) T -1

 .cause 

 القضية تعتبر حيث ،الفلسطينية القضية تجاه األردنية الخارجية السياسة الدراسة هذه تناولت

 األردن بين العالقة لخصوصية وذلك ،األردنية الخارجية السياسة مرتكزات أهم من الفلسطينية

 العليا الوطنية المصلحة على المحافظة هو األردنية الخارجية السياسة أهداف وأحد. وفلسطين

 الفلسطينية والسلطة إسرائيل مع التفاوض خالل من الفلسطينية الدولة إقامة في بالمساهمة وذلك،

 التاريخي المنهج استخدم كما على وصف الظاهرة ، يعتمد الذي الوصفي المنهج الباحث واستخدم،

 . واالتفاقيات الوثائق على معتمداً  الخارجية السياسة عن التاريخية الحقائق سرد في

 :أهمها النتائج من مجموعهإلى  الدراسة توصلت

قامة ،المنطقة في واألمن ستقراراال نشر أجل من للصراع جذري  لحل يسعى األردن أن -   دولة وا 

 األردنية الخارجية السياسة تعتمد كما (،1967 )عام أراضي ىعل السيادة كاملة مستقلة فلسطينية
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 القضايا جميع ومساندة ،المتحدة األمم ميثاق تطبيق وضرورة الدولي القانون  مبادئ احترام على

 . العالم شعوب لجميع العادلة

 المصالح قائمة وأن سرائيلي،اإل الطرف مع السالم مبادرة إنضاج في مهماً  دوراً  األردن لعب -

 أن فيه شك ال ومما ،األردني واالستقرار األمن على مباشر تأثير لها السالم محادثات في األردنية

 . الفلسطيني اإلسرائيلي المسار في التقدم مواصلة خالل من يتعزز سوف األردني األمن

 :  أهمها التوصيات من مجموعه الدراسة اقترحت

ن ،النهائي الحل قضايا مناقشة في األردن مشاركة يجب -  خطر هو فلسطينية دولة قيام عدم وا 

 كما للفلسطينيين خرآ وطن األردن باعتبار البديل الوطن قضية من خوفاً  القومي األردن أمن على

 . ن و اإلسرائيلي يريده

2-Awartani(1994)Economic relation  jordanina -palestinin  

agricultural relation :Limitations and prospects 

العالقات االقتصادية األردنية الفلسطينية خاصة في مجال القطاع الزراعي على  الدراسة هذه تناولت

اعتبار أنه أكثر القطاعات التجارية  تأثيرًا في الميزان التجاري بين  البلدين،  فقد مرت العالقات 

االقتصادية بشكل عام، والزراعية بشكل خاص، بمراحل مختلفة، فقد شهدت هذه العالقات تطورًا 

جًعا ملحوظًا بعد كبيرًا قبل االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية، ولكن شهدت هذه العالقات ترا

، ثم استمر هذا التراجع بعد توقيع  1967)االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية  عام )

ن و . االتفاقيات السالم بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي العالقات الزراعية األردنية   أهداف أحدا 

فلسطين واألردن بما يخدم الفلسطينية هو تطور وتعزيز العالقات االقتصادية بشكل عام بين 

الذي يعتمد على  الوصفي المنهج الباحث واستخدم للجانبين،  العليا الوطنية مصلحةوفقًا لل الشعبين
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تطور العالقات  عن التاريخية الحقائق سرد في التاريخي المنهج أيضاً  استخدم كماوصف الظاهرة ،

 . واالتفاقيات الوثائق على معتمداً  االقتصادية بين البلدين

 :أهمها النتائج من مجموعهإلى  الدراسة توصلت

العديد من العوامل اإلسرائيلية  قد ساهمت في الحد من تطور العالقات االقتصادية بين   أن - 

البلدين خاصة في القطاع الزراعي، ومن هذه العوامل الرسوم المرتفعة المفروضة على الشاحنات 

ائع باإلضافة للفحوصات األمنية على المعابر التجارية، مما يساعد في التى يتم بواسطتها نقل البض

 .إتالف كميات كبيرة من البضائع التى يتم تصديرها لألردن والعالم الخارجي

 .إن المنتجات الفلسطينية بحاجة لمشوار طويل؛ لتحسين قدراتها التنافسية في األسواق المجاورة  -

 :  أهمها التوصيات من مجموعه الدراسة اقترحت

تنويع  أنماط القطاعات اإلنتاجية خاصة المنتجات الزراعية، والعمل  نيجب على الفلسطينيي  -

 .على تحسين الخدمات اإلنتاجية 

ضرورة تحسين وتعزيز العالقات االقتصادية والتعاونية بين البلدين خاصة في القطاع الزراعي -

 لزراعية.،ومجال البحث العلمي لخدمة المنتجات ا

 :ةالسابق الدراساتى عل التعليقرابعًا: 

الكثير من  الدراسةموضوع  دمت معلومات قيمة ومهمة أضافت إلىالدراسات السابقة ق إن  
في كثير من جوانب الدراسة  اً مهم اً حيث كان العديد منها مرجع ،المعلومات في جوانب عديدة

، وقد كانت أوجه السابقة  تالدراسة بعض الجوانب التي لم تتطرق إليها الدراسا هعالجت هذ هوعلي،
 -االستفادة من الدراسات السابقة على النحو التالي :

 تحديد مشكلة الدراسة بشكل واضح. -1
 إعداد هيكلية الدراسة . -2
 إثراء اإلطار النظري . -3
 تحديد أهداف الدراسة . -4
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 تحديد المراجع المتعلقة بالدراسة . -5
 بناء أداة الدراسة. -6
 معالجة نتائج الدراسة وتفسيرها . -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفجوة البحثية :خامسًا : 

 الدراسة الحالية الفجوة البحثية اسم الدراسة
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 أواًل : الدراسات الفلسطينية
( بعنوان :) 2014عفيفة، وسام)دراسة: 

ردني تجاه القضية الخطاب السياسي األ
الفلسطينية في ضوء اتفاق وادي 

 .(1994عربه

لم تركز الدراسة السابقة 
على العالقات األردنية 
الفلسطينية ومحدداتها ، 
كذلك لم تركز على أثر 
 –المفاوضات الفلسطينية 

سرائيلية على تلك اإل
 العالقات . 

 

 أضافت الدراسة الحالية التعرف إلى
أثر المفاوضات الفلسطينية 
اإلسرائلية على العالقات األردنية 

 الفلسطينية .

 :بعنوان( 2012) أحمد محارب،: دراسة
 ىعل وأثرها اإلسرائيلية األردنية العالقات)

 .(1994-1999 الفلسطينية القضية
 

الدراسة السابقة لم تتطرق 
إلى طرح مشاريع التسوية 
لحل القضية الفلسطينية 

. 

أضافت الدراسة الحالية 
السيناريوهات المحتملة للعالقات 
األردنية الفلسطينية في ظل 

 المفاوضات .
( بعنوان: 2010دراسة: البهتيني، محمد )
 وأثرة على2000)مؤتمر كامب ديفيد 

 نعملية التسوية بين الفلسطينيي
 .واإلسرائيليين(

تتطرق الدراسة السابقة لم 
إلى الموقف األردني 
والفلسطيني تجاه مؤتمر 
كامب ديفيد وتداعياته 
على العالقات األردنية 

 الفلسطينية .

الدراسة الحالية ركزت على الموقف 
األردني والفلسطيني من مؤتمر 
كامب ديفيد وتأثيره على العالقات 

 األردنية الفلسطينية .
 
 

( (1996الرحمن  عبد ،الحوراني:دراسة
العالقات األردنية بعنوان: )مراحل تطور 

 .الفلسطينية(

لم تتطرق الدراسة السابقة 
إلى تفاصيل العالقات 
الفلسطينية األردنية في 

 المجاالت المختلفة 

الدراسة الحالية ركزت على العالقات 
األردنية الفلسطينية المختلفة 
السياسية واالقتصادية والثقافية 

 واألمنية والعسكرية .
 
 
 
 

 العربيةثانيًا : الدراسات 
 الدراسة الحالية الفجوة البحثية اسم الدراسة
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( 2012 ، محمد )ركبة أبو: دراسة
 األردنية الخارجية السياسية:)  بعنوان
-(1994 الفلسطينية القضية تجاه

1982) 

لم تظهر الدراسة السابقة 
 .مدى تأثر العالقات

سطينية األردنية الفل
بالمفاوضات الفلسطينية 

 سرائيلية .اإل

الدراسة الحالية أثبتت مدى تأثير 
المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية 
 على العالقات األردنية الفلسطينية .

( 2006 ، موسى )عالونة :دراسة
 العربي االقتصادي التعاون  ثر) أ: بعنوان
 - الثنائية السياسية العالقات على الثنائي
 مع الهاشمية ردنيةاأل المملكة حالة دراسة
 -السعودية -فلسطين العربي الجوار دول

 لىإ م(1999سنة من سوريا – العراق
 .  ( م 2003 سنة

الدراسة السابقة لم تظهر  
مدى تأثير العامل 
اإلسرائيلي على العالقات 
األردنية الفلسطينية بشكل 
مفصل؛ بل تناولته بشكل 

 عام .
 

أضافت الدراسة الحالية االطالع 
اإلسرائيلي على مدى تأثير العامل 

على العالقات األردنية الفلسطينية 
خاصة السياسية واالقتصادية ، كما 
تناولت االتفاقيات السياسية 

 واالقتصادية الموقعة بين البلدين .
 
 

( 1998 ) أحمد، الخاليلة :دراسة
 وارتباطها األردنية ستراتيجية) اإل: بعنوان

 -حاضرها-جذورها: الفلسطينية بالقضية
 .( مستقبلها

لم تركز الدراسة بشكل 
مفصل للعوامل المؤثرة 
على العالقات األردنية 
الفلسطينية ،كذلك لم 
تتطرق الدراسة إلى 
سيناريوهات مستقبل هذه 

 العالقات .

أظهرت الدراسة مدى ارتباط األردن 
بالقضة الفلسطينية ،وذلك من خالل 
محددات تلك العالقات والمتمثلة في 
قضية القدس والالجئين والحدود 

 كقضايا محورية للبلدين . 
 
 

(  1983) محمددراسة : محافظة ،
بعنوان: ) العالقات األردنية الفلسطينية 
السياسية واالقتصادية 

 .(1939-1951واالجتماعية

الدراسة السابقة لم تتطرق 
لواقع العالقات األمنية 
والثقافية بين فلسطين 

واكتفت بدراسة  ،واألردن
سياسية واقع العالقات ال

واالقتصادية 
 واالجتماعية.

الدراسة الحالية تناولت مجمل 
العالقات بين فلسطين واألردن 
والمتمثلة في العالقات السياسية 

واالقتصادية والثقافية واالجتماعية 
واألمنية والعسكرية وانعكاساتها على 

 البلدين .

 ثالثًا : الدراسات األجنبية
 الدراسة الحالية الفجوة البحثية اسم الدراسة
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: بعنوانSchenker  (1998 )  :دراسة
The Jordan external policy to 
the Palestinian cause . 

لم تظهر الدراسة السابقة 
تأثير مشاريع مدى 

التسوية لحل القضية 
الفلسطينية  وتداعياتها 
على العالقات األردنية 

 الفلسطينية .

الدراسة الحالية ركزت على معرفة 
موقف األردن من مشاريع التسوية 
المطروحة لحل القضية الفلسطينية 
باعتبار األردن طرف أساسي في 

 عملية المفاوضات النهائية . 

Awartani(1994:بعنوان)Economic 

relation  jordanina -palestinin  

agricultural relation :Limitations 

and prospects 

 

زت الدراسة السابقة رك
على العالقات الزراعية 

م من العالقات كجزء مه
االقتصادية بين فلسطين 
واألردن ، كذلك اهتمت 
بآليات تطوير العالقات 

 االقتصادية بين البلدين .                                              

الدراسة الحالية تناولت العالقات 
بين البلدين في جميع االقتصادية 
نتاجية ومنها الزراعية القطاعات اإل

 والتجارية . والصناعية
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 الثانيالفصل 

 ردنية الفلسطينية ومحدداتهاالتاريخية  للعالقات ال الخلفية 

 ةوبما أن المملكة األردنية الهاشمي ،رائيليتعتبر القضية الفلسطينية هي محور الصراع العربي اإلس
طول مع ربطها جغرافية واحدة وحدودها هي األمن فلسطين وت كثر الدول العربية قربا  تعتبر من أ

وتداخل في اإلشراف على رعاية  ،في األردن نووجود عدد كبير من الالجئين الفلسطينيي ،فلسطين
، تجاه القضية الفلسطينية كثر من غيرهاالتزامات أفرض عليها  األماكن المقدسة في مدينة القدس 

أن العالقات األردنية الفلسطينية تتأثر بشكل مباشر جراء المفاوضات الفلسطينية  لذا يتضح
 .اإلسرائيلية

وجاء في  ،وتناول هذا الفصل بعنوان الخلفية التاريخية للعالقات األردنية الفلسطينية ومحدداتها
– (1948فترهللعالقات األردنية الفلسطينية من  ةالخلفية التاريخي تناول المبحث األول، مبحثين
المحددات الفلسطينية األردنية والمتمثلة في قضية القدس  فتناول الثاني المبحث ، أما 2000)

 والالجئين والحدود وتأثيرها على العالقات األردنية الفلسطينية.
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 الفلسطينية الردنية العالقات لتطور التاريخية الخلفية- :الول  المبحث

 ةمهمال المراحل من بالعديد األردن شرق  إمارة إنشاء منذ الفلسطينية األردنية العالقات مرت
 النحو على مراحل عدة في تناولهيتم وس،  والفلسطيني األردني الشعبين تاريخ في والفاصلة

 :-التالي
 1973)– 1948العالقات الردنية الفلسطينية خالل الفترة) :الولى المرحلة: أولا  

 العربية الدول إلى أراضيهم من ون الفلسطيني جراهو  الفلسطيني الشعب على (1948) نكبة تحل  
األردن  قربل ذلكو  يينللفلسطين استقبال  ن من أكثر الدول األرد كانو  ،اليهود ضغط تحت المجاورة

 الظروف لهم سمحت حال في بالدهم لىإ العودة من سيمكنهم وطنهم من قربهم أنو  الجغرافي،
 لتكون  ،األردن لشرق  الغربية الضفة لضم الحسين بن هللا عبد الملك إقدام جاء هنا ومن بذلك،
 بدوره انعكس والذي "الكبرى  سوريا مشروع" القديم لحلمه تحقيقا   الكبرى  العربية للدولة األولى النواة
 . (2007:1،2مقبل،)الفلسطيني الوطن حساب على

 -:كالتالي وهي أردنية برعاية مؤتمرات ةثالث ردنياأل للنظام المؤيدة الفلسطينية القيادات نظمتو 
 :م1948) )أكتوبر/الول تشرين :عمان مؤتمر -أ

 األردني، النظام مؤيدي من شخص لفأ بحضور م،1948أكتوبر/األول تشرين أول في عقد
 وحدة إلى الدعوة فيها تقرر ساعتين لمدة الجلسة واستمرت الفاروقي، التاجي سلمان الشيخ وترأسه
 .(1960:193 دروزة،)بذلك هللا عبد الملك ابلغو وأ فلسطينية – أردنية

 (:(1948ديسمبر/ولال  كانون  :أريحا مؤتمر-ب

 للضفة األردني العسكري  الحاكم إشراف تحت، 1948ديسمبر/ولاأل كانون  في أريحا مؤتمر عقد
 الفلسطينية عتراضاتال المؤتمر وواجه ،الجعبري  محمد الشيخ المؤتمر وترأس ،مطر عمر الغربية
 ،الضفتين على ملكا   هللا عبد الملك مبايعة وتم ،ردناأل شرق  لىإ الغربية الضفة ضم قرار بشأن
 . (1988:91،92الزبيدي،) أريحا مؤتمر قرارات علىعن موافقته  األردني الوزراء مجلس وأعلن

 (:(1948ديسمبر/اول كانون :هللا رام مؤتمر-ج 

 هللا عبد الملك وحضره أريحا، مؤتمر مقررات لتعزيز 1948 ديسمبر/ولاأل كانون  26 في عقد 
 القدس، منطقة قائد التل هللا وعبد الداخلية، وزير المدادحة فالح ومنهم ،الشخصيات وبعض
 عبد) "الهاشمية الدعوة" أنصار صواتأ ارتفعت المؤتمر وفي وغيرهم، أشتين، اإلنجليزي  والقائد

 . (1992:187الهادي،
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 ((1950عام(الوحدة) لألردن الغربية الضفة ضم-د
غرب نهر  راضي الواقعةلضم جميع األ1940))ردن الملك عبد هللا في أواخر عامملك األسعى 

راضي حيث تم ضم تلك األ ،وتحت قيادته ،ردنية الهاشميةا  من المملكة األردن لتصبح جزءاأل
في قطاع غزة الذي يخضع لإلدارة  بغض النظر عما كان يجري   (1950)عام األردنلى رسميا  إ

 . (susser2011:4)العسكرية المصرية
 وجاء 1950) عام إبريل/نيسان (24 فى الفلسطينية األردنية الوحدة األردني النواب مجلسأقر 
 ثانيا   البند في 1950) إبريل/نيسان (22 في األردني األمة مجلس اتخذه الذي الضم قرار في

 عن والدفاع ،فلسطين في العربية الحقوق  كامل على المحافظة تأكيد"الفلسطينية القضية بخصوص
 العادلة لقضيتها النهائية بالتسوية المساس وعدم الحق وبملء ،المشروعة الوسائل بكل الحقوق  تلك
 .(1979:251 الحسين، بن)"الدولية والعدالة العربي والتعاون  القومية األماني نطاق في

 ضم لمسألة والشرعية القانونية الصبغة أضفت والتي ،األخيرة الخطوة بمثابة القرار هذا وكان
 . (1979:31الشعبي،)ردنيةاأل الدولة مع الغربية الضفة وتوحيد

 تهدف التي الستعمارية المأساة فصول من فصل الضم أن انهابي في العليا العربية الهيئة أعلنت
 بينما والسعودية، ولبنان ومصر سوريا من كل   أيضا   عارضتهو  الوجود، من فلسطين اسم محو إلى
 ) بعد فيما اليمن وأيدته "بالتحاد" األردني البرلمان مهنئا   العراقي البرلمان وأبرق  عليه العراق وافق
 . (1992:193 الهادي، عبد

 غزة في "فلسطين عموم حكومة" إقامة بشأن القراره خرقا   الضم العربية الدول جامعة تواعتبر 
 عموم حكومة إلنشاء األردن مندوب معارضة من وبالرغم ،ااجتماعاته لحضور عنها ممثل ودعوة

 ،1948)إبريل/نيسان (13 في السابق قراره فيه يؤيد قرارا   الجامعة مجلس اتخذ فقد ،فلسطين
 مؤقت، كإجراء إليه النظر ينبغي لتحريرها فلسطين إلى العربية الجيوش دخول" أن فيه جاء والذي

ن اإلقليمي، التقسيم أو لالحتالل، معنى أي يحمل ل  يحكمها أن يجب تحريرها بعد فلسطين وا 
 (2009:8ركبة، بو)أ "يرغبونه الذي باألسلوب أصحابها

 دفاعية لعتبارات تم الضم ،أن((1950مايو في العربية الجامعةلدى  األردن مندوب وأعلن 
 يصوت لم ألنه الجامعة قرارب ن يلتزمل األردن وأن ،الفلسطيني الشعب ممثلي وبموافقة ،واقتصادية

توجد دولة تقبل بالمس  نه لوأ ،اختياري  أساس على يتم األعضاء الدول بين التعاون  وأن ،عليه
 .( 1977:43غالي،) واستقاللها سيادتهاب
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 عسكريةو  داريةإ قرارات بإصدار األردنية الحكومة قامت 1950) – (1948 عام من الفترة وخالل
 عسكريا   حاكما   مطر عمر تعيين القرارات هذه أهم ومن ،والغربية الشرقية الضفتين توحيدل قانونيةو 

داري  على بناء والعسكرية اإلدارية القرارات إصدار صالحيات ومنحة ،المناطق هذه في عاما  ا  وا 
 (1948عام الجزاء تعديل قانون  ميس   قانون  أول إصدار وتم ،األردن شرق  عن الدفاع قانون 

 . (2012:28ركبة، بوأ)فلسطين نحو المتزايدة الهجرات لمواجه(

 منح صالحيات عمان في الجوازات ومديريه فلسطين في العسكرين األردنيين الحكام منح وتم
  الفلسطيني السفر جواز تقديم اشتراط دون  واحدة سنة لمدة للفلسطينيين األردني السفر جواز

 سفر جواز على والحصول الجوازات لدائرة التقدم فلسطيني لكل يمكن وبذلك ،فلسطيني نهأ ليثبت،
 لتباع الخارج في وضياتالمف لجميع تعليمات صدرت كما عمان، في الجوازات دائرة من أردني
صدار التعليمات نفس  .(161: 2010عميش،)للفلسطينيين ردنيةأ سفر جوازات وا 

 على للقضاء والواعية األولى الخطوة هي الغربية للضفة األردن ضم الفلسطينيين بعض عتبرا و 
 لعملية األردنية السياسة أدت فقد الغربية، الضفة في الفلسطينيين تأييد وكسب الفلسطينية القضية
  استعمارية مؤامرة هي األردن شرق  إمارة إنشاء بأن اعتقاد لترسيخ أحداث من أعقبها وما الضم

 حماية على ستعمل كما ،المنطقة في بريطانيا مصالح لحماية المستقبل في ستعمل بريطانية
 .(1990:15، المدهون )1917عام بلفور وعد بإصدار بريطانيا أوجدته الذي الصهيوني الكيان

ساعدت ضم الضفة الغربية لألردن والتمهيد ل أن عقد المؤتمرات ضوء ما سبق تبين الدراسةوفي 
 استرجاع بعدمضاعة الحقوق الفلسطينية والمساهمة في إ ،القضية الفلسطينية في إضعاف

ت معارضة واجه لذا ،وبالتالي التسليم بسياسة األمر الواقع ،لبالدهم راضيهم وعوة الالجئينأ
تساوق مع المخططات و  ةفلسطينية وعربية كبرى فكانت بمثابة تصفية للقضية الفلسطيني

  الستعمارية. 
 :منها الردن وموقف الفلسطينية التحرير منظمة نشاءإ -ه

في الجزء المتبقي  منفصل فلسطيني كيان إنشاء مسألة الخمسينات، في عربية، دول عدة طرحت
 جمهورية قيام إلى داعيا   ذلك، طرح من أول قاسم الكريم عبد العراقي الرئيس وكان فلسطين، من

 . (1985:22 شبيب،(والقطاع الضفة في فلسطينية

 وتم ،العربية الوحدة ألهداف مناقضته أساس على بشدة، القتراح على ومصر األردن اعترضت و
 إعطائهم و ،ناألرد في المقيمين الفلسطينيين لجميع الكاملة والمواطنة الجنسية منح عملية إكمال
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 يريد العربية البالد في لجئ فلسطيني أي على المواطنة عرضت كما عادية، أردنية سفر جوزات
 . (1987:22 الصايغ،(األردن إلى النتقال

 ،بداية الستينات فلسطينية تمثيلية هيئة إيجاد فكرة بتشجيع الناصر عبد جمال المصري  الرئيس بدأ
 من الفلسطينية القضية عن المسؤولية بعض نقلو  ،حسين الملك إضعاف في رغبة مصرل ذلك و

 . 41):1987 الصايغ،).عربي طرف إلى مصر عاتق

تم تعيين أحمد حلمي عبد الباقي رئيس حكومة عموم فلسطين مندوبا  لفلسطين لدى جامعة الدول 
وخالل مؤتمر القمة العربية األول في القاهرة تم تعيين أحمد (1963)العربية ، وبعد وفاته عام 

عب الشقيري مندوبا  لفلسطين ،وكلف أحمد الشقيري من الجامعة العربية بإيجاد هيئة ناظمة للش
الفلسطيني على أن يقوم بإطالع الدول العربية على ذلك وعرضها خالل مؤتمر القمة الثاني ) 

 . (34،35:،1998، فرج

 حافتتل الشقيري  على حسين الملك واشترط ،(1964مايو/أيار (28 في الفلسطيني المؤتمر عقد
 داخل الفلسطينيين وتسليح تنظيم عملية عن النظر الفلسطينية التحرير منظمة تصرف أن المؤتمر
 . (1980:29،31الحوراني) الغربية الضفة في أهداف لها ليست المنظمة وأن المملكة،

 أو الغربية الضفة موضوع مناقشة عدم القدس في المؤتمر عقد على ليوافق حسين الملك شترطا
 لوحظ وقد الغربية، الضفة على األردنية بالسيادة الحتفاظ على صرا  م   فكان  ،ينالفلسطيني سكانها

 . (2009:13ركبة، أبو) بالقدس المؤتمر في الشقيري  خطاب في األمر هذا

 الرئيس المقر يكون و  باألردن، مرتبطة الفلسطيني التمثيل مسألة تكون  أنالملك حسين  طالبو 
 و خاصة أردنية سفر جوازات على الحصول المنظمة قيادة على كما اشترط األردن، في للمنظمة

 . (1999:74مخادمة نوفل،(الشروط هذبه الشقيري  قبل

طرة طمس القضية الفلسطينية من خالل السيحاول األردن  أن ةوفي ضوء ما سبق تبين الدراس
ي تثبيت الكيان وبذلك ساهم األردن ف ،لحاق الضفة باألردنعلى تمثيل الشعب الفلسطيني وا  

 بقصد أو بدون قصد. الصهيوني سواء

 على الموافقة تمت(1964) سبتمبر/أيلول في اإلسكندرية في الثاني العربية القمة مؤتمر وفي
 الملك من بإيعاز الجديد اإليجابي األردني الموقف وانعكس ،الفلسطينية التحرير منظمة إقامة
 األردن في معها الوثيق والتعاون  ،الفلسطينية التحرير منظمة بدعم األردنية الحكومة إلى حسين
 . 38):1987الصايغ،(الدولية والمحافل العربي والوطن
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 التحرير منظمة حل إلى العربية الدول حسين الملك ادع د حيثبعي مدى إلى العالقات ثم تدهورت
 في مكاتبها وأغلقت ،التحرير بمنظمة اعترافها حكومته وسحبت جديدة منظمة وتشكيل ،القائمة
 فيها دخلت التي اللحظة منذ الفلسطينية الطبيعة عنها زالت فلسطين قضية أن وأعلن األردن،
 . (2012:35ركبة، بوأ ) (1948) عام فلسطين حرب العربية الجيوش

 العديد وأجريت ،بالتعاون  البداية في التحرير منظمة مع األردنية الحكومة عالقة اتسمتبعد ذلك و 
 تمسكت إذ التصدع، في الجانبين بين العالقة ،بدأت( (1965عام أواخر وفي التصالت من

 دولة في أردنيون  مواطنون  هم والغربية الشرقية الضفتين في المواطنين جميع بأن األردنية الحكومة
 تشرين (4 في الملك وأعلن حكمها، ونظام وقوانينها ومؤسساتها دستورها لها

 الكيان" تفتيت إل منها يقصد ل دعوة وكل تنظيم ألي رفضه ،(م1965أكتوبر/األول
 . (34: 2012بوركبة،أ"(األردني

نشاء ،الشعبي للتنظيم يدها إطالق مهماتها، لتسهيل الفلسطينية التحرير منظمة طالبتو   جيش وا 
 الفلسطينية التحرير منظمة طلباتل  األردنية الحكومة م تستجبول األردن، في الفلسطيني التحرير

 األردن رفض من الدائمة الشكوى  إلى الجانبين مصالح بين الجوهري  التناقض هذا ىدأ وقد،
 منظمة أن بحجة الغربية، الضفة في حتى ول المملكة في الفلسطيني التحرير جيش وحدات تركيز

 (1987:24الصايغ، ) فلسطين من بدل   األردن في سلطة عن تبحث الفلسطينية التحرير

 الشعب ثقة مدى لمعرفة الضفتين في عام شعبي استفتاء إلى دعت فقد التحرير منظمة أما
نما ،فحسب فلسطين تحرير يعطل ل األردني الموقف أن وأعلنت بالمنظمة،  الظروف يضمن وا 
 . (2012:35بوركبة،أ (وأمنها سالمتها وضمان إسرائيل لبقاء المالئمة

 من لالستقالة األردنية الحكومة في الفلسطينيين الوزراء إلى رسائل المنظمة رئيس ووجه 
 من فلسطين صوت برنامج في العمل عن المنظمة في اإلعالم بدائرة العمل يتوقف وأن ،مناصبهم
 . (2012:35ركبة، بوأ )أمريكيا مع بالتواطؤ األردن سياسة الشقيري  تهما  و  األردنية، اإلذاعة

 المنظمة فردت ،التحرير منظمة على حمالتها تصعيد على األردنية اإلعالم وسائل وأقدمت
مما  والقدس، عمان في الحكومية المباني ضد موجهة تفجيرات بسلسلة أخرى  سياسية وجماعات

   (،1967في يناير  القدس في التحرير منظمة مكاتب األردنية الحكومة أدى إلى إغالق
 .(1987:25الصايغ،
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 1968 )مارس/آذار/21)الكرامة معركة-و

جاءت معركة الكرامة ردا  من قبل الجيش األردني وجيش التحرير الفلسطيني على هزيمة حزيران 
سرائيل ما تبقى من فلسطين باإلضافة الى احتاللها سيناء والجولن ، وقد إواحتالل  1967عام 

 . (1995:91،92، عبيدات) ئيلي خسائر فادحة في تلك المعركةسراتكبد الجيش اإل

 :م1970 عام أيلول معركة-
 وظهرت  (1968 -1970) عام بين الممتدة الفترة في الفلسطينية األردنية األجواء التوتر ساد

 لتهدئة حسين الملك لقاء ىإل عرفات وسارع الطرفين، بين الصدام حدوث بقرب وحيت  مؤشرات
 األردنية السلطات أعلنت عندما أخرى  مرة الظروف وتأزمت1970)/فبراير(22 يف األوضاع

 الخارجية وزير عرض األثناء هذه وفي 1970)/يونيو(18 يف حسين للملك اغتيال محاولة فشالهاإ
 هذا عرفات رفض فيما ذلك األردن وقبل ،الفلسطينية القضية لحل مشروعه روجرز وليم األمريكي
 بين أكثر بشكل العالقات أزم مما ،القرار هذا تنفيذ لمنع عربية دبلوماسية بحملة وقام المشروع
 األمن فرض ىعل وعملت العرفية األحكام األردنية الحكومة أعلنت األثناء هذه وفي ن،الطرفي
 الفلسطينية للثورة عاما   اقائد   عرفات ياسر أن أعلنت نأب التحرير منظمة قيادة وردت ،بالقوة

 تهدئة على التفاق إعالن وتم ،حسين الملك بحضور القاهرة في العربية القمة عرفات ،وحضر
 المدن داخل ىإل المنظمة قوات سحب على والتأكيد ،البلدين بين  الوحدة ىعل والتأكيد الوضع

 منبدء   األردنية األراضي من المنظمة إخراج على عملت التل وصفي حكومة جاءت وعندما،
 . (92-2005:86، البشتاوي )1970 سبتمبر

 كسب طرف كل فحاول ،المتأزمة العالقات هذه في العلنية الصراعات عن أيلول أحداث كشفتو  
 في األردني النظام  ينجح فلم  ،غزة وقطاع الغربية الضفة سكان من الفلسطيني الشعب ولء

 الغربية للضفة األردني بالحكم ينادي ا  حدأ نر فلم الغربية الضفة في وصارخ قوي  نفوذ تكوين
  األفعال بسبب لصالحها  األردني الشعب كسب في الفلسطينية التحرير منظمة تنجح لم وكذلك،

 . (1990:10،11عمر، أبو)األردني الشعب ضد الواقع رضأ ىعل مارستها التي

إفشال المشروع  من منظمة التحرير هو األساسي أن األردن كان غضبه اتضحوفي ضوء ما سبق 
بمثابه  والعرب  ن الفلسطينيو  ى اعتبرهوالذ ،لحل القضية الفلسطينية ا  ردنيأ ا  األمريكي الذي لقي تأييد

 .ضية الفلسطينيةتصفية للق
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  :1972عام المتحدة العربية المملكة مشروع-
رسالة للرئيس المصري أنور السادات يعرض فيها  1972)مارس (13/في أرسل الملك حسين 

بحيث يضم القطر األردني الضفة الشرقية لنهر  ،مشروع للوحدة بين قطري شرق األردن وفلسطين
 كما ،وتكون عمان عاصمته والعاصمة المركزية لالتحاد الذي سيرأسه الملك حسين ،األردن

يضم الضفة الغربية س فلسطين الذيوقطر  ،ويتولى قيادة السلطتين التنفيذية والتشريعية المركزية
 ،وتكون القدس عاصمته ،ليهاالنضمام إفي ها ويرغب سكانها ر يتم تحري فلسطينيةراضي وأي أ

القدس  بحيث تقام قنصلية دولية في ن هذا المشروع سيتم تنفيذه فورا  أ على وأكد الملك حسين
ولم  ،لمسيحيةماكن ابينما يرفع علم الفاتيكان على األ ،ماكن المقدسةويرفع علم التحاد فوق األ

 . (2010:246،247اليهودية المزعومة)عدوان،ماكن يتطرق لرفع العلم اإلسرائيلي فوق األ
 التنفيذية اللجنة أما مصر وخصوصا   العربية، الدول معظم في بالمعارضة قوبل المشروع لكن

 الشعب وأن تصفويا ، مشروعا واعتبرته وتفصيال   جملة رفضته فقد الفلسطينية، التحرير لمنظمة
ن المطلوبة، الحرية أجواء في قضيته ومصير  مصيره يقرر الذي هو الفلسطيني  األردن توقيت وا 
 ( 1995:233الشريف،(الغربية الضفة في البلدية انتخابات موعد مع يتزامن المشروع إلعالن

 يوسف( بووذلك على لسان محمد النجار)أ عن موقفها (1972)مارس  14في  نت حركة فتحأعل
جهاض لحركة اية ن المشروع عمل:"إ في لبنان وتحدث قائال   ينرئيس اللجنة العليا لشئون الفلسطيني

ل من تتم إ ن استعادة كامل حقوقه لوضربة لتطلعات الفلسطيني الذي يرى أالثورة الفلسطينية...
 (247 :2010)عدوان،"الفلسطينية الديمقراطية رضهالى أخالل عودته 

أن األردن هدف مرة أخرى لتصفية القضية الفلسطينية بمبادرة  ةوفي ضوء ما سبق تبين الدراس
ا معارضة فلسطيني ى تكون أكثر قبول  إل أنها واجهتلك ؛أردنية هذه المرة مما ساعد في  ؛ةأيض 

 مرة أخرى. ةردنية الفلسطينيتوتر العالقات األ
 (:1988- (1974العالقات الردنية الفلسطينية خالل الفترة   :الثانية المرحلة:ثانياا 

 (:(1974عام الرباط قمة وقرار الفلسطيني التمثيل-1

ورفض الملك حسين 1974) أكتوبر 26-29 )عقد مؤتمر القمة العربي السابع في الفترة ما بين 
 وقانونية حسب القرار عنقهمانة في ا ذلك بأنها أالتنازل عن الضفة الغربية لمنظمة التحرير مبرر  

ل يبهدف تحمد تدخل ملك المغرب الحسن الثاني زمة لصالح المنظمة بعوتم إنهاء األ (242)
 نأب القمة مؤتمر وأقر  ،من الدول العربية منظمة التحرير قضية تحرير فلسطين واستعادتها بدل  

وحق الشعب  بموافقة األردن الفلسطيني للشعب والوحيد الشرعي الممثل هي التحرير منظمة
رض منظمة التحرير الفلسطينية  على أية أ الوطنية المستقلة بقيادة قامة السلطةالفلسطيني في إ



31 
 

وتعزيز مكانتها في المجال الدولي وتنمية  ،فلسطينية يتم تحريها ومواصلة دعم المنظمة
 (281،282 :2010)عدوان،قدراتها

 (1978):المحتلة ضالر  أهالي صمود لدعم المشتركة الفلسطينية الردنية اللجنة-2

 بعد (1978)عام بغداد في العربية القمة انعقاد بعد تحسن الفلسطينية ردنيةاأل العالقات شهدت
 عربيوتأثير  بدعم المحتلة الفلسطينية راضياأل سكان صمود بدعم ييوص القمة من قرار صدارإ

 . (2009:63ركبة، بو)أ  نوالفلسطينيي ردنييناأل بين سياسي تقارب حداثإ بهدف
 تقديم على التفاق تمو  ،المساعدات لتقديم النفطية الدول تموله القومي للدعم صندوق  تأسيس وتم
 الفلسطينية  األردنية اللجنة إلى المالية المساعدات إلرسال التحرير ومنظمة لألردن ضافيإ دعم

 . (2010:202عميش،(المحتلة األراضي أهالي صمود لدعم المشتركة
 واللجنة التحرير لمنظمة التنفيذية اللجنة في وأعضاء ينأردني وزراء من المشتركة اللجنة وتشكلت
 . 745):1987الصايغ)الصندوق، إلدارة عمان مقرها يكون  أن على فتح، لحركة المركزية

 التحرير منظمة خاللها من تتعهد المشترك للعمل خطة واألردني، الفلسطيني انالجانب وتبنى 
 . (428: 2010،عدوان)األردني للقانون  وفقا   األردن في السياسية تهااوفعالي بأنشطتها بالقيام
 طريق عن وذلك إسرائيل، عليه تشرف الذي اإلداري  الرتباط فك في مساهمةلل اللجنة وهدفت
 بغرض العمل وفرص المحلي الدخل زيادةو  الريفية المناطق في وخاصة التحتية، البنى تمويل
 لتغطية ؛والمستشفيات للجمعيات منتظمة منح تقديم و ،للخارج الفلسطينية الهجرة أسباب تقليص
 لإلشراف عليا مجالس أنشئت وقد ؛رمزية رسوم مقابل الصحية والرعاية والتعليم الرواتب نفقات
دارة الخدمات توفير على  لتنسيق وكذلك واإلسكان، والصحة التعليم مجالت في األموال وا 

 في جامعية كلية إنشاء على فتح حركة شجعت وقد غزة وقطاع الغربية الضفة بين الحاجات
 . (1987:675الصايغ،)الصمود أموال من(1980) عام فنية، مجتمعية كليات وست الخليل
 صمود وتعزيز لدعم موالاأل هذه استخدام طرف كل حاولف الجانبين، بين الخالفات توظهر 

 من هنفوذ لتعزيز األردن فعمل الفلسطينية اضير األ داخل سياسية مكاسب لتحقيق ومؤيديه؛ تباعهأ
 التعاونية والجمعيات البلديات، مثل: مؤيدوه يقودها التي للهيئات والتمويل الدعم تقديم خالل

 من األهداف هذه سبيل في طويلة لفترة ينفقها كان التي المخصصات بتقليص قامو   .الزراعية
 (1987:699الصايغ) الصمود دعم صندوق  إلى ذلك من بدل   العبء محول   الدولة، ميزانية

 ا  ليكون طرف ؛ةاألردن يحاول أن يكون له دور في القضية الفلسطيني يتضح أنوفي ضوء ما سبق 
  .في أي مشروع يقدم  بشأن القضية الفلسطينية للحفاظ على مصالحة
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 (:(1982عام سبتمبر /ايلول ريجان خطة-3
 يونيو/5) يف للبنان اإلسرائيلية القوات اجتياح بعد ريجان رونالد مريكياأل الرئيس خطة جاءت

 عملية وبدأت ،لبنان من الخروج على رهااجبا  و  فادحة خسائر الفلسطينية القوات وتكبيد 1982)
حبيب  فيليب مريكياأل المبعوث وساطة بعد 1982)غسطسأ (21 يف الخروج

 .(2003:60بسيسو،(
 إلنهاء الجديد مريكياأل التصور وتضمنت (1982) عام سبتمبر يلولأ ولأ في الخطة إعالن تمو 

 -:يلي ما على المبادرة وتنص الجديدة القديمة فكاراأل بعض خالل من سرائيلياإل العربي النزاع
 (1986:215،والموسى الهور،(
 .غزة وقطاع الغربية الضفة في فلسطينية دولة ل-1
 .المحتلة راضياأل ضم سرائيلإل يحق ل-2
 .األردن مع بالرتباط غزة وقطاع الغربية الضفة في نللفلسطينيي الذاتي الحكم تحقيق-3
 .المحتلة العربية راضياأل في الجديدة اإلسرائيلية للمستوطنات المباشر التجميد-4
 .المفاوضات طريق عن المدينة لمستقب وتحديد  القدس مدينة تقسيم عدم-5
 .سرائيلإ بحماية مريكيةاأل المتحدة الوليات التزام-6
 والعمل،  األردن يد في الفلسطينية القضية وضع على الخطة خالل ومن مريكيةاأل دارةاإل عملتو 

 . 217) :1986،الموسىو  الهور،( التسوية عملية في الدخول في إجباره على

 لوزير الخاص المبعوث(( NEKOLC VELEOTSفيليوتس نيكولس قدمه الذي التقرير فيو 
 قدم الملك إن" قال ان،جري خطة على موافقته على للحصول؛ حسين  للملك األمريكي، الخارجية

 (2012:70،71،بو ركبةا( ، وهي:الخطة لقبول شروط ثالثة
 .فلسطينية دولة إقامة بمعارضة المتحدة الوليات تلتزم أن أ.

 .غزة وقطاع الغربية الضفة على اإلسرائيلية السيادة تطبيق المتحدة الوليات تعارض أن ب.
 .الحسين زعامة تحت والشرقية الغربية الضفتين بين عالقة قيام المتحدة الوليات تؤيد أن ج.
 من متخوفا   ىبق الملك نأ إل التسوية، عملية في حسين الملك قحامإل المتحدة الوليات سعتو  

 التسوية عملية في بدور للقيام الجديدة ظروفال استغالل األردن حاولو  ،اإلقليمية األفعال ردود
 قال انجري إلى رسالة  حسين الملك أرسل األمريكيين المبعوثين مع السرية المباحثات خالل ومن،

 نتشارك أن فيجب وطنهم عن للفلسطينيين بديال   يكون  أن بالعالم شخص ألي يمكن ل" بأنه :فيها
 التحرير منظمة مع جسر لبناء فرصة بوجود اإليمان خالل من الفلسطينية، المشكلة حل في

 ستصبح الفلسطينية التحرير منظمة بأن عتقدأ  كما سياسية، لتسوية التوصل بغرض الفلسطينية
 ظل في المنظمة لتجاهات تشجيعا   أعطي وسوف المقبلة، األيام في سياسية حركة من أكثر
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 والتعامل بها، العتراف من المتحدة الوليات حكومة تمنع التي العقبات إلزالة ؛المناسبة الظروف
 .Ashton) ،"(2008:236المقبلة السالم عملية في ومتكامل أساسي كشريك معها

لدى اإلدارة  الرئيسي التوجهردني هو أن الخيار األ أدرك الرئيس عرفات وقادة منظمة التحريرو 
ردن هو البوابة الوحيدة  وأن األ ،مريكية في ظل أي تسوية سياسية للقضية الفلسطينيةاأل

ردن عيل العالقات مع األحركة فتح تف فبدأت مريكيةاأل للوصول من خاللها لإلدارة نللفلسطينيي
تعترف بمنظمة  يلك ؛مريكيةاأل ردن بهدف الوصول لإلدارةعلى التفاوض مع األ فعمل عرفات

 مريكية رفضت العترافدارة األلكن اإل ،عرفات بمبادرة ريجان التحرير الفلسطينية  مقابل اعتراف
ردن التحرير مع األفكان هدف منظمة  ،ردنوبالتالي فشلت المفاوضات مع األ ،تحريربمنظمة ال

 ةومن ثم عمل كونفدرالي ،ا  قيام الدولة الفلسطينيةوهذا يعني ضمن   ،قامة  كونفدراليةإيتمحور حول 
 . (2010:263)عدوان،. ردنية فلسطينيةأ

 تعمل حتى السالم عملية في الفلسطينية التحرير لمنظمة مشاركة أي على معترضا   انجري وظل
 242) ،(338المتحدة األمم بقرارات والعتراف بإسرائيل، والعتراف واإلرهاب، العنف نبذ على
 إيضاح بدون  تركت إذا الغموض على تشتمل رسالتكم" :قالف حسين للملك برسالة انجريبعث  وقد

 منظمة اعتبار يمكن ل الماضي ففي الثقة، وفقدان األمل وخيبات األخطاء إلى تقودنا فسوف
 نعمل أن ويجب السالم، عملية في وفعال به موثوق  كشريك األردن عن بديال   الفلسطينية التحرير

 . ((Ashton2008:236"السالم عملية في للمشاركة دعم على للحصول معا  
 عملية في للمشاركة كبيرة فرصة الفلسطينية التحرير منظمة مع تعاونه في حسين الملك رأى

 . (2012:72ابوركبة،) اتحمله ردناأل بمقدور ليس  تنازلت بعض عنها ينتج قد التي التسوية
 أبريل/نيسان (10فيو  ،(1982أكتوبر/األول تشرين (9 في الفلسطينية األردنية المباحثات وبدأت 

 عن وتخلت ،الفلسطينية التحرير منظمة مع المباحثات وقف األردنية الحكومة أعلنت1983) عام
 عن نيابة التفاوض البدء منذ رفضنا األردن في نحن" : حسين الملك قالو  ،انجري دعوة

 "وسطيةأ الشرق  السالم مفاوضات في كان أي عن نيابة أو منفصل بشكل نعمل ولن الفلسطينيين،
 . (2009:194دلس،)1985عام عمان اتفاق توقيع منذ الطرفين بين العمل استؤنف ثم
 :1985فبراير/11عمان اتفاق-4
 تشرين22يخ) بتار  عمان مدينة في عشر السابعة دورته الفلسطيني الوطني المجلس عقد 

 عن تالمحادثا هذه سفرتأو  ،ردنواأل الفلسطيني الجانبين بين محادثات جرتو  1984)الثاني
  -:يلي ما على التفاق ونص المشترك للتحرك كقاعدة )عمان باتفاق ) عرف ما  توقيع

 .مناأل مجلس قرارات فيها بما المتحدة مماأل قرارات في ورد كما السالم مقابل رضاأل -أ
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 المصير تقرير في الثابت حقهم الفلسطينيون  ويمارس ،الفلسطيني للشعب المصير تقرير حق -ب
 العربي .الكونفدرالي التحاد طارإ ضمن ذلك تحقيق من والفلسطينيون  ردنيون األ يتمكن عندما
 .وفلسطين ردناأل دولتي بين نشاؤهإ المنوي 

 . المتحدة مماأل قرارات حسب الفلسطينيين الالجئين مشكلة حل-ج

 . جوانبها جميع من الفلسطينية القضية حل -د

 العضوية الدائمة الدول تحضره دولي مؤتمر ظل في السالم مفاوضات تجري  ساساأل هذا علىو 
 الشرعي الممثل الفلسطينية التحرير منظمة فيها بما النزاع طرافأ وسائر الدولي مناأل مجلس في

 . (2014:241،242مور، بوأ( مشترك ردنيأ وفد ضمن الفلسطيني للشعب والوحيد

 اإلمالءات وتجاوز الفلسطينية القضية تحريك في لرغبتهم على التفاق وقع الفلسطينيون و 
 الجانب  ماأ ،الدولي للمؤتمر ول الفلسطينية للدولة ول التحرير لمنظمة ل المتمثلة فيو  ،مريكيةاأل
 الشرقية الضفة بجعل سرائيلياإل المخطط على الطريق قطع بهدف التفاققع على و  ف  ردنياأل
 ردناأل في المقيمين  السكان  نأ تعني الكونفدرالية نأ كما ،للفلسطينيين يساساأل الوطن هي

 وأ ردناأل في البقاء بين الختيار ىلإ يضطروا لن الفلسطينيين الالجئين من غالبيتهم والذين
 . (2014:241مور، بوأ( األردن في همءبقا يعني الذي األمر الفلسطينية للدولة النتقال

 باسمالتحدث  حاول فاألردن ،المكاسب من قدر كبرأ تحقيق ردنيواأل الفلسطيني الجانبان حاول
 بسبب التفاق على فوافقت التحرير منظمة ماأ ،التحرير منظمة مع بالشراكة الفلسطيني الشعب
 محادثات جراءإ عن نباءأ وتسرب، بيروت من خروجها بعد خاصة تعانيها التي الضعف حالة

 المنظمة حاولتف ،بهاحسا على تكون  نأ المنظمة فخشيت الفلسطينية القضية حول مريكيةأ ردنيةأ
 ردنيةاأل البوابة خالل من مريكيةاأل دارةاإل قبل من العتراف على الحصول

 . (243:2014،244،أبومور(
 استجابة مكانيةإ ظهرأ كما ،الفلسطينية ردنيةاأل العالقات في تحسن  صورة عمان اتفاق وعكس
 من الفلسطينية القضية مع التعامل فضلت التي سرائيليةواإل مريكيةاأل للضوابط التحرير منظمة
 عن حسين الملك علنأ و  الفلسطينية الفصائل معارضة بسبب التفاق هذا ىوانته، ردنيةاأل البوابة
 . (2013هللا، عبد)1986فبراير شباط19في الفلسطينيين مع المحادثات توقف

 أرض على قائما   يعد لم عمان اتفاق أن فيه أكدت بيانا   التحرير لمنظمة التنفيذية اللجنة صدرتأو 
 (1987:410فلسطينية،ال وثائقال(ل غي ا تعتبره نهاأو  الواقع
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 1988): )عام والقانوني اإلداري  الرتباط فك  -5

 القانوني الرتباط فك قرار حسين الملك عن 1988) يوليو/تموز (من والثالثين الحادي في صدر
 الفلسطيني للشعب امفاجئ   القرار هذا واعتبر ،المحتلة الغربية والضفة األردن بين واإلداري 
 بأنهم الغربية الضفة سكان شعر فقد ،الفلسطيني الجانب على الصدمة وقع بمثابة فكان ،واألردني
 بين مواقفهم فتنوعت الشرقية الضفة سكان أما، مصيرهم معروف وغير الهواء في معلقين أصبحوا

 . 94) 1995:،محافظة) األولى بالدرجة سياسيا   القرار هذا فكان والشك رتياحال
 ،الفلسطينية الهوية ظهارإل الفلسطينية لألراضي األردنية الحماية إللغاء الرتباط فك عمليةأدت و 

وعن ذلك تحدث الملك   ،الفلسطيني الشعب تجاه مسؤوليتها تحمل في التحرير منظمة دور وتعزيز
 الشعب لىا  و  الفلسطينية التحرير منظمة لىإ انتقلت الغربية الضفة على السيادة إن ":حسين فقال
 . (1995:110محافظة،) فلسطينية بحكومة فورا   ستعترف األردن نأو  ،الفلسطيني

 األردنية التنمية خطة إلغاء فيه أعلن بيانا   (1988/يوليو(28في األردني الوزراء مجلس أصدرو  
 . (1988:97الزبيدي،) الفلسطينية التحرير منظمة  لرغبة ة  لبيت المحتلة األراضي في
 ىيلق سوفو  امفاجئ   القرار فكان ،التحرير منظمة ظهر في ضربة القرار هذا أنالبعض  يرى و  

 كما ،الظروف هذه مثل في توفيرها على قادرة غير ومالية اقتصادية أعباء المنظمة كاهل على
 تأخذ فلم المدى بعيدة المناورة طابع تحمل العملية هذه األخرى  الفلسطينية األدبيات بعض اعتبرت
 عبد ).األمة مجلس على عرضت عندما الغربية الضفة ضم حالة في حدث كما ،الدستورية الصفة
 . (35-33:،1996الحوراني،و ، الرحمن

 استنادا   (1988) عام في الفلسطينية الدولة قيام إعالن الفلسطينية التحرير منظمة رئيس أعلنو 
 لألمم العامة الجمعية قرار ىإل اواستناد   ،الجزائر في المنعقد الفلسطيني الوطني لمجلسا رلقرا

 .(110 1995:محافظة) األردن في سفارة وفتح بها اعترف من أول األردنو  (181) رقم المتحدة

 له ا  مرتب ا  مر أ كانت الغربية الضفة عن ردنياأل الرتباط فك قضية نأ حتض  سبق ا في ضوء ما
 بشكل الرتباط فك قرار بعد الستقالل عالنإ  وما ،الدولي والمجتمع الفلسطينية القيادة مع ا  ومنسق
 نماأو  الرتباط فك قرار قبل الستقالل عالنإ  نالفلسطينيي بمقدور فكان ذلك على دليل لإ مباشر
 األردن يكون  وأن ،السلمية التسوية مسار في التحرير منظمة لدخول التمهيد بهدف القرار هذا جاء
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 عملية في ينالفلسطيني توريط على دليل أيضا   هذا الفلسطينية بالدولة يعترف من أول هو
 . المصيرية تهماقرار  عن وحدهم المسئولية ون الفلسطيني ليتحمل ؛ مجهولة

 التسوية فترة( 2000-(1991عام  منالعالقات الردنية الفلسطينية  الثالثة: المرحلة:ثالثاا 
 السلمية

 :مدريد مؤتمر لحضور المشترك الفلسطيني – الردني الوفد-1
 عقد مسألة مريكي،األ الجانب مع التشاور من الفلسطينية التحرير منظمة استبعاد قضية أثارت
 األردن مع الكونفدرالية مسألة عن مجددا   الحديثو  ،الفلسطيني الجانب فيه يشارك للسالم مؤتمر

 مارس/آذار (31 في لفرنسا حسين الملك زيارة وخالل المؤتمر هذا في الفلسطيني التمثيل لتغطية،
ننا أنفسهم، الفلسطينيين قبل من يعالج أن يجب الفلسطيني الجانب إن:" قال1991)   نسهل وا 
 هذه تسوية في ممثلوهم لهم يكون  حيث معنا، مشترك وفد إلى بضمهم ذلك، منا طلبوا إذا مهمتهم
 تكون  أن على توافق لن بالده أنوأضاف " ،"التمثيلية بالصفة تتمتع التي منظمتهم لديهم المسألة
 الزعماء طلب إذا أما ،إسرائيل مع سالم محادثات في الفلسطينية التحرير منظمة عن بديال  

 من حيث ذلك، سيدرس فإنه المحادثات، هذه لمثل مشترك وفد تشكيل األردن من الفلسطينيون 
 ننعم فقط وحينئذ السالم، أجل من بنصيبهم ويساهموا كلمتهم، لهم وتكون  يشتركوا، أن للغاية المهم

 بو)أ "الغاية هذه لبلوغ إمكاننا في وسيلة بأي ونساعد نؤيد وسوف المنطقة، في والستقرار بالسالم
 . (2012:154ركبة،

 وفدا   م،1991) إبريل/نيسان (11 في عمان في المصري، طاهر األردن، خارجية وزير التقىو 
 مسألة حول الحديث ودار ،التحرير لمنظمة التنفيذية اللجنة عضو عباس محمود برئاسة فلسطينيا  

 نإ": جنيف في بيكر مريكياأل الخارجية وزير مع اجتماعه بعد المصري  وقال المشترك، الوفد
ن بيكر، مع أثيرت السالم مؤتمر في الفلسطيني التمثيل مسألة  حيث يعترض،من ل األردن وا 
 الفلسطينيين، معى تسو  أن يجب مسألة لكنها مشترك، ردنيأ فلسطيني وفد تشكيل على المبدأ
 . (2012:155ركبة، بو)أ "الفكرة يقترح أن لألردن وليس

 ردنيأ وفد طارإ في المفاوضات في المشاركة ردناأل بقبول مريكيةاأل المتحدة الوليات رحبتو 
 حاولتف التحرير، منظمة زيدا  من القلق لدىم المشترك الوفد حدثت حالةوأ ،مشترك فلسطيني
 األردني الوفدين بين العالقة برغبتها في أن تكون  لألردن رسالة يصالإ التحرير منظمة

 عبر الحل و الداخل في البديلة القيادة متخوفة من ةفكانت القيادة الفلسطيني  ،شكلية والفلسطيني
 . (1999:144المدهون،) األردني الخيار

 بين العالقة حول رسمي اتفاق صيغة إلى األردنية والحكومة الفلسطينية التحرير منظمة توصلتو 
 التي للمنظمة المركزية اللجنة على التفاق وعرض السالم، عملية في المشاركة وحول الطرفين



37 
 

 مع متكامل اتفاق إلى م،1991) أكتوبر/الول تشرين (20 في األردن وتوصل عليه صادقت
 . (2012:160بوركبة،أ( السالم عملية إطار في المشترك والعمل العالقة أسس يحدد المنظمة
 من والمكون  م،1991) أكتوبر/األول تشرين (22 في السالم، مؤتمر في المشترك الوفد عن وأعلن

 الفلسطيني األردني للوفد رئيسا   األردني الخارجية وزير جابر أبو كامل يكون  ،عضوا   (28)
 الشافي عبد حيدر الفلسطيني الوفد ويرأس المجالي، السالم عبد األردني الوفد ويرأس المشترك،

 ورؤساء جامعيين ساتذةأو  ومهنين أطباء من المثقفة النخب من مجموعة المشترك الوفد ويضم،
 . (1991:134ابراهيم،) وغيرهم بلديات

 
 :موقف الردن من اتفاق أوسلو2- 

 وسلوأ في ((1993 غسطسفي أ  المبادئ لتفاق إعالن سرائيليواإل الفلسطيني الجانبان توصل
 على المبادئ عالنإ  اتفاق ونص1993) سبتمبر(13في واشنطن في رسميا   هعلي التوقيع وتم،
 قامةإ على والعمل بسالم والعيش ،والشرعية السياسية بالحقوق  متبادل وبشكل الجانبين عترافا 

 ثم ومن ،سنوات لخمس انتقالية لفترة غزة وقطاع الغربية الضفة في نللفلسطينيي ذاتي حكم سلطة
 عالنإ  ا  يضأ وشمل 338)،(242 مناأل مجلس قرارات على بناء نهائية تسوية ىلإ التوصل
 والموارد والطاقة والمياه والكهرباء والتصالت والجتماعية القتصادية النواحي على المبادئ
 1994) مايو(4 بتاريخ( 1وسلوأ( علية طلقأ والذي ،القاهرة اتفاق المبادئ عالنإ  تلىو  البشرية

 . 169):2012ركبة، أبو( المبادئ اتفاق منى ولاأل للمرحلة توضيحا   جاء والذي،
 وكان المفاوضات، في الفلسطيني الوفد مقربة من على فهواتفاق أوسلو ب نظام األردنيال تفاجأ
 مسرحا   األردن وأن خاصة عنها، اإلعالن قبل عليها يطلعه بأن الفلسطيني الجانب من يتوقع

 أن ولىاأل من كانف ،يالخارجو  يعلى المستوى الداخل أكان سواء الفلسطينية الفعاليات لمختلف
 2011:589،موسى(من محادثات بين الجانبين بما يجرى  مسبق علم على األردني الطرف يكون 

) . 
 التوصل عن اإلعالن بحق لنفسه يحتفظ أن قراره استقاللية باب من الفلسطيني الجانب و فضل
قامه الفلسطينية القضية أن مفادها إشارات األردن إلى ليرسل لتفاق،  مسؤولية والتمثيل الدولة وا 
 نشعر ناأبد":عرفات الرئيس نائب عباس محمود وقال.جملة   السياسية وقيادتها التحرير منظمة
 في شريكنا األردن كان لقد التطورات بهذه حسين الملكا  وخصوص األردن بالغناإ لعدم بالحرج

 الدهاليز مفاوضات في وساعدتها ،مدريد ىلإ للذهاب قانونية تغطية ومنحنا الرسمية المفاوضات
 ( 2009:242،243دلس،)الفلسطيني المسار عن ردنياأل المسار لفصل واشنطن محادثات في
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 يقاعاإل هخالل من الصهاينة استطاع فرديا   عمال   واعتبره التفاق ردنياأل الجانب وانتقد
دخالهم نبالفلسطينيي  الضغوط وتحت حسين الملك ولكن ،كبير ثمن وبدفع خاسرة صفقة في وا 

 لهذا معارضه، عدم عرفات ياسر  بلغأو  ،لالتفاق الرافض موقفة عن تراجعه علنأ  مريكيةاأل
 . (1996: 305هيكل،(التفاق

 التحرير بمنظمة ممثال   الفلسطيني الشعب موقف دعمنا ذلك جلأ ومن":حسين الملك قالو 
 بكامل الفلسطينية التحرير منظمة قامت وقد...المفاوض لوفدها الشرعية المظلة ووفرنا الفلسطينية

 القرار احترام بضرورة التزامنا من وانطالقا   سرائيلإ مع المبادئ عالنإ  اتفاقية وعقدت حريتها
 الشعب هدافأ  لتحقيق قرارها ونحترم ،الفلسطينية التحرير منظمه ندعم فإننا...الفلسطيني
 . (1996:210العاص،(وامكانياتنا قدراتنا ىاقص ضمن المركزية وقضيته الفلسطيني

 العام ميناأل علنأ و  ،لالتفاق معارضتها عن ردنيةاأل المهنية والنقابات السياسية ى القو  أعلنتو 
 سبتمبر  (15بتاريخ عمان في صحفي مؤتمر في الفرحان سحاقإ سالمياإل العمل ةهلجب

 العربية مةاأل تاريخ في سودأ يوم هو التوقيع يوم نأو  ،التفاقية لهذه حزبه رفض عن1993)
دارة األمريكية اإلى سو  تخدم ل التي النهزامية المشاريع وراء النجرار عدم وطالبK سالميةواإل
 بالقضية تفريط واعتبرته المبادئ عالنإ  لتفاق رفضها عن اليسارية حزاباأل وعبرت ،سرائيلا  و 

 القضايا تجاهله نأو  ،المصير تقرير حق نالفلسطينيي يمنح لن التفاق هذا نأو  ،الفلسطينية
 النهائي الحل لمفاوضات ترحيلها تم التي الستيطانو  الالجئينو  القدس :مثل السياسية

 . 187):2009جراب،(
 :والموقف الفلسطيني منها م1994) تموز، (25 اإلسرائيلية الردنية السالم معاهدة -3

 مريكيةاأل العاصمة في رابين سحاقإ سرائيلياإل الوزراء ورئيس حسين الملك بين اجتماع عقد
عالن ووقع الجانبين على إ  كلنتون، بل مريكياأل الرئيس بحضور 1994) تموز، (25 واشنطن

 لىإ التوصلو  ،سرائيلا  و  ردناأل بين الحرب حالة نهاءإ علىوالذي نص  ،المبادئ في واشنطن
 . (2012:177،ةأبو ركب  338 (،242 األمن مجلس قرار على اعتمادا   وشامل عادل سالم

  -:يلي ما المبادئ إعالن وتضمن
 .القدس في المقدسة اإلسالمية األماكن في األردن لدور إسرائيل حتراما-1
 .السياسي والستقالل األراضي ووحدة بالسيادة الجانبين بين المتبادل العتراف-2

 معاهدة رابين سحاقإ اإلسرائيل الوزراء ورئيس المجالي السالم عبد األردني الوزراء رئيس ووقع
 تشرين (26 يوم وذلك كلينتون، بيل األمريكي الرئيس بحضور اإلسرائيلية – األردنية السالم
 الهدف أن على المعاهدة وأكدت األردنية، العقبة مدينة شمال عربة بوادي م،1994) أكتوبر/األول
 مجلس قراري  أساس على األوسط الشرق  في وشامل وعادل دائم سالم تحقيق هو إبرامها من

 . (318 2007:شلبي،( الطرفين بين العداء حالة وانتهاء ،338) و (242 األمن
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 يثير ا  مر أ المقدسة ماكناأل رعاية في ا  دور  ردناأل بمنح سرائيلإ قيام أن اتضحوفي ضوء ما سبق 
 الفلسطيني الجانب مع ومتفق محتلة مدينة هي نماا  و  ،سرائيلإل ملك ليس القدس نإ حيث ،الغرابة

  سوء على ا  مؤشر  يعطي هذا ولكن ،النهائية المفاوضات حتى القدس مدينة في مورألقى اتب نأ
 في  النهائية المفاوضات في يالفلسطين الجانب ضعافإ علىعمال  حيث واألردن سرائيلإ نية

 . القدس مدينة يخص فيما نية الفلسطينيةرداأل العالقات روت  ت وبالتالي ،القدس ملف مناقشة حالة
 1995 ):أيلول، (24 طابا اتفاق-4

 و الغربية الضفة من كبيرة مساحة على السيطرة الفلسطينية السلطة مرة ألول طابا تفاقإ منح
 جراءا  و  الخليل مدينة باستثناء الفلسطينية والقرى  المدن خارج سرائيلياإل الجيش انتشار عادةإ 

 . (9403،العدد25/9/1995الراي، جريدة(ذاتي حكم مجلس انتخابات
 على سيطرتها الفلسطينية السلطة بسط نحو أولى خطوة نهأ عتبارا  على طابا باتفاق ردناأل رحبو 

 كما، وسطاأل الشرق  لمنطقة زاهر لمستقبل الطريق على ولىأ خطوه نهاو  الغربية الضفة أراضي
 عملية في قدما   السير نحو توجهاتها في الفلسطينية للسلطة الكامل دعمه على ردناأل وشدد

 الشرق  صحيفة(الفلسطيني الشعب تجاه الكاملة ابمسؤولياته السلطة نهوض يضمن وبما التسوية،
 . (6146،العدد26/9/1995األوسط،
 :المبحث خالصة

اسية بمراحل ومحطات سي 2000) -(1948من  ةالفتر  فيمرت العالقات األردنية الفلسطينية 
واتسمت هذه العالقات بالتنسيق والتعاون تارة  ،ردنية الفلسطينيةأثرت في العالقات األ مهمة

بدأت  1994عام الدخول في مشروع التسوية حتى الثقة والتنافر والصدام تارة أخرى  وبانعدام
وعمل الجانب الفلسطيني على  نحو التعاون والتنسيق والستقرار العالقات بين الجانبين تتجه

 أثناء تعثرها بسبب الرفضخاصة   لألمام التسويةالعالقات الدولية لألردن في دفع عملية استثمار 
كان و  ،بيلى المستويين الرسمي والشعواستمرت العالقات بالتنسيق والتعاون ع ،اإلسرائيلي والتعنت

مشارك األول في المفاوضات الفلسطينية وكان ال ،للحقوق الفلسطينية ا  ومؤيد ا  األردن مساند
بعد توقيع اتفاقيات التسوية  األردنية الفلسطينية شهدت العالقاتو  ،اإلسرائيلية خالل الفترة األخيرة

في تاريخ  السيئةحيث تجاوزت هذه المرحلة الحقبة  ،حالة من التحسن والستقرار سرائيلمع إ
 . ت الثنائية للبلديناالعالق
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 الفلسطينية ردنيةال  العالقات محددات  :الثاني المبحث

  :الالجئين قضية :ولال  لمحددا1-
  :الالجئين قضية لتطور  التاريخي السياق -أ

عام  سرائيليةإلفي أعقاب الحرب العربية ا ظهرت مشكلة ومأساة الالجئين الفلسطينيين
تقديرات وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل  لف لجئ وفق( أ(960،حيث تشرد حوالي (1948)

اللجوء وتوزعوا على مخيمات  ،أجبرو على الفرار من مدنهم وقراهم ومنازلهم الالجئين الفلسطينيين
 قرية وبلدة( (540سرائيل قراهم وبلداتهم التي تقدر بنحوداخل فلسطين وخارجها بعد أن دمرت إ

 . (Alabed،2011:3)(2012:5)محارب، (2001:16ستة، بوأ(
لى الضفة الغربية ( لجئ وا  لفأ (100لى األردن حيث الضفة الشرقية لنهر األردن حوالىلجأ إو 

 (لفأ (400حوالى (1949)لجئ فأصبح في األردن بعد ضمة الضفة الغربية عام  (الف(300
ذلك قانون الجنسية منحهم الجنسية األردنية وفقا  لقانون جوازات السفر األردنية، ثم أكد تم لجئ، 

( الف(400نزح من الضفة الغربية وقطاع غزة حوالى (1967)وبسبب حرب عام 1954))للعام
)صافي ( 71 ،79 2007:)جرادة، خرين معظمهم توجهوا الى األردنلجئ آ
 . (2015:64وأخرون،

في جمالى الالجئين من إ (% (24مخيما  في األردن، ضمت حوالي15) )في وقد انتشر الالجئون 
وعشرة بعد  (1948)وقد أقيمت خمس مخيمات عام ،خرون أقاموا في المدناألردن، واآل

وأضافت الحكومة األردنية ثالث مخيمات لالجئين غير المسجلين في سجالت  (1967)عام
 . (2004:80)منسي،  األونروا

 2007:)جرادة، لجئا   ((7,760,682حوالي  (2000)عام بلغ عدد الالجئين الفلسطينيين فيو  
(83 . 
 :الالجئين وقضية المن ومجلس المتحدة لألمم العامة الجمعية-ب

 وضع دراسةب(1949) مايو في بلوزان المتحدة األمم شكلتها التي الدولية التوفيق لجنة بدأت
 الوطن إلى العودة مشكلة حول المشاورات وتمحورت(1948)  حرب جراء الفلسطينيين الالجئين
 في المفقودة العربية الملكية وتقويم واقتصاديا   اجتماعيا   الالجئين تأهيل وا عادة التوطين، وا عادة
 . (Gabby1959:312)المتضررة العائالت شمل لم وكذلك ،إسرائيل

 التي "11" رقم الفقرة  خاصة (194)القرار وخاصة العامة والجمعية األمن مجلس لمناقشات ووفقا  
 إلى العودة في الراغبين لالجئين ممكن وقت أقرب في بالعودة السماح وجوب تقرر" تحدث بأنهت
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 عدم يقررون  الذين ممتلكات عن التعويضات دفع ووجوب جيرانهم مع بسالم والعيش ديارهم،
 لمبادئ وفقا   الواجب من يكون  عندما بضرر، مصاب أو مفقود كل وعن ديارهم، إلى العودة
 السلطات أو الحكومات قبل من الضرر أو الفقدان ذلك عن يعوض أن واإلنصاف، الدولي القانون 

 . ((Gabby1959:3 "المسئولة
 (1967)على بروتوكول عامو  1951))عام ورفض األردن التوقيع على التفاقية الدولية لالجئين

مواطنين تنطبق عليهم مواصفات  ن الالجئين على أرضهوذلك على اعتبار أ نالخاص بالالجئي
 . (2012:110الالجئ  بالمفهوم الدولي)محارب،

 :الموقف الردني من قضية الالجئين -ج
 :قسمين ىلإ الفلسطينيين الالجئين قضية  تجاه الردني الموقف وينقسم

 :في اتفاقية السالم الردنية اإلسرائيلية يون الفلسطينون الالجئ :القسم الول-1
ن مشكلة "أ والتي نصت على ،اعتمد األردن في موقفة من قضية  الالجئين على المادة الثامنة 

سيسعيان إلى  ر للمعانة اإلنسانية وأن الطرفينالالجئين والنازحين هي مشكلة إنسانية ومصد
كل كامل في تحقيق المزيد من التخفيف من هذه المشاكل على الصعيد الثنائي وتسويتها بش

نصا  صريحا  يدعو  3)وجاء في البند)ب(والفقرة)" حكام القانون الدوليالدولية حسب أ المحافل
مم المتحدة المتعلقة عليها مج األوالذي يظهر "من خالل تطبيق برا ،لتوطين الالجئين الفلسطينيين

 . 133):2012)محارب،"بما في ذلك المساعدة في مضمار العمل على توطينهم
ردنية بشأن الموقف صدرت مجموعه من القرارات األ السالم األردنية الفلسطينيةوبعد توقيع اتفاقيه 

 -:األردني تجاه قضية الالجئين وهي على النحو التالي
 .بين العودة والبقاء في األردن نأن األردن سيخير الالجئين والنازحين الفلسطينيي1-
ألنه سيحدث  يس بشكل جماعيسيسمح األردن بالعودة بشكل متدرج لمن يختارون العودة ول2-

العودة ب لومن يقب ،عودة المبعدين تليهو خلل في الوضع الديمغرافي ثم عودة المغتربين أول  
مع من يبقي وكذلك شجع مشروع تطبيق السالم  ر األردنية، ويبقىجوازات السف ستسحب منه

اقتصار هذا المشروع على التابع لوكالة الغوث على مشاريع الالجئين والنازحين في األردن وعدم 
 . (2012:114غزة)محاربقطاع 

وظهرت الخالفات بين األردن وفلسطين حول البنود المتعلقة بقضية الالجئين في اتفاقية السالم 
دون اعتبار للجانب  فقد أشارت لمشاركة أردنية إسرائيلية في توطين الالجئين ،األردنية اإلسرائيلية

رقم  وذلك من خالل البند ،وظهر خالف بين الجانبين على أعداد الالجئين والنازحين ،الفلسطيني
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والذي ينص على" المفاوضات تتم في إطار ثنائي أو غير ذلك ضمن  ،الوارد في التفاقية 2
المشار وتكون مقترنة ومتزامنة مع المفاوضات الخاصة بالوضع الدائم للمناطق  هإطار يتفق علي

من هذه المعاهدة ومن خالل تطبيق برامج األمم المتحدة المتفق عليها وغيرها  3ادةليها في المإ
 من البرامج القتصادية الدولية المتعلقة بالالجئين والنازحين بما في ذلك المساعدة على توطينهم

 . (2012:111،130)محارب،ن قضية الالجئين حول محادثات أردنية إسرائيلية بشأ
حولت قضية الالجئين  لمشكلة  أن اتفاقية السالم األردنية اإلسرائيلية ضحت  اوفي ضوء ما سبق 

 سرائيل من تحمل أي مسئولية تجاه قضيةة وأسبابها، وأعفت إيالحقيق المشكلة إنسانية متجاهله
بسبب قضية   العالقات األردنية الفلسطينية  وساءت سلبا  في عالقات البلدينمما أثر  ،الالجئين
بل تم تأجيلها للمفاوضات  ؛قضية الالجئين والنازحينل حل  تضع لم كما أن التفاقية ،الالجئين
من "بالنص الصريح  واعتبارهم مواطنين ردن بتوطين الالجئينالتفاقية قبول األ كدتوأ ،النهائية

المتعلقة عليها بما في ذلك المساعدة في مضمار العمل على  خالل تطبيق برامج األمم المتحدة
انتهت وحلت بين الجانبين دون أي اعتبار للجانب  نوهذا يعني أن قضية الالجئي "توطينهم

 الفلسطيني.
 :الداخلي الردني الموقف :ثانيال القسم 2- 

 -:وهما على النحو التالي ويتضمن رأيين
 األردن في المقيمين الفلسطينيين دمج  يجب أنه ويرى  ،األردني النظام رأي وهو: الول الرأي-1

 أساس وعلى الوطنية النزعة عن وبعيدا   ،والجتماعية والقتصادية السياسية الحياة في وانخراطهم
 . األردني التراب داخل فلسطينية أردنية نزعات أي ورفض للجميع األردنية الهوية أن

 أردنية هي الشرقية الضفة أنى ر األردنيين من أصل شرق أردني يوهو رأي : الثاني الرأى-2
 الذي المتشدد التيار تيارات ةثالث بين الموقف هذا ويتدرج فقط لألردنيين األردن وأن ،خالصة
 هذه في إسرائيل مع األردن مصالح أن يرى  البرجماتي والتيار ،الفلسطينيين طرد إلى يدعو

  .نهائي بشكل واألردن فلسطين بين للفصل يدعو الذي كثر تشدداأل والتيار المرحلة

 منطقي غير أشكاله باختالف الثاني الرأي أن الحوراني وهاني الرحمن عبد أسعد ى الكاتبانوير 
 الفلسطينيين المواطنين إعطاء في األردن حق هي العالقة لهذه األمثل والحل مقبول وغير

بقائهم الفلسطينية الهوية ردناأل في المقيمين  األردني النظام مع العالقة وتوضيح ،ردناأل في وا 
 (71،72:، 1997سالم،) الفلسطينية التحرير منظمة مع األمر هذا مناقشة خالل من لهم بالنسبة
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 العالقات على سلبي بشكل أثرت الفلسطينيين الالجئين قضية أن تضحا قفي ضوء ما سبو 
تطرق  أثناء كبيرا  بين الجانبين األردني والفلسطيني خصوصا  حدثت خالفا  وأ  ،الفلسطينية ردنيةاأل

حيث أشارت   ة،الفلسطيني ردنيةاأل السالم معاهدة في الالجئين قضيةل األردن للبنود المتعلقة
سرائيل في توطينهم  خالل من القضية حل على التفاق تم بشكل ثنائي كما لمشاركة األردن وا 

 الفلسطيني الطرف زعجأ مما194) )القرار نص بناء  على وليس هعلي يتوافق وبشكل رباعية لجنة
 العالقات في تعقيدا   القضايا أكثر من الالجئين قضية أنكما  ،ولىاأل بالدرجة القضية صاحب
 حيث ،والفلسطيني األردني الشعبين بين للحساسية اثارة المسائل وأكثر ،الفلسطينية األردنية
ول  الالجئين قضية حول أخرى  جهة من وتتنافر جهة من الجانبين بين المصالح وتتقاطع تتشابك

 على يعملف األردن أما وتعويضهم ،ديارهم لىإ الالجئين عودة حق من بأقليقبل الفلسطينيون 
والعامل  ،العامل الديمغرافي والمتمثلة في ،ناألرد تهم اعتبارات لعدة الفلسطينيين الالجئين توطين

 الى األردنية األراضي في إيوائهم لقاء مالية مبالغ مقابلوذلك  ،والعامل الجتماعي ،القتصادي
نشاء ،القتصادية المساعدات تقديم جانب  من التخفيف بهدف الكبرى  القتصادية المشاريع وا 
 للمجتمع السكانية التركيبة ىعل ا  حفاظ وكذلك ،ردناأل منها يعاني والتي القتصادية األزمة

 التفاقيات توقيع من الرغمى وعل .الجتماعية  المنظومة في خلل بحدوث السماح وعدم ردنياأل
 جميع يرضي حل إلي التوصل في فشلوا أنهم إل والفلسطينيين واألردنيين سرائيلييناإل بين

 ىستبق لذلك النهائية المفاوضات إلى الالجئين قضية رحيلت في نجحت إسرائيل ولكن األطراف
 القضية لهذه لحل التوصل حين إلى القضية هذه في سجال في الفلسطينية األردنية العالقات
 ،القضية هذه لحل تطرح السيناريوهات من مجموعه هناكو  ،الصراع أطراف جميع بموافقة

ين توطين الالجئين في البالد المستضيفة لهم مقابل تعويضات مالية لالجئ هو :فالسيناريو األول
ما أ ،الفلسطينية الوليدة الدولة لى: فعودة الالجئين إما السيناريو الثانيأ لهم وللبلدان المستضيفة

طار تسوية فلسطين التاريخية)اسرائيل( في إ لىعودة بضع الف الالجئين إفلثالث السيناريو ا
ا السيناريو الرابع الذي تتمسك به أم ،بتوطين الباقين حيث هم شاملة واإلعالن عن نهاية الصراع

 .فقط ئينهو توطين الالجيل فإسرائ
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  :الفلسطينية الردنية العالقات على وأثرها القدس قضية المحدد الثاني: -2

 :القدس بقضية الردني الهتمام لتطور التاريخي السياق  : أولا 
نتداب البريطاني رغم قرار تقسيم القدس تحت ال مدينة أن تبقى  (1937)قبل األردن في عام1-

 . (2014لجنة بيل) دبور، قدمتهفلسطين الذي 
مهمة الدفاع عن مدينة القدس  لهسندت وأ(1948)شارك الجيش األردني في حرب عام 2-

 /إبريل3في) على اتفاق الهدنة ثم وقع األردن ،وتمكن من حماية القدس الشرقية ،لسوالخليل وناب
القدس  على اإلسرائيلية بالسيطرة الواقع مردن بسياسة األر األالعرب و  قبول تضمنتو  ،1949)

بقاء بعض األماكن في القدس الشرقية منزوعة و  ،الغربية واعتبارها عاصمة أبدية للكيان الصهيوني
تمكنت إسرائيل من السيطرة على هذه األماكن دون موقف أردني  1955))وفي عام السالح

 . (2008:6،8يذكر)عدوان،
والذي نص على تدويل القدس بناء 1949) /مايو11) يف وقع األردن على بروتوكول لوزان3-

وبالتالي يقبل األردن  ،كانت مدينة القدس تحت سيطرة األردن حيث194)و(181على القرار
 .  (المسيري ) لسيطرتهالتنازل عن مدينة القدس التي تخضع 

متنع الملك عبد هللا عن ، حيث االقتصاديانت مدينة القدس من التهميش على الصعيد ع4-
يلبي حاجات الشعب الفلسطيني في الوقت الذي كان  في المدينة الرئيسة لدى استثمار أمواله

لى عمان إوعمل على نقل الدوائر الحكومية  من القدس  ،كثر من القدسمدينة الخليل ونابلس أ
 . (18،19: 2008)عدوان،

 ردناأل أصبحو  ،الهاشمية األردنية المملكة قبل من القدس بمدينة الهتمام بدأبالرغم من ذلك 5-
 الشرقية الضفة مع الغربية الضفة توحيد بدأحين  (1950) عاممنذ  أهمية كبرى  فلسطين يولي

 . (2011:344،الهزايمة(الهاشمية األردنية المملكة باسم أصبحت تعرف والتي،
 المسجد عمارإ  قانون  :مثل القدس مدينة نأبش القرارات من مجموعة األردني البرلمان أصدر6-

 .  (2009:366،كنعان)  1952 عام (32) رقم األقصى
 (1958)صالحات في المسجد القصى وفي عامبإجراء إ  قام الملك حسين (1953) في عام7-
درك األردنية إل ردن على ربط القدس باألراضيفحاول األ ،ة للحرم القدسيت عملية تجديد شاملبدأ

مكانة خاصة عند العرب  يمنحهم وأنه ،اوديني   همية هذه المدينة سياسيا  األردنيين أ 
 . (2008:19عدوان،والمسلمين)
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 عمارإل خاصة لجنة تشكيل وتم ،للمرة الثانية األقصى مسجدتم اعمار ال (1964) عام في 8-
 الثالثة للمرة المدينة هذه إعمار تم و ،الهاشمية األسرة من مباشر بإشراف  اإلسالمية المقدسات

 . (2011:25ثيودوري،)1969 عام في األقصى المسجد حرق  بعد
 في بادر  األردن أن لإ (1967) عام القدس لمدينة اإلسرائيلي الحتالل سيطرة من بالرغم9-

 العربي طابعها على إلبقائها القدس مدينة على الحفاظ ألجل الالزمة التدابير كل اتخاذ
 فضح على ردناأل عمل حيث ،ومحيطها المدينة على تغيرات أي إجراء لمنع وذلك ،واإلسالمي
 والمحاضرات  الندوات من العديد حضور خالل من وذلك ،القدس مدينة في اإلسرائيلية الممارسات

 . (2011:349الهزايمة،(القدس مدينة عن الدفاع جلأل
 الغربية الضفة راضيأو  القدس مدينة على ردنيةاأل القوانين وترسيخ تطبيق في ردناأل استمر-10
 األردنية المملكة بقيت1988) يوليو31 في) الغربية الضفة مع الرتباط فك قرار إصدار وبعد،

 المملكة واستمرت ،اإلسالمية المقدسات تجاه والقانونية والتاريخية الدينية مسئولياتها تتابع الهاشمية
 الغربية الضفة في الشرعية والمحاكم الدينية والشؤون  األوقاف وزارة موظفي رواتب دفع في
 . (2011:112ثيودوري،)

 القدس بعد فك الرتباط  بهدف حرصهنحو  ةوبرر األردن استمراره في  تحمل مسئولياته التاريخي
ولتفويت الفرصة  ،فهي أمانة في أعناق المسلمين ،على حماية المقدسات اإلسالمية من الضياع

قصى واقامة على اإلسرائيليين بعدم ضم المدينة لوزارة األديان اإلسرائيلية ومن ثم هدم المسجد األ
 . (2011:354نقاض المدينة المقدسة)الهزايمة،أالهيكل المزعوم على 
الحقيقي  يكن هدفهلم ف ،سدفشل في الحتفاظ بمدينة الق أن األردن ضحت  اوفي ضوء ماسبق 

ووضع  ،المدينة المقدسةفي مستقبل لى لعب دور سياسي إ كان يهدف بل ،مدينة القدسحماية 
في اتفاقية السالم فيما بعد وثبت ذلك  ،خاصة في حال قيام مشروع التسوية السياسيةها قدم له في

ان يبحث عن واألردن ك ،اإلسرائيلية األردنية على اعتبار أن القدس هي العاصمة الدينية لألردن
مدينة  فى لهسالمي من خالل إيجاد دور نفوذ سياسي في العالم العربي واإلمكانة دينية و و دور 
 .القدس
 القدس لمدينة عماراإل مسيرة الثاني هللا عبد الملك عهد يف الهاشمية األسرة واصلت 12-

 من نتهاءال وتم (2007) عام في الدين صالح منبر مشروع فاستكمل ،اإلسالمية والمقدسات
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 أنحاء جميع منو  العلوم شتى في باحثا  40) )عن يزيد ما بمشاركة (2007) تموز في تجهيزه
 . (2011:26ثيودوري،) أردني دينار (2,200,000) تكلفته وبلغت ،اإلسالمي العالم

   رقم الصخرة وقبة األقصى المسجد إلعمار الهاشمي الصندوق  صدر قانون  2007))في عام و 
 . (2009:366،كنعان( الميدان هذا في العمل تقنين بهدف ذلكو   (51)

برئاسة  الجانب الفلسطيني ردن برئاسة الملك عبد هللا الثاني معوقع األ (2013)وفي عام 13-
 ماكن المقدسةية على األعلى اتفاقية الوصاية الدين س السلطة الفلسطينيةيمحمود عباس رئ /السيد

 . (159: 2014)عفيفة،
ل ظهر ذلك من خالو  ،رط وتنازل عن القدس من البدايةأن األردن قد ف تضحاوفي ضوء ما سبق 

التوقيع على  هوكذلك قبول ،نتداب  وتوقيعه على بروتوكول لوزانقبول األردن بقاء القدس تحت ال
  ،والذي جعل من القدس  منطقة منزعة السالح ،الهدنة ومن ثم القبول بسياسة األمر الواقع

وبالتالي سهلت السيطرة من قبل وكذلك ضعف المكانيات العسكرية  في حماية القدس 
وهذا لم يمنع األردن  ، (1980)حتى أعلنت إسرائيل أنها عاصمتها األبدية عام عليها اإلسرائيليين

ردن القوانين التي تنص وأصدر األ ، المدينةمن تقديم الدعم المادي والمعنوي لستمرار العمل في 
، ودعم على الماكن الدينة هناك من خالل عمل ترميم للمباني األثرية على الحماية والمحافظة

ية مع الجانب وتتويج ذلك بتوقيع اتفاق سالمية رعاية المؤسسات الصحية والتعليميةاألوقاف اإل
 .2013))في عام ماكن المقدسة فيهاألاالفلسطيني لحماية 

 :القدس قضية من المعنية الطراف موقف

 :القدس قضية من الردني الموقف : أولا 
 -: المبادئ التالية انطلق الموقف الردني تجاه مدينة القدس على

عا  عن القدس لكنة خسر القسم ادف(1948)قاتل الجيش األردني في حرب عام: البعد العسكري 1-
الشرقية رغم قتالة للدفاع خسر األردن القدس 1967))منها وفي عام  (%(85والذي يمثل  ،الغربي
لى هشاشة الدفاعات  ومين فقط األمر الذي يشير بوضوح إوهو قتال لم يستمر سوى ي ،عنها

 . :(2008عن القدس)عدوان، العسكرية األردنية
 1948))المدينة المقدسة من جراء حرب عام  على إعادة إعمار :عمل األردن البعد التنموي 2- 

بتشكيل لجنة سميت "لجنة اإلعمار" وبدأت  ا  الملك حسين قرار صدر د أفق(1967) عاموحرب 
 بعد حرق المسجد األقصى وم الشريف خاصة ر عملها بترميم األماكن الدينية الواقعة ضمن الح
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دينار أردني بتبرعات من المواطنين في  1,600,000))1988بلغ ما تم إنفاقه حتى نهاية عام
ردني مقدمة من المؤتمر ( دينار أ1700,000مبلغ وقدرة)وكذلك تم دفع  ،القدس والضفة الغربية

 ردنية خر بتبرع من الحكومة األ، ومبلغ آنية الفلسطينية المشتركةاإلسالمي من خالل اللجنة األرد
عادة ، إ وكانت من أهم العمال التي قامت بها لجنة اإلعمار  ،دينار أردني 1,360,000)بلغ )

ومن المؤسسات التي تم رعايتها  ،م(1600قصى بمساحة )األلمسجد إنشاء الجزء المحترق من ا
وصناعة منبر صالح الدين   ،وسوق القطانين ،وسبيل قايتباي ،ومتابعتها ترميم قبة السلسلة

، وكذلك  وكذلك ترميم المدرسة الجوهرية في باب الحديد على نفقة األمير الحسن بن طالل ،الجديد
 . 355) :2011،)الهزايمة فةالصخرة المشر  التحضير لصيانة مبنى

ونظرا  ألهمية القدس فقد تم إنشاء العديد من المؤسسات والمنظمات الرسمية والشعبية كاللجنة 
 213):2007عمار والمؤتمر اإلسالمي وبيت  المقدس)العضايلة،المليكة لشئون القدس ولجنة اإل

" ل :حسين  الملكوقال  العربيةعودتها للسيادة و  القدس: التأكيد على عروبة البعد القومي -3
 . (2007:2010لى أصحابها")العضايلة،أن يكون هناك سالم حقيقي ما لم ت عد القدس إيمكن 

 بوقف تجاه المدينة المقدسة هتحميل المجتمع الدولي مسؤوليات : والقانوني البعد الدولي 3-
 في ممارستها لوقف سرائيلإ على الضغط ممارسة خالل من القدس ضد اإلسرائيلية النتهاكات

 . (2011:29ثيودوري،(القدس
 عن نيابة واألربعين الثالثة الدورة في المتحدة لألمم العامة جمعيةفي ال األردن مندوبتحدث لذا 

 للقبضة سياسة إسرائيل تمارسه ما إن ":فقال العربية والمجموعة اإلسالمي المؤتمر منظمة
 يقبل إنسانيا   ضربا   األحوال من بحال يعد ل والكنائس المساجد حرمة على والعتداء ...الحديدية

 . 2011 :351)،الهزايمة) "به
 (114)رقم المتحدة لألمم التابعة الوصاية مجلس قرار إصدار ما  فيمهولعب األردن دورا  

جراءات التي اتخذتها إلثبات ف جميع اإلسرائيل بوقوالذي طالب إ  (1949)ديسمبر/20بتاريخ
رار إسرائيل بعدم وضع العراقيل التي تمنع تنفيذ ذلك سيادتها على مدينة القدس كما وطالب هذا الق

كما رفض األردن التجاوب مع مطالب مجلس الوصاية لتعديل النظام الخاص بمدينة القدس 
 . (210:2007العضايلة،(  181والذي أقرته الجمعية العامة بقرار رقم،
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 )  رقم وقرار1969)  يوليو  (3في (267)رقم األمن مجلس قرار إصدار في ساهم األردنو 
 بوقف سرائيلإ طالبو  قصىاأل المسجد حرق  بعد صدر ذيوال ( 1969ربسبتم(15 فى (271)

 2007العضايلة،(الحتالل دولة واجبات تنظم التي جنيف باتفاقية والتقيد ،القدس فيراءاتها جإ
:213)  .  
إلصدار هذه   في العالم والصديقةالتنسيق مع الدول العربية نشطة بحملة دبلوماسية وقاد األردن  

 (12 2012:)العضايلة، سالمي في هذه المدينةالحق العربي واإل والتي أكدت ،القرارات
 الثقافي التراث قائمة ضمن القدس مدينة لجعل (1982) عام في دبلوماسية حملة األردن قادكما 

 من القدس باعتبار العالمية اليونسكو منظمة عن (1982) عام في قرار صدر حيث ،العالمي
 (2007:211،العضايلة( العالمي الثقافي التراث ضمن

 :  البعد السياسي -4

 أن ويجب ،حسب قرارات الشرعية الدولية محتلة أرض أنها على الشرقية القدس إلى نظر األردن
 عن وعبر للفلسطينيين األبدية العاصمة هي فالقدس المنطقة في سلمية عملية أي ضمن تكون 
 عليها ينطبق محتلة فلسطينية أرضا   لنا بالنسبة القدس إن ":قائال الحسين بن هللا عبد الملك ذلك
 الفلسطينيين ناءأشقا ونساند ندعم ونحن المحتلة الفلسطينية األراضي سائر على ينطبق ما

 . (2007:218،219،العضايلة)"حقوقهم كامل إلى للتواصل
خطوط  لىما فيها القدس والعودة إبطالب األردن بانسحاب إسرائيل من األراضي العربية المحتلة و 

نه أساس أي مبادرة أعلى اعتبار (242)وضرورة التمسك بالقرار  (1967)الرابع من حزيران عام 
ردنية ا في السياسة األساسي  أ ن القدس تشكل محورا  وا   ،الصراع العربي اإلسرائيلي سياسية لتسوية

 .( 2007:214)العضايلة،في كافة المجالت وعلى جميع المستويات
 وظهر ذلك من خالل مشروع المملكة المتحدة ،العاصمة الروحية والدينية لألردن القدس تمثلو 

والقدس  للقطر األردنيعاصمة  ن  عمانالملك حسين على اعتبار أ هأعلن عنوالذي  ((1972عام
ة ئيهي عاصمة التحاد للدولتين وسيرأس الملك حسين اله للقطر الفلسطيني وتكون عمانعاصمة 

(استمر 1988)وبعد فك الرتباط عام (2010:246التشريعية والتنفيذية والقوات المسلحة )عدوان،
 عالنإ  اتفاق توقيع ثرإ1993)-1994) األعواموفي  ردن في الدفاع عن المدينة المقدسةاأل

في  أخذ األردن يؤكد على دوره واتفاقية السالم اإلسرائيلية األردنية ة  اإلسرائيلي ة  الفلسطيني المبادئ
 ل الفلسطينية للقضية حل هناك يكون  أن يمكن ل":فقال عن ذلك حسين الملكتحدث و  ،القدس
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 ومكانتها القدس موضوع يعالج لم ما ا  حقيق حال   هناك يكون  لن" وأضاف " القدس موضوع يعالج
 . (2007:218،219العضايلة،) "جميعا   لنا وصريحا   مرضيا   يكون  بما الدينية

 هذه نأو  ،الثالث السماوية الديانات ألتباع هي القدس مدينة أن األردن عتبرا  :الديني البعد -5
 ذلك وعن،  السالمه علي ابراهيم سيدنا أحفاد فيه تجمع مكان وهي ،الجميعى لد مقدسة المدينة
 قضية على يسمو للقدس خاص وضع إلى التوصل يجب أنه أعتقد": فقال حسين الملك تحدث
 تحول   شهد الموقف األردني حسين الملك عهد أواخر فيو  ،  "المقدسة األماكن في طرف أي سيادة
 ، األديان لكل مفتوحة المدينة إبقاء ضرورةب حسين الملك صرح حيث ، المقدسة المدينة تجاه كبيرا  
 حسني المصري  الرئيس وبحضور القاهرة في1998) يوليو/(9 في المنعقد الصحفي المؤتمر وفي

 الفلسطينية الدولة إقامة إن ":قائال   حسين الملك عبر عرفات ياسر الفلسطيني والرئيس مبارك
 جابر أبو("األساسية الرئيسة مطالبنا من القدس وعاصمتها الفلسطيني التراب ىعل المستقلة
 . 247):2002،وآخرون 

 ىعل بالعمل الفلسطينية السلطة مع بالتنسيق  ىسعف على نهج والده الثاني هللا عبد الملكستمر ا
 الوليات وأبدت ،األمريكية الطريق خارطة خطة ضمن القدس قضية بإدراج األمريكية اإلدارة إقناع

 إن"2001) نوفمبر (15 في باول كولون  األمريكي الخارجية وزير قال هذا وعن ،مرونة المتحدة
 تأخذ أن يجب التي بالمفاوضات بينهماه حل الطرفان يستطيع تحديا   يشكل القدس مستقبل

 أي وأن ،المفاوضات طاولة علي الجانبان سيطرحها التي والسياسية الدينية الهتمامات بالحسبان
 (2007:219،العضايلة") والمسلمين والمسيحيين لليهود الدينية المصالح يراعي أن يجب حل
 في القدس الشرقيةلليهود  دينية مصالح بوجود مريكيالدعاء األ في ضوء ما سبق يتضح أنو  

وفقا  لقرار  ملك للمسلمين نهن كان يقصد حائط البراق فقد ثبت أوا   ،للحقيقة غير صحيح ومناف  
ماكن الدينية في وهذا يعني أن األردن قد فرط في بعض األ (1931)لجنة البراق الدولية عام

 .والتي صدرت من عمان الدعائية على هذه التصريحات اعتراضأي  ألنه لم يبد   المدينة المقدسة
مي حاول أن يكون له دور في مدينة القدس بناء على البعد الديني والقو  ردنأن األ تضحا كذلك

مدينة  يوقاف الدينية األردنية فوالعربي من خالل إجراء بعض اإلصالحات التي أجرتها وزارة األ
وهذا  ،مفتوحة للديانات السماوية الثالث ن تصبح مدينة القدسلكن األردن وافق على أ  ،القدس

يحافظ على  وبذلك لم ،عن مدينة القدس نتنازل عن السيادة الكاملة للعرب والمسلمين والفلسطينيي
درج  الموقف تو  نه ينطلق منها في موقفة من القدسأ ، والتي ادع ىالبعد الديني لمدينة القدس
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 ،السيادة على القدس عرب والمسلمينفقد  المما أ ،القدسردني في عملية التنازل والتفريط عن األ
 . يالفلسطينللجانب  اعتبارة في إدارة المدينة المقدسة دون ومنح اليهود شراك

 :التسوية مشاريع ظل في القدس

 :مدريد مؤتمر  في القدس1-

 لألطراف1991) مارس8 )في بوش جورج مريكياأل الرئيس اوجهه التي الدعوة على بناء
 338)،(242 الدولي مناأل مجلس قراري  على وبناء ،للسالم  مدريد مؤتمر لحضور المشاركة

 . (178:ص2007عاروري،( السالم مقابل رضاأل ومبدأ
 هبدور  والذي الحسيني فيصل للسيد ضمانات رسالة الفلسطيني الجانب مريكيةاأل اإلدارة متسل  

 القدس تقسيم يعاد لن أبدا  " فتضمنت القدس عن الرسالة هذه وتحدثت ،عرفات ياسر للرئيس سلمها
 بضم تعترف ل المتحدة الوليات وأن ،بالمفاوضات تحديده يتم نأ يجب الحالي وضعها نأو  

 . (2013:108غنام،(البلدية حدودها توسيع وأ الشرقية القدس إسرائيل

 إحالل عملية إطار في القدس مدينة تجاه موقفةعن   مدريد مؤتمر أثناء األردني المفاوض عبرو 
نهاء الشاملة السالم  كامل  األردنية الخارجية وزير  ذلك عن تحدثو  ،اإلسرائيلي العربي الصراع وا 

 السالم عن الحديث إطار وفي ،العربية القدس ىإل تعود نأ يجب العربية السيادة" فقال جابر أبو
 "السالم جوهر الثالثة الكبيرة التوحيدية باألديان يدينون  لمن بالنسبة القدس تمثل وأن لبد

 . (151:،2011ثيودوري،(
مدينة القدس من خالل  ردن والسلطة الفلسطينية قد فرطا فىاأل أن تضحاضوء ما سبق وفي 

إجراء المفاوضات  سرائيلية لحينإبقاء مدينة القدس تحت السيادة اإلالموافقة في مؤتمر مدريد ب
سرائيل فرصة أخرى لتغيير معالم المدينة قبيل الوصول وبالتالي منح إ ،لتحديد مستقبل المدينة

للمفاوضات النهائي وفرض سياسة جديدة تجبر الطرفين على القبول  بسياسة المر الواقع في 
الثالث الذي ينقص من  وكذلك موافقتهم على أن تكون المدينة للديانات السماوية ،المدينة المقدسة

 .ةالسيادة اإلسالمية على المدينة المقدس
 :وسلوالقدس في اتفاقية أ2-

في قضية القدس إلى المرحلة النهائية من مفاوضات الحل النهائي  تم التفاق على تأجيل البت
سرائيل على قضية القدس اعتراف رسمي من إ واعتبر الجانب الفلسطيني قبول إسرائيل بالتفاوض،

لذي طالما رفض ختراق في الموقف اإلسرائيلي ا، وهو التفاوض على المدينة المقدسةبإمكانية ا
سرائيل بالتنازل عن مدينة نص يلزم إأي  التفاقيةلم يرد في  نهأحول مدينة القدس كما  التفاوض
بينما الرؤية  ،على مدينة القدسفكانت الرؤية الفلسطينية حول التفاوض على السيادة  ،القدس

 . (2013:133،134ماكن الدينية في القدس)الغا،تتمحور حول التفاوض على األ سرائيليةاإل



51 
 

في قضية القدس  على تأجيل البتوافق الطرف الفلسطيني أن  حاتض  وفي ضوء ما سبق 
حيث تهدف  ،خر عن مدينة القدسوهو بمثابة تنازل آأمر خطير جدا  وهذا  ،للمفاوضات النهائية

وبالتالي إثارة الخالفات بين األردن  ،في هذه المفاوضاتإلشراك األردن  من وراء ذلك سرائيلإ
ا قضية متنازع باعتباره مما ينعكس سلب ا على العالقات األردنية الفلسطينية  ،والسلطة الفلسطينية

 .فقط سرائيليين والفلسطينيينعليه بين اإل
 :(1994)عام اإلسرائيليةالسالم الردنية  اتفاقية في القدس 3-
 طرف كل يسمح أنه والدينية التاريخية األهمية ذات باألماكن والمتعلقة التاسعة المادة نصت
 الدور إسرائيل وتحترم والدينية التاريخية األهمية ذات ماكنلأل الوصول حرية خراآل للطرف
 الوضع مفاوضات انعقاد وعند ،القدس في المقدسة األماكن في الهاشمية األردنية للمملكة الخاص
 سيقوم كما األماكن، هذه في التاريخي األردني للدور كبرى  أولوية إسرائيل ستعطي النهائي
 باتجاه العمل بهدف الثالث التوحيدية األديان بين األديان حوار تعزيز على سويا   بالعمل الطرفان
 . (219  2007:،العضايلة(والسالم والتسامح العبادة وحرية أخالقي والتزام ديني تفاهم
 1994)يوليو(28 بتاريخ  الصادر البيان في القدس قضية تجاه الثابت موقفة عن األردن روعب  
 من العربية القدس على السياسية السيادة استرجاع بين تناقض أي تر لم األردنية الحكومة أن"

 على الدينية لوليته ممارسته في بدوره بالقيام األردن استمرار وبين اإلسرائيلية المفاوضات خالل
 . (234: 2002،وآخرون  جابر أبو)" القدس في اإلسالمية المقدسات

ثارت المادة الثالثة من التفاق رد حيث أ ،إن موضوع القدس أثار خالفات بين األردن وفلسطين
في المفاوضات  رئيسا   ردن دورا  اعتبار أنها تعطي األ سطيني علىفعل سلبي من الجانب الفل

 . (2012:180ركبة، بوأالنهائية فيما يخص قضية القدس)
" عقيدتنا الدينية تستوجب أن تكون :الملك حسين عقب التوقيع على اتفاقية السالم فقال تحدث و

تؤول  يوأن الحوار بين األديان ينبغي أن يعزز لك ،هالسيادة على األماكن المقدسة هلل وهلل وحد
هذا التصريح براهيمية سواء بسواء" وأثار ع المؤمنين من إتباع الديانات اإلالسيادة الدينية إلى جمي

 نبين الفلسطينيي المتنازع عليها القدس سيادة واحدة وهيباعتبار السيادة على  نقلق الفلسطينيي
على  ة على الكون وليسوأن السيادة اإللهي ،المحتلة ين القدس جزء من األراضوأ ،واإلسرائيليين

 . (2012:181بوركبة،أة ليس له وجود في القانون الدولي)يالسيادة الدين مصطلح نالقدس وأ
 التفاوض خالل منالفلسطيني   الطرف  يحترم وأ يراع لم ردناأل نأ تضحافي ضوء ما سبق 

مما أثار العديد من المخاوف للجانب  ،سرائيلإ مع السالم اتفاقية في القدس مدينة على
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 تدخلا هذ نعلى اعتبار أ ةالفلسطينيردنية على العالقات األ والذي بدورة انعكس سلبا   ،الفلسطيني
 في الفلسطيني الطرف إلضعاف سرائيلإ مع أردني ؤوتوط مؤامرة انهأو  الفلسطيني الشأن في

 قضية في أساسي غير ا  طرف الفلسطينيون  فيكون  القدس بقضية يتعلق ما في النهائية المفاوضات
 بالقدس التفريط عدم في وتعنتها طرتهايس إسرائيل على يسهل مما ،النهائي الحل في القدس

 .المستقبلية لدولتهم عاصمة لتكون  نللفلسطينيي
 :عربة وادي اتفاقية في القدس قضية من الفلسطيني الموقف

 الجانب ىلد اعتقاد وساد ا  خاص ا  التفاقية لألردن دور منح ل الفلسطينية األردنية العالقات تر توت
 األردن وأن القدس قضية عن الفلسطينيين إلبعاد واألردن إسرائيل بين اتفاقا   هناك أن الفلسطيني

ضد  حادا   هجوما عرفات ياسر الرئيس شن لذا ،القدس قضية في الفلسطينيين عن نيابة يتحدثس
 . 108:2012)ب،محار ) الفلسطيني يتدخل في الشأن الداخلنه النظام األردني على اعتبار أ

"إن القاعدين في عمان يعطون آلف األوامر للتدخل في شؤوننا،  :وعن ذلك تحدث عرفات فقال
ن الشعب الفلسطيني بما فيه حماس والجهاد اإلسالمي وفتح والجبهة الشعبية والديمقراطية  وا 

 . (2012:183أبو ركبة، (األوامر إل من الشعب الفلسطيني النضال الشعبي ل تتلقى ةهوجب
إسرائيل دولة ف ،خريل منح أي دور في القدس ألي طرف آسرائإلحق ل ي نهأ واعتبر الفلسطينيون 

ختراقا  وهذا التصرف ا ،حسب القانون الدوليية يجوز لها التصرف باألراضي الفلسطين محتلة ل
 ،ترحيل قضية القدسب الجانب الفلسطيني والمتفق فيهسرائيل لالتفاق الموقع مع إ من قبل

قا  مصير القدس ويحصر مسب ديحد ، وأن هذا التصرف األردني اإلسرائيليللمفاوضات النهائية
 )أبو سالميةهل أن قضية القدس هي قضية عربية إويتجا ،ماكن المقدسةدورة في األ

 .(2012:182ركبة،
 الفلسطينية األردنية العالقات فيأثرت بشكل سلبي  القدس قضية أن تضحاسبق  ما وفي ضوء

 األردنية المفاوضات أثناء والتشكيك التوتر من حالة وسادتقات بين الجانبين وتردت العال
 في وكذلك ،المقدسة األماكن على اإلشراف في ا  مهم ا  دور حيث منحت التفاقية األردن  اإلسرائيلية

 مع السالم اتفاقية األردنيين توقيع من الرغموب ،المقدسة والمدينة القدس لقضية النهائي الحل
 نصت والتي( (1994عام سرائيلإ مع وسلوأ اتفاقية نالفلسطينيي وتوقيع (1994)عام سرائيلإ

 إسرائيل فاستطاعت القضية لهذه حل ىإل  يتوصلوا لم أنهما إل ،المقدسة للمدينة حل تقديم على
ردن األ وقع 2013)مارس/(31وفي  ،النهائية المفاوضات ىإل القضية هذه ترحيل لألمام اوهروب  
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 األماكن على اإلشراف في لألردن امهم   دورا   تضمنت ماكن المقدسةاأل اتفاقية والسلطة الفلسطينية
 اإلجراءات من عنها والدفاع ،القدس لحماية المشتركة الجهود وبذل القدس مدينة في المقدسة

ووفق اطالع الباحث لوحظ عدم اعتراض األردن على  .المدينة لتهويد الهادفة اإلسرائيلية
من الصالة في المسجد  و محاولة منع المستوطنينطان وأعمال الحفريات أسفل القدس أالستي

 األقصى.
 :الفلسطينية ردنيةال  العالقات على ثرهاأو  الحدود قضية 3-

 :الفلسطينية ردنيةال  الحدود لترسيم التاريخي السياق-أ

 نابلس عكا، لوية( وهي القدس،)أ اتيمتصرفتكونت فلسطين في عهد الدولة العثمانية من ثالث 
جنين وبني صعب وجماعين والسلط وعندما ضمت السلط ومحيطها إلى وضمت متصرفية نابلس 

 . 72):2012)الغنيمات، لواء البلقاء باسم أصبحت تعرف (1888) عام المتصرفية هذه
 نابلس، بمدينة مرورا   األبيض البحر إلى األردن رنه من متدت نابلس سنجقمتصرفية( او  (تكانو 

  عامد البال تقسيم قبل لدمشق تابعة األردن لنهر المحاذية وفلسطين األردن أقاليم وكانت
إضافة مدينة معان التي كانت تتبع 1929))وتم في عام بيكو سايكس اتفاقية على بناء(1916)

 . (2004ستة، بوأ( للحجاز إلمارة شرق األردن 
 انتهتوالتي  ،والفرنسية البريطانية المفاوضات أثناء مرة ألول الدولية فلسطين حدود ترسيم وتم

 في وذلك ،وسوريا لبنان مع الحدود بها رسمت التي فلسطين خارطة على بالتوقيع
 . (2010:40البهتيني،1923(عام
 باقي عن فلسطين حدود فصل على (1917) عام بلفور وعد إصدار بعد بريطانيا عملتو 

 حسين للشريف مكماهون  السير وعد تضمنها التي العربية المناطق
 . (2012:115محارب،)1915عام
 البالد، على أميرا   الحسين بن هللا عبد لألمير األردنيين ومبايعة األردن شرق  إمارة تحديد تم

 مارةاإل شملتو 1921))عام في بذلك البريطاني المستعمرات وزير تشرشل ونستون  وتكليف
 إلى ميلين بعد على العقبة خليج على واقعة نقطة من ممتد خط شرقي إلى الواقعة المقطعات

 مارا   اليرموك بنهر ردناأل ونهر الميت والبحر عربة وادي بمنتصف مارا   العقبة بلدة من الغرب
 . (2004ابوستة،) السورية الحدود حتى النهر هذا بمنتصف
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 في المبدئية ردناأل وشرق  فلسطين حدود صموئيل هربرت البريطاني السامي المندوب وحدد
 . (1992:18العويسي،( فلسطين على النتداب صك صدور إثر1922)أيلول(1

 إلى األردن ونهر الميت والبحر عربة وادي وسط إلى العقبة غرب ميل2 من تبدأ التي وهى 
 ىإل اليرموك نهر وفي اللسان جزيرة شبة على بالسيطرة لألردن يسمح مما ،األردن نهر ملتقى
 فلسطين حدود على البريطاني المستعرات وزير وافق وبذلك السوري  الحد وهوh32a124 النقطة
 دستور بتطبيق البريطانية للمؤسسات قرارا   البريطاني السامي المندوب أصدر وبذلك ،ردناأل وشرق 

 . (2012:115، محارب) 1922يلول في أ األردن شرق  دون  الفلسطينية األراضي في فلسطين
 األردن شرق  يخضع ل بأن وهى ،واستثنائية خاصة لشروط األردن خضوع على بريطانيا عملتو 

 جزء استثناء على نصت والتي ،النتداب مواد من (25)المادة من المنتدبة المنطقة حدود ضمن
 شرق ب سابقا   تعرف كانت والتي ،األردن باسم تعرف والتي ،المنتدبة فلسطين ىأراض من

 . (2003:193النخال،(األردن
إثر معاهدة  (1929)الحد الفاصل بين شرق األردن وفلسطين بشكل تدريجي حتى عام رسمتم 

و الخط الواصل وعرف الحد الجنوبي من خط الحدود في وادي عربة وه (1928)الستقالل عام 
ود أما القطاع األوسط من الحد ،نخفاضا  والممتدة من الرشراش والبحر الميتبين أكثر المناطق ا

كانت الضفة الشرقية لنهر  ن القطاع الشماليأقسمين أي  ويقسمه فيمتد من وسط البحر الميت
 (2013:13والجدبه بو ظاهر،أمنطقتين والضفة الجنوبية لنهر اليرموك)حد الفاصل بين الاألردن ل
 تلك على النتداب بنود وخففت (1923) عام الستقالل من نوعا   األردن شرق  بريطانيا منحت
 تحالف معاهدة توقيع تم 1946) مارس(22 وبتاريخ المتحدة مماأل عصبة مجلس بموافقة المنطقة

 تحت كاملة سيادة ذات مستقلة كدولة األردن بشرق  بريطانيا اعترفتو  األردن وشرق  بريطانيا بين
 سنتين قبل سيادة وذات مستقلة دولة صبحأ ردناأل أن يعني وهذا ،الحسين بن هللا عبد الملك حكم
 . (2003:194النخال،(النتداب قرار لغاءإ من
 قيام وبعد ،الفلسطينية األراض فوق  إسرائيل قامت عندما (1948)عام حتى هادئة الحدود بقيتو 

 جسر او الباقورة(وهي مناطق خمس حول واألردن إسرائيل بين الحدودية الخالفات نشبت إسرائيل
 وخط الردن، شرق  رجالت من اشراؤه إسرائيل تزعم التي واألراضي عربة، ووادي المجامع،
 وقوع وبعد )فلسطين داخل الهدنة خط على والخالف األردن، نهر مجرى  منتصف في الحدود
 أراضي عن األردن تنازل حيث ،إسرائيل مع هدنة تفاقيةا ردناأل وقع (1948)عام فلسطين حرب

 جسر إسرائيل احتلت  (1950)عام وفي ،إسرائيل لصالح الهدنة خط طول على فلسطينية
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 األردني الجيش قائد باشا جلوب نأب ردت اسرائيل لكن ،ذلك على ندر األتجاج اح رغم المجامع
 . (2004ابوستة،(الهدنة لخط اإلسرائيلي الجزء في تقع المجامع منطقة بأن يقر

تم حسب المصالح الستعمارية األردنية الفلسطينية  أن ترسيم الحدود  تضحاسبق  في ضوء ما
بين  بقاء و استمرار  الخالف في المستقبللهدف ا الشكل يبهذوأن ترسيم الحدود  ،للدول الكبرى 

 العالقات متردية وغير مستقرة وقابلة لالنفجار في أي وقت. لدفع وجعل ردنيينالفلسطينيين واأل
 :(1994) عام اإلسرائيلية ردنيةال  السالم اتفاقية في الردنية الفلسطينية الحدودإشكالية  -ب

تضمنت اتفاقية السالم األردنية اإلسرائيلية بعض المواد التي تخص الشأن الفلسطيني بما فيها 
 الحدود الدولية(ب) المعروفة مادة الثالثةالفقرة األولى لل في فقد أشارت بنود التفاقية ،الحدودة يقض
 . "الحدود الدولية بين الجانبين حسب الخرائط الموجودة منذ زمن النتداب كما سيتم تحديد"

بسالم ضمن حدود  في العيشأحقية الجانبان "إلى ما الفقرة الثانية من المادة الثالثة فقد أشارت أ 
منة ومستقرة دون المساس بوضع أي أراضي وقعت تحت الحكم العسكري الصهيوني عام آ

 . (2014:81)عفيفة،1967"
ألي طرف اختراقه ،كما سيتم ترسيم  زالمياه اإلقليمية والمجال الجوي والذي ل يجو  من ضمنهاو  

تتبع مجرى نهر األردن حسب  ن هذه الحدودر وأهذه الحدود خالل مدة ل تزيد عن تسعة أشه
عادة ، وسيتم إ جريانه كما سيتم ترسيم الحدود البحرية على خليج العقبة خالل تسعة شهور

ذا حدث طارئ)وكالة األنباء والمعلومات لى الحدود وستبقي الحدود كما هي إل إالنتشار ع
 . (2011وفا،-الفلسطينية مركز المعلومات الوطني الفلسطيني

المحاذية  ية في منطقة الغور المحتلةسرائيلية الحقوق الفلسطينفاقية السالم األردنية اإلتتجاهلت ا و
الواقعة  لألراضي ألردن اإلشارةباكان األولى و  (2012:16ردنية الفلسطينية)محارب،للحدود األ

ن اعتماد خرائط النتداب البريطاني في ترسيم الحدو  "باألرضي المحتلة"تحت الحكم العسكري  ود ا 
سرائيل وليس على أساس قراري مجلس األمن الدولي ( والذين على 242،338) بين األردن وا 

مرجعية الدولية أساسهما تم توقيع اتفاقية السالم األردنية الفلسطينية فهذا بمثابة خرق ا واضحا  لل
ن تأجيل حل مشكلة الحدود علىو  ،لهذه المعاهدة مفاوضات  المسار الفلسطيني اإلسرائيلي إلى ا 

إلسرائيلي يجعل منها نقطة خالفية األردني االحل النهائي مقابل حل وترسيم الحدود على المسار 
 .(2014:85في المستقبل عند ترسيم الحدود بين الجانبين)عفيفة، أردنية فلسطينية 

الدول  ثارة الخالفات بين السلطة الفلسطينية والسلطات األردنية بما يخدم تقسيموعملت إسرائيل إل
   جديدلشرق أوسط سرائيلية عليها من خالل مشروع بيرس اإلوا عادة الهيمنة 

  .(2014:86)عفيفة،
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أخذا  بعين العتبار  ع الجانب اإلسرائيليأن األردن قبل ترسيم الحدود م تضحاوفي ضوء ما سبق 
الجانب على حساب المصالح الفلسطينية متجاهال  اإلسرائيلية في عملية الترسيم  المصالح
ردن بجعل قضية الحدود وبالتالي قبل األ ،لألردن الحقيقيصاحب األرض والجار  الفلسطيني
في العالقات مع  مما يساعد على توتير الخالفات ،بال  ة مع الجانب الفلسطيني مستقيقضية خالف

 مقابل حلها بشكل نهائي مع اإلسرائيليين. الجانب الفلسطيني

 :عربة وادي اتفاقية في الحدود قضية من الفلسطيني الموقف-ج 

 أنه على الفلسطينيين قبل من هاتفسير  تم فقد ،التفاقية لهذه رفضة عن الفلسطيني الجانب رعب  
 الشعب حقوق  حساب على جاء والذي ،إسرائيل مع بالحدود األردني النظام قبل من اعتراف

 . (1999:54،مخادمة،و نوفل(الفلسطيني
 مع إليها التعرج يتم لم فلسطينية أراضي عن رودس اتفاقية في األول هللا عبد الملك وتنازل 

 يتبع الدولية الحدود غرب يقع ما كل  يصبح بذلكو   ،عربة وادي اتفاقية في اإلسرائيلي الجانب
ذا ،األردن يتبع الدولية الحدود شرق  يقع ما وكل الغربية الضفة ضمنها ومن إسرائيل  تطبيق تم وا 

 صقر(النهائي الحل مفاوضات في وفلسطين األردن بين خالفية مسألة القضية هذه ستصبح ذلك
 . (2000:40،خرون آو 
سرائيلية من حيث رسمها في ليها اتفاقية السالم األردنية اإلي تطرقت إقضية الحدود الت إن

لشعب ا حقوق األردن إذا انسحبت إسرائيل لن تؤثر على فلسطينية و المستقبل بين السلطة ال
 .(2014:91مناقشتها في المفاوضات النهائية )عفيفة، درض الفلسطينية عنالفلسطيني على األ

نابة لفلسطين السياسية الحدود وضع في كبيرا   دورا   لعبت الصهيونية الحركة أن يؤكد وهذا   وا 
ل ،ذلك في عمالئها  السياسية فلسطين حدود بخصوص الجهود هذه كل الصهاينة بذل لما وا 

 . 87): 1979الديب،(

أظهرت خالفات  قضية الحدود المفاوضات األردنية اإلسرائيلية بشأن أن تضحاوفي ضوء ما سبق 
وسادت حالة من فقدان  ،سببت حالة تردي في العالقات األردنية الفلسطينيةو  ،ةأردنية فلسطيني

الثقة بين الجانبين الفلسطيني واألردني إثر تطرق اتفاقية وادي عربة لقضية الحدود واعتبارها 
 والقضايا األخرى  وتجاهل الجانب الفلسطيني أثناء مناقشة قضية الحدود ،قضية أردنية إسرائيلية

 .التفاقيةفي 
 عام:بشكل  الحدود قضية من الفلسطينية لمطالبا د.
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والتي تشمل حدود الرابع من (242) عتمد المفاوض الفلسطيني في خطاباته التفاوضية على القرارا 
في تصريحات القيادة  ونالحظ  ،وهي سقف المطالب الفلسطينية الرسمية  (1967)حزيران عام

التفاوض و الوثائق التي يجري ثناء توقيع التفاقيات أأ (242)الفلسطينية مدى تمسكهم بالقرار 
مما يطالبون هم  ،الذي يعطي الفلسطينيين أكثر (181)ولى التمسك بقرارفي حين أن األ  عليها

 .(1999)الحوراني، التي تخص القضية الفلسطينية الدولية ات الشرعيةقرار بباقي والتمسك 
والتي  (2010) عقاب الجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة عامفي أ  الفلسطينيون  طالب و

 ذات الخرائط وشكل طبيعة عن ستكشف فهي الحدود هقضي في بالبدءعقدت في مدينة القدس 
 قضية :مثل أخرى  قضايا حسموسيتم  ،الجانبين بين الصراع لحل النهائي اإلطار اتفاق في الصلة
 األردن :مثل أخرى  عربية دول إشراك وسيتم التنقالت حركةو  روالمعاب والمياه والمستوطنات القدس

عبر البحر الميت ونهر  اإلسرائيلي الحتالل تحت وقوعها قبل فلسطين تحد تيوال
 . 2010))نزال،األردن

نه يتضمن العديد من المخاطر أإل  ؛ن البدء في المفاوضات بقضية الحدود أمر ايجابيأمع و 
من خالل نسبة التبادل  والستيطانيةتثبيت الخريطة األمنية  أول   والمحاذير فإسرائيل ستشترط

على عملية التبادل قبل النتهاء من  ينن موافقة الفلسطينيكما أ الفلسطينية لألراضيالعالية 
مناقشة المبادئ األساسية التي ستقوم عليها عملية التفاوض تتناقض ومبادئ المفاوض الفلسطيني 

الواقعة على الحدود  حيث أن المستوطنات ،والتفاوض على قضية الحدود الستيطانبتجميد 
 . (2010ستصبح هي الحد الفاصل في اطار عملية التبادل)نزال،

ن حدود كما أ ،بناء الدولة الفلسطينية لستكمالمة عتبر قضية الحدود من القضايا المهلذا ت
مع مصر ل توجد بها أي النسبة للحدود بف فلسطين بحاجة لترسيم مع باقي الدول المجاورة

بالنسبة للحدود مع األردن فإن الضمانات التي تطالب بها إسرائيل في حالة ترسيم ما أ ،شكالياتإ
فالدولة  ،ردنييقها إل من خالل اتفاق فلسطيني أالحدود بين األردن وفلسطين ل يمكن تحق

لذا يعتبر وجود الجانب األردني إلى جانب  ،الفلسطينية لها حدود على نهر األردن والبحر الميت
م راف الجانب الفلسطيني بالدور المهما  في هذه القضية بشرط اعتفلسطيني أمرا  مهوض الالمفا

 .(1997:30،31لألردن في هذه القضية على أساس حسن النية تجاه الطرف األردني)العناني،



58 
 

وأدت لتردي العالقات بسبب  ،باعدت بين الجانبين الحدود قضية نأ حض  اتوفي ضوء ما سبق 
غير أن الجانب األردني لدية تخوفات من الجانب الفلسطيني فيما همية موضوع الحدود للجانبين أ 

 طبيعة في تؤثر التي القضايا كثرأ منو  جانبينال بين عالقةلزالت  يفه ،يخص قضية الحدود
 وأن ،اإلسرائيلي الفلسطيني للصراع النهائي بالحل مرتبطة فهي ،الفلسطينية األردنية العالقات

سرائيل وفلسطين ردناأل  السيادة من مهم جزء الحدود فترسيم ،متشابكة حدودية عالقات لديهم وا 
 القضية هذه ترحيل في إسرائيل نجحتو   محددة غير فهي ،الفلسطينية للدولة وخاصة دولة لكل
 الحدود ترسيم عملية من سرائيلإ لهروب طريقة فضلأ وهى ،النهائي الحل مفاوضات مرحلة إلى

 .وفلسطين ردناأل خاصة جيرانها مع الدولية
 الخالصة
فقد شهدت عبر فترات متفاوتة من مراحل  ،بعدم الثباتالعالقات األردنية الفلسطينية  اتسمت
وتارة فترة من التنافر والبتعاد والتصادم وصول  للقطيعة  ، ون وتقارب وتنسيقفترة تعا تطورها
 ،النهائي الوضع لقضايا والتطرق  المفاوضات سير عملية اشتدت كلماأنه  قد ٌلوحظو  . التامة

 الجانبين بينات العالق علىتؤثر   المفاوضاتأن  تبي ن ،والحدود والالجئين القدس في والمتمثلة
وأن المفاوضات مع  ،تردي في العالقات لىما يؤدي إم ،ما يكون هذا التأثر بشكل سلبي وغالبا  

تأثير على من المؤشر الحقيقي لطبيعة ونوعية هذه العالقات لما إلسرائيل  يالجانب اإلسرائيلي ه
وظهر ذلك من خالل مشاهدة مدى تأثير القضايا الرئيسية والمتمثلة  ،الجانبين الفلسطيني واألردني

 ر الجانب الفلسطيني عنوعب   في القدس والحدود والالجئين على العالقات األردنية الفلسطينية
سرائيل عندما منحت إ مخاوفهعن  عب ركما  ،لدور الردني في حل قضية الالجئينمن ا مخاوفه

وترسيم الحدود والسماح لألردن بالمشاركة في  ،لألردن في رعاية األماكن المقدسة مهما   ا  دور 
والذي يقلل من شأن وأهمية المفاوض  ،بما يخص قضية الالجئين والنازحين ،المفاوضات النهائية

من المفاوضات  أيضا  عن مخاوفهر الجانب الفلسطيني وعب   ،الفلسطيني في المفاوضات النهائية
 ن  في الضفة الغربية خاصة وأ مهم   دور  اإلسرائيلية األردنية من عقد صفقة بين الجانبين للعب 

ن اكثر ما  ،طينية المستقلةة الدولة الفلسقامإترسيم الحدود يضعف من الناحية العملية إمكانية  وا 
الجانب الفلسطيني  هو عدم توصل الجانبين اإلسرائيلي واألردني لتفاهمات حقيقية حول  يطمئن

فلم يستطيعوا أن يتجاهلوا  ،القدس والالجئين والحدود رغم توقيعهما اتفاق سالم بشكل ثنائي
لحلول لهذه القضايا دون حل القضية  فال يمكن أن يتوصل الجانبان ،سطينيالجانب الفل
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طار تسوية حقيقية تعيد للشعب الفلسطيني حقوقه السياسية الفلسطينية بشكل شامل ونهائي في إ
 .في المنطقة الستقراروتعيد 
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 الثالثالفصل   
 (م2014-2000 )عام من المختلفة المجاالت في الفلسطينية األردنية العالقات

 
جميع هذه العالقة  فقد شملت ،الترابط التاريخي والعضوي بتميزت العالقات األردنية الفلسطينية  

 ةواألمنية االقتصادي العالقات السياسية ومرورا  بالعالقاتمن  ا  ءالبلدين بدمناحي الحياة بين 
تى في شالمعرفة والتنوع بين البلدين  وذلك بهدف تعزيز وتوثيق أواصل ،ةوالثقافية العسكريو 

 .المجالت وعلى مختلف المستويات
 )عام من المختلفة المجاالت في الفلسطينية األردنية العالقاتتناول هذا الفصل بعنوان وقد 

 والدبلوماسية السياسية العالقات :المبحث األول بعنوانف ،وجاء في أربعة مباحث (م2000-2014
العالقات االقتصادية والتجارية  :والمبحث الثاني (،م(2000-2014عاممن  الفلسطينية األردنية

العالقات األمنية  بعنوان :بينما المبحث الثالث، 2000-2014) م)ماألردنية الفلسطينية من عا
من  ردنية الفلسطينيةالعالقات الثقافية األ :بعنوانوالمبحث الرابع  ،ردنية الفلسطينيةوالعسكرية األ

 من التفاصيل. ءبشيهذه المباحث  الباحث   تناولسيو  2014) -(2000عام
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 م(2014-2000 )عام من الفلسطينية األردنية والدبلوماسية السياسية العالقات :األول المبحث
 ارتباط  ا باألردن فلسطين وترتبط ردنيةاأل ةالسياس في الصدارة موقع الفلسطينية القضية تحتل 

 تأثرها وسرعة الجغرافية والحدود السكانية والتركيبة التاريخية للعالقات ذلك ويرجع ،عضويا  
مركز ) لألردن بالنسبة مركزية قضية هي فلسطين عللج ،فلسطينفي  تجري  التي باألحداث
 . (2010:154،للدراسات واالستشارات الزيتونة

 تميزت (2000) أيلول في األقصى انتفاضة اندالع قبل ما وحتى السلمية التسوية مشروعأ بد منذو 
 فيعتبر الترابط درجات بأعلى والشعبي، الرسمي المستويين وعلى ،الفلسطينية األردنية العالقة
 المؤسساتأقرتها  التي حقوقهم استرجاع قضية في للفلسطينيين واألول ساسياأل الداعم هو األردن
في  األول المشارك كانو  ،الشريف القدس وعاصمتها الفلسطينية الدولة إقامة وهي ،الدولية

 العشرين القرن  من األخير العقد طيلة جانب اإلسرائيليال مع الفلسطيني جانبال إلى مفاوضاتال
 . (2011قطيشات،)
 والتنسيق التشاور ماانعد مع خاصة ستترالم التوتر من حالة الفلسطينية ردنيةاأل العالقات شهدتو 

 مسدود طريقإلى  وصلت والتي الثنائية، اإلسرائيلية الفلسطينية المفاوضات يخص بما نالجانبي بين
 بين وضاعاأل تدهور من ىيخش و، هومصالح هحساب على يكون  حل أي من األردن ىيخش حيث

 (2011المصري،)الجانبين  بين المواجهاتلفترة  العودةبالتالي و  ،واإلسرائيليين ينالفلسطيني
 ردناأل مع متينة عالقات إقامة لىإ يتطلعون  المملكة مواطني غير من حتى الفلسطينيون  زال وال

 الفلسطيني الشعب في قوتين كبرأ سحما حركةو  فتح فحركة بعدها، ر أوالتحري مرحلة خالل سواء
 فيما الشعبين، وطموحات آمال لتحقيق ستراتيجيةا  و  وضرورية حتمية العالقة هذه نأ انتعتقد

 النهضوي  المشروع إلنجاح مهم أساس ذلك نأ انيعتقد العربي العالم في والقومي سالمياإل التياران
 . (2014الحمد،)الشامل العربي والتكامل الوحدة وتحقيق العربي،

 :الدبلوماسية العالقات :والا أ

التمثيل  لةسطينية حول مسأردنية الهاشمية ومنظمة التحرير الفلالمملكة األالنزاع بين  استمر
والسياسي والقانوني مع داري عن فك االرتباط اإل حيث تم اإلعالن، (1988)الفلسطيني حتى عام

عن قيام الدولة  (1988)عالن منظمة التحرير عامإ وفور  ،الغربيةضي الفلسطينية في الضفة رااأل
 مستوى فع ر و  ،ول من اعترف بالدولة الفلسطينيةكان األردن أ المنفى الفلسطينية من الجزائر في

ما مستوى التمثيل الدبلوماسي أ ،لى مستوى سفارةمن مكتب تمثيلي إالتمثيل الدبلوماسي الفلسطيني 
 . (2006:90،ال على مستوى مكتب تمثيلي)عالونةاما ز فالسلطة الفلسطينية  األردني لدى
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 اللقاءات على مستوى قيادة البلدين: ثانياا:
همية العالقات الثنائية على نوعية وأ  ا  ممه ا  ن الجانبين مؤشر تعتبر الزيارات الرسمية المتبادلة بي  

وسبل دعم القضية الفلسطينية  ،تطورات القضية الفلسطينية كان محور هذه الزياراتف ،بين البلدين
 :أهم هذه الزيارات الباحث جملوفيما يلي سي ،والعالقات الثنائية في المحافل الدولية

بالرئيس الفلسطيني  والتقى 2001)/مايو(26بزيارة قطاع غزة في  عبد هللا الثانيالملك قام  1-
في القارة األوربية الملك عبد هللا نتائج الجولة التي قام بها  انبانوبحث الج ،ياسر عرفات

 . (92 2006:)عالونة،االتفاقيات الثنائية وضرورة تنفيذهاو 
رئيس  ىلإبرسالة تعزية  الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وفاةعند  رسل الملك عبد هللا الثانيأ 2-

شعب لجانب ا إلى ووقوفهالشديد  هعن حزن روحي فتوح معبرا   هالمجلس التشريعي في حين
 )في عامو  (ا  يوم40)سرة الهاشمية لمدة عالن الحداد في القصر الملكي واألإ تم و  ،الفلسطيني

ول من أردن ن عن فوز محمود عباس بمنصب رئيس السلطة الفلسطينية كان األلعأ عندما  2005)
لى إهاني الملقي  /ردني الدكتوراأل رسل رسالة تهنئة من خالل الزيارة التي قام بها وزير الخارجيةأ

 . (6 2011:ردن. )قطيشات،الدعوة للرئيس محمود عباس بزيارة األ وتوجيه ،رام هللا
 ىسرائيلي علثر العدوان اإل(أ2008)عام جمع لقاء بين الملك عبد هللا والرئيس محمود عباس  -3

شملت هذه المساعدات  و ،ألهالي قطاع غزة ختلفةردن بتقديم المساعدات المقام األ وقطاع غزة 
مخاطبة الجهات الدولية ردنية و في المستشفيات األ حىدوات الطبية واستقبال ومعالجة الجر األ

 .قطاع غزة ىالعدوان الهمجي عل اإليقاف هذ
 تأكيدقاء لخالل هذا ال وجرى 2009 ) )في نوفمبر الرئيس الفلسطيني مع الملك عبد هللا  ىالتق -4

 أهدافهجانب الشعب الفلسطيني في  تحقيق  ىلإوشعبا   هردن حكوموقوف األ ىالملك عبد هللا عل
 قامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها  القدس.إوخاصة ،
تباحث الطرفان في هذه  و (2010)في يونيو عقد لقاء بين الملك عبد هللا والرئيس الفلسطيني  -5

ساس أ ىسرائيلي عللية حل الصراع الفلسطيني اإلآية الساحة الفلسطين ىخر التطورات علآاللقاء 
 وتكون قابلة للحياة من،حل الدولتين بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس 

 .(2011:6)قطيشات، قليمي للقضية الفلسطينية.إطار حل إوذلك في  ،خالل التواصل الجغرافي
مة لمناطق السلطة بزيارة مفاجئة ومه (2011)قام الملك عبد هللا الثاني في شهر نوفمبر -6

انية لمدينة رام هللا وهي الزيارة األولى له في عهد الرئيس محمود عباس والزيارة الث ،الفلسطينية



63 
 

من طلب الحصول على  فلسطيني بعد خسارته الجولة األولىوهدفت هذه الزيارة لدعم الموقف ال،
وتأكيده أن العالقة مع حركة حماس لن تكون على  ،العضوية الكاملة في األمم المتحدة ومنظماتها

ال بمنظمة ال يعترف إ على موقفه وأن األردن ال زال ،شرعية الفلسطينيةحساب العالقة مع ال
ا السلطة الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني  . (2014:114)عفيفة،  التحرير وتباع 

خاصة على مستوى قيادة  الزيارات واللقاءات بين الجانبين عدد أنوفي ضوء ما سبق يتضح 
فهي قليلة مقارنة بحجم  ،عشر لقاء   يفقد بلغ إجمالي عدد تلك اللقاءات اثن ،البلدين ليست بالكثيرة

الدعم  على تقتصربقيت العالقات األردنية الفلسطينية  لذا ،وخصوصية العالقة بين البلدين
رض الواقع لم لكن على أ ،مطالبة بحقوقهم السياسيةالفي  شعب وللقيادة الفلسطينيةوالمساندة لل

ظلت هذه و  ، ا وال حتى اقتصاديا  ال سياسي   على الواقع الفلسطيني تأثير أيث هذه العالقات تحد  
   إلسرائيلي.مع الجانب ا وقعها الجانبان التيالعالقات محكومة باالتفاقيات السياسية 
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-2000)من ردنيةاأل  والمملكة الفلسطينية السلطة بين الموقعة السياسية االتفاقيات لثاا:ثا
2014:) 

 (:2013 مارس/(31في  المقدسة األماكن على ةيالدين الوصاية اتفاقية-1

 :االتفاقية هذه لعقد الطرفين دفعت التي ظروفال أ.

 بين المقدسة األماكن على ةيالدين الوصاية اتفاقية عمان مدينة في 2013)مارس/(31وقعت في
 هللا عبد الملك األردني الجانب عن ووقع، الفلسطينية الوطنية والسلطة الهاشمية األردنية المملكة
 في األردن ملك دور االتفاقية هذه وتوضح ،عباس محمود الرئيس الفلسطيني الجانب وعن الثاني

 الفلسطينية للحكومة ويحق السابقين األردن بملوك سوةأ وذلك ،اإلسالمية المقدسات على المحافظة
 . (2014الشين، بوأ)القدس مدينة على السيادة ممارسة

 سرائيلإ من لكل ك أوباماابار  مريكياأل الرئيس زيارة بعيد الوصاية اتفاقية على التوقيع جاءو 
،  للمنطقة مريكياأل رجيةاالخ وزير بها قام سرية زيارة مع ماشيا  وت ،الفلسطينية رضيواأل ردنواأل
 . (2013،جوهري ال (النهائي الحل قضايا  المفاوضات فيه تناقش وقت في جاءت نهاأ كما

بعض المحللين  فيرى  ع ذلك ألسباب كثيرةويرج ،جاءت االتفاقية بمبادرة من الرئيس محمود عباس
 :أن توقيع االتفاقية جاء بهدف السياسيين

ردن سحب البساط األردني من تحت أقدام حركة حماس التى تمكنت من إعادة العالقة مع األ 1-
ود عباس تنازالت على حساب ردنية من تقديم الرئيس محمالمخاوف األمستغله  (2012)خالل عام

خوفا  من قيام دولة قطر بفرض وصايتها على المدينة بمباركة جماعة اإلخوان المسلمين و  ،األردن
 . ( 2013وحركة حماس )ابراش،

ص ويظهر ذلك من خالل ن ،قليمي  للملفات الساخنة وخاصة قضية القدسالتمهيد لحل إ -2
 في السيادة الفلسطينية على الحرم القدسي الشريف )ابو االتفاقية وبصراحة للمرة األولى

 . (2014الشين،
كونفدرالية بين هذه الخطوة تمهد للن وأ ،بين فلسطين واألردن قرب الحديث عن الكونفدرالية 3-

فقضية القدس تمثل عقبة كبرى في نجاح   ،سرائيليةيد عودة المفاوضات الفلسطينية اإلالجانبين بع
سنادها للملك عبد هللا القدس من عملية التسوية من خالل إفاالتفاقية تزيل عقبة  ،عملية المفاوضات

متابعة مصالح األماكن المقدسة "يام الملك عبد هللا والتي تضمنت ق "د"الثاني كما جاء في الفقرة 
حيث تم وضع األماكن المقدسة تحت  ،المنظمات الدولية"وقضاياها في المحافل الدولية لدى 
ن  ،سرائيليةالوصاية األردنية بموافقة فلسطينية إ ف اشر إخراج األماكن المقدسة من  تحت إ وا 

ثارة أي تخوفات طيني التعامل مع قضية القدس دون إالسلطة الفلسطينية يسهل على الرئيس الفلس
وتطالب اإلدارة  أو انتقادات ذات طبيعة دينية بما أن األردن هو الوصي على األماكن المقدسة



65 
 

وبذلك يتم تسوية  ،لتطبيق ما يتعلق بقضية الالجئين ؛مريكية الدول العربية بفتح المبادرة العربيةاأل
 . (2013القضية الفلسطينية )ابراش،

فهي عاجزة عن تقديم أي حلول  ،على إسرائيل من قبل الرئيس الفلسطيني ممارسة ضغوط -4
بهدف  خاصة ملف قضية القدسيرقى لتطلعات المجتمع الدولي  جوهرية في الملفات الساخنة 

 . (2014الشين، بوأحراز تقدم في عملية السالم )إ
 اإلسرائيلية الفلسطينية المفاوضات عملية في مهم دور بلعب األردن قيام في االتفاقية هذه تساهم5-

 لتقبل جاهزون  ردنيينواأل الفلسطينيين إن  حيث  ،من جديد واستئنافها القدس قضية في وخاصة
 . (2013الجديدة، الحياة صحيفة (القدس بمدينة يتعلق فيما الخالقة الحلول بعض
لحل  وذلك تمهيدا   ،يالجانب الفلسطيناالتفاقية جاءت بمبادرة من أن  ضوء ما سبق يتضحوفي 

وباما خاصة بعد زيارة الرئيس أسرائيلية ستئناف المفاوضات الفلسطينية اإلاليمهد  ليمي يتم ترتيبهقإ
 هلكيان الفلسطيني من خالل ربطا إلقامةبهدف التوصل  للمنطقة وعقد القمة العربية في الدوحة

 في هذه المفاوضات خاصة في ملف قضية القدس وذلك رفعا   ما  مه الذي سيلعب دورا   باألردن
ردن في وتوريط األ مدينة القدسالسيادة على  حال تنازلت عن  للحرج عن القيادة الفلسطينية في

 بغطاء عربي . هذا المشروع

 :االتفاقية ب.مضمون 

ة والدفاع عن منحت اتفاقية الوصاية على األماكن المقدسة الملك عبد هللا الثاني حق الوصاي 
 حتراماوالعمل على  ،الحرم القدسي الشريفمنطقة  اكن المقدسة في مدينة القدس خاصهاألم

وضمان الحرية الكاملة للمسلمين وحرية العبادة في جميع األماكن  ،األماكن المقدسة هناك
ملك األردن المسئولية في الدفاع عن األماكن المقدسة أمام  ةتفاقي، كما حم لت اإلاإلسالمية المقدسة

بذل جهود كبيرة لحماية هذه  يضا  عبد هللا أ وطالبت من الملك ،المجتمع الدولي والمنظمات الدولية
حسب  ماكن الدينيةاألردن في  رعاية بدور األ ة الفلسطينيةلطف منظمة التحرير والساماكن واعتر األ

التشاور بين الجانبين في حال اتخاذ أي قرار  نصت االتفاقية على ضرورةكما  ،ردنيةالقوانين األ
  .(2013،وفا- الفلسطينية والمعلومات نباءاأل وكالة)يخص المدينة المقدسة

مبادرة السالم األردنية اإلسرائيلية قد حددت االتفاقية الدور األردني في القدس ب"الوصاية" فكانت و 
عطاء أولوية كبرى لألردن في المفاوضات النهائية بالدور الخاص لألردن في القدس وا   اكتفت فقط

وبموجب  ،لملك نفسهلى شخص اردنية إتم نقل  الدور األردني من الدولة األفهذه االتفاقية  ما في،أ
وباتفاق ملزم وألول مرة بدور األردن في  ،قرت منظمة التحرير والسلطة الفلسطينيةهذه االتفاقية أ

ني في ردوتطبيق القانون األ ،ماكن المقدسةاألردنية على األ ةوتأكيد الشرعية التاريخي ،القدس
 .(2013،)الجوهري سالمية والمسيحيةالقدس بما يخص المقدسات اإل
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يدا  للحل النهائي وجاءت هذه االتفاقية لترتيب العالقات بين الجانبين األردني والفلسطيني تمه
قرار وا   للقضية الفلسطينية على أساس اإلقرار الفلسطيني بوصاية ملك األردن على مقدسات القدس

فهو  ،ردن بالسيادة الفلسطينية على القدس وبذل الجهود الممكنة لرعاية  وحفاظ األماكن المقدسةاأل
 . (2013،الجوهري ى ذلك وفقا   لنص االتفاق)األقدر عل
واألردنيين جاء بعد  ن" أن االتفاق الموقع بين الفلسطينييالعبرية أحرونوتعوت يصحيفة "يدوذكرت 

وباما لكل من إسرائيل واألردن أك ااألمريكي بار عقاب زيارة الرئيس في أ و  ،موافقة اإلدارة األمريكية
 بدى موافقة واشنطن على هذا األمر"اقشة هذا األمر باستفاضة كاملة وأوتم من،
(www.albawaba.com/ar/481302) . 

عن السيادة على  ا  صريح  فلسطينيا  تتضمن تنازال   وفي ضوء ما سبق يتضح أن هذه االتفاقية
ن خالل نقل الوصاية على هذه األماكمن  األماكن المقدسة اإلسالمية والمسحية في مدينة القدس 

وبموجب اتفاق ملزم ومكتوب وتطبيق القوانين األردنية عليها  ،ممثلة في شخص الملك نفسهلألردن 
 في حين عارضت السلطة الفلسطينية الدور الخاص لألردن في اتفاقيه السالم األردنية اإلسرائيلية

دس وهذا يعني تراجع السلطة الفلسطينية عن معارضتها السابقة للدور األردني تجاه مدينة الق،
ن هذه االتفاقية تؤسس لعالقات أردنية كما أ ،عربة وقبولها به المنصوص عليها في اتفاقية وادي

قليمية ودولية إلنهاء القضية الفلسطينية  على حساب فلسطينية يتم الترتيب لها بموافقة عربية وا 
 .نهاء النزاع الفلسطيني اإلسرائيليحقوق الشعب الفلسطيني وا  

وعن ذلك  ،ض تعدياتها على القدس خاصة بعد توقيع اتفاقية الوصايةإسرائيل بفر  توقد استمر 
بعد توقيع و سرائيل "أن إ :في السلطة الفلسطينية تحدث حاتم عبد القادر مسئول ملف القدس

في حماية  األردنية كل الوصايةقصى بهدف تآداخل المسجد األ االتفاقية حاولت خلق واقع جديد
صبح وأ زيادة عدد ونوعية اإلسرائيليين الذين يقتحمون المسجد األقصىن المقدسة من خالل كمااأل

سرائيلي لتشمل المدنيين تتكون من جميع شرائح المجتمع اإل عبارة عن مجموعات كبيرة اإلسرائيليون 
شطب الدور التاريخي لألردن في مدينة القدس من خالل لعسكريين والمتدينين يعملون على وا
جراءات ضد ، واتخاذ إقصىالسماح لليهود بالدخول للمسجد األر من خالل مو لتحكم في زمام األا

اعتبار  أيالحفر في باب المغاربة دون  ألعمالسرائيل إ واستئناف ،القائمين على المسجد األقصى
 . (2013)القدس العربي،"صاحبة الوصاية على المدينة المقدسة ردنمعارضة األل
والتي  ،قصىللمسجد األ المتطرفين اليهود وقف اقتحامات رائيل للتدخل بهدفسردن إاألطالب و 
 . (2013ردن وفلسطين)القدس العربي،ايدت بعد توقيع االتفاقية بين األتز 

أن األردن والذي وافق على هذه االتفاقية وتحمل مسئولية الدفاع عن  وفي ضوء ما سبق اتضح
نما قبل وا   ،الصهيونية تاألماكن المقدسة غير قادر بالدفاع عن هذه المدينة وحمايتها من االعتداءا

 ىذلك لتمرير أجندة إسرائيلية أمريكية بغطاء وشرعية عربية تهدف لحل القضية الفلسطينية عل

http://www.albawaba.com/ar/481302
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 ثر منهالفلسطيني مقابل منح األردن دورا  في المدينة المقدسة يكون شكلي ا أك حساب حقوق الشعب
أن هذه و  ،الوطنية العليا التي ينادي بها وقاف وبذلك يحقق مصالحهيقتصر على دائرة األ عمليا  

ألنها تمس قضية غاية في  مريكية معا  ية واألكانت تتم بدون الرضا والموافقة اإلسرائيل ما االتفاقية
ن  ،ألهمية أال وهي قضية القدسا ردنية العالقات األ على تداعيات كبرى  اهذه االتفاقية لهوا 

حل قضية القدس يندرج تحت إطار حل إقليمي ضمن حل شامل للقضية الفلسطينية  ويتضح أن 
كما يأتي ضمن سياق التمهيد لحل قضية  ،وبموافقة ومشاركة أطراف الصراع المباشرة ،الفلسطينية
فحل قضية القدس لن يتم بشكل  ،ردنية الفلسطينيةصياغه الكونفدرالية للعالقات األ القدس عبر

فهي  ،إسرائيل لن تقبل بالتنازل عن مدينة القدس ألنمنفرد فلسطيني إسرائيلي في نهاية المطاف 
 الرسمية لحل نهائي لقضية القدس. الشرعية تعمل على إدخال األردن وأطراف عربية أخرى إلضفاء

 :المقدسة ماكنلأل ردنيةاأل  الوصاية اتفاقية من المختلفة طرافاأل موقفب. 

 :المقدسة اكنمأللالدينية  الوصاية اتفاقيةمن  الفلسطيني الموقف-1 
ن االتفاقية تأتى تكريسا  لما هو " إ:وقال االتفاقية عن هذهمحمود عباس تحدث الرئيس الفلسطيني 

 وهى تكريس لما هو قائم بيننا منذ عقود" ،الملك الحسين بن طالل لهقائم منذ عهد جالله المغفور 
ماكن المقدسة في القدس  الثاني هو صاحب الوصاية على األن جاللة الملك عبد هللاوأضاف" أ،

قصى المسجد األ ظ عليها خصوصا  اجميع الجهود القانونية للحف الحق في بذل ولهالشريف 
 .(2013،)صحيفة "نه كامل الحرم القدسي الشريفاالتفاقية على أالمعروف في هذه 

 توقيع نأو  ،سرائيلإ مع بالمفاوضات عالقة أي االتفاقية لهذه تكون  نأ الفلسطيني الرئيس ىنفو  
 بقيت االرتباط فك عن عالناإل فمنذ المقدسة المدينة في المستمر ردناأل دور تأكيدل هو االتفاقية
 للصحفيين عباس محمود الفلسطيني الرئيس وتحدث ،مباشر بشكل ردنيةاأل لألوقاف تتبع القدس
 تم لما تجديد هي مساأل ،واتفاقية باألوقاف يتعلق ما في معا ، مواقفنا ننسق واألردن نحن: "قائال  
 . (2014الشين، أبو) "1988عام
 عالقة االتفاقية لهذه تكون  نأ هنيرد بوأ نبيل الفلسطينية الرئاسة باسم الناطق ىنففي هذا السياق  و

 االتفاقية هذه وأن ،الفلسطينية الدولة بإقامة مرتبطة فالكونفدرالية ناألرد مع الكونفدرالية بموضوع
 من ذلك على ترتب وما ،المتحدة مملأل انضمامها بعد  الدولية فلسطين مكانة غيرلت نتيجة جاءت
 أبو)صالحها في هاا تر  اتفاقية على أي التوقيع في الحق فلسطين تعطي وقانونية سياسية نتائج

 للمسجد تتبع التي المقدسة ماكناأل حماية هو االتفاقية هذه توقيع من الهدف نأو ، (2014الشين،
 مبايعة منذ القدس مدينة في المقدسة األماكن على لألردن ةيالدين الوصاية وتأكيد المبارك األقصى

 القدس وأن القدس، بمدينة المقدسات على الوصاية حسين الشريف منحت والتي (1924) عام
ن (1967) عام منذ محتلة عربية أراضي  قانونية غير إسرائيل بها تقوم التي اإلجراءات جميع وا 

 .(2013الرياض، صحيفة)الفلسطينية للدولة هي فيها السيادة وأن
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عدم  هذه االتفاقية توقيع وراء من السلطة الفلسطينية هدفت أن ترى الدراسة ي ضوء ما سبقوف 
، يسئ لها بشكلتنوي إسرائيل اتخاذها  قادمة لقضية القدس  أو ترتيبات التورط في أي حلول

أن تحصل على شرعية عربية فيما  ن يتحمل األردن المسئولية ورغبت السلطة الفلسطينيةادت أر فأ
شراك األردن في تحمل مية المتوقعة من خالل إقليالموافقة على بعض الحلول اإلمنها لو طلب 

 .ثناء الحكم األردني لهاه مدينة القدس التي سيطرت عليها إسرائيل أمسئولياته تجا
 :ة لألماكن المقدسةيمن اتفاقية الوصاية الدين ردنياأل  الموقف -2

 المقدسة، المدينة في ةيالدين ماكناأل وحماية رعاية في دورها عن التخلي األردنية المملكة رفضت
 على التوقيع وأثناء إسرائيل، مع الحرب أثناء الدوام على اثابت   مطلبا   للمقدسات المملكة رعاية وبقيت
 بالدولة االعتراف بعد وحتى الفلسطينيين، مع االرتباط فك وبعد وقبل معها، السالم معاهدة

 .(2014األوسط، الشرق  صحيفة)المتحدة األمم من الفلسطينية
 بموضوع عالقة أي االتفاقية لهذه تكون  نأ المومني محمد ردنيةاأل الحكومة باسم الناطق ىونف

 العائلة يخص شأن الخطوة هذه ردنيةاأل الحكومة عتبرتا  بينما ،الفلسطيني الجانب مع الكونفدرالية
ميين وتأكيد من الهاش(2014،الشين بوأ)بصفتهم من ساللة بني هاشم  فقط  ردنيةاأل الملكية

طماع التلمودية وأنهم استمرار للعهدة العمرية التي البيت على دورهم الديني أمام األ لبصفته من آ
والذي منحها دورا  سياسيا  مر في  ،والمسيحية ،اإلسالميةبها فرضت الحماية على المقدسات بموج

اريخ أي دور على الرغم من أنه لم ير في الت (2013مراحل متعددة من تاريخ األردن)ابوال شين،
 .هاشم تجاه مدينة القدس خاص آلل البيت أو بني

 الوصاية اتفاقية توقيع على سرائيلإ احتجاج لمناقشة خاصة جلسة األردني النواب مجلس وعقد
 الكنيست أعضاء قبل من للمناقشة وطرحها الفلسطينية السلطة مع األردن وقعها التي الدينية

 من اإلسرائيلي السفير طر قرار على ا  نائب  (150) أصل منا  أردني ا  نائب (86) وصوت اإلسرائيلي،
 :قائال   عطية خليل النائب وصرح السالم معاهدة والغاء ابيب تل من األردني السفير وسحب عمان

 الهاشمية األردنية الوصاية بسحب قرار إسرائيل باتخاذ ومشروط للحكومة ملزم المجلس قرار إن"
 اتخاذ الحكومة على فإن وتسارعت موراأل تطورت إذا وأنه ،القدس في  اإلسالمية المقدسات على
ال سرائيلإ ردع نهاأش منت قرارا  "بالحكومة الثقة سحب على سيصوت النواب مجلس فإن وا 
 .( 2014،األوسط، الشرق  صحيفة)

 المقدسة ماكناأل على الهاشمية ردنيةاأل الوصاية ىستبق نهأ ردنياأل النواب مجلس رئيس وتحدث
 الملك تساند التي اإلجراءات اتخاذ على قادر ردنياأل البرلمان نأو  ،والتاريخية الدينية الناحية من
 . (2014الدستور، صحيفة) ولاأل الوصاية صاحب كونه هللا عبد

سرائيل األردن بين الموقعة السالم اتفاقية على وبناء    األردن بين الموقعة الوصاية واتفاقية وا 
 اإلطار إلى المعنوي  والتاريخي الديني إطارها من الدينية الوصاية تنتقل،  الفلسطينية والسلطة
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 أمام المقدسة األماكن على القانونية الوصاية صاحب الثاني هللا عبد الملك ويصبح القانوني،
لزامها احترامها على إسرائيل وحث ، المقدسة األماكن في إسرائيل إجراءات ضد الدولية المنظمات  وا 
 . (2014، يالمجال ). الموقعة باالتفاقيات

 األماكن على لألردن الدينية الوصاية اتفاقية قدسية على ةالموحد األردنية الجبهة حزب أكدو 
 في اإلسرائيلية لإلجراءات بالتصدي واإلسالمية العربية مةاأل مطالبا   القدس مدينة في المقدسة
 على اعتداء ةالمقدس ماكناأل على األردنية للوصاية سرائيلإ رفض نأ ا  عتبر م ،المقدسة المدينة
 جراءاتاإل وشرعنه ومكانيا   زمانيا   القدس تقسيم هو الرفض هدف نأو  ،األقصى والمسجد القدس

 التي اربع وادي والتفاقية الدولي للقانون  بالعودة بحز ال وطالب ،المقدسة المدينة في اإلسرائيلية
 . (2014الدستور،)  اختالفها على المقدسة األماكن في مهما   دورا   األردن تعطي

وتعزيز ،المحافظة وال  أردن هدف من وراء توقيع هذه االتفاقية أن األ اتضحوفي ضوء ما سبق 
وثانيا ، كدته اتفاقية السالم مع إسرائيلوالذي أ ،والتاريخيةالدينية ألهميتها  تواجده في مدينة القدس

الجانب  معالتمهيد لحل اقليمي لمدينة القدس يتم ترتيبه بموافقة األطراف المعنية بعملية السالم 
وذلك  عربيوبغطاء  ،المقدسةة والقانونية على المدينة يالفلسطيني صاحب السيادة السياسية والدين

إنهاء ملف مدينة القدس التي تماشيا  مع المخططات الدولية الهادفة لحل القضية الفلسطينية بدء ب
وبهذه االتفاقية تنتهى قضية القدس من ملف المفاوضات  مام تقدم عملية السالمتقف عقبه أ

 حساب الطرفين لصالح إسرائيل.إقليمية  على من خالل التمهيد لحلول  اإلسرائيلية ةالفلسطيني
 :المقدسة ماكنلأل ردنيةاأل  الوصاية اتفاقية من سرائيلياإل الموقف-3 

 القدس مدينة في المقدسة ماكناأل على ردنيةاأل بالسيادة االعتراف اإلسرائيلية الحكومة رفضت
علن رئيس وأ  ،لوصاية األردنية على المقدسات اإلسالميةإنهاء ا شرعت إسرائيل وبشكل عمليو ،

األردن  ن اتفاق الوصاية الذي وقعهأ 2013)يناير 12 / )في سرائيلي بنيامين نتنياهوالوزراء اإل
ماكن المقدسة  للملك عبد هللا الوصاية على األصبحت أ والذي بموجبه ،الجانب الفلسطيني مع

 .(2013إلسرائيل")صحيفة القدس العربي، "ليس ملزما   الثاني
 لكن ،سرائيلياإل الكنسيت داخل االتفاقية موضوع بطرح فيجلين سرائيلياإل الكنيست عضو قامو 

 من األقصى المسجد على السيادة بنقل طالب كما ، الحق وقت إلى التصويت عملية أرجأ الكنيست
 . (2014األوسط، الشرق  صحيفة(اإلسرائيلية الحكومة ىلإ األردنية الحكومة

 االتفاق نأ 2013/إبريل  1بتاريخ الصادر عددها في سرائيليةاإل حرنوتأ يديعوت صحيفة ذكرتو 
 . (2014،الشين ابو) سرائيلإ وعلم مريكيةأ بموافقة كان

عن مدينة القدس على اعتبار أنها  لالتناز  علنت عن رفضهايل أ أن إسرائ وفي ضوء ما سبق اتضح
 .ئيلسراالعاصمة األبدية والموحدة لدوله إ



70 
 

بهدف التمهيد  الوصايةاتفاقية بتوقيع قاما واألردني  يالجانبين الفلسطين مما سبق أن ويتضح
في ة القدس قضي إنهاءالتي يتم ترتيبها بهدف حل القضية الفلسطينية من خالل  للحلول السياسية

 ودوليه، سرائيلية برعاية عربيهاإل ةمن خالل عملية المفاوضات الفلسطيني حل إقليمي دولي إطار
حراج قام بها الرئيس محمود عباس بهدف إوسيلة ضغط فلسطينية بمثابة هذه الخطوة  تعتبرو 
حراز تقدم جوهري بهدف إ ،نة القدس للجانب الفلسطينيسرائيل الرافضة تقديم أي تنازالت في مديإ

اهم المحددات  القدس إحدىالدفاع عن المدينة  يمكنهأن الجانب األردني ال  كما ،في عملية السالم
 على إجراءات أي عنه يصدر لم األردن نإ حيث ،الثنائية لكال البلدينالتي تحكم العالقات الرئيسة 
 أي وال  الفلسطينية والقضية القدس مدينة بخصوص العربي االعتدال دول إجماع تخالف األرض

 هذه أن من الرغم على األقصى والمسجد القدس على اإلسرائيلية لالعتداءات مضادة جراءاتإ
 لحل اإلسرائيل الجانب على الضغوطات ممارسة في أكبر وثقل مساحة األردن تعطي الوصاية
وهذا ما هدف الرئيس عباس لتحقيقه  خاص بشكل قدسال وقضية ،عام بشكل الفلسطينية القضية

 .  من تجديه لتوقيع االتفاقية مع الجانب األردني
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 الفلسطينية ردنيةاأل  والتجارية االقتصادية العالقات :الثاني المبحث

 الفلسطينية للتجارة الرئيسة البوابة وهى ،إسرائيل بعد لفلسطين الثاني التجاري  الشريك األردن رتعتب
 الجانبين بين المتبادلة االستثمارات وطبيعة العربية الدول نحو الغربية الضفة خالل من الخارجية
 المالية االستثمارات من)%(50 من أكثرأن و  ،المالية المصارف في خاصة كبيره لدرجة متشابهة

 .(2006:79،عالونة( ردنياأل بالدينار تداولها يتم فلسطين في
 :2000)-(1994سرائيل من عاما  اوالا: االتفاقيات االقتصادية بين السلطة الفلسطينية و 

 :(1994)اتفاقية باريس االقتصادية عام
نشاء السلطة فاق الحكم الذاتي والذي ترتب عليه إبعد توقيع اتاالقتصادي توقيع اتفاق باريس تم 

تحكم طبيعة العالقات االقتصادية  الوطنية الفلسطينية على أن تكون هذه االتفاقية لمرحلة انتقالية
ارجي من ناحية وبين الجانب الفلسطيني والعالم الخ ،بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي من ناحية

عالن مبادئ لتمهيد العالقات االقتصادية بين الجانبين فقد نصت ، واالتفاقية عبارة عن إ أخرى 
" يعترف الجانبان بالروابط أن من الفصل الرابع في اتفاق الحكم الذاتي على ( (24المادة

 عبيهما"فضل لشتحقيق بنية اقتصادية أاالقتصادية لكل جانب مع األسواق األخرى والحاجة ل
 هالفلسطيني في ممارسه حقتوضح  االتفاقية أوجه العمل على تقوية القاعدة االقتصادية للجانب و 

وجاء اتفاق باريس على عكس  ،والذي يتناسب مع خططه التنموية يالقرار االقتصاد في اتخاذ
فشهدت جميع القطاعات االقتصادية  ،التوقعات الفلسطينية من تحقيق تنمية لالقتصاد الفلسطيني

التي دمرت االقتصاد الفلسطيني  ةبسبب الممارسات اإلسرائيلي ا  كبير  ا  الفلسطينية تراجع
 .(2012:39)سرداح،

الخارج ضمن قوائم محددة  ومنح اتفاق باريس االقتصادي السلطة الفلسطينية حرية االستيراد من
رض الواقع ألنه يدعم ويطور االقتصاد الفلسطيني الصحيح على أ جيد لو تم تطبيقه بشكله وهذا

 لم تطبق بسبب السياسية االتفاقهذا  على العالم الخارجي، وكثير من بنودويساعد في االنفتاح 
سرائيل في طينية بالعالم الخارجي وممارسات إتربط السلطة الفلس التيغالق للمعابر سرائيلية من إ اإل

كما حدد االتفاق قائمة من السلع والخدمات المسموح  ،لى البضائع الفلسطينيةالمعابر والموانئ ع
السلطة  سرائيلية كما صادر هذا االتفاق حقخارج حسب المواصفات والمقاييس اإلباستيرادها من ال
وهي  ،ق الفلسطينيالسو  وتحديد ثالث عمالت للتداول في وطنية صدار عملةإالفلسطينية في 

ردني وهذا ينقص من السيادة الوطنية على الشيكل اإلسرائيلي والدوالر األمريكي والدينار األ
 .(2012:40،41االقتصاد الفلسطيني وترحيله لمفاوضات الحل النهائي)سرداح،

 باإلسرائيلي مع السماح لهامش محدودالفلسطيني  داالقتصاباريس االقتصادي ربط  اتفاقوتضمن 
التي يسمح تم تحديد قوائم السلع و  ،صروم سالمي خاصة األردنالعربي واإل دباالقتصامن االرتباط 
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وتم فيما بعد تعديل هذه القوائم  (B A2 A1طلق عليها)أردن حسب تصنيفات باستيرادها من األ
 .(2005:12وزيادة عدد السلع المسموح باستيرادها)فارس،

انعكس سلبا  على العالقات االقتصادية دي ن اتفاق باريس االقتصاأ تضحسبق اوفي ضوء ما 
بين  روالتصدي عالقات وتحكم في عملية االستيرادمن تطور هذه ال فقد حد   ،األردنية الفلسطينية

وأبقى سيطرة إسرائيلية  ،ع المسموح تبادلها بين الجانبينصناف والسلن خالل تحديد األالجانبين م
من األردن  يطرة على المعابر الدولية مع كل  الل السعلى جزء كبير من االقتصاد الفلسطيني من خ

 وا غالقه عن العالم الخارجي ومنح إسرائيل التحكم في التجارة الخارجية الفلسطينية. ،ومصر
 (2014-2000)بين السلطة الفلسطينية واألردن من عام ي التجار التعاون االقتصادي و : ثانيا 
 -:الفلسطينية بمراحل مختلفة وهى على النحو التاليمرت العالقات االقتصادية األردنية  
 (م1994-(1967وسلو من عام االقتصادي قبل أ التعاون أ.

 ذسرائيل سيطرتها على التجارة الفلسطينية الخارجية من خالل تحكمها في المعابر والمناففرضت إ
فكان االستيراد في السنوات األولى لالحتالل اإلسرائيلي  ،لخارجياالعربية والعالم  التجارية مع الدول

 ىوتزامن هذا مع فرض إسرائيل إجراءات أمنية تكبح أي تطور حقيق ،يتم عن طريق إسرائيل فقط
 .(2012:78في التجارة الخارجية الفلسطينية)سرداح،

ضي الفلسطينية  ار االقتصادي بين فلسطين واألردن بعد االحتالل اإلسرائيلي لأل التعاون  استمرو 
للمحددات االقتصادية والسياسية واألمنية االسرائيلية التي خلقت سياسة الجسور المفتوحة وهى  وفقا  

أن كل سلعة فلسطينية يتم تصديرها للخارج يجب أن يتم بموافقة إسرائيلية ومن خالل سياستها 
المتحكم في التجارة الفلسطينية  سرائيل هي، وبهذا أصبحت إالتجارية ومن خالل المعابر اإلسرائيلية

 .( 2012:80الخارجية )سرداح،
ة كانت بيانات التجار  (1967)ردن وفلسطين بعد عام بين األ رغم استمرار العالقات االقتصاديةو 

البيانات سرائيلية بالرغم من توفر هذه الخارجية الفلسطينية األردنية تصدر عن دائرة اإلحصاء اإل
لذا لم يصدر  ،ابة تجارة داخليةبمث دن كان ينظر للتجارة مع فلسطينر إال أن األ ،للجهات األردنية

 (2000:17مع فلسطين)الجعفري وأخرون، اردن بيانات تجارية رسمية عن عالقاتهاأل
وزادت  (1967)منذ عام  واستمر تدفق الصادرات الفلسطينية خاصة السلع الزراعية لألردن 

خر دخلت العالقات االقتصادية منحى آ 1988) )وبعد عام ،العالقة بعد المقاطعة العربية إلسرائيل
ردن والضفة الغربية حتى عام إثر قرار فك االرتباط اإلداري والقانوني بين األ

 .(2012:123)سرداح،1995
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والعجز في بين األردن وفلسطين  )بالمليون دينار(يوضح حجم التبادل التجاري  (1) الجدول التالي
 1994)-(1967في الفترة من عام  لصالح الجانب الفلسطيني الميزان التجاري 

 الواردات إجمالي السنة
  األردنية

 الصادرات إجمالي
 الفلسطينية

حجم التبادل 
 العجز في الميزان التجاري  التجاري 

1970 1.39 15.86 17.25 14.47 
1971 2.49 22.75 25.24 20.26 
1972 3.24 28.71 31.95 25.47 
1973 3.18 20.16 23.34 16.98 
1974 3.3 37.16 40.46 33.86 
1975 3.82 51.22 55.04 47.4 
1976 4.06 67.1 71.16 63.04 
1977 4.42 85.09 89.51 80.67 
1978 4.28 95.7 99.98 91.42 
1979 3.05 88.6 91.65 85.55 
1980 3.47 104.55 108.02 101.08 
1981 7.5 101.21 108.71 93.71 
1982 7.38 124.47 131.85 117.09 
1983 7.92 87.9 95.82 79.98 
1984 6.78 97.01 103.79 90.23 
1985 6.56 85.82 92.38 79.26 
1986 8.7 95.35 104.05 86.65 
1987 10.86 84.14 95 73.28 
1988 11.63 47.52 59.15 35.89 
1989 10.89 42.33 53.22 31.44 
1990 14.49 53.19 67.68 38.7 
1991 12.74 55.99 68.73 43.25 
1992 12.7 61.07 73.77 48.37 
1993 7.87 38.71 46.58 30.84 
1994 6.5 31.5 38 25 

 
 
 
 
 :باالعتماد على عداد الباحثالجدول من إ (  1) 
،رام 1995بحاث السياسيات االقتصادية)ماس( غزة اإلمكانات واألفق، معهد أ لعية للضفة الغربية وقطاعالتجارة الخارجية الس-
 هللا
التكامل اإلقليمي، رسالة  آفاقبين فك االرتباط مع االقتصاد اإلسرائيلي  (:االقتصاد الفلسطيني2012سرداح، خليل)-

 ماجستير غير منشورة جامعه األزهر، غزة.



74 
 

بين األراضي يتضح أن حجم التبادل التجاري الجدول السابق وء ما سبق ومن خالل دراسة وفي ض
وسلو( كانت قيع اتفاق أ)قبل تو 1993)-1967)الفلسطينية واألردن في الفترة الممتدة من عام 

 الفلسطينية الصادرات نأو  ،نسبة كبيرة خاصة السلع الزراعية الصادرات الفلسطينية لألردن تمثل
فكان صافي الميزان التجاري  عالية وبنسبة ةمرتفع كانت" وسلوأ "سبقت التي السنوات خالل لألردن

 (. (1993صالح فلسطين حتى عامل
 م2000)-1994)وسلو من عام االقتصادي بعد أ التعاون ب.

 بتوقيع وتوجت ،وفلسطين األردن بين االقتصادية للعالقات الترتيبات بعض إجراء الفترة هذه شهدت
 الضفة بين التجارية العالقات بقيت(1994) عام ومنذ  البلدين، بين التجارية االتفاقيات من العديد
سرائيل،   جهة من غزة وقطاع الغربية  تخضع األردن وخاصة،  رى خأ   جهة من المجاورة والدول وا 

 ،اإلسرائيلي باالقتصاد الفلسطيني االقتصاد ارتباط فزاد ،اإلسرائيلية والسياسية األمنية للمصالح
 وعدم االنكماش وأصبح (1993-1997) عواماأل خالل لالنكماش الفلسطيني االقتصاد وتعرض
 الفترة تلك في الفلسطيني االقتصاد لمؤشر الرئيسة الصفة الفلسطيني االقتصاد استقرار

 .(9 1998:الجعفري،)
فاق جديدة آفتح  إلى هدف (1995)عام  ية واألردنالتجاري بين السلطة الفلسطين اتفاق التعاون 

سرائيلية على قطاع التجارة الخارجية ة الفلسطينية  وتقليص السيطرة اإلالتجارة الخارجيمام أ
 البلدين إلى األعمال رجال دخول تسهيل علىاالتفاق  نصو .(2003:117الفلسطينية) الخالدي،

قامة المعارض والتدريب في ، وتشجيع إوالنقل وحركة الترانزيت والتصدير االستيراد عملية وتسهيل
كما  ،الخدمات لتنشيط التبادل التجاري و لمراجعة قوائم السلع  مشتركة لجنة وتشكيل البلدين كال

 استمر ذلك من وبالرغمسلعية المعفاة من الرسوم الجمركية، القوائم ال اعتمد االتفاق على مبدأ
 هذه لتنفيذ آلية على االتفاق لعدم ذلك ويرجع ،المطلوب الحد دون  البلدين بين التجاري  التبادل

هدافها ، وبالتالي لم تحقق االتفاقية أ ولم تشمل القوائم السلعية بعض السلع الفلسطينية ،االتفاقيات
 (49 2006:)الصوراني،من التبادل التجاري 

 الفلسطينية الواردات مع تتوافق األردنية الصادرات من(%(60أنالفترة تلك أظهرت و  
 الكفاءة معيار تحقيق ضمن وذلك األردنية الواردات مع تتوافق الفلسطينية الصادرات من40%))وأن

 المخرجات وبين جهة من تاجيةإلنا العملية مدخالت بين العالقة هي" :تعرف بأنها يوالت اإلنتاجية
 ىلإ الناتج نسبة ارتفعت كلما اإلنتاجية الكفاءة ترتفع حيث ،ى خر أ جهة من العملية هذه من الناتجة

 (2006:50،يصورانال) اإلنتاج في النسبية الميزة أمبد حسب والتخصص "الموارد ىلإ المستخدم
 تساور كانت التي المخاوف( (1995عام السلطة الفلسطينيةو  األردن بين الموقع االتفاق وأزال

سرائيل التحرير منظمة بين العالقات من األردن  تجتمع مشتركة لجنة إنشاء على االتفاق أكد فقد ،وا 
 المالية ومنها ،المجاالت مختلف في السياسات رسم في والتنسيق التعاون  أجل من دوري  بشكل
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 واالستثمار األردن وادي في البلدين بين حرة تجارية منطقة إنشاء على االتفاق وتم، والتجارية
 .(1995:156،157شنب، أبو( فيها المشترك

والعجز )بالمليون دينار( بين األردن وفلسطين يوضح حجم التبادل التجاري  ( 1)  والجدول التالي
 2000)-(1994في الميزان التجاري في الفترة من عام

 العجز في الميزان التجاري  حجم التبادل التجاري  إجمالي الصادرات إجمالي الواردات السنة
1994 6.5 31.5 38 25 
1995 8745 24200 32945 15455 
1996 6990 15303 22293 8313 
1997 25032 17191 42223 -7841 
1998 57293 9166 66459 -48127 
1999 59838 8435 68273 -51403 
2000 24556 8435 32741 -16371 

 
أن حجم التبادل التجاري بين األراضي  ضحت  دراسة الجدول السابق ا ومن خالل وفي ضوء ما سبق

والتوقيع وسلو( توقيع اتفاق أ )بعد2000) -1994)الفلسطينية واألردن في الفترة الممتدة من عام 
شهد انخفاض نسبة  وتوقيع االتفاق التجاري األردني الفلسطيني على اتفاق باريس االقتصادي

باستثناء األعوام  األردنصالح لصافي الميزان التجاري  لألردن وأصبح الصادرات الفلسطينية
اتفاق باريس االقتصادي  بتحديد بسبب اإلجراءات اإلسرائيلية التي تضمنها  1996)و (1995

قوائم السلع وفرض القيود على المعابر التجارية الفلسطينية وفرض السياسية المالية واالقتصادية 
لية معينة لتنفيذ االتفاق التجاري ، وعدم االتفاق على آسرائيلية على السوق المالي الفلسطينياإل

 األردني الفلسطيني.
 
 
 
 
 
 -:التاليه المصادر على باالعتماد الباحث إعداد من الجدول(   1) 
 رسالة اإلقليمي، التكامل وآفاق اإلسرائيلي االقتصاد مع االرتباط فك بين الفلسطيني االقتصاد(:2012)خليل سرداح،-

 .127.:غزة األزهر، جامعه منشورة غير ماجستير
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 (:م2014-(2001من عام  التعاون االقتصادي خالل الفترةج. 
 وذلك (م2000عام سبتمبر (28 في األقصى انتفاضة بأحداث الخارجية الفلسطينية التجارة تأثرت
كأسلوب  الخارجي والعالم فلسطين بين  البضائع تنقل ومنع للمعابر المتكررة اإلغالقات بسبب

 التجارة مامأ وا غالقه الفلسطيني السوق  على السيطرة بهدف وذلك ،عقاب جماعي للفلسطينيين
 . (2005:7حرز، حسين، )اإلسرائيلية البضائع مامأ مفتوحا   استمر بينما الخارجية

 وسجلت طردم بشكل األخيرة السنوات خالل وفلسطين األردن بين التجاري  التبادل حجم تحسنو 
 عن23.8%) )نسبته ما (2004 )عام زادت فقد خرى أ بعد سنة تدريجيا نموا   الفلسطينية الصادرات

 لواردات بالنسبة ماأ (2006)  و (2005) للعامين (123%) و (51.8%) و 2003 عام
وشهدت  الفلسطينية الصادرات نمو درجة مثل وليس بشكل بطئقد نمت ف ،ردناأل من فلسطين

 الفلسطينية الصادرات زادتفقد  التبادل التجاري بين الجانبيننسبة   ارتفاع2008) ،(2007عواماأل
 سجل الفترة هذه وخالل  (2003) عام عليه كانت عما (2007 )عام في (195%) بنسبة لألردن
  .                  (2011)قطيشات،األردن لصالح  التجاري  الميزان

 الصادرات أن الفلسطينية التجارية الغرف تصدرها التي المنشأ شهادات إحصائيات ظهرتأو 
 ىإل التصدير زيادة فى االرتفاع سبببا  طردم ا  نمو  شهدت2008) ،2007) عام في الفلسطينية

 تلتها ثم (30%) بنسبة الصادرات تلك من الصدارة والرخام الحجر منتجات وتصدرت العربية الدول
 والبالستيكية المعدنية ثم )%(16ةبنسب الغذائية المواد ثم(19%) بنسبة الزراعية المنتجات

 مث الزراعية المنتجات هي التصدير نسبة في زيادة شهدت التي القطاعات أهم نأو  ،)%(10بنسبة
 عامي بين الصادرات حجم في االرتفاع سبب ويرجع والغذائية، والبالستيكية المعدنية
 جديدة خارجية سواقأ واستكشاف الفلسطينية المنتجات جودة مستوى  رفع إلى  2008)و(2007

  ،الحرة العربية التجارة منطقة في الفلسطينية المنتجات بها حظيت التي الجمركية واإلعفاءات
 صادراته كانت(2008،(2007عامي ففي غزة قطاع أما ،المعارض في واالشتراك الترويج وبرامج

 قطاع وعزل االستيرادو  ربالتصدي السماح وعدم ،اإلنتاج عملية وتوقف الحصار بسبب معدومةه شب
 .(2009القدس، صحيفة) الخارجي العالم عن غزة
 الوجهة تصدرت األردن أن إلى (2013) معا ولاأل تشرين في الصادر اإلحصائي التقرير شارأو 

 التجارية الغرف أصدرتها التي المنشأ ،شهادات وقيمة عدد حيث من الفلسطينية للصادرات األولى
 إلى التقرير أشار كما شهاداتال عدد من (%(28 على األردنية المملكة استحوذت فقد ،الفلسطينية

 .(2013:2،)التقرير االحصائي الفترة لنفس المنشأ شهادات قيمة حيث من(%55)نسبتها زيادة
 بين التجاري  الميزان أن2014) /ابريل 1) يف الشوابكة خالد فلسطين في ردنياأل السفير تحدثو 

 يبلغ البلدين بين التجاري  التبادل فحجم البلدين بين الكبيرة العالقات حجم لمستوى   يرتق   لم البلدين
 . (http://sahafty.net/news657788.htm)سنويا   دوالر مليون )100(

http://sahafty.net/news657788.htm
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 من كامل بإعفاء تحظي لألردن ةالفلسطيني راضياأل من المصدرة التجارية والسلع البضائع وكانت
 ردنيواأل الفلسطيني الجانب بين الموقعة الثنائية االتفاقيات على بناء وذلك ،الجمركية الرسوم

 الحرة السوق  ساسأ على الدولية المنظمات مع الفلسطينية السلطةها وقعت التي االتفاقيات وكذلك،
 . (2014:5الفلسطيني، التجارة مركز)البضاع الستقبال

 
بين األردن وفلسطين  والعجز في  )بالمليون دينار(يوضح حجم التبادل التجاري  (1) والجدول التالي

 (2014-2001)الميزان التجاري في الفترة من عام

 إجمالي الواردات السنة
 األردنية

 إجمالي الصادرات
 العجز في الميزان التجاري  حجم التبادل التجاري  الفلسطينية

2001 23600 11079 34679 -12521 
2002 21635 12152 33787 -9483 
2003 18883 10794 29677 -8089 
2004 29858 11906 41764 -17952 
2005 35123 17464 52587 -17659 
2006 33017 22973 55990 -10044 
2007 44796 27781 72577 -17015 
2008 47126 34122 81248 -13004 

2009 48122 28855 76977 -19267 

2010 67370 31203 98573 -36167 

2011 89982 38927 128909 -51055 

2012 98431 58558 156989 39873- 

2013 91 55 146 36- 

2014 80 56 136 24- 

 
 
 
 
 -:باالعتماد على المصادر التالية عداد الباحثالجدول من إ (1)
فاق التكامل اإلقليمي، رسالة بين فك االرتباط مع االقتصاد اإلسرائيلي وآ (:االقتصاد الفلسطيني2012سرداح، خليل)-

 غير منشورة جامعه األزهر، غزة. ماجستير
 : مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، بيروت2014))2013-2012التقرير االستراتيجي الفلسطيني لعام-
 20/11/2015ي االردنية صحيفة الرآ-
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 والسلطة األردن بين التجاري  التبادل حجم عملية رصد خالل ومن أنه تضحوفي ضوء ما سبق ا
ردن بالرغم من استمر الميزان التجارى لصالح األ (2014-(2001للفترة من عام الفلسطينية

 :بسبب وذلك ا  كبير  ا  انخفاض (2000-2004) من الممتدة عواماأل التذبذب وعدم االستقرار وشهدت
 .والمعابر الحدود على اإلسرائيلية جراءاتاإل-1

 .الفلسطينية االنتفاضة اشتعال2-
 حجم في كبيرة وبنسبة ا  ملحوظ ا  نمو  شهدت(2005-2013)عام من تمتد التي الفترة خالل ماأ 

 والتي، هالحر  المناطق واتفاقيات البلدين بين التجارية االتفاقيات توقيع لك بسببوذ ي،التجار  التبادل
 من ونستثني ردنيةاأل المعابر على الجمركية الرسوم من الكامل اإلعفاء الفلسطينية للبضائع عطتأ 

 بين التجاري  التبادل أخذف ا  ملحوظ ا  انخفاض شهدت والتي،  (2013)  و2009) )عواماأل الفترة هذه
 ويظهر ،الحدودية المعابر على اإلسرائيلية جراءاتاإل بسبب (2009) عام منذ التراجع في البلدين
 الحظن (2013) بعد ما الفترة وفي ،األردن إلى الفلسطينية الصادرات قيمة انخفاض خالل من ذلك
 االتفاقيات من العديد توقيع بفضل جديد من لالرتفاع يعود بدأ البلدين بين التجاري  التبادل أن

بدأ  (2014)وبداية عام  (2013)ما في نهاية عامأ.البلدين بين التنفيذ وبرامج والبروتوكوالت
األمنية على  إجراءاتهاالتراجع في التبادل التجاري بين البلدين بسبب عودة إسرائيل في تشديد 

 المعابر التجارية.
وفي ضوء ما سبق  ومن خالل دراسة الجدول السابق اتضح أن حجم التبادل التجاري بين فلسطين 

ديد من االتفاقيات الثنائية وبالرغم من توقيع الع (2014-2001)واألردن في الفترة الممتدة من عام 
وأصبح صافي الميزان التجاري  ،ألردناستمرت نسبة انخفاض الصادرات الفلسطينية ل انهال أإ

لصالح األردن بسبب اإلجراءات اإلسرائيلية التي تضمنها اتفاق وفرض القيود على المعابر التجارية 
األمر  ،ة المالية واالقتصادية اإلسرائيلية على السوق المالي الفلسطينيالسياسوفرض  ،الفلسطينية

رتهانه للقرار اإلسرائيلي وقدرة إسرائيل على التحكم الفلسطيني واكد عدم استقاللية االقتصاد الذى أ
 .وفي العالقات التجارية بين السلطة الفلسطينية والعالم فيه

 :الفلسطينية والسلطة األردن بين والتجارية االقتصادية والزيارات اللقاءاتثالثاا: أهم 

 شهر وفي التجاري  التبادل وتعزيز تطوير بهدف الجانبين بين والزيارات اللقاءات من العديدت عقد
 ناجي جواد /الدكتور الفلسطيني الوطني االقتصاد وزير بين اجتماع عقد (2007) عام يوليو

 ،البلدين بين االقتصادي التعاون  تعزيز سبل لمناقشة الطراونة فايز الدكتور األردني الوزراء ورئيس
 رام مدينة في العليا اللجنة اجتماعات لعقد الطراونة فايز /الدكتور ، وناجي جواد /الدكتور دعا و
 ناجي جواد /الدكتور الفلسطيني الوطني االقتصاد وزير بين  وتم عقد لقاء في نفس الجلسة ،هللا

للقاء عن عديد من القرارات وأسفر ا ،ردنياأل والتجارة الصناعة وزير عماري يب شب ر/ والدكتو 
 منها:
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 .التجارة خاصة المختلفة المجاالت في البلدين بين االقتصادي التعاون  تعزيز على العمل1-
 .الثنائية االقتصادية العالقات تطوير تنمية دون  تحول التي والعوائق العقبات زالةإ على العمل2-
 .البلدين بين التجاري  التبادل حركة مامأ العقبات يضع الذي اإلسرائيلي الجانب على الضغط3-
 .الفلسطيني السوق  في اإلسرائيلية السلع محل األردنية وخاصة الوطنية السلع حاللإ ضرورة4-
حياة ال صحيفة)الغذائية بالسلع الخاصة المطابقة شهادة إلصدار الفلسطينية المختبرات اعتماد5-

 .(2012الجديدة،
 ،البلدينجراءات على أرض الواقع لتعزيز التعاون االقتصادي بين وقامت الحكومة األردنية باتخاذ إ

مام التي تقف أازالة العقبات  في كال االتجاهين من خالل من خالل عملية تسهيل انسياب البضائع
ردنية جهاز الماسح الضوئي لفحص الحاويات  ن البلدين فقد استلمت الحكومة األتطور التجارة بي

 طالب الجانبانو  ،اليدوي من التفريغ  المحملة بالبضائع والسلع على المعبر بين الجانبين بدال  
يفرضها على حركة تنقل البضائع بين  التيسرائيلي بإزالة القيود الجانب اإل ردنيالفلسطيني واأل

التبادل التجاري من خالل الحواجز وتأخير  إلضعاففي سياستها  استمرتسرائيل ، لكن إالبلدين
 ية بين الجانبينالسلع التجار  األمني وغيرها من القيود على حركة تخليص البضائع والفحص

 .(2015)صحيفة فلسطين،
مدير عام  حجة رأشار حيدفابقة بين الجانبين ما فيما يخص االعتراف المتبادل  بشهادات المطأ

 ن مؤسسة المواصفات والمقاييس لدىأ الفلسطينيةمؤسسة المواصفات والمقاييس في السلطة 
وتم تطبيق  ،الجانبين اعتمدت عالمة الجودة حسب المعايير والمواصفات المتفق عليها بين الجانبين

والتي تعيق  ،الصالحيات اإلسرائيلية على المعابر الفلسطينية ولكن تبقى ذلك بنسبة كبيرة جدا  
ع األردنية محل حالل السللية بهدف منع إرائيس، ألسباب إعملية تبادل السلع التجارية بين الجانبين

 .(2016سرائيلية في السوق الفلسطيني)حجة،السلع اإل
 عمر الغرفة رئيس بحضورلقاء  (2011) ولاأل كانون  في نابلس وتجارة صناعة غرفةنظمت و 

 انالجانبطرق وت رشود عوني السيد األردني الوفد ورئيس ،الفلسطيني االستثمار هيئة ورئيس ،هاشم
 والخبرات الزيارات االستثمار وتبادل وتشجيع الجانبين بين التجاري  التبادل حجم زيادة ضرورةلى إ

 . (2011الجديدة، الحياة جريدة) المجاالت ىشت في
 رعايةب للشباب الحسين مدينه في للصناعات فلسطين معرض افتتاح تم(2012/يوليو (4وفي

 شبيب/ الدكتور ردنياأل والتجارة الصناعة ووزير ،الفلسطيني االقتصاد وزير ناجي جواد /الدكتور
 الصناعية والغرف االستثمار تشجيع ومؤسسة عمان وتجارة صناعة غرفة مع بالتعاون  عماري 

 غزة قطاع من شركات (7)منها فلسطينية شركة55) ) بمشاركة الفلسطينية والزراعية والتجارية
 ثاثواأل والجلدية والرخام والحجر الحرفيةو  والبالستيكية المعدنية القطاعات بين موزعة مرة وألول
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-نباء والمعلومات الفلسطينيةوكالة األ)التكنولوجيا قطاعو  الكيميائية والصناعات والمفروشات
 .(2012وفا،
  عام ولاأل كتوبر/ تشرينأ4 )الخميس يوم الثالثة دورتها الفلسطينية األردنية العليا اللجنة عقدتو 

 فياض سالم /الدكتور الفلسطيني الجانب وترأس يومين لمدة واستمرت هللا رام مدينة في (2012
 من رزمة على التوقيع وتم ،األردني الوزراء رئيس الطراونة فايز /والدكتور، الفلسطيني الوزراء رئيس

 وتكامل ندماجا من خالل  للشعبين العامة المنفعة تحقيقل هدفت والتي، الجانبين بين االتفاقيات
 المنظمات نشطةأو  عمل في الجانبين بين لتنسيقاالعربي و  االقتصاد مع الفلسطيني االقتصاد
 البلدين بين التجاري  التبادل حجم رفعو،  للطرفين المشتركة المصالح يحقق بما والدولية العربية

 . (2012،الحياة الجديدة صحيفة).
نوفمبر  26بتاريخ   هللا رام مدينة في اجتماعا   األردنية الفلسطينية االقتصادية اللجنة عقدت

 والتجارة الصناعة ووزير ،ناجي جواد /الدكتور الفلسطيني الوطني االقتصاد وزير برئاسة (2013)
زيارة مؤسسة المواصفات ة و إقامة المشاريع المشتركب طالبت اللجنةو  الحلواني حاتم /الدكتور األردني

 شهادة الفحص الصادرة منها العتمادوالمقاييس الفلسطينية من قبل الخبراء األردنيين 
مؤسسة قر عقد دورات تدريبية في مجال المواصفات والمقاييس للكوادر الفلسطينية في مو

تم زيارة مؤسسة المواصفات والمقاييس  انهحجة  رحيد وضحأ ، و ردنيةاأل  المواصفات والمقاييس
 تالمواصفاالعاملين في مؤسسة  ب عدد كبير منتم تدريو  ،هالية عملع على آطالواال األردنية

دى مؤسسة المواصفات والمقاييس واكتساب الخبرة الكافية في هذا المجال ل الفلسطينية والمقاييس
 ،عقدت في األردن يمن خالل الدورات التدريبة الت وفي مقر الجمعية العلمية في األردن ردنيةاأل

ن تنفيذها يتوقف على موافقة حيث إ ،فهي تسير في بطئ شديد ،شتركةنشاء مشاريع مأما عملية إ
 .(مقابلة ، 2016، )حجةالجانب اإلسرائيلي الذي يسيطر على المعابر الحدودية بين الجانبين

 ،عمان تجارة غرفةبزياره  2014) سبتمبر(21غنام في  ليلى والبيرة هللا رام مدينة محافظ قامو 
 تشكيلطالب الجانب الفلسطيني بو  ،خرفان غسان عمان تجارة غرفة لرئيس ولاأل النائب توالتق
 قامةا  و ، الخاص القطاع وتشجيع المشتركة المشاريع لدراسة الخاص القطاع من خاصة لجنة

 البضائع من بدال   األردنية البضائع حاللبهدف إالمختلفة  المجاالت في استثمارية مشاريع
 .(2014اليوم، العرب صحيفة) .الفلسطينية األسواق في اإلسرائيلية

تحدثت ليلى غنام محافظ مدينة رام هللا والبيرة أثناء افتتاح معرض الصناعات والمنتجات األردنية و 
 تشجيع القطاع الخاص لدى ضمن أتيتن هذه المعارض أ (2014/مايو/14)في مدينة رام هللا في

على المنتج الطلب  وهذا يقلل من حجمت المختلفة البلدين في اقامة مشاريع استثمارية في المجال
 .(2015)صحيفة األيام،سرائيليردني والعربي بدال  من المنتج اإلحالل المنتج األوا   سرائيلياإل
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 زياد السيد عمان صناعة غرفة رئيس بين2014)ديسمبر (12في  عمان مدينة في اجتماع عقد
سفر اللقاء عن وأ ن،زنو  بسام السيد رفح محافظة وصناعة تجارة غرفة سر وأمين ،الحمصي
 معارض إقامة وبين الجانبين  االقتصادية العالقات تطور أمام تقف التي العوائق  إزالةب المطالبة
 غزة لقطاع عمان صناعة غرفة وفد زيارة تسهيل و ،البلدين كال في الجانبين بين مشتركة ومشاريع
 (. 2014صحيفة الرأي ، )0ردنيةاأل الصناعات من سكانال احتياجات على لالطالع

ة التبادل التجاري مع يهم معيقات عملأ  وقد أوضح رئيس غرفة صناعة عمان )زياد الحمصي(
سيطرة إسرائيل على المعابر والحدود الفلسطينية وتحكمها بشكل كامل  ناتجة عنالجانب الفلسطيني 

والواردات الفلسطينية بعملية االستيراد والتصدير من خالل فرضها لشروط خاصة تجاه الصادرات 
منية تخدام الذرائع األوالتي تصعب من تنقل البضائع بين الجانبين واس، مثل التعرفة الجمركية 

سرائيلية لدى السوق الفلسطيني)صحيفة الل السلع األردنية محل السلع اإلحبهدف منع إ
 . (2014الرأي،

ين الجانبين األردني التبادل التجاري برجع بسام زنون أمين سر غرفة تجارة وصناعة رفح معيقات وأ
لى الجانب األردني الذي يرفض السماح لرجال األعمال من قطاع غزة بدخول والفلسطيني إ

زالة ، حيث لم يتم إالداخلياألردنية ألسباب وحجج أمنية بسبب عملية االنقسام الفلسطيني  ياألراض
اري ولم تسهل عملية زيارة المختصين من تقف في طريق تطوير عملية التبادل التج يالعقبات الت

 .(:مقابله2016قطاع غزة لألراضي األردنية)زنون،
انبين على صعيد الملف الزيارات واللقاءات بين الج من عديدالأن هناك  اتضح وفي ضوء ما سبق

 بقيتع فعلى أرض الواق النتائج المرجوةهذه الزيارات لم تحقق أو تترجم  ،لكن والتجاري  االقتصادي
إضافة لإلجراءات األردنية تجاه رجال األعمال  ،سرائيليةورق بسبب اإلجراءات اإل ىعل حبرا  

بقيت و نعكس سلبا  على العالقات االقتصادية األردنية الفلسطينية مما ا ،والمختصين من قطاع غزة
بالسيطرة فهي محكومة  لمستوى العالقات بين البلدين ق  التبادل التجاري محدودة ولم تر  عملية

لفلسطينيين لألراضي ردنية في منح تصاريح دخول اوالمماطلة األ سرائيلية على المعابر الحدوديةاإل
    .                   األردنية

 (:2014-(2000 عام من الفلسطينية والسلطة األردن بين الموقعة االقتصادية المشاريع رابعاا 
سرائيل الفلسطينية السلطة بين وسلوأ اتفاقية توقيع بعد االقتصاديين الخبراء من العديد توقع  من وا 
 طفرة في العربية المنطقة تدخل بأن ،أخرى  جهة من ردنواأل إسرائيل بين عربة وادي واتفاقية جهة

 على بدوره ينعكس والذي ،المنطقة في هحدوث المتوقع السياسي لالستقرار نتيجة ،كبرى  اقتصادية
 بهدف البلدين بين الكبرى  المشاريع من العديد قامةا  و  ،الفلسطينية األردنية االقتصادية العالقات
نقاذ ردنياأل االقتصاد إنعاش  لزيادة اإلسرائيلي االقتصاد وتطوير وتنمية الفلسطيني االقتصاد وا 
 . (2012:71محارب،(لكن الواقع جاء خالفا  للتوقعات  الثالث البلدان بين التجاري  التبادل حجم
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 -:يلي ما الجانبين بين الموقعة االقتصادية المشاريع أهم
 :الحرة المناطق إنشاءمشروع أ.

 صناعية منطقه نشاءإ ضرورة على تنص2000) مارس(14نشاء المناطق الحرة فيإ اتفاقيه توقيع
 سيطرة وبسبب ؛المنطقة هذه تمول دولية جهة عن والبحث الحدود جانبي وعلى البلدين بين

 الفلسطينية السلطة عملت وقد، ورق  على ا  حبر  االتفاقية هذه بقيت الحدودية المعابر على االحتالل
 2006:87عالونة،) ردنيةاأل الحدود على الصناعية المنطقة في بسيطة مالية مبالغ استثمار على

). 
حكومة المملكة األردنية الهاشمية وحكومة السلطة قامة منطقة تجارة حرة بين اتفاقية إ وقعت

ل الجانب الفلسطيني جواد ناجى ومث   ،بمدينة رام هللا 2012)اكتوبر(4/بتاريخ الوطنية الفلسطينية 
 ردنيوزير الصناعة والتجارة األ عماري ل الجانب األردني شبيب ومث   ،وزير االقتصاد الوطني

وتحدث رياض ، ( 2012،قامة منطقة تجارة حرة بين األردن والسلطة الفلسطينية إاتفاقية ).
منطقة التجارة الحرة بين الجانبين إلى  إنشاءدارة غرفة عمان حول أهمية إ الصيفي عضو مجلس

تضعها إسرائيل أمام حركة تطور التجارة  التينشاء المنطقة الحرة سيحد من المعيقات والعراقيل إأن 
؛ ليصبح األردن معبرا  أساسيا  للمنتجات الفلسطينية إلى األسواق العربية واألجنبية الفلسطينية

 :وضح أن أبرز المعيقات أمام التبادل التجاري بين األردن وفلسطين تتمثل فيوأ
دية التي تربط الضفة الغربية مع العالم والجسور والنقاط الحدو  السيطرة االسرائيلية على المعابر1-

سرائيل في التغليف والتعبئة وطلب مستندات تفرضها إ يإضافة للشروط الت األمنالخارجي بحجة 
 كثيرة ترهق التجار. 

في حالة  األردنيخضاع الواردات الفلسطينية لتعريفات جمركية إسرائيلية بحيث تجعل المنتج إ 2-
 غير منافس.

 الحدود  الدولية الحرة بين األردن وفلسطين.انعدام 3-
 سرائيل والسلطة الفلسطينية.اتفاق باريس االقتصادي بين إ4-
 تالفها.ضائع على المعابر مما يؤدى إلى إمني لمدة طويلة للشاحنات والبالفحص األ 5-
سرائيلية لمطابقتها على الواردات الفلسطينية.)صحيفة المقاييس والشروط اإل فرض 6-

 . (2014الرأي،
بين األردن والسلطة وقع اتفاق ثالثي  ؛األحمر -الميت البحر قناة وشق تنمية مشروع. ب

على مشروع تنمية وشق قناة البحر الميت ،  2013ديسمبر عام  09سرائيل بتاريخ الفلسطينية وا  
البحر نقاذ بحر الميت ، وذلك من خالل مشروع إحيث تصل هذه القناة بين البحر األحمر وال

 المياه سلطة رئيس العتيلي شداد االتفاقية ههذ في الفلسطيني الجانب ومثل ،الميت من الجفاف
 اإلسرائيلي الجانب ومن ،األردني والري  المياه وزير الناصر حازم األردني الجانب ومن، الفلسطينية
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 بتكلفة سنوات (5) المشروع هذا تنفيذ مدة وتستغرق  اإلقليمي والتعاون  الطاقة وزير شالوم سيلفان
 ما ليضخ كم180) )حوالي األنابيب خط طول ويبلغ دوالر مليون  (250-400) بين تتراوح مالية
 للصحفيين شالوم وتحدث الميت، البحر إلى األحمر البحر مياه من مكعب متر مليون (100) قيمته
 السياسية  األبعاد ذي ستراتيجياإل التعاون  ترسيخ جانب إلى هذا انتظرناه طالما حلم تحقق" :قائال  
 .(2013،نيوز الصباح جريدة)"الفلسطينية والسلطة األردن مع

لكنها  األحمر -ها عالقة مباشرة بشروع قناة البحر  الميتليس ل ةن السلطة الفلسطينيأ وهذا يظهر
  البحر األحمر. فهي بعيدة عنية للتطبيع مع الدول العربية سرائيلاإلللمشاريع  وجسرا   عرابا   تعمل

 (:(2011عام جمركي وتخليص لوجستية مناطق إقامةمشروع  .ج

 لوجستية مناطق قامهإ عن ناجي جواد الفلسطيني االقتصاد وزير هدف المشروع كما أوضحه
 نأو  ،التجاري  التبادل عملية لتسهيل ؛الحدود جانبي على وفلسطين األردن بين جمركي وتخليص
 ردنياأل الجانب في ماأ ا،ريحأ مدينة في ستكون  الفلسطيني الجانب في اللوجستي الدعم منطقة

 لجنه تشكيل تم كما حسين الملك جسر من بالقرب منطقة في اللوجستي الدعم منطقة ستقامف
 فتح األردن نية عن ردنياأل والتجارة الصناعة وزير علنوأ ، دوري  بشكل تجتمع مشتركة اقتصادية
     .الغربية الضفة في األردنية للمنتجات تجاري  معرض

 .(http://arabic.yanisfak.com/ekonomi-haber/29.11.2013-8719،موقع)

 بحجم مقارنة جدا   محدودة البلدين بين المشتركة االقتصادية المشاريع نأ يتضح سبق وفي ضوء ما
انعكاس  هو البلدين بين مشتركة مشروعات وجود محدودية وأن، التاريخية بين البلدين العالقات
أن تأخذ ن المشاريع المشتركة يجب وأ ،بين الجانبين ي التجار  التبادل حجمو  قيمة ضعفل واضح

على تطور  ما ينعكس سلبا  م ،سرائيلية وربما تكون إسرائيل  شريكا  في هذه المشاريعموافقة اإلال
سرائيلي على المعابر الفلسطينية بسبب استمرار الوجود اإل العالقات االقتصادية بين الجانبين

 .وتحكمه في مراكز الدعم اللوجستي على الحدود األردنية الفلسطينية 
 :سلطة الفلسطينية واألردنال بين الموقعة االقتصادية االتفاقيات أهم اا:خامس

 االقتصاد تخليص بهدف والتجارية االقتصادية االتفاقيات من العديد الفلسطينية السلطة وقعت
 اقتصادية عالقات بناء و، (1967) عامالمفروضة منذ  اإلسرائيلي لالقتصاد التبعية من الفلسطيني

 ويتعرض همكان يراوح الفلسطيني االقتصاد ظل االتفاقيات هذه توقيع ورغم األخرى  الدول مع
 من العديد الفلسطينية السلطة أبرمتلذا  ،االتفاقيات هذه من األدنى الحد يتحقق ولم ،للمخاطر
 العربي بعمقها فلسطين  ربط بهدف التفاهم  ومذكرات واألردن، مصر مع خاصة التعاون  اتفاقيات

 التبادل عملية زيادة تسهيل خالل من الفلسطيني االقتصاد على ا  كبير  ا  أثر  هاقوتحقي واإلسالمي
قامة الحرة، التجارة مناطق نشاءإ على والعمل، التجاري   المجاالت في التعاون و  الكبرى  المشاريع وا 
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 نصر)ومصر األردن مع خاصة البضائع وتحميل التخزين مستودعات توفير المختلفة
 .29)،26::2003هللا،

قليمي فهي الشريك اإل ،االتفاقيات السلطة الفلسطينية ت معهاهم الدول التي وقعاألردن من أ يعتبر 
سرائيل والمنفذ الوحيد لباقي العالم الخارجي لمعبر الوحيد للضفة الغربية بعد إللسلطة الفلسطينية وا

فالدينار األردني  ،المصرفي للطبيعة االقتصادية واالستثمارية بين البلدين خاصة في الجانب ا  ونظر 
من قيمة المبادالت التجارية (%50)المجتمع الفلسطيني والذي يشكل نسبة  لدى عملة متداولة

 . (2011:261وراني،ردنية الفلسطينية وخاصة المصرفية)الصاأل
 التحرير منظمة بين (1994) عام عمان في وقع والذي ،األردني الفلسطيني االقتصادي االتفاق إن

ن الشعبين، بين االقتصادي للتكامل كبرى  هميةأ  يشكل الهاشمية ردنيةاأل والمملكة الفلسطينية  وا 
 تواجه التي التحدياتهة مواج في امنيع   حصنا    ليشك الواقع رضأ على االتفاق هذا ترجمة

 .241):1994الرب، بوأ (واألردني الفلسطيني االقتصاد

 للمجاالت التنفيذي البرنامج على2012)نيسان(23 /وقع الجانبان الفلسطيني واألردني بتاريخ 
 الفلسطيني الجانب عن ووقع (2014-2015) ألعوامل وذلك ، هللا رام مدينة في المختلفة الزراعية
 الزراعة وزير الزعبي عاكف /الدكتور ردنياأل الجانب وعن ،الزراعة وزير عساف وليد المهندس

 الجانبين بين الموقعة التفاهم مذكرة لىإ ااستناد   البرنامج هذا على التوقيع وجاء ،ردنياأل
 تعزيز بهدف المختلفة الزراعية المجاالت في عمان مدينة في الموقعة 2012)اكتوبر/(10بتاريخ
ة تدريب العاملين في وزارة الزراع  مجال في التعاون  التنفيذي البرنامج وتضمن البلدين بين التعاون 

رشاد الزراعي والتدريب لزراعة من خالل البحث العلمي واإلالفلسطينية إلكسابهم الخبرات في قطاع ا
وضرورة توفير وتسويق المنتجات الزراعية بين البلدين  النباتي واإلنتاج النباتات وقايةعلى كيفية 

لتغطية عمليات التدريب والتنقالت بين البلدين للجهات المختصة ودراسة تسهيل عملية  ؛تمويل
 المفعول ساري  البرنامج هذا بحيث يصبح ،ردن لألراضي الفلسطينيةالثروة الحيوانية من األ إدخال

 .(2014،مذكرة تفاهم في مجال التسويق الزراعي  )تلقائي بشكل  تجديده تموي
أن الجانبين الفلسطيني  بو لبنطارق أ ةالفلسطيني مدير عام التسويق بوزارة الزراعة وقد أوضح

وتم تشكيل  ،واألردني تعاونا بشكل كبير في تنفيذ غالبية بنود هذه االتفاقية لما فيه مصلحة البلدين
فعلى صعيد التدريب تم لية التنفيذ ودراسة العقبات التي واجهت آ ،ودهالجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ بن

وكذلك الحال  ،رسال الطواقم المختصة لتلقي التدريب في األردنإ جراء عملية التدريب من خاللإ
نتاج النباتي النباتية واإلأما فيما يخص الوقاية  ،فيما يخص عملية البحث العلمي واإلرشاد الزراعي

العالية لهذه األمصال وفي  فإن إسرائيل تمنع إدخال بعض األمصال بحجة عدم توفر الجودة
الحقيقة أن هذه األمصال المستوردة من األردن أرخص بكثير من األمصال التي يتم استيرادها من 

تعيق فما فيما يتعلق بالثروة الحيوانية أ ،استيرادهالذا تعيق إسرائيل عملية  ،الجانب اإلسرائيلي
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 ،بحجج أمنية وصحية من األراضي األردنية تمنع استيرادهاو  ،دخالها لألراضي الفلسطينيةسرائيل إإ
يتعارض مع المصلحة  دي فيما التتم بشكل اعتيا ويق المنتجات والسلع الزراعية فهيما عملية تسأ

راضي ية في األعامين عقد معرض للمنتجات الزراع عن سرائيل لما يزيدإ فقد أجلت ،سرائيليةاإل
راضي الفلسطينية دخول األي الجانب األردني بات المختصة فماح للجهالفلسطينية بسبب عدم الس
 .(:مقابله2016)ابو لبن،للمناطق الفلسطينية اريح دخولمن خالل عدم منحهم تص

 كل   بين المنافسة مجال في للتعاون  تفاهم مذكرة  توقيع تم 2012) اكتوبر (4/الخميس يوم وفي
 لومث   ،هللا رام مدينة في  الفلسطينية الوطني االقتصاد ووزارة ردنيةاأل والتجارة الصناعة وزارة من

 الجانب لومث   ،الوطني االقتصاد وزير ناجي جواد /الدكتور االتفاقية هذه في الفلسطيني الجانب
 قيام االتفاقية وتضمنت، والصناعة التجارة وزير عماري  شبيب/ الدكتور االتفاقية هذه في ردنياأل

 وتدريب الفلسطيني للجانب المشورة بتقديم ردنيةاأل والصناعة التجارة وزارة في المنافسة مديرية
 المعايير حسب والمنافسة المقاييس تعلم على الوطني االقتصاد وزارة في الفلسطينيين الموظفين

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المنافسة بين األردن والسلطة الفلسطينية  .(الدولية والمواصفات
،2012  ). 

/ أكتوبر  30بتاريخ )  هللا رام مدينة في اجتماعها األردنية  الفلسطينية التحضيرية اللجنة عقدت
 الوطني االقتصاد ووزير عماري  شبيب ردنياأل والصناعة التجارة وزير برئاسة ( 2012عام 

 المجاالت في تفاهم ومذكرة اتفاقية (14) على تم التوقيعو  ناجي جواد / رالدكتو  الفلسطيني
 االجتماعية والشئون  الصناعية والمدن والزراعة والتجارة الصناعة مجال تشمل والتي ،المختلفة
 صحيفه) القنصلي والعمل والثقافة والنقل والدواء والصحة والمنافسة والمقاييس والطاقة والتعليم
 . (2012الحياة،
 ردنيةـاأل المملكة في والتي وقعت والتجارة الصناعة وزارة بين الصناعي للتعاون  التفاهم مذكرة

 االقتصاد وزير الفلسطيني الجانب ثلوم    ،الفلسطينية السلطة في الوطني االقتصاد ووزارة الهاشمية
 ،شبيب /الدكتور والتجارة الصناعة وزير ردنياأل الجانب لومث   ،ناجي جواد /الدكتور لفلسطيني
 و ،القائمة الصناعات يخدم بما البلدين بين القائمة التعاون  عالقات تنمية التفاهم مذكرة وتضمنت

 الصناعية المؤسسات بين التعاون و البلدين لكال السوق  احتياجات حسب جديدة صناعات توسيع
مذكرة التفاهم )و العام، سواء الخاص أالبلدين كال في الصناعي اعطالق وممثلي الصناعة وغرف

 . (2012،للتعاون الصناعي بين األردن والسلطة الفلسطينية
 التفاهم لمذكرةا  تنفيذ ،الصناعي للتعاون  التفاهم لمذكرة التنفيذي البرنامج على التوقيع تم وخالل ذلك

 العام القطاعين بين الشراكة دعم كدت علىأ يوالت  ،الجانبين بين الموقعة الصناعي والتعاون 
 من الطرفين بين المتواجدة الخبرات من ستفادةاال,البلدين كال في الصناعة قطاع في والخاص

 والتشريعات الصناعية والخطط السياسات عدادإ  مجال في والتقنية الفنية الخبرات تبادل خالل
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 التنمية مديرية (ردنيةاأل والتجارة الصناعة وزارة يمثل ،الصناعية بالتنمية المتعلقة والقوانين
 تنفيذ عملية في (الصناعية التنمية دائرة)الفلسطينية الوطني االقتصاد وزارة يمثل نأو ) الصناعية

البرنامج التنفيذي لمذكرة (الحاجة وحسب الواحد العام في مرتين اجتماع اللجنة وتعقد البرنامج هذا
 .(2012،التفاهم للتعاون الصناعي بين األردن والسلطة الفلسطينية

 حكومة من كل   بين الدولية التجارة منظمة اتفاقيات مجال في التعاون  بروتوكول على التوقيع وتم 
 وزارة تزويد البروتوكول وتضمن ،الفلسطينية الوطنية السلطة وحكومة، الهاشمية ردنيةاأل المملكة
 لمنظمة االنضمام عملية في اكتسبتها التي بخبراتها الفلسطيني الجانب ردنيةاأل والتجارة الصناعة
 عملية كيفية على الفلسطيني الجانب طالعإ و ،الجانبين بين الزيارات تبادلو  الدولية التجارة

 الدولية التجارة منظمة داخل المطروحة المواضيع يخص بما الجانبين بين التنسيقو التفاوض
 داخل المطروحة األصوات لكسب العربي الدعم وتعزيز ،الجديدة المفاوضات في والمشاركة
التجارة الدولية بين األردن والسلطة  اتفاقيات منظمة بروتوكول التعاون في مجال) .المنظمة

 .(2012،الفلسطينية
ساعدت  المختصةاألردنية  أن الطواقم عام مؤسسة المواصفات والمقاييس  حيدر حجة مدير أشارو 

والتنسيق بين الجانبين في المحافل   االنضمام لمنظمة التجارة الدوليةكيفية  الجانب الفلسطيني في 
لية التفاوض داخل منظمة التجارة الدولية والمنظمات وتوضيح آ اإلقليمية والدولية

 .(مقابله2016:)حجة،األخرى 
 معبر عبر للبضائع  التجارة حركة لتسهيل لوجستي مركز إلنشاء تفاهم مذكرة على التوقيع تم كما

 مذكرة وتضمنت، الفلسطينية والسلطة الهاشمية ردنيةاأل المملكة حكومة بين حسين الملك جسر
 لتسهيل  ؛ردنيأ فلسطيني لوجستي دعم مركز إلنشاء الخاص للقطاع الالزم الدعم توفير التفاهم
 خالل من المركز في العمل لسير ليةأ وضع مع االتجاهين كال في البلدين بين البضائع نقل عملية
 إلنجاح الالزم مناأل وتوفير المركز مكان تحديد بعد سرائيلياإل الجانب بحضور ثالثي لقاء عقد

 تفاهم مذكرة). البلدين في بها لو المعم والقوانين نظمةاأل حسب التحتية البنية مينأوت المشروع
ردنية وزيرة الصناعة والتجارة األ وأوضحت  .(2012،التجارة  حركة لتسهيل لوجستي مركز إلنشاء

رجل  (400)والذي شارك فيه  ،أثناء اإلعالن عن انطالق مؤتمر طريق الحرير الثانى مها العلي
فلسطيني")صحيفة " نسعى إلنشاء منطقة لوجستية حدودية مع الجانب ال:فقالتأعمال من البلدين 

 .(2015،وسطألاالشرق 
جارية األردنية الفلسطينية ماتزال وأشار زياد الحمصي رئيس غرفة صناعة عمان أن العالقات الت

وبالتالي تحكمها في حركة  ،سرائيلية على المعابر والحدودترة وغير مستقرة بسبب السيطرة اإلمتو 
لى فلسطين)صحيفة إ تاالستيراد والتصدير وفرض شروطها المجحفة على الصادرات والواردا

 .(2015الغد،
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 والسلطة الهاشمية ردنيةاأل المملكة حكومة بين االستثمارات لحماية تعاون  اتفاقية على التوقيع وتم
 لحماية مناسبة ظروف وتوفير االقتصادي التعاون  توسيع في الطرفين من رغبة وذلك ،الفلسطينية
 حماية على االتفاقية كدتأو  ،البلدين في المستثمرين لكال الحوافز وتوفير المستثمرين استثمارات
 المستثمرين لكال  والحماية مناأل وتوفير.بها المعمل القوانين حسب االستثمار بين البلدين  وتشجيع

بين األردن  االستثمارات حمايةلتشجيع و   تعاون  اتفاقية)وحسب الشروط المتفق عليها نالبلدي في
 .(2012، والسلطة الفلسطينية

 ردنيةاأل المملكة حكومة بين تعاون  بروتوكول وقع 2014نيسان  23بتاريخ   هللا رام مدينة يف
 الفلسطيني الجانب عن ووقع،  الوطني اإلنتاج حماية مجال في فلسطين دولة وحكومة  الهاشمة
 وزير الحلواني حاتم /الدكتور ردنياأل الجانب وعن ،الوطني االقتصاد وزير ناجي جواد /الدكتور
 الفنية والتسويقية والقانونية والخبرات المعلومات تبادل البروتوكول وتضمن والتجارة الصناعة

 البلدين بين التعاون  لى جانبإ البلدين كال في الوطني المنتج حماية بهدف ،والمعالجات التجارية
وذلك من  ،التجارية والمعالجات الوطني المنتج حماية مجال في والدولية اإلقليمية المحافل في

 .( 2014،نتاج الوطني في مجال حماية اإلتعاون  بروتوكول)خالل لجنة مشتركة من الجانبين
، الهاشمية ردنيةاأل والمملكة فلسطين دولة بين الزراعي التسويق مجال في تفاهم مذكرة كذلك وقعت

 /الدكتور األردني الجانب وعن الزراعة وزير عساف وليد /المهندس الفلسطيني الجانب عن وقعها
 ،الجانبين بين المختلفة الزراعية المنتجات انسياب تسهيل بهدف  الزراعة، وزير الزعبي عاكف

 اإلنتاج في البلدين في بها معمولال والمعايير المواصفات بتطبيق الجانبين التزام مذكرةال وتضمنت
 بهدف العمل البلدين بين الزراعي اإلنتاج ومستلزمات الزراعية للمنتجات المعارض قامةا  و  ،الزراعي
 الدولية التجارة لمنظمة االنضمام في األردن تجربة من واالستفادة عملية التبادل التجاري  زيادة

 حسب البلدين بين الثنائية واللقاءات الزيارات تبادلو  والنباتية الزراعية االتفاقيات مجال في خاصة
بين األردن والسلطة الزراعي  التسويق مجال في تفاهم مذكرة) .الوزارتين في المختلفة اللجان

 .( 2014،الفلسطينية
فقد أوضح )  ةالفلسطيني ةعملية استيراد وتصدير السلع الزراعية بين األردن والسلطأما بخصوص 

للمواصفات والمعايير المتفق عليها بين الجانبين من خالل شهادات  تتم وفقا   طارق أبو لبن ( بأنها
قامة مثل هذه منع إسرائيل عملت على فإن إ الزراعيةالمعارض  بإقامةما فيما يتعلق أ ،الفحص

كما زود األردن  ،دينن البلعملية التبادل التجاري بي ضعافإلسنتين ما يزيد عن  منذ المعارض
، أما فيما الجانب الفلسطيني بالخبرات الكبيرة في مجال دراسة االنضمام لمنظمة التجارة الدولية

ين خاصة في عملية تنقل الخبراء لدى الجانب تعمل على تعطيلسرائيل إ نيخص بتبادل الزيارات فإ
سرائيل عن منحهم تصاريح دخول لفلسطينية فتمتنع إراضي الألردنيين حال قدوم  الخبراء األ

 .(:مقابله2016ن،)ابو لبلألراضي الفلسطينية
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 وحكومة فلسطين دولة حكومة بين المنافسة مجال في للتعاون  تنفيذي برنامج على التوقيع تمكما 
 جواد /الدكتور الوطني االقتصاد وزير الفلسطيني الجانب من ووقع ،الهاشمية ردنيةاأل المملكة
 هذا وجاء الحلواني حاتم /الدكتور والتموين والتجارة الصناعة وزير ردنياأل الجانب ومن ،الناجي
 رام مدينة في 2012)عام ولأ تشرين(4 بتاريخ الجانبين بين الموقعة التفاهم لمذكرة تنفيذا   البرنامج

 والمواصفات بالمنافسة المتعلقة السنوية والتقارير التشريعات أهم نيالطرف تبادل البرنامج وتضمن هللا
 هذا تنفيذ لمتابعة البلدين كال في والمختصين الخبراء من فنية لجنة تشكيلمن خالل   والمقاييس
 للتعاون  تنفيذيال برنامجال).  سنة كل واحدة مرة التقييم بهدف الدورية االجتماعات وعقد البرنامج

 .( 2014،المنافسة  مجال في
بمؤسسة المواصفات والمقاييس قد زودت الجانب  حيدر حجة أن الجانب األردني ممثال   وقد وضح

فقد تم عقد  ،الفلسطيني بالتشريعات والقوانين الخاصة بالمواصفات والمقاييس في مجال المنافسة
 غالبا   يسرائيللكن الجانب اإل ،اجتماع دوري بين اللجان المختصة من المؤسستين في كال البلدين

 . (:مقابله2016)حجة،الفلسطينية  األردنيين لألراضي العقبات لمنع دخول المختصين عيض ما
 والمناطق الصناعية للمدن العامة الهيئة بين تفاهم مذكرة على التوقيع تم 2014) نيسان/(24 وفي

 الهاشمية ردنيةاأل المملكة في ردنيةألا الصناعية المدن وشركة فلسطين دولة في الحرة الصناعية
 الفلسطيني الوطني االقتصاد وزير ناجي جواد/ الدكتور االتفاقية هذه في الفلسطيني الجانب ثلوم  ،
 والتموين والصناعة التجارة وزير حلواني حاتم/ الدكتور االتفاقية هذه في ردنياأل الجانب لومث  ،
 المدن وتخطيط دارةا  و  نشاءإ في الجانبين بين والتنسيق التعاون  التفاهم مذكرة وتضمنت ،ردنياأل

 الكوادر تدريبعلى  ردنيةاأل الصناعية المدن شركة أن تعملو ،الدولية المعايير حسب الصناعية
 الفلسطيني الجانب تزويدو  ، الصناعية المدن وتخطيط دارةإ مجال على الفلسطينية البشرية

 والزيارات الخبرات وتبادل ، أهدافه لتحقيق العقود ونماذج الهندسية المخططاتو  والفنيين بالخبرات
طار اإل تطوير و ، الصناعية المدن أرض في الفلسطيني الجانب إلى األردني الجانب قبل من

مذكرة تفاهم وتعاون دولي مشترك )الدولية المعايير وفق تكون  ىحت الصناعية مناطقلل القانوني
،2014). 

ن الجانب الفلسطيني أ شعث رئيس هيئة المدن الصناعية والمناطق الحرة الفلسطينية يعل وأشار
كما أن شركة المدن  ،شعر بمدى التسهيالت التي قدمها الجانب األردني في مجال المدن الصناعية

نشاء وتخطيط المدن واكتسبوا الخبرات في مجال إ ،طينيةالصناعية األردنية قد دربت الكوادر الفلس
شركة المدن ل لما ، اعيةطالعهم على مخططات  وعقود نماذج المدن الصنا  و  ، ناعيةالص

سمعه طيبة في هذا المجال)الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق ردنية الصناعية األ
 .(2015الحرة،
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 والبروتوكوالت التفاهم ومذكرات االتفاقيات هناك مجموعه كبيرة من أن ضحت  ا  وفي ضوء ما سبق
 االقتصادية الحياة مناحي معظم شملت التيو  ،البلدين بين توقيعها تم والتي ،التنفيذية والبرامج
 القليل الجزء الإ منها يطبق لم االتفاقيات هذه ولكن ،والتجارية الصناعية وأ الزراعية سواء المختلفة

وال  ،ا  من أمرها شيئ تملكال ن السلطة ويؤكد لنا هذا أ ورق  على حبر فمعظمها يذكر يكاد ال أو
 . سرائيلإال ما تسمح لها تستطيع أن تنفذ إ
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 (:(2000-2014عام من الفلسطينية ردنيةاأل  والعسكرية منيةاأل العالقات :الثالث المبحث

 وقوة متانة على واضح ومؤشر دليل أكبر لهي بلدين أي بين متينة منيةأ عالقات وجود إن
 ستراتيجيةإ شراكة وجود حالة في إال أمنية عالقات هناك يكون  أن يمكن فال ،السياسية العالقات

 ومتشابكة مترابطة عالقات فهي، الفلسطينية األردنية العالقات على بدوره ينطبق وهذا البلدين بين
 لحجم نظرا   وذلك البلدين تهم التي والمعاهدات باالتفاقيات تتويجها وتم الصعد جميع على ومتكاملة
 .الفلسطينية ردنيةاأل العالقات وطبيعة
 :والتطوير التدريب مجال في العسكري  التعاون اوالا: 

المنبثقة  (1970) عام بدر قوات تأسيس منذ بدأ واألردني الفلسطيني الجانب بين العسكري  التعاون 
 زيد كتيبة وهى نظامية كتيبة من فتكونت ،األردن في المتواجدة الفلسطيني التحرير جيش قوات من
 على التدريبات بدر قوات وتلقت، كتائب أربع من تكون ت نظامية قوة صبحتأو  تطورت ثم حارثة بن
 األمن أجهزة ىلإ وضمهامنها  جزء استقدام تم (1993) عام وسلوأ توقيع وبعد ،ردنيةاأل القوات يد

 األردن مغادرتهم حين مودعيهم رأس على حسين الملك وكان ،المحتلة اضير األ في الفلسطينية
 .(2008)المركز الفلسطيني لإلعالم،الفلسطينية األراضي نحو متوجهين

 حركة سيطرة بعد خاصة هناك السيطرة لضمان الغربية ضفةلل إلرسالهاتجهيز قوات بدر  وتم
 دائرة رئيس عريقات صائب ىونف ، (2008،)المركز الفلسطيني لإلعالم   غزة قطاع على حماس

 بدر لقوات السماح اإلسرائيلي الجانب منطلب  الفلسطيني الرئيسأن يكون  الفلسطينية المفاوضات
 قادرة الغربية الضفة في األمنية األجهزة إن" :وقال الغربية ضفةلل النتقالبا األردن في المتواجدة

 .(2007،كونا-الكويتية نباءاأل وكالة"( فيها والنظام األمن ضبط على
 نسرائيلية أحف إشارت ص، حيث أسرائيل  تتحكم في قرار السلطة الفلسطينيةالوقائع أن إؤكد وت

 إلدخال بالسماح أولمرت يهودأ الوزراء رئيس لىإ بطلب توجه قد عباس محمود الفلسطيني الرئيس
 . (2007الثقافية، العوالي شبكة موقع)الغربية الضفة إلى األردن في المتواجدة الفلسطينية بدر قوات

 لقوات السماح بهدف واألردني الفلسطيني الجانب بين مباحثات عن األردنية الخارجية وزارة وأعلنت
 في الفلسطيني السفير خيري  هللا عطا ويقول الغربية الضفة أراضي بدخول األردن في المتواجدة بدر

 ألجل الشرطي العمل على بدر قوات عناصر بتدريب األخيرة اآلونة في بدء األردن إن" عمان
 ستحتفظ العناصر هذه نأو  الفلسطينية راضياأل في العاملة الفلسطينية األمن بقوات إلحاقها

 . ( 2005المستقبل، صحيفة)سحبها يتم ولن ردنيةاأل بجنسيتها
 يوم من بدء   صفوفها ضمن للتطوع التجنيد باب فتح عن األردن في المتواجدة بدر قوات أعلنت وقد

 فعلي بشكل وبدء القوات بهذه شخص ألف حوالي لتحقاو  2005) فبراير/(05 الموافق السبت
 الفلسطينية لألراضي لنقلهم استعدادا   الزرقاء لمدينة التابعة الخو منطقة في ا  شخص(20)  تدريب
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 على  بدر قوات وتعمل الفلسطينية األمن لقوات انضمامها بعد والنظام األمن حفظ في للمشاركة
 (12489،العدد2005الدستور، صحيفة)الغربية الضفة في لنشرهم فرد (3000)  ستيعابا

 تدريبات بدر قواتأفراد  وبعض الفلسطينية السلطة أمن ألجهزة تابعة فلسطينية قوات لقتكما ت
ة القوات بزيار  دايتون  كيث مريكياأل الجنرال وقام ،أردنية معسكرات داخل أمريكية قوات يد على

 اليحيى الرزاق عبد اللواء في رام هللا الفلسطينية السلطة في الداخلية وزير قامو  األردن في المتواجدة
 . (2008،)المركز الفلسطيني لإلعالم  مارس شهر أواخر في القوات هذه بزيارة

 يأتي القوات هذه تدريب نا  و  ،قائمة الزالت الغربية الضفة إلى األردن من بدر قوات إرسال فكرة إن 
 عدد الرسمية المصادر بعض وتقدر منيا  أو  اسياسي   الفلسطينية للسلطة األردن دعم إطار ضمن
،  (2500) بحوالي تقدرها الرسمية غير المصادر أما ((1500-2000من  األردن في بدر قوات
 عام الفلسطينية السلطة قيام بعد الفلسطينية منيةاأل جهزةاأل وكوادر أفراد من ا  كبير  ا  عدد دربت وقد

 الفلسطينية بالقوات يلتحقوا نأ قبل عنصر5000) )حوالي أراضيه على األردن ودرب (1993)
 . (2008 ،لإلعالم الفلسطيني المركز)الفلسطينية راضياأل في المتواجدة

 والتي األردن، في الدولية المحارب مسابقة في (2012)عام الخاصة الفلسطينية الشرطة شاركتو 
 والمعروفة عمان مدينة منالقريبة  الخاصةمليات الع لتدريب الثاني هللا عبد الملك مركز في تعقد
 فيها ويشارك(الخاصة العمليات لتدريب هللا عبد الملك مركزبتعرف ) يوالت "KASTIC)باسم

 بين ومن دولة18) )من السريع التدخل وقوات النخبة وفرق  والجيوش الشرطة أجهزة من فريقا  (33)
في  فلسطينشاركت و ، التوالي على الثانية للمرة المسابقة هذه في تشارك وهي ،فلسطين الدول هذه
 شاركت  (2012)عام في ماأ ،الرئيس حرس وقوات الفلسطينية الشرطة من بفرقتين ( (2011عام
 من وفرقتين ،الرئاسي الحرس من وفرقة الخاصة الشرطة من (194) النسور فرقة وهي فرق  بأربع
 الحرس قائد  الزعبي منير اللواء المسابقة هذه في الفلسطيني الجانب وترأس ،الوطني األمن

مركزة  ،أيام خمسة لمدة المسابقة هذه واستمرت ،الخاصة لشرطةقائد ا حجو مدحت والمقدم الرئاسي
 في المساعدة ،وتقديم التحمل على والقدرة البدنية اللياقة هي أساسية محاور خمسة على

 . (2012،لألنباء فلسطين وكالة)االقتحام
ضابط فلسطيني لدى جهاز األمن العام  (600)على تدريب  األردني والفلسطيني الجانبان واتفق

تحدث و  ،شرطي على نفقة الحكومة األردنيةاألردني من أصحاب الرتب المتوسطة على العمل ال
 لمختلف  ميدانية تدريبية دورات بعقد قام األردن إن" :فقال المجالي حسينوزير الداخلية األردني 

 بين مشتركة عسكرية مناورات إقامة إلى إضافة الفلسطيني األمن ومنها العربية األمنية القوات
   .( 2015)صحيفة القدس العربي،"جنبيةواأل العربية منيةاأل األجهزة منتسبي بعض من وعدد األردن
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 SDA"(1)" العربي والدفاع األمن لمجله الفلسطينية الشرطة جهاز مدير عطاهللا حازم اللواءتحدث و 
 األمد طويل تدريب برنامج الفلسطينية الشرطة لدى بأنه" :قالف الفلسطينية الشرطة عمل حول

 نأوأضاف   "ردنياأل العام األمن جهاز وخاصة العرب وأشقائنا ردنيةاأل الشرطة مع بالتعاون 
 الطاقم تدريب وتم،  الفلسطينية بالشرطة خاصة إذاعة نشاءإ على يعمل الفلسطينية الشرطة جهاز
 في ردنياأل العام األمن لجهاز التابعة( FMأمن)محطة داخل الشرطة إذاعة في سيعمل الذي
 .(2011العربي، منواأل الدفاع موقع). عمان
تجريها السلطة  ين جميع التدريبات التأوضح أ ةاإلسرائيلي الباحث في الشئون  ناجى البطة وأما

نهاية ففي ال،بعلم وموافقة إسرائيل  تتم األردنيةضي لعناصر أجهزتها األمنية في األرا الفلسطينية
 ،حيث تتابع الدورة التدريبة من بداياتها حتى النهاية ،والتنسيق األمنيتخدم المشهد اإلسرائيلي  يه

ية التحقوا بدورة عسكرية في األراضي األردن ا  عنصر  (20)فقد سبق وأن تحفظت إسرائيل على 
سطينية عليها يتم تدريب العناصر الفل يكما تتابع اسرائيل طبيعة ونوعية األسلحة الت ،ألسباب أمنية

نه قد ر أمنى تشعتسمح إسرائيل بأي عمل أ ولنبما يضمن التفوق اإلسرائيلي في هذا المجال 
 . (، مقابلة2016ن كان على المدى البعيد)البطة،عليها حتى وا   يشكل خطرا  

وعن ذلك  الفلسطينية، األمن قوات لتدريب (2003) عام خطة بوش جورج األمريكي الرئيس مقد  و 
 قادرة محترفة فلسطينية أمن قوات بناء إن: "قائلة رايس كونداليزا مريكيةاأل الخارجية وزيرة حدثتت

 القوات وتتدرب " بإسرائيل تعترف وال غزة قطاع على تسيطر التي حماس هةمواج على تحديدا  
 ضمن عمان مدينة من بالقرب صحراوي  موقع في واألردنية مريكيةاأل القوات يد على الفلسطينية

 ويتلقىي الفلسطين مناأل من عنصر(600) حوالي ويتدرب أسبوع ا (16) مدته تدريبي برنامج
على  مريكياأل الكونجرسوقد وافق  ،أسابيع (8) لمدة دورة الرئاسي الحرس من ا  ضابط ( (425

 (2008،ستراتيجيةالزيتونة للدراسات اإل مركز) ةالفلسطيني األمن لقوات دوالر مليون  86 تخصيص
 
 
 
 
 
 
 

مجلة الدفاع واألمن العربي األسبوعية وتصدر باللغتين العربية واالنجليزية في الشرق األوسط صبيحة كل  (1)
بالمعارض والمؤتمرات الدولية في يوم سبت وتتابع كافة التطورات العسكرية الجوية والبحرية والبرية وتهتم 

 نفس المجال .
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 (2005) عام الثاني تشرين منذ فلسطين في مريكياأل المنسق دايتون  كيث الجنرال مقد   و
 باألسلوب الفلسطينية مناأل قوات تدريب بهدف،   األردني العام األمن لجهاز العامة اإلرشادات

 عدد بلغ (2009) عام حزيران شهر وفي ،الفلسطينيين للضباط العسكري  األسلوب من بدال   الدركي
 ) الدولي الشرطة تدريب مركز في تدريبات تلقوا الذين الفلسطينية األمن قوات عناصر
 دايتون  أشارو  ،الوطني األمن قوات من عنصر  1700))و الرئاسي الحرس جهاز من ا  عنصر 400)
 مدن من لمدينة فيلق وكل ،فيلق كل في ضابط500) )بواقع فيالق (10) تدريب سيتم نهإلى أ
 القوات أن األمنية التقارير أفادتو  ،ستراتيجيإ احتياط يبقيس العاشر والفيلق التسعة الغربية الضفة

 في والنظام األمن حفظ عملية في إيجابي تقدم شهدت األردن في التدريب تلقت التي الفلسطينية
 . (2009،ستراتيجيةللدراسات اإل الزيتونة مركز(فيها انتشرت التي المناطق

 
 التابع األردن شرق  خو معسكر في الفلسطينيين منا  عدد 2007)،2006)عام في األردن بدر  

 تخريج تشمل المطروحة الخطة نأو  ،بدر بقوات المعروف الفلسطيني التحرير شجي لقوات
 في ضابط (700) تدريب تم كما ،مريكانأ ضباط شرافإب(2008) م عا خالل مقاتل(2000)

 )تدريب الخطة تشملو  ،مريكياأل الجيش شرافإ تحت ةأمنش وهي ،عمان شرق  المقر موقع
 أمني لمسح هذه العناصر تخضعو  والجزائر وروسيا ومصر األردن في فلسطيني مقاتل (27000

 .  2008)الدولية، الحقيقة صحيفة)منهم ا  عنصر (20)بفصل سرائيلإ قامت و ،شامل
 من لمجموعه األردن في الميدانية المهارات دورة تخريج تم2012) فبراير/(27الموافق االثنين وفي

 ردنياأل الدرك قوات قائد طوالبة توفيق اللواء برعاية وذلك ،الفلسطيني الرئاسي الحرس عناصر
 الشرطة موقع) ا  فلسطينيا ضابط   (39) الدورة في وشارك الحرس قائد الزعبي منير واللواء

ه يوجد محمود عصفور مدير الشرطة الفلسطينية السابق أنالعميد  يرى و  . (2012الفلسطينية،
 الشرطيمنية واسعة النطاق بين الجانبين األردني والفلسطيني خاصة في مجال التدريب عالقات أ

ويتم هذا دون تدخل من الجانب اإلسرائيلي فكانت تتم هذه الزيارات والتدريبات  ،والعمل الجنائي
شهدت العالقات  (2007)ولكن بعد عام ،عن الجانب اإلسرائيلي بعيدا    بتنسيق ثنائي وبشكل ثنائي

جهاز  :مثل منية الفلسطينيةوعية في عملية التدريب لعناصر األجهزة األردنية الفلسطينية نقلة ناأل
شراف ودعم إالتابعة للسلطة الفلسطينية بالضفة الغربية وب يمن الوطنالشرطة والمخابرات واأل

 . (:مقابله2016)عصفور، أمريكي
ال إ ناطق المحتلةالم منى أن يتم فينه ال يمكن ألي اتفاقية أو تدريب لكادر أأ بطةناجي ال ويرى 

فكل منطقة يحتلها الجيش اإلسرائيلي خارج حدود اتفاقية  جهاز الشاباك علم وموافقة من خالل
وبالتالي تخضع كل  ،رودس وحسب القانون الدولي تخضع لوزير الدفاع وليس للحكومة االسرائيلية

لذا فجميع االتفاقيات والزيارات األردنية الفلسطينية تتم  ،التحركات في هذه المنطقة لجهاز الشاباك
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لسلطة  يخضع الفلسطينيون  الدوليالقانون  وحسب ،ختصة في إسرائيلبموافقة وعلم الجهات الم
ن ن بأال يعترفو نهم بها أل االعترافوتم  ،المحدود وتجاوزا سميت بالسلطة الفلسطينية يالحكم الذات
جمع فلسطيني يتميز بحكم ذاتي محدود إلدارة تنشئت سلطة أب يعترفون بل  ؛نللفلسطينييهذا وطن 

قلية كل ما يتعلق فيه األقلية لحكم األكثرية وينتزع من األتخضع  الذاتيالحكم  يوفي القانون الدول
 .(مقابلة :2016،ةباألمن)البط

 األمن قوات لتدريب خاص برنامج بوضع الدفاع بوزارة ممثلة مريكيةاأل المتحدة الواليات قامت
  طبيعةحول  سرائيلياإل الجانب مع األمريكي الجانب لفختاو  ،األردنية راضياأل على الفلسطينية

 المحتلة الفلسطينية األراضي في نشرها يتم عندما امتالكها القوات لهذه المسموح العسكرية القدرات
 من نهلنا قد الشرطة جهاز في  إننا" قائال : جنين محافظة شرطة مدير تيم محمد المقدم وتحدث،

 جهد أي خارد  ا دون  لنا قدموها التي وقدراتهم خبراتهم من واستفدنا األردني الجانب في أشقائنا علم
 . (2012الفلسطينية، الشرطة موقع) "األمن وضبط  حفظ عملية في همن اإلفادة من لنتمكن
 مكافحة في مخصص نسائي فصيل أول2014) /يونيو (3يف الرئاسي الحرس جهاز وخرج
 بسمة معهد في الدورة قيمتأو  ،شهور ةثالث لمدة الدورة واستمرت ،الشخصيات وحماية رهاباإل

 تمويلمتدربه ب (23 )الفصيل هذا عناصر عدد وبلغ، عمان ردنيةاأل العاصمة في النسائية للشرطة
 من قرار ىعل بناء جاء والذي ،نوعهمن  ولاأل هو الفصيل هذا ويعتبر ،مريكيةاأل المتحدة الواليات
 والسلطة األردن بين والتنسيق التعاون  ضمن تأتي الدورة هذه نأو  ،عباس محمود الفلسطيني الرئيس

 . 2014)،لألنباء وطن وكالة)الفلسطينية

منية األجهزة األ أن جميع التدريبات العسكرية واألمنية لعناصر وفي ضوء ما سبق اتضح
في األراضي األردنية سواء على يد ضباط أردنيين أو أمريكيين ال  جرت الفلسطينية المختلفة التي

 على ذلك.الموافقة اإلسرائيلية حصول الجهات الفلسطينية المختصة بعد  التتم إ
 منأ لقوات األردن تدريب حول اللندنية الحياة صحيفة مع مقابلة في الثاني هللا عبد كلموصرح ال
 ال كبيرة جهود وبذلنا األردن في موجودة ومازالت فلسطينية قوات دربنا لقد نعم ":فقال فلسطينية
 محاوالت هناك زالت وما ،اإلسرائيلية الحكومة رفضت لألسف ولكن الفلسطينية لألراضي دخالهم

 . (2005اللندنية، الحياة صحيفة(الفلسطيني الجانب ومن جانبنا من
الفلسطيني  مني على التنسيق األ ن الملك عبد هللا  يحاول التغطيةسبق يتضح أ ضوء ماوفي 

دخلت  صال  فهي أ ،الغربية ضفةللسرائيل بإدخال تلك القوات بادعائه رفض إ سرائيل األردني مع إ
 .سرائيلمني مع إينية وتلك القوات هي  من تقود التنسيق األالفلسط يلألراض
 :منيةاأل واللقاءات الزيارات.ثانياا 

 األخيرة اآلونة في خاصة الزيارات في متسارعا   تطورا   األردنية الفلسطينية األمنية العالقات شهدت
 لألراضي ى المستو  رفيع أمني أردني وفد زيارة فيه ويتم إال أسبوع يمضي فال،  (2014) عام من
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 ،العكس أو الفلسطينية السياسية القيادة وكذلك ، الفلسطينية األمنية األجهزة بقادة ويلتقي الفلسطينية
 القادة وينظر ، لألردن الفلسطينيين منييناأل القادة زيارة وكذلك يتسارع التدريبة الدورات عدد وأن

 مناأل موقع )منيةاأل العالقات توثيق إطار في تأتي نهاأ على الزيارات لهذهون الفلسطيني ون األمني
 . (2012،العربي والدفاع

 لموقع تصريح في الفلسطينية األمنية األجهزة باسم الناطق ي الضمير  عدنان اللواء عن ذلك تحدثو 
 المستوي  في األردنيين إخواننا لدى كبيرة رغبة األخيرة الفترة في نشهد"SDA))العربي والدفاع األمن
 زارنا فقد لذا ،الغربية الضفة في الميداني الفلسطيني األمني الواقع على كثب عن بالتعرف األمني
 يأتي منياأل التعاون  هذا نأ أضافو "الجاري  الشهر خالل المستوى  رفيعو أمنيون  ومسئولون  وفود
 تطويرها على الفلسطينية القيادة تحرص والتي الجانبين بين السياسية العالقات توافق نتيجة
 وتعزيز والخبرات الزيارات تبادل بهدف ردنيةاأل الشرطة جهاز من وفد قدم2012) /ابريل (3وفي

دة لم الزيارة هذه واستمرت، الغربية للضفة األردنية للشرطةى األول الزيارة وهى الجانبين بين التعاون 
 وضم، الغربية الضفة أنحاء في المنتشرون  الشرطة مراكز من العديد زيارة وشملت  ،أيام أربعة
 العامة األمن مديرية في واإلعالم العامة العالقات مدير الحوامدة محمد العقيد ردنياأل الوفد

 مدير العمري  وعصام ردنياأل العام مناأل باسم عالمياإل الناطق الخطيب محمد والمقدم األردنية
 أعلنو  ،ذاعةاإل في األمنيين الخبراء من كوادر وخمسة ، (  FMامن) ردنياأل العام األمن إذاعة
 جهاز في العاملة البشرية الكوادر وتطوير تدريب في للمساعدة د األردناستعدا عن ردنياأل الوفد

 التعاون  تعزيز على والعمل  ،مستقبال   الفلسطينية الشرطة ذاعةإ كوادر خاصة  الفلسطينية الشرطة
 . (2012العربي، منواأل الدفاع موقع)لها التابع األمني عالماإل قسم مع

 موقع مع مقابلة في الخطيب محمد المقدم األردنية الشرطة جهاز باسم اإلعالمي الناطق وتحدث
 :فقال هللا رام لمدينة زيارته أثناء (2012) لعام أبريل شهر من السادس في العربي منواأل الدفاع

 مامهمأ متاحة ردنيةاأل التدريب مراكز وجميع الفلسطينية الشرطة دعم في جهدا   وألالي األردن إن"
 . (2012العربي، والدفاع مناأل موقع) "هإلي يطمحون  الذي ى المستو  لىإ للوصول

 عبر 2014)رديسمب/(16 فى الفلسطينية لألراضي األردني العام األمن ةمديري من وفد صلو و 
 عالمواإل العامة العالقات إدارة مدير ردنياأل الوفد وضم يامأ عدة الزيارة واستغرقت الكرامة معبر
 العام لألمن التاريخية الموسوعة لجنة عضو المجالي بكر /والدكتور الشرمان عدلي العميد منياأل

 التاريخية عةو الموس نجازإ لىإ الزيارة وهدفت ستراتيجيةاإل الدراسات مركز من العدوان محمد والرائد
 .(2012اإلخباربة، معا   وكالة)الغرض لنفس الفلسطينية المدن من عدد وزيارة األردني العام لألمن

 الغربية الضفة ىإل بزيارة  2014)/ابريل(13 السبت يوم الرعود محمد ردنياأل الداخلية وزير قامو 
 بأن الجانبان أعلنو  علي، أبو سعيد الفلسطيني نظيرة مع لقاء وعقد يومين لمدة الزيارة واستمرت

 المجال في والتوافق  التعاون  نتيجة وذلك البلدين، بين والتنسيق التعاون ر إطا في تأتي الزيارة هذه
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 الشرطة مراكز من وعدد الفلسطينية الشرطة كلية الزيارة وتضمنت المتينة العالقات وبناء السياسي
 عام أمين الرحيم عبد والطيب فياض سالم الفلسطيني الوزراء رئيس من كل   مع خرآ لقاء وعقد

 الفلسطينية األمنية األجهزة أداء على االطالع وتم، منيةاأل جهزةاأل وقادة الفلسطيني الرئاسة
 2012،من والدفاع العربياألموقع ) القانون  وسيادة مناأل على الحفاظ في حققتها التي واإلنجازات

. ) 
 MESOC  األوسط الشرق  في الخاصة العمليات قوات قادة الدولي المؤتمر في فلسطينشاركت و 
 من كبير عدد بحضور الحسين بن فيصل األمير وافتتحه ،عمان األردنية بالعاصمة عقد والذي، 

 المؤتمر هذا في الفلسطيني الجانب ومثل دولة (55) يمثلون  والذين ،األمنيين والقادة الدفاع وزراء
 الخاصة الشرطة ودور مستقبل المؤتمر وتناول الفلسطينية الشرطة جهاز مدير هللا عطا حازم اللواء
 حازم اللواء بين لقاء قدع   المؤتمر هذال وخال، للوطن الداخلي األمن حماية في الحديثة الحرب في

ان الطرف وتناول ،األردني العام األمن مدير المجالي هزاع والفريق الفلسطينية الشرطة مدير هللا عطا
 هزاع الفريق وأكد األردني العام األمن وجهاز الفلسطينية الشرطة جهاز بين التعاون  تعزيز سبل

 موقع(الفلسطينية الشرطة لضباط خاصة دورات لعقد العام مناأل جهاز استعداد على المجالي
 . (2012الفلسطينية، الشرطة

في التعاون  متواترة زيادة شهدت ردنيةالفلسطينية األ منيةاأل العالقات نأوفي ضوء ما سبق اتضح 
على  إلى انعكاس ذلك ا أدىمم ؛في مختلف المجاالت االمنية والعسكريةوالتنسيق بين الجانبين 

 العسكريينو  منييناأل قادةلل زياراتال ل تبادلخال من ويتضح ذلكالعالقات بين البلدين تحسن 
 أشكاله بجميع منياأل العمل مجال في التنسيق من حالة شهدت قدفي كال البلدين و  والمدنيين
 ينوأن هذه العالقات األمنية خاصة وال يمكن أن تتم بدون تنسيق وعلم تام ،همعروف غيرو  المعروفة

سرائيل والسلطة  ،من قبل الجهات اإلسرائيلية المختصة وربما هناك اتفاقيات بين إسرائيل واألردن وا 
 الفلسطينية بالخصوص.

 :واألردني الفلسطيني الجانبين بين الموقعة األمنية االتفاقيات أهم ثالثاا:

ليس معروفة وهي ضمن  االتفاقياتغالبية  وأن ،تم توقيع العديد من االتفاقيات األمنية بين الجانبين
 توقيع :الملفات السرية في العالقات بين البلدين ونذكر بعض االتفاقيات التي توفرت لدينا ومنها

 ،هللا رام بمدينة  2014)بريلأ/23 )في المدني والدفاع المدنية الحماية مجال في تعاون  اتفاقية
 ىعل الصحة وزير األردني الجانب وعن يعل أبو سعيد الداخلية وزير الفلسطيني الجانب ومثل

 مجال في الكوادر البشرية بين والخبرات المعلومات تبادل على االتفاقية ونصت ،حياصات
 البلدين كال في المدني والدفاع المدنية الحماية أجهزه في اإلدارية والجوانب ،والقوانين ،التشريعات
  والكوارث الحوادث وتحديد معرفة بهدف ومستمرة مشتركة وعلمية ميدانية دراسات إجراء من خالل

توفير التسهيالت الالزمة في عملية  ألجل ،االتفاق بعد الوقاية سبل فضلأل تحدث وصوال   قد  التي
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 التنسيقوكذلك  لتوعية مواطني البلدين  مشتركة إعالمية  برامجعداد إ وبهذا ال بد من   ،التدريب
اتفاقية تعاون في مجال الحماية المدنية والدفاع ) الدولية والمحافل المؤتمرات في الجانبين   بين

 . (2014المدني ، 
 منياأل المجال في الفلسطينية للسلطة الدعم من الكثير قدم األردن نأاتضح في ضوء ما سبق  و

لعناصر األجهزة األمنية  والتأهيل التدريب ومراكز العسكرية القواعد فتح خالل من، ي والعسكر 
 األجهزة تطوير وتنمية عناصر  بهدف ،التعاون بين الجانبين والذي يندرج ضمن ،الفلسطينية

الفلسطينية خاصة المناطق الحدودية راضي في األ مناأل وضبط لحفظ قدراتهم وتنمية منيةاأل
 التدريب الفلسطينية والتي تشمل األردنيةوالعسكرية  األمنية العالقات نأو  ،األردنية الفلسطينية

عتبار على ا ، سرائيليدون الموافقة والتنسيق اإلال يمكن أن تتم ب والزيارات اللقاءاتو  الخبرات وتبادل
 ،بين البلدين من خالل نقاط العبور وحركة تنقل األفرادأنها من يسيطر على الحدود والمعابر 

 قطاع على حماس حركه سيطرة بعد خاصة من قبل الطرفين كبير باهتمامهذه العالقات  حظيتو 
 القضايا من غيره من أكثر للنظر وملفتا   سريعا   تطورا  والعسكرية  منيةاأل العالقات فشهدت ،غزة

 وصعوبة والحذر السرية من الكثير يشوبها األردنية الفلسطينية األمنية العالقات أن كما األخرى،
 الطرفين بين األمنية العالقة ونوعية طبيعة إلى يرجع وهذا ،منيةاأل المعلومات على الحصول
 بأن علما   ،االحتالل قوات وجود مع خاصة ،الفلسطينية األراضي في العام الوضع وحساسية

يل وفق اتفاقية أوسلو وما نتج عنها من سرائمع إ األمنية الفلسطينية محكومة بالتنسيق السلط
ردن ستكون قات خارجية والسيما مع األأو عالمنى للسلطة الفلسطينية فإن كل نشاط أ ،اتفاقيات

 .سرائيل وبما يخدمهامع إ األمنيومة بالضرورة للتنسيق محك
ية األردنية والفلسطينية اتضح أن جميع الزيارات واللقاءات والعالقات التي تتم بين الجهات األمن كما
لسلطة وأن ا ،وتندرج ضمن االتفاقيات الفلسطينية اإلسرائيلية ،ال بعد الموافقة اإلسرائيليةال تتم إ ،

 ياسة اإلسرائيلية فيوبما ال يتعارض والس ،ال ما تسمح به إسرائيلالفلسطينية ال تملك تنفيذ إ
 منية بالدرجة األولى.المنطقة  حفاظا  على مصالحها األ
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 (2014-(2000عام من الفلسطينية ردنيةاأل  الثقافية العالقات :الرابع المبحث

 :واألردني الفلسطيني الجانبين بين  الثقافية واللقاءات االتفاقيات  :أوالا 

 العربية الدول بين خوةاإل   أواصر توطيد على والعمل البلدين بين الثقافي التعاون  ألهمية نظرا  
 التفاقية وتنفيذا   خويةاأل عالقاتهما تعميق على ردنيةاأل المملكةو  الفلسطينية السلطة من وحرصا  
 ألردنيةا الثقافة وزارة)1995)/يناير5)الجانبين في بين الموقعة واإلعالم الثقافة مجال في التعاون 

http://culture.gov.jo/newردني الفلسطيني عدة اتفاقيات منها:بان األالجان ( ووقع 
 وحكومة الفلسطينية الوطنية السلطة بين الثقافي للتعاون  ولاأل التنفيذي البرنامج على التوقيع -1

 بمدينه1999)/اغسطس (25في (2000-2001-2002) لألعوام الهاشمية ردنيةاأل المملكة
وعن الجانب األردني صالح  ووقع عن الجانب الفلسطيني يحيى يخلف وكيل وزارة الثقافة، عمان
 والوثائق والمخطوطات الكتب تبادل البرنامج وتضمن ،األردنية الثقافة ارةوز أمين عام  جرار

 ،وتبادل المحاضرين والمفكرين واألدباء وهيئاتهم البلدين كال بين التعاون و  الجانبينى لد التاريخية
قامةو  ،نالبلدي كال في المسرحية المهرجانات في المشاركةو   مشاركةوال ،المشتركةالثقافية  معارضال ا 

 عام خالل فلسطين في ردنيأ ثقافي أسبوع تنظيممن خالل  الوطنية والمناسبات المهرجانات في
 الدولية المؤتمرات في والتعاون ، (2001) عام خالل األردن في فلسطيني ثقافي وأسبوع،  (2000)
 النظام على والتعرف،  الترميم وفنون  المتاحف إدارة في الخبرات تبادلو  ،االختصاص ذات والعربية
 الملكية الحقوق  حمايةل يةاألردن القوانينو  ه،علي واالطالع الثقافة وزارة هيكلية في المتبع اإلداري 
 والسلطة الفلسطينيةالبرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين األردن ). القوانين من وغيرها للمؤلف

،1998). 
 وحكومة الفلسطينية الوطنية السلطة بين الثقافي للتعاون  الثاني التنفيذي البرنامج على التوقيع -2 

وقع  ،عمان بمدينه2009) /سبتمبر(29في 2001-2009) )لألعوام الهاشمية ردنيةاأل المملكة
 وزير وعن الجانب األردني البرغوثي سعاد الدكتورة الفلسطيني الثقافة وزيرةعن الجانب الفلسطيني 

في المجالت المختلفة مثل سن  التعاون  البرنامج وتضمن ،الربيحات صبري  الدكتور ردنياأل الثقافة
 والمحاضرات والمؤتمرات الندوات مجال في لتعاون وا،  قوانين المكتبات والوثائق والمخطوطات

والفن التشكيلي والتنسيق بين الجانبين  باإلضافة للعمل المسرحي والسينما والفنون الشعبية الثقافية
 المراكز إدارة يف الطرفان يتعاون و  ،وتبادل المعارض والزيارات ،واإلقليميةفي المحافل الدولية 

 عاصمة القدس مدينة باختيار االحتفال في التعاون و  البشرية الكوادر وتطوير لتدريب ؛الثقافية
البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين األردن والسلطة الفلسطينية ). 2009)) لعام العربية الثقافة

،2009) . 
وردت  ية البنود التيأن غالب سوسن الفار مدير العالقات الدولية بوزارة الثقافة الفلسطينية وأوضحت

سرائيلي ي تم تنفيذها بشكل ثنائي لكن يبقى العائق اإلالموقعة مع الجانب األردن ةفي البرامج التنفيذي

http://culture.gov.jo/new)%20ووقع
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 ،تطوير هذه العالقات من خالل عدم السماح للكوادر األردنية من دخول الضفة الغربية أمامعقبة 
ي االنتقال ولكن يمكن للفلسطين ،للضفة الغربية ردنيون ن أن يدخل األوأصبح من الصعوبة بمكا

 . (:مقابله2016بسط)الفار،الغربية بصورة أللضفة 
 الثقافة وزارة عام مينأ التلهوني مأمون  السيد من كل   بين 2013) أغسطس/(2 عقد اجتماع بتاريخو 

 وجاء ،عمان ردنيةاأل العاصمة في الفلسطينية الثقافة وزارة وكيل غربية أبو موسي /والسيد األردنية
 وزيرة مامكخ النا /الدكتورة مع عمشة أبو أنور /الدكتور  الثقافة وزير لقاء على عطفا   اللقاء هذا

 الثقافي البروتوكول تنفيذ  على التأكيد ،منها  سفر اللقاء عن عديد من القراراتوأ ،ردنيةاأل الثقافة
 مدينة من كل   بين ثقافية توأمة عقدو  مشتركة ثقافية لمشاريع يؤسس والذي البلدين بين الموقع
 لكتاب دبيةأ عمالأ و  كتب دراجإو ،الخليل ومدينة (2014) لعام ردنيةاأل الثقافة عاصمةلة الطفي

 شهر في صور معرض قامةا  و  (2014) لعام األردنية األسرة مكتبة إصدارات ضمن فلسطينيين
 مشروع قامةإ و ،األردنية المكتبة دائرة في المقدس بيت تحرير ى ذكر  بمناسبة (2014) تشرين
 . انبينالج ىلد والتعليم التربية وزارة مع بالتنسيق البلدين في الطالب بين للزيارات تبادل

ن هناك تعطيل من الجانب بأ مسئول الدعم والمساندة في وزارة الثقافةوعن ذلك تحدث جاد الغزاوي 
من خالل عدم منح تصاريح دخول  ،دباء والكتاب والشعراء ورجال الفكراإلسرائيلي في استقدام األ

ين الجانبين خاصة وتعطيل عملية تبادل الزيارات  ب ،ردنيةراضي الفلسطينية من المملكة األلأل
حالة اشتباك وتداخل بين  الذي يحدثهمية النشاط الثقافي تدرك أ  فإسرائيل ،ردنالقادمين من األ

فالسلطة  ،شاط السياسيالشعوب والذي يصب في مصلحة القصية الفلسطينية وهذا ال يقل عن الن
ردنية في المدن الثقافية للكوادر حيث تم نقل التجربة األتعتمد منهج الدبلوماسية الثقافية الفلسطينية 

 سبهم خبرة في هذا المجالكأهلهم وأالفلسطينية في وزارة الثقافة الفلسطينية مما 
 . (:مقابله2016)الغزاوي،

 عيشة بوأ نورأ /الدكتور الفلسطيني الثقافة وزير نظيرة مع عوجان تبركا ردنياأل الثقافة وزير عوق  
 التنفيذي البرنامج 2013أغسطس  03في تاريخ   الفلسطينية الثقافية وزارة بمقر هللا رام مدينة في

 البلدين بين التعاون  البرنامج هذا ويتضمن 2015)  (2013-ألعوام ل البلدين بين الثقافي للتعاون 
 والمهرجانات الفنية والعروض والمخطوطات والمكتبات التشكيلي والفن المعارض قامةإ في

 األردن في احتفاالت عقدعلى أن تحظى القدس من خالل  ،وغيرها الفلسطيني والتراث والموسيقي
 . (2013وزارة الثقافة األردنية،(العربية ةالثقاف عاصمة بالقدس احتفاال   كامل شهر لمدة

أن العالقات الثقافية األردنية الفلسطينية كان ينقصها المتابعة من الجانبين  ي وأوضح جاد الغزاو 
وتابع باإلضافة لمشاركة الجانبين في المهرجانات  ،قامة معارض ثقافية لدى البلدين،حيث تم إ
وذلك بسبب األهمية التاريخية لألردن في  ،بمدينة القدس عاصمة الثقافة العربيةحتفال األردن اال

منعت  فقدسرائيلي للعديد من األنشطة الثقافية لكن هناك تعطيل من الجانب اإل ،المدينة المقدسة



100 
 

: المعارض التي نشطة مثلالفلسطينية  للمشاركة في هذه األ العديد من الوفود من دخول األراضي
 . (:مقابله2016)الغزاوي، في فلسطين واالحتفاالت والمهرجانات الفلسطينيةقيمت أ

 من كل   بين (2014)سبتمبر  05في   األردنية الثقافة وزارة بمقر عمان مدينة في اجتماع عقد
 الطرفان وناقش ،عمر بوأ زياد /الدكتور الفلسطيني الثقافة ووزير مامكخ النا األردنية الثقافة ةوزير 
 الجانبين بين الموقعة السابقة االتفاقيات كافة ومراجعة ، البلدين بين الثقافي التعاون  تطوير سبل

 متعدد فلسطيني أردني ثقافي مركز شاءإن و ،تلقائي بشكل وتجديدها توسيعها على والعمل
 وزارة من دعوة على بناء االجتماع هذا وكان ،الثقافية العالقات وتنمية تطوير جلأ من األغراض

 وهو ،األردن في يقام الذي الكتاب معرض في للمشاركة الفلسطينية الثقافية وزارةل ردنيةاأل الثقافة
 باسم ويقدم ،الجانبين بين مشترك ثقافي عمل قامةإ على والعمل،  الثقافية العملية أركان حدأ

 . ( 2014الثقافة، وزارة)واألردن فلسطين
 :ما فيما يتعلق بقطاع السياحةأ
 الفلسطينية السلطة بين ( 2006/يونيو15)في األثار ترميم مجال في تعاون  بروتوكول توقيع تم

 الجانب ومثل ،ثارواآل السياحة وزير نصار منير ياألردن الجانب ومثل ،الهاشمية ردنيةاأل والمملكة
 بين المشتركة البحوث إجراء البروتوكول وتضمن ،ثارواآل السياحة وزير البندك زياد الفلسطيني

 وقاعدة المواقع ادارة مجال فيوالتعاون  ،والترميم ثاراآل مجال في والمختصين والباحثين الخبراء
 السياحة قطاع في العاملين وتأهيل تدريب في التعاون و  ،السياحي النشاط تشجيعل ثريةاأل البيانات

 من مشتركة لجنة تشكيل و ،السياحية المواقع على والتفتيش الترخيص مجال في خاصة الفلسطيني
 الشرق )البلدين كال في السياحية مواقعلل المشترك للترويج بهدف البلدين في الخاص القطاع

 .(2006،األوسط،
 ونظيرتها دعيبس خلود/ الدكتورة الفلسطينية السياحة وزيرة بين 2011) مايو(5/بتاريخ  لقاء عقدو 

 الجانبان اتفقو  ،المصرية الشيخ شرم مدينة في السياحي ىبالملتق غزالة بوأ هيفاء ردنيةاألو جريس 
 الناطق وتحدث ،البلدين لكال التسويق بهدف البلدين بين مشتركة سياحية برامج عمل على

 من العديد مع تتعاون  الوزارة إن :"قائال  قميصه  جريس الفلسطينية السياحة وزارة في اإلعالمي
 .(2011الغد، صحيفة) "مشتركة برامج لعمل األردنية والسفر السياحة مكاتب

 بين( (2016-2014لألعوام تعاون  اتفاقية توقيع تم 2014)ديسمبر(2 الموافق السبت يوم في
 االتفاقية هذه في الفلسطيني الجانب ومثل، الهاشمية األردنية والمملكة الفلسطينية السلطة
 وتضمنت، نالقطامي نضال/ الدكتور األردني الجانب ومثل ،السياحة وزيرة معايعة روال/الدكتورة
 تدريب الخبرات تبادلمن خالل  البلدين بين المشترك السياحي والتسويق الترويجضرورة  االتفاقية
 والمنشآت الفنادق بين توأمة عمل والبد من ،المعارض في والمشاركات البشرية الكوادر وتأهيل

 الفلسطينية السياحة وزيرة تحدثت االتفاقية على التوقيع وعقب ،والبيئية والعالجية والدينية السياحية



101 
 

 %)بلغت بزيادة وحاج سائح مليون ((2,6 يقارب ما(2013) عام خالل فلسطين زار نهإ" :قائلة
 . (2014صحيفة الغد،)ليلة مليون (1,9إلى ) ليصل المبيت ليالي ارتفعت كما (14
 ،تم توقيع العديد من البرامج التنفيذية واالتفاقات الثقافية بين الجانبين هأن تضحا سبق ماضوء  يف

 العالقات لتطوير تهدف كانت والتي ،ة هذه البنود من خالل اللجان الفنية المشتركةيوتم تنفيذ غالب
 ،البلدين بين الثقافي والتشابك التداخل بحكم وخصوصية هميهأ  من لها لما، الجانبين بين الثقافية
 خاصة المطلوبة الطموحات ى مستو  إلى ترق   لم البلدين بين الثقافية العالقات نإف ذلك من وبالرغم

 السهل فمن المشتركة والقواسم المتداخلة الثقافات من لديهم ردنيواأل الفلسطيني الشعبين نأو 
من التقدم والتطوير في  تعيق  مزيدا   يبعض المعيقات والعراقيل الت  هناك نأ الإ، الثقافي التداخل

 عملية من تحد التي  اإلسرائيلية جراءاتواإل السياسية للظروف يرجع وذلك  ،المجال الثقافي
 اختالفات هناك وليس بنودها في كثيرا   تتشابه االتفاقيات هذه نأ كما ،البلدين بين والتنسيق التشابك
 .مجملها في جوهرية

 :الخالصة
 بين العالقات شابت التي الثقة وانعدام التشكيك مرحلة تجاوزتن العالقات األردنية الفلسطينية إ

 ا  متسارع ا  شهدت هذه العالقات تطور ، فقد باالستقرار تتميز صبحتأو  السابقة الفترات في الجانبين
وظهر ذلك من خالل  اللقاءات والزيارات   ،السياسية واالقتصادية والثقافية مجاالت المختلفةالفي 

حسن حاالتها ،  وتعتبر هذه العالقات في أخيرةخاصة في الخمس سنوات األ  ،البلدينالمتبادلة بين 
 اإلقليمية بالظروفت محكومة يلكن هذه العالقات بق ،توقيع أوسلو تسبق يمقارنة بالفترة الت

ر والمناطق الذي يسيطر على جميع المعاب ،بشكل خاصبالعامل اإلسرائيلي ،  بشكل عام والدولية
فقد تم توقيع  ،يقاعات اتفاقياتها معهضبط سلوك السلطة الفلسطينية وفق إوي ،الحدودية بين البلدين

ولكن عند  ،البرامج التنفيذية بين الجانبين الفلسطيني واألردنيو العديد من االتفاقيات والبروتوكوالت 
تعيق تطبيقها على أرض الواقع مما  يسرائيلية التتتصادم باإلجراءات اإلاالتفاقيات تنفيذ هذه 

العالقات  فتبقى ردنية الفلسطينية في شتى المجاالت المختلفةعلى العالقات األ ينعكس سلبا  
من  يسرائيل هن إطالما أبل والتراجع  ؛ردنية الفلسطينية في حالة من التوتر وعدم االستقراراأل

 غير مباشر.مباشر و هذه العالقات بشكل  ييتحكم ف
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 الرابعالفصل 
 ردنيةال  العالقات على وتداعياتها الفلسطينية القضية لحل المطروحة التسوية مشاريع

 :(2014-2000)عام من الفلسطينية

تسوية الصراع الفلسطيني لحل و خطط المشاريع و المبادرات و الشهدت هذه المرحلة العديد من 
ا فقد تعددت مشاريعه 2014))عام وحتى ( (2000عام من في الفترة الممتدة سرائيلياإل

في ترتيبات  كثر حضورا  هي األ هتاوتصور  ،قوى ومضامينها ولكن بقي التأثير األمريكي هو األ
ن ،وضاع المنطقةأ  األردنية العالقات على مؤثره انعكاساتكان  لها  المشاريعو المبادرات   هذه وا 

 ويعتبرها وفلسطين ناألرد فيها يشترك والتي ،النهائي الوضع قضايا تناقش فهي الفلسطينية
 .والمياه والحدود والالجئين القدس قضية :مثل ،األردني للشعب العليا المصالح بمثابة األردن
 العالقات على وتداعياتها الفلسطينية القضية لحل المطروحة التسوية مشاريع الفصل هذا يتناول
 (.2014-2000)عام من الفلسطينية األردنية
 للسالم العربية المبادرة: بعنوان األول المبحث رئيسة، مباحث ثالثة في الفصل هذا وجاء

 الطريق خارطة خطة فبعنوان الثاني المبحث أما الفلسطينية، األردنية العالقات على وتداعياتها
 كيري  جون  خطة: الثالث المبحث يتناول بينما الفلسطينية، األردنية العالقات على وتداعياتها
 .الفلسطينية األردنية العالقات على تداعياتها

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



103 
 

 :ردنيةال  الفلسطينية العالقات على وتداعياتها للسالم العربية المبادرة -:ولال  المبحث

 (:م(2002عام للسالم العربية المبادرة

 :العربية المبادرة طرح ظروف :أولا 

 فبادر ،سعوديون  هم منفذيها نأ تبين عندما2001) سبتمبر يلولأ/(11 منذ التحضير للمبادرة بدأ
 فولدت ،والمسلمين العرب عن مريكيةاأل المخاوف إلزالة مضادة بحمله هللا عبد ميراأل العهد ولي
 المبادرة فكانت ،الثانية الفلسطينية واالنتفاضة 2001) سبتمبر/(11 حداثأ رحم من  مبادرةال

 قوامها والمسلمين العرب عن مريكييناأل ىلد ذهنية صورة بناء لمنع دبلوماسي هجوم بمثابة
 . (2011:121قريع،(  الفلسطينية راضياأل في الحاصل التدهور لوقفو  والعنف رهاباإل
 تايمز نيويورك صحيفة معه جرتهاأ مقابلة خالل فردمان توماس األمريكي الكاتب كشف و

 العربية المملكة وأكدتها ،للسالم هللا عبد الملك مبادرة عن 2002)فبراير (18 في األمريكية
 الكامل السالم مقابل العربية األراضي من إسرائيل انسحاب على المبادرة هذه وأكدت السعودية،
 . (2004:493صالح،(إسرائيل مع العربي والتطبيع
 عليها وافقت عندما عربية فكرة لىإ تحولت ثم سعودية فكرة أنها على العربية المبادرة فكرة وبدأت
 مارس (28-27)تاريخ في بيروت في عقدت التي العربية القمة مؤتمر في العربية الدول غالبية

 . 113):2008كامل،) 2002

 :العربية المبادرة مضمون  :ثانياا   

 -:التالي على العربية المبادرة وتنص  
 من الرابع ىوحت السوري  الجوالن فيها بما المحتلة العربية األراضي من الكامل نسحاباال  1-
 .لبنان جنوب في محتلة زالت ما التي واألراضي (1967)  عام حزيران

 العامة الجمعية لقرار وفقا   هعلي يتفق الفلسطينيين الالجئين لمشكلة عادل حل إلى التوصل  2-
 . (makofske2013:1).(194) .رقم المتحدة لألمم

 المحتلة الفلسطينية األراضي على سيادة ذات مستقلة فلسطينية دولة قيام قبول  3-  
 شقر،األ( الشرقية القدس عاصمتهاو ، وقطاع الغربية الضفة في1967))عام

 . (2003:52،53بسيسو،
 -:يلي بما العربية الدول تقوم وعندئذ

 تحقيق مع سرائيلإ وبين بينها سالم اتفاقية في والدخول منتهيا   اإلسرائيلي العربي النزاع عتبارا 1-
 . ((makofske2013:1 المنطقة دول لجميع األمن  

 .الشامل السالم طارإ في إسرائيل مع طبيعية عالقات نشاءإ 2-
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 البلدان في الخاص والوضع يتنافى الذي الفلسطيني التوطين أشكال كافة رفض ضمان 3-
 .العربية

 وحقنا   السالم فرص لحماية المبادرة لقبول جميعا   سرائيليينواإل إسرائيل حكومة المجلس يدعو4-
 .للدماء

 .المبادرة هذه دعم إلى ومنظماته دوله بكل الدولي المجتمع المجلس يدعو5- 

           االتصاالت إلجراء المعنية عضاءاأل الدول من عدد من خاصة لجنة تشكيل المجلس يطلب6-
 . (2002:296،279وأخرون، نصوي (المبادرة لهذه الالزمة
   مشروع محل بيروت في المنعقد القمة في العربية لو الد جامعه تبنتها والتي العربية المبادرة وحلت
 ال والتي، سرائيلإ مع للسالم العربية الرؤيا هي العربية المبادرة صبحتأو  (1982) عام للسالم فاس

 .  (2012:175صالح،) سابقاتها عن جوهرها في تختلف
 منصوص هو كما الالجئين عودة حق عن تخلت العربية المبادرة أن سبق يتضح وفي ضوء ما

 قبل قد العربية للمبادرة والمؤيدة الداعمة العربية الدول كأحد األردن وأن (194) القرار في علية
 تناقض فيها المبادرة وأن   ،الالجئين لقضية هعلي متفق لحل قبوله خالل من التوطين أبمبد ضمنا  
 التوطين أشكال وترفض عليه متفق حل خالل من الالجئين قضية بحل تطالب فهي كبير

 بحق يطالب الذي (194) قرار مع يتناقض ما وهذا ،فيها المقيمين العربية الدول في للفلسطينيين
 قضية بأهم أطاحت قد العربية فالمبادرة ،هناك أو هنا اتفاق أي دون  مطلق بشكل والتعويض العودة

 بين اتفاق شبه هناكيظهر أن   لذلك ،الالجئين قضية وهي أال سرائيلياإل الفلسطيني الصراع في
 التعويضات بعض مقابل وشعوبهم بلدانهم حساب على الالجئين قضية حل على العربية الدول

 المبادرة أن كما، عليها سيحصلون  التي االقتصادية المشاريع خالل من الالجئين وضع وتحسين
 . قبل ذي من أكثر واضح بشكل إسرائيل مع طبيعية عالقات بإقامة قبلت العربية

 
 :للسالم العربية المبادرة من المعنية الطراف موقف :ثالثاا 

 :العربية المبادرة من الفلسطيني الموقف1-

 :الرسمي الفلسطيني الموقف-أ

 الذى شعث نبيل /الدكتور لسان على وذلك ،العربية بالمبادرة ترحيبه عن الفلسطيني المفاوض أعلن
 تضمنت المبادرة نأ الجميع ئنا  مطم   الفلسطينية، السلطة مؤسسات في قرارهاا  و  المبادرة مناقشة قبل

 نص عن الكشف تم وعندما ،الفلسطينيين الالجئين قضية فيها بما الفلسطينية الجوانب جميع
 الكريم عبد(الالجئين عودة لحق المبادرة تطرق  لعدم القلق من حالة سادت المبادرة

 . (60:،2003خرون،آو 
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 تتفق بنود من تحمله لما عنها عالناإل فور العربية بالمبادرة الفلسطينية السياسية القيادة ورحبت
 بالتشاور ذلك تم حيث ،االسرائيلي الفلسطيني الصراع إلنهاء الفلسطينية التحرير منظمة رؤية مع
 . 135):،2011قريع،(واألردن مصر وخاصه العربية الدول   مع

  :الشعبي الفلسطيني الموقف -ب

 فاتر بشكل بيروت في العربية القمة خاص بشكل ن و ئوالالج عامة الفلسطيني الشعب استقبل  
 في عنها علنأ  والتي، العربية المبادرة في العودة حق عن اضمن   وتنازلها الالجئين قضية لتجاهلها

 . (2003:60خرون،أو  الكريم عبد(الالجئين لقضية علية متفق عادل بحل وقبولها القمة
أعلن  ياسر عرفات رئيس حركة فتح ورئيس السلطة الفلسطينية عن قبوله  فقد فتح حركة ماأ

لواشنطن إلخبارهم بموافقة فتح  مازن القيادي بحركة فتح ، حيث تم إرسال أبيبالمبادرة العربية
 .  2007)المبادرة العربية)صحيفة هآرتس، وعرفات على

 الحركة مؤسس ياسين أحمد وقال، هللا عبد األمير لمبادرة معارضتها عن حماس حركة وأعلنت
 ناآل اليهودية الدولة عليها تقوم التي فلسطين أراضي عن يتنازل مقترح أي ترفض حماس إن"
 . (2002األوسط، الشرق  صحيفة")

 رفضها شهاب داوود باسمها المتحدث لسان وعلى غزة قطاع في اإلسالمي الجهاد حركة وأعلنت
 وصريحه مباشرة هاناتإ  في سببا   كانت العربية المبادرة استمرار أن نقول نحن" :فقال للمبادرة
  ."للعرب الصهيوني الكيان وجهها

 ىولاأل اللحظة منذ الفلسطيني الموقف فيحالة من التناقض  ظهور يتضحوفي ضوء ما سبق 
 العربية المبادرة أيدت والتي، الفلسطينية السلطة بين اختالفات فهناك العربية المبادرة عن لإلعالن
 بحل تقبل ألنها وبعض الفصائل الفلسطينية خاصة حركتي حماس والجهاد االسالمي وساندتها

 ماكنأ في الفلسطينيين الالجئين توطين اعملي   يعني والذي الالجئين، عودة لحق عادل غير
 اتفاق ألي المرجعية هي وتصبح، الدولية الشرعية قرارات العربية المبادرة تهمل وبذلك تواجدهم

 من األخرى  العربية والقضايا الفلسطينية القضية على ا  خطر  يشكل وهذا ،المستقبل في سالم
 والتي 194)،242)القرار خاصة المتحدة مماأل وقرارات الدولية المرجعيات من خراجهاإ خالل

  .أخرى  سالم مبادرة أي من كثرأ الفلسطينيين عطتأ 

 :المبادرة العربية للسالم من الدولي الموقف2-

 التي العربية السالم بمبادرة العربية الدول من وعدد المتحدة واألمم األوربي االتحاد من ل  ك   رحب 
 . (2004:493صالح،(السعودية العربية المملكة عهد ولي هللا عبد األمير قدمها 
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 الدعم عن 2001)يناير29/ )في وربي لعملية السالممبعوث االتحاد األ سوالنا خافيير وأعلن 
 ضمن دولتين إقامة المنطقة في للصراع األفضل الحل نإ ":فقال للسالم العربية للمبادرة وربياأل

 . (2012:17،صالح(وربياأل االتحاد يدعمه ما وهو للسالم العربية المبادرة سياق
 مقترحات إن "ياتن كريس الخارجية بالعالقات والمكلف األوربي االتحاد باسم المفوض وأعلن
 به تمر الذي السياسي المأزق  من لخروجل المساعدة ويمكنها األهمية بالغة هللا عبد األمير
 . (2002األوسط، الشرق  صحيفة(المنطقة
   جديدة فرصة أنها معتبرا   المبادرة بهذه ترحيبه عن المتحدة لألمم العام األمين عنان كوفي وأعلن
 سوالنا خافيير وربياأل االتحاد في الخارجية العالقات منسق برع   كما تفوت، ال أن يجب للسالم
 هللا عبد األمير ومقابلة السعودية العربية للمملكة بزيارة قامو  ،المبادرة هذه بنجاح تفاؤله عن

 هوبرت الفرنسي الخارجية وزير أعلن فقد الفرنسي الموقف أما المبادرة تفاصيل على لالطالع
 الشرق  في للصراع حل عن البحث إطار في وربيةاأل السياسة مع تتفق العربية المبادرة أن فدرين

 الصراع لحل المنطقة في الروسية والسياسية تتفق العربية المبادرة أن الروس عتبرا  ،كما وسطاأل
 .(2002الشهابي،( دائم بشكل سرائيلياإل الفلسطيني

 الشرق  في السعودية السالم لمبادرة روسيا دعم عن إيفانوف إيجور الروسي الخارجية وزير وعبر
 العهد ولي طلقهاأ التي المبادرة إن":فيه قالت بيانا   الروسية الخارجية وزارة وأصدرت األوسط

 الشرق  حول المتحدة األمم وقرارات مدريد مؤتمر مبادئ تخدم ألنها ه،يجابيإ هللا عبد ميراأل
 .(2002األوسط، الشرق  صحيفة(األوسط
 :المريكي الموقف   3-  

 هذه قرارإ على (2002)عام بيروت قمة في المجتمعة العربية الدول مريكيةاأل اإلدارة حثت-1
 مريكيةاأل اإلعالم وسائل في المبادرة لهذه الترويج على مريكيةاأل اإلدارة وعملت المبادرة

 . (2009شعل،األ)
 ريتشارد بيضاأل البيت باسم المتحدث وصفرحبت اإلدارة االمريكية بالمبادرة العربية فقد  -2

 فقد باول كولن مريكياأل الخارجية وزير أما "،والمهمة  يجابيةاإل بالخطوة " المبادرة باوتشر
 الرئيس وكان ،التفاصيل من لمزيد حاجة هناك أن وأضاف "مهمه خطوه "بأنها األخر هو وصفها
 أنها مع "باألمل مفعمة مذكرة "بأنها ووصفها هللا عبد ميراأل العهد ولي أفكار "مدح " قد بوش
 نحن :"فقالت تحديدا   أكثر كانت رايس كونداليزا مريكياأل القومي األمن مستشارة ،أما إنجازا   ليست
 الدول بين العالقات تطبيع أن صراحة لإلعالن مستعدا   كان هللا عبد ميراأل أن حقيقة نقدر

 عام قبل ما حدود إلى بالعودة المتعلق البند رفضت رايس وكانت ،نا  ممك مرا  أ سرائيلا  و  العربية
ن (1967)  المبادرة هذه ثارتأو  ،الجانبين بين للمفاوضات تخضع أن يجب الحدود قضية وا 
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 في المسؤولين للقاء بيرنز وليم الخارجية وزير مساعد فأرسلت مريكيةاأل دارةاإل ىلد الفضول
 . (2011:132،133قريع،( الخطة لمناقشة السعودية العربية المملكة

عند  المبادرة هذه فطمست االزدواجية من بنوع العربية المبادرة مع األمريكية دارةاإل تعاملت3-
 طاولة على بقيت والتي ،الطريق خارطة باسم عرفت والتي ،رؤيته للسالم بوش عالن الرئيسإ 

 الطريق خارطة بخطة وتمسكوا ،تطبيقها عن المبادرة أصحاب وتراجع الصراع إلنهاء المفاوضات
 . (2007:1ني،دالمج(

 خالل من،  جديد من العربية للمبادرة الزخم في والية بوش الثانية مريكيةاأل اإلدارة عادتأ 4-
 مع ،مؤقته بحدود فلسطينية دولة إقامة في تتمثل التي  النقاط  طرح طريق عن عليها االلتفاف
 بقضية المتعلق البند خاصة،  المبادرة على جوهري  تعديل بإجراء العربية الدول قناعإ ضرورة
 راضياأل من اإلسرائيلي االنسحاب مساحةى مستو  في النظر إعادة وكذلك الفلسطينيين، الالجئين
قامة التطبيع خطوة وتقديم،  (1967) عام المحتلة  حاللإ موضوع قبل سرائيلإ مع عالقات وا 
 دعم على والعمل الدولتين بحل والتزامها األمريكية المتحدة الواليات تعهد مقابل وذلك ، السالم

 السالم أبمبد اللتزامهما الدولي والحشد الدعم توفير خالل من واإلسرائيلي الفلسطيني الجانبين
نهاء  . (2012الدين، سعد(اإلسرائيلي الفلسطيني الصراع وا 

 نقطة واعتبرها العربية المبادرة لىإ القاهرة في لقاهأ الذيه خطاب في وباماأ باراك الرئيس أشار 5-
 إقامة يتضمن والذي فيها األخير البند  من بدء   المبادرة تطبيق يجب وأنه ،العرب قبل من البداية

 العربية المبادرة تطبيق يريد وباماأ أن العرب وفهم، العربية والدول سرائيلإ بين تطبيع عالقات
 . (2009شعل،األ) اإلسرائيليةة الرؤي حسب

 طياته في حمل للسالم العربية المبادرة من األمريكي الموقف نأ وفي ضوء ما سبق يتضح
 األمريكية دارةاإل فانحازت  ، المبادرة لهذه الفعلي التطبيق عن ابعيد   عالميةإ  وفبركة ازدواجية
 ومصالح تتعارض التيو ، التحفظات التي أعلنت عنها بعض خالل من ذلك وظهر ،إلسرائيل
 المتعلقة المبادرة بنود بعض تطبيق في رغبتها عن عبرت فقد،  سرائيلياإل القومي األمن

 أمن على بالحفاظ يسمح بما العربية الدول مع عالقات إقامة في والمتمثلة ،اإلسرائيلية بالمصالح
 .سرائيلإ

 :من المبادرة العربية للسالم اإلسرائيلي الموقف4-
 واإليجابية لالهتمام بالمثيرة" العربية المبادرة بيرس شمعون  اإلسرائيلي الخارجية وزير وصف 

 هللا عبد األمير العهد ولي ادع فقد) كتساف موشي (اإلسرائيلي الرئيس ماأ "،والرائعة والجديدة
 غير من نهأو  ،القدس لزيارة هرفض عن هللا عبد ميراأل وأعلن المبادرة لمناقشة القدس لزيارة
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 رئيلأ اإلسرائيلي الوزراء رئيس وأعلن ، الرياض في الوزراء رئيس أو اإلسرائيلي بالرئيس المرحب
 . 123):2011قريع،(معهم الخطة ومناقشة السعوديين المسؤولين للقاء استعداده عن شارون 

 أنحاء في واسعة عسكرية بحملة بقيامها وذلك ،كامل بشكل العربية المبادرة إسرائيل تجاهلتثم 
 ىمبن في إقامته بمقر هللا رام مدينة في عرفات ياسر الرئيس محاصرة ثم ومن ،الغربية الضفة

 . (2011:124قريع،(اإلسرائيليين الجنود فالآو  الدبابات ارتال بمشاركة المقاطعة
 قادر أنه يدرك فهو "فيه كتبت الذي الحبر تساوي  ال أنها :" العربية المبادرة عن شارون  وقال
 يمكنه وأنه،  المحتلة ضيار األ من االنسحاب دون  الصهيوني المشروع في قدما   المضي على

 . (2010الريفي،( مجاني بشكل والفلسطينيين العرب قبل من أخرى  تنازالت على الحصول
 رفضت فقد عليها التفاوض يمكن ومقترحات أفكار مجرد أنها على المبادرة لهذه سرائيلإ ونظرت

 التفاوض سرائيليةإ حكومة ألي يمكن ال أحمر خطا   ذلك واعتبرت ،العودة بحق المتعلق البند
 "إلسرائيل سيئة خطة العربية المبادرة إن):  " غلبوع عاموس) اإلسرائيلي الكاتب وتحدث ،عليه

 وقال، حولها الحديث يمكن اقتراحات وليس سرائيلإ على مالءاتإ تفرض، المبادرة أن واعتبر
 الالجئين من التخلص يجب ""(شوفال زلمان) المتحدة الواليات في السابق اإلسرائيلي السفير

 سعد")تواجدهم أماكن في البقية وتوطين الفلسطينية الدولة إقامة على الموافقة عبر الفلسطينيين
 .(2012الدين،
 تبادل مبدئ تضمنت العربية المبادرة على التعديالت بعض بإجراء الحقة فترة في سرائيلإ وطالبت
 عقد أثناء اإلسرائيلية المطالب العرب ورفض ،الفلسطينيين الالجئين عودة حق ورفض،  األراضي

 تغيير هي المطالب هذه العربية الدول اعتبرت فقد،  (2007) عام الرياض في العربية القمة
 ألي العربية الدول رفض عن الفيصل سعود السعودي الخارجية وزير أعلنو  ،بالمبادرة جوهري 
 الشرق  صحيفة(السالم لعملية أساسي كمرتكز عربي بدعم حظيت والتي ،المبادرة على تعديل

 .(2007االوسط،
 لحل األراضي تبادلأ بمبد القبول وهو المبادرة على تعديل بإجراء العرب قبل الحقة وفى فترة
 من الرابع خطوط ىحت المحتلة األراضي من اإلسرائيلي نسحابباال المتعلق الثاني البند مشكله
 شأنه من والذي اإلسرائيلية الدولة بيهودية االعتراف العرب من طلب نتنياهو أن إال ، نحزيرا
 يمكن سالم أي أن نتنياهو أعلن ،كما (1948) عام المحتلة راضياأل من الفلسطينيين طرد

 . 2013)القاف،(الصهيوني المجتمع داخل الستفتاء سيخضع الفلسطينيين مع هليإ التوصل

 العربية مبادرةالعن  عالنتم اإل عندما سرائيليينبعض القادة اإل أن وفي ضوء ما سبق يتضح
برت في الحقيقة ع   عيون لكنذر الرماد في اللو  ،العالميي العام يجابية لخداع الرأوصفوها بأنها إ

 من مزيدا   العرب تقديم على تراهن كانت الواقع فهيرض إسرائيل عن رفضها للمبادرة على أ
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 بعد خاصة العربية، بالمبادرة للقبول ضغط أي عليها يمارس لم فإسرائيل ،المستقبل في التنازالت
 من اتخذت والتي ،سرائيلإ صالح في الظروف جميع فكانت سبتمبر من عشر الحادي أحداث

 الرفض فكان رهاباال محاربة ذريعة تحت الفلسطينية المقاومة لمحاربة حجه حداثاأل هذه
 .متوقعا   أمرا    للمبادرة اإلسرائيلي

 :الفلسطينية ردنيةال  العالقات على وتداعياتها السالم مبادرة من الردن موقف :  رابعا  

 :الرسمي الردني الموقف :أ
 في اإلسرائيلي العربي الصراع إلنهاء امالئم   حال   تمثل ألنها العربية السالم مبادرة األردن أيد 

 لقضية علية متفق لحل ىتسع فهي ،للتطبيق وقابلة وعملية متوازنة ا  أفكار  تقدم هااعتبار ، ب المنطقة
 وكذلك،  (194)القرار وخاصة الدولية الشرعية قرارات ساسأ على الفلسطينيين الالجئين
قامة،  (1967 )عام المحتلة العربية األراضي من الكامل االنسحاب  المستقلة الفلسطينية الدولة وا 

 ( 2015الغد، صحيفة(إلسرائيل األمن وتحقيق العربي والعالم سرائيلإ بين عالقات إقامة مقابل
عن  تحدث 2002)مارس14)في اللبنانية الحوادث صحيفة مع الثاني هللا عبد للملك مقابلة وفي

 وسطاأل الشرق  في السالم إلحالل هللا عبد ميراأل مبادرة يدأ ردناأل أن:" قائال   المبادرة قبل طرحها
 طارإ في تندرج وهي ،السالم تحقيق في العربية الرغبة تجسد المبادرة هذه وأن عنها اإلعالن منذ

 . 14/3/2002 )الكويتية االنباء وكالة")الدولية الشرعية قرارات
 األمنية خاصة اإلسرائيلية االهتمامات تعالج ألنها العربية المبادرة لقبول إسرائيل األردن ودعا

 عالقات إلقامة الرئيسية البوابة شكلت و ،المنطقة في شاملة تسويةإلى  التوصل تضمن وأنها،
 فعلينا " :فقال الثاني عبدهللا الملك تحدث هذا وعن ،سالميواإل العربي العالمين مع طبيعية
 باإلجماع وافقنا عندما الحقيقة تلك العربية الدول دركتأ وقد ،السالم أجل من نجازف أن جميعا  
 هم وما ،الناس يريده ما لتحقيق للجانبين امسار   أمامنا تضع التي العربية السالم مبادرة على

 أمنية وضمانات عربية دولة كل مع طبيعية وعالقات سرائيلإ مع شاملة سالم معاهدة الية بحاجة
 كل هإلي تاق حلم وهو الصراع إنهاء ذلك من واألهم، سرائيلإ فيها بما المنطقة دول لكل شاملة

 . (2010:21الرحمن، لحنيطي،عبد)ا " سرائيلإ نشاءإ منذ سرائيليإ
 واضحة مفاوضات إلجراء مناسبه أرضية توفر العربية المبادرة أن لىإ هللا عبد الملك أشارو 

 وأخذ ،السالم خيار تجاه العربي اإلجماع عن تعبر والتي ،الواقع أرض على نتائج إلى تؤدي
 الشعب حقوق  السترجاع الدولي المجتمع لدى العربية المبادرة ترويج عاتقة على هللا عبد الملك

 نبيل /الدكتور بيرزيت جامعه رئيس لقائه بعد األردني للتلفزيون  هللا عبد الملك وصرح ،الفلسطيني
 العربية المبادرة على االعتماد من نطالقا  ا التسوية مسار إحياء على األردن عمل":فقال قسيس
 . (2007الثاني، هللا عبد الملك جاللة موقع")للسالم
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 الكونجرس في ألقاه الذي خطابه خالل العربية للمبادرة واألهمية الزخم بإعادة هللا عبد الملك وقام
 مسيرة في عليها االعتماد يمكن سياسية مرجعية لتكون  لتسويقها آليات بتقديم وطالب، األمريكي

 على التأكيد العرب القادة أعاد الرياض قمة ففي ،مهيئة الدولية األجواء وأن ،السلمية المفاوضات
صحيفه الرأي )"المبادرة استعادة قمه" الرياض قمة وسميت للسالم العربية المبادرة
 .(2007،األردنية

 غير  الرسمي: الردني الموقف .ب
 مبادرة )المسلمين اإلخوان لجماعة السياسي الذراع(األردني اإلسالمي العمل جبهة حزب انتقد
 وأصدر ،ديارهم إلى الفلسطينيين الالجئين عودة حق قضية تجاهلت أنها معتبرا   هللا عبد ميراأل

 من طردوا  فلسطيني ماليين خمسة لحقوق  تجاهال   تشكل العربية المبادرة إن":فيه قال ا  بيان الحزب
 ميراأل هبيان في الحزب وطالب "،الفلسطينيين الالجئين عودة حق لقرار إلغاء وتشكل وطنهم،

 العودة في الفلسطيني الشعب بحق السعودية تمسك على يؤكد سعودي موقف بإصدار هللا عبد
 . (2002األوسط، الشرق  صحيفة(ديارهم إلى
ردن عن رفضها األسياسية  والنقابات المهنية في ردنية  بجميع اطيافها الالمعارضة األ علنت أ 

تخرج عن السياق العام  ردنية لملكن المعارضة األ ،ربية عند صدورهاومعارضتها للمبادرة الع
 . (:مقابله2015)دبور،ردني فهي  ملتزمة بسياسة النظام الى حد ماللنظام األ
 العربية المبادرة بسحب العرب والرؤساء الملوك األردن في العودة حق عن الدفاع لجنة وطالبت
 سقطتأ فهي (20/11/2011)الموافق ربعاءاأل بتاريخ اللجنة أصدرته بيان خالل من،  للسالم
 وأكدت ،اإلسرائيلي الجانب مع توافقي بشكل الالجئين لقضية عادل بحل واستبدلته العودة حق

 الفلسطيني المركز(بالتقادم يسقط أن يمكن ال وجماعي فردي حق العودة حق أن اللجنة
 . (2011لإلعالم

 فهي ، جديد من للسالم العربية المبادرة إحياء على عملت التي العربية الدول أكثر من األردن إن
 إيجابي انعكاس من ذلك في لما الجغرافي والتواصل السيادة ذات الفلسطينية الدولة إقامة تحقق
 بالمبادرة الدولي المجتمع تذكيربذل جهدا  كبيرا  ل  األردن فإن وكذلك األردني، الوطني األمن على

 والتي ،الطريق خارطة خطة ضمن العربية المبادرة إدراج من األردن تمكن ىحت للسالم العربية
 . (2015الغد، صحيفة(المنطقة في السالم لعملية أساسية مرجعية أصبحت

 والموقف األردني الرسمي أن هناك حالة من التناقض بين الموقف يتضح وفي ضوء ما سبق 
 عنردنية ت القوى السياسية األبر فقد ع  ، تجاه المبادرة العربية ردنيةاأل السياسية والقوي  الشعبي
تبادل  ومبدأ ،لتنازل عن حق عودة الالجئينا يرفض األردني فالشعب العربية للمبادرة رفضها

 فقدان من حالة خلق وهذا الجانبين، بين سالم اتفاقية وجود رغم ،سرائيلإ مع التطبيعو  راضياأل
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 هذه بسحب تطالب أصوات وظهرت ،العربية المبادرة تجاه األردن داخل السياسي االستقرار
 ،الالجئين بقضية يتعلق فيما خاصة األردن على خطيرة انعكاسات من لها لما العربية المبادرة

 األردني النظام وبموافقة للمبادرة "الرسمي العربي والتأييد الموافقة ضمن يأتي التطبيع خطر وأن
 بالدول ولىاأل كان لذا سرائيلإ مع عالقة أي تربطها ال العربية الدول بعض أن من بالرغم
 وبشكل سرائيلإ مع التطبيع تقديم قبل واالستقالل التحرر في شعوبها حقوق  تحصيل العربية
  .مجاني

 : الفلسطينية ردنيةال  العالقات محددات على العربية للمبادرة السلبية ثاراآلخامساا : 
 الخطوط لكل وتجاوز العربي الموقف في ستراتيجياإل التحول عن للسالم العربية المبادرة عبرت
 وصوال مسبوق  غير بشكل عن حقوق العرب نزوال   تشكل وهي عليها المتعارف العربية الحمر
 . (2012:1قريع،(المنطقة في السالم لعملية ونهائي شامل لحل

  مع جنب ىلإ جنبا   تقرأ أن يجب للسالم العربية المبادرة إن الالجئين قضية صعيد ىعل 
 قاله ما التصريحات هذه أهم من فكان واألـردنية الفلسطينية القيادتين عن الصادرة التصريحات

 قضية لحل استعداده "عن 2002)فبرابر(12في  "تايمز نيويورك" لصحيفة عرفات الرئيس
 عبدالكريم")الصهيونية للمشروع الديمغرافية المخاوف االعتبار بعين خذا  آ الالجئين

 . (59 2003:خرون،آو 
 الرئيس أقوال مع ما حد إلى متطابق المعشر مروان األسبق األردني الخارجية وزير تصريح وكان

 اإلسرائيلية الديمغرافية المخاوف يشمل الالجئين لقضية علية المتفق الحل نإ" :قال حين عرفات
 صرحو ،"سرائيلإ ىلإ العودة لهم المسموح ينالفلسطيني لمجموع الكوتة نظام ذلك في يمكن حيث

 نحن " :فقال 2008) سبتمبر14 ) بتاريخ اإلسرائيلية هآرتس صحيفةل عباس محمود الرئيس
 ويتم إليها يعودون  سوف الذين ينالفلسطيني الالجئين عدد حول سرائيلإ مع محادثات إقامة ننوي 

 بعودة نطالب سوف أننا أقول ولكني ،الخمسة الماليين جميع بعودة مطالبتي عدم على انتقادي
 سرائيلإ إلى يعودون  ال الذين الفلسطينيين أن "وأضاف "...سرائيلإ ىال الالجئين من معقول عدد

 سيتلقون  فإنهم فيها يعيشون  التي البلدان في البقاء قرروا ما ذاا  و  لفلسطين العودة يستطيعون 
 . (2008رتس،)صحيفة هآ "التعويض

سالمية" إن األردن يحرص على ذ العلوم السياسية في الجامعة اإلستاوعن ذلك يقول أمين دبور أ
ي وفي حال خرج بقاء الالجئين الفلسطينيين في األردن لكي يكون دولة بالمعني الحقيق

ى بعض القبائل االردني فقط يسيطر عل لة الفلسطينية يبقي الملكو ردن الى الدالفلسطينيين من األ
لالستهالك  ئين الفلسطيني هيما إعالنه بالمطالبة بحق عودة الالجأ ،ردنالبدوية في شرق األ
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 نالمحلي لكى يتساوق مع الموقف الفلسطيني عندما كان يطالب بحق عودة الالجئين الفلسطينيي
 . (:مقابله2015)دبور،

 للسالم العربية المبادرة تجاه واألردني الفلسطيني الجانبين عن الصادرة التصريحات جميع إن
 الكيان يحفظ بما ، اإلسرائيلية والمصالح الدولية الشرعية قرارات بين موائمة عمل ىلإ تهدف

  فلسطينية دولة بإقامة تنتهي شاملة تسوية ىلإ للتوصل الديمغرافي التوسع من الصهيوني
 إلقناع يحتاج المبادرة هذه بنود تطبيق وأن ،فيها بالعيش الراغبين الفلسطينيين الالجئين الستقبال
 الحقائق تجاهل حالة وفي  الواقع أرض على المستجدات المبادرة هذه تراعي بحيث الالجئين
 . (34العدد 2014العودة، حق جريدة(قسري  بشكل التوطين يصبح

 بالدرجة المعنيتان الدولتان وهما، واألردني الفلسطيني الجانبين أنيتضح وفي ضوء ما سبق 
على تسويقها  وقدما الدعم الكامل لها وعمال  ، العربية بالمبادرة قبال قد الالجئين قضية من ىاألول

 بمبدأ والقبول الالجئين عودة حق عن بالتنازل قبال أنهما ضمنا   يعني فهذا لدى المجتمع الدولي
ومن  ،فاألردنذلك  التصريحات التي صدرت عن الجانبين تجاه قضية الالجئين  ويؤكد ،التوطين

 األردن في الديمغرافي التوازن  لدعم وذلك ،األردنية الجنسية الالجئين منح على عمل جهة أخرى 
 ،الالجئين توطين على عمل الواقع أرض وعلى األردن فإن لذا ،السياسي االستقرار ولضمان

 الالجئين بعودة الخاص (194)القرار تطبيق ضرورة حول اإلعالمية تصريحاته يخالف ما وهذا
 الجانب وكذلك الزائفة التصريحات بهذه والعربي األردنيالشعب  يخدع وبالتالي ،الفلسطينيين
 المتواجد هشعب من جزء عنه تخلي خالل من الالجئين توطينب اضمن   قبل أيضا   فهو الفلسطيني

 على ينص الذي (194)القرار عن هوتخلي الالجئين لقضيةه علي متفق بحل وقبوله األردن في
 .ويؤكد ذلك قبولهم بالمبادرة العربية وتصريحات القيادة الفلسطينية ،وتعويضه الالجئين عودة

 الدولة عاصمة هي الشرقية القدس تكون  بأن العربية المبادرة نصت :القدس قضية صعيد علىو 
 . (52 2003:بسيسو، شقر،األ( سيادة وذات الفلسطينية

تنص  التيبالمبادرة العربية  قبال واألردني الفلسطيني الجانبين أنفي ضوء ما سبق يتضح و  
 عن الجانبين تخلي أيضا   يعني فهذاعاصمة الدولة الفلسطينية هي على جعل القدس الشرقية 

 يحق وال المسلمين ىلد المقدسة المدينة من أساسي جزء هي والتي الغربية القدس أرض باقي
 المقدسة المدينة في الواقع باألمر التسليم وبالتالي ،الغربية بالقدس المطالبة عربي مواطن ألي
 رعاية في التاريخي دورهم عن ايتخلو  أن العربية بالمبادرة اقبلو  الذين األردنيين على أنه كما

 في اإلسرائيلية األردنية السالم اتفاقية ياهمإ منحتها والتي القدس مدينة في المقدسة األماكن
 . (1994)عام
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 تتضمن السعودية عليها أكدت التي العربية المبادرة نا  : و الحدود قضية صعيد على أما
 على الفلسطينية الدولة وقيام (1967 )عام المحتلة األراضي من الكامل اإلسرائيلي االنسحاب

 . (2004:493صالح،)  الحدود من المساحة هذه
 سرائيلإ في الفلسطينية  األراضي من دونم مليون (20) يقارب ما على سرائيلإ سيطرة يعني وهذا
 ،هلهاأ  هجرها وقريه مدينة (675) على سرائيلإ سيطرة وكذلك، ثمن وبدون  قانوني بشكل

 ىلإ باإلضافة،  فلسطين من سنويا   سرائيلإ تسرقها المياه من مكعب متر مليون (2000و)
 وغيرها انئو وم ومطارات طرق  من لفلسطين التحتية نيةالب كافة على السيطرة

 (2009:150،151الودية،)
 الفلسطينية الدولة بإقامة والمتعلق الثاني بالبند قبال قد واألردني الفلسطيني الجانبين أن بما و

 باقي عن التنازل بقبولهما اصريح   اعتراف ا يعني فهذا ستراتيجيإ كخيار (1967) عام حدود على
 عربي أو فلسطيني طرف ألي يحق ال وبالتالي "سرائيلإ دولة" والمسماة التاريخية فلسطين
 .األرض بهذه المطالبة

أثرت على العالقات األردنية الفلسطينية فسببت  العربية المبادرة أن وفي ضوء ما سبق يتضح
)القدس والالجئين الجوهريةبقت القضايا فقد أ ،الفلسطيني واألردني جانبينبين ال حالة من االرتياح

بسبب الموافقة  تحدث هذه المبادرة أي تغير في العالقات األردنية الفلسطينية لمكما  ،والحدود(
توطين بعتبرت بمثابة شرعية للتغطية على التنازل األردني والفلسطيني لقبولهم العربية التي ا 

كثر ذلك التنازل أيضا  عن جزء أ، وكم من األراضي الفلسطينيةالتنازل عن جزء مهو  ،الالجئين
مسئولية  ناألردن والفلسطينييوساعدت المبادرة العربية عدم تحمل  ،أهمية في مدينة القدس

 المبادرة الفلسطينية والسلطة األردن من ل  ك أيدت فقدبتوافق عربي  نها تمت وأ ،وحدهماالتنازالت ل
 في شاركتا قد واألردن الفلسطينية السلطة تكن لم إن هذا عنها، اإلعالن لحظة منذ العربية

 على أما ،العربية القمه في عنها اإلعالن قبل بنودها بعض على االطالع خالل من صياغتها
 برفض الشعبين بين والتمسك الترابط زيادة من عززت العربية المبادرة أنف الشعبي المستوى  صعيد
 بين العالقات فإن لذا ، والدينية السياسية الفلسطيني الشعب حقوق  عن ىتتخل فهي المبادرة هذه

 لتدهور هذا ىأد وبالتالي ،الرسمي ى المستو  على العالقات من أكثر مصداقية فيها الشعبين
ن ا  و  ،وفقدان الثقة للشعوب في أنظمتها بهشع مع الجانبين كال في السياسية األنظمة بين العالقة

في وسائل اإلعالم من تمسك القيادتين األردنية والفلسطينية بقرارات الشرعية  هما يتم اإلعالن عن
تتنافي مع ما يجري على األرض من  ،الدولية والمحافظة على الثوابت الوطنية لدى البلدين

 :مثل ،تتضمن تنازالت جوهرية  في القضايا الرئيسة ، والتيمفاوضات تجري في الغرف المغلقة
 .ساسية  تحكم العالقات األردنية الفلسطينيةالحدود والتي تعتبر محددات أئين و القدس والالج
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 الفلسطينية العالقات على وتداعياتها (2003) عام الطريق خارطة خطة :الثاني المبحث 
 :ردنيةال 

 :الطريق خارطة خطة طرح ظروف :ولا أ

وحرصها على إشراك الدول العربية  ،خالل تحضيرات الواليات المتحدة األمريكية لضرب العراق 
 فيه تناول خطابا  2003)يونيو24 )بتاريخ بوش جورج األمريكي الرئيسى لقأ ،في التحالف الدولي

 اإلسرائيلي الفلسطيني الصراع إلنهاء العريضة الخطوط وضحأو  ،اإلسرائيلي الفلسطيني الصراع
 بعد الخطاب هذا وجاء سرائيلإ دولة جانب لىإ فلسطينية دولة قيام عن مرة وألول وتحدث

 جانب لىإ ضمت والتي "الدولية الرباعية باللجنة" عرف عما تمخضت  دولية ونقاشات مشاورات
 ترجمة على اللجنة وعملت المتحدة واألمم األوربي، واالتحاد، روسيا األمريكية، المتحدة الواليات
 "الطريق خارطة خطة" سماب عرفت السالم لعملية شاملة خطة لىإ األمريكية األفكار

 . (2003:8حجازي،)
 التوصل بهدف2003) ابريل/(30في الطريق خارطة مبادرة عن األمريكية الخارجية وزارة وأعلنت
 خطاب في الخطة وطرحت (2005) عام بحلول اإلسرائيلي الفلسطيني للنزاع نهائية لتسوية
 . 187)،2014:168دبور، 2003 )(يونيو/(24 في بوش جورج الرئيس
 الفلسطيني النزاع إلنهاء دائم حل ىلإ الوصول هو الطريق خارطة خطة من الهدف وكان

قامة اإلسرائيلي سرائيلية فلسطينية دولتين وا   المبادئ من مجموعه على الخطة هذه وركزت ،وا 
 :وهي
 .المجاالت كافة في تبادلية خطوات الطرفانتقديم  على الطريق خارطة خطة في التقدم يعتمد1-
 2005).  )عام بحلول اإلسرائيلي الفلسطيني للصراع وشاملة نهائية تسوية ليإ التوصل2-

 .واإلرهاب العنف إنهاء ضرورة مع بالتزامن التفاوض مبدأ على السالم عملية تعتمد3-
 بين الموقعة واالتفاقيات مدريد، مؤتمر مبادئ على مراحلها في الطريق خارطة خطة تستند 4- 

 للسالم العربية والمبادرة 1397)،338،(242 همهاأ و  الدولية الشرعية وقرارات الطرفين
 . ((2002عام

 42) 2003:البابا،)الخطة بنود تطبيق يخص ما الطرفين داءأ بتقييم الرباعية اللجنة تكلف5-
 األول تشرين15 )في رسمية غير بصورة الطريق خارطة خطة مسودة األمريكية اإلدارة وعرضت

 شارون  رئيلأ برئاسة اإلسرائيلية الحكومة وقبلت واإلسرائيلية الفلسطينية القيادتين على2002) عام
 عنها علنتأ  التي التحفظات خالل من الخطة هذه نسف تم ولكن، المبدأ حيث من الخطة

 عشر أربعة لىإ وصوال   واإلضافة الحذف بين ما تعديال  (100) بلغت والتي اإلسرائيلية الحكومة
 . (2006:38، محارب( اتحفظ  
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 على بالحصول الرباعية اللجنة ورغبت2002 )ديسمبر/(22 في الثانية المسودة صدارإ وتم
 بعد لما الخطة هذه تأجيل وتم ،بنودها تطبيق في البدء لهم يتسنى كي ؛الطرفين موافقة

 العراق على حربا   األمريكية المتحدة الواليات توشن  2003) )فبراير في اإلسرائيلية االنتخابات
 الثالثة المسودة واإلسرائيلي الفلسطيني الجانبان تسلم 2003) مايو(1 وفي (2003) مارس20
 . (2003:8حجازي،(الثانية المسودة عن تختلف لم التي

جاءت لتحقيق المصالح األمريكية في المنطقة  وفي ضوء ما سبق يتضح أن خطة خارطة الطريق
ولتعزيز النفوذ األمريكي في المنطقة من خالل طرح  ،بالدرجة األولى من خالل ضرب العراق

في تعتمد   ،سرائيلي بمباركة دوليةالطريق (على المسار الفلسطيني اإلمشروع التسوية )خارطة 
فهذا مؤشر على تعزيز  ،بحيث تغيرت المرجعية الدولية للسالم بنودها على المبادرة العربية للسالم

 :وهى ،وخاصة القدس والالجئين والحدود ،ي القضايا الجوهريةالتنازالت الفلسطينية فمزيدا من 
 .ردنية الفلسطينيةعلى العالقات األ والذي سينعكس ،ردنية الفلسطينيةمحددات العالقات األ

 :الطريق خارطة خطة مضمون  :ثانياا               

استئناف المفاوضات بين الطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني في  على الطريق خارطة خطة وتقوم    
 راضيمكانية تبادل أمع إ (1967)حزيران عام ساس حدود الرابع منوعلى أ ،السريةظروف من 
 الغربية  الضفة في اإلسرائيلية المستوطنات :مثل ،الفلسطينية األراضي على تأطر  العتبارات

 . (2014:43،44الجمل، برغال،)
  عالنها، وتنتهي مع نهاية عاممراحل تبدأ من لحظة إ  ةثالث من الطريق خارطة خطة تتكون و 

 -:التالية الرئيسية النقاط الطريق خارطة خطة مراحل  وتتضمن  2005
 وقف مع وأمن بسالم  الوجود في إسرائيل بحق واضح بيان خالل ومن الفلسطينيون  يتعهد1-

 .سرائيلإ على التحريض وعدم اسرائيل ضد العنف
 إلنهاء تبينت خطة على بناء األمني والتنسيق التعاون  واإلسرائيليون  الفلسطينيون  يستأنف2-

 .الفعالة الفلسطينية األمن أجهزة طريق عن وذلك واإلرهاب العنف
  الفلسطينية الدولة لقيام  دا  اداستع شاملة سياسية إصالحات تقديم على الفلسطينيون  يعمل3-
 وتعزيز، رسمي بشكل  الوزراء رئيس منصب استحداث و ،ونزيهة حرة انتخابات إجراء وتشمل،

 .السياسي اإلصالح
 .ميتشل لجنة تقرير مع اانسجام   االستيطانية األنشطة جميع إسرائيل تجمد4-

 .الدولتين حل برؤية التزامها على فيه تؤكد اواضح   بيانا   اإلسرائيلية القيادة تصدر5-
 القدرات وتفكيك اإلرهاب ضد فعالة بعمليات تشكيلها تم التي الفلسطينية األمنية األجهزة تقوم 6-
  .لإلرهاب التحتية ىوالبن
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 توفير خالل من الخطة إجراءات تنفيذ لمراقبة ليةآ وضع بهدف الدولية الرباعية ممثلو يجتمع7-
 .المطلوبة اإلمكانيات

 التنسيق استئناف مع الفلسطينية األمن قوات بناء بإعادة الخاصة األمريكية الخطة تطبيق8-
 الواليات-األردن – مصر(وهي خارجية جهات بإشراف اإلسرائيلي الجانب مع األمني والتعاون 
 . )المتحدة

 مع الداخلية وزير ومسئولية إشراف تحت أجهزة ةثالث في األمنية األجهزة جميع دمج9-
 .كاملة صالحيات

 العنف تدعم التي الفلسطينية للمنظمات والتمويل الدعم أنواع جميع بوقف العربية الدول تقوم10-
 .واإلرهاب
 التابعة الخزينة طريق عن الدعم بتقديم الفلسطيني للشعب المانحة الدول جميع تقوم 11-
 .الفلسطينية المالية وزارة  لحساب

 عليها سيطر التي المناطق من الكامل باالنسحاب  تدريجي وبشكل اإلسرائيلي الجيش يقوم12-
 التي الواقي السور عملية قبل هعلي كان ما إلى الوضع وا عادة 2000) سبتمبر/(28 منذ سرائيلإ

 . الغربية الضفة في جرت

 .الالزمة القرارات التخاذ  تنفيذية سلطة مع  انتقالية حكومة وأ وزراء رئيس تعيين 13-

 قانون  بمراجعة التشريعي المجلس ويقوم  ،االنتخابات على لإلشراف فلسطينية لجنة تشكيل14-
 .الفلسطيني االنتخابات

 اإلجراءات أساس وعلى ممكن وقت بأسرع ونزيهة حرة انتخابات بإجراء ون الفلسطيني يقوم15-
 .الذكر السابقة
 مع اانسجام   (2001) مارس بعد قامتهاأ التي المستوطنات جميع بتفكيك سرائيلإ تقوم16-

 .االستيطانية األنشطة تجميد مع ميتشل لجنة توصيات
 (2005) عام حلول مع نهائي اتفاق إلى التوصل بهدف الجانبين بين المفاوضات تعزيز17-
 مع تسوية وعمل والمستوطنات والحدود والالجئين القدس :مثل ،النهائي الوضع قضايا خاصة

 .ممكن وقت بأسرع ولبنان وسوريا سرائيلإ
 عضوية على والحصول الفلسطينية بالدولة االعتراف على الرباعية اللجنة أعضاء يشجع18-
 .المتحدة مماأل في

قامة بالتطبيع  العربية الدول قبول 19-  سالم عملية طارإ في سرائيلإ مع طبيعية  عالقات وا 
 . (189-2014:187دبور،)للمنطقة شاملة
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 بإقامة األمريكية اإلدارة عن التزام يصدر مرة وألول نهأ في الطريق خارطة خطة أهمية وترجع
 بين الثقة برنامج على قائم (2005) عام نهاية مع محدد زمني جدول ضمن فلسطينية دولة

دارية، واقتصادية سياسية بإصالحات الفلسطينية السلطة قيام الخطة هذه وتضمنت ،الطرفين  وا 
 ذلك وتركت الخطة، بنود تطبيق ليةآ توضح لم فهي الكبيرة الثغرات الخطة بهذه ويوجد

   النهائي الحل لقضايا النهائي التصور توضح ولم بشيء إسرائيل زمتتل ولم للمفاوضين،
 . (2012:176صالح،(

 ولم ،الفلسطينية للقضية حل تقديم في واألمريكي اإلسرائيلي التصور الطريق خارطة خطة عكست
 وذلك، الفلسطيني الداخلي الشأن في التدخل على وعملت ،للحل والفلسطينية العربية الرؤيا تعكس

 وهذا ،وادارية واقتصادية سياسية صالحاتإ جراءإ تطالب التي الخطة بنود بعض خالل من
 . (2003:549نوفل،)الوطنية وسلطته الفلسطيني الشعب على وصاية فرض ليإ يهدف

كرست التنازالت الفلسطينية بخصوص القدس  خارطة خطة أن وفي ضوء ما سبق يتضح
وهذا يعني ضمنا  تنازل  ،إجراء عملية تبادل لألراضي الفلسطينيةبقبولهم و  ،والحدود نوالالجئي

 خارطة عدتأ  عندماأنه و  ،قامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملةعن إ نالفلسطينيي
 لتنفيذ أعدت ماهي بقدر الفلسطينية للقضية وعادل منطقي حل لتقديم تهدف تكن لم الطريق
 هذه وقدمت ،العراق لضرب العربي الغطاء وتوفير ،الدولي الرأي وتحشيد ،األمريكي المخطط
 منذ الفشل صابهاأ الخطة هذه أن كما العربية، المنطقة زعماء ىلد الوجه ماء لحفظ الخطة
 التزامات أو ضمانات وجود وعدم بنودها لتطبيق واضحة آللية تفتقر فهي لكتابتها ولىاأل اللحظة
 يكن لم الخطة هذه في األمريكي الوسيط أن كما البنود، هذه تنفيذ على اإلسرائيلي الجانب تجبر
 األمنية الترتيبات على ركزت والتي ،الخطة بنود من كثير في إلسرائيل منحازا   كان بل؛ متوازنا  
 للدولة واضحة غير بصورة و سريع بشكل تطرقها مع ،سرائيلإ وحماية أمن على تحافظ التي

 خطة فشلأ ما وهذا التطبيق لية آ للمفاوضين  تركت بل ؛النهائي الحل وقضايا الفلسطينية
 .الطريق خارطة

 الردنية العالقات على وتداعياتها الطريق خارطة خطة من المعنية الطراف موقف :ثالثاا 
 : الفلسطينية

 :الطريق خارطة خطة من الرسمي الفلسطيني الموقف-1

 خارطة خطة لمناقشه هللا رام بمدينة 2002) نوفمبر10 )في  الفلسطينية القيادة اجتمعت 
 المالحظات بعض وأبدت عالية، ومسئولية جدية بكل الخطة مع تتعامل أنها وأعلنت ،الطريق
 خالل من الخطة بتنفيذ وطالبت الخطة هذه أهمية عن الفلسطينية القيادة أعلنت كما ، األولية
 االعتداءات من الفلسطيني الشعب لحماية الفلسطينية األراضي على الدوليين المراقبين تواجد
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 الرئيس أعلن 2002)نوفمبر(12 وفي ،المفاوضات هدف وتحديد زمني جدول ووضع ،اإلسرائيلية
 عريقات صائب /الدكتور وأبلغ مبدئي بشكل الطريق خارطة بخطة قبوله عن عرفات ياسر

 ريحاأ في ساترفيلد ديفيد األمريكي الخارجية وزير مساعد لقائهما خالل شعث نبيل /والدكتور

 ضرورة على تأكيدهم مع الخطة مع بجدية سيتعاملون  الفلسطينيينأن  2002) نوفمبر(12في
 باتخاذ الرباعية اللجنة 2003) فبراير16) في عرفات ياسر الفلسطيني الرئيس وطالب ،تطويرها
رسال ، الطريق خارطة خطة العتماد سريعة خطوات  الفلسطيني الشعب لحماية مراقبين وا 

 . (2003:19الطناني،(
 واعتبرت ،الطريق خارطة خطة حول بوش الرئيس ببيان التحرير لمنظمة التنفيذية اللجنة ورحبت

 االتجاه في خطوة هو تعديل أي دون  الرباعية اللجنة بصيغة األمريكية المتحدة الواليات التزام أن
نما للتفاوض ليس الصيغة هذه وأن ،الصحيح  طالب 2003 )مارس(14وفي  والتنفيذ، للتطبيق وا 
 خارطة بتطبيق التسريع بضرورة بلير توني البريطاني الوزراء رئيس من عرفات ياسر الرئيس
 لتطبيق ضمانات بتوفير طالب كما المفاوضات لطاولة والعودة سرائيلإ على والضغط الطريق
 . (2003:21الطناني،(الطريق خارطة خطة

 حددت الطريق خارطة خطة نإ":فقال عباس محمود الفلسطيني الوزراء رئيس وتحدث
 ناآل ىحت المقترح الوحيد التاريخ هو ذلك أن عتقدأ و  الفلسطينية الدولة لقيام ا  موعد ((2005عام
 موعدها في التسوية تنجز لكي النهائية المرحلة قضايا ومعالجة الطريق بخارطة جحافإ دون 
 . (2014عفيفة،")بعسير وليس ممكن ذلك نأ ظنأو  (2005)عام

 بشكلها الطريق خارطة خطة على موافقته عن الفلسطيني الجانب علنأ  2003) مايو2 )وفي 
 . (:2003حجازي،( النهائي

 :الطريق خارطة خطة من الفلسطيني الموقف2-

 حماس حركة في القيادي صرح وقد ،خطةلل رفضهما عن سالمياإل والجهاد حماس حركتا أعلنت
 الفلسطينيين خداع إلى تهدف الخطة أن" ،2003)  مارس (14 بتاريخ غزة بمدينة هنية إسماعيل
 "العراق ضد للحرب استعدادا   والمسلمين والعرب
 هذا إن"2003 )مارس /(14 بتاريخ الهندي محمد سالمياإل الجهاد حركة في القيادي وصرح
 العام الرأي وخداع الوقت من المزيد لكسب محاولة هي ولندن واشنطن جانب من التحرك
 ( .2003 الرأي، صحيفة) "العالمي
 عن2003) مايو/ (29 بتاريخ لها بيان في فتح لحركة التابعة قصىاأل شهداء كتائب وأعلنت
 بشكل النار طالقإ ووقف ... الطريق لخارطة رفضنا نعلن نناإ" وقالت الطريق لخارطة رفضها
 . (2004:3سعيد،) "قيد أو شرط   دون  الفلسطيني الشعب حقوق  كافة عودة حتى قاطع
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 خارطة خطة وافق على الرسمي المستوى  وعلى الفلسطيني الجانب أن وفي ضوء ما سبق يتضح
خيرة من خطة األ المرحلة لىقضايا الجوهرية إال فينصت على تأجيل البحث  والتي ،الطريق

ماكن توطين الالجئين في أبني قبل ضمنا  الفلسطين الجانب ا أوهذا يعني ضمن   ،خارطة الطريق
 راضي من خالل القبول بعملية تبادل األ والتخلي عن السيادة الكاملة للدولة الفلسطينية  تواجدهم

 التي رت الفصائل الفلسطينية عن معارضتها للخطةعب  والقبول بدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة و 
  . على العالقات الفلسطينية الداخلية مما انعكس سلبا   ؛تسقط جميع حقوق الشعب الفلسطيني

 :الطريق خارطة خطة من اإلسرائيلي الموقف-3

 ىحت عنها اإلعالن منذ الطريق خارطة تجاه هموقف في البداية في اإلسرائيلي الجانب تلكأ
 من جلسة بعد الطريق خارطة خطة على اإلسرائيلية الحكومة وصادقت،  2003) مايو(20

 شارون  رئيلأ اإلسرائيلي الوزراء رئيس وقال ،ساعات 6 ))استمرت والتي ،العاصفة النقاشات
 ليس لألمام النظر في ولكن ،حياتي حلم ليست الفلسطينية والدولة صعب يوم هذا يل بالنسبة"

 صهيونيا   وزيرا  12) )الخطة وأيد "فلسطيني مليون  (3.5 )في التحكم مواصلة صحيحا   وال عادال  
 . (2003:38،39مسلمي،و ، شعبان(التصويت عن عضاءأ  (5) وامتنع وزراء (7) وعارضها
 لن اسرائيل إن ":فقال الطريق خارطة خطة حول األمني طاقمه مع جلسة خالل شارون  وتحدث
 "ومرحلة مرحلة لكل كامل تنفيذ هناك كان اذا إال األمريكان يبلورها التي الطريق خارطة في تتقدم

 . (2003:120مسلمي،و ، شعبان(
 االنتخابات بحجة الطريق خارطة وقبول الموافقة في تماطل اإلسرائيلية الحكومة وظلت

ن أحيانا   اإلسرائيلية  الحال هذا على سرائيلإ واستمرت ، التعديالت من ا  مزيد تحتاج الخطة وا 
 2003)مايو23 )في األمريكية اإلدارة وأعلنت 2003) مايو1)في  النهائية المسودة تسلمت حتى
 كامل وبشكل بجدية الطريق خارطة خطة على اإلسرائيلية المالحظات االعتبار بعين خذاأل

 كملحق المالحظات هذه اإلسرائيلية الحكومة لحقتأو  الخطة تطبيق خالل
 50):2003البابا،(بالخطة

 شعبان(الطريق خارطة بخطة قبولها اإلسرائيلية الحكومة أعلنت 2003)مايو25/)وفي
 . (2003:18،مسلمي،

 -:التالي النحو على وهي الخطة هذه على المالحظات من العديد سرائيلإ بدتأو 
 قيود تفرض وال وزيني تينت خطة حسب اإلرهاب ومحاربة منع على الفلسطينيون  يعمل أن1-
 .اإلرهاب محاربة في  اإلسرائيلي الجيش على

 الزمني الجدول حسب وليس الطرفين داءأ حسب الإ الطريق خارطة في تقدم يكون  لن2-
 .للخطة
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 لإلرهاب المطلق الوقف بعد وذلك، سرائيلإ مع وباتفاق مؤقتة بحدود الفلسطينية الدولة ستقوم3-
 .السالح منزوعة الدولة وتكون  الفلسطينية القيادة وتغيير

 .يهودية دوله سرائيلإ بأن الفلسطينيون  يعلن 4-
 .المتبادلة للمطالب ا  حد ويضع النزاع ينهي دائم اتفاق ىلإ بالتوصل المسيرة نهاءإ5-

 .الجانبين بين المباشرة المفاوضات طريق عن التسوية تتحقق6-

 .الدائم االتفاق قضايا في خارجي تدخل أي يكون  لن7-

 .العربية المبادرة على وليس 338)،(242 قرارات على الطريق خارطة خطة تعتمد8-

 .منيةاأل الظروف حسب الفلسطينية السلطة مناطق خارج اسريع   اإلسرائيلي الجيش ينتشر 9-
 شعبان،(السالم عملية مسيرة في وتساعد اإلرهاب ضد العربية الدول تعمل10-

 . (2003:40المسلمي،و 
 من فرغتهاأ أن بعدإال  الطريق خارطة بخطة تقبل لم سرائيلإ أن وفي ضوء ما سبق يتضح

المصالح اإلسرائيلية من خالل  تحقيق بهدف األمنية المطالب من حزمة ىلإ وحولتها مضمونها
طار ، وذلك في إالسالح منزوعةوجعل الدولة الفلسطينية  ،بيهودية الدولة  ناعتراف الفلسطينيي

تالي عدم منح الشعب الفلسطيني وبال ،بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي نهائي تفاقالالتوصل 
من حقوقه السياسية المتمثلة في دولة فلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس وعودة  أيا  

 .الالجئين
 الفلسطينية الردنية العالقات على وتداعياتها الطريق خارطة خطة من الردن موقف رابعا : 

  :الرسمي الردني الموقف1-

 اتخاذ على واإلسرائيلي الفلسطيني الجانبين وحث الطريق خارطة خطة كامل وبشكل األردن دأي  
 الدولية بالمواقف  التمسك ضرورة مع الخطة في المذكورة بالتزاماتهما للوفاء الالزمة الخطوات

 . (2010:15الرحمن، عبد الحنيطي،( االلتزامات هذه على تؤكد التي
 كولن األمريكي الخارجية وزير استقباله أثناء2003) مايو12 )في  الثاني هللا عبد الملك وصرح 

 فلسطينية دولة قيام على تنص التي الطريق خارطة بنود لتنفيذ الوقت حان" :فقال عمان في باول
 لتحقيق األطراف لكل  حافزا   يشكل بوش الرئيس التزام أن وأضاف (2005)"عام بحلول مستقلة 

 (2003 ،اليوم صحيفة( الشامل السالم
 الشيخ شرم قمة عقب المعشر مروان /الدكتور األردني الخارجية وزير نفس السياق تحدث  وفي 

 األطراف كافة من الخطة لهذه التأييد لحشد داعيا   "المصري  للتلفزيون  م2003)يوليو4 في)
 األمنية خاصة تقبل لن اإلسرائيلية التحفظات نأ وأكد ،دقيق بشكل الخطة لتنفيذ والعربية الدولية
 .2003 ) اليوم، صحيفة( التنفيذ أثناء ستبحث األمنية التحفظات أن على مؤكدا  
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 أن   "خضر أسماء األردنية الحكومة باسم الناطقة فقد أعلنت الطريق بخارطة تمسكه األردن أكد و
 خارطة بتنفيذ االلتزام ضرورة حول العربية الدول جامعة موقف مع ينسجم األردني الموقف
 األوربي، واالتحاد األمريكية، المتحدة الواليات( الدولية الرباعية المجموعة طرحتها التي الطريق
قامة االستيطانية نشطةاأل كافة نهاءإ على تنص والتي ،عامين قبل )المتحدة واألمم روسيا،  وا 
 .  2004 )الرياض، صحيفة" )(2005) عام حلول قبل فلسطينية دولة
 :من خطة خارطة الطريق الشعبي الردني الموقف2-

 موقف حول الدستور لصحيفة األردني التقدمي البعث حزب عام أمين دبور فؤاد السيد صرح
 للقضية حل نعتبرها ال الطريق خارطة خطة أن الطريق خارطة خطة من البعث حزب

 للشعب السياسية الحقوق  من تنقص التي السلبيات من العديد تتضمن فهي ،الفلسطينية
 الصهيونية للدولة األمن وتحقيق اإلسرائيلي االحتالل ضد المقاومة وقف على وتعمل ،الفلسطيني

 . (2003الدستور، صحيفة(
المعارضة األردنية عن رفض القوى  ألحزابر سعيد دياب رئيس لجنة التنسيق العليا وعب  

تطبيق نمط فهي في جوهرها تستهدف  ،لخطة خارطة الطريق المعارضة ردنيةالسياسية األ
لغاء حق عودة تقوم على أساس إ التيسرائيلية المشتركة اإلالتسوية وفق الرؤية األمريكية 

ن هذه الخطة تتسم بعدم ، كما أوالذي يعتبر روح القضية الفلسطينية ،نالفلسطينييالالجئين 
مثل قرارات  الخطة ليهايجب أن تستند إ التيليات التنفيذ وغياب المرجعية الواضحة وضوح آ

 . (arabic.pepoledaily.com.cn)الشرعية الدولية
طه عن معارضته لخ فقد أعلن حمزة منصور أمين عام الحزب سالمية العمل اإلما حزب جبهأ

لى ؛ لتحويل التناقض مع االحتالل إخارطة فهي مجرد وسيلة ضغط على الجانب الفلسطيني
ن وأ ،ارجيةس بعدم الرضوخ للضغوط الخالرئيس عبا تناقض داخلي فلسطيني فلسطيني مطالبا  

 . (arabic.pepoledaily.com.cn يكون التناقض  مع االحتالل فقط)
 :الطريق خارطة لخطة الترويج في الردن دورخامساا :  

 األردنية األنباء وكالة أسرة مع لقاء في المعشر مروان /الدكتور األردني الخارجية وزير تحدث
 الذي األردن ومنها ،أطراف عدة مع تشاورت الرباعية اللجنة أن (م2002نوفمبر10 )في "بترا"

 األردن أن وأوضح ،التعديالت بعض دخالإ على أصر األردن وأن عقدها، في كبير ا  دور  له كان
 أحد لتصبح ؛الطريق خارطة في العربية المبادرة تثبيت استطاعت العربية الدول مع وبالتعاون 
 الحل شمولية على أصر األردن أنو  الدولية، الشرعية قرارات وباقي للحل األساسية الركائز
 واللبنانية، والسورية الفلسطينية المسارات جميع وعلى سنوات ثالث لتشمل المنطقة في للصراع

 التنفيذ حسن ضمان بهدف الطريق لخارطة والتقييم المراقبة مفهوم تثبيت في أسهم األردن أن كما
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قامة أمريكا فرضتها التي اإلنجاز فكرة بين للتوفيق الوحيدة الطريق أن وأعلن  الفلسطينية الدولة وا 
 في طرف أي مماطلة وعدم ،الخطة لتنفيذ مراقبة آلية إيجاد في المتمثل األردني للطرح وفقا   تم

 الجانب على أصر األردن أن وأوضح اآللية، هذه العتماد الرباعية اللجنة تفويض وتم التنفيذ،
 . (2002 نوفمبر الدستور، صحيفة( شروط بدون  للخطة األطراف جميع بقبول األمريكي

 الخطوات اتخاذ على واإلسرائيلي الفلسطيني الطرفين فحث الطريق خارطة خطة األردن ودعم
 الفلسطينية السلطة بها تقوم التي الجهود األردن دعم كما الطريق، خارطة تجاه والمحددة الالزمة
 بعودة وطالبت الفلسطيني الجانب من تنفيذها المطلوب وااللتزامات بالبنود يتعلق فيما وخاصة
 عملية في االستمرار من تتمكن لكي؛ الفلسطينية للسلطة األمريكية المساعدات تقديم استمرار
 . (15،16ص:2010الرحمن، عبد الحنطي،(الطريق خارطة خطة حسب المطلوبة اإلصالح

  :الفلسطينية الردنية العالقات محددات على الطريق خارطة لخطة السلبية ثاراآل:  سادساا 

 :القدس قضيةعلى صعيد  1-

 القدس قضية حل يتم أن على الطريق خارطة نصت فقد القدس مدينة مستقبل بخصوصأما 
 سيتم االتفاقية وحسب ،والدينية السياسية الطرفين لكال االهتمامات مراعاة مع عليها بالتفاوض

 وهذا ،القدس مدينة حول مفاوضات في الدخول قبل (2003) عام بنهاية الفلسطينية الدولة إقامة
 وسيادة بحدود دولة تقوم أن يمكن كيف وبالتالي ،الدولة هذه حدود من خرجت قد القدس أن يعني
 من سنة (15) من أكثر امضو أ نالفلسطينيي وأن ،خاصة الدولة هذه عاصمة معرفة دون  مؤقتة

 بخصوص ضمانات تقدم لم الرباعية اللجنة أن كما ،فائدة دون  اإلسرائيليين مع تالمفاوضا
 . ( 2003،وفا -الفلسطيني الوطني المعلومات مركز(النهائية الحل وقضايا القدس مدينة
فقد  ،رؤيتهم لنتائج مفاوضات الحل النهائي من خالل خطة خارطة الطريق ن م الفلسطينيو وقد  

أعلن نبيل شعث وزير التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني عن قبول الفلسطينيين بأن تكون 
وستكون القدس والتي  ،القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية والقدس الغربية عاصمة إسرائيل

ودي تقدسها  الديانات السماوية التوحيدية مفتوحة لجميع الشعوب ونقل السيادة على الحى اليه
 . (2006سرائيلية)الطنانى،ن السيادة الفلسطينية للسيادة اإلوحائط المبكى م

 عن ن و الفلسطيني يتنازل وبالتالي الشرقية القدس مدينة على فقط يقتصر الحل أن   يعني وهذا
تنازل عن لمن خالل ا الشرقية القدس في السيادة القبول بالتفاوض على وثانيا  ، وال  أ الغربية القدس
وتم هذا دون  هناك، إلسرائيل الدينية االدعاءات مراعاة مع "البراق" حائط المبكىو اليهودي  الحي

 القدس على للفلسطينيين كاملة سيادة هناك يكون  لن لذا ،معارضة على ذلك أليردن عالن األإ 
 قبلوا وكذلك ،وغربية شرقية ىلس إالقد بتقسيم قبلوا الفلسطينيين أن ضمنا يعني وهذا ،الشرقية
 األماكن رعاية في لألردن التاريخي الدور يلغي وهذا الشرقية القدس داخل سرائيليإ بتواجد
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 قبل الذي األردن أن يعني وهذا، اإلسرائيلية األردنية السالم اتفاقيةه علي نصت الذي المقدسة
 سقطأ وبالتالي ،القدس مدينة في المقدسة األماكن رعاية في حقة عن تنازل قد الطريق بخارطة

 .عنها ىوتخل   المقدسة المدينة عن الدفاع فيiحقة
 :الالجئين قضيةفعلى صعيد   2-

 وواقعيا   عادال   حال   تشتمل أن على الطريق خارطة خطة نصت فقد الالجئين قضية بخصوص
 . (2003:63بسيسو، االشقر،( الالجئين لقضية هعلي متفق

 حول التفاوض نإ":فقال الطريق خارطة عن الفلسطيني الوزراء رئيس عباس محمودوتحدث 
 ريدأ ال ننيأ "وأضاف" اإلسرائيلية السكانية البنية نغير أن نريد نناأ يعني ال الالجئين عودة قضية

 وسنضع الالجئين لمشكلة حل ىلإ التوصل نطلب ولكننا اإلسرائيلية الدولة ديمغرافيا أغير أن
 أو العودة في ينيالفلسطين الالجئين بحق يقضي الذي المتحدة لألمم العامة للجمعية (194)القرار

 بتأييد يحظى المفاهيم في تفاقإ ىال الوصول بهدف لنناقشه المفاوضات طاولة على التعويض
 . (2014،عفيفة")واإلسرائيلي الفلسطيني الجانبين

 من الطريق خارطة خطة على اإلسرائيلية التحفظات على األمريكية المتحدة الواليات وافقت ولقد
 الغاء الضمانات كتاب في جاء ما أهم من وكان ،لشارون  بوشه قدم الذي الضمان كتاب خالل
 الفلسطينية الدولة ىال العودة وتكون  سرائيلإ في ديارهم ىلإ نالفلسطينيي الالجئين عودة حق

 . 34):2009زملط،(

 عليه نصت الذي الالجئين لقضية علية والمتفق  الواقعي الحلفي ضوء ما سبق يتضح أن و 
 ينص والذي،   (194)القرار وخاصة الدولية الشرعية قرارات يخالف حل هو الطريق خارطة
 عادل بحل يقبل األردن أن أما هو كما القرار تطبيق ولىاأل ،لذا ،وتعويضهم الالجئين عودة على

 على المتواجدين يينالفلسطين الالجئين بتوطين يقبل ردنألا أن اضمن   يعني فهذاه علي ومتفق
 ةالفلسطيني فالسلطة إذا   الطريق خارطة بخطة رحبت أيضا   الفلسطينية السلطة أن كما أراضيه
 الشرعية تاقرار  حسب وليسه ليإ التوصل يتم اتفاق أي حسب الالجئين قضية بحل قبال واألردن
 يدلل وهذا ،الالجئين بتوطين قبال نهماأ ضمنا   يعني فهذا لتحقيقه سرائيلإ ىتسع ما وهذا الدولية
 المطالبة حيث من اشعبهم مع التضليل اتمارس اكانت واألردنية الفلسطينية القيادتين أن على

  .عالميةاإل التصريحات في الدولية الشرعية قرارات بتطبيق

 :الحدود قضيةعلى صعيد  3-

تها هذه الدولة ومساححدود  توضيحن و إن خارطة الطريق تنص على تحقيق رؤية الدولتين د
 شقر،)األ بدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة وغير كاملة السيادة ن وبذلك يقبل الفلسطينيو 

 . (2003:63سو،بسي
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التي  اتالضمان خالل من اإلسرائيلية التحفظات على مريكيةاأل المتحدة الواليات افقتلقد و و 
 هو ما يعنيو  ،الغربية الضفة في سرائيليةإ سكانية مراكز بوجود التي تعترفو  ،لشارون  تهاقدم

 سرائيل عني قبوله بتعديل الحدود لمصلحة إردن بهذه الخطة يوقبول األ الحدود في تعديل
 . (2009:34زملط،(

 الفلسطينيةو األردنية  أظهرت تماهي المواقف الطريق خارطة أن وفي ضوء ما سبق يتضح
 وبالتالي ،فيها ما بكل الطريق خارطة قبالحيث  ،في قضية القدس والالجئين والحدود الرسمية

 خطةفقد رفض الشعبان  الشعبي ى المستو  على أما ،الفلسطينية الثوابت جميع عن بالتخلي قبال
 التضليل مارسا ألنهما بين الشعوب وحكامها مستقرة غير لعالقات يؤسس وهذا الطريق خارطة
 المغلقة الغرف في يجري  ما تخالف اإلعالمية تصريحاتهم فكانت شعوبهم مع اإلعالمي والخداع

 قد  العالقات هذه فإن وبالتالي، سرائيلإ مع تجري  التي المفاوضات في السياسية القيادات بين
 . لحظة يأ في تتدهور
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 ردنيةال  الفلسطينية العالقات على وتداعياتها (2013) عام كيري  جون  خطة :الثالث المبحث

 :كيري جون خطة   أولا:
 الفلسطيني الجانبين بين الثقة إعادة هو للسالم كيري  جون  خطة طرح وراء من الهدف كان
 على الدولتين رؤية حل لىإ التوصل بهدف يجابيةإ بخطوات القيام على وحثهما ،سرائيليواإل

 المبادرة على التعديالت بعض جراءإ خالل من ،المفاوضات إلطالق كقاعدة (1967) عام حدود
 شاملة تسوية لتحقيق ؛السالم عملية في المبذولة الجهود في العربية الدول شراكا  و  للسالم العربية
 .(2014:194دبور،(سنوات3 مدة خالل فلسطينية دولة بإقامة كيري  تعهد مقابل سرائيليةإ عربية

 للسالم العربية المبادرة على السالم عملية الستئناف المنطقة في كيري  جوالت واعتمدت
 والواقع تتناسب التي التغيرات بعض جراءإ مع الطريق خارطة خطة جانب لىإ (2002)عام

 برغال، (سرائيليواإل الفلسطيني الجانبين بين راضياأل وتبادل الحدود قضايا في خاصة ،الجديد
 . (42::2014الجمل،و 
 يعمل الذي طارإلا اتفاق تفاصيل إندك مارتن األوسط الشرق  لمنطقة مريكياأل المبعوث كشفو 

 -:التالي النحو على ووه كيري  جون  مريكياأل الخارجية وزير هعلي

 من (%80-75)يعادل ما لبقاء يسمح بما واإلسرائيليين الفلسطينيين بين راضياأل تبادل1-
 .(1967) عام حزيران من الرابع حدود على مستوطناتهم في الغربية الضفة في المستوطنين

 (1948) عام العربية الدول من هاجروا الذين سرائيليينواإل الفلسطينيين الالجئين تعويض 2-
 .سرائيلإ دولة قامةإ مع
 قومية دولة بفلسطين االعتراف مقابل اإلسرائيلي للشعب قومية كدولة بإسرائيل االعتراف3-

 .الفلسطيني للشعب
 من األردن عن الغربية الضفة تعزل التي األغوار منطقة في خاصة أمنية ترتيبات عمل4-

  المتحدة الواليات وتتكفل ،االلكترونية والسيارات االستشعار جهزةأ وتركيب سواراأل بناء خالل
 .السالم عملية دعم باب من المالية بالتكاليف

 . (11::2014الدستور،)(2014 )عام في نهائي لسالم التوصل5-
والذي  ،عرف بالحوض المقدسووضع ما ي   نوالفلسطينييتقسيم مدينة القدس بين إسرائيل -6

 :وهى ،شراف  لجنة دولية تتكون من خمسة دولالمسجد األقصى وحائط البراق تحت إيشمل 
 .سرائيل، وا  والسلطة الفلسطينية ،والمملكة العربية السعودية ،ردنواأل ،الواليات المتحدة

ب جزء صغير منهم ستراليا واستيعافي كندا وأ ننشاء صندوق لتوطين الالجئين الفلسطينييإ -7
 . (www.qudsn.psطار لم شمل العالئالت)في إسرائيل ضمن إ

http://www.qudsn.ps/
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 الفلسطينيين، مع للسالم كخطة فكار االسرائيليينأ من مستوحاة نهاأ يجد كيري  لخطة المتتبع إن
 الفلسطينيين على الضغط هو كيري  خطة في ما أخطر وأن ،الفلسطينية القضية لتصفية تهدف
 من الغربية الضفة راضيأ مساحة ربع يشكل والذي ،األردن غور على اإلسرائيلية بالسيادة للقبول
 صحيفة(إسرائيل أمن لحماية عربية وأخرى  دولية قوات وبمشاركة اإلسرائيلية القوات تواجد خالل

 . (2014:14الدستور،
 الموافقة خالل من الفلسطينية القضية تصفيةتهدف ل  كيري  خطة نيتضح أوفي ضوء ما سبق 

يسكنها  يوالت ،الكبرى  المستوطناتمن خالل بقاء  وصالاأل متقطعة دولة الفلسطينيين منح على
دولة غير كاملة السيادة على و  ،الغربية الضفة يأراضالمنتشرين في  من المستوطنين(%80)

وهذا يعني   ،جراء عملية تبادل لألراضي مع الجانب اإلسرائيليبعد إ  (1967)ضي عامار أ
لة فلسطينية كاملة و راضي وعدم اقامة دعن السيادة الكاملة على هذه األ نتنازل الفلسطينيي ضمنا  
سقطت حق عودة الالجئين الفلسطينيين من خالل تطرقها لقضية التعويض كما أنها أ  ،السيادة

، كما أن تواجد اليهود نالفلسطينيين بالالجئي نة الالجئيا ومساو   ،فقط دون عودتهم الى بالدهم
 راضي الدولة الفلسطينيةقوات إسرائيلية في منطقة غور األردن فيه تنازل عن جزء كبير من أ

وأن  ،على الدولة األردنية مما يشكل خطرا  ،  ((1967المقامة على حدود الرابع من حزيران عام
االعتراف بيهودية الدولة هو شطب كامل لتضحيات الشعب الفلسطيني التي استمرت ما يزيد عن 

الفلسطينية منتهية بشكل كامل في واعتبار القضية   ،عاما  وتنازل عن فلسطينيي الداخل ستين
 .طار الحل النهائي إلنهاء النزاع بين الجانبينإ

  :كيري  جون  مبادرة من المعنية الطراف موقف:نياا ثا

 :كيري  خطة من الفلسطيني الموقف1- 

 يطرحه الذي طاراإل التفاق رفضهم عن "العبري  واال موقع حسب" الفلسطينيون  المسئولون  بلغأ
     الفلسطينية للمطالب تجاهله مقابل اإلسرائيلية المطالب يلبي فهو كيري  جون 

 . (24news،2013موقع)
 خطوط وه همقد   ما كل وأن ،مكتوبة مقترحات أي يقدم لم كيري  أن الفلسطيني الجانب علنأ و 

 السيادة قضية وخاصة ،والحدود األمن قضايا حول االقتراحات هذه وتتركز ،شفوي  بشكل عريضة
 جميع في أساسيا   طرفا   األردن أن   الفلسطيني الجانب يؤكد كما األردن، غور على اإلسرائيلية

 قرارات أساس على تحل أن يجب التي الفلسطينيين الالجئين قضية وخاصة النهائي الحل قضايا
 من  والتعويض العودة حق يضمن بما ، العربية والمبادرة (194) قرار خاصة الدولية الشرعية
 ويكون  األردن مع والتشاور بالتنسيق دراسته يتم كيري  يقدمه اقتراح أي نأو  علية متفق حل خالل
 . (29 2014:،الدستور صحيفة(مشترك بموقف الرد
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 تبادل عملية تتجاوز ال نأ بشرط الحدود لةأمس على مبدئية موافقة أبدى الفلسطيني الجانب وكان
 يرفض الفلسطينية المناطق من سرائيلياإل االنسحاب قضية وبخصوص،   (2 %)راضياأل

 يقبل نأ يمكن ولكن ،الفلسطينية راضياأل على سرائيليإ جندي أي بقاء الفلسطيني الجانب
 فيما أما قصي،أ بحد سنوات"  خمس" مدار على تدريجي بشكل االنسحاب يتم نأب الفلسطينيون 

 األغوار منطقة في سرائيليإ جندي أي بقاء الفلسطيني الجانب رفض األردن غور بقضية يتعلق
 حلف قوات بتواجد ن و فلسطينيال قبل اإلسرائيلي الجانب لطمأنه ولكن،  فلسطينية  ضياأر  فهي
 أي وجود الفلسطينيون  رفض كما األردن، غور فيها بما الفلسطينية المناطق في طلسياأل

 خمس خالل المستوطنات جميع لةاز إ ويجب، ةالفلسطيني الدولة راضيأ داخل مستوطن
 . (2015خزمو،(سنوات

 المدينة بخصوص متجزأة حلول أي الفلسطينية السلطة رفضتف القدس مدينة بخصوص ماأ
 السيادة لىإ "سواراأل داخل" القديمة البلدة فيها بما كاملة الشرقية القدس بعودة تطالب ،المقدسة

 عودة حق شطب الفلسطينية القيادة رفضت ،كما(1967) عام مرجعية على بناء الفلسطينية
 وعدم ،العودة حق يحفظ بما الالجئين لقضية عادل حل بإيجاد وتطالب ،الفلسطينيين الالجئين
 والتي ردنواأل مصر من ذلك تطلب لم فهي اليهودية بالدولة االعتراف رفضت كما ه،عن التنازل
(  (1948 عام فلسطيني ترحيل ىلإ يؤدي فاالعتراف م،سال اتفاقات معهما وقعت نأو  سبق
 . (2015خزمو،(ى خر أ مرة البديل الوطن هي األردن فكرة يعيد والذي

 كان كيري  هعلي يعمل الذي "طاراإل اتفاق" من الفلسطيني الموقف نأوفي ضوء ما سبق يتضح  
 الحقوق  جميع وتنقص ،الدولية الشرعية قرارات جميع تخالف فهي كيري  طروحات لمجمل رافضا  

 القبول حاول الفلسطيني الطرف نأو ، النهائي الوضع بقضايا يتعلق فيما  خاصة الفلسطينية
 وبضمانات محددة زمنية بفترات ربطها خالل من القضايا بعض في زأةتالمج الحلول ببعض
 قامةإ :مثل، الواقع رضأ على السياسية نجازاتاإل بعض على الحصول أجل من وذلك ،دولية
 الجانب مع هعلي االتفاق يتم بما سرائيلياإل الفلسطيني الصراع نهاءا  و  ،الفلسطينية الدولة

 .سرائيلياإل
 :كيري  خطة من سرائيلياإل الموقف - 2

 ى مستو  ىفعل، كيري  مبادرة مع للتعاطي استعدادا   الجديدة اإلسرائيلية الحكومة تظهر لم
 ،المفاوضات ستئنافال كيري  جون  يبذلها التي بالجهود ترحيبها عن علنتأ  الصحفية التصريحات

 واشنطن بزيارة ليفني تسيفي سرائيليةاإل الخارجيةة وزير  قامت (2013) مايو شهر بداية ففي
 . (2014:44الجمل،و برغال،( المفاوضات واستئناف كيري  خطة مستجدات حول للتباحث
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 غالبية عبر فقد كيري  لخطة رفضها عن نتنياهو بزعامة اإلسرائيلية تالفئاإل حكومة وأعلنت
 معها يستحيل قرارات صدارإ على أقدمت حيث ،للخطة رفضهم عن الحكومة ونواب وزراء

 مشروع الحكومة سأيتر  والذي الليكود حزب قدم المثال سبيل وعلى ،كيري  مبادرة مع التعاطي
 على سرائيليةاإل السيادة بتطبيق فيه يطالب 2014) فبراير(25في  سرائيلياإل للبرلمان قانون 

 االئتالف في حزب ثالث يداليهو  البيت حزب عضاءأ  ايض  أ ذلك في وشارك،  قصىألا المسجد
 بوضع ذلك ينتهي نأ على قصىاأل المسجد في الصالة مواعيد تقاسم يعني وهذا ،الحكومي

 . (2014:5النعامي،(سرائيليةاإل دياناأل وزارة شرافإ تحت الشريف الحرم
 عطاءإ  على فقط وتوافق،  كيري  مقترحات ترفض سرائيلإ نإف القدس قضية وبخصوص
 اإلسرائيلية الحكومة نأو  ، وشعفاط حنينة بيت مناطق مثل بالقدس المحيطة حياءاأل الفلسطينيين
 مطلقا الالجئين عودة فكرة سرائيلإ ترفض كما مطلق، بشكل االنسحاب فكرة ترفض المتطرفة

 تشكل عودتهم نأل؛ الفلسطينية الدولةى لإ الالجئين عودة موضوع في ضا  أي تشارك نأ وتريد
 منع على تعمل فهي فلسطينية بأغلبية محاطة سرائيلإ تصبح بحيث سرائيلإ على ا  ديمغرافي خطرا  
 طاراإل اتفاق وراء من سرائيليةاإل الحكومة دتار أو  الغربية، الضفة في الفلسطينيين عدد زيادة
 . (2015خزمو،(قلاأل على سنة (15) خالل سالم التفاق التوصل كيري  يطرحه الذي

 إسرائيل ترفض كما (1967)عام حدود إلى العودة ترفض سرائيلإ نإف الحدود قضية وبخصوص
 خاللها من توفر حدود عن تبحث بل ، مستقبلية مفاوضات أي مرجعية هي الحدود هذه تكون  أن

 ترفض كما طارئ، أي حدوث حالة في نفسها عن الدفاع من تمكنها لكى اإلسرائيلية للدولة األمن
 راضياأل في اإلسرائيلية المواقع بعض وجود مع سنة(15)مدة خالل االنسحاب سرائيلإ

 بالتدخل سرائيلياإل للجيش فرصة إعطاء ويجب ،طارئ  أي حدوث حالة في للتدخل الفلسطينية
 منطقة في قواتها بقاء على تصر سرائيلإ نإف وكذلك ،مراأل لزم ذاإ الفلسطينية األراضي في
 خالءإ ترفضف المستوطنات قضية بخصوص ماأو  ،الشرقية الجهة من منهاأ على للحفاظ غواراأل

 المستوطنات ىلإ ضمها خالل من المستوطنات هذه تموضع عادةإ  وتقبل الكبرى  المستوطنات
 هذه بقاء مقابل هي راضياأل تبادل عملية ناو  لها مناأل لتوفير وذلك ،الكبرى 

 . (2015خزمو،(المستوطنات
بهدف عدم التوصل  ،تفتقر للجدية فشال خطة كيري منذ البداية فجعلتهاسرائيل على إإت ملوع

ن السبيل الوحيد بأ نالفلسطينيي بإقناعوذلك من خالل مطالبتها كيري  ،التفاق سالم بين الجانبين
ومن  ،للمنظمات الدولية التوجهقامة الدولة الفلسطينية هو عدم للوصول إللهم لتمهيد الطريق 

نما خلق مناخ دولي   ،جهة أخرى يجب أن يدرك كيري أن مهمته ليس الضغط على إسرائيل وا 
 . (AVISHAI2014تحقيق النجاح حول الخطة)باعتباره الفرصة الرئيسية ل
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 :كيري  خطة من سرائيليةاإل المعارضة موقف ماأ
 شيلي المعارض العمل حزب زعيمة وقامت للسالم كيري  جهود سرائيلياإل العمل حزب دي  أ

 هذه باستغالل وطالبته عباس محمود لفلسطينيا بالرئيس واللقاء هللا رام مدينة بزيارة يحميوفيتش
 علنتأ  كما" السالم عملية عن معه الحديث يمكن من خرآ هو عباس الرئيس ن  إ" :وقالت الفرصة

 تقديم على نتنياهو لحكومة ماناأل وتعطي سرائيليةاإل الحكومة ستدعم سرائيليةاإل المعارضة ن  أ
 دعت ذاإ الحكومة في للدخول استعداد على العمل حزب ن  أو  ،التسوية مسار نحو مةمه خطوات
 . (50-2014:49الجمل،و  برغال،(لذلك الظروف

 ومنذ عملت بل ؛مباشر بشكل كيري  خطة ترفض لم سرائيلإ نأ وفي ضوء ما سبق يتضح
 من لالنسحاب المطلق رفضها عن بإعالنها وذلك ،مضمونها من كيري  خطة تفريغ على البداية

 عام حدود على فلسطينية دولة قامةإ قبول وعدم (1967)عام حدود ىحت الفلسطينية راضياأل
 والمصالح يتوافق وبما مؤقتة بحدود فلسطينية دولة هو سرائيلإ تقبله الذي كل نأو  (1967)

 .الفلسطينيين الالجئين عودة حق بشطب ذلك يكتمل و ،إلسرائيل العليا منيةاأل
 :الفلسطينية ردنيةال  العالقات على وتداعياتها كيري  خطة من الردن موقف:  ثالثاا  

 : الرسمي الردني الموقف1-

 عن المعلومات بعض تسرب ثرإ ردنياأل الملكي القصر روقةأ داخل القلق من حالة سادت
 ردنيةاأل الخارجية وزارة من الملف هذا سحب خالل من ذلك وظهر ،للسالم كيري  خطة فحوى 
 االستخبارات مدير الشوبكي وفيصل ،الملكي الديوان رئيس الطراونة فايز من لكل   هوتسليم

 "أن   التقارير ضعب فادتأ حيث ، هللا عبد الملك من المقربين المستشارين وبعض ،ردنيةاأل
 وتقليص البديل الوطن فكرة طرح عادةإ  هو األردن قلق مصدر نأو  "،خطر في األردن مستقبل

 حلف من قوات استقدام على مريكيةاأل المتحدة الواليات موافقةو  ،القدس مدينة في األردن دور
 الرادارات مامأ ردنياأل القومي مناأل كشف يتم وبذلك ،األردن نهر  غرب منطقة في األطلسي

 رفض عن النواب مجلس جلسة خالل النسور هللا عبد ردنياأل الوزراء رئيس وأكد مريكية،األ
 المفاوضات من تخوفه "عن أعلن كما ، فيها طرفا   األردن يكون  ال  سياسية تسوية ألي حكومته
 . (2014الجديد، العربي صحيفة("سرائيلييناإل مع الفلسطينيون  يجريها التي السرية
 الفلسطيني الصراع إنهاء على تعمل والتي ،كيري  خطة من الشديدة قلقة عن األردن وأعرب

 خالل من حسابه على الفلسطينية القضية تصفية على تعمل نهاأ األردن ى ير  حيث ،اإلسرائيلي
 وعبر، الناشئة الفلسطينية والدولة األردن بين كونفدرالية قامةا  و  ، الفلسطينيين الالجئين توطين

 تفرض نأ يمكن سرائيليواإل الفلسطيني الجانبين بين سرية محادثات وجود من قلقة عن ردناأل
 وهو المراحل كل في رشعا األردن يرفع لذلك همصالح تهدد وبالتالي ،األردن على جديد واقع
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 غير بشكل كان نا  و  ،المفاوضات كل في اطرف   يكون  نأ األردن قرر لذلك "وال  أ األردن مصالح"
 صورة في نناأ لنا يبدو ":فقال النسور هللا عبد ردنياأل الوزراء رئيس به صرح ما وهذا ،مباشر

 علنيا   تجاوزات هناك كان نإ لدينا معلومات وال ذلك غير نكتشف الأ ملأن نناأ قرأو  المفاوضات
 . (201 2014:نخالة،لا) "سرية قنوات وجود عن يشاع وعما

 إن 2014)" يناير4 )في كيري  جون  مريكياأل الخارجية وزير لقائه خالل هللا عبد الملك وتحدث
 السالم مفاوضات مسار دعم في دورة وسيواصل السالم، تحقيق جهود دعم في مستمر األردن
 جميع مع بالتنسيق العربية السالم ومبادرة الدولتين وحل الدولية الشرعية قرارات ىإل استنادا  

 صحيفة") النهائي الوضع بقضايا المرتبطة تلك خصوصا   العليا همصالح يحمي وبما طرافاأل
 . (2014:12الدستور،

 في وباماأ باراك مريكياأل الرئيس لقائه بعد اللندنية الحياة لصحيفة تصريح في هللا عبد الملك قال
 العليا همصالح وضمان ردناأل انخراط يتطلب المستدام السالم (2014) :"مارس في  واشنطن

 حقيقيه فرصة اليوم تلوح حيث، وشعبه ردناأل حساب على بحل شكالاأل من شكل يأب نقبل ولن
 ىلإ والوصول النظر وجهات تقريب في اءبن   بدور يقوم ردنواأل ،وشامل عادل سلمي حل إليجاد
 وتوفر العربية السالم مبادرة وفق سيادة ذات دولة قامةإ في الفلسطينيين حق تكفل حلول

 (146 : 2014،هالنخال(المنطقة دول كل واستقرار ألمن الضرورية الضمانات
 ترتيبات أي على نوافق ال ":فقال ردنياأل للتلفزيون  جودة ناصر ردنياأل الخارجية وزير وتحدث 
 تكون  نأو  راضيهمأ على الفلسطينيين سيادة ممارسة دون  ويحول عليهاون نيالفلسطي يوافق ال

 . (2014ايالف، صحيفة موقع(بها معترف حدود للفلسطينيين
 من ردناأل بغور تتعلق التي خاصة كيري  خطة في المقترحة منيةاأل الترتيبات ردناأل وعارض

 من لها لما مبكر نذارا  و  استشعار جهزةأو  استطالع وطائرات للمراقبة الكاميرات وضع حيث
 رفض مريكياأل جيةر االخ وزير الثاني هللا عبد كلالم بلغأو ، ردنياأل القومي مناأل على تأثيرات

 (الحسبان في ردنيةاأل المالحظات بأخذ لطاقمه كيري  فأوعز ،المقترحات هذه لمثل ردناأل
 . (2014اللداوي،

 القضايا تعالج لم نهاأل كيري  خطة في منيةاأل البنود حول اللهجة شديد اعتراضا   األردن قدم
 سرائيلا  و  األردن بين الموقع عربة وادي اتفاقية لنصوص وتجاهلها ، لألردن بالنسبة الجوهرية

 ذلك وظهر ،عليه يؤثر لن ذلك نأب األردن ةطمأن مريكيةاأل دارةاإل حاولت ، لذلك (1994) عام
 يتم قااتف أي ضمن وحدوده األردن منأ على ستحافظه بالد نأب كيري  جون  تصريح خالل من

 ال كيري  لخطة األردن رفض من وبالرغم ،سرائيليواإل الفلسطيني الجانبين بين هليإ التوصل
 في مباشرة غير بطريقة ردناأل هدد قد كيري  جون  نإ حيث ،ريكيأم اتفاق أي هةمواج يمكن
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 مصادر وذكرت ،لإلرهاب المنطقة سينقل للمنطقة السالم تحقيق في الفشل عتبرا  سابق  تصريح
 لصياغة التوصل بهدف سرائيليواإل ردنياأل الجانبين بين للتوسط ىيسع كيري  جون  ن  أ عالميةإ 

 . (2014:43النخالة، (الطرفين ترضي ثنائية
 العليا المصالح يضمن ال حل بأي يقبل لن األردن نأ جودة ناصر ردنياأل الخارجية وزير وأعلن
 بقضيتي يتعلق بما خاصة واإلسرائيلي الفلسطيني الجانبين بين يوقع اتفاق أي ضمن لألردن
 كيري  ن  أو  ،األردن مع والتنسيق بالتشاور تتم للمنطقة كيري  زيارات جميع ن  أو  ،والالجئين القدس

 يظن من " :وقال فقط للحل تصورات هو يطرحه ما نأو  ،مكتوبة مقترحات أي ناآل ىلإ يقدم لم
 دولة إقامة وهو ثابت موقفة األردن أن   ضافأو  "واهم فهو حدأل بديال   وطنا   يكون  قد األردن أن  

 من الرابع حدود على الفلسطينية راضياأل على الشريف القدس وعاصمتها مستقلة فلسطينية
 . (2014،الغد صحيفة) 1967 عام حزيران

 الفلسطينية المفاوضات مجريات جميع على ومطلع مشارك األردن ن  أ وفي ضوء ماسبق يتضح
 من استثنائه من نابع المفاوضات هذه من األردن خوف وأن   ،كيري  جون  يقودها التي اإلسرائيلية

 على تعمل والتي ،الخطة بهذه قبوله مقابل واالقتصادية السياسية المكاسب من قدر كبرأ تحقيق
 الفلسطينيين لالجئين العودة حقمن خالل شطب  ،حل القضية الفلسطينية على حساب األردن

يعلن  فلم ،ردن لدولة وتواجد إسرائيلي في غور األواالعتراف بيهودية ا ردناأل في وتوطينهم
 على لو ىوحت مصالحة عن الحقيقة في يبحث األردن وأن   ،المبادرة لهذه الصريح رفضه األردن
برفض  اإلعالم في شعارات من األردن يرفعه ما ن  أو  ،والقطاع الضفة في الفلسطينيين حساب

قبل بخطة كيري التي تضمنت  عمليا   فاألردن المغلقة الغرف في يدور عما يتنافى خطة كيري 
قامة دولة فلسطينية عبارة ردن وا  وكذلك توطين الالجئين في األ ،لقدسردني في اإنهاء الدور األ
جراء إنما يعارض ض على خطة كيري إلم يكن معار  فاألردن ، وصالاأل ةمتقطععن كنتونات 

كبر قدر من المكاسب لألردن على حساب ليحقق أ فاوضات هو طرف غير مشارك فيها أي م
 .نالفلسطينيي

 :كيري  خطه من الشعبي ردنيال  الموقف2-

 األردن في المسلمين خواناإل لجماعة السياسي الجناح سالمياإل العمل جبهة حزب طالب
 وتشكل شديدة بسرية محاطة فهي  ،كيري  خطة ومواجه التصدي بضرورة ردنيةاأل الحكومة
 على وتعمل ،ى خر أ مرة البديل الوطن فكرة طرح على تعمل و ،العليا األردن لمصالح  تهديدا  
 /الدكتور يتزعمها والتي ،النيابية الوطني العمل كتلة يضا  أ وعبرت الفلسطينية، القضية تصفية
 ودعت خطته في كيري  يطرحها التي فكاراأل من الشديد وتخوفها قلقها عن المجالي الهادي عبد
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 السلطة على مريكيةاأل المتحدة الواليات تفرض فقد ،واالنتباه الحذرى لإ ردنيةاأل الحكومة
 . (2014نت، الجزيرة موقع)للسالم  تهااتصور    والمنطقة ردنواأل الفلسطينية

 فيه نتادأ 2013) ديسمبر 9)حد فياأل يوم بيانا   صدرتأ ردنييناأل المحامين نقابة وكانت
 ردنيةاأل الحدود على عسكرية قوات تواجد حول كيري  جون  الخارجية وزير تصريحات
 حيث العربية الدول زيارة عند يجدها التي االستقبال حفاوة النقابة استنكرت كما الفلسطينية،

 .إلسرائيل وانحيازها مريكيةاأل الممارسات بفضح النقابة تعهدت

 )كيري  خطة تداعيات(  بعنوان ندوة مأدبا مدينة فرع في عقدت فقد المهندسين نقابة ماأ
 الفلسطينية القضية مركزية على وال  أ الندوة في المتحدثون  كدأ ، حيث 2014) مارس(1بتاريخ
 وشرعنه والعربية ،الفلسطينية القضية لتصفية تهدف والتي ،كيري  خطة مخاطر المشاركون  وبين
 وقف ةبضرور  الندوة في المشاركون  وطالب ،الفلسطينية راضياأل في سرائيليةاإل جراءاتاإل

 يستراتيجاإل الخيار نهماأ هماباعتبار  سرائيلإ لمواجه والمقاومة الوحدة بخيار والتمسك المفاوضات
 . (2014الغد، صحيفة(

  ردنياأل شعبلل خوفوال القلق من حالة أحدثت كيري  خطة نأ يتضح قما سبوفي ضوء 
 تصفية على تعمل فهي  ،الفلسطينية القضية لحل طرحت التي المشاريع خطرأ  هبمثاب  فيعتبرها
 خطة فأحدثت األردن حساب على الجوهرية القضايا جميع ستحل نهاأو ، الفلسطينية للقضية نهائية
 وغير غامضة كيري  مقترحات نإ حيث ،فقدان الثقة بين الشعب األردني والنظام  حالة كيري 

 من تطرحه لما نظرا   سواء حد على الفلسطينية والقضية األردن على احقيق   اخطر   وتشكل واضحة
 .الفلسطينية الحقوق  جميع وتسقط واقعية غير حلول
  :الفلسطينية ردنيةال  العالقات محددات على كيري  لخطة السلبية ثاراآل:  رابعاا 

حيث سادت حالة من  ،خطة كيري أحدثت انعكاسات سلبية على العالقات األردنية الفلسطينية ن  إ
من خالل المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية ويتضح ذلك  ،العالقات بين الجانبين يالفتور ف

والتي تتناول محددات العالقات األردنية الفلسطينية وهي على  ،الحل النهائي يامريكية في قضااأل
 -النحو التالي :

 :الالجئين قضيةعلى صعيد 1-

 قضية تجاه الفلسطيني الموقف نأ توضح كيري  خطة حول عباس محمود الرئيس تصريحات ن  إ
 لمن كالزواج شخصي حق هو العودة حق ن  أ" وضحأ فقد ،للجدل مثيره العودة وحق الالجئين

 مكان ىلإ العودة بالضرورة ليس "بأنه صرح نأ وسبق "خرى أ شياءأو  تعويض هناك نأو  ه،رادأ
 . (جرسا موقع")المحتلة فلسطين في سكناه
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ن و   ساسأ هو والذي ،العودة حق عن ىتخل قد نهأ ضمنا   فهمت عباس محمود الرئيس تصريحاتا 
 محمود الرئيس بين عليها متفق حلول فرض من ن والفلسطينيو  ن و ردنياأل يخشاه ما وهذا الصراع
،  ردناأل حساب على الحل يصبح بحيث ،ردناأل عن بعيدا   نتنياهو وبنيامين وكيري  عباس

 وأ توضيح دون  " العليا القومية ردناأل مصالح" حول الثاني هللا عبد الملك تصريحات وكانت
 من السياسية النخب ى ومستو  الشعبيى المستو  على القلق من حالة حدثأ المصالح لهذه تفسير
 موقع)ردناأل حساب على مريكيةأ ةفلسطيني سرائيليةإ تفاهمات وجود من والخوف كيري  خطة
 . (جرسا

قبول الطرف الفلسطيني  ن"إ:ردني السابق فقال رئيس الوزراء األ معروف البخيتتحدث  كما
كبيرة في زمة داخلية يعني خلق أ نتحت الضغط بتنازالت على صعيد ملف الالجئين الفلسطينيي

 (2014:95)عفيفة، "نالفلسطينييردنية ومواطنيه من الالجئين وتفريطا  بمصالح الدولة األ،ردناأل
 بعض مقابل للتوطين ردناأل بقبول انطباعا   تعكس األخرى  هي هللا عبد الملك اتتصريح ذا  إ

 المتعلق البند وخاصة كيري  خطة ردنيواأل الفلسطيني الجانبين قبل حال وفي المادية التعويضات
 شعوبهم حساب على الفلسطينية القضية نهاءا  و  بتصفية قبال قد الجانبين نإف الالجئين بقضية
 ترفضه ما وهذا  ،الواقع مراأل لقبول مريكيةاأل بالضغوطات اقبلو  قدن ويكونو  الوطنية وثوابتهم
 الشرعية راراتق بتطبيق يطالبون  الذين والفلسطيني ردنياأل الشعبين وخاصة المنطقة شعوب
 .قيد وأ شرط دون  وتعويضهم الالجئين عودة حق على تنص والتي الدولية

  :القدس قضيةعلى صعيد 2-
 يتم لم نهأ الإ "الشرقية القدس" في الفلسطينية الدولة عاصمةن تكون أ على كيري  خطة نصت
 القدس تشمل ال سرائيلياإل الوصف حسب فالقدس ،المدينة هذه وحجم ومساحه حدود تحديد
 بعض تعني بل (1967) عام احتلت التي الشرقية القدس وال (1948) عام احتلت التي الغربية
 يقدمون  نالفلسطينيي جعل ما وهذا ةوالعيساوي ديس بوأو  شعفاط :مثل ،بالقدس المحيطة البلدات
 القدس "تحديد يتم نأب اوطالبو  ،القدس بملف يتعلق فيما خاصة كيري  خطة على ااعتراض  
 نأ يمكن ما كثرأ نأ يعني وهذا ،سرائيلإ ترفضه ما وهذا الفلسطينية للدولة عاصمة "الشرقية
 الدولة عاصمة بالقدس المحيطة البلدات ىحدإ جعل للفلسطينيين سرائيله إتقدم

 . (2014:5النعامي،(الفلسطينية
قصى وحائط المبكى ن يكون "الحوض المقدس" والذي يشمل المسجد االكما نصت الخطة على أ

)الواليات المتحدة ،المملكة العربية يشراف لجنة دوليه مشكلة من خمسة دول ه" البراق" تحت إ
 . (www.qudsn.psالسعودية، األردن ، السلطة الفلسطينية، إسرائيل()

http://www.qudsn.ps/
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 المتعلق البند في وخاصة من قبل السطلة الفلسطينية كيري  خطة قبول وأ رفض تم حال وفي
 مواصفات حسب الفلسطينية الدولة عاصمة القدس مدينة بلدات ىحدإ يكون  نأب القدس بقضية
 والتسليم الفلسطينية للدولة عاصمة القدس عن الفلسطينيين تنازل يعني فهذا ،كيري  خطة

 ردنيةاأل العالقات على اسلب   ينعكس وهذا  ،الشرقية القدس باقي على سرائيليةاإل بالسيطرة
 في والتاريخية ةيالدين ماكنواأل القدس رعاية في ا  تاريخي ا  دور  لنفسه ردناأل يرى  حيث، الفلسطينية

 ردنيةاأل السالم معاهدة كفلتة الذي مهمال الدور هذا ردناأل فقدي نأ يعني وهذا القدس مدينة
 مع وقعت التي المقدسة ماكناأل على الدينية ةالوصاي اتفاقية وكذلك( (1994عام اإلسرائيلية

 التي المفاوضات مجريات على باالطالع ردناأل يطالب لذلك (2013)   عام ةالفلسطيني السلطة
 مع يتعارض مما ،بذلك نالفلسطينيي قبول وأ رفض من خوفا   الفلسطيني الجانب مع كيري  يجريها

 لألردن. العليا المصالح
  :الحدود قضيةعلى صعيد 3 -

الخطة مع رفض األردن  ول اإلطار العام لهذهبيتلخص الموقف األردني من مبادرة كيري بق 
 :وعبر عن ذلك وزير الخارجية األردني ناصر جودة فقال ،غور األردنسرائيلية على للسيادة اإل

ال ولن نقبل بأي حل في المنطقة  ،على غور األردن ة"إن األردن يرفض أي سيادة إسرائيلي
 . (110 2014:مع مصالحنا"  )عفيفة، مينسج

 هاأن الإ (1967) عام حزيران من الرابع حدود على ستقام التسوية نأ على كيري  خطةونصت 
 للمستوطنات  توسع من الغربية الضفة راضيأ على جرت التي التغيرات مراعة بضرورة تطالب
 المستوطنات ضم على كيري  خطة ونصت كما (1967)عام منذ راضياأل تلك في سرائيليةاإل

 السيادة منح وكذلك ،المستوطنين من(% (70-80من يقارب ما يسكنها التي سرائيلإ لىإ الكبرى 
 ؛الفلسطينية الدولة نفوذ داخل استيطانية تجمعات بها توجد التي المناطق في إلسرائيل منيةاأل
 القوات مرابطة اقترحت قد الخطة وكانت راضيهاأ على السيادة ةالفلسطيني الدولة يفقد مما
 هذا عن تراجع كيري  لكن ،سنة (10 -15)بين ما مؤقتة لمرحلة الحدود تلك على سرائيليةاإل

 وبذلك ،محدد غير لفترة سرائيليةاإل القوات مرابطة على هصرار ا  و  نتنياهو رفض بعد االقتراح
 الغربية الضفة ضيار أ ومغادرة دخول يقرر من وهي الحدود على تسيطر من هي سرائيلإ تصبح

 . (2004:3النعامي،(ردنيةاأل البوابة من
 نأ يعني هذا نإف كيري  خطة في هو كما بالحدود المتعلق بالبندون الفلسطيني قبل حال وفي

 اعتبار على ردناأل يرفضه ما وهذا ،مباشر بشكل الغربية الجهة من ردناأل جار يكون  سرائيلإ
 نإف بذلك ن نيو الفلسطي قبل ما ذاا  و  ،الغربية الضفة من لألردن المحاذية الدولة هي فلسطين نأ
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 ردناأل مراقبه سرائيلإ على يسهل ذلك نأل الفلسطينية ردنيةاأل العالقات على سلبا   ينعكس هذا
 .news 124) المصدر( سرائيلإ مماأ القومي همنأ شافكنوا

 هي الفلسطينية الدولة حدود أمن أن "فيه أعلن عباس محمود للرئيس صحفي تصريح وفي
 يتم ما تطبيق تراقب أن دولية لقوات فقط ويمكن ىولاأل بالدرجة الفلسطيني مناأل مسئولية
 قواته بتواجد اإلسرائيلية المطالب الفلسطيني الجانب ورفض "،النهائي الوضع في هعلي االتفاق
 من الممتدة فلسطين لدولة الشرقية الحدود إن  ":قائال   عباس وتابع األردنية الفلسطينية الحدود على
 أردنية فلسطينية حدود هي بيسان لحدود الوسطي والمرتفعات باألغوار مرورا   الميت البحر
 .news 124) المصدر(خرآ طرف بيننا يوجد وال كذلك ىوستبق

 دولة وبين هبين عازال   يريد ال األردن إن  ":هبقول ردنياأل الوزراء رئيس النسور هللا عبد صرح و
 وميناء ومطار ومعابر لحدود  ماسة بحاجة الفلسطينية الدولة أن  وأضاف   "المستقلة فلسطين

 ( .  2:  2013)الجوهري ، غواراأل منطقة في أجنبية قوات تواجد لطلب األردن سعي ىونف

 ردنيةاأل العالقات على سلبي باتجاه انعكست كيري  خطة نأ وفي ضوء ما سبق يتضح
 بعض خالل من هذا ويتضح ،الثقة فقدان و العالقة في الفتور من حالة فسادت الفلسطينية
 السرية اللقاءات من تخوفاته عن خاللها من عبر والتي ،األردن عن الصادرة العلنية التصريحات

 هذه مجريات عن الكثير يخفون  الفلسطينيين نأو  ،والفلسطينيين مريكييناأل بين تحدث التي 
 الغرف في تدور التي النقاشات ههذ حقيقة على األردن يطلعون  وال ردنياأل الجانب عن اللقاءات
 حيث ،الفلسطيني والرئيس هللا عبد الملك بين الشخصية العالقات على ذلك وانعكس ،المغلقة
 بين قمة لقاء عقد دون  شهر يمر يكاد فال القيادتين بين تعقد كانت التي الثنائية القمم تقلصت
 كبير حد ىلإ تقلصت خيرةاأل الفترة في القمم هذه ن أ الإ ؛المستويات ىعلأ  وعلى الجانبين
 الموقف نأ كما ،هناك وأ هنا الجانبية اللقاءات بعض من الإ الفتور من حالة العالقات وسادت

 يتعلق فيما خاصة واحد نآ في ومستفز مثير هو بل ؛كيري  خطة من واضح  غير الفلسطيني
  .نالالجئي عودة حق قضية بموضوع
 :الخالصة

 عام من الممتدة الفترة خالللحل القضية الفلسطينية   طرحت التي التسوية ومبادرات مشاريعإن 
 هذه فجميع الفلسطينية ردنيةاأل العالقات على كبيرأثرت بشكل   2014) عام ىوحت(2000
ن األراضي سرائيلية من خالل منح إسرائيل أكبر مساحة معلى المصالح اإل تحافظ المشاريع

، وعدم القبول ضي بين الجانبينار إلسرائيل من خالل عملية تبادل األمن وتحقيق األ  ،الفلسطينية
شراك واحتفاظ إبعودة  على  سرائيل وذلكة أبدية لدولة إسرائيل بمدينة القدس عاصمالالجئين وا 

فقد أجبرت هذه المشاريع الطرفين على  ،ردنيوق السياسية للشعبين الفلسطيني واألحساب الحق
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 مثل قضية القدس والالجئين والحدود ،ساسيةفي القضايا األ التسابق نحو تقديم تنازالت جوهرية
حدث حالة من فقدان ؛ مما أخرالطرف اآل  الخاصة لكل طرف على حسابلتحقيق المصالح 
فأثرت هذه المشاريع على  العالقات األردنية الفلسطينية في مراحل مختلفة  الثقة بين الجانبين

كما القائم  على الوضع  ةفتارة جعلت من هذه العالقات تمر في مرحلة من االرتياح والمحافظ
وتارة جعلت من هذه العالقات تمر في مراحل من التشكيك وفقدان الثقة  ،تغير يذكرهو دون 

تطرح مشاريع أن  يمكن ال لذا  ،كما حدث لهذه العالقات إثر خطة كيري  ،وصوال  لمرحلة الفتور
 طرفا   األردن اعتبار على ،ياألردن الجانب ومعرفةمشاركة ب الإ الفلسطيني الجانب على التسوية

مثل قضية الالجئين  النهائي الوضع بقضايا يتعلق مراأل كان ما ذاإ،  خاصة حل أي في اساسي  أ
 وخطة العربية المبادرة فإن لذا، فاألردن مشارك ومطلع على هذه المبادرات، والحدود والقدس

 التربص فكان والفلسطيني ردنياأل الطرفينبين  النسبي سببت حالة من االرتياح  الطريق خارطة
 في لى حد مامستقر إ بشكل انعكس وبالتالي ،المبادرات هذه تجاه الموقف سيد هووالحذر 
 كيري  خطة تأثرت هذه العالقات بشكل سلبي بشكل واضح إثرثم   الفلسطينية ردنيةاأل العالقات

حيث تطرقت   الفلسطينية ردنيةاأل العالقات على سلبي بشكل ثرأ فقد "طاراإل باتفاق" يعرف ما
 العالقات هذه سادت حيث ،الوطنية العليا هردن مصالحالوضع النهائي والتي يعتبرها األ يالقضا
 ردناأل وأيقن ،المسئولين بعض ىلد التصريحات بعض خالل من ذلك وظهر ،الفتور من حالة

على حساب المصالح  الفلسطينية القضية لتصفية خيرةاأل الخطة بمثابة هي الخطة هذه نأ
 جهة من الفلسطينية ردنيةاأل العالقات في الشديد والتوتر القلق من حالة سادت لذلك، ردنيةاأل

 حيث ،صلييناأل ردنيينواأل فلسطينية صولأ من ردنييناأل بين الداخلية ردنيةاأل والعالقات
 كانت التي الحساسة القضايا طرح في خاصة جديد من الداخلية العالقات في زمةاأل ظهرت
 حل على ستعمل الخطة هذه نإ لذلك ،الوطنية الهوية بأزمة يعرف ما خاصة باألساس منتهية
 في الصهيوني المشروع لصالح وفلسطين األردن من كل   حساب على النهائي الحل قضايا

،  مطلقا   مقبول غير يكون  ربما الطرفين على حل فرض تحاول مريكيةاأل دارةاإل نأو ، المنطقة
 ي كير  لخطة فكان ،الخطة هذه على الرفض وأ الموافقة بشان االتهامات الطرفان يتبادل وبالتالي

 ما بعد عرفي   ولم الدراسة قيد الخطة ومازالت ،الفلسطينية ردنيةاأل العالقات على السلبي ثراأل
 .الخطة هذه مصير هو
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 الخامسالفصل 

الفلسطينية من  اإلسرائيلية وتداعياتها على العالقات األردنية المفاوضات الفلسطينية
 (2014-(2000عام

سرائيلية لوجود تشابك اإل-عتبر من أكثر الدول التي تتأثر بالمفاوضات الفلسطينيةاألردن ي  
والحدود والالجئين وغيرها فلسطيني في قضايا الحل النهائي المتمثلة في قضية القدس  -أردني
ومن خالل هذا الفصل والذي يتناول المفاوضات  القضايا األخرى التي تهم األردن، من

 (2000-2014الفلسطينية من عام  -األردنيةسرائيلية وتداعياتها على العالقات اإل-الفلسطينية 
 -آلتي :فإن الباحث سوف يسلط الضوء على ثالثة مباحث رئيسة مقسمة على النحو ا( 

ردنية ثانية وتداعياته على العالقات األمفاوضات كامب ديفيد ال :بعنوان المبحث األول 
نابوليس وتداعياته على العالقات األردنية مؤتمر أ :عنوانبفما المبحث الثاني أالفلسطينية، 

في عهد  المباشرة الفلسطينية اإلسرائيلية  المفاوضات   :الفلسطينية ،بينما يتناول المبحث الثالث
ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو  2009)-(2006زراء اإلسرائيلي إيهود أومرت من عام و رئيس ال
 . تداعياتها على العالقات األردنية الفلسطينيةو  (2014-(2009من عام
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 ردنيةاأل  العالقات على وتداعياتها2000) )عام الثانية ديفيد كامب مفاوضات:ولاأل  المبحث
 :الفلسطينية

 الرئيس مشاركةب ،لمدة خمسة عشر يوما   م2000) يوليو 11)في ديفيد كامب قمة عقدت
 كلينتون  بيل األمريكي والرئيس باراك إيهود اإلسرائيلي الوزراء ورئيس عرفات رياس الفلسطيني

ب)الحل النهائي تفاق حول القضايا الرئيسة لمفاوضات الحل النهائي والمتمثلة بهدف التوصل ال
 لقطاع غزة والضفة الغربية والالجئين وحدود الدولة الفلسطينية وقضية القدس(

 . (2013:130)غنام،
  :الثانية ديفيد كامب مفاوضات انعقاد ظروف :أولا 
   يناير4/)بتاريخ واإلسرائيليين الفلسطينيين بين الدائم الحل مفاوضات تنتهي أن المقرر من كان

 بين الثقة لبناء جسرا   كانت والتي االنتقالية المرحلة استحقاقات تطبيق من االنتهاء عدب (م1999 
 في المماطلة في استمرت إسرائيل نأ إال ،(2001:70اسحاق،) .النهائي للحل  وصوال   الجانين
 استحقاقات من هروبا   وذلك الفلسطيني، الجانب مع الموقعة االتفاقيات حسب االنسحاب تنفيذ

 في الموضح الزمني الجدول وحسب والالجئين القدس قضيتي خاصة النهائي الحل قضايا
 لكل نهائي لحل التوصل يتم أن المفترض كان (م2000/سبتمبر13)بتاريخ فإنه االتفاقيات
 .182) 2001:النمورة،).ذلك تنفذ لم إسرائيل لكن القضايا
 (13.1%) أصل من (2%) مساحة من إال األولى المرحلة في تنسحب لم اإلسرائيلية فالقوات
 التفاهمات بعض حققت وعرفات باراك بين الثنائية المفاوضات ولكن (1)ريفر واي اتفاقية حسب

 اتفاق إلى للوصول ديفيد كامب منتجع إلى األطراف دعوة كلينتون  فقرر الجوهرية القضايا في
 .(2009:76زملط، )نهائي
 :ديفيد كامب مفاوضات مجريات ثانياا:

 ياسر الفلسطيني الرئيس بمشاركة2000)  يويول(12-25بين ديفيد كامب مفاوضات عقدت
 تاقضي وكانت كلينتون، بيل األمريكي والرئيس باراك يهودإ اإلسرائيلي الوزراء ورئيس عرفات
 .(2010:149اندرية،) المفاوضات في ناالجوهريت ناالقضيت هما والالجئين القدس

 باقتراحات تتقدم ولم ،تراوغ ظلت فقد نالفلسطينيي مع سالم التفاق التوصل فيولم ترغب إسرائيل 
 القيادة وهددت ،عرفات ياسر الرئيس على هائلة ضغوط األمريكية اإلدارة مارستو  مكتوبة

 الرئيس طلب2000)/يوليو24)وفي ،مفرغة حلقة في تدور المفاوضات بقيتو  ،الفلسطينية
 أنتم السالم، عملية من يدها أمريكا ستنفض "لعرفات كلينتون  وقال ،عرفات مع لقاء عقد كلينتون 
 عزلة، ستعيشون  المساعدات، الكونجرس سيوقف الثنائية، عالقتنا ستتجمد المسئولية، تتحملون 

 ويمكن معقول هو ما لديك لألمام، خطوات ارواس اإلسرائيليون  للقدس، بالنسبة شيئا   اتقدمو  لم أنتم
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" الحرم قرب الفلسطينية وللدولة لك رئاسي مجمع إنشاء يمكن معه، العيش
 . 183)،2001:182النمورة،)

يكن  للمفاوضات لم أن الجانب األمريكي ومنذ اللحظة األولى ضوء ما سبق بينت الدراسةوفي 
لجانب الفلسطيني غوط على اضسرائيل ويمارس التهديدات والبل كان يقف لجانب إ ؛  ا  نزيهاطرف
ويؤكد هذا  ،وتحميل الجانب الفلسطيني مسئولية فشلها لفشل هذه المفاوضات ا  مؤشر وكان هذا ،

 ،مريكيةوليس من قبل اإلدارة األ ،أن مفاوضات كامب ديفيد جاءت بطلب من الجانب اإلسرائيلي
وأن  ،سرائيليرؤية إلنهاء الصراع الفلسطيني اإللدية  وهذا يؤكد أن الجانب األمريكي لم يكن

مفاوضات كامب ديفيد جاءت لتلبية رغبة بارك في إحراج الفلسطينيين ووضع عرفات في الزاوية 
ظهاره على أنه من يعطل عملية السالم في ال رغبة في  منطقة وأن الجانب اإلسرائيلي لديهوا 

  .التقدم في عملية السالم
  :الثانية ديفيد كامب مفاوضات من األردن موقف:  ثالثاا 
 :الرسمي ياألردن موقفال 1-
 وكان ،سرائيليواإل الفلسطيني الجانبين بين ديفيد كامب منتجع في المفاوضات سير األردن تابع
) المنطقة في التسوية مسيرة إلنجاح الجانبين بين تجري  التي المفاوضات في اختراق حدوث يأمل

 . (80::2009زملط،
 الخارجية وزير لقائه بعد الخطيب اإلله عبد األردني الخارجية لوزير صحفي تصريح وفي

 تعود أن يجب محتلة فلسطينية أراضي الشرقية القدس إن ":قائال   تحدث موسي عمرو المصري 
 . (2000:17مشاهد السياسي،ال مجلة(المتحدة األمم قرارات مع تماشيا   ألصحابها

 هذهوتمنى نجاح  ،ديفيد كامب مفاوضات في للفلسطينيين الكاملة مساندته عن ناألرد أعلنو  
 في المشاركة واألمريكية واإلسرائيلية الفلسطينية الثالثة األطراف عملت فقد المفاوضات
 عدم من بالرغم األردنية ستراتيجيةاإل المصالح االعتبار بعين األخذ على ديفيد كامب مفاوضات

 يعل األردني الوزراء رئيس إعالن مع بالتزامن وذلك، المفاوضات طاقم في أردني مندوب وجود
 أي استيعاب في األردن رغبة عدم  ":فقال الالجئين قضية تجاه األردن موقف عن الراغب أبو

 . (2000:111البشتاوي، ).جديد الجئ
 :الرسمي غير األردني الموقف 2- 
 حذرت كما ،ديفيد كامب مفاوضات لفشل االرتياح من حالة سادت فقد الشعبي ى المستو  على ماأ

 . (111 2000:البشتاوي،(الحقا   تحدث قد  أخرى " لطبخة" التحضير من ردنيةاأل حزاباأل
 ولجميع ديفيد كامب لمفاوضات معارضتها عن األردن في المسلمين اإلخوان جماعة علنتأ و 

 والمقدسات فلسطين في مةاأل حق عن التنازل بعدم تطالبو ، إسرائيل مع الموقعة االتفاقيات
ألي كان التنازل عن شبر فلسطين التاريخية كلها وقف إسالمي ليس  ن  إ ":وقالت اإلسالمية
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ي اتفاق يعقد في كامب ديفيد على حساب سيادة الفلسطينيين أإلى "رفض"  تشار أمنها"، و 
 .  http://www.albawaba.com/arوالعرب في المدينة المقدسة

 :ردنية الفلسطينيةعلى العالقات األ  مفاوضات كامب ديفيد تداعيات رابعاا:
 خاصة الفلسطينية ردنيةاأل العالقات على كبيرة تانعكاسا الثانية ديفيد كامب لمفاوضات كان
 -:التالي النحو على وهي الفلسطينية ردنيةاأل العالقات تحكم التي المحددات على

 :الالجئين قضيةالمحدد األول  -أ

 أبو يعل لحكومة الوزاري  البيان خالل من الالجئين قضية من الرسمي ردنياأل الموقف تضحا
 مماأل عن الصادر (194) القرار تنفيذ بضرورة يطالب األردن نأ ":فيه جاء والذي ،الراغب
 ءاز إ وتحمل، لالجئين مستضيفة دولة كبرأ األردن عتباراب والتعويض العودة بخصوص المتحدة

 نأ وبما ،الالجئين لقضية عادل حل ضمان ألجل كبيرة ا  جهود األردن وبذل،  كثيرة عباءأ  ذلك
 الوحدة قرار نأو  ،والتعويض العودة في حقهم من صال ينق فهو مواطنين الالجئين يعتبر األردن
 عدم ىلإ هدفو  ،فلسطين في العربية الحقوق  كامل على المحافظة على كدأ (1950) عام

 ا  مبد والتعويض العودة حق األردن ويعتبر ،العادلة قضيتها في النهائية التسوية في بها المساس
 على يؤكد أنه كما الملف، هذا لحل األردن وسيسعي ،األردن في الالجئين مشكلة لحل ا  ثابت

 بالغإ وتم ،جديد الجئ أي هجرة قبول يرفض و والتعويض العودة في الالجئين بحق تمسكه
 . (2001البواريد،("الالجئين ستضافةال إمكانيته جميع استنفذ األردن نأو  بذلك طرافاأل جميع

 هموقف فيمؤيد ومساند للجانب الفلسطيني كان ردني الجانب األ أن تضحاوفي ضوء ما سبق 
بشكل مطلق  وهي رفض إسرائيل ،سرائيلية فيما يخص قضية الالجئينالرافض للطروحات اإل

  العائالتطار لم شمل لبعض مع عودة بضع آالف في إ تجاه قضية الالجئين ةتحمل أي مسؤولي
 .في رؤيتهم لقضية الالجئين توحد الجانبين مما أدى الى

 :القدس قضيةالمحدد الثاني -ب

 الثانية ديفيد كامب في جرت التي المفاوضات في مباشر غير أو مباشر دور لألردن يكن لم
 أعلن عندما بمدينة القدس ا  ردن متمسكاألظل و  ،المفاوضات لمجريات األردن متابعة من بالرغم
 األديان بوزارة لحاقهاا  و  القدس على سرائيلإ سيطرة من خوفا   (1988) عام باطاالرت فك عن

 ردنيةاأل السالم اتفاقية في القدس في األردن بدور إسرائيل اعترفت ثم اإلسرائيلية
 . (2009:13نسيبة،)1994اإلسرائيلية

 نظيرة مع الخطيب هلاإل عبد األردني الخارجية لوزير سكندريةفي مدينة اإل يصحف لقاء وفي
 بالغة القدس قضية نأ ىلإ شارأ ديفيد كامب مفاوضات عقد ثناءأو ى موس عمرو المصري 

 من جزء وهي (242) القرار عليها يجري  منطقة نهاأ على الشرقية للقدس ننظر نانأو  ،هميةاأل
 يتمكن نإلى أ القدس مدينة تجاه المسئولية يتحمل األردن نأو  (1967) عام المحتلة راضياأل

http://www.albawaba.com/ar
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 العربية الحقوق  اةمراع مقدرا   القدس مدينة في حقوقهم استعادة منالفلسطينيون  شقاءاأل
 نباءاأل وكالة( هليإ التوصل يتم حل أي الشعوب هذه تقبل ىحت المقدسة المدينة في سالميةواإل

 . 2007)كونا، ةالكويتي
س لفكرة القبول بأقل من سيادة كاملة على مدينة القد هالرئيس ياسر عرفات عن رفضعلن وأ 

وأصر الجانب ،  (2000:108)البشتاوي،في البلدة القديمة ةجزاء غير اليهوديالشرقية واأل
وهي المطالبة بالقدس الشرقية عاصمة الدولة  ،تجاه مدينة القدس هالفلسطيني على موقف

 . (2013:131)غنام، الفلسطينية
شعر بارتياح تجاه فشل مفاوضات كامب ديفيد بشأن  أن األردن ربما تضحا قوفى ضوء ما سب

 لألردنوبالتالي بقي  ،عربة التفاقية وادي وفقا  القدس ضمن الشأن األردني  العتبارالقدس نظرا  
قضية  قليمية  تقدم لحلالمستقبل وفي أي حلول دولية أو إ في مدينة القدس تجاهدور تاريخي 

 القدس.
 :الحدود قضيةالمحدد الثالث -ج

 نأ ساسأ على الفلسطينية يةنرداأل العالقات على سيؤثر الفلسطينية دولةلل الحدود ترسيم نإ
ن خالل م هسرائيل لتغيير وهو ما تسعى إ، وفلسطين ردناأل بين الفاصل الحد هو األردن وادي

 لتصبح الدولة الفلسطينية معزولة عن محيطها العربي ؛ردن بيدهاإصرارها على بقاء وادي األ
 (2014:144عفيفة،)

بين األردن  العالقات الثنائية مفاوضات كامب ديفيد قد عززت نأ تضحاسبق ا وفي ضوء م
في  ديفيد كامب مفاوضات في للفلسطينيين ومساندا   مؤيدا   األردنفقد كان والسلطة الفلسطينية 

القدس والالجئين  :لمث ،لجوهرية الخاصة بالحل النهائيالقضايا ا مطالبهم في تمسكهم في
ردنية تشكل حجر الزاوية في العالقات األوالتي  ،العليا ردن مصالحهاألوالتي يعتبرها  ،والحدود

حالة  تسببحيث  ،ن فشل مفاوضات كامب ديفيد انعكس على العالقات الثنائيةوأ، الفلسطينية 
وبالتالي زادت  ،زادت عملية التنسيق والتشاور بين الجانبينو  ،بين البلدينفي العالقة  االرتياحمن 

 الحفاظألجل  لالبدي الوطن ردن هوأن األ من تخلصال عملية الثقة بين الجانبين في تعزيز فكرة
 كبير ثرأ المفاوضات هذهلفشل  فكان ،ردنياأل القومي مناأل استقرارو  نفسة ردنياأل الكيان على
 الموقف األردن وأيد ،البلدين تهم التي الجوهرية القضايا في خاصة نهمبي والتعاون  التنسيق في

ة أن يفرضصحة وهذا يثبت  ،دديفي كامب مفاوضات فشل سبب سرائيلييناإل لوحم   ،الفلسطيني
 خذت منحىعملية التسوية السلمية وأردنية تطورت بشكل ملحوظ بعد الدخول في العالقات األ

 .االستقرار في عالقتهم الثنائيةو كامل نح شبه
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 الفلسطينية ردنيةاأل  العالقات على وتداعياته (2007) عام نابوليسأ مؤتمر  :الثاني المبحث

 :نابوليسأ مؤتمر:ولا أ

 البحرية الكلية في 2007)نوفمبر(27 بتاريخ األوسط الشرق  في للسالم نابوليسأ مؤتمر عقد
 الطريق خارطة خطة على معتمدا   واحد يوم لمدة مريكيةاأل المتحدة بالواليات ميرالند بوالية

 . (2014:189دبور،( اإلسرائيلية الفلسطينية للمفاوضات كمرجعيه للسالم العربية والمبادرة
 على مهم مؤشر اعت بر والذي ،واإلسالمية العربية الدول زعماء من العديد المؤتمر يف وشارك
 . (2007،اإلسرائيلية الخارجية وزارة موقع(المنطقة في السالم لعملية والدولي العالمي التأييد

 هعجام وأعلنت ،الخارجية وزراءى مستو  على نابوليسأ مؤتمر في عربية دولة16) ) وشاركت
 العربية الدول هعلجام العام األمينبناء على تصريحات  للمؤتمر حضورها عن العربية الدول

 الجدية بنفس نقابل أن ونأمل بجدية ذاهبون  نحن ":قائال   تحدث والذي ىموس عمرو /الدكتور
 للوصول فقط هناك نحن ولكن ،بها نشعر ال عواطف نبرز أو لنتصافح نذهب ولن ،والمصداقية

 قناة موقع) "أراضيهم ولبنان وسوريا لفلسطين ويحفظ العربية الحقوق  يحفظ سالم إلى
 . (2007العربية،

 :نابوليسأ مؤتمر نتائج:ثانياا 

 تحديد تم فقد ،سرائيليواإل الفلسطيني الجانبين بين المباشرة المفاوضات بدء عن عالناإل-1
  (2008) .عام نهاية حل إلى التوصل يتم بحيث 2007) ديسمبر (12 في ولىاأل الجولة موعد

 رئيسية مرجعية الطريق خارطة تجعل نأ سأنابولي مؤتمر خالل سرائيلإ استطاعت-2
 .الفلسطيني الجانب مع تجريها التي للمفاوضات

 حول نظاراأل لفت من تمكنت فقد تذكر خساره أي دون  أنابوليس مؤتمر من إسرائيل خرجت-3
 توفر دون  السالم لتحقيق تاريخية فرصة هناك نأ عن تتحدث السلطة وتركت ،الطريق خارطة

 . (106: 2008جاد،) الفرصة هذه
 تمكين عليه يترتب والذي ،الدولة يهودية عن خطابه في بوش جورج مريكياأل الرئيس عالنإ -4
 يمكن مؤقتة إقامة ويحملون  غرباء واعتبارهم ،إسرائيل في العرب الفلسطينيين طرد من سرائيلإ

 إسرائيل استيالءوبالتالي  ،الالجئين عودة حق لغاءإ من إسرائيل تمكين وكذلك ،وقت بأي إلغائها
 (675) في الفلسطينية والممتلكات إسرائيل في الفلسطينية األراضي من ونمد   مليون  (19) على
 .بالقوة هلهاأ  تركها وقرية مدينة

 الضفة على موالاأل غداقإ  مقابل غزة قطاع على الحصار ديشدتو  الفلسطيني االنقسامتعزيز -5
 هناك نأب نالفلسطينيي أوهم المؤتمر نأو  واجتماعيا   واقتصاديا   سياسيا   االنقسام صبحأو  ،الغربية

 . (2009:149،150 الوادية،(فلسطينية دولة قامةإ إلى سيفضي األفق في حل
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 :للسالم نابوليسأ مؤتمر من المعنية األطراف موقف:ثالثاا  

  :نابوليسأ مؤتمر من الفلسطيني الموقف1- 

 محمد المصري  الرئيس مع تشاوري  لقاء بعقد أنابوليس مؤتمر عقد الفلسطيني الرئيس استبق
 الرئيس أطلعو  نابوليسأ لمؤتمر التحضير بهدف الثاني، هللا عبد ردنياأل والملك مبارك حسني

 رئيس مع جمعه الذي اللقاء ونتائج مجريات على ردنياأل والعاهل المصري  الرئيس الفلسطيني
 من همخاوف ردنياأل العاهل مع الفلسطيني الرئيس ناقش فقد، ولمرتأ يهودإ سرائيلياإل الوزراء
 على بالضغط فطالبة المؤتمر عمالأ  جدول في النهائي الحل قضايا بإدراج سرائيلإ رفض

  :صحيفة(22/11/2007)الرياض،أنابوليس مؤتمر في والالجئين القدس قضيتي إلدراج إسرائيل
الداخلي والحصار  قساماالننابوليس وهم محملون بأعباء ذهب الفلسطينيون لحضور مؤتمر أو 

عدم  إثر حباط التي يعاني منها الفلسطينيون إضافة إلى حالة اإل ، المفروض على قطاع غزة
عن مبادئ أولمرت حول القضايا الستة )القدس والالجئين والحدود المستوطنات هم لإلعالن توصل

وتوقيت  وقبيل انعقاد المؤتمر طالب الرئيس الفلسطيني جدول زمني يوضح كيفية ،والمياه واألمن(
وهو مالم  و الواليات المتحدةإما االتحاد األوربي أ ،بإشراف طرف ثالث عالن الدولة الفلسطينيةإ 

 . (2013:167)غنايم،يحصل علية
 :نابوليسأ مؤتمر من سرائيلياإل الموقف2-

لى بدليل رفضهم  التوصل إ ،حدد أهدافهنهم من مؤتمر على اعتبار أليون حضور القبل اإلسرائي
يهود فقد اكتفى إ ،الدولة الفلسطينية كيفية وتوقيت قيامدول زمني يحدد "اتفاق مبادئ مشترك" وج

سوف يتغير من  (1967)رض  بعد عامعلى األ الواقع الذي نشأ ن  " إ:هفي المؤتمر بقولولمرت أ
تتناول جميع الوسائل بصورة مباشرة)مجلة  نخالل مفاوضات ثنائية ومتواصلة مع الفلسطينيي

 . (2007:177،سات الفلسطينيةاالدر 
 هي الطريق خارطة خطة جعل خالل من همضمون من المؤتمر تفريغ على سرائيلإ وعملت

 ولم عامة لقاءات مجرد المؤتمر صبحأو  ،للسالم العربية المبادرة وتجاهل ،الرئيسية المرجعية
 يتضمن سرائيلياإل الكنسيت داخل قانون  بسن سرائيلإ وقامت ،النهائي الوضع قضايا تطرح
 ضعافإ بهدف وذلك، القدس وضع على تعديالت أي إلجراء الكنيست عضاءأ  ثلثي موافقة
مركز الزيتونة للدراسات (القدس قضة في سرائيلإ على الضغط وعدم مريكياأل الموقف

 . (2009واالستشارات،
خارطة الطريق وورقة الضمانات  نابوليس هيلى أن مرجعية مؤتمر أولمرت إوأشار إيهود أ

والتي تهدف لتحقيق رؤية حل  ،رئيل شارون رائيلية األسبق أساإلمريكية لرئيس الحكومة األ
سرائيل بخارطة الطريق وتتمسك إ ،للشعب الفلسطيني ودولة للشعب اإلسرائيلي الدولتين دولة
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رض اتفاقات أمنية على أ خطوة سياسية بتنفيذتقديم أي ب ترتبط  ألنهاكمرجعية 
 . (2013:169الواقع)غنايم،

 خاللها من وضح والتي ،نابوليسأ مؤتمر خالل ولمرتأ يهودإ سرائيلياإل الوزراء رئيس كلمة وفي
 مليئة مؤلمة لتسوية مستعدون  نحن" :قالو مباشر بشكل المفاوضات في الدخول على هحرص

 ومستمرة متواصلة مباشرة ثنائية المفاوضات وستكون  ،السالم تطلعات تحقيق أجل من بالمخاطر
 رؤية يحقق اتفاق إلى الوصول من سنتمكن أننا أعتقد ،( (2008عام خالل إلكمالها ىمسع في

مركز ("قطعيا   مرا  أ ليس المفاوضات إلنهاء الزمني الجدول أن وأعلن" لشعبين دولتين بوش الرئيس
 . (2008:11،12الزيتونة للدراسات واالستشارات،

 القضية عالجت التي خطر المؤتمراتعتبر من أي   نابوليسأ مؤتمر أن اتضحوفي ضوء ما سبق 
 الحقوق  ضياع يعنيمما  ؛سرائيلإ بيهودية االعتراف ةفكر  للمرة األولى طرحت فقد ،الفلسطينية
 رمؤتم نأو  ، الداخل عرب وتهجير العودة حق سقاطإ و ،الفلسطيني شعبلل المشروعة السياسية

 قرارات على وااللتفاف السالم لعملية ساسيةاأل المرجعية الطريق خارطة من جعل نابوليسأ
 قضية وليس ىولاأل بالدرجة منيةأ قضيةل الفلسطينية القضية حول هبدور  والذي ،الدولية الشرعية
 الفلسطينية القضية بها تمر التي والظروف المراحل أسوأ في عقد ،المؤتمر نأ كما سياسية،
 االنقضاض هو المؤتمر هدف فكان ،للفلسطينيين والسياسي الجغرافي االنقسام حالة بعد خاصه
 المشاركة خالل من سالميإ عربي وغطاء موافقةب نهائهاا  و  برمتها الفلسطينية القضية على

 .الفلسطيني الحق حساب على سرائيلإ مع تطبيع عمل وكذلك ،المؤتمر في والحضور
 الفلسطينية ردنيةاأل  العالقات على وتداعياته نابوليسأ مؤتمر من األردن موقف: رابعاا 

 :ردني الرسميالموقف األ  1-
 إن  :"وقال عبد اإلله الخطيب وزير ؛ردنياأل الوفد وترأس ،أنابوليس مؤتمر في األردن شارك
 السياسية مطالبهم تحقيق في الفلسطينيين شقائناأل ومساندة دعما   لمؤتمر هذا في يشارك األردن

 الدولة قامةإ مقدمتها وفي ،المتحدة مماأل عن الصادرة الدولية القرارات حسب المشروعة
 . (2007الكويتية، األنباء وكالة موقع)"الفلسطيني التراب على الفلسطينية

 خالل من المؤتمر نجاحإ بهدف سرائيلإ مع تفاهمات لىإ للتوصل هحرص عن األردن وأعلن
 الجانبين بين هعلي متفق زمني جدول خاللمجمل قضايا الحل النهائي من  لحل التوصل

 . :صحيفة(2007)الرياض،

 الفلسطيني الجانبين أمام الطريق نابوليسأ مؤتمر يفتح بأن هأمل عن الثاني هللا عبد الملك روعب  
 على الفلسطينية الدولة إلقامة التوصل بهدف،  وحقيقية مباشرة مفاوضات إلجراء؛ سرائيليواإل

 وزير طالبوفي نفس السياق  ،الفلسطيني الشعب حقوق  لجميع عادل وحل ،الدولتين حل أساس
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 مؤتمر إلنجاح الجيد عدادواإل المالئم المناخ توفير بضرورة الخطيب هلاإل عبد ردنياأل الخارجية
 استقرار على وخيمة عواقب له سيكون  ألنه ،المؤتمر هذا فشل من حذر فقد ،الدولي نابوليسأ

 دائمة حلول إليجاد فرصة يمثل الدولي اللقاء ن  إ"  :وقال ،الفوضى نحو المنطقة وسيجر المنطقة
 الضفة في الفلسطينية راضياأل كامل على مستقلة فلسطينية دولة قامةا  و  النهائي الحل لقضايا
 . (2007ردنية،األ الغد صحيفة"(غزة وقطاع الغربية

 الفلسطينية الدولة قامةإ نأ ويرى  ،أنابوليس لمؤتمر الداعمة العربية الدول كثرأ من األردن كانو 
 ولم والدولي، قليمياإل المستويين على كبيرة جهودا   األردن وبذل ،ردنيةأ وطنية مصلحة هي

 على األردن عمل بل ،نابوليسأ عقد في باإلسراع بوش الرئيس من بالطلب ألردنا يكتف  
 وسوريا ردنواأل مصر خاصة العربية الدول مواقف توحيد خالل من الدولي و قليمياإل ى المستو 

 وسوريا مصر  زيارة على ؛نابوليسأ مؤتمر نعقادا  قبيل هللا عبد الملك فعمل ،والسعودية
 على الجوالن قضية إدراج سوريا واشترطت نابوليسأ مؤتمر في المشاركة لدارسة والسعودية

 القضية حل عدم أن األردن ى وير  ،سعودي بدعم ذلك في األردن ونجح المؤتمر أعمال جدول
 مؤتمر عقد مصلحته من نأ األردن ويرى  ،ردنياأل القومي لألمن تهديد بمثابة هو الفلسطينية

نجاحه، نابوليسأ  للحضن عادتهاا  و  "الراديكالية" الدول من الفلسطينية القضية لسحب وذلك وا 
 . (2007ردنية،األ الغد صحيفة(العربي
 الحل قضايا دراجإ رفضهم بسبب سرائيلياإل الجانب من غضبهم عن ردنيون األ المسئولون  وأعلن

 نتائج تترتب بالتاليو  ،ويفشله المؤتمر على سيؤثر والذي ،المؤتمر أعمال جدول على النهائي
 نابوليسأ مؤتمر فشل من األردن تخوف سبب ويرجع كما ، األوسط الشرق  منطقة على عكسية

 رسميا   مرفوض أمر وهذا ،الفلسطيني للشعب البديل الوطن هو األردن يكون  أن لفكرة العودة هو
 . (2012الخيطان،)وشعبيا  

 ردنياأل النواب بمجلس والدولية العربية والعالقات الخارجة لجنة رئيس هديب بوأ محمد وحذر
 ،العودة حق لقضية التطرق  عدم،و  (1949) عام الهدنة خط لتعديل بوش دعوة خطورة من

 إسرائيل في ردنياأل السفير واستدعاء ،سرائيلإ مع العالقات بقطع ينردنياأل النواب بعض وطالب
 مبدأ حول بوش الرئيس تصريحات على احتجاج مذكرةه وتسليم ،عمان في اإلسرائيلي السفير و

مركز الزيتونة للدراسات ) غزة على لالعتداء الغطاء إسرائيل ومنحه ، سرائيلإ دولة يهودية
           .(  51، 50: 2008،واالستشارات 

 :نابوليسمن مؤتمر أ األردني الموقف الشعبي2-
فقد سادت حالة من الغضب لدى  ،أعلنت النقابات المهنية األردنية عن تنديدها بمؤتمر أنابوليس

 نابوليسوعه من البيانات المنددة بمؤتمر أوأصدرت النقابات المهنية  مجم ،الشارع األردني
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تكريس لسياسية الغطرسة  ،أنابوليسأصدرت نقابة المحامين األردنية بيانا  تحت عنوان" مؤتمر و ،
 ، كما أصدرت رابطة الكتاب األردنيين بيانا أعربت فيه عن تنديدها بمؤتمر أنابوليس، والعدوان" 

وراء  االنجرارفقد طالب نقيب المهندسين وائل السقا الدول العربية بعدم  نقابة المهندسين أما
ونؤكد على الثوابت الفلسطينية وندين أي  " نحن ضد هذا المؤتمر:وقال ، التطبيع مع إسرائيل

قد تنجم عن هذا اللقاء الذي يأتي ضمن سلسلة من  ، تنازالت من حقوق الشعب الفلسطيني
 . :صحيفة(2007")إيالف،ءستسالمية التي لن تحقق شيالمؤتمرات اال

رئيس  لمين( فقد استنكرما حزب جبهه العمل اإلسالمي)الذراع السياسي لجماعه اإلخوان المسأ
ن هذا أ معتبرا   ،نابوليسأحمزة منصور استجابة الدول العربية حضور مؤتمر  مجلس الشورى 

م من كل مؤتمر يتم انتزاع جزء مه ضاف" فيمة" وألة هذا النظام عن جمهور األعز "مؤشر 
 . (2007الدستور،)ن تطال" التنازالت القدس وحق العودة" خشيته من أعن  الثوابت" معربا  

 :سأنابولي مؤتمر من ردناأل  مخاوف 3-
التوقعات بشأن نتائجه  إال أن ؛نابوليساالردني لمؤتمر أ النظام رغم الدعم المعلن الذي قدمه

سرائيلية بسبب رفضهم ردنيون بالغضب تجاه الحكومة اإلاأل ن د شعر المسئولو فق ،متواضعة للغاية
ستكون له عواقب سيئة على المنطقة  يوبالتال ،وهذا سيفشل المؤتمر ،بحث قضايا الحل النهائي

 منها: لألردنن جميع االتجاهات وهذا سبب العديد من المخاوف وم
عني سرائيلي ياإل الصراع الفلسطيني انابوليس وعدم التوصل لحلول تنهي ن فشل مؤتمرأ1-

 مريكي الجديد.الثانية للرئيس األ قل للوالياتاالنتظار ثماني سنوات على األ
 (2012،الخيطان.)ورسميا   ردني المرفوض شعبيا  ألحديث عن الخيار اللسرائيل إ إلىالعودة 2-

 كانت نأ بعدبه حسا على الفلسطينية القضية حل احتمال من مخاوف ردنياأل النظام انتاب3-
 : ساسيةأ تطورات لوجود ذلك ويرجع السابقة السنوات في تبددت قد المخاوف هذه

 والتي ،الموسعة سرائيلإ دولة قيام ولمرتأ يهودا بقيادة سرائيليةاإل الحكومة صرارإ :ولاأل  التطور
 على بالسيطرة واالحتفاظ الجدار بناء واستكمال إلسرائيل الثالثة االستيطانية الكتل ضم تعني
 يبقى لن الحالة هذه وفي ،من مساحة الضفة الغربية (%(20الذي يشكل  ردناأل غور

 يمكنن ل وهذا الغربية الضفة مساحة من (% 65-60 )نم يقارب ما الإ فلسطينيينلل
 هذه حتىا  قائم ردناأل خيار يبقى وبالتالي ،الحقيقية الفلسطينية الدولة قامةإ من نالفلسطينيي
  .اللحظة

وبالتالي قيام  ،عدم قيام دولة فلسطينية على التراب الفلسطيني وتوضح الدراسة أن هذا يعني
لشعب ردن هو الوطن البديل لعلى اعتبار أن األ الدولة الفلسطينية على األراضي األردنية

 .سرائيليةالفلسطيني حسب االدعاءات اإل
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 مريكيةاأل للمطالب لالستجابة دولية وأ عربية صيغة ألي برفضها حماس تمسك :الثاني التطور
 وألجل التوسعية مخططاتها لتنفيذ سرائيليةاإل الخطة سيسهل ذلك نإف وبالتالي ،واإلسرائيلية
 -:التالية الخطوات خالل من السالم عملية تحريك على ردناأل يعمل التطورات هذه من التخلص

 الموقعة الدولية باالتفاقات واالعتراف إسرائيل بوجود باالعتراف حماس على الضغط يكون  لن-1
 .السالم عملية نحو يجابيةإ نتائج لىإ يؤدي لن وحده ذلك نأل كاٍف؛ السلطة مع
 عربية مظلة توفير جلأ من حماس وحركة الرئيسية العربية الدول بين اتفاق إلى التوصل-2

 ساسأ على مازن  وبأ نباج إلى حماس ومشاركة إسرائيل مع جدية مفاوضات في للدخول
 فباالعترا ضمنا   قبلت حماس تكون  وبذلك، الطريق خارطة خطة وتنفيذ للسالم العربية المبادرة
 . 539)،538 :2008 المدني،( بإسرائيل

 :ردنية الفلسطينيةعالقات األ نابوليس على التداعيات مؤتمر أ خامساا:
طار ضات الفلسطينية اإلسرائيلية فهو إيع نطاق المفاو نابوليس آلية من آليات توسأمؤتمر ن إ

حل السلمي ن الإسرائيل بأ إلغراء محالةو  ، سرائيليإطار فلسطيني أردني إ هكثر منعربي أ
ال إ هفالمؤتمر رغم فشل ،سرائيليقليمي وليس فلسطيني إيتمثل في الحل اإل للقضية الفلسطينية 

دور  لألردن يصبحوبالتالي  ،الحل االقليمي لتسوية الصراع الفلسطيني االسرائيلي رةأنه رسخ فك
فهما قضيتين محوريتين  ،خاصة في قضيتي القدس والالجئين ومباشر في الحل اإلقليمي، مهم

نابوليس أفمن هنا تأتي أهمية  ،في تلك القضيتين مهمسيتحمل األردن مسئولية كبيرة جدا  ودور 
 اللجنة توسيعمن خالل  ارهبثم يأتين انعقاد مؤتمر فهو األ هوآلية للصراع أكثر منكإطار 

طار ثنائي فلسطينية في إفال يمكن تسوية القضية ال ،الرباعية والحديث عن الحل االقليمي
نابوليس على محددات العالقات نا البد من وجود تداعيات لمؤتمر أومن ه سرائيليفلسطيني إ

 -األردنية الفلسطينية على النحو التالي:
  :قضية الالجئينعلى صعيد 

 وذلك من خالل ،إلى ديارهم نغلق مؤتمر أنابوليس الباب أمام عودة الالجئين الفلسطينييأ لقد 
ومطالبته بإقامة دولتين واحدة يهودية لإلسرائيليين واألخرى  تبني الرئيس بوش لفكرة يهودية الدولة

يين إلى دون وضع حدود لهذه الدولة ، وكذلك الدعوة لعودة الالجئين الفلسطين نقومية للفلسطينيي
 . (2014:103ها)ماضي،لى ديارهم التي هاجروا منالدولة الفلسطينية وليس إ

قضية الالجئين قضية محوريه أن  زهرتاذ العلوم السياسية في جامعه األسأ ناجي شراب يرى و  
الرغم من أن الالجئين يحملون وب ،وك السياسي األردنيفي السياسية األردنية فهي تتحكم في السل

أنهم الجئون ويدرك األردن أن من سيرجح يتعامل معهم  األردنف ،الجنسية والهوية األردنية
المشاريع الدولية لفشل المفاوضات هو تواجد الالجئين في األردن خاصة أن هناك تصريحات 
أردنية في اآلونة األخيرة تتحدث عن وجود مليونين من الالجئين ال يحملون الرقم الوطني 
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فتارة يتعامل معهم  ر من منظورمر خطير فاألردن يتعامل مع الالجئين من أكثأوهذا  ،األردني
ل معهم من منظور ن يتعاموال يريد أردنية متواجدين في األراضي األ نهم مواطنون على اعتبار أ
 ،خرهم مواطنين لكن لهم انتماء وطني آنوتارة أخرى يتعامل معهم على اعتبار أ ،الجئ فقط

ردن؟ الجئين في األهذا على الردني محكوم بعودة الالجئين لكن هل سينطبق فالموقف العام األ
نه من سيسمح لهم بالعودة ربما كإطار لحل الصراع. فاألردن يدرك أقليمي عالقته بالحل اإلوما 

هدف مما يخفف من العامل السكاني في األردن فهو ي ،فقط من ال يحملون  الهوية الوطنية
 دني على العنصر الفلسطينير ثم يحقق الغلبة للعنصر األ ، للحفاظ على التوازن السكاني أوال  

 . (:مقابله2015)شراب،
وصيات مؤتمر أنابوليس وفي ضوء ما سبق يتضح أن األردن قبل بتوطين الالجئين بناء على ت

حول قضية  ساألردن أي معارضة  لخطاب الرئيس األمريكي في مؤتمر أنابولي حيث لم يبد  
سرائيلية والتصريحات اإل نالالجئين وال حتي للمفوضات التي أعقبت المؤتمر حول قضية الالجئي

 .الرافضة  لحق عودة الالجئين 
 :القدسعلى صعيد قضية 

بل تم  ،لم يتم إدراج قضية القدس في اللجان الفرعية التي تم تشكيلها بعد مؤتمر أنابوليس
جرت بين أحمد قريع وتسيفي ليفني  طار المفاوضات الثنائية التيفي إ التباحث في قضية القدس

 . (2013قريع،سرائيل )ى ال يتزعزع االئتالف الحاكم في إحت
وأعلن الرئيس محمود عباس وعلى لسان وزير اإلعالم في حكومة سالم فياض" المبادئ الستة"  

 . (2007)شفيق،بأن تكون القدس الغربية عاصمة للدولة العبرية"ومنها "
وأنه  ،سرائيليثنائي فلسطيني إ ن قضية القدس لن تحل بشكلبأ وعن ذلك تحدث ناجي شراب 

وهذا ما  ،ردن في حل قضية القدس الذي لدية وصاية على تلك المدينةكة األمن مشار  البد
يسعى األردن لتثبيته باعتباره أحد محددات العالقات األردنية الفلسطينية وواحدة من مصالحة 

مشاركة في أي حل يتم عرضة بخصوص مدينة القدس واألماكن الالتي يطالب ب الوطنية العليا
 . (مقابله2015:)شراب،المقدسة

اج قضية القدس في مؤتمر أنابوليس وال إن قبول الفلسطينيين واألردنيين  وبغطاء عربي بعدم إدر 
قبولهم ترحيل  عقبت المؤتمر وأ  ين التواالسرائيليو  ن و شكلها الفلسطيني في اللجان الفرعية التي

 وليس فلسطينية إسرائيلية ةوتحويلها الى قضية إقليمي لى مفاوضات الحل النهائي قضية القدس إ
 .لصالح إسرائيلفي قضية القدس ى تقديم تنازالت كبر  هذا يعني ضمنا  

  الحدود:على صعيد قضية 
دولة فلسطينية دون قامة إن ما تمخض عنة مؤتمر انابوليس من إعالن الرئيس بوش عن إ

تعليق لحل  هو المسألة لما تجنيه المفاوضات بين الجانبين تاركا   ،شارة لحدود هذه الدولةاإل
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قضية الحدود وعدم ترسيمها إلبقاء القضية قابلة للتفاوض بين الفلسطينيين واإلسرائيليين 
 . (2014:103)ماضي،

بشكل ثنائي بين  يمكن حلها ن ترسيم حدود الدولة الفلسطينية الوعن ذلك تحدث شراب إ
 لهردن يكون األقليمي ا يتم من خالل حل إنما  وذلك العتبارات أمنية و ين واإلسرائيليين الفلسطيني

 . (مقابله:2015)شراب ،تلك القضية دور هام وفعال في 
المبادئ الستة"  علن الرئيس محمود عباس وعلى لسان وزير اإلعالم في حكومة سالم فياض"أ و  

وهذا يعني ضمنا  تنازل  دولة العبرية"راضي مع اللى تبادل األرار بالحاجة إقوالتي تتضمن "اإل
قامة الدولة الفلسطينية على وهو إ ،فلسطينيا   هالسلطة الفلسطينية عن الحد األدنى المتفق علي

اضي ر ألن التبادل يعني التنازل عن أهم جزء من أ ((1967حدود ما قبل الرابع من حزيران عام
ضي ستنضم ار وعمقها من أ س الشرقية وعن الحدودكبر من مدينة القدالضفة الغربية والجزء األ

التنازل ليشمل  مبدأوقد يمتد  ،مياهضي من ار ناهيك عن التنازل عما تحت هذه األ ،ليهاإ
 داخل األراضي المحتلة مقابل رمال من صحراء النقب نالمستوطنين بالسكان الفلسطينيي

 . (2007)شفيق،
الدولة الفلسطينية نابوليس تغاضى عن ترسيم حدود وفى ضوء ما سبق يتضح أن مؤتمر أ

تجاه هذه القضية  وأظهر األردن صمتا   ،بقاء تلك الحدود في حالة صراع بين الجانبينإ يوبالتال
وهذا ضمنا  يعني تنازل األردن عن  ،يقبل األردن بإقامة دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة وبالتالي

 بدال  من فلسطين. هل مجاورة الدولة الفلسطينية وقبوله بمجاورة إسرائيل كدولة محاذية
 قبلون لوا بالمشاركة في مؤتمر أنابوليس يأن الفلسطينيين واألردنيين الذين قب مما سبق يتضح 

قامة دولة فلسطينية غير  ،بنتائج المؤتمر وهي التخلي عن حق عودة الالجئين الفلسطينيين وا 
ازالت كبرى في تن قدم الطرفان القدس وبالتالي واضحة المعالم وتأجيل البحث في قضية

األردنية الفلسطينية المتمثلة في القدس والالجئين والحدود بشكل  تالمحددات التي تحكم العالقا
ب حالة من االرتياح في ردن يعارض على ذلك فهذا سب  األ حيث لم نر   ،بين الجانبين هعلي متفق
 .بينهمفيما تقديم تنازالت بشكل متفق علية  قات بين الجانبين حيث ق ب ل الطرفانالعال
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 على وتداعياتها (2008-2013) اإلسرائيلية الفلسطينية المفاوضات :الثالث المبحث
 الفلسطينية ردنيةاأل  العالقات

 : 2009)-(2008 من ولمرتأ يهودإ الوزراء رئيس عهد في المفاوضات

 :للسالم ولمرتأ خطة :ولا أ
 محمود الفلسطيني الرئيس على للسالم خطته ولمرتأ يهودإ سرائيلياإل الوزراء رئيس عرض
 للجانب وقدمها العبرية هآرتس صحيفة عرضته ما حسب وذلك2008)  اغسطس/) في عباس

 -:التالية البنود الخطة ضمنتوت الفلسطيني
 المتبقي بالجزء سرائيلإ احتفاظ مع الغربية الضفة يضار أ من93.2%))من  سرائيلإ انسحاب-1
 ما الفلسطينيين تعويض مقابل ضمها سرائيلإ تريد التي الكبرى  المستوطنات يشمل والذي،

 . (Even، 2013:78األراضي الواقعة داخل الخط األخضر )  من  (5.3%)هنسبت
 قامة نفق يربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة.إ -2

 .جيش وبدون ح السال منزوعة الفلسطينية الدولة تكون  نأ-3

 . ينالفلسطيني الالجئين عودة حق لغاءإ-4

 (2014:108،109،ماضي)للمستقبل والحدود القدس قضية في البحث تأجيل-5

 هرتسيليا مؤتمر في لقاهأ الذي هخطاب في الديمغرافي العامل خطته في ولمرتأ يهودإ ىراع وقد
 في نهأ ولمرتأ أدرك فقد ،الديمغرافي العامل مشكلة وحل، الفلسطينيين مع للسالم رؤيته ضمن
 تنازل خالل من فلسطينية دولة قامةإ من البد يهودية دولة بإقامة الصهيوني الحلم تحقيق حال

 مع منةآ دولة لضمان ى الكبر  االستيطانية الكتل ضم مقابل ضيهاار أ من جزء عن سرائيلإ
 العليا والمصالح هميةاأل ذات باألماكن االحتفاظو  ،والموسعة الكبرى  القدس بمدينة حتفاظاال

 طالب ذلك ولتحقيق الدولة قلب هي والتي ،الموحدة القدس مقدمتها وفي ،سرائيلياإل للشعب
 -:يبالتال  ولمرتأ

 ردناأل غور على السيطرة ىبمعن سرائيلإ ودولة الفلسطينية الدولة بين منيةأ مناطق نشاءإ-1
 .الغربية الضفة مساحة من20%) ه )نسبت ما يشكل والذي،
 مساحة من (20%)نسبته ما تشكل والتي، الموسعة بحدودها القدس مدينه على السيطرة-2
 . الغربية الضفة راضيأ

 من (20%) نسبته ما تشكل والتي ،ريئيلأو  عتصيون  :مثل ،الكبرى  االستيطانية الكتل ضم-3
 .الغربية الضفة مساحة
 الحل هو وفلسطينية يهودية قوميتين دولتين وجود نإ :"قائال   هخطاب نهاية في ولمرتأ وتحدث

 99،100 2014:)مجلة التخطيط الفلسطيني، الشعبين لكال الوطنية التطلعات يلبي الذي مثلاأل
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في خطته للسالم مع  ولمرتأ الدولة الفلسطينية التي تحدث عنهأن ا تضحاوفي ضوء ذلك 
 سرائيليةالب اإلولن تكون قائمة في ظل المط ،بل مستحيلة ،منتهية ليا  شبهعم هي الفلسطينيين

 في العيون وهو إعالمي ا أكثر منه عملي ا لكسب الرأي العام الدولي فمشروع أولمرت هو لذر الرماد
 . فهو غير قابل للتطبيق على أرض الواقع

 مقابل  الغربية الضفة مساحة من (%6.3)حوالي بضم ولمرتأ اإلسرائيلي الوزراء رئيس قترحاو 
 منآ وممر (5.3%)بمساحه (المحتلة فلسطين( سرائيلإ داخل راضيأ من الفلسطينيين تعويض

 تبادل نسبة تكون  نبأ الفلسطيني الجانب اقترح المقابل وفي غزة وقطاع الغربية الضفة بين يربط
 مستوطنة (70) إجالء الفلسطينيين على ولمرتأ وعرض ،كما (%1.9)بحوالي فقط راضياأل
 ولمرتأ وعرض،  مستوطن لفأ160) )بإجالء الفلسطيني الجانب طلب فيما الغربية الضفة من
 الغربية الضفة ضيار أ مساحة تساوي  والتي ،الفلسطينية الدولة خريطة  الفلسطيني الرئيس على

 وطلب،  ى خر أ راضيأ واستئجار راضياأل تبادل عملية فيها بما ، ةالشرقي والقدس غزة وقطاع
 للرئيس ولمرتأ يهودإ سرائيلياإل الوزراء رئيس وقال ،المقترحات لدراسة مهلة الفلسطيني الرئيس

 ناآل من وزراء رئيس تجد لن ن،آلا العرض على وقع ذلك، في تفكر ال" الفلسطيني
 . (191 :2014دبور،)"عليك هعرضت ما عليك يعرض قادما   عاما  (50ى)وحت
 مكانيةإ في أملة عن  2008)فبراير2)في  بوست موزلجير  صحيفةل ولمرتأ يهودإ صرحو 

 للوزراء كرئيس أنه،و  (1967) عام حدود على ليس ولكن الفلسطينيين مع سالم التفاق التوصل
 تمنح لشارون  بوش رسالة أن وأضاف،  الفلسطينيين عن النفصاله امن مطلوب نهأ يدرك
 نباءأ وكالة( الطريق خارطة يتجاوز ال بما الغربية الضفة أراضي على السيطرة سرائيلييناإل
 . (2008مارات،اإل
 (2008) عام نهاية التفاق التوصل من جدا   نيقريبت الفلسطينية والسلطة إسرائيل كانتو 

 على الجانبان تفقا كما الفلسطينيين، الالجئين عودة حق عن الفلسطينيين تنازل ذلك ويتضمن
 كلينتون  بيل مريكياأل الرئيس باقتراح أسوة عرقي أساس على القدس مدينة تقسيم
 في الدينية الناحية من حساسية كثراأل المناطق وضع على الجانبان اتفق ايض  أ،و 2000))عام

 تحديد على الجانبان تفقاو  دول (5) من يتكون  تحالف شرافإ تحت )القديمة البلدة(القدس مدينة
 الضفة في المعينة المستوطنات سرائيلإ تضم بحيث الجانبين بين مبادلتها المنوي  راضياأل

 ةغز  لقطاع المحاذية المناطق في يعادلها ما الفلسطينيين عطاءإ  مقابل سرائيلإ إلى الغربية
 . (2014:190دبور،)

 رئيس مع مريكيةاأل (نإ نإ س (شبكة أجرتها التي المقابلة عن اإلسرائيلية هآرتس صحيفة ونقلت
 ماليين ضخ مريكيةاأل دارةاإل في المتطرف اليميني الجناح نأب قولة ولمرتأ يهودإ الوزراء
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زاحته ولمرتأ إلسقاط الدوالرات  الجانب مع سالم تفاقال التوصل منع بهدف الوزراء رئاسة عن وا 

 . (2012القدس، صحيفة) الفلسطيني
 ألجل عباس محمود الفلسطيني للرئيس خيرا  أ ءندا   ولمرتأ يهودإ سرائيلياإل الوزراء رئيس ووجه
 بقيادة التنفيذية اللجنة ولكن ،الوزراء رئاسة في هبمنص يترك نأ قبل جزئي سالم على التوقيع
 خالل تحدث ولمرتأ وكان ،شامل بحل الإ القبول يمكن ال وأنه ذلك رفضت عباس محمود

 مع اتفاق دون  يمر يوم كل ن"إ :قائال   سرائيلياإل الكنيست في منواأل الخارجية لجنة مع اجتماعه
 . (2015،االتحاد صحيفة) مستقبال   هعلي نندم قد يوم هو الفلسطينيين

 خالل كدأ ولمرتأ يهودإ سرائيلياإل الوزراء رئيس نأ سرائيليةاإل حرنوتأ يديعوت صحيفة نقلتو 
 الناجع الحل نهأمعتبرا   الدولتين بحل تمسكه على بوش جورج مريكياأل الرئيس مع اجتماعه
 الوحيد الطريق هو الدولتين بإقامة الحل ن  إ ":ولمرتأ وقال ،سرائيلياإل الفلسطيني الصراع إلنهاء
 . (2008الكويتية، نباءاأل وكالة" )الفلسطينيين مع الصراع سيحل الذي
 :للسالم ولمرتأ خطه من المعنية طرافاأل موقف :ثانياا 

 :ولمرت للسالمخطه أ  من الفلسطيني الموقف-1

 حتلتأ التي راضياأل من باالنسحاب سرائيلإ وطالب تولمر أ خطة الفلسطيني الجانب رفض
 حزيران من الرابع حدود على الشريف القدس وعاصمتها الفلسطينية الدولة قامةا  و  (1967) عام
 (2008الخليج، خبارأ صحيفة1967) ()عام

 ستمرا لو ":سعبا محمود الفلسطيني الرئيس قال (2012) عام الشروق   لصحيفة تصريح في و
 على سالم تفاقال لو الوص باإلمكان كان شهرين لمدة سرائيليةاإل الوزراء رئاسة في ولمرتأ يهودإ
  خالل وذلك ،يالنهائ الحل قضايا مجملفي  كبير تقدم تحقيق وتم الدولتين، حل ساسأ

 تفاهمات  المفاوضات تناولت كما (2008) "و(2007) عامي بين جريتأ التي المفاوضات
 راضياأل في دولية قوات وضع على تنص والتي، جوبس مريكياأل الجنرال خطة على بناء منيةأ

 .(2012الشروق، صحيفة(المتحدة لألمم وتبعية مريكيةاأل المتحدة الواليات بإشراف الفلسطينية
 ت  وتداعياتها على العالقات األردنية الفلسطينية:ولمر أ مفاوضات من يردناأل  موقفال -2

ردن وشعر األ هحساب على الفلسطينية القضية حل من خوفا    ردنياأل النظام على الشكسيطر 
 -بالقلق لألسباب التالي:

 خالل من الكبرى  سرائيلإ دولةبالتمهيد إلقامة  ولمرتأ يهودإ رئاسةب سرائيليةاإل الحكومة قيام-1
 الفاصل الجدار بناء عملية كمالا  و  ،إلسرائيل الغربية الضفة في المنتشرة المستوطنات ضم
 ما الفلسطيني الجانب مع الضفة مساحة من فقط ىيبق اعملي   والذي، ردناأل بغور حتفاظاالو 

 النظام على ا  خطر  يشكل مما ؛الفلسطينية الدولة إقامة فكرة على يقضي وهذا (% (60-65بين
 .ردنياأل
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سرائيل على مما يساعد إ ؛الدولية والعربية الموقعة مع إسرائيل ترفض حركة حماس لالتفاقيا 2-
 ضي الفلسطينية وعدمار ل السيطرة على األواستكما ،تنفيذ مخططاتها في رفض العملية السلمية

قناع الواليات تحريك العملية السلمية من خالل إ ردن علىلذا يعمل األ ،قيام دولة فلسطينية
 مريكية بالعمل على دمج حماس في العملية السلمية.األ المتحدة

وعدم  ولمرت لسياستها التهويديهأ المفاوضات وتنفيذ حكومةتعثر  حال في نهأ ردناأل رى ي3-
  نفسهمأ الفلسطينيون  سيجد،  المستقلة دولتهم قامةإ في حقوقهم على ون الفلسطيني حصول

 مباشر بشكل تكون  قد طولأ زمنية لمدة سرائيلياإل لالحتالل الخضوع فيمضطرين لالستمرار 
 ظل في خاصة ردناأل في فلسطينية دولة إقامة تاليالبو  ،ردناأل إلى ايهاجرو  نأ أو مباشر وغير
 الدولة إلقامة راضياأل ضم في سرائيلإ واستمرار سرائيليةاإل المخططات مع الكبرى  الدول تساهل
 . (541-2008:538،الميدني)  اليهودية

جميع القضايا  وحلة خطة أولمرت بمثابة تصفية للقضية الفلسطيني أنسبق يتضح  وفي ضوء ما
حق  قضمويظهر ذلك من خالل  ،سرائيللصالح إ الجوهرية على حساب الفلسطينيين واألردنيين

قامة دولة فلسطينية بحدود ة االسرائيلية على مدينة القدس وا  واالحتفاظ بالسيادعودة الالجئين 
التواجد اإلسرائيلي ود تلك الدولة من خالل ال تملك الدفاع عن نفسها والسيطرة على حد مؤقتة 

قامة دولة فلسطينية كاملة السيادة قضت على إمكانية إ مليا  عولمرت فخطة أ ،غوارفي منطقة األ
ويظهر من ذلك أن المفاوضات الفلسطينية  ، ((1967من حزيران عام الرابععلى حدود 

يم تنازالت فهي تجبر الطرفين على تقد ،اإلسرائيلية تؤثر على العالقات األردنية الفلسطينية
جوهرية في محددات العالقات األردنية الفلسطينية مما يسبب حالة من اإلحراج  للجانبين األردني 
والفلسطيني أمام شعوبهم وهذا يثبت فريضة أن المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية تؤثر على 

 الفلسطينية.وأن إسرائيل عامل مهم في العالقات األردنية  ،العالقات األردنية الفلسطينية
 2014):-2009) من نتنياهو بنيامين الوزراء رئيس عهد في المفاوضات

 :نتنياهو للسالم خطه :ولا أ
 ستراتيجيته لحل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي فيإ رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو حدد

 -:ييل والذي تضمن ما 2009)يونيو14)يفيالن بار إ خطابه الذي ألقاه في جامعة
 (2013:182)غنايم،

 .إعطاء األولوية للسالم االقتصادي1-
 .بالدولة اليهودية للشعب اليهودي إلنهاء الصراع ناعتراف الفلسطينيي2-
 .سرائيلني خارج الحدود الجغرافية لدولة إحل مشكلة الالجئين الفلسطي3-
 .الفلسطينيةقامة الدولة قبول إسرائيل بشكل مبدئي فكرة إ4-
 .تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السالح وليس لها سيطرة على مجالها الجوي 5-
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 .تفاق سياسياحتياجات إسرائيل األمنية في أي اتلبيه 6-
 .القدس عاصمة موحدة لدولة إسرائيل مع ضمان حرية العبادة لجميع األديان7-
 الطبيعي للسكان.حق إسرائيل في بناء المستوطنات ألغراض النمو 8-

وهذا يعني أن نتنياهو أسقط حق عودة الالجئين ورفض تقسيم مدينة القدس ورفض وقف 
 .المتواجدين داخل إسرائيل يناالستيطان وتهجير الفلسطيني

 :للسالم نتنياهو خطه من المعنية األطراف موقفثانياا: 

 :نتنياهو للسالم خطهالموقف الفلسطيني من -1
المفاوضات قبل التزام  استئنافستئناف المفاوضات وهي عدم عن شروطهم العلن الفلسطينيون أ 

قامة الدولة الفلسطينية وخاصة في مدينة القدس الشرقية وا   إسرائيل بتجميد البناء في المستوطنات
سات امع وضع جدول زمني للمفاوضات)مجلة الدر  (1967)على حدود الرابع من حزيران عام

 . (2010:171،الفلسطينية
لمدة تسعة شهور مع استثناء   االستيطانوتسربت معلومات عن نية إسرائيل القيام بتجميد 

 الفلسطينيون طلب و وكذلك المستشفيات والمدارس  ،مشروعات البناء الخاصة التي بدأ تنفيذها
وقف بناء لإلحراج بسبب عدم ت شهور منعا  (4)لمدة وضات بشكل غير مباشرالمفا استئناف

الستيطان وتقديم الضمانات الحصول على توضيحات بشأن القدس والحدود واالمستوطنات مقابل 
 . (2010:21،للدراسات واالستشارات )مركز الزيتونة

الجانب الفلسطيني  ىعندما تلق   (2010 آيار عام 6في) غير المباشرة المفاوضات   ئنفتت  اس  
باإلضافة  ،كمرجعية للسالم338) و 242)وتحديد القرارات ضمانات بإيقاف النشاط االستيطاني

وطرح قضايا الحل النهائي للنقاش ألنها مرتبطة  ،لخطة خارطة الطريق والمبادرة العربية للسالم
                         . (  2010:203)مجلة الدراسات الفلسطينية ،مع بعضها البعض

بعد شهر من  االنسحابقرروا  ينلكن الفلسطيني 2010)/سبتمبر(2 يف المفاوضات نفتئ  واست  
توقف القيادة الفلسطينية ضرورة حيث طالبت ، 2010) /تشرين اكتوبر (3المفاوضات في

 . (2012وال )الشرق األوسط،االستيطان في الضفة والقدس أ
أخبار فشلت جولة المفاوضات بسبب التعنت اإلسرائيلي تجاه قضايا الحل النهائي بعد أن سادت 

وعن ذلك يقول كبير  ،مكانية للتوصل لتسوية نهائية، وأن هناك إبأن تقدم حصل في المفاوضات
التوصل إلى اتفاق حول القدس والحدود  قول أنه تمأصائب عريقات" ال  نالمفاوضين الفلسطينيي

هناك والالجئين والمياه واألمن، ولكن المفاوضات قطعت شوطا  كبيرا ، وباتت المسائل قريبة ،
والقاعدة هي حدود الرابع من  2008)تموز يوليو30)أمريكي تم في  -إسرائيلي–اتفاق فلسطيني 

بما يشمل غور األردن و البحر الميت والقدس الشرقية وقطاع غزة والربط  (1967)حزيران 
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لغزة....وبالتالي فالمسائل قريبة" وانتهت  ةوكذلك المياه اإلقليمي ،بينهما أي بين الضفة وغزة
 . (2013:186،187،)غنام 2010المفاوضات مع نتنياهو مع نهاية عام

 نوثبتت عدم جدية الحكومة اإلسرائيلية في التوصل لتسوية للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي م
حيث صرح للقناة العاشرة  ،(نتفاق مرحلي مع الفلسطينيياخالل اقتراحات نتنياهو بالتوصل إلى)

إلى حائط  نمام وضع تصل فيه المحادثات مع الفلسطينيي"قد نكون أ2010) /ديسمبر(27في
وفي هذه الحالة ستكون النتيجة عقد اتفاق  ،نمسدود بشأن القدس وحق العودة لالجئين الفلسطينيي
وتراجعهم عن  السالحوعة على دولة منز  نمرحلي" وأضاف أن هذا في حالة موافقة الفلسطينيي

فضت القيادة الفلسطينية الطرح ور  ،بيهودية الدولة ينالفلسطيني واعتراف نحق عودة الالجئي
أي حل يتطرق  ن  وأ ،تستثني القدس والالجئين يالتسرائيلي والتعامل مع الحلول المرحلية اإل

لى تسوية نهائية لن يؤدي إا و فلسطيني   لن يكون مقبوال  ، إلقامة الدولة الفلسطينية ذات حدود مؤقتة
 . (2013:188)غنايم،

 نتنياهو تولي بعد خاصة سنوات ثالث استمرت قطيعة سرائيليةاإل الفلسطينية المفاوضات شهدت 
 المفاوضات هذه نأ يدركون  فهم ،مكرهين المفاوضات لطاولة الفلسطينيون  عادو  ،الوزراء رئاسة
 نفسهمأ على منقسمون  الفلسطينيون  نأو  خاصة ، جديد حل ألي تفضي لن لمطافا نهاية في
 فترة نتهاءاب لقناعتهم المفاوضات هذه من تشاؤمهم نيالفلسطيني ىبدأو  ،مضى وقت أي من كثرأ

 الدولة قامةإ خاصة الواقع رضأ على ملموس تقدم تحقيق دون  للمفاوضات المحددة شهور الستة
 الدولية الشرعية قرارات حسب الالجئين عودة وحق  الشريف القدس وعاصمتها الفلسطينية

 . (2013الحسيني،)

 والفصائلي الشعبي والرفض المحتلة، الفلسطينية راضياأل في السياسي الجمود ظل فيو 
 التحرير منظمة دخلت الضعيف الشعبي والتململ ،المفاوضات عملية إلحياء الواسع الفلسطيني
 ،إلحيائها النوايا حسن مبادرات من مبادرة أول الفلسطينيون  وقدم ،ضالتفاو  عملية الفلسطينية

 (فيعقد  الذي العامة الجمعية اجتماع في إسرائيل ضد التصعيد بعدم وذلك
 إلى االنتساب في قدما   المضي وعدم الفلسطيني، الخطاب لغة وتخفيف 2013)سبتمبر/يلولأ

 عمدتو  الفترة هذه خالل الفلسطينيون  يبدأه أن المقرر من كان الذي المختلفة، الدولية المنظمات
 )إسرائيل على الفلسطيني السياسي الضغط تخفيف أجل من المفاوضات حياءإل  المتحدة الواليات
 . ( 2013ينيالحس

 تجميد بضرورة السابق شرطهم دون  التفاوضية من العملية في مرة أخرى  الفلسطينيون  انخرطو 
 السنوات طوال التفاوض عملية عطل الذي الشرط وهو المفاوضات، خالل لالستيطان كامل
 على الفلسطينية الموافقة وجاءت الشرط، بذلك االلتزام إسرائيل رفض بسبب الماضية، الثالث
 عام حدود أساس على بالتفاوض إسرائيلي التزام بدون  المرة هذه المفاوضات غمار خوض
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 كابار  يهودإ عليهم عرضة ما يعطيهم لن نتنياهو نأ مسبقةال الفلسطينيين رغم قناعة،(1967)
 (2008) عام في ولمرتأ يهودإ عليهم هعرض مما كثرأ ىحت وال ديفيد كامب مفاوضات في

 في يمرون  الفلسطينيين نأ كما الفلسطينية المطالب عن البعد كل بعيد سرائيلياإل فالموقف
 . (2013:1يدة،از  بوأ (السابق في هعلي كانوا مما أسوأ ظروف

 :المفاوضات لطاولة للعودة الفلسطينيين جبرتأ التي سباباأل

  تمارس والتي مريكيةاأل دارةاإل من الفلسطيني الجانب لها يتعرض التي الضغوط كثرة-1
 .سرائيلياإل الجانب على أخرى ا  ضغوط

 باالستمرار القبول ى سو   مامهأ خيار أي يوجد ال نهأ عباس محمود الفلسطيني الرئيس اعتقد-2
 .المفاوضات في

 لىإ تؤدي اقتصادية لعقوبات تعرضهم وبالتالي ،المسئولية تحميلهم من الفلسطينيين خوف -3
 .الفلسطينية السلطة انهيار

 مع المفاوضات مواصلة مساعي فشالإ في السبب هم نهمأ يقال نأ ون لفلسطينيا يريد ال-4
 . (2013:2يدة،از  ابو(.المفاوضات في شيء تقديم على نتنياهو قدرة لعدم التام دراكهمإ
 الطرف بجدية تفيد معطيات توجد الو  المفاوضات، لدخول قيمة ذات تنازالت إسرائيل تقدم لم 
 أن الحالية المفاوضات إلى للدخول سرائيلياإل الطرف تنازالت تتعد فلم التفاوض، في سرائيلياإل

 وتسهيل أوسلو، اتفاقية قبل أسروا الذين األسرى  عن كاإلفراج الثقة، بناء جراءاتإ ضمن تكون 
 ومضاعفتها الغربية للضفة المياه توريد كمية وزيادة الحواجز، من عدد ورفع الفلسطينيين، حياة

 قبل بدأت والفلسطيني، سرائيلياإل المتفاوضين الطرفين بين ،كثيرة خالفات ظل وفي زةغ لقطاع
 بملف المفاوضات تبدأ أن على سرائيليون اإل أصر أعمالها، جدول حول المفاوضات، تبدأ أن
 تم ما لكل تام نكارإ في الحدود، لملف المحدد هي األمنية االعتبارات أن أساس على من،األ

 نتنياهو رفضو  ،مازن  أبو -أولمرت مفاوضات خالل بصدده، سابقة تفاهمات من إليه التوصل
 فلسطينيا   قرارا  إ يشترط بل ؛الفلسطينيين الالجئين بحق عموما   قراراإل المفاوضات هذه إطار في

 بوأ (إسرائيل في العربي الوجود ويعرض عموما ، الالجئين حق يلغي بما الدولة، بيهودية
 . (2013:2يدة،از 

 الفلسطيني الجانب مع المفاوضات استئناف جراء من استفادة طرافاأل كثرأ هي سرائيلإ تعتبر
 للتغطية ماسة حاجة في فهي ،المفاوضات توقف فترة طيلة الدولية العزلة من سرائيلإ عانت فقد،

 بناء عمليات وتوسع القدس لمدينة تهويد من رضاأل على تمارسها التي جرائمها على
 وقطاع غزة الغربية الضفة مدن على الخانق والحصار الجدار لبناء واستكمال  ،المستوطنات

 وروباأ نأو  خاصة وربياأل العام الرأي كسب على المفاوضات استئناف وراء من إسرائيل فعملت،
 المنتجات على الضرائب فرض : مثل ،سرائيلإ ضد االقتصادية جراءاتاإل من العديد فرضت قد
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 تميز عالمة ووضع، الفلسطينية راضياأل في المنتشرة المستوطنات من المصدرة سرائيليةاإل
 الذي الداخلي الضغط مواجه في ذلك يساعد كما ،المنتجات من غيرها عن المستوطنات بضائع

 دارةواإل وربيةاأل الدول مع خاصة العالم في سرائيليةاإل بالمصالح ضرارا  إ نتنياهو سياسة في ى ير 
 . (2013:2يدة،از  ابو)مريكيةاأل
 كشرط المستوطنات في البناء وقف بضرورة سرائيلياإل الجانب من مطالبها واشنطن وقفتأ
 عملية عن يدها واشنطن رفع يعني ال ذلك ولكن، الفلسطيني الجانب مع المفاوضات ستئنافال

 المفاوضات لطاولة بالعودة الفلسطيني الجانب مريكيةاأل دارةاإل قنعتأ فقد  ،المنطقة في السالم
 :-التالي النحو على هيو   مريكيةاأل الضمانات بعض مقابل ستيطاناال توقف دون 

 .شهرا   (24 )لمدة الجانبين بين للمفاوضات الزمني السقف نأ1-

 الفلسطينية الدولة قامةا  و  الجانبين بين الصراع نهاءإ هو المفاوضات هذه وراء من الهدف نأ2-
 .عليها متفق بنسبة ضيالألر  تبادل مع (1967) عام حدود ساسأ على
 أي تقديم دون  المفاوضات عمالأ  جدول على المدرجة المواضيع حدأ القدس تكون  نأ يجب3-
 .بالمفاوضات البدء قبل شيء يأب نتنياهو من تعهد

 الطريق خارطة ىحت وسلوأ من الجانبين بين الموقعة تفاقياتاال حتراماب  وتعهده نتنياهو التزام4-
 .االتفاقيات من وغيرها وطابا ريفر واي الشيخ بشرم مرورا  
 في عتباراال بعين خذهاأ يجب ولكن ،العربية بالمبادرة عترافلال مستعد غير نتنياهو5-

 .المنطقة في السالم عملية نجاحإ في تساهم كمبادرة عتبارهاا و  الجانين بين  المفاوضات

 ماء يحفظ الفلسطيني للجانب ضمانات كتاب رسالإ على مريكيةاأل المتحدة الواليات تعمل6-
 الدولة مساحة تكون  نأ ضمان خالل من المفاوضات لطاوله للعودة الفلسطينية السلطة وجه

 الحدود قضية  جادر ا  و  (1967) عام قبل غزة وقطاع الغربية الضفة مساحة تساوي  الفلسطينية
 يضمن سرائيلياإل للجانب خرآ وكتاب ،االستيطان قضية من نتهاءلال المفاوضات جدول ضمن
 الحدود مراعاة مع يهودية كدولة سرائيلإ على الحفاظ مع السالح منزوعة فلسطينية دولة قيام
 . (2009الرنتاوي، (إلسرائيل منةاآل
 :نتنياهو عهد في المفاوضات من األردني موقفال-2

 جديد تغير أي سرائيليواإل الفلسطيني الجانبين بين السالم عملية من ردنياأل الموقف يشهد لم
 من الكثير (2010) عام شهد فقد ،القضية الفلسطينية ردنية  تجاهاأل  السياسة في يذكر

 . العملية هذه في ساسيأ دور ألي ردناأل ظهارإ دون  السالم عملية تمس التي المستجدات
 العربية الدول علىالواليات المتحدة االمريكية  طرحتف الملف بهذا األكثر تأثرا   ردناأل يعتبرو 

 لهذه الكبير االقتصادي الدعم مقابل تواجدهم ماكنأ في توطينهم فكرة الالجئين تستضيف التي
 الوزراء رئيسبلغ أ نهإ حيثه ، بنفس الملف هذا يتابع وباماأ مريكياأل الرئيس وأن ،الدول
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 الالجئين عودة حق شطب عن (2010) يوليو في واشنطن في نتنياهو بنيامين سرائيلياإل
 الالجئين لتوطين ستنكارواال والشجب الرفض هو كالمعتاد ذلك على ردناأل رد فكان الفلسطينيين
 ) التقريراألردني حتجاجالا عن بالغها  و  عمان في اإلسرائيلي السفير واستدعاء

     . (138  :2010ستراتيجي،اإل
 يسمح ال ردناأل نإ و، جانبهم ىلإ ويقف الفلسطيني الجانب عن يفاوض لن انه ردناألعلن أ و  

 استعداده ردناأل ىبدأو  ،نرداأل مصالح حساب على النهائي الحل قضايا من قضية أي بحل
 رفضتا مريكاأو  سرائيلإ لكن ،مباشر بشكل سرائيليةاإل الفلسطينية المفاوضات في للمشاركة التام
 عدم خالل من ردناأل ضعف وظهر الطرفين بين ثنائي بشكل مفاوضات على وأصرتا ذلك

 السماح له أو حتى سرائيليواإل مريكياأل الجانبين على للضغط القوة وراقأ من ألي استغالله
 مناأل تمس التي القضايا في خاصة همصالح على للحفاظ مباشر بشكل المفاوضات بدخول
 المفاوضات سير وتتابع تراقب لجان تشكيل على ردناأل وعملته نفس ردنياأل والكيان ياألردن
 لنتائج االنتظار إال ردناأل بمقدور يكن لم لذا ،المفاوضات في فعال دور لديها يكون  نأ دون 

  هذه خالل من علية يفرض جديد واقع على يصبح نأب خشيته مع المفاوضات
 . (140-2010:138االستراتيجي، التقرير(المفاوضات

على العالقات ((2008- 2014سرائيلية  من عام تداعيات المفاوضات الفلسطينية اإلثالثاا: 
 :األردنية الفلسطينية

الفلسطينية ألسباب رتباطا  عضويا  بالصراع العربي اإلسرائيلي من خالل القضية يرتبط األردن ا
كثيرة خاصة ما يتعلق بشرعية النظام األردني الذي يشرف على األماكن المقدسة والذي يعطي 

في المفاوضات  ن يكون له دور فعال  لى أردن علذا حرص األ ،لألردن شرعية نظام الحكم
 ةاإلسرائيلي كان للمفاوضات الفلسطينيةو  ،للتحكم في مخرجاتها ونتائجها الفلسطينية االسرائيلية

 -:وهى على النحو التالي  ردنية الفلسطينيةعلى العالقات األ تخالل هذه الفترة انعكاسا
 :قضية الالجئينفعلى صعيد 

الوطنية العليا وهي  ، فهي واحدة من مصالحهقضية الالجئين أهمية خاصة بالنسبة لألردن شكلت
واإلسرائيليين فغالبية  نمن أهم القضايا التي يتم مناقشتها في المفاوضات النهائية بين الفلسطينيي

ردنيون أ وبالتالي هم مواطنون  ،الالجئين والنازحين في األردن حاصلين على جوازات سفر أردنية
صلية الالجئين في بلدهم األ حقوق وهذا ال ينقص من  ،ماكن التي هاجروا منهالهم حقوقهم في األ

وعن ذلك يقول الملك  ،نه لم يتم منح الجنسية األردنية لهم مقابل تخليهم عن حقهم كالجئينوأ
" وفيما يخص قضية الالجئين فإن األردن أكد باستمرار تمسكه بقرارات الشرعية :عبد هللا الثاني

في األردن، نؤكد مرة  نلالجئين الفلسطينيي الدولية ذات العالقة ومبادرة السالم العربية وبالنسبة
ذا موقف ثابت لنا ونحن أخرى أن حقهم بالمواطنة ال يحرمهم من حقهم بالعودة والتعويض، وه
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، وقد تضمنته قرارات الشرعية الدولية وبخاصة قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة مصرون عليه
 )عبد الرحمن،شكال"من األ  شكل بأيو تنازل وهو ليس موضع مساومة أ 194))رقم

 . 24):2010والحنيطي،
في التسوية السياسية واالقتصادية لمشكلة الالجئين  ي يطالب األردن بأن يكون له دور مركز و 

، بحيث يجب أن تأخذ هذه التسوية بعين االعتبار حق الالجئين والنازحين في العودة والتعويض 
ال  وقد تم استنزاف قدراته االقتصادية بما ،تكبد األردن خسائر كبيرة نتيجة مشكلة الالجئين فقد

 . (2010:24،25والحنيطي، باستقبال الجئين جدد)عبد الرحمن، هيسمح ل
 (194)بناء على االختيار الشخصي على أساس القرار ن يكون حق العودةأهمية أ ردناألويؤكد 

من حق كل  هنأيرى األردن بأخرى  ةومبادرة السالم العربية، ومن جهة ومبادئ الشرعية الدولي
ن المنقولة وغير المنقولة وأ بممتلكاتهالجئ أن يحصل على التعويض عن الخسارة التي لحقت 

ق بغض يشمل التعويض الضرر والمعاناة النفسية واالجتماعية وضياع الفرص التي كانت ستتحق
 . (2010:24،25الرحمن، والحنيطي، )عبدن العودة  أو عدمهاالنظر ع

وشكل الملك عبد هللا الثاني هيئة خاصة بملف قضية الالجئين الفلسطينيين في األردن تبحث 
مة نة فايز الطراونة وتوصلت اللجنة إلى قضية مهوقاد هذه اللج ،عملية تعويض الالجئين

من التعويض من لحظة حصوله على  نوخطيرة وهي أن بعض القوانين الدولية" تحرم الالجئي
جنسية وحقوق مواطنة الدولة الملجأ" وأعلن فايز الطراونة أن الدولة األردنية "هي صاحبة الحق 

هذا إلى قيام ه " واستند الطراونة في كالمنفي التفاوض على حقوق مواطنيها الالجئين الفلسطينيي
ختبار لمعرفة تسرب مثل هذه االخبار فيه ا" وأن نالدولة األردنية بتجنيس الالجئين الفلسطينيي

ال  وأن هناك خياران ،العودة إلى بالدهممدى قبول الالجئين بالتعويض مقابل خسارة حقهم في 
لى وطنهم النهائي وطي صفحة العودة إ التعويض ماليا  والبقاء في األردن باعتباره اثالث لهم

 . (2014بلدهم األصلية)البشيتي،
ن وأ .ويبحث عن التعويض فقط ،الالجئينن األردن قبل بتوطين ضح أتاوفي ضوء ما سبق 
عالم بالتمسك بحق ردنية لوسائل اإلالتصريحات األن وأ ،دولة األردنيةلل التعويض جزء منه

ردنية واإلجراءات األ تتنافى نبالالجئيمطالبة بتطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة الالعودة و 
فلسطيني يحملون الرقم  مليون  (2)رض الواقع فهناك ما يزيد عن على أتجاه توطين الالجئين 

وهذا دليل واضح على توطينهم ومنحهم كامل حقوق المواطنة السياسية  ،ردنيالوطني األ
 .واالقتصادية وغيرها

 :على صعيد قضية القدس
 التنازل عن السيادة الكاملة  كبر جزء من مدينة القدس الشرقية وعدمإن المطالبة اإلسرائيلية بضم أ
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 الستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين وعلى جميع المسارات استعداده بنيامين نتنياهو وأعلن
 حمرن وغير المعتدلين أن القدس خط أشارة للعرب والمسلمين المعتدليوهذا إ ،ماعدا القدس

 (2014:127)ماضي،هاال يمكن التفاوض علي بالنسبة إلسرائيل
 

 :خالصة

نابوليس بمؤتمر أ مرورا  و مفاوضات كامب ديفيد  من تالفلسطينية اإلسرائيلية بدأ ن المفاوضاتإ
أثرت نتنياهو بنيامين و  ولمرتائيلي أسر رئيس الوزراء اإل من كلٍ  هدتمت في ع فاوضات التيوالم

فجميعها تطالب وتجبر الطرفين على تقديم تنازالت جوهرية   ،على العالقات األردنية الفلسطينية
الوطنية العليا ولفشل هذه  هيعتبرها األردن مصالح يفي قضية القدس والالجئين والحدود والت

ن جميع عليه فإ ر كما هيمو وأبقت األ ةاالرتياح في العالقات الثنائي سببت حالة منالمفاوضات 
تعرف بمحددات العالقات  ا الجوهرية التياق في القضايث أي اختر المفاوضات لم تحدهذه 
 .تؤثر على شكل ومستقبل هذه العالقة يلك ؛ردنية الفلسطينيةاأل
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 السادسالفصل 

 ردنية الفلسطينية في ظل المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيليةسيناريوهات المحتملة للعالقات ال ال

عكف العديد من الباحثين والمفكرين على وضع تصوراتهم لمستقبل  مع بدايات عملية السالم،
عملية السالم وبما في ذلك مستقبل العالقات األردنية الفلسطينية واالحتماالت المستقبلية لشكل هذه 

 (1998:669العالقة )الخاليلة،

ردنية الفلسطينية في ظل المفاوضات سيناريوهات المحتملة للعالقات األتناول هذا الفصل بعنوان ال
سيناريو االتحاد الكونفدرالي  :المبحث األول بعنوانمباحث ف ةوجاء في ثالث ،الفلسطينية اإلسرائيلية

إن  سيناريو استمرار الوضع القائم :والمبحث الثالث ،سيناريو االعتراف المتبادل  :والمبحث الثاني،
لمستقبل العالقات األردنية الفلسطينية وليس هذه السيناريوهات من تصورات)اجتهادات( الباحث 

فضل  للجانبين األردني والفلسطيني. نها هي األصوب واألوا   حيدةبالضرورة هي السيناريوهات الو 
 هم السيناريوهات المحتملة لهذه العالقة.أ وفيما يلي 
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 ول: سيناريو االتحاد الكونفدراليالمبحث ال 
هي جزء أساسي من استشراف المستقبل لتحديد شكل  الفلسطينية -إن دراسة الكونفدرالية األردنية
وهى أحد العوامل المهمة في تحديد مستقبل القضية الفلسطينية  ،العالقات األردنية الفلسطينية

 . (2004:40)الخزندار،

 :مشروع الكونفدراليةتطور فكرة أواًل:  
يتكون من القسم ، مشروع المملكة العربية المتحدة والذي (م(1971طرح الملك حسين عام

والقسم األردني وعاصمته عمان وهي العاصمة االتحادية،  ،الفلسطيني وعاصمته القدس الشرقية
النور  بشكل علني لكن هذا المشروع لم ير   وهى المرة األولى التي تطرح فيها الوحدة االتحادية
سرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية  . (1993:17)التل، فعارضته مصر وا 

وتم االعتراف بمنظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد  (1974)القمة العربية في الرباط عامعقدت 
وذلك بعد أن ضمن األردن بأن منظمة التحرير لن تمثل األردنيين من أصل  ،للشعب الفلسطيني

ين عالقات بين األردن وفلسط لفتحوبعد ذلك أعلن الرئيس ياسر عرفات عن استعداده  ،فلسطيني
 . ( 2010:437بان الوحدة بين سوريا ومصر)عدوان،قة بين األردن والعرا  إكالعال

أعلن الملك حسين أنه حان الوقت للدخول في حوار مع منظمة التحرير لصياغة اتحاد كونفدرالي 
 قد تجري  التي ولم يستبعد تشكيل وفد مشترك في المفاوضات ،بين الكيانين الفلسطيني واألردني

واستمر الحديث في هذه المرحلة عن الكونفدرالية  ،المحتلةقامة الحكم الذاتي في األراضي إ حول
رغم وجود معارضة من قبل بعض قادة حركة فتح  ،وتشكيل وفد مشترك للمفاوضات مع األردن

 . (2010:240،241وفصائل فلسطينية أخرى)عدوان،

 اجتماعهلمجلس الثوري لحركة فتح في أقر ا ،خروج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنانو بعد 
بشرط انسحاب إسرائيل من  ،خطة إلقامة اتحاد كونفدرالي مع األردن 1982)/نوفمبر/(9المنعقد في

قامة الدولة الفلسطينية قبل قيام االتحاد الكونفدرالي والذي سيقرر بشكل طوعي  ،الضفة الغربية وا 
وأقرت اللجنة المركزية لحركة فتح هذا االلتزام  باعتباره اتحاد  ،لدى الشعبين الفلسطيني واألردني

 . (2008:43بين دولتين مستقلتين)عدوان،

والتي  ،أن هذا االجتماع جاء بعد طرح خطة ريجان للسالم مباشرة بق يتضحوفي ضوء ما س
يار فقد أدركت قيادة حركة فتح أن الخ ،لحل القضة الفلسطينيةمدخل طرحت الخيار األردني 

 ،األردني هو حجر الزاوية في الرؤية األمريكية لمشروع التسوية في الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي
 .األمريكية وأن األردن هو الطريق المؤدي ألي حل محتمل بين منظمة التحرير والواليات المتحدة
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 في مدينة (1982/نوفمبر(22للمجلس الوطني الفلسطيني بتاريخ السابعة عشرعقدت الدورة و   
نها فلسطينية أردنية تعتمد باألساس على وطرح  مبادرة على أساس أ  ،ان بحضور الملك حسينعم
 . (2004:176)صالح، .242قرار رقم ال

وتشكلت لجنة عليا من الجانبين للتباحث حول مستقبل العالقات األردنية الفلسطينية بعد إنهاء  
توصل الجانبان إلى وثيقة حددت  1983)مارس (2وفي  ،االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية

 -معالم الكونفدرالية بينهما وفق البنود التالية:
 إقامة كونفدرالية أردنية  فلسطينية يحافظ فيها كل من الشعبين على هويته الوطنية.-1
 الكونفدرالي بين دولتين مستقلتين. االتحادأن يكون -2
 خر فلسطيني.واآلوجود جواز سفر أحدهما أردني -3
 (                2014:239،240واحدة)أبومور، بناء جيش أردني فلسطيني وحكومة واحدة ووزارة دفاع-4

والذي   ،تم التوصل إلى اتفا  بين القيادتين الفلسطينية واألردنية 1985)/فبراير 11)وفي 
واتفق الطرفان بموجبه إنشاء كونفدرالية بين األردن والدولة الفلسطينية  ، عرف "باتفا  شباط"
وجميع القرارات الدولية التي  (242) واعتماد القرار رقمراضي الفلسطينية، المنشودة على األ

 . (1993:20تخص الشعب الفلسطيني)التل،
ون األردن بدياًل عن واعترضت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية على هذه الوثيقة خشيه أن يك

 8-5)فرفضت هذه الوثيقة في االجتماع الذي عقدته منظمة التحرير في الفترة  ،منظمة التحرير
بالرغم من موافقة المجلس الوطني بشكل مسبق في الجلسة التي  ،في الكويت 1985)نيسان عام

لتصبح العالقات  ،والتي تضمنت التعاون مع األردن (1983)فبراير  فيعقدت في الجزائر 
وترتب على رفض  ،المستقبلية بين األردن وفلسطين على أساس الكونفدرالية بين دولتين مستقلتين

صدار مجلس الوزراء  منظمة التحرير لهذه الوثيقة إيقاف األردن المحادثات مع الجانب الفلسطيني وا 
 . (2014:240ومور،مل الجانب الفلسطيني المسئولية عن فشل الحوار)أباألردني بيانًا ح  

الضفة  عناإلداري والقانوني  االرتباطفك قراره ب ملك حسينأعلن ال 1988)/يوليو(3وفى
رغبة منظمة التحرير الفلسطينية في إقامة  لتحقيق وأرجع الملك حسين هذا القرار الغربية،

ومع ، 1988)/نوفمبر/(15الدولة الفلسطينية والتي أُعلن عنها فيما بعد في الجزائر في 
جراءات فك إ ردنية على تنفيذاألالمملكة  عملت يةفلسطينالدولة العالن إل التوجه الفلسطيني

إلغاء خطة التنمية األردنية للضفة الغربية، واستبدال  والمتمثلة فيمع الضفة الغربية  رتباطاال
نهاء خدمات حوالي  وزارة شئون األرض المحتلة بدائرة سياسية في وزارة الخارجية األردنية، وا 

موظف في الضفة الغربية، مع استثناء مؤقت لمؤسسات األوقاف اإلسالمية  (ألف 21)
خراج بعض األعضاء الفلسطي وأخيرًا  ،نيين من مجلس األعيان األردنيوالمحاكم الشرعية، وا 
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واعتبار وثائق السفر التي  ،سحب الجنسية األردنية من مواطني الضفة الغربية وقطاع غزة
بحوزتهم وثائق للتعريف، والتوقف عن منح الجوازات وتجديدها والبدء في استبدالها بأورا  

 . (1998:3)عبد الهادي، .عرفت فيما بعد بجواز سفر مؤقت خاصة

فكانت  ، وشارك الجانب الفلسطيني بوفد مشترك مع األردن(1991كتوبر)أ عقد مؤتمر مدريد في
وطرح  ،الملفات الشائكةوالتي طرحت بعد تعثر اللجان المتعلقة ب ،بمثابة إحياء لفكرة الكونفدرالية

خيار الكونفدرالية بعد مؤتمر مدريد بسب شعورهم باستحالة حل الدولتين والذي تبناه  الفلسطينيون 
فيصل الحسيني في الندوة التي عقدت بمدينة القدس  وهذا ما أكده، 1988))المجلس الوطني عام 

شكالية معينة تأتي بعد ن فكرة الكونفدرالية مطروحة لحل إ" إ:فقال 1992)مارس  (16في 
 2014:علق بحجم الدولة الفلسطينية، وحدودها وحاجاتها وحاجات األردن")أبومور،االستقالل تت

255) . 

حنان عشراوي أن نقاشًا  دار بين  /وأشارت الناطقة باسم الوفد الفلسطيني المفاوض الدكتورة
وأن هناك ترتيبات تجري بين القيادتين لبلورة  ،الفلسطينيين واألردنيين بخصوص مشروع الكونفدرالية

إال أنها استبعدت في نفس الوقت اإلعالن عن الكونفدرالية في هذه  ؛مبادئ وأفكار الكونفدرالية
 . (1991:127المرحلة )المدهون،

وأن  ،أن طرح  الكونفدرالية جاء عقب جولة المفاوضات (1992)نبيل شعث عام /وأعلن الدكتور
ك حسين أن موقفنا ثابت لوتم التأكيد للم ،الملك حسين كان يرغب في معرفه تصورنا للكونفدرالية

وتوقع  ،من مبدأ الكونفدرالية  بشرط إقامة الدولة الفلسطينية  للربط بين الدولتين الفلسطينية واألردنية
ية السالم شعت أن طرح فكرة الكونفدرالية في هذه المرحلة قد يساعد في تطور عمل

 . (1991:128)المدهون،

بشكل غير رسمي و وقدم عبد السالم المجالي رئيس الوزراء األردني األسبق وثيقة غير معلن عنها 
تتضمن مستقبل العالقات األردنية الفلسطينية معتمدًا على رغبة الشعبين في التعايش والتعاون مًعا 

العالقات األردنية الفلسطينية مقومات االستمرار ورغبة الطرفين بإنشاء كيان فلسطيني مستقل لمنح ،
وتضمن المشروع والذي عرف باسم الدولة  ،في تحقيق الترابط المؤسسي بين البلدين حين قيامها

العربية المتحدة الحدود الجغرافية للبلدين ورئاسة االتحاد وتوزيع الصالحيات اإلدارية داخل إدارة 
ة الخارجية في رئاسة االتحاد من خالل تفعيل الصالحيات سمع تركيز السيا ،التحاد المركزيةا

النيابية والتشريعية وانتخابها وتعتبر القاعدة الشعبية هي أساس العملية االنتخابية الختيار مجلس 
 . (24،25 1993:النواب ونصف مجلس األعيان مع وجود تعددية سياسية بالمفهوم الواسع)التل،
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عالن عملية لتطبيق االقتراحات والمعالجات لإلشكاليات في حال اإلقدم هذا المشروع الخطوات الو 
وتتمثل هذه االقتراحات في أن ينتخب فلسطينيو  ،قامة الدولة الفلسطينيةعن قيام الكونفدرالية قبل إ

الضفة الشرقية نواب الضفة الغربية في حال تعذر إجراء االنتخابات في قطاع غزة والضفة الغربية 
اللجنة التنفيذية  وأن تكون  ،جلس الوطني الفلسطيني بمثابه المجلس التشريعيوأن يكون الم،
 ،النتهاء مفاوضات السالم اإلسرائيلية العربية منظمة التحرير بمثابة الحكومة الفلسطينية انتظاراً ل

يمارس عليها الفلسطينيون السيادة بناء على  د أراضيو هذا المشروع في ظل عدم وج ويصعب تنفيذ
وربما وضع هذا المشروع بهدف الضغط على  ،األسس القانونية والتاريخية لمفهوم الكونفدرالية
ويصبح األردن  ،ولكن يخشى أن تنقلب األمور ،إسرائيل للقبول باألمر الوقع بفلسطين المستقلة

 . (26 1993:التل، قامة الكونفدرالية)الوطن البديل للفلسطينيين فهي األرض الخصبة إل

 )ياسر عرفات( طرح الرئيس الفلسطيني1999)/فبراير(14 فيوبعد وفاة الملك حسين بأسبوع 
والذي أثار  ،مسألة الكونفدرالية مع األردن وأعرب عن استعداده لعمل اتحاد كونفدرالي مع األردن

وأرجعت بعض المصادر بأن إعالنها في هذا  ،مخاوف األردنيين على المستويين الرسمي والشعبي
وعدم القدرة على تحديد موعد إعالن قيام الدولة  ،التوقيت يرجع لفشل إقامة الدولة الفلسطينية

واعتبرت جهات أردنية أن إعالن عرفات في هذا التوقيت  ،الفلسطينية بسبب الرفض اإلسرائيلي
س بمثابه تواطؤ إسرائيلي فلسطيني أمريكي خاصة بعد زيارة واشنطن و االجتماع مع شمعون بير 

عبد  األردني على ذلك أعلن وزير الخارجية البديل للشعب الفلسطيني ورداً إلعادة طرح فكرة الوطن 
اإلله الخطيب عن رفض األردن لالتحاد الكونفدرالي مع فلسطين قبل قيام الدولة الفلسطينية 

 . (1999:28)الجوالني،

د كونفدرالي استعداده إلقامة اتحا (1999فبراير(7الحكم في  ثاني بعد توليهالملك عبد هللا ال وأكد
 . (2014:257مور، بومع الفلسطينيين بعد إقامة الدولة الفلسطينية)أ

س بتعيين هاني وقام الرئيس الفلسطيني محمود عبا( 2007)ودار حراك حول الكونفدرالية في عام 
وهو من الشخصيات الفلسطينية المنظرة لمشروع الكونفدرالية مع األردن  ،له خاصاً  الحسن مستشاراً 

وقد عمل االثنان معًا  ،عبد السالم المجالي رئيس الوزراء األردني السابق /وعقد لقاء مع الدكتور،
ل للترويج للكونفدرالية بين البلدين وشاركا في محاضرات وندوات حول مشروع الكونفدرالية كح  

وكان عبد السالم المجالي قد زمة السياسية التي تمر بها عملية السالم في المنطقة ،للخروج من األ
لدراسة مستقبل العالقات األردنية   ؛شخصية (40)سرائيل على رأس وفد أردني ضم زار إ

الفلسطينية بضغط من الواليات المتحدة األمريكية وموافقة إسرائيلية مقابل تقديم بعض المشاريع 
إسرائيلي،  –)مشروع قناة البحرين، إنشاء مطار أردني :االقتصادية لألردن مثل والمساعدات
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فلسطينية في الضفة  –سرائيلية ة في غور األردن، ومنطقة صناعية إومنطقة صناعية وزراعي
 . (2007سرائيل()صحيفة اليوم،بية وشبكة سكة حديد بين األردن وا  الغر 

 (2012/نوفمبر(29بتاريخو بعد حصول فلسطين على عضوية دولة مراقب في األمم المتحدة 
استدعى أعضاء من اللجنة المركزية لحركة فتح وطالب  ،وعودة الرئيس محمود عباس من واشنطن

باالستعداد لمرحلة جديدة قد تنقل فيه الدولة الفلسطينية الجديدة إلى مشروع الكونفدرالية مع األردن 
وأصدر الرئيس عباس أوامره بتشكيل لجنة لدراسة المفاوضات مع األردن لالتفا   ،وأطراف أخرى 

نبيل شعث وياسر عبدربه  /وضمت اللجنة كاًل من الدكتور ،على تصور للكونفدرالية مع األردن
ة على األقل وتوصلت هذه اللجن ،وجرت حوارات ومناقشات مع قيادات بارزة في المؤسسة األردنية،

ستراتيجية الفلسطينية في التعاطي المحتمل مع مشروع إلى اإلفي الجانب الفلسطيني 
            . (2013الكونفدرالية)القدس العربي،

في ضوء ما سبق يتضح أن مشروع الكونفدرالية هو طرح قديم جديد مقبول بشكل مبدئي من 
في ظل األزمات  وأن الجانب الفلسطيني يلجأ إليه ،ةالجانبين ومشروط بقيام الدولة الفلسطيني

 سيرة التسوية ،مع إدراكهم أن طرحهالسياسية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني و في ظل تعثر م
لكن الجانب  ،قبل قيام الدولة الفلسطينية أمر غير مجدي ويضر بالمشروع الوطني الفلسطيني

لهذا الموضوع في الوقت الراهن أكثر من أي  وخاصة الرئيس محمود عباس يتطر   ،الفلسطيني
قضية  :مثل ،بعض اإلشكاليات ل مؤقت لحل  ن كح  وربما يطرح اآل، وقت مضي كوسيلة ضغط

نبان الالجئين والحدود العالقة بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي في المفاوضات التي يجريها الجا
 محمود عباس. نجاز سياسي للرئيسوبمشاركة األردن إلحراز أي إ

 :طراف المعنيةثانيًا: الكونفدرالية من منظور ال

 :الكونفدرالية كخيار أردني-1
ردنية األاألردنيون أن مسألة الكونفدرالية كصيغة مستقبلية لشكل العالقات يرى المسؤولون 

 ، ل القضية الفلسطينية من جهةالفلسطينية أمرًا ليس مرفوضًا إذا كانت هي المخرج الوحيد لح  
عبد السالم المجالي  /فقد سبق وأن قدم الدكتور ،وعدم المساس بالثوابت األردنية من جهة أخرى 

طلق عليه "مشروع عبد السالم ، وأردنية الفلسطينية، مشروعًا للكونفدرالية األ(م(1992عام 
ني ، وقرارات المجلس الوط(م1985/شباط، (11المجالي"، ويتوافق هذا المشروع مع اتفا  

الشعبين )الخاليلة، ردني والتي تحافظ على الهوية الوطنية لكال الفلسطيني والميثا  الوطني األ
1998:667) 
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ونيل الشعب الفلسطيني  حق  ،قيام الدولة الفلسطينية المستقلة الكونفدرالية لتطبيق ويشترط األردن
وبعد أن حاد  ،الفلسطينيةراضي ع تحقيق التواصل الجغرافي بين األم ، تقرير المصير بحرية تامة

عنها اتفاقية  عن مفاوضات واشنطن والدخول في المفاوضات السرية التي تمخضت الفلسطينيون 
خاصة  ،في طرح مشروع الكونفدرالية مع الفلسطينيين اً ردن حذر ، أصبح األ(م(1993وسلو عام أ

وأشار  سرائيلي،ع الجانب اإلقعة مبعد ظهور العديد من العقبات في تطبيق االتفاقات االنتقالية المو 
قامة االتحاد الكونفدرالي خاصة قيام دولة رورة توفر بعض الشروط الالزمة إللى ضالملك حسين إ

وممارسة حقوقهم في اختيار شكل العالقة لذا فقد  ،فلسطينية مع توفر الظروف المناسبة للطرفين
نه سابق ألوانه ومن مبررًا ذلك بأ ة التي طرحها عرفاترفض الملك حسين التحدث حول الكونفدرالي

 وحل   ،المصير غير المناسب طرحها قبل قيام الدولة الفلسطينية ونيل الشعب الفلسطيني حق تقرير
ه من تبني الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي لمشروع خوف عبر الملك حسين عنمشكلة الالجئين كما 

 .(1998:667،668)الخاليلة، الكونفدرالية 
الية "مسودة الكونفدر  :صرح الملك حسين في إحدى مقابالته الصحفية قائالً  (1995)وفي عام 

... صالحاً  ما يراهيستقل الشعب الفلسطيني على ترابه ويقرر  لى أنإ ، األردنية الفلسطينية جاهزة
 . (2001:151مشروع وارد")الفارس، نهن لكنا الحكم على هذا األمر من اآلوأنه ال يمكن
الكونفدرالية التي بين األردن  قائاًل:" إن مسألة الثانيبد هللا مع هذا الموقف صرح الملك عوانسجامًا 

يحددها الشعبان  المسألةهذه  وكان الجواب فيها إن   ،وفلسطين التي طرحت علينا منذ سنين خلت
التراب  وبعد نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة على ، األردني والفلسطيني وبإرادتهما المطلقة

وأنه لم يحصل شيء في هذا األمر ال في الطرح وال في موقفنا من هذه  ،الوطني الفلسطيني
، إن الكونفدرالية بالنسبة لنا صيغة وحدة بين دولتين مستقلتين استقالاًل تامًا وعلى هذا المسألة

قيقان على األساس يمكن أن تكون نتيجة لقيام دولة فلسطينية مستقلة يتفق بعدها الشعبان الش
 .(2001:150،151ن تكون وسيلة" )الفارس،من األحوال أصيغة تجمع بينهما وال نعني بأي حال 

وسلو يشوبه الحذر بشكل ملحوظ فكثير ع الكونفدرالية بعد توقيع اتفا  أالطرح األردني لمشرو  إن  
استعداد إلقحام نفسه في  األردن ليس لديه وأن   ،ل بعد عن طريق المفاوضاتح  تُ لم من القضايا 
والذي يلزم األردن بتقديم تنازالت  ،شكل ومستقبل العالقات األردنية الفلسطينية مقدمات حول

 . (2004:53)الخزندار،في المستقبل ضرورية  تكون غيرللفلسطينيين واإلسرائيليين قد 

ودار ،  (2007)ي بعمان عاماألوربي في منزل السفير األلمان االتحادوالتقى الملك عبد هللا  بسفراء 
وقال  ،إلنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي ؛حوار حول مشروع الكونفدرالية كأحد الحلول المطروحة

" مفهوم الكونفدرالية أو الفدرالية األردنية الفلسطينية ليس في قاموسنا، ولن نقبل :الملك عبد هللا
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نه يمكن الحديث عن هذا الموضوع في " وأوضح أ:الخوض في هذا الموضوع في الوقت الحالي
 . (2007المستقبل بعد قيام الدولة الفلسطينية مع موافقة الشعبين )صحيفة اليوم،

قامة دولة  ،وطالب األردن إسرائيل بضرورة التوصل التفا  ينهي الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي وا 
ن ، وبالتالي فإفلسطينية مع شكوك األردن أن تكون الدولة الفلسطينية قابلة للحياة لفترة طويلة

الكونفدرالي مع األردن وسيشهد االقتصاد  االتحادالخطوة التي تلي قيام الدولة الفلسطينية هي 
حيث ستنقل  لية مع األردن،األردني تحسن بعد قيام الدولة الفلسطينية واتباع ذلك بخطوة الكونفدرا

ومن ثم لدول الخليج وستزدهر السياحة في  ،السلع من أوروبا عن طريق ميناء حيفا إلى األردن
"لن يثار هذا (2013)وقال الملك عبد هللا في خطابة في جامعه مؤتة في حزيران ،المنطقة

الكونفدرالي يكون هو الحل وأن االتحاد  ،الموضوع على الطاولة إلى أن تنشأ دولة فلسطينية مستقلة
 . (2014الصحيح والمناسب حين يحين الوقت")القدس العربي،

مفهوم الكونفدرالية بالنسبة للمسئولين األردنيين يحتاج لبعض التفاصيل فهو مفهوم غير متكامل  إن  
ة ، الكونفدرالي معنى األردني السابق طاهر المصري" لم يحدد أحد إلى حد ما، ويقول رئيس الوزراء

من خالل المفاوضات والمقصود غير واضح" ويرجع ذلك انتظارًا للتغيرات التي قد تحدث 
 . (2004:54سرائيلية )الخزندار،الفلسطينية اإل

ويقول عدنان أبو عودة  وزير  ،الكونفدرالية غير مكتمل التفاصيل إن  المفهوم األردني لمعنى 
واضح مئة بالمئة في ذهن صانع القرار األردني" ويؤكد  نه غير : "اعتقد أالخارجية األردني األسبق

ذلك طاهر المصري رئيس الوزراء األردني األسبق "وقد يكون أحد أسباب ذلك هو انتظار التغيرات 
ي ما عبد السالم المجالي رئيس الوزراء األردنلعالقات األردنية اإلسرائيلية" وأالتي قد تحدث في ا

فهمها تعني قيادة مركزية تتفرع عنها حكومتان وعلمان ونشيدان كما أاألسبق فقال" الكونفدرالية 
 . (54-2004:53وتمارس كل جهة إدارتها المحلية")الخزندار،

قامة لمبدأ وحسب ما هو معلن ال يعارض إأن األردن من حيث ايتضح وفي ضوء ما سبق 
ذلك بعدم  المستقلة مبرراً يشترط ذلك بإقامة الدولة الفلسطينية  لكنه ؛الكونفدرالية مع فلسطين

لكن هناك بعض المؤشرات إلمكانية قبول  ،حصول أي تقدم في ملف مفاوضات المرحلة االنتقالية
قليمية :حدوث التغيرات اإلمثل   ،قامة الدولة الفلسطينيةامة الكونفدرالية مع فلسطين قبل إاألردن بإق
األمم  فة عضو غير كامل في وحصول فلسطين على ص  ،تحصل في المنطقة  التيوالدولية 
من نقاشات  بين القيادة الفلسطينية واألردنية حول االستعداد إلقامة الكونفدرالية   وما تبعه  ،المتحدة

 في الوقت الراهن .
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 ردنيةة من الكونفدرالية الفلسطينية ال ردنيل موقف الحزاب والقوى ا

عوات المنطلقة للد عن رفضه 2012)نوفمبر (4 فيفي بيان له  حزب جبهة العمل اإلسالمي عبر
ردن من ية إلى األبضم الضفة الغرب القضية الفلسطينيةبحل  طالبةلمعربية وابعض الدول المن 

أولى األولويات في هذه " إن   وجاء في البيانوهي تحت االحتالل اإلسرائيلي  ،كونفدرالية خالل عمل
فسنكون سعداء بأية صيغة وحدوية يقررها المرحلة هي تحرير فلسطين، وبعد أن يتحقق ذلك 

 . 2012)")موقع الحياة نيوز،الشعبان األردني والفلسطيني بكامل إرادتهما

شروع الكونفدرالية الفلسطينية األردنية الرافض لم وأعلن الحزب الوطني الدستوري األردني عن موقفه
، والكونفدرالية ستحول ردناأليل في لتنفيذ مشروع الوطن البد  تشكل جسراً  والذي يعتبر انها،

جبار األردن على استخدام القوة ضد  ،لى صراع أردني فلسطينيطيني إسرائيلي إالصراع من فلس وا 
ال بين الفلسطينيين وتتحول مواجهه أردنية فلسطينية، كما أوضح الحزب أن الكونفدرالية ال تكون إ

 . )صحيفة الغد(دول ذات سيادة 

 2012ديسمبر/[/14حرار وطن( دين العسكريين والتيار األردني )أقاعبيان مشترك عن المت وصدر
قت الراهن يعلنون فيه عن رفضهم لمشروع الكونفدرالية  التي يطرحها الرئيس محمود عباس في الو 

في الشئون الداخلية لألردن وتنفيذ أجندة مشبوهة لتنفيذ فكرة الوطن البديل  على اعتبار أنها تدخل
 . 2012)كل االردن)موقع  في األردن

نها بما أ ،اب أن صيغة الكونفدرالية األردنية الفلسطينية هي األنسب للجانبينكثير من الكت   ويرى 
تحافظ على خصوصية كل كيان بحد ذاته مع تحقيق اآلمال الوطنية والقومية للشعبين، أما هذه 

 (1998،687الخاليلة، العالقة يجب أن تبنى على رؤية واضحة وتحظى بتأييد غالبية الشعبين )

 -:يتضح أن  وفي ضوء ما سبق 
 .أن الموقف األردني من مشروع الكونفدرالية ثابت ولم يتغير قيد أنملة -1
 وغير الرسمية أن   ،لدى معظم األردنيين في جميع المستويات الرسمية اً هناك توافق أن  -2 

قامة الدولة الفلسطينية المستقلة قبل إ ، ولن تتمالكونفدرالية مع الفلسطينيين  مقبولة من حيث المبدأ
عادة طرح لفكرة الوطن البديل والذي هو تهديد للكيان األردني نفسه وا   وأن غير ذلك ،ذات السيادة
 .وأن موضوع الكونفدرالية غير قابل للنقاش في الوقت الحالي ،تريده إسرائيل

فهي بحاجة لتوضيح ودراسة  ،وعدم وضوح  لمفهوم الكونفدرالية وشكلها اً هناك التباس أن  -3  
 معمقة من قبل لجان مختصة  داخل الساحة األردنية لمفهوم الكونفدرالية.
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 :الكونفدرالية كخيار فلسطيني-2
تحدد الموقف الفلسطيني من خيار الكونفدرالية مع األردن من خالل التصريحات التي صدرت عن 

فبراير عام 22-14 )في الدورة السادسة عشر في الجزائر للفترة الفلسطيني طني المجلس الو 
عن ضرورة التأكيد على العالقات الخاصة والمميزة التي تربط الشعبين الفلسطيني  1983)
وهو ما أكدته قرارات  ،ردنس الوطني الخاصة بالعالقات مع األالتمسك بقرارات المجلو  ،واألردني

والتاسعة عشر (1987) عام والثامنة عشر (1984)ر عام السابعة عشفي دوراته  المجلس الوطني
بين دولتين  ة الفلسطينية على أساس كونفدراليردنيوهى أن تقوم العالقات األ )(1988عام

 . (2004:55)الخزندار،مستقلتين
فشكلت القيادة الفلسطينية  ،وعمل الفلسطينيون على إحياء قضية الكونفدرالية  بعد مؤتمر مدريد

وقدمت اللجنة تصورها عن شكل العالقة للجنة  ،لجنة لدراسة شكل ومستقبل العالقة مع األردن
أردنية بعد قيام -أوصت بالدعوة إلقامة كونفدرالية فلسطينية و التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، 

 . (2004:56ر مصيره، )الخزندار،الدولة الفلسطينية وباختيار حر للشعب الفلسطيني وتقري

ولذا فإن  ،لفلسطين في مرات عديدة أن األردن هو التوأم علن الرئيس الفلسطيني ياسر عرفاتوأ 
منظمة التحرير الفلسطينية ملتزمة بعمل اتحاد كونفدرالي مع األردن بناء على توصيات قرار 

 . (1996راي، )صحيفة ال (1983)المجلس الوطني الفلسطيني الذي عقد في عام 

هذا االتحاد محصورًا  ، أو ربما لم يبقإقامة اتحاد كونفدرالي مع األردن  ولم يستبعد الفلسطينيون 
، استعداده لقبول اتحاد ثالثي يضم األردن 1989))مع األردن وحده، فقد أعلن الرئيس عرفات عام 
سرائيل وفلسطين على غرار االتحاد األوروبي )  . (  Gidon, 1989,113-117وا 

وطالب كثير من الفلسطينيين تأجيل عملية البحث في الكونفدرالية مع األردن في ظل الظروف 
لية قبل قيام واعتبار الكونفدرا ،الراهنة خاصة مع وجود االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية

 . (1994:21ة )فاليري،ضاعة الهوية والحقو  الفلسطينية السياسيالدولة الفلسطينية إ
 عضو الية بعد حصول فلسطين على صفة)واعتبرت بعض األوساط الفلسطينية طرح الكونفدر  

وقد يضر  ،نه قبل تجسيدها على أرض الواقعا( في األمم المتحدة بأنه أمر سابق ألو مراقب
دراسة العالقات  وضح عباس زكي القيادي بحركة فتح إن  ، وقد أبالمشروع الوطني ومصالح األردن

وأن الفلسطينيين حريصون على عدم دفع  ،األردنية الفلسطينية ال تتم إال بعد قيام الدولة الفلسطينية
"ال مانع من بحث أي شكل من أشكال  :وقال ،أي بلد عربي ثمن تضحياته مع الشعب الفلسطيني

 . 2012)الوحدة شريطة أن تؤسس على قاعدة حماية األردن")صحيفة الغد ،
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فلسطينيًا  هناك اتفاقًا أردنياً  ن  إ ":قال ،لمنظمة التحرير التنفيذيهواصل أبو يوسف عضو اللجنة  أما
على ضرورة نيل االستقالل وحقو  الشعب الفلسطيني في التحرير وتقرير المصير وعودة الالجئين 

قامة الدولة على حدود عام ومن ثم يجري النقاش حول صيغ العالقات الثنائية")صحيفة  ،1967))وا 
 . 2012)الغد ،

فهي  ،لى الكونفدرالية في الوقت الراهن مشبوهةنون الدولي أنيس قاسم أن الدعوة إويرى خبير القا
وفيه تحميل األردن أعباء ما تبقى من الضفة الغربية مع االعتراف  ،اقتراح أمريكي إسرائيلي

وتستريح  ،حالة الملف األمني في الضفة الغربية لألردنوبالتالي إ ،ني بالمستوطناتالشرعي والقانو 
ن طرح أي شكل من أشكال العالقة بين الشعبين أمر لذا فإ ،وهذا ليس في مصلحة األردن إسرائيل

طلب تأجيل البحث فمصلحة الطرفين تت ،سابق ألوانه ويضر بالمشروع الوطني وبمصالح األردن
ن السيادة الكاملة )صحيفة الغد ، ونيل الفلسطينييقامة الدولة الفلسطينيةروع إلى حين إفي هذا المش

،(2012 . 

ط لقيام الكونفدرالية مع الجانب الفلسطيني في البداية كان يشتر  وفي ضوء ما سبق يتضح أن  
كثير  في ظل حدوث اً ملحوظ اً لكن هذا الموقف شهد تراجع،  أوالً  قامة الدولة الفلسطينيةاألردن إ

واقتراب إعالن موعد قيام الدولة  فشل مفاوضات المرحلة االنتقالية من المتغيرات خاصة بعد
 فيبدو أن   2012))وبعد حصول فلسطين على صفة مراقب في األمم المتحدة عام،الفلسطينية  

سرائيليين ورقة ضغط على اإل وع واعتبارهمشر لطرح هذا ال كثر استعجاالً الجانب الفلسطيني أ
 ن واحد لدفع عملية السالم وحل جميع قضايا الوضع النهائي.واألردنيين في آ

 :موقف الفصائل الفلسطينية من الكونفدرالية الفلسطينية الردنية
ردني ظهرت مجموعه من التباينات بين الية بين الجانبين الفلسطيني واألمنذ طرح مشروع الكونفدر 

فحركة فتح ومنذ اللحظة األولى لطرح الكونفدرالية  ،مشروع الكونفدراليةلفصائل الفلسطينية تجاه ا
التي تؤكد على العالقات الخاصة والمميزة  ،أكدت على تمسكها بقرارات المجلس الوطني الفلسطيني

والتي تقوم على أساس كونفدرالي بين األردن وفلسطين وباختيار طوعي وحر  من قبل  ،مع األردن
 . (1992:129،الشعبين)المدهون 

ولكن بعد قيام الدولة  ،وأيدت الجبهتان الشعبية والديمقراطية قيام كونفدرالية بين فلسطين واألردن
بو على مصطفي أن الجبهة تعتبر "طرح هذا ئب األمين العام للجبهة الشعبية أالفلسطينية وصرح نا

 ،الدولة الفلسطينية المستقلةقامة ية وهي إلمسألة جوهر  الموضوع في الوقت الحاضر استباقاً 
ة من خالل الحكم وبالتالي ال نرى مصلحة  للشعب الفلسطيني في االلتفاف على أهدافه الوطني

 "صيغة الكونفدرالية بين كد الناطق باسم الجبهة الديمقراطية أن  وأ و الكونفدرالية"الذاتي اإلداري أ
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وسط وشامل ومتواز وتقرر هذه الصيغة  حل  لى لتوصل إن يتم ادولتي فلسطين واألردن تنشأ بعد أ
 ردن"سطين واألباالختيار الطوعي الحر بين الشعبين الفلسطيني واألردني وبين دولتي فل

 . (1992:129)المدهون،

والتي تشمل حركتي) حماس والجهاد اإلسالمي( فقد أعلن  ،ما موقف القوى اإلسالمية الفلسطينيةأ
 فيردن ائه الملك عبد هللا الثاني في األلقبعد خالد مشعل  رئيس المكتب السياسي لحركه حماس

ن :" إوقال ،للحديث عن الكونفدرالية قبل قيام الدولة الفلسطينية عن رفضه2013)/يناير/(28
الحديث عن الكونفدرالية مع األردن أمر مرفوض قبل قيام الدولة الفلسطينية)موقع الجزيرة 

 . (2013نت،

ية حول مع صحيفة الدستور األردن في حديث له محمود الزهار في حركة حماس القيادي أما
زمة أ موضوع الكونفدرالية هو مشروع صهيوني يهدف لحل   لى أن  موضوع الكونفدرالية أشار إ

 ال  تنفيذاً ، وما هي إرض الواقع، وأنها غير ممكنة على أسرائيل على حساب األردن وفلسطينإ
 . (2013الدستور،صحيفة سرائيل)ذي تريده إلفكرة الوطن البديل ال

طرح الكونفدرالية  في  وضح  خالد البطش القيادي في الحركة أن  أما حركة الجهاد االسالمي فقد أ
وطالب الجميع برفض  ،هذا الوقت  يحمل في طياته مخاطر كبيرة على القضية الفلسطينية

واعتبره يسبب شرخًا في العالقات األخوية بين الشعبين األردني  ،التعاطي مع هذا الطرح
ألنه  ؛وثمنت حركة الجهاد الموقف األردني الرافض لهذا الخيار في الوقت الراهن ،والفلسطيني

 . (2007خيار أمريكي خبيث ومؤامرة على األردن وفلسطين)المركز اإلعالمي الفلسطيني،

ائل الفلسطينية متمسك بضرورة قيام الدولة الفلسطينية أواًل موقف الفص في ضوء ما سبق يتضح أن  
 .في ذلك مع األردن إن رغب الشعبانلعمل الكونفدرالية 

 :الكونفدرالية كخيار اسرائيلي-3
صدرت الكثير من التصريحات من قبل المسؤولين اإلسرائيليين حول مستقبل الوجود الفلسطيني  

ستطيع على أ" :وعن ذلك تحدث رئيس الوزراء اإلسرائيلي إسحا  رابين فقال ،في األراضي المحتلة
سرائيل وبينهما الوجود الفلسطيني المقسم ا  من الكونفدرالية ما بين األردن و المدى البعيد تصور نوع 

 . (1998،670بالحكم الذاتي وعلى نطا  ضيق، لكن ليس الدولة الفلسطينية" )الخاليلة، 
سرائيل نية بتجزئة األراضي الفلسطينية على شكل كانتونات تفصل بينهما إ ولذا يتضح أن لدى

وجود نقاص الإ"هدفنا قبل كل شيء هو  :سحا  رابينإإلسرائيلية وعن ذلك يقول المستوطنات ا
مكان، أن الحدود تخضع لتغيرات سياسية بكل مرحلة إذا كان األمر الفلسطيني على أرضنا قدر اإل
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ستراتيجي إلسرائيل وهو ما نريده مساحة معينة من األرض مع أخذ وجود فلسطيني يتعلق باألمن اإل
 . (1994،90ممكن بيننا" )برهان، 

فإسرائيل في  (1993،12نه يجب أن يكون لها دورًا مباشرًا في الكونفدرالية )التل، أترى إسرائيل و 
في شر  من مصلحتها قيام كيان مستقر  حيث ،لحماية حدودها من الجهة الشرقيةماسه حاجة 
وأن فكرة الكونفدرالية يمكن أن  ،إقامة دولة فلسطينيةو يمكن تحقيق ذلك فقط من خالل  ،األردن

 . (2015تحل جزء من المشكالت العالقة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين )بيلين،
القضية  عن عنصرين لحلون الفلسطينية ئشوهو خبير في الالبروفيسور موشية معوز  وتحدث  

 -على النحو التالي: يةالفلسطين

يجب أن يوفر األمن لإلسرائيليين، وعلى الفلسطينيين أن يبنوا مؤسساتهم من  يتم أي حل  إن -1
بل قوة  ؛سرائيل يجب أن ال يكون للفلسطينيين جيشلمان، وحكومة، وعملة ولضمان أمن إبر 

 شرطية.

فالكونفدرالية مهمة   ،سرائيلفي ذلك ضمان آخر ألمن إلية مع األردن ألن عمل كونفدرا-2 
قامة ، لذا فإن الحل هو إللفلسطينيين المتواجدين في األردن فهم مربوطين مع الدولة الفلسطينية

ل وربما كونفدرالية وعمل تعاون  مع إسرائي ،اتحاد كونفدرالي بين الدولة الفلسطينية واألردن
سرائيليين كيف سيقنع الجميع بهذا المشكلة لدى اإلاقتصادية مع إسرائيل ولكن تكمن 

 . (1990:17االتحاد)معوز،

يغال أمثل ،سرائيليويدعم أقطاب حزب العمل اإل لون فكرة : إسحا  رابين وشمعون بيرس وا 
سرائيل، من خالل حل لكثير من المشاكل التي تواجه إالكونفدرالية األردنية الفلسطينية، ففيها 

وبالتالي يصبح األردن مطالبًا بحل قضية  ،األردني المسؤولية عن الفلسطينيينتحميل الجانب 
ن كان على حساب مصالحه الوطنية قيام  كما أن   ،الالجئين الفلسطينيين على الصعيد الدولي وا 

الكونفدرالية قبل الوصول إلى المرحلة النهائية من المفاوضات يساعد إسرائيل على التخلص من 
قيام الدولة الفلسطينية التي تهدد األمن اإلسرائيلي وتمنع قيام أي كيان فلسطيني معادي إلسرائيل  

 (.82:)السمان، 
ر نضجًا بمثابة الحل األمثل "وستكون الكونفدرالية هذه في شكلها األكث :يقول شمعون بيرس

والتي ستسمح لهم بالعيش بسالم ورخاء بدون  ،لألطراف الثالثة األردنيين واإلسرائيليين والفلسطينيين
ويمكن التوصل الى اتفا  بشأن التفاوض السياسي استنادًا إلى هذه  ،التضحية  بمعتقداتهم وآرائهم

هناك  كما أن   ،قامة دولة فلسطينية منفصلةإتعارض  إسرائيلف(1994:194،195الفكرة" )بيريس، 
شك في قدرة هذه الدولة على الصمود أمام التطورات والتغيرات في المنطقة فالكونفدرالية أكثر قبواًل 
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وأكثر احتمااًل للفلسطينيين لما تحمله من مضامين إقليمية في الحل  ،لإلسرائيليين
            . (196،197 1994:النهائي)بيريس،

التصور أو المفهوم اإلسرائيلي للكونفدرالية األردنية الفلسطينية بهذا الشكل مرفوضًا من قبل  إن  
، فهو محاولة لنقل الهاجس الديمغرافي من إسرائيل إلى األردن ،الجانبين الفلسطيني واألردني

نهاء الحقو  السياسية للشعب حق العودة لالجئين الفلسطينيين وا  لغاء وبالتالي إ
 (260ني)الجندي،الفلسطي

ولكن ليس على  ،قامة كونفدرالية فلسطينية أردنيةإسرائيل تدعم إ يتضح أن   ما سبقوفي ضوء  
بل تعمل على  ؛في القانون الدولي أو كما هو متعارف عليه كاملة السيادة ة فلسطينيةأساس دول

ة عدعم كونفدرالية حسب مصالحها األمنية والمتمثلة في دولة فلسطينية عبارة عن كانتونات متقط
ن   ،األوصال بهدف إنهاء القضية الفلسطينية ن وقبل اقامة إسرائيل تدعم إقامة الكونفدرالية اآل وا 

قضية الالجئين  والتخلص من ،قامة دولة فلسطينيةص من مشكلة إتخللالدولة الفلسطينية ل
وهناك بعض األوساط الفلسطينية واألردنية تتساو  مع المشروع اإلسرائيلي لفكرة  ،الفلسطينيين

سرائيل نفوذها في لتوسع إ يفتح جسراً  قامة الكونفدرالية حالياً ،  وأن إالكونفدرالية في الوقت الحالي
 .المنطقة العربية وتأكيد األردن وطنًا بدياًل للشعب الفلسطيني

 مريكي:الكونفدرالية كخيار أ -4 
ضحت طرفًا ، لذا أإن النفوذ األمريكي في المنطقة العربية جعلها قريبة من أطراف الكونفدرالية

القضية الفلسطينية من خالل األردن،  وطرحت حل  ي اإلسرائيلي، أساسيًا في حل الصراع الفلسطين
"الواليات المتحدة ال تؤيد إنشاء  ، إلى أن  (1982)فقد اشارت  مبادرة الرئيس رونالد ريغان عام 

من وجهه نظر الواليات المتحدة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولكن 
ممارسة الحكم الذاتي من قبل فلسطيني الضفة الغربية وغزة باالشتراك مع األردن  مريكية أن  األ

 . (2001:209فارس،مؤشر أفضل إلقرار سالم راسخ وعادل ودائم" )ال
وفدًا اردنيًا  "نعتقد أن   شارت رسالة التطمينات األمريكية للوفد الفلسطيني في مؤتمر مدريدأ 

فلسطينيًا مشتركًا يعبر عن أكثر الطر  الواعدة إلنجاز الحقو  السياسية للفلسطينيين" وأوضح 
الكونفدرالية  وأن   ،شولتز "أن الواليات المتحدة األمريكية ستقبل أي نتيجة يتوصل اليها األطراف

قد فتطمينات األمريكية إلسرائيل ا رسالة الليست مستثناه بنتيجة ممكنة في المفاوضات النهائية" وأم  
نشاء دولة فلسطينية مستقلة" للواليات المتحدة أنها ال تؤيد إ "ووفقًا للسياسة التقليدية :جاء فيها
 . (2001:210)الفارس، 

الموقف األمريكي  مريكية أن  ن السابقين في وزارة الخارجية األأشار بعض السياسيين والمستشاري
لى ممارسة الضغوط وافقة األطراف الثالثة، وقد تلجأ أمريكا إسيعتمد على منهائي التجاه الحل 
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الموقف األمريكي من خيار الكونفدرالية سيتحدد بناء على مجموعة  كما أن   ،على أطراف المشكلة
من عناصره منها حجم األرض والسيادة التي سيمنحها والصالحيات التي ستقدم لهم بطبيعة 

 . (2001:211)الفارس، العالقات االقتصادية 
ة كحل نهائي كبيرة باتجاه دعم خيار الكونفدرالي اً الواليات المتحدة األمريكية ستمارس ضغوط إن  

أي تغير يظهر في المواقف األردنية الفلسطينية يرجع ذلك  وان   ،سرائيليللصراع الفلسطيني اإل
 . (2001:211،212للضغوطات األمريكية والعربية على الطرفين )الفارس، 

أي حل   وفي ضوء ما سبق يتضح أن الموقف األمريكي من القضية الفلسطينية قائم على أن  
ن ونفدرالية األردنية الفلسطينية ألفاإلدارة األمريكية تؤيد الك ،للدولة الفلسطينية مرتبط باألردن

 وفلسطين.ردن الكونفدرالية هي باألساس خيار أمريكي اسرائيلي يسعى الطرفان لفرضه على األ
 :ردنية الفلسطينية من الكونفدراليةثالثا :المخاوف ال  
 :ردنية  من الكونفدراليةالمخاوف ال  -1
عودة الحساسية السابقة للعالقات األردنية الفلسطينية والخوف من ازدواجية والء المواطنين من  -أ

 أصل فلسطيني المتواجدين في األردن.
كونفدرالي قبل حلول  اتحادتحميل األردن مسؤولية االستعجال في المفاوضات النهائية إلقامة -ب

 المرحلة النهائية للمفاوضات.
البديل من  مشروع الوطنوطنهم وفتح المجال لتحول السكان األردنيين األصليين إلى أقلية في  -ج

 جديد.
 دية لألردن.سيطرة الفلسطينيين على القوة السياسية واالقتصا -د
 خوف األردن من إجباره على استقبال الالجئين الفلسطينيين في لبنان. -ه
 لىإالالجئين الفلسطينيين مزيد من خوف األردن من تفاقم األزمة االقتصادية إثر ترحيل -و

 . (1998:687،688)الخاليلة،   األراضي األردنية
وجود اتفاقات سرية  بين الفلسطينيين  ربما يخشى منوفي ضوء ما سبق يتضح أن األردن 

 .ل القضية الفلسطينية على حساب األردنواإلسرائيليين بهدف ح  
 :المخاوف الفلسطينية من الكونفدرالية- 2
 سيطرة األردن على الدولة الفلسطينية وتذويب الهوية الفلسطينية. -أ

  ل الصراع العربي اإلسرائيلي على حساب القضية الفلسطينية.ح   -ب
 وقف الدعم العربي لهم عند ربطهم باألردن.  -ج
 . (1998:688،687)الخاليلة،  لحساسة.استئثار األردن بالمناصب السيادية وا -د
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 :يجابيات وسلبيات الكونفدراليةإرابعا: 
 الكونفدرالية: إيجابيات-1
احتفاظ كل دولة عضو في االتحاد الكونفدرالي بكامل سيادتها الداخلية من حيث التشريع والتنفيذ -1

 والقضاء. 
احتفاظ كل دولة عضو في االتحاد الكونفدرالي بالسيادة الكاملة في السياسة الخارجية وتبقى لها -2

وتوقيع المعاهدات حيث التمثيل الدبلوماسي والسيطرة على الشؤون العسكرية  ،شخصية دولية
 الدولية. 

في حالة قيام حرب بين دول االتحاد الكونفدرالي تعتبر حربًا دولية وليست أهلية )التل، -3
1993:10،11) . 

لمجال لنفوذ ابفتح سرائيل نية األردنية إذا تمت بالتعاون مع إتساعد الكونفدرالية العالقات الفلسطي-4
طينية عربية بشكل فلس وتنمية عالقات اقتصادية  ،قليمييد اإلعلى الصعسياسي أردني فلسطيني 

 اج االقتصاد الفلسطيني من التبعية لالقتصاد اإلسرائيليخر وا   ،ردنية بشكل خاصوفلسطينية أ ،عام
 . 198):2001كبر )الفارس،ربيًا أومنحه عمقًا ع

رف على تحقيق تشوجود هيئة مشتركة  ومن اإليجابيات األخرى التي يرها الباحث  للكونفدرالية
في وضعه الطبيعي بين الدبلوماسي  لى من التمثيلأع والتي تتمتع بصالحيات ،المصالحالقضايا و 

خاصة ومميزة في جميع المجالت التي تربطها عالقات بين الدول  تنشأ فالكونفدرالية، الدول
 .ردنعلى فلسطين و األ ، و هو ما ينطبقالحياتية

 سلبيات الكونفدرالية:-2
أو  تحولت الكونفدرالية إلى فدرالية وقوة من النظام الفدرالي فكثيرًا ما ةالكونفدرالية أقل متان-1

 انفصال.
عضاء تطمح بالسيادة حيث كثير من دول األ ،الشكل الكونفدرالي الضعيف سياسيًا منذ نشأته-2

ويعرقل أي نشاط للدول ذا يضعف وه ،الكاملة والحرص على المساواة المطلقة واالحتفاظ بحق النقد
 عضاء في االتحاد الكونفدرالي.األ
 (1993:11و االنحالل )التل، أما بالزوال إ يؤقتة وغير ثابته ومرحلية وتنتهالكونفدرالية م-3
لبناء عالقات مع دول عربية أخرى)الفارس،  قد يشكل الخيار الكونفدرالي مدخاًل إسرائيلياً -4

2001:198) . 
ال وهي قضية أ،لية تمس جوهر القضية الفلسطينية هناك سلبيات أخرى للكونفدراويرى الباحث أن 

 ،توطينهم في الدولة الكونفدراليةمن خالل فالكونفدرالية تعمل على إنهاء قضية الالجئين  ،الالجئين
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 وبالتالي ،لى تحقيقهائيل إسر ، وهذا ما تسعى إوعدم عودتهم الى مدنهم وقراهم التي هجروا منها
 . قضية الالجئين على حساب األردن وفلسطين ة القضية الفلسطينية وحل  تصفي

 :لكونفدراليةاسيناريوهات الموقف الفلسطيني والردني تجاه خامسًا : 
المقصود بسيناريوهات الكونفدرالية هو التعرف على االحتماالت والتصورات المستقبلية حول  إن   

 طراف المعنيةمن المساومات والمقايضات بين األ ساسخراج مشروع الكونفدرالية على أة إكيفي
هذا م مابشكل يساهم في حل مرضى لجميع األطراف مع تجاوز المعوقات واإلشكاليات الرئيسية أ

 -ومن هذا السيناريوهات ما يلى: (2001:213الحل)الفارس،
 .قيام كونفدرالية أردنية فلسطينية بعد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة 1-

حيث تصبح العالقة  الكونفدرالية بين دولتين سياديتين  ،األمثل للجانبين يعتبر هذا الخيار هو الحل  
 ،انبينوبالتالي يؤسس لعالقات راسخة بين الج ،واضح لقضية الالجئين والحدود والقدس مع حل  

وهذا يتوافق مع توجهات القيادة الفلسطينية  باإلعالن عن قيام الدولة الفلسطينية  بعد انتهاء 
قامة الدولة يصعب تنفيذه بسبب رفض إسرائيل إ  لكن هذا المشروع ،مفاوضات المرحلة االنتقالية

 . (2001:214الفلسطينية المستقلة وكاملة السيادة)الفارس،
وى لصالح ريو يصعب تحقيقه في ظل الظرف الراهن من اختالل موازين القويتضح أن هذا السينا

 .واألردنيبين الجانبين الفلسطيني  الموقعةسرائيل وعدم تنفيذ اتفاقيات السالم إ
 .قيام كونفدرالية أردنية فلسطينية بعد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ناقصة السيادة 2-

قامة دولة فلسطينية شبه مستقلة ناقصة السيادة إسرائيل وفلسطين إاريو بعد إعالن يتم هذا السين
و تقليص سلطاتها الدبلوماسية دخال معدات عسكرية، وعدم إ ،بشرط عدم بناء جيش فلسطينيو 

 ،ويض هذه الصالحيات للطرف األردنيلبعض الوقت على أن يتم تف ،وعالقاتها الدولية
يكون هذا السيناريو مقبول لدى وقد  ،درالية بين الجانبينالكونفدرالية بعد قيام الكونف المؤسساتو 

أو ربما تكون المعارضة اإلسرائيلية في هذه  ،ي التوجهات العلمانية واليساريةسرائيليين من ذو اإل
ربما تحدث تطورات  أو ،قل حدة تجاه اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة الناقصة السيادةالحالة أ

 ،سطينية  تجبر إسرائيل بالموافقة على ذلك للتخلص من العبء الفلسطينيأمنية في األراضي الفل
وربما يلبي هذا الخيار المطالب الفلسطينية واألردنية بعد عمل ترتيبات خاصة لباقي القضايا التي 

ظهرت مواقف األردن وفلسطين السابقة تعليق ، وقد أيمكن التوافق عليها وتحتاج لنقاشات أخرى 
الذي يضعف هذا التام للدولة الفلسطينية، األمر  لى مرحلة االستقاللنفدرالية إنجو الكو  السعي

 . (214،215: 2001السيناريو)الفارس،
 .عالن قيام الدولة الفلسطينية المستقلةلية أردنية فلسطينية متزامنة مع إ قيام كونفدرا 3-

اإلعالن  اللحظة التي يتم فيهاعالن عن قيام كونفدرالية أردنية فلسطينية متزامنة في نفس يتم اإل
، وهذا يوفر أجواء سياسية إيجابية  للتغلب قامة الدولة الفلسطينية المستقلةعن موافقة إسرائيل على إ
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سرائيلية من قيام الدولة الفلسطينية التي ستمارس وازالة المخاوف اإلبعاد الهوية الفلسطينية، على أ
تفا  مسبق بين األطراف الثالثة الفلسطيني واألردني وذلك بعد التوصل ال ،السيادة لبعض الوقت

حيث تفوض المؤسسات التشريعية  ،حول طبيعة الكونفدرالية وصالحياتها ومؤسساتها يواإلسرائيل
عقد ويلي ذلك  ،في البلدان الثالثة القيادة السياسية الموافقة على الكونفدرالية األردنية الفلسطينية

ة الدولة لفلسطينية المستقلة ويتوافق هذا السيناريو مع توجهات بعض قامفيه إ اجتماع ثالثي يعلن
  (215: 2001ساس االختيار الحر للشعبين)الفارس،ياسية في األردن وفلسطين  على أالقيادات الس

 قامة الدولةالعقدة النفسية والمعنوية تجاه إ سرائيلية بعد تخليها عنيواجه هذا السيناريو موافقة إ 
طراف الثالثة حول طبيعة فقد تتم الموافقة اإلسرائيلية بعد ترتيب مسبق بين األ ،الفلسطينية

 . (215: 2001طراف الثالثة)الفارس،ن عنها واالتفا  عليه من قبل األعالكونفدرالية قبل اإلال

   .عالن  الدولة الفلسطينية المستقلة من طرف واحدكونفدرالية أردنية فلسطينية بعد إ قيام  4-
اتخاذ دون  ،هذا السيناريو عندما تقوم السلطة الفلسطينية باإلعالن عن قيام الدولة الفلسطينيةيتم 

يتم خاللها إنهاء  ،جراءات مضادة تجاه السلطة الفلسطينية ولمدة زمنية محددةإسرائيل أي إ
ع التوجهات وهذا يتفق م ،الترتيبات الالزمة إلعالن الكونفدرالية الفلسطينية األردنية برعاية دولية

هذا ال يمنح الفلسطينيين السيادة الكاملة  لكن    ،بعد انتهاء مفاوضات المرحلة االنتقالية الفلسطينية
ا األردن أم   ،لكنه يوفر غطاًء سياسيًا دبلوماسيًا إلشعار القيادة الفلسطينية )بالدولة الفلسطينية(

حال  االمر باهتمام كبير خاصة في لهذا سينظر ،والذي ال يعتبر هذا الخيار المفضل لديه لكنه
اإلعالن عن هذا الخيار برعاية دولية ضمن الحفاظ على المصالح األردنية وبالتنسيق مع الجانب 

ويمكن  ،وهذا السيناريو يوفر على إسرائيل إعالن الموافقة على قيام الدولة الفلسطينية ،الفلسطيني
شكالية التنسيق بين وتبقى إ ،أن يقبل بهذا السيناريو من إسرائيل األحزاب اليسارية والعلمانية

سرائيليون بذلك إال بعد ترتيبات مسبقة مع في القضايا المشتركة فال يقبل اإلاألطراف الثالثة 
رعاية دولية إال بموافقة وال يمكن أن يتم ب ،الجانيين األردني والفلسطيني حول القضايا المعلقة بينهم

 . (216،217: 2001إسرائيل )الفارس،
الفترة التي تستغر  بين قيام الدولة الفلسطينية المستقلة من طرف واحد وا عالن الكونفدرالية يتم فيها و 

لكن ليس واضحًا مدى  ،ترتيب اإلجراءات الالزمة لحل القضايا العالقة قبيل إعالن الكونفدرالية
لكن الرعاية الدولية قد تحفز  ،عدم وضوح الموقف اإلسرائيليية لمثل هذا السيناريو لردنالحماسة األ

 2001وخصوصًا موقف إسرائيل غير المعارض)الفارس، األردن بالموافقة على هذا السيناريو
:217،218) . 
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 عالنلإل الجرأة أوهذا السيناريو يصعب تحقيقه ألن الطرف الفلسطيني ال يملك القدرة  ويتضح أن  
لم يفعل أي شيء  ،فقد سبق أن هدد بذلك مرات عديدة لكنة ،دولة فلسطينية من طرف واحد عن

 .دغدغة الشعب الفلسطينيعالمية ليدات مجرد فقاعات إ يذكر في هذا االتجاه وبقيت هذه التهد
 .قيام كونفدرالية أردنية فلسطينية مرحلية 5-
إما نحو إعالن الفيدرالية أو االنفصال ساحة الدولية ما تنتهي التجارب الكونفدرالية في ال غالباً 

ن أما أ ،دنية الفلسطينية على هذا األساسن يصبح خيار الكونفدرالية األر ويمكن أ ،واالستقالل
و االنفصال نحو االستقالل بإعالن الدولة الفلسطينية المستقلة في كال يصبح عالقات فدرالية أ

 . (218: 2001عالقة مرحلية تمر في ثالث حاالت)الفارس،الحالتين تعتبر الكونفدرالية 
 .ردنية فلسطينية مرحلية)قصيرة المدى( نحو دولة فلسطينية مستقلةالحالة األولى فيدرالية أ -1
 .ردنية فلسطينية مرحلية)طويلة المدى(الحالة الثانية كونفدرالية أ -2
  .دنية فلسطينيةر الحالة الثالثة كونفدرالية أردنية فلسطينية  نحو فدرالية أ -3

سيناريو قيام كونفدرالية أردنية فلسطينية بعد قيام الدولة الفلسطينية  تحقيق امكانيةويرجح الباحث 
كما ويرجح أن يكون  ،سرائيل حسب ترتيبات معينةفهو يتم بالتوافق مع إ .المستقلة ناقصة السيادة

المرحلة بعد ذلك حسب اإلجراءات والترتيبات التي  وقد تكتمل هذه ،هذا السيناريو لمرحلة معينة
أي  ويبقى ،ضمن الكونفدرالية المرحلية حيث تندرج هذه الكونفدرالية ،طرافيتوافق عليها جميع األ

وهذا يثبت ما ،سرائيلية و تغير تجاه الدولة الفلسطينية الكاملة السيادة  مرتبطة بالموافقة اإلتقدم أ
طينية من طرح ومناقشة عمل كونفدرالية مع األردن في الوقت الراهن قبل القيادة الفلس ذهبت إليه

عالن عنها في وثيقة االستقالل في بحجة أن الدولة الفلسطينية تم اإلقيام الدولة الفلسطينية 
نجاز سياسي ألجل الرغبة في تحقيق أي إ في األمم المتحدة اً صبحت عضو ، وأن فلسطين أالجزائر

نه ال يمكن الحصول على دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة الحالية لقناعتهم أ دة الفلسطينيةللقيا
من عدم قيام كونفدرالية مع األردن  وهذا يتنافى مع ما تم اإلعالن عنه ،((1967على حدود عام

 .لسيادةاإال بعد قيام دولة فلسطينية تامة 
مكانية تطبيق أي من في حسم إ الرئيسرائيلي هو المؤثر والالعب سن العامل اإلبأ وهذا يؤكد

يعني فهذا  ،مع مراعاة أهمية الموافقة األردنية والفلسطينية على هذا السيناريو ،السيناريوهات السابقة
تعطيل  لكن يمكن لطرف واحد  ،حد السيناريوهات بشكل منفردعدم قدرة طرف واحد على فرض أ

عالن الدولة الفلسطينية من طرف لسلطة الفلسطينية إ فال تملك االسيناريوهات  أما باقي ،هذا الخيار
سيناريو الدولة الفلسطينية كاملة  ن  كما أ الفلسطينية من طرف واحد غير مجد   واحد فقيام الدولة

أما سيناريو ، السيادة بعيد المنال في ظل موازين القوى الحالية وال يمكن أن تقبل به إسرائيل حالياً 
ه ألنه يحتمل كثير من المخاطر ويستغر  فترة زمنية طويلة ال تعرف المرحلية فهو يصعب تطبيق
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يحتاج فأما سيناريو اإلعالن المتزامن   ،نتائجها وماهي التطورات التي قد تحدث خالل هذه الفترة
خر ألنه يعطي الفلسطينيين دولة بعيد المنال هو اآلإلرادة إسرائيلية للقبول بالدولة الفلسطينية وهذا 

 وهو ما ترفضه إسرائيل باألساس.مستقلة 
بين الجانبين األردني لقبول فكرة الكونفدرالية  اً مبدئي اً ن هناك اتفاقإف ومهما يكن من أمر

حول مبدأ الكونفدرالية كصيغة مستقبلية لبناء  أي تناقض بين الجانبين وال يوجد ،والفلسطيني
قامة الدولة سرائيلي بشرط إلفلسطيني اإلصراع اعالقات بين البلدين الشقيقين بعد الحل النهائي لل

لكن هذا الخيار يصعب تطبيقه ألنه مرتبط  بالموقف اإلسرائيلي الرافض إلقامة دولة  ،الفلسطينية
من السيناريوهات  مع وجود مجموعةالجانبان الفلسطيني واألردني  حسب ما يرى  ،ة مستقلةفلسطيني

يجابيات والسلبيات وفي حقيقة  األمر إن عديد من اإل، والذي يتضمن الالمحتملة لتطبيق هذا الخيار
فكل ما يدور حول هذا  ،الجانبين الفلسطيني واألردني غير جادين في طرح ومناقشة الكونفدرالية

الحديث عن  وأن   ،قامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياةة إالمشروع هو إشارات لضرور 
إعالمية بدليل عدم وجود خطط وتصورات حقيقية لتطبيق مشروع عات االكونفدرالية هو مجرد فق

ية وأن السلطة الفلسطينية تطرح الموضوع في الوقت الراهن  بسب تعثر عملية التسو   ،الكونفدرالية
 .مع اإلسرائيليين
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 المتبادلسيناريو االعتراف : الثانيالمبحث 
وأن تعترف  هو أن يعترف األردن بالدولة الفلسطينية بعد قيامها، ؛باالعتراف المتبادل  ونقصد

وتحترم كل دولة سيادة الدولة األخرى، وأن يكون التعامل بينهما الدولة الفلسطينية بالمملكة األردنية 
 .وفقا ألحكام القانون الدولي الذي ينظم العالقة بين الدول

 :المتبادل  عترافاالمؤشرات  :والً أ
لسالم التي تم التوصل إليها بين اتفاقيات ا بفعل اً كبير  تحوالً  العالقات األردنية الفلسطينية شهدت 

فوفرت  ،واألردن من جهة أخرى  بين إسرائيلو من جهة  إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية
فلسطينية  إلى دولة  يفضىيمكن أن فلسطيني كيان  قياملمكانية الفلسطينية، إاالتفاقيات اإلسرائيلية 

)الحمارنة وآخرون، سرائيل والفلسطينيين. بين إ النهائيالوضع  مستقلة، بعد التوقيع على اتفا 
1998:13) . 

انسحاب إسرائيل من األراضي الفلسطينية التي  يعني السيادةة ن قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملا  و 
نهاء االحتالل جهودًا كبيرة إل ثناء بذل الفلسطينيينأ ، وقد يحدث هذا(1967)عام  احتلتها

عن إسرائيل وهذا  االستقاللالمصير وربما يكون باختيار طوعي أثناء تحقيق الصهيوني وتقرير 
ن التعاون بينهما سيكون بشكل تمامًا وأ سيكونان نظامين منفصلين ن األردن وفلسطينيعني أ

 . (2010:245فرد )عميش،سرائيل بشكل مناألدنى وسيتعامل الجانبان مع إمحدود ضمن الحد 

عن  المنطقة وربما يتخلى الفلسطينيون  في ن يتحقق السالماريو يمكن أهذا السين وفي حال طبق
كن هذا ل ،قضية الالجئين الفلسطينيين حل   ، وبالتالي((1948باقي فلسطين التاريخية المحتلة عام 

الالجئين المتواجدين في ن تخلص األردن م ن هذا يعنيكما أ ،لتطبيقه الحل بحاجة لضمانات
 . 35):1993االجتماعية والسياسية )الطراونة،ويطور اقتصاده ويحسن من ظروف األردن  أراضيه

ولتحقيق أهدافهم  ،في مطالبهم هو دعمهمردنيين شقائهم األمن أ يون لب به الفلسطينن كل ما يطاإ
التي ستنشأ بين األردن  تحصول على دولة فلسطينية مستقلة بغض النظر عن طبيعة العالقافي ال

يرفض فما الكيان الصهيوني أو ، البقاء بعيدًا عن أي تطورات قد تحدث ما األردن فيرى أ ،وفلسطين
ين التخلص من مشكلة الالجئ ألجلاالستقالل الفلسطيني ويؤيد تعاون بين األردن وفلسطين 

 . (1993:30)نسرين، األردن لهم كوطن بديل الفلسطينيين من خالل استيعاب

" عندما نقول دولة فلسطينية بالنسبة لنا في األردن :وتحدث وزير خارجية األردن ناصر جودة فقال
لديمومة... فيها تواصل جغرافي األهم عاصمتها القدس نقصد ذات سيادة...تملك مقومات الحياة وا

 . (2014:105)عفيفة، "الشرقية على األقل
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ي ظل المتغيرات راعي مصالح كل طرف فن ييجب أ ردنية الفلسطينيةقات األن تنظيم العالا  و 
 -ستراتيجي وذلك على النحو التالي:الدولية على نحو إ

منفصلين مع وجود عالقة  كيانينن تنطلق من وجود ن العالقة الفلسطينية األردنية يجب أإ أ.
 متكافئة بين الجانبين.

ر هذه ن تموأ ،السياسي والبرلمانيون لكل من الشعبين الفلسطيني واألردني نظامه ن يكيجب أ ب.
 ن يشارك ممثلو الشعبين في تحديد مستقبل العالقات بين البلدين.وأ ،العالقة من خالل الدستور

ردنية بمشاركة من كل القوى السياسية األن تعتمد العالقة بين الشعبين إلى حوار مفتوح يجب أ ج.
 الفلسطينية.و 
ينية على معالجة القضية الفلسطينية من خالل تمكين الشعب ردنية الفلسطتعتمد العالقة األ أن د.

 .(2010:249،250عميش، ام الدولة الفلسطينية المستقلة )الفلسطيني في تقرير مصيره وقي
واتضحت مواقف  ،سرائيلالسالم مع إ اتقياتفا ر الفلسطينية واألردنن وقعت منظمة التحريوبعد أ

كما  ،ة للتقلباتالعالقات بينهما عرض  تبقىال  من المفروض أ نهفإ ،هذه االتفاقياتكل طرف من 
 ؛ن تنتهي مرحلة الشكوك ويحل محلها مرحلة التعاون والتنسيق بين الجانبينوأ ،كانت في الماضي
وجود هذا التعاون كي ال تستغل  العيش في المنطقة لوحدهما من دون  الجانبانألنه ال يستطيع 

بقاء على في سياستها الرامية إلى اإل في زمن الصراع تفعلهنت سرائيل في زمن السالم ما كاإ
 . (2014:94،95)عفيفه،فلسطين جل استمرار التوتر والخالفات بين األردن و تدخلها من أ

صبح قرار الشعب الفلسطيني بيد القيادة ن أخالفات الفلسطينية قد انتهت بعد أمرحلة ال ن  وا  
بديل وال فكرة الضم وال اإللحا  فال الوطن ال ،التخوفات المضادة قد انتهت ن  ، وأالفلسطينية

م في المنطقة هو مهلعب دور  صبح، وأصبحت واردة في الخطابات السياسية في كال البلدينأ
 ،انينسرائيل على دور كبير في المنطقة على حساب الكيهاجس الطرفين والخوف من استحواذ إ

ودية في  يجاد عالقات تعاون ، وا  ةيسرة الدولمن مستقر بحماية األيان آوالرغبة في العيش ضمن ك
، والتي قبات التي حدثت في الماضيوبالرغم من الع ،ردني والفلسطينيالمستقبل بين الكيان األ

تراجعت نها ه يمكننا القول إن  ؛ إال أخر على مستقبل العالقات األردنية الفلسطينيةأثرت بشكل أو بآ
وحلت الثقة   ،ذا ما صدقت النوايا وتالشت الشكوكخيرة خاصة إفي السنوات األبشكل ملحوظ 

قليمي إلقامة اتحاد كونفدرالي بين الجانبين بناء على ادلة في ظل وجود دعم وتوجه عربي إالمتب
الوضوح في العالقات التي تؤسسها االتفاقات  ن  ، ويعتقد أرغبة الشعبين يسودها المساوة بين الجميع

 (1999على التقليل من الخالفات في المستقبل)سعد الدين،تعمل 
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توقيع اتفاقيات  دولة الفلسطينية المستقلة بدأت منذمؤشرات قيام ال أن   يتضحا سبق في ضوء م
بالتالي  ،والتي نصت على االنسحاب الكامل من األراضي الفلسطينية المحتلة ،سرائيلالسالم مع إ

العالقة بين األردن جميع القضايا  حل  و  ،ردنيباالعتراف األ قيام دولة فلسطينية مستقلة تحظى
ردنية على العالقات األ يجاباً ؛ مما ينعكس إية القدس والالجئين والحدودصة قضخا وفلسطين
واالنتقال لمرحلة االستقرار والتعاون بين الجانبين في  ،والحذر وانتهاء مرحلة الخوف الفلسطينية

التدخل في هذه إلسرائيل  ال يسمحبما  ،جميع المجاالت وفق رؤية واضحه ومحددة المعالم
 عالقات راسخة مبنية على الثقة والتعاون. بحيث تبقى ،العالقات

 والسلطةبين الردن  المتبادل عترافت الردنية الفلسطينية في ظل االالعالقااتجاه  ثانيًا:
 :الفلسطينية

في حال قيام الدولة في المجاالت المختلفة العالقات األردنية الفلسطينية  بعد دراسة وتحليل
 ن  فإ ،ردني والفلسطينيمتبادل بين الجانبين األ وحصول اعتراف فلسطينية كاملة االستقاللال

 -:التالي  تتجه نحوالفلسطينية ردنية ات األالعالق
ستشهد العالقات األردنية الفلسطينية السياسية والدبلوماسية بما فيها االتفاقيات الثنائية  إن   1-
مم ا ينعكس  ؛ربما تكتمل بإقامة اتحاد كونفدراليوتصبح عالقات خاصة ومميزة  ،ملحوظاً  اً تطور 

التشاور حول القضايا المختلفة من خالل توفير و وبالتالي رفع وتيرة التنسيق  ،يجاًبا على البلدينإ
 تهم الجانبين . التيحلول جذرية لقضية الالجئين والحدود والقدس وغيرها من القضايا 

سيشهد نقلة نوعية من خالل توقيع مزيدًا من  سيرتفع و إن حجم التبادل التجاري بين البلدين 2
ا ينعكس مم   ،سرائيليةعدم وجود أي معيقات إ بيقها في ظلوالعمل على تط ،االتفاقيات االقتصادية

تشمل جميع المرافق  ونهضةونمو اقتصادي بين البلدين  رازدها من خاللعلى البلدين  يجاباً إ
 .والحياتية االقتصادية

سرائيلية وانفتاح البلدين زالة الحواجز اإلمن خالل إفضل بشكل أ الثقافية تطور العالقاتست -3
قامة النشاطات والمهرجان الثقافية المشتركة وزيادة التنسيق والتشاور وتبادل الوفود، وا   هماعلى بعض

 .في المحافل الدولية فيما يخدم البلدين في هذا الجانب
سرائيلية كثر استقرار بعد إزالة المعيقات والرقابة اإلبح أستصالعالقات األمنية والعسكرية  ن  إ 4-

على  يجاباً ا ينعكس إمم   ؛البلدينع وتيرة التعاون والتنسيق بين ورف ،على الحدود بين البلدين
منية المختلفة الخبرات والتعاون في المجاالت األالجانبين مع زيادة تبادل  األمني لدى االستقرار

 ستراتيجية قائمة على االحترام المتبادل.لعالقات إ وصوالً  التي تحقق مصلحة الشعبين
العالقات  إن   :في الجامعات األردنية بقولهستاذ العلوم السياسية أ أحمد نوفل /كد ذلك الدكتوروقد أ 

الدول العربية باقي  تختلف عن صيةخصو أن يكون لها و  ال بد جالً أم أ عاجالً  األردنية الفلسطينية
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 كيانقبل قيام ال ىحتردن ئلية واالقتصادية بين فلسطين واألوالعا جتماعيةواال العالقات التاريخية ف
ن  و  ،الصهيوني كانت عالقة خاصة كثر من أردن مع شمال فلسطين العالقات كانت بين شمال األ ا 

ن تكون أولهذا ال بد  ،سطينبالنسبة لفل الشيءدن نفس ر ردن مع  جنوب األالعالقات  بين شمال األ
و الالجئين فقط أصل فلسطيني أردني من الوجود األ االعتباربعين  تأخذهذه العالقة خاصة وال 

 (مقابله2015:)نوفل،دنيةر الدولة األو لة الفلسطينية لمصلحة الدو  هذه العالقة ستكون  ن  إبل ؛
ساس التعاون أعلى لكن  ،الدوليةالمحافل التنسيق في ال تقتصر على  وخصوصية هذه العالقة  

نها إاألمر رغم هذا  تفرض(1950)عام وحدة الضفتين  ن  يعتقد أو  ،مصلحة الطرفينلما في ذلك 
سيادة مع  وذات ،مستقلة فلسطينيةبقيام دولة لكن  ،خرآكثر من طرف أطرف لستفادة االحققت 

مبنية على أساس  تكون فال  ،تام  بشكلن تتوازن العالقات أسيادة ال بد  مستقل وذاردن وجود األ
للجميع ولكن القضية  اً واضح هذا يكون ن ويجب أ ،خراآلطرف العلى حساب طرف لستفادة اال
فيما قوي عن تعاون  بحثن تأوال نستطيع  في المستقبل  ،يهتمستكون حساسية هي قضية األ

ردن وفلسطين  خوية بين األأتكون عالقات اجتماعية اقتصادية و ن أبينهما ال بد 
 . (:مقابله2015)نوفل،

القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وعضو المجلس التشريعي  المجدالوي  لأما جمي 
العالقات األردنية الفلسطينية في حال قيام دولة فلسطينية سيكون مآلها  يرى أن  فالفلسطيني 
على أفضل األحوال في ظل القيادة الحالية وفي ظل موازين بموافقة إسرائيلية أمريكية  للكونفدرالية 
ال تلزم ولكن هذا ال يلغى سيناريوهات أخرى بما فيها دولة فلسطينية مستقلة التي  ،القوى الراهنة

لعبد  القيادة الفلسطينية أكدته ما ويثبت هذا ،طار المشروع القومي العربيبعقد كونفدرالية إال في إ
 /مارس (17تونس في ى لإالوهاب دراوشة العضو في الكنيست اإلسرائيلي الذي حضر 

 لمنظمة بها وكان الجواب الذي حملهواحدًا حول الكونفدرالية ومدى التزام ا الً ال سؤ وهو يحم1985)
 الوطنيللمجلس  السادسةرة و الدفي  (1983)دراوشة مكتوبًا "لقد تبنت المجالس الوطنية منذ عام

 عام الفلسطيني الذي عقد في الجزائر الوطنيخرها المجلس والمجالس الوطنية المتتابعة وآ
 لتقريب ؛باحثات جادة بين الطرفينم نا للتوين األردن وفلسطين وقد بدأمسألة الكونفدرالية ب(1988)

من كال الطرفين نحو هذه  عاليوهناك اهتمام  ،قامة هذه الكونفدرالية وحدودها القانونية وغيرهاإ
ار منظمة هذا هو موقف وخي ن  وأ ،حيوية للشعبين األردني والفلسطيني مسألةتعتبر  ألنها المسألة

 . (مقابلة:2015)المجدالوي،"ريد بدياًل عنهن التحرير الذي ال
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أما زكريا األغا عضو اللجنة المركزية لمنظمة التحرير ورئيس دائرة شئون الالجئين في منظمة 
األردنية ستتجه العالقات  المستقلة غلب بعد قيام الدولة الفلسطينيةعلى األنه أيرى فالتحرير 

ن  نه ليس شرطًا أمع العلم أ ،قيام اتحاد كونفدرالي مع األردن باختيار الشعبيننحو الفلسطينية 
 . (مقابلة:2015،)االغاتنتهي هذه العالقة باتحاد كونفدرالي

 -:وذلك لألسباب التالية
 .مام تطور العالقات الثنائيةأ سرائيلية التي كانت تقف عائقاً زالة المعيقات واإلجراءات اإلإ1-
قامة اتحاد ستراتيجية من خالل إقات وشراكة إالتعاون والتنسيق بين الجانبين  وبناء عالزيادة -2

 . مقابلة( :2015)االغا، .كونفدرالي بين البلدين
 ستتجه نحون العالقات األردنية  بعد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة أيتضح   وفي ضوء ما سبق

 ستتوج  هذه العالقة نوفي أغلب الظن أ ،العربيةيرها من باقي الدول منحى خاص يميزها عن غ
بحيث يراعي خصوصية هذه مصلحة مشتركة للبلدين بشكل متوازي  فيهباتحاد كونفدرالي لما 

 العالقة العضوية بين البلدين وعلى مستوى القيادتين والشعبين.

بين  الكامل االعترافردن في حال ع ال اتفاقيات م إمكانية توقيع السلطة الفلسطينية :ثالثاً 
 :الجانبين

ردنية الفلسطينية  بما يخص االتفاقيات الثنائية المختلفة  في حال العالقات األ بعد دراسة  وتحليل
ردن بالدولة الفلسطينية تبين ما واالعتراف المتبادل من قبل األ ،لةقيام الدولة الفلسطينية المستق

 -:يلي
 و تطبيقها على ،االتفاقيات في جميع المجاالت المختلفة ن الجانبين توقيع العديد منيتمك  1-
و من الجانب اإلسرائيلي أمصالحهم العليا دون تدخل ها الجانبان مناسبه لا ير  التيرض بالطريقة األ

  خرى.معيقات أ
 .العامل اإلسرائيلي الذي كان يشكل أكبر عائق في توقيع االتفاقيات الثنائية غياب2- 

وقامت  ،راضي الفلسطينيةمن األ إسرائيل تبإذا انسحأنه  :أحمد نوفل /الدكتوروعن ذلك يقول 
سيصبح بمقدورها عقد االتفاقيات  من المجتمع الدولي ونالت االعتراف الكامل ،الدولة الفلسطينية

 . (مقابلة:2015)نوفل،أو غير األردن  ،ردنها في حاجة  ماسه لها سواء مع األالتي ترى أن
سيصبح بمقدور السلطة الفلسطينية  طبعاً جميل المجدالوي القيادي في الجبهة الشعبية  وأكد ذلك  

عقد ما يحلو لها من اتفاقيات  مع األردن في مختلف مناحي الحياه بما يخدم مصلحة البلدين 
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تحقيق تنمية فلسطينية  منفعة كبرى للبلدين تساهم فيوهذا سيحقق  ،وبعيدًا عن الجانب اإلسرائيلي
 . (مقابله:2015)المجدالوي، لة لما يشكله األردن من أهمية بالنسبة للدولة الفلسطينيةشام

، يستبعد نوفل والمجدالوي)نجاح هذا السيناريو( توقيع اتفاقيات فلسطينية أردنيةوفى ضوء ما سبق 
 الفلسطينية اإلسرائيلية بنجاح المفاوضات  المؤشرات في الوضع الراهن ال توحيجميع  ن  حيث إ

كل منفرد وبعيدًا عن من توقيع االتفاقيات بشالفلسطيني واألردني  وبالتالي لن يتمكن الجانبين ،
 .سرائيليةالتدخالت اإل

ردن اتفاقات في مختلف المجاالت مع األعقد تستطيع  ة الفلسطينية لطالس أن يرى ف غاأما زكريا األ
فهي ال عالقة لها بالجانب الفلسطيني بعد قيام  ،سرائيلون تدخل من إبعد قيام الدولة الفلسطينية د

وفي مصلحتها مع  اً حيث يصبح من حق هذه الدولة عقد أي اتفا  تراه مناسب ،الدولة الفلسطينية
 . (مقابله:2015أي دولة كانت )االغا،

وهو  ،امت الدولة الفلسطينية المستقلة ذات سيادة كاملهنه في حال قأ وفى ضوء ما سبق يتضح
مع األردن إمكان السلطة الفلسطينية عقد العديد من االتفاقيات فإنه ب ،أمر لن تسمح به إسرائيل

عن تدخالت  مجاالت الحياتية المختلفة بشكل مستقل وبعيداً في الوغيرة  من باقي دول العالم 
 .الجانب اإلسرائيلي

  :الفلسطينيةردنية عتراف المتبادل عل  العالقات ال تداعيات اال رابعًا:
ة والمتمثلة في قضي ،ردنية الفلسطينيةالمتبادل على محددات العالقات األستنعكس عملية االعتراف 

 .يجابيالقدس والحدود والالجئين بشكل إ
 ير إلى أن  تش المعطيات الموجودة ال إن    :أستاذ العلوم السياسية وعن ذلك يقول أحمد نوفل 
ن وافقت على قيام الدولة الفلسطينية سيكون  وهيام الدولة الفلسطينية، وافق على قيسرائيل ستإ وا 

إسرائيل ف ،الفلسطينية سرائيل قيام الدولةخر لكي تمنع إآ وهذا سبب ،ردنلها عالقات خاصة مع األ
التعاون لصالح مكانية لتحقيق نوع من وحدة عربية أو أي إ د أي تعاون عربي أوض قف دائماً ت
كون لها عالقات خاصة مع إسرائيل إذا وافقت على دولة فلسطينية  لن ي أن   عتقدولذا ي ،عربال

 . (:مقابله2015)نوفل،سرائيل لصالح إ تألن هذه العالقة الخاصة ليس ؛األردن
 ينجئين الفلسطينيقضية الال نأ :يرى أحمد نوفلف قضية الالجئينتداعيات ذلك على ما أ 

وهي  ،هي القضية األساسية وحجر الزاوية في العالقات األردنية الفلسطينية ردنالمتواجدين في األ
هل و  هؤالء الالجئين؟ ماذا سيكون مصيرلذا ف ،كثر المحددات التي تؤثر على العالقات الثنائيةأ
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ن ،إلى  وطنهم مام عودتهم أعقبات السرائيل  تضع إ ؟ إن  سيعودون  للدولة الفلسطينية  ألردن ا وا 
 بما فيها الحقو   ردنيين لهم كامل  الحقو  أردن كمواطنين في األ ع الالجئين الفلسطينيينيتعامل م
 هميعتبر  األردن ن  أخر على آوهذا دليل  ،نان ومصربفي سوريا ول هعلي هم مابعكس  ،السياسية

  ،العودة للدولة الفلسطينيةفي حال كان لديهم رغبة في   هممنع ال يستطيع فاألردن ،طنينامو 
كما هو   اتهمفرض أي قيود على تحرك ال يستطيع نفس الوقتفي و  كأردنيين همردن يتعامل معاألف

 وأو فلسطيني أصل قوقازي أكان من أردني سواء أعلى أي مواطن ن ال يستطيع فرض قيود اآل
 . (مقابله:2015)نوفل، لبناني وهذا معروف في األردن

بقرارات الشرعية الدولية وخاصة  الفلسطينيون  ن يتمسكيجب أأنه  فيرى ما جميل المجدالوي  أ
عن ديارهم وتعويضهم  لىإالذي ينص على  حق عودة الالجئين الفلسطينيين  (194)القرار 

يه الموقف الفلسطيني وما وهذا ما ينبغي أن يكون عل ،ضرار التي لحقت بهم وبممتلكاتهماأل
 . (مقابله:2015ذلك)المجدالوي،يستوجبه 

 ن لعودة هؤالء الالجئين شق تتم عودته وفقاهناك شقف ،يرى أنه بالنسبة لالجئينفأما زكريا األغا 
ن هناك ما يقارب أل ؛وذلك لإلبقاء على عالقة  مع األردن ،لية وحسب  شكل الحل المتفق عليهآ

للدولة  من المفروض أن يعودوا وهؤالء ،من سكان األردن( %42 )الجئ ويشكلون (مليون 2 )من
من  ة أردنية أو ال يحمل يستثنون يخر من الالجئين  سواء يحمل جنس، وهناك عدد آالفلسطينية

ألردن  وهناك  جزء من التعويض سوف يعود ل ،العودة لرغبتهم بالبقاء  مع حصولهم على تعويض
دول لالجئين في الفترة الماضية كدولة مضيفة لالجئين مع باقي ال مقابل الخدمات التي قدمها

 . (مقابله:2015العربية المضيفة األخرى)االغا،
ولة الفلسطينية المستقلة لن يتم قضية الالجئين في حال قيام الد ل  ح أن   وفي ضوء ما سبق يتضح

لى إ له حق التعويض ومن يبقى ،والتعويض سيتم تخييرهم بين العودةبل  ؛الالجئين عودة جميعب
افق سيكون حل قضية الالجئين بشكل يتم التو  الفترة فعملياً جانب تعويض الدولة األردنية عن تلك 

 .ضمنًا توطين الالجئين حيث هم يوالذي يعن فلسطينيًا وليس حسب القرارات الدوليةو ردنيًا علية أ

حدودها بمعروفة ردنية الفلسطينية ود األالحد :يرى أحمد نوفل أنف حدود:قضية ال خصما فيما يأ
وادي عربة  حتى البحر الميتو  من غور األردنالتي تمتد وهي  ،البلدينة الفاصلة بين يالطبيع

اإلشكالية هي في التواجد والسيطرة  لكن   ،األردنيةو بالتالي ال يوجد إشكالية بين الحدود الفلسطينية و ،
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راضي الفلسطينية ي حال انسحاب إسرائيل من جميع األلذا فإنه ف ،على تلك الحدود يليةسرائاإل
واعترف بها األردن فستكون الحدود أردنية  ،الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادةوقامت ،

لذا ففي حال قيام دولة فلسطينية مستقلة ستكون  ،فلسطينية خالصة بعيدًا عن التواجد اإلسرائيلي
 ،الحدود األردنية محاذية للحدود الفلسطينية دون تواجد ألي قوات إسرائيلية على تلك الحدود

 . (مقابله:2015)نوفل،شراف قوات البلدين معابر الحدودية بين البلدين تحت إوستكون ال
سيكون  يةفلسطينالدولة ال قيام ة أردنية فلسطينية بعد كونفدراليقامة ان على إوفى حال اتفق الجانب

ويصبح  ،ردنبين قطاع غزة واأل ترانزيتوجود حركة  وبالتالي ،الدولةقطاع غزة جزء من هذه 
هذا سيكون من صالح و  ،العقبة خليج  إضافة إلىبيض المتوسط ردن يطل على البحر األاأل

 التي يحتاجها واستيراد البضائعالمنتجات األردنية  تصدير األردن يستطيعحيث  ،ردنياأل االقتصاد
 . (مقابله:2015)نوفل، تطل على البحر المتوسط التيمن خالل موانئ غزة 

التي ردن حدودهم التاريخية مع األب ن يتمسك الفلسطينيون يجب أ :بأنه فيرى ا جميل المجدالوي  مأ
ردنية محاذية الحدود األبحيث تكون  ،االنتداب البريطانيرسمت في الخرائط والمخططات زمن 

ليه وهذا ما ينبغي أن يكون ع ،سرائيلي على تلك الحدوداإلعن التواجد  بعيداً للحدود الفلسطينية 
 . (مقابله:2015ذلك)المجدالوي، ني وما يستوجبهالموقف الفلسطي

 (1967)ستكون على حدود عاممع األردن حدود الدولة الفلسطينية  :يري أن  فما زكريا األغا أ
 ،والتي قامت على أساسها اتفاقيات السالم بين العرب واإلسرائيليين ،حسب قرارات الشرعية الدولية

 . (مقابله:2015)االغا،نهر األردن يفصل بين هاتين الدولتين وأن  
بعد قيام الدولة الفلسطينية نحن  :نهفيرى أرئيس وزراء األردن األسبق  ما طاهر المصري أ

 أن   اعتبارن هذا يعتبر شأن فلسطيني أردني على أل ،وفلسطينيين سنتفاهم فيما بينناكأردنيين 
أن تكون الحدود  المصالح المشتركة للجانبين تفرض عليهما وأن   ،األردن  مرتبط جغرافيا بفلسطين

ن تكون هذه فاألصل أ ،عن التواجد اإلسرائيلي تحاذي الحدود األردنية بعيداً  التيالفلسطينية تلك 
 . (مقابله :2015)المصري الصهيونيالحدود كما كانت قبل قيام الكيان 

لى طبيعتها كما سطينية إالحدود األردنية الفل من الممكن أن تعود أنهوفي ضوء ما سبق يتضح 
نية الحدود األردنية محاذية للحدود الفلسطي حيث ستصبحسرائيلي قبل االحتالل اإل كانت عليه

في ظل  البضائع بين الجانبينو شخاص يعني حرية حركة وتنقل األوهذا  ،ردنيفصل بينهما نهر األ
 .يجابًا على العالقات الثنائية للبلدينينعكس إا مم   ؛عدم تواجد إسرائيل على هذه الحدود
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القدس  ن تكون الناحية السياسية يجب أ من نهأنوفل  :أحمد يرى ف :قدسقضية ال صما فيما يخأ
الرعاية الهاشمية  ندما يتحدثون عنعو ردن وهذه قضية محسومة في األ ،عاصمة الدولة الفلسطينية
سالمية قصى واألماكن المقدسة اإلأساس المسجد األس هم يتحدثون على أو الرعاية األردنية للقد

بعد قيام الدولة  القدس ككيان سياسي ال عالقة لألردن بهامدينة ما أ ،فقط في القدس والمسيحية
وتصبح السيادة على مدينة القدس فلسطينية  ،الدور األردني في القدس ، وبالتالي ينتهيالفلسطينية
 . (مقابله:2015)نوفل، فهي عاصمة فلسطين السياسية خالصة
تصبح القدس ف ،ردنية فلسطينيةكونفدرالية أ قامةإ نحو مورأن تتطور األبعد ذلك الممكن  ومن

ن تكون القدس أو  ،لألردنن تكون عمان العاصمة السياسية وأ ،الكونفدرالية عاصمة دينية للدولة
تكون القدس  نيفكر بأال األردن  أن  دس، كما همية القمن أ وهذا ال يقلل  ،عاصمة الدولة الفلسطينية
في القدس الذي  يردناأل التاريخيوبالنسبة للدور  (،مقابله2015)نوفل، هي العاصمة السياسية له

السيادة على مدينة القدس فلسطينية  سينتهى باعتبار أن   سرائيلاتفاقية السالم مع إ إياه منحته
 . (مقابله:2015)نوفل،فقط
في أنه في حال قامت الدولة  المصري ويتفق كاًل من جميل المجدالوي  وزكريا األغا وطاهر   

ليس لألردن أي  و ،الفلسطينية المستقلة ستكون القدس هي العاصمة السياسية للدولة الفلسطينية
ة الدولة الفلسطينية مع الدول العالقة بين وأن   ،ليس له أي مطامع سياسية و ،تواجد في القدس

دولة الفلسطينية بالقدس عاصمة  لل التمسك  نيالفلسطيني ردنية مثل أي دولة عربية أخرى وعلىاأل
 ليه الموقف الفلسطيني وما يستوجبهوهذا ما ينبغي أن يكون ع ،بغض النظر عن االتفاقيات السابقة

 . (مقابله:2015)المصري ،(،مقابله2015غا،)األ (،مقابله2015ذلك)المجدالوي،
ولن يكون  ،ن القدس ستكون عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلةإيتضح  وفى ضوء ما سبق 

حد عالقة بها من نها أراضي فلسطينية خالصة وليس ألأ اعتبارب أي دور تاريخي هناك لألردن
عاصمة الدينية لهذا الردينه فلسطينية ستصبح القدس وفي حال قامت كونفدرالية أ ،سياسيةالناحية ال
 .والقدس عاصمة إقليم فلسطين ،األردن فقطإقليم  ن عمان هي عاصمة أل ،االتحاد

نستخلص أنه في حال قيام الدولة الفلسطينية المستقلة واعتراف األردن بها تصبح السلطة 
ية سرائيلالمجاالت بعيدًا عن التدخالت اإل ردن في جميعالفلسطينية قادرة على عقد اتفاقيات مع األ

قامة كونفدرالية بين البلدين ة الفلسطينية في هذه الحالة نحو إردنيب ستتجه العالقات األغل،وفي األ
تكون عاصمة الدولة وقد  ،وبالتالي ستكون القدس عاصمة الدولة الفلسطينية ،باختيار الشعبين
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 أما فيما يخص ،ما الحدود فستكون أردنية فلسطينية خالصة بإشراف فلسطيني أردنيالكونفدرالية أ
يتم تحديدها من قبل الجانبين لكن ما يضعف هذا الخيار هو  ها وفقًا آلليةسيتم حلفقضية الالجئين 

 .سرائيل لن تسمح بقيام دولة فلسطينية ذات سيادة تخرج عن سيطرتهاإ أن  
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 : سيناريو استمرار الوضع القائمالمبحث الثالث

اآلن  ردنية كما هي عليهاألمور التي  تخص العالقات األ بقاء  ؛الوضع القائم  ستمراربا ونقصد
والمتمثلة  ، قضايا التي تهم البلدينالوخاصة  ، دون أي تغير يذكر في جميع المجاالت المختلفة

 .في القدس والالجئين والحدود

  :مؤشرات استمرار الوضع القائماواًل 
سرائيلية يدرك الصعوبات التي الفلسطينية اإل ئيلي من االتفاقياتسرالى الموقف اإلمن ينظر إ ن  إ

حصول والتي يسعى الفلسطينيون من خاللها  لل ،لنهائيةالجانب الفلسطيني في المفاوضات اتواجه 
ذا ما عارضت إسرائيل ذلك فإ ،على دولة فلسطينية مستقلة باالستمرار  ان لن يقبلو ن الفلسطينييوا 

ردن عالقات سياسية مع األوهذا يدفعهم بالبحث عن  ،سرائيليةفي التعايش تحت السيطرة اإل
 (.679،:1998)الخاليلة، 

ن استمرار الوضع القائم دون حل القضية الفلسطينية ال يخدم سوى السياسة يدرك األردن أو 
واقتالع الشعب الفلسطيني  ،قدسوتهويد ال ،والقائمة على بناء المستوطنات ،اإلسرائيلية  التوسعية

الوطني  وزعزعة األمن ،من واستقراربأ لمنطقة في العيشآمال ا والقضاء على ،وتهجيره ،رضهمن أ
وتحويله  ،القضية الفلسطينية على  حساب األردن األردن للفلسطينيين وتصفية واعتبار ،األردني

 . (2010:1، إلى وطن بديل )عبد الرحمن و الحنيطي

الصعوبات و  ،الجانبين الفلسطيني واإلسرائيليمسدود بين السالم لطريق  وصول عمليةوفي ظل 
غير واقعية  والتي تبدو ،مام الفلسطينيينومحدودية الخيارات المطروحة أ التي تواجه الجانبين

النخب السياسية  رة نقاشات لدىخيقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ظهر في اآلونة األإ وصعوبة
ن السلطة الفلسطينية والمملكة مني والسياسي بياأل رتباطعادة االردنية والفلسطينية حول فكرة إ األ
  (2007)محمود، سرائيليخير إلنهاء الصراع الفلسطيني اإلكخيار أردنية األ

قدم في وعدم تحقيق أي ت ،في ظل استمرار تعثر عملية السالمو نه أ يتضحوفي ضوء ما سبق 
ا ينعكس سلبًا على مم   ؛من المرجح استمرار الوضع القائم فإنه ،مسار التسوية على األرض

قضية القدس والالجئين وهي   ،على قضايا الحل النهائي يبقىالقات األردنية الفلسطينية ألنه الع
 . خاصة التي تهم األردن وفلسطين معاً  والحدود معلقة دون حل  
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 :الوضع القائم رالعالقات الردنية الفلسطينية  في ظل استمرا ثانيًا: اتجاه
 -تبين ما يلي: المختلفة سيا  العالقات األردنية الفلسطينية بعد دراسة وتحليل

محكومة  العالقات األردنية الفلسطينية السياسية والدبلوماسية بما فيها االتفاقيات الثنائية  إن   1-
دون تطور  فإن التوقعات تتجه نحو استمرار هذا الوضع كما هو عليه ، وعليهبالموقف اإلسرائيلي
 .مقبلة يذكر في المرحلة ال

ة بحجم وطبيعة الروابط التاريخية حجم التبادل التجاري الفلسطيني األردني ضعيف جدًا مقارن إن   2
خاصة في ظل االتفاقيات الموقعة بين  اً ملحوظ اً شهد تراجعوت واألردني،للشعبين الفلسطيني 

في ظل استمرار الوضع  ب تحديد اتجاهه ومسارهحيث يصع ،فهو متذبذب وغير مستقر ،الجانبين
 الحالي.

فضل لكن مع استمرار الوضع ويمكن تطويرها بشكل أ ،ما لى حدإ مقبولةالعالقات الثقافية  ن  إ -3
 ئيلية.سرابسب العقبات اإل بقى كما هي عليهالقائم ست

غاية  وستبقى ،ليهاسرائيلية عة ستبقى مرتبطة بمدى الموافقة اإلالعالقات األمنية والعسكري ن  إ 4-
 .طار الذي وضعت ألجلهمحكومة في اإل وستبقى ،ر الوضع القائمفي التعقيد مع استمرا

معرفة مستقبل ال تستطيع األردن أو السلطة  الفلسطينية  "بقوله:حمد نوفل أ /كد ذلك الدكتوروقد أ 
مفروض على األردن والسلطة الفلسطينية  هذاو  ،بالموقف اإلسرائيلي  نها مرتبطةهذه العالقة أل

خر فال تستطيع آوال يوجد خيار  ،ً معا على أساس أن إسرائيل تفرض رؤيتها على األردن والسلطة
ألن جندي إسرائيلي يستطيع  ،وكذلك السلطة ،تضغط على إسرائيل  لتغيير هذا الوضع ن  أردن األ

ن   ،ضي على هذه العالقةأن يق تفرض القوة على السلطة وال تستطيع  احتاللدولة إسرائيل  وا 
 (:مقابله2015)نوفل،."السلطة أن تجاريها أو تقدر عليها

وهي عالقات  ،خاصالطابع ردنية الفلسطينية تتجه نحو الالعالقات األ :زكريا األغا أن   ويرى 
في  و ،الدولة الفلسطينيةعضوية والموقف الفلسطيني ثابت بعدم البحث في الكونفدرالية قبل قيام 

 بعد قيام الدولة الهو عليه اآلن ال يمكن عمل كونفدرالية إالوضع القائم كما  ظل استمرار
 . (:مقابله2015غا،الفلسطينية)األ

تنسيق زائد وال خالف كبير بين األردن والسلطة ليس هناك  أنه :يرى فما طاهر المصري أ
فليس هي بقاء على هذه العالقة ألجل اإل  ؛العالقات  تتجه نحو درجة التوسط ن  وأ ،الفلسطينية

ال بعد بعدم الحديث عن أي خطوة اتحادية إردن ثابت األ موقف ن  وأ  ،قةهذه العال تتطلبما  حجمب
 .مقابلة( 2015:ري،قيام الدولة الفلسطينية المستقلة)المص

 -:وتبين ذلك لألسباب التالية
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رجية دون إسرائيل ستقف حائال  أمام أي اتفاقية توقعها السلطة الفلسطينية مع جهات خا إن  -1
 .موافقتها المسبقة

 ،سرائيلع السلطة الفلسطينية دون موافقة إردن تتعارض مع تطوير العالقة ممصالح األ ن  إ -2
 تدعمها. التيغير معني بخلق صرعات معها وال مع القوى العظمى  ألنه

تسير الوضع القائم  أن العالقات األردنية الفلسطينية في ظل استمرار وفي ضوء ما سبق يتضح
لى أ ،غير معروف مآل هذه العالقة نحو طريق مجهول ال يمكن وكذلك  ،ين ستصل هذه العالقةوا 

الطابع  هذه العالقات  تراعي وستبقى ،روففي ظل هذه الظ فلسطينيةردنية أ إقامة كونفدرالية
 انتظاراً  نالما استمر الوضع كما هو عليه اآلولن تشهد هذه العالقات أي تغيير يذكر ط ،الخاص

 .لية عملية التسوية في المنطقةلما ستؤول آ
 :ظل استمرار الوضع القائم ردن في الفلسطينية اتفاقيات مع ال لسلطة اتوقيع مكانية إثالثًا: 
في  المختلفة بما يخص االتفاقيات الثنائية  ردنية الفلسطينية دراسة  وتحليل سيا  العالقات األ بعد

 -:تبين ما يلين حال استمرار الوضع كما هو عليه اآل
لكنها ال تملك تطويرها أو تطبيقها على  ،ردنمع األ تستطيع السلطة الفلسطينية توقيع اتفاقيات 1-
ردن سلطة العديد من االتفاقيات مع األقعت الو ن حيث سبق وأ ،سرائيليةاإلال بالموافقة رض إاأل

 والتي ظلت في معظمها حبرًا على ور .
وقعتها السلطة الفلسطينية مع  سرائيل في أي لحظة شطب جميع االتفاقيات التيتستطيع إ2-
 .بين البلدين  غال  المعابر الحدوديةردن بمجرد إ األ
ردنية رائيل العب رئيسي في العالقات األسا  و محسوم  األمر :"حمد نوفلأ وعن ذلك يقول 

كما مور األ استمرتوفي حال  ،وهي التي تقرر طبيعة العالقات األردنية الفلسطينية ،الفلسطينية
 فال تستطيع السلطة أن تتمادي في تطوير العالقة مع األردن كما تريد وال األردن أيضاً  هي عليه

ع إسرائيلي فكيف يكون تنقل البضائ تنقل القيادات يكون بأمر ن  ا  و  ،إال حسب الرؤية اإلسرائيلية
 هذا يأتي من خالل بواباتكل  أن   وأضاف ،لى فلسطينلسطينية إلى األردن أو األردنية إالف

  غالأي لحظة إ سرائيل يمكنها في ألن إ ،ردنمع األهناك عالقات مباشرة يكون إسرائيلية فلن 
تريد  على الضفة الغربية كما فرضته على قطاع غزة في حال الالمعابر والحدود وتفرض الحصار 

ذا القة إوبهذا فإن إسرائيل هي الالعب الرئيس في الع ،ردنأن تتطور العالقات بين السلطة واأل
 . (:مقابله2015)نوفل،"ناأل بقيت األمور كما هي عليه

ع مع ال يستطيع أحد أن يمنع  السلطة الفلسطينية من التوقي :ما جميل المجدالوي فيقول عن ذلكأ 
وصاية األردن على األماكن  اتفاقيةفقد وقعت السلطة الفلسطينية  ،النظام األردني أي اتفاقية

يتحكم في هذه لكنها في النهاية محكومة بالعامل اإلسرائيلي فهو من يحدد و  ،المقدسة في القدس
وسبق أن وقعت السطلة الفلسطينية اتفاقيات ثنائية مع األردن في  ، (2015العالقة) المجدالوي،
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جعل هذه االتفاقيات محكومة لكن العامل اإلسرائيلي والضعف الفلسطيني  ،المجاالت المختلفة
ال ستطيع الخروج إ:" ال أمازن يقول بافرضت قيود على حركة السلطة ألن أ فقد ،وسلوبسقف أ

سرائيلية" وهذا الذي يقول هذا ال يستطيع أن يعمل اتفاقيات بدون إسرائيل فكل ما يعقد ة إبأخذ موافق
 . (:مقابله2015وهذا واقعنا) المجدالوي، سرائيل تمريرهًا بما تقبل إمستقباًل مرهون من اتفاقيات

سرائيل ، لكن إردنة الفلسطينية عقد اتفاقيات مع األبإمكان السلط  :طاهر المصري فيرى أنه ماأ
ة على تنفيذ هذه وبالتالي هي من يفرض القيود والرقاب ،هي من يسيطر على الضفة  الغربية

 . (مقابله2015:رض الواقع)المصري،االتفاقيات على أ
السلطة الفلسطينية بمقدورها  :نفيرى أ فقد عارض ما ذهب إليه نوفل والمجدالوي  غاأما زكريا األ

وكان  ،التوقيع على االتفاقيات مع األردن فقد وقعت العديد من االتفاقيات في المجاالت المختلفة
ماكن الدينية في القدس أهمها اتفا  الوصاية على األماكن المقدسة بهدف حماية األ

 .(لهمقاب2015:غا،)األ
نه بإمكان السلطة الفلسطينية واألردن توقيع االتفاقيات المختلفة بين أ تضحيوفي ضوء ما سبق  

لكن عند التنفيذ على أرض الواقع ستصطدم هذه  ،في ظل استمرار الوضع القائم الجانبين 
فلسطينية تتعارض  فإسرائيل لن تسمح بعمل اتفاقية أردنية ،االتفاقيات بالعقبات اإلسرائيلية

هد العالقات لذا لن تش ،هي حجر الزاوية  الذي يتحكم في هذه العالقات وستبقى ،ومصالحها
 جاالت المختلفة في ظل السيطرة اإلسرائيلية على الضفة الغربية،في الم األردنية تطورات كبرى 
 واستمرار الوضع القائم.

في ظل استمرار  ردنية الفلسطينيةالعالقات ال  محدداتتداعيات استمرار الوضع القائم عل   :رابعاً 
 :الوضع القائم

يسعى األردن للحفاظ على الوضع  القائم  بشأن  األماكن  المقدسة ف أما فيما يخص قضية القدس
ردني قابل يطالب األردن إسرائيل بعدم المساس بالقدس واحترام الدور األوبالم ،للقدس الشرقية
استمرار االحتالل في  وتعتبر أن   ،ردنيةايتها من قبل المملكة األالمقدسة ورعماكن للحفاظ على األ

 .(2007سياسته تجاه القدس يشعل الصراع في المنطقة  ويوقف مسار العملية السلمية)محمود،
ولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على قامة الدعلى إ األردن يصر دائماً  :حمد نوفل أنأ يرى و 

وفي  ،وهي قضية محسومةوهي مطلب أردني  ،وعلى جميع المستويات ردنيةأنها مصلحة أ اعتبار
 الغموضع من ات األردنية الفلسطينية يشوبها نو ن العالقالوضع كما هو عليه اآلن فإرار حال استم

ا مم   ؛مثل قضية القدس في بعض القضايا الفلسطينيةردن والسلطة عدم وجود تنسيق بين األ بمعنى
 . (:مقابله2015.)نوفل،يساعد على توتير العالقات الثنائية وفقدان الثقة بين الطرفين
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القدس الموحدة عاصمة أن أساس المشروع الصهيوني يقوم على  :نيرى أفما جميل المجدالوي أ 
صراعنا معهم  وستظل المحاوالت الصهيونية لفرض هذا المشروع قائمة على امتداد ،سرائيللدولة إ

على كل االحتماالت  اً ويبقى التاريخ مفتوح ،اصلةالفلسطينية لهذا المشروع  متو بالمقابل المقاومة 
هذا االختالل لن يكون قدرًا ال راد له  لكن ، سرائيلي لح العدو اإلرغم أن ميزان القوة مختل لصا

ضع مر ذلك والو ا استدعى األ، وسيجد حلواًل طالماً مستمر سرائيلية والسيطرة اإلصراع وسيظل ال
صيغة التي كان يناقشها و بإحضار الأ ردن منفرداً سواء بإشراف األ ،ماكن المقدسةالخاص لأل

ن تكون األماكن المقدسة تحت رعاية وهي أ ،مازن  بيمع أ سرائيلزراء إعندما كان رئيس و ولمرت أ
ن القدس عاصمة لهم إف بحيث تضمن تواجد للفلسطيني فيها ،سالمية تتشكل من عدد من الدول إ

هي المالمح وهذه  ،لمستوى السيادة ي ال يرتقيو بحضور فلسطينعربية في القدس أ بأحياءسواء 
 لإلسرائيليينلم تسولن  نس ن هذا الصراع لن يتوقفخرى فإرة أوم ،ن تفرضهاالتي تحاول إسرائيل أ

 . (:مقابله2015لمجدالوي،في ذلك  )ا الو نجحو  بفرضها حتى

الرئيس أبو  ية على األماكن المقدسة الذي وقعههناك اتفا  الوصاية الدين :يرى أنفما زكريا االغا أ
ذه األماكن ك عبد هللا الثاني  لحماية هذه األماكن ومهمه األردن هي  فقط حماية هلمازن مع الم

لمدينة القدس ولحين عودتها للجانب في ظل االحتالل اإلسرائيلي و  ،في ظل الوضع الراهن
 . (:مقابله2015الفلسطيني)االغا،

الجميع  يحاول رفض السياسة اإلسرائيلية لكن على أرض الواقع  :يرى أنفما طاهر المصري أ  
تقم الدولة الفلسطينية فإن القدس ذا لم وا   ،وعملت على تهويد القدس ،إسرائيل تسيطر على القدس
لتبني   ؛العرب ليس لديهم بدائل للضغط على أمريكياو  ،إلسرائيل ستبقى هي عاصمة موحدة

ني ردالدور األ ن  وأ ،لى  تحويل القدس لمدينة يهوديةسرائيليين يعملون عاإل ن  مطالبهم في حين إ
ن ، وأماكن المقدسةاملة الخاصة في األمقتصر على  الرعاية والمع ، فحسب دينيفي هذه المدينة 

بل معاملة خاصة لكن نحن لنا احتياجاتنا  ،ي اإلسرائيلي  لم يكن يقر السيادةاتفا  السالم األردن
 . (:مقابله2015)المصري،الدينية 

من تسيطر على  هىإسرائيل نه في ظل استمرار الوضع القائم ستبقى أيتضح  وفي ضوء ما سبق
هو  الفلسطينيون ن يحصل عليه قصى ما يمكن أأ وأن   ،نها عاصمة موحدة لهاعلى اعتبار أ القدس
في مدينة  عليه مور كما هيبقاء األ وبالتالي ،مدينة المقدسةحياء العربية لاأل في محدود تواجد 

 .سرائيلية على المدينةاستمرار السيطرة اإلالقدس من 
هي قضية  لألردنقضية الالجئين بالنسبة  إن   :حمد نوفلأ يرى ف: أما فيما يخص قضية الالجئين

 يجادإل عن قضية الالجئين الفلسطينيين(8في المادة رقم )فاقية وادي عربة اتفقد تحدثت ساسية أ
طار المجموعة المتعددة األطراف حول الالجئين في مفاوضات ضمن إ  حل لها على النحو التالي"
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 تكن مقترنة ومتزامنة  مع المفاوضات   يتفق عليه طارثنائي أو غير ذلك ضمن إ طارإ تتم في
( من هذه المناطق، ومن خالل (3ليها في المادة للمناطق المشار إ بالوضع الدائم   الخاصة
والنازحين  بما  بالالجئينالمتفق عليها  وغيرها من البرامج  المتعلقة  برامج األمم المتحدة تطبيق 

تعهدت إسرائيل ناء على ذلك وب 1994)ادي عربة،و اتفا  :في ذلك المساعدة على توطينهم" )
واألردن بحل مشكلة الالجئين من خالل تطبيق برامج األمم المتحدة المتفق عليها وغيرها من 

حيث لم يرد  ،البرامج االقتصادية المتعلقة بالالجئين والنازحين بما في ذلك المساعدة في توطينهم
ت هناك لكن في نفس الوق ،شكالها بما في ذلك التوطين؛ بل التسوية بكافة أفي النص كلمة العودة

 ية الالجئين على حساب األردن على اعتبار أنهاأصوات مهمة في األردن ال تريد أن تحل قض
لى ريدون العودة إردوا من وطنهم ويوهؤالء ط ،سرائيل هي سبب هذه المشكلةإ أن  و  ،سرائيليةقضية إ

بع سوف ردن وهذا بالطألا توطينهم في ية الالجئين بمعنىستحل قض هنأ وطنهم وال يعتقد نوفل
ذي يرفض توطين الفلسطينيين على الردني الطبيعة الديمغرافية للمجتمع األ يؤثر على

 (:مقابله2015)نوفل،أرضه

سرائيل تكفال بحل قضية الالجئين من خالل ضح من ذلك أن األردن وا  يتوفى ضوء ما سبق 
 وردحسب ما  وعدم عودتهم ماكن تواجدهمأسيتم توطين الالجئين في  حيث ،المفاوضات الثنائية

 .سرائيليةاتفاقية السالم األردنية اإلفي 

 تنازالً  قدمت (2002)عامقرارات مؤتمر القمة العربية في بيروت  أن   :يرى فما جميل المجدالوي أ 
 سرائيلي االتفا  مع العدو اإلهو  و ،ى حل متفق عليهعن حق العودة عندما نصت عل اً صريح

الحق موضوعًا يصبح وفى ظل استمرار الوضع القائم عودة الالجئين الفلسطينيين  بتجميد حق
فضل أ ن  ، وأوسيتم توطين الالجئين بشكل تدريجي وممنهج الستغالل الوقت ،سرائيلاومة مع إللمس

من  بضعة آالف عودةحوال في أفضل األو  ،سرائيل في الوضع الراهنإ به ن تقبلما يمكن أ
الجنسية الفلسطيني الذي يحمل  وستعتبر إسرائيل ،مر الواقعفرض األ الفلسطينيين تحت بند سياسية

فلم يعد الجئ وال حتى الالجئين في  ،ردنيو الضفة  الغربية أكان في األردن أأردنية سواء األ
ونية" الصهي"فالحلول رضه ليس الجئ ن في أرضهم ومن يقيم في أون مقيميعتبر فهم ي ،الضفة وغزه

ت و مخيماأكان في فلسطين أنهاء وجود الالجئ الفلسطيني سواء لمسألة الالجئين تقوم على إ
أنه ممكن أن يستوعبون آالف من الالجئين في و  ،سرائيليةلكي يستجيب للطروحات اإل ؛الشتات

 (مقابله2015:)المجدالوي، لى اتفاقات سياسية انية يتم اتباعها في حال الوصول إنسإحلول طار إ
ين نه في ظل استمرار الوضع القائم سيتم توطين العدد األكبر من الالجئويتضح من هذا أ
 .فلسطيني طؤاوتو  ردنيةردن بموافقة أالفلسطينيين في األ
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ن في ظل األردن سيبقي حالهم كما هو عليه اآلفي  ينالالجئين الفلسطيني :يرى أن  فغا أما زكريا األ
 دون أي تغير يذكر طالما لم يوجد حلول سياسية لتسوية قضيتهماستمرار الوضع القائم 

 . (:مقابله2015غا،)األ
ن هذه سرائيل تعتبر أإ ن  حيث إ ير متفائل في قضية الالجئينغ نهأ :يقولفا طاهر المصري م  أ 

ث انسحاب دولن  يح ،على بناء دولة فلسطينية مستقلة ن لذا ال يعملو  ،راضيهااألرض جزء من أ
سرائيليين ن اإلهناك من يقول م ن  ، وأيهودية الدولةو هم هو زيادة التوسع في االستيطان قرار  ن  وأ

ضي الفلسطينية الضفة را( يقيمون على األ%42) ن  ، وأقضية الالجئين غير موجوده نهم بأوغير 
 ( %15 )ويبقى (%99 )ردنيون بنسبةوهم أ ردن( يسكنون في األ%44)والي ردن حوغزة وفي األ

سرائيلي عدم قيام دولة فلسطينية هو هدف إ ن  أوتم تشريدهم لذا  ،ريا ولبنانمن الالجئين في سو 
للخدمات المقدمة لالجئين األونروا من تقليص ما تقوم به  ن  وأ وبالتالي موضوع الالجئين غير قائم

نهو   . (:مقابله2015)المصري،هائهابهدف تصفية القضية الفلسطينية وا 
ين في الفلسطيني الالجئينأنه في ظل استمرار الوضع القائم سيتم توطين اتضح ما سبق وفى ضوء 

عودة بضعة آالف حة لتصفية قضية الالجئين تتمثل في الحلول المطرو  يدرك أن  الجميع ف ،ردناأل
في  الجميع يخشى وأن   ،ماكن تواجدهمة مقابل توطين باقي الالجئين في أنسانيإ طار حلولفي إ

العربية المضيفة لالجئين بتوطينهم مقابل بعض المساعدات  لن تقبل الدو روف الراهنة أظل  الظ
 .والمشاريع الكبرى وتعويضهم عن الفترة السابقة التي استضافوا فيها الالجئين

نه ال انسحاب أن الشيء الذي تؤكده إسرائيل اآل :ن  يري جميل المجدالوي أف ما فيما يخص الحدودأ
الحدود  ستبقىو ، من إلسرائيلن األار تضمغو األ ن  حد عليها العتبار أسيادة ألمن األغوار وال 

ردن وتسليمها من الحدود مع األ اإلسرائيليون ولن ينسحب  ،ردنيةية للحدود األسرائيلية محاذاإل
 . (:مقابله2015)المجدالوي، للجانب الفلسطيني
سرائيل ستبقى ألردنالحدود  السياسية بين ا :ن  يرى أفأما زكريا األغا  ن فقد كما هي عليه اآل وا 

كانت المعابر الفلسطينية األردنية  )معبر الملك حسين و معبر دامية ( يتواجد عليها الجانب 
ع االنتفاضة الفلسطينية الثانية أصبحت وعند اندال (2000) ردني حتى عام واألالفلسطيني  

 . (مقابله2015:)االغا،ردنيين واإلسرائيليين فقطالمعابر فقط بين األ
ولن  ،ن تحاذي وتمس الحدود األردنيةأوفي ضوء ما سبق اتضح أنه ال يمكن للحدود الفلسطينية 

د سرائيلية على الحدو ، وسيبقى تواجد القوات اإليحصل هذا في ظل استمرار الوضع القائم
 .ردنية وبإشراف إسرائيلي فقطالفلسطينية المحاذية للحدود األ

األردنية الفلسطينية يعتمد على نتيجة المفاوضات ل قضية الحدود مآ :فيرى أن  ما طاهر المصري أ 
سرائيلي على قضية الحدود فستكون الفلسطيني واإل ذا اتفق الجانبان، فإسرائيليةة اإلالفلسطيني

سرائيل متفق عليها ومرسومة حسب ألن الحدود األردنية مع إ ردن وفلسطينلحدود مشتركة بين األا
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د الفلسطينية الحدو  الصراع فستبقى في حال عدم توصل الطرفين لحل ينهيما ، أادي عربةاتفاقية و 
 . (:مقابله2015)المصري،سرائيليةدنية خاضعة للسيطرة والمراقبة اإلر األ

تمر سرائيلية في ظل اسالحدود األردنية الفلسطينية ستبقى تحت السيطرة اإل ويتضح من هذا أن  
 ن.اآل الوضع القائم كما هو علية

فض إسرائيل ن قضية الحدود األردنية الفلسطينية قضية شائكة بسبب ر يتضح أما سبق وفى ضوء 
، حيث ال يمكن أن ناآل استمرار الوضع كما هو عليه يعنيوهذا  ،غواراالنسحاب من منطقة األ

راسة ومن خالل د ،منيةبتواجد فلسطيني على الحدود مع األردن متذرعة بالحجج األسرائيل تسمح إ
نية الفلسطينية يرجح الباحث سيناريو استمرار در ات المحتملة لمستقبل العالقات األالسيناريوه

موازين القوى  وفي ظل أن   ،الوضع القائم في العالقات االردنية الفلسطينية في ظل الظروف الراهنة
انسحاب كامل من قدام إسرائيل على ، حيث من غير الممكن إسرائيل والدول االستعماريةلصالح إ

ما السيناريو ،  أقامة دولة فلسطينية مستقلةوبالتالي إ  (1967)األراضي الفلسطينية المحتلة عام
تحقق فلن يكون  بناء على  ن  ، وا  بين البلدين ربما يحتاج لوقت طويل لتحقيقه المتعلق بالكونفدرالية 

ث تكون دولة يطراف بحيها األيكون ضمن ترتيبات يتفق عل دولة فلسطينية كاملة السيادة ربما
 واالعتراف ،الدولة الفلسطينية المستقلة ةامقبإالسيناريو الخاص ما ، أفلسطينية غير كاملة السيادة

حد يملك الضغط على إسرائيل ال أف ،في الظرف الراهن تحقيقهردن يستحيل األ من قبلالكامل 
سرائيل ترى في ذلك تهديد ، ألن إيةقامة الدولة الفلسطينلالنسحاب من األراضي الفلسطينية وا  

 .القوميألمنها 
  :خالصهال
مستقبل العالقات األردنية الفلسطينية في ظل المفاوضات الفلسطينية  الفصل لقد استعرض 

ال حديث عن خيار الكونفدرالية قبل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة لما في  أنهوظهر  ،اإلسرائيلية
فسوف قامة الدولة الفلسطينية الكونفدرالية قبل إب حد الطرفين لو قبل أ ، وأنهينذلك مصلحة للبلد
 ،خرلعالقة بين الجانبين على حساب اآلحل جميع المشاكل استو  ،لكيانين معاً يؤدي إلى تدمير ا

فهو يأتي  المطروحةفضل السيناريوهات أ الكونفدرالية يمثل خيار وهذا ما تهدف إليه إسرائيل مع أن  
لتين هذا الخيار بناء عالقات بين دو تحقيق   ويتبع ،نتيجة إلقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

قضايا المشتركة مثل الحدود والمياه والالجئين والعالقات االقتصادية سياديتين مع تحديد مرجعية لل
لكن هذا  ،ات الشعبينوهذا يتفق مع تطلع ،وبالتالي تحقيق عالقات قوية راسخة  بين الجانبين،

ألنه مرتبط  بالموقف اإلسرائيلي الرافض إلقامة دولة فلسطينية مستقلة  ،الخيار يصعب تطبيقه
ردنية ، فإن العالقات األوأنه في حال قيام الدولة الفلسطينية كسيناريو محتمل  ،كاملة السيادة

على خصوصية هذه  ن حفاظاً الفلسطينية ستتجه على االغلب باتجاه عمل كونفدرالية بين الجانبي
الرؤية التي يتفق عليها  والتي سيتم خاللها حل قضية الحدود والالجئين والقدس حسب ،العالقة
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ف خذ بعين االعتبار الظرو اس قرارات الشرعية الدولية مع األسوفي األغلب على أ ،الجانبان
المتمثل باستمرار الوضع القائم  ما في حال بقاء السيناريو الثالثأ ،الخاصة لكال البلدين والشعبين

ا مم   ؛كما هي ستبقى الفلسطينيةردنية اري على الطرفين، فإن العالقات األكخيار اجب بين الجانبين
وهو  مراحلها  العالقات في أسوأ القات، حيث ستبقىعلى الشعبين وعلى تطور الع ينعكس سلباً 

 الخيار المرجح.
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 خاتمة الدراسة
الدراسة العالقات األردنية الفلسطينية في ظل المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية،  استعرضت

والتي من خاللها  ،وخالل هذه الدراسة تم تسليط الضوء على العديد من المحاور الرئيسة والمهمة
يتضح لنا مدى الترابط بين البلدين األردن وفلسطين في العديد من المستويات األمنية 

فصول رئيسة ،تناول الفصل  ستةواالقتصادية والسياسية والعسكرية ، وتم تقسيم هذه الدراسة إلى 
د الدراسة ، ، بينما طار العام للدراسة وهو الخطة المنهجية التي استخدمها الباحث إلعدااإلاألول 
 الثالث، أما الفصل ت األردنية الفلسطينية ومحدداتهاتناول الخلفية التاريخية للعالقا الثانيالفصل 

السياسية،  :ط الضوء على العالقات األردنية الفلسطينية في المجاالت المختلفة وهيسل  ف
مشاريع  الرابعذلك تناول الفصل والدبلوماسية، واالقتصادية، واألمنية، والعسكرية، والثقافية ، ك

التسوية المطروحة لحل القضية الفلسطينية وتداعياتها على العالقات األردنية الفلسطينية من عام 
المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية وتداعياتها  الخامس( ، بينما تناول الفصل  2014 – 2000)

واألخير  السادس( ، أما الفصل  2014-2000على العالقات األردنية الفلسطينية من عام )
ية تناول السيناريوهات المحتملة للعالقات األردنية الفلسطينية في ظل المفاوضات الفلسطينف

 اإلسرائيلية ، وقامت الدراسة على فرضيتين وهما :
أن العالقات األردنية الفلسطينية تحكمها محددات رئيسية وهي قضية القدس والحدود  1-

 أثبتت الدراسة صحة الفرضية . ، وقدوالالجئين 
وأن  ،سرائيلية على العالقات األردنية الفلسطينيةد تأثير للمفاوضات الفلسطينية اإليوج 2-

 ، وقد أثبتت الدراسة صحة الفرضية .إسرائيل هي من يتحكم في مستقبل تلك العالقات 
المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية ما أثر كذلك أجابت الدراسة على التساؤل الرئيسي المتمثل في 

وفي نهاية الدراسة استعرض الباحث أهم ما توصل إليه من  ؟ على العالقات األردنية الفلسطينية
  النتائج والتوصيات .
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 نتائج الدراسة

دات العالقات الفلسطينية األردنية، وجعلتها تتسم 1- شكلت قضايا القدس والالجئين والحدود محد ِّ
بعدم الثبات، فقد شهدت عبر فترات متفاوتة من مراحل تطورها فترة تعاون وتقارب وتنسيق، وتارة 

 سير عملية تتقدم كلمافترة من التنافر واالبتعاد والتصادم وصواًل للقطيعة التامة. وقد ٌلوحظ أنه 
دات، في ، والمتمثلةالنهائي الوضع قضايا وخاضت في المفاوضات تبي ن أن  تلك المحد ِّ

وغالبًا ما يكون هذا التأثر بشكل سلبي، مما يؤدي  الجانبين بينات العالق علىالمفاوضات تؤثر 
يعة إلى تردي في العالقات، وأن المفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي هي المؤشر الحقيقي لطب

 ونوعية هذه العالقات لما إلسرائيل من تأثير على الجانبين الفلسطيني واألردني.

تم توقيع العديد من االتفاقيات والبروتوكوالت والبرامج التنفيذية بين الجانبين الفلسطيني 2-
على واألردني، ولكن عند تنفيذ هذه االتفاقيات تتصادم باإلجراءات اإلسرائيلية التي تعيق تطبيقها 

أرض الواقع مما ينعكس سلبًا على العالقات األردنية الفلسطينية في شتى المجاالت المختلفة 
فتبقى العالقات األردنية الفلسطينية في حالة من الجمود واالنحسار؛ بل والتراجع طالما أن 

 إسرائيل هي من يتحكم في هذه العالقات بشكل مباشر وغير مباشر.

 من الممتدة الفترة خالللحل القضية الفلسطينية   طرحت التي تسويةال ومبادرات مشاريعإن 3-
 هذه فجميع ،الفلسطينية ردنيةاأل العالقات على كبيرأثرت بشكل  2014) عام ىوحت(2000 عام

حافظت على المصالح اإلسرائيلية من خالل منح إسرائيل أكبر مساحة من األراضي  المشاريع
ائيل من خالل عملية تبادل األراضي بين الجانبين، وعدم القبول الفلسطينية،  وتحقيق األمن إلسر 

شراك واحتفاظ إسرائيل بمدينة القدس عاصمة أبدية لدولة إسرائيل وذلك على  بعودة الالجئين وا 
حساب الحقوق السياسية للشعبين الفلسطيني واألردني، فقد أجبرت هذه المشاريع الطرفين على 

وهرية في القضايا األساسية مثل قضية القدس والالجئين والحدود التسابق نحو تقديم تنازالت ج
لتحقيق المصالح الخاصة لكل طرف على حساب  الطرف اآلخر؛ مما أحدث حالة من اهتزاز 

 العالقة بين الجانبين.

إن المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية، خالل فترة الدراسة، بدأت من مفاوضات كامب ديفيد 4-
ر أنابوليس والمفاوضات التي تمت في عهد كٍل من رئيس الوزراء اإلسرائيلي ومرورًا بمؤتم

أولمرت وبنيامين نتنياهو أثرت على العالقات األردنية الفلسطينية، فجميعها تطالب وتجبر 
الطرفين على تقديم تنازالت جوهرية في قضية القدس والالجئين والحدود والتي يعتبرها األردن 

 ةليا. وأدى فشل هذه المفاوضات لحالة من االرتياح في العالقات الثنائيمصالحه الوطنية الع
وأبقت األمور. كما لم ُتحدِّث هذه المفاوضات أي اختراق في القضايا الجوهرية التي تعرف 

 بمحددات العالقات األردنية الفلسطينية؛ لكي تؤثر على شكل ومستقبل هذه العالقة.
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سيناريوهات محتملة لمستقبل العالقات األردنية الفلسطينية،  ةاستنتجت الدراسة بأن هناك ثالث5-
السيناريو األول هو سيناريو الكونفدرالية بين األردن وفلسطين وهو قد يكون أفضل السيناريوهات؛ 
لكنه صعب التحقُّق. أما السيناريو الثاني؛ فهو قيام دولة فلسطينية تنال االعتراف من األردن، 

عالقات كاملة. أما السيناريو الثالث فهو استمرار الوضع القائم بين البلدين، فُتقام بين البلدين 
وهو أكثر السيناريوهات احتمااًل، وذلك بسبب تعثر عملية التسوية وتعطل مسار المفاوضات بين 

 الفلسطينيين واإلسرائيليين، وا عاقة إسرائيل للسيناريوَهْين األولين.  

مع إسرائيل، والسيما اتفاقية وادي عربة، حول محددات العالقة انعكس قيام األردن بالتفاوض 6-
والحدود( نيابة عن الجانب الفلسطيني، سلًبا على العالقات  نالفلسطينية األردنية )القدس والالجئي

م حلواًل لتلك القضايا  الفلسطينية األردنية حيث لم يعط األردن أي اعتبار للجانب الفلسطيني وقدَّ
د قبل األردن بتوطين الالجئين الفلسطينيين على أراضيه بالتنسيق مع الجانب فق بشكل منفرد.

اإلسرائيلي دون أي اعتبار لمصالح الشعب الفلسطيني، حيث تم اعفاء إسرائيل من تحمل أي 
مسؤولية قانونية أو أخالقية عن هجرة ماليين الفلسطينيين، واتضح ذلك من خالل اتفاقية السالم 

أراضيه باعتبارهم مواطنين  يلية، وبالتالي تعامل األردن مع معظم الفلسطينيين فياألردنية اإلسرائ
 ن مما أساء للشعب الفلسطيني وأضاع حقوقه.أردنيي

تهاَون المسئولون األردنيون والفلسطينيون تجاه محددات العالقات األردنية الفلسطينية من 7-
 الحل النهائي مع الجانب اإلسرائيلي.خالل الموافقة على ترحيل تلك القضايا لمفاوضات 

لم يعارض األردن المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية منذ بدء عملية السالم بالرغم من معرفة 8-
األردن بعدم قدرة المفاوضات على تحصيل حقوق الشعب الفلسطيني السياسية؛ بل كان مؤيدًا 

دوث هذه المفاوضات دون مشاركته، ومساندًا لتلك المفاوضات، لكن الذي عارضه األردن هو ح
وهذا سب ب حالة خوف لدى األردن من حل القضية الفلسطينية على حساب مصالحه العليا. كما 

الفلسطينية اإلسرائيلية، من  تسعى األردن دائمًا إلبقاء الدور األردني فعااًل ومؤثرًا في المفاوضا
 يان األردني ومصالحه الوطنية.خالل منع فرض أي حل للقضية الفلسطينية على حساب الك

إن العالقات األمنية األردنية الفلسطينية يشوبها الكثير من الغموض فهي غير معلنة، 9-
وخاضعة للتنسيق األمني مع الطرف اإلسرائيلي، ويضبطها السلوك اإلسرائيلي، وال يمكن أن تتم 

 انب اإلسرائيلي.أي زيارة أو تعاون بين الجانبين إال بعد الحصول على موافقة الج

على الرغم من توقيع الجانبين الفلسطيني واألردني اتفاقيات اقتصادية مع الجانب 10-
اإلسرائيلي، وكذلك االتفاقيات الثنائية بين الجانبين الفلسطيني واألردني بقي الميزان التجاري 
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، وبقي لصالح إسرائيل، واستمرت إسرائيل في سيطرتها على النشاط االقتصادي الفلسطيني
 االقتصاد الفلسطيني مرتبطًا باالقتصاد اإلسرائيلي.

أظهرت الدراسة أن إسرائيل ممسكة بزمام العالقات الفلسطينية األردنية، وترفض، وتعيق 11-
تطور هذه العالقات بعيدًا عن هيمنة إسرائيل، األمر الذي أث ر على سيناريوهات العالقة بين 

 البلدين سلبًا.
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 ت الدراسةتوصيا

توصي الدراسة المسئولين األردنيين والفلسطينيين برفض مبدأ التوطين والتمسك بحق عودة 1-
ض جميع مشاريع التسوية الالجئين الفلسطينيين لبالدهم باعتباره حق أساسي وقانوني. وكذلك رف

 الحقوق السياسية والحياتية للشعب الفلسطيني. ما لم تلبِّ 

التوجه لتوقيع اتفاقيات عربية مع إسرائيل أن يكون للدول العربية المعنية توصي الدراسة عند 2-
 موقفًا موحدًا واتفاقية واحدة لتصليب الموقف العربي في الحفاظ على الحقوق الفلسطينية والعربية.

من الضروري عقد اتفاقيات فلسطينية أردنية حول طبيعة ومستقبل العالقة بينهما فيما يتعلق 3-
االتفاقيات على  هذهالقدس والالجئين والحدود(، والعمل بصورة مشتركة لفرض )ا بمحدداته
 إسرائيل.

، وذلك اإلسرائيلية على العالقات األردنية الفلسطينية ةالحد من تأثير المفاوضات الفلسطيني4-
 ستراتيجية واضحة المعالم لتحقيق األهداف الوطنية للبلدين.من خالل بناء عالقات إ

 -:باآلتييوصي الباحث الباحثين من بعده 

تسليط الضوء على العالقات األمنية األردنية الفلسطينية، والتي يشوبها الكثير من السرية، لما 1-
 لها من تأثير على المشروع الوطني الفلسطيني.

على مستقبل  ((2013دراسة أثر االتفاقية الفلسطينية األردنية بشأن القدس والمقدسات لعام 2-
 القدس.

تسليط الضوء على احتمالية حدوث سيناريوهات أخرى يفرضها الواقع تحدد مستقبل ومصير 3-
 العالقات األردنية الفلسطينية.
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 عــــــــالمراج

 واًل : المصادرأ

 القرآن الكريم -

 ثانيًا : المراجع العربية

 -وثائق)سياسية اوراق االقصى انتفاضة سلسلة(:2003)،بسيسو ومؤمن اسماعيل شقر،األ -
 والدراسات للبحوث العربي المركز( اتفاقيات -مبادرات

 بيروت، ،الطبعة االولى للنشر، المتحدة الدار ،الكاملة االثار(: 1979)هللا عبد الحسين، بن -
 لبنان.

 وريا.س والنشر، للدراسات كنعان دار، االنسان وحقوق  فلسطين عرب(:2004)ظافر خضراء، بن -

 التوقعات 2013 للعام االسرائيلية الفلسطينية المفاوضات:2014)) محمد الجمل، نبيل، برغال، -
 . ردناأل ،الطبعة االولى وسط،األ لشرق ا دراسات مركز، والتحديات

 مركز ،الطبعة األولى وتسوية، كفاح مرحلة الفلسطينية التحرير منظمة:(2003)صخر بسيسو، -
 .فلسطين والمعلومات، اإلعالم

 والتوزيع. للنشر هليةالطبعة األولى، األ الجديد، االوسط الشرق  :1994))شمعون  بيرس، -

 متعددة اتالمفاوض في الالجئين لجنة عمالأ  الفلسطينيين الالجئين مستقبل(:1997)سليم تماري، -
 .بيروت الفلسطينية، الدراسات مؤسسة الرباعية، واللجنة االطراف

 ،ة االولىالطبع مرفوض، مأ مؤجل مشروع الفلسطينية ردنيةاأل الكونفدرالية 1994):)نسرين التل، -
 األردن.

األردن وفلسطين وجهه نظر عربية، دار اللواء للصحافة والنشر والتوزيع،  :(1986التل، سعيد) -

 عمان.

 ،لثانيةالطبعة ا والعشرين، الحادي القرن  في ومستقبلها القدس قضية(:2002)وأخرون  جابر أبو -
 عمان االوسط، الشرق  دراسات مركز
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 لتشغيلا برنامج التشغيل، ترويج مجال في الكلي االقتصاد سياسات(: 1998)محمود، الجعفري، -
 الفلسطينية. العمل وزارة:5 رقم مشروع تقرير الفلسطيني،

 مركز،الطبعة الثانيةاين، الى الفلسطينية االردنية العالقات(: 1998)خرون وأ مصطفى الحمارنة، -
 ، األردن.االردنية الجامعة في االستراتيجية الدراسات

 لسطينية،الف التحرير منظمة ابحاث مركز الفلسطيني، السياسي الفكر :1980))فيصل الحوراني، -
 لبنان. بيروت،

 :مراحل تطور العالقات االرنية الفلسطينية1996)الحوراني، هاني) -

 ،عة الثانيةالطب ،"الفلسطينية بالقضية وارتباطها ردنيةاأل االستراتيجية" 1998))احمد الخاليلة،-
 .العسكرية والمطابع النشر دار

 لبنان صيدا، ،2ج مراحلها، مختلف في الفلسطينية القضية(: 1996)محمد دروزة، -

. ةاالسالمي الجامعة ،الطبعة الخامسه الفلسطينية، القضية في دراسات(: 2014)مينأ دبور، -
 غزة

 راساتوالد البحوث معهد،االنتداب  لوثائق تحليلية دراسة فلسطين حدود(:1979)محمد الديب، -
 األردن. العربية،

 ين،العشر  القرن  خالل الفلسطيني الوطني للنضال التاريخي المسار(:2005)أحمد الريماوي، -
 .السعودية العربية المملكة مكة،

 ،بيروت للنشر، العربية المؤسسة وممكن، وقانوني مقدس العودة حق:2001))سلمان بوستة،أ -
 .لبنان

 دار ،(1994-1979)اإلسرائيلي العربي الصراع تسوية وعملية ردناأل(:2007)محمد شلبي، -
 األردن. والتوزيع، للنشر العلمية المعرفة كنوز
 ،ى، الطبعة األولاألخر والرأي الرأي اإلسرائيلي الفلسطيني االتفاق(:1995) حسين شنب، أبو-

 .القاهرة مدبولي، مكتبة

 التحرير منظمة ابحاث مركز( 1977-1974)الفلسطينية الكيانية: (1979)عيسى الشعبي، -
 .لبنان بيروت، الفلسطينية،



207 
 

 غزة.،الطبعة االولى(: دراسات في تاريخ القدس والقضية الفلسطينية،2015خرون)أو  صافي،-

 مركز،الطبعة الثانيةتحليلة، دراسة سرائيليةاإل -ردنيةاأل المعاهدة( 2000)محمد وأخرون، صقر -
 .األردن االوسط، الشرق  دراسات

  التوزيع،و  للنشر الفرقان دار ،الفلسطينية القضية في منهجية دراسات2004):)محسن صالح، -
 االردن ،

 مركز ، رة،المعاص وتطوراتها التاريخية خلفياتها الفلسطينية القضية( : 2012)  محسن صالح، -
 واإلستشارات ،بيروت، لبنان للدراسات الزيتونة

 الراهن الفلسطيني المشهد(:2011)غازي  الصوراني، -
 .مصر الورد، جزيرة المقاومة،مكتبة/الثقافه/السياسة/االجتماع/االقتصاد

 العودة وحتى  الوطنية السيادة أجل من والصراع الثابتة الحقوق : 2007))غازي  الصوراني،-
 فلسطين غزة، للشعب،

المملكة  والنشر، للطباعة الريس رياض مؤسسة وفلسطين، ردناأل(:1987)يزيد، الصايغ، -
 المتحدة

 لجامعةا اإلقليمية، الجغرافيا في دراسة فلسطين جغرافية(:2013)فوزي  والجدبة، كامل ظاهر، أبو -
 د،بع وماذا الفشل من عاما   ستون  وفلسطين العلمانيون :2008))العزيز عبد كامل، غزة اإلسالمية،

 الطبعة االولى

 للنشر ور دار، 1988-1916الفلسطينية – ردنيةاأل العالقات تاريخ (:2010)سليمان عميش، -
 والتوزيع، األردن.

 .غزة اإلسالمية، الجامعة القدس، مدينة على واثارها1948عام حرب(:2008)كرمأ عدوان، -

الطبعة  الواجبة، والحلول التعريف اشكاالت الفلسطيني الالجئ:(2013)عصام عدوان، -
 . ،غزةالثانية

الطبعة ،1983-1969فتح الفلسطيني الوطني التحرير حركة(:2010)عصام عدوان، -
 مصر مدبولي، ،مكتبةاالولى

 فلسطين غزة، عرفات، ياسر فكر في الفلسطينية الدولة(:2008)عصام عدوان، -
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 ركزم الفلسطينية، ردنيةاأل العالقات مفهوم تطور( 1996)هاني الحوراني، و اسعد الرحمن، عبد -
 نابلس الفلسطينية، والدراسات البحوث

-1943)السياسية الحلول ومشاريع الفلسطينية المسألة(1992) مهدي ، الهادي عبد -
  لبنان ، صيدا العصرية، ،مكتبةالطبعة األولى(1974

 اديميةاالك الفلسطينية الجمعية واثارة، أسبابه ردنياأل االنفصال(: 1998)مهدي الهادي، عبد -
 ،فلسطين،الطبعة االولىالدولية

 الشتات وفلسطينيين الفلسطينيين الالجئين مستقبل(: 2003)وأخرون  القادر عبد -

 ،والنشر والطباعة للصحافة  العربي التقدم شركة الواقي، السور(:2003)واخرون  عبدالكريم -
 . الطبعة الثانية ،سوريا الجديدة، الوطنية والدار بيروت

 الشروق  ،دارالطبعة االولى  للسالم، االوسط الشرق  بوابة القدس(:2007)عادل العضايلة، -
  .األردن والتوزيع، للنشر

(: العالقات الدولية الظاهرة والعلم الدبلوماسية واالستراتيجية، دار الشروق 2004أبوعامر، عالء) -

 للنشر والتوزيع، األردن.

 ردنية،األ الجامعة مكتبة(1995-1967)ردنياأل السالم دبلوماسية(:1996)طارق  العاص، -
 .األردن

 والنشر، للطباعة الحسن ،دار2الفلسطينية،ط القضية جذور(:1992)عبدالفتاح العويسي، -
 .فلسطين

 المحروسة مركز،(1993-1964)الفلسطينية التحرير منظمة (:1998)الدين عصام فرج، -
 مصر والنشر، والتدريب للبحوث

  ارخي الفلسطينية، األردنية العالقات ومستقبل الثاني عبد الملك (:2001)تيسير الفارس، -
 .األردن النهائية،  والتسوية الكونفدرالية
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 )الطريق خارطة الي اوسلو من للمفاوضات الكاملة الفلسطينية الرواية:2007))حمدأ قريع، -
 الدراسات مؤسسة النشر ،دارالطبعة الثانية،(2000-1995) واستكهولم ديفيد كامب مفاوضات
   .،فلسطين هللا رام الفلسطينية،

 ( مناهج البحث العلمي ، مطبعة االسكندرية للنشر والتوزيع ،2009قنديلجي و السامرائي  ) -

 موذجا،ن ردنياأل الخيار... الحل وافاق الفلسطينية الدولة اشكالية دراسة( : 2007) خالد محمود، -
 االستراتيجية. للدراسات الزيتونة مركز

 ما اإلسرائيلية الفلسطينية المفاوضات مسار (:2008مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات) -
 للدراسات الزيتونة مركز،(2008ربيع-2007دمشق)خريف في العربية والقمة انابوليس بين

 .بيروت، لبنان ،1واالستشارات، ط
 السلمية التسوية مبادرات من االوربي الموقف:2012))واالستشارات  للدراسات الزيتونة مركز  -

 ت،لبنان.بيرو  والمعلومات، االرشيف ،قسم2012-1947 الفلسطينية للقضية
 قطاعو  الغربية للضفة السلعية الخارجية التجارة( : 1995االقتصادية )  السياسيات ابحاث معهد -

 هللا رام ، واالفق، االمكانات غزة

 شهداء األردن على ارض فلسطين، الزرقاء، األردن(:2005المجالي، عبد هللا) -

 القتصادا وزارة نقدية، ورؤية تحليل -الفلسطينية الخارجية التجارة: (2003) الفتاح عبد هللا نصر -
 .الفلسطيني

 لسطين.ف الفنية، بابل مطبعة، الضحية وفلسطين أمريكية غربية الجريمة:(2001)محمود النمورة، -

 لدراساتل الجزيرة مركز ، كيري  خطة في فلسطين مستقبل: الدولة سراب(2014)صالح النعامي، -

 الحامد ومكتبة ،دار1ط اإلسرائيلي، العربي الصراع في القدس(:2011)عوض محمد الهزايمة، -
 .األردنللنشر،

 الشروق، ،دار3،ج"بعدها وما قبلها ما-اوسلو" االوهام سالم(:1996)حسنين محمد هيكل، -
 .مصر

-1947)الفلسطينية للقضية التسوية مشاريع(:1986)طارق  الموسي، و منير الهور، -
 .األردن الجليل، دار ،الطبعة الثانية،(1985
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 ثالثًا : المراجع األجنبية المترجمة

-1995 األوسط الشرق  في السالم عملية فشل قصة: المكسور الحلم(: 2010)شارل ندريه،أ -
 .والنشر للدراسات العربية المؤسسة ،،الطبعة االولى2000)

 يع،والتوز  للنشر العلمية يافا دار ،الطبعة االولى العيون، في القدس(:2011)إبراهيم ثيودري، -
 .األردن

 صليبا، جولي ترجمة ومملكة، ملك تاريخ ة،الحاف على حياة الحسين (:2009)روالن دالس، -
 األردن. والتوزيع، للنشر األهلية

 دراسات لةمج الخلل؟ اين اإلسرائيلية الفلسطينية السلمية العملية إنهيار(: 2002)جيروم سليتر، -
 .االستراتيجية والبحوث للدراسات االمارات مركز( 45)العدد عالمية،

-2000 عام بعد ديفيد كامب مفاوضات أسرار( 2001)حسين االغا، روبرت، مالي، -
 راتيجية،االست للدراسات جنين مركز الرسمية، الفلسطينية الرواية ديفيد كامب مفاوضات2001
 .جنين

 المراجع األجنبية رابعًا :

- Awartani hisham(1994): Economic relatinn  jordanina -palestinin  

agricultural relation :Limitations and prospects Palestinian research and 

studies center  in Nablus . 

 -  Ashton,Nigel (2008): King Hussein of Jordan: A political Life, 

Yale . University Press, New Haven and London,  

- Avishai Bernard(2014) , where is the Kerry plan for peace ?, website 
the newyorker.com . 

     Oroub(2011): Palestinian refugees in Jordan ، -Al Abed 
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Even (2013)- 

Gidon, Gottleib(1989), Israel and Palestinians foreign Affairs, full . - 

-Marta , Silva(2010) , the Annapolis confrance : Achronice case of too 
little too late , Georgetown University Washington .   

-Makovsky,david (2013) stalled arab peace initiative reaffirmed 
:Washington institute . 
- Migdalovitz, Carol: Israeli – palestinian peace process: The Annapolis 
Confercnce . 

• - Rony Gabby(1959) A Political Study Of The Arab – 
Jewish Conflated: The Arab Refugee Problem, Paris, 
Libraries Minard,.  
- Susser aher(2011): isreal Jordan& Palestine the tow state imperative 
London .  

- Schenker davead (1998)the Jordan external policy to the Palestinian 
cause 

 خامسًا : الرسائل العلمية ) ماجستير و دكتوراه (

 ينالفلسطيني بين التسوية عملية على وأثرة 2000 ديفيد مبكا مؤتمر(: 2010)محمد البهتيني، -
 غزة األزهر، جامعه منشورة، غير ماجستير رسالة واالسرائيليين،

 فلسطينية،ال للقضية السياسية التسوية على وأثرها الدولتين حل رؤية2013):)مروان جاسر، أبو-
 .فلسطين غزة،جامعه األزهر  منشورة، ماجستير رسالة

 غير ماجستير رسالة الفلسطينية، الدولة من الليكود حزب موقف:(2009)يوسف جزر، بوأ-
 .فلسطين لقدس،،جامعه ا منشورة

 رسالة( 1967 1947-)وتطورها نشؤها نالفلسطينيي الالجئين مشكلة(:2007)محمد جرادة،-
 اليمن صنعاء، جامعه منشورة، غير دكتوراه
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  ماجستير ،رسالة1991-1974))الفلسطينية– ردنيةاأل العالقات: (2009)محمد ركبة، بوأ -
 القاهرة ، العربية والدراسات البحوث معهد منشورة،غير 

-1982)الفلسطينية القضية تجاه ردنيةاأل الخارجية السياسة :(2012)محمد ركبة، بوأ-
 القاهرة العربية، والدراسات البحوث ،معهد منشورة غير دكتوراه ،رسالة1994)

 سالةر  والدولية، اإلقليمية وأبعاده االوسط الشرق  في للسالم مدريد مؤتمر(:2011)حازم زعرب، -
 غزة زهر،األ جامعه منشورة، ماجستير

-1993 اإلسرائيلي الفلسطيني الصراع من العربية الطوق  دول موقف(:2009)مصطفي ، زملط -
 .فلسطين غزة، ديس، ابو القدس جامعه منشورة، غير ماجستير ،رسالة2001

 وافاق االسرائيلي االقتصاد مع االرتباط فك بين الفلسطيني االقتصاد(: 2012)خليل سرداح، -
 غزة االزهر، جامعه منشورة غير ماجستير رسالة االقليمي، التكامل

 ائيلياإلسر  الفلسطيني الصراع تجاه األمريكية الخارجية السياسة(:2008)أيمن الطرابيش، ابو -
 أبوديس، جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة ، 2006- 2001األبن بوش جورج الرئيس عهد في

 فلسطين. القدس

ماجستير  رسالة عمان االوسط، الشرق  مباحثات في ردناأل دور ،(  1993)  سليمان الطراونة، -
 غير منشورة .األردن

 وادي فاقات ضوء في الفلسطينية القضية تجاه ردنياأل السياسي الخطاب(: 2014)وسام عفيفة، -
 غزة هر،األز  جامعه منشورة، غير ماجستير ،رسالة1994عربة

 دراسة ةالثنائي العالقات على الثنائي العربي االقتصادي  التعاون  أثر:(2006) موسي عالونة، -
-1990من سوريا -العراق – السعودية -فلسطين العربي الجوار دول مع األردنية المملكة حالة

2003 

 . نابلس النجاح، ،جامعه فلسطينية دراسات :2009))خرون أو  عثمان -

 لتينالدو  حل" اإلسرائيلي -الفلسطيني الصراع لتسوية األمريكي الدور(: 2013)احمد غنام، -
 غزة األزهر، جامعه منشورة، غير ماجستير رسالة ،2010-1991نموذجا  
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 العهد نذم الغربية الضفة ألراضي اإلدارية للتقسيمات المكاني التحليل(:2012)أسماء الغنيمات، -
 .نابلس النجاح، جامعه منشورة، غير ماجستير رسالة م،2009عام وحتى العثماني

-2000(: السياسية اإلسرائيلية تجاه السلطة الفلسطينية خالل الفترة)2014ماضي، سهيل)-
 ( ،رسالة ماجستير غير منشورة جامعه االزهر ،غزة ، فلسطين2014

– ةاالردني السالم معاهدة بعد االردنية السياسية النخبة في التحوالت(: 2009)،جراب محمد -
 .القاهرة البحوث معهد دكتوراه، رسالة 2004-1994 االسرائيلية

-1994:الفلسطينية القضية على وأثرها اإلسرائيلية -األردنية العالقات(:2012)احمد محارب، -
 .غزة االزهر، جامعه منشورة،غير  ماجستير ،رسالة1999

 ،رسالة(1999-1964)الفلسطينية الدولة لمشروع التاريخى التطور(:2014)بومور،انورأ -
 ،غزة االسالمية ةالجامع منشورة، غير ماجستير

 ،رسالة(2009-1994)لبنان في ومستقبلهم نالفلسطينيي الالجئين أوضاع(: 2011)خالد موسى، -
 .األزهر جامعه منشورة،غير  ماجستير

 منشورة دكتوراة رسالة ،1988عام الغربية الضفة مع االردني االرتباط فك(: 2007)ناهد مقبل، -
 مصر.: العربية والدراسات البحوث ،معهد

 والموقف اإلسرائيلية السياسية في البديل الوطن دعاوي (: 2014) المطلب عبد النخالة، -
 .فلسطين غزة، االزهر، جامعه منها، واالردن الفلسطيني

 ،2008 – 2001 الفلسطينية القضية تجاه مريكيةاأل الخارجية السياسة:(2009)احمد الوادية، -
 .فلسطين ، غزة منشوره، غير ماجستير رسالة

 سادسًا : الصحف والتقارير والدوريات

 ابراش راهيماب بالتسوية وعالقاتها المقدسات على الدينية الوصاية اتفاقية:(2013) ،ابراهيم براشأ -
 .4054)) العدد المتمدن الحوار مجلة

 عربية، شئون  مجلة تطورها، واحتماالت البينية العربية المشكالت(:1991)حسنين براهيم،إ-
 .(98)العدد
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 مركز اوسطية، شرق  دراسات مجلة الثانية ديفيد كامب مفاوضات (:2000)ايمان البشتاوي، -
 13))العدد الخامسة، السنة والمعلومات، للبحوث االردنية مع التعاون ب االوسط الشرق  دراسات

 ، األردن.عمان ،الطبعة االولى

-1968)عرفات ياسر وممارسة فكر في الفلسطينية ردنيةاأل العالقات(: 2005)عماد البشتاوي،-
 .الدولي العلمي ،المؤتمر(1974

 مركز مجلة اإلسرائيلية، والتحفظات االمريكية الرؤية بين الطريق خارطة(:2003)جمال البابا، -
 .فلسطين غزة، الفلسطيني، التخطيط مركز،10)،9العدد)، الفلسطيني التخطيط

 بيروت مركز الحل، هي والكونفدرالية الواحدة الدولة خيار منع يجب: 2015))يوسي بيلين، -
 .لبنان بيروت، االوسط، الشرق  لدراسات

دائرة -واالحصاء، االدارة العامة للسياسات والتحليل 2013التقرير االحصائي السنوي لعام -
 االحصاء، وزاره االقتصاد الوطني.

 ينية،الفلسط التحرير منظمة ،الفلسطينية الدراسات مؤسسة( : 1987)  العربية الفلسطينية الوثائق -
 ،بيروت1،ط

 السياسية مجلة. الطريق خارطة الى العودة... انابوليس ولقاء اسرائيل(:2008)عماد جاد، -
 .171العدد الدولية،

 لبياناتا جمع لمنهجية نقدية قراءة( السلعية)الخارجية التجارة بيانات( 2000) خرون ،وأ الجعفري  -
 .هللا ،رام(ماس)الفلسطيني االقتصادية السياسيات بحاثأ معهد للتطوير، ومقترحات

 للبحوث العربي ،المعهد الحل بعد الوصاية يبقي القدس إتفاق( :2013)شاكر الجوهري، -
 . االستراتيجية والدراسات

 .(1339)العدد المجتمع، مجلة األردن، مع للكونفدرالية عرفات دعوة (1999)عاطف الجوالني، -

 الفلسطيني، التخطيط مركز مجلة الطريق، خارطة وتطور خلفيات(: 2003)سالفة حجازي، -
 .الفلسطيني لتخطيطا مركز (9،10العدد)

 مركز لةمج االقتصادية، كيري  خطة -االسرائيلية الفلسطينية المفاوضات(:2014)هاني حبيب، -
 .الفلسطيني التخطيط مركز ،(13) العدد الفلسطيني، التخطيط
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 العامة االدارة الوطني االقتصاد وزارة(: 2005)هللا عبد طالل حرز، و، المحسن عبد حسين، -
 .االحصاء دائرة واالحصاءات والتحليل للسياسيات

 لقدسا صحيفة ،ةالمستعصي اإلسرائيلية  الفلسطينية المفاوضات :2013))سنينة الحسيني، -
 المتحدة. المملكة العربي،

 اساتدر  مركز المستقبل، وافاق وفلسطين ردناأل بين  الوطني التاريخ(: 2014)جواد الحمد، -
 األردن. .االوسط الشرق 

 ركزم األوسط، الشرق  في السالم حول نابوليسأ مؤتمر وتداعيات نتائج(: 2007)جواد الحمد، -
 .األردن األوسط، الشرق  دراسات

 غزة الفلسطينية، والحقوق 242القرار(1999)هللا عبد الحوراني، -

 مدى على الفلسطينية القضية من األردن موقف(2010)  عماد، الرحمن، وعبد يمنأ الحنطي، -
 ، معهد االعالم االردني، األردنالصراع سنوات

 قضاياال مختلف حول بنودها تفاصيل منيةاأل كيري  خطة في هادئة قراءة(:2015)جمال خزمو، -
 (.1054)العدد البيادر، مجلة العالقة،

(  11،12)العدد، الفلسطينية، الخارجية والتجارة التجارية االتفاقات( :2003)جميل الخالدي،  -
 .غزة الفلسطيني، التخطيط مركز مجلة

، (18)لعددا، النهضة مجلة والتطبيق، النظرية بين الكونفدرالية مفهوم :2004))سامي الخزندار، -
 القاهرة، مصر. جامعه

 جلةالم عربة، وادي في إسرائيل تحتلها كانت التي ردنيةاأل راضياأل(:1996)قاسم دويكات، -
 األردن. الثقافية،

 كامب مفاوضات: السابعة المحطة عرفات ياسر:(2010)الالجئين، شئون  دائرة -
 .الفلسطينية التحرير بمنظمة الالجئين شئون  دائرة،2000ديفيد

 .االردنية الرأي صحيفة اسرائيل، تحرج العربية المبادرة :2007))هايل الدعجة، -

 لقطاعا وتحديات العربي الوطن في الصهيوني االقتصادي التغلغل:(1994) محمود الرب، أبو -
 .األردن،(98)العدد صامد، مجلة األردني، – الفلسطيني الصناعي
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 ةمجل االزمة، وجذور اإلسرائيلية الفلسطينية المفاوضات بانوراما( 2010:)طالل ركبة، أبو -
 .فلسطين هللا، رام االنسان، وحقوق  لدراسات هللا رام ، مركز(29)العدد، تسامح

 . العربي لإلعالم االنترنت شبكة العلقم، بطعم مفاوضات(: 2013)سفيان زايده، ابو  -

 تباط،االر  فك وحتي ردناأل شرق  امارة منذ الفلسطينية االردنية العالقات(:1988)عمر الزبيدي، -
 األردن.،(94العدد) الهدف، مجلة

 لتعميم الفلسطيني المركز بانورما ،1الفلسطينية البدائل -العودة حق(:1997)وليد سالم، -
 .القدس المجتمع، وتنمية الديمقراطية

 الشرق  في السالم عملية النهيار الخفية الوقائع ديفيد كامب (:حقيقة2007) كاليتون  سويشر،- 
 (131)العدد عربية، شؤون  مجلة األوسط،

 .العربي القدس صحيفة مجددا ،...للسالم العربية المبادرة:2012))نادية الدين، سعد -
 الوطني شروعبالم تضر الفلسطينية ردنيةاأل الكونفدرالية فلسطينيون  (:2012سعد الدين ،ناديه ) -

 األردنية الغد صحيفة المملكة، ومصالح

 عالم مجلة اإلستعمار، إلى مدخل فلسطين حدود(:2004)سلمان أبوستة، -
 .،الكويت22،المجلد4الفكر،العدد

 فلسطينية، وراقأ مجلة سرائيلية،اإل الفلسطينية المفاوضات(:2008)عاطف سيف، بوأ -
 .فلسطين هللا، رام االستراتيجية، والدراسات للبحوث الفلسطيني المركز،(1)العدد

 . ، نبيل)( طريق السالم اإلسرائيلي، مكتبة المركز القومي، سورياالسمان

 شئون  مجلة(االرادات وصراع التطور)الفلسطينية التحرير منظمة(: 1985)سميح شبيب، -
 .(152)العدد، فلسطينية

 التخطيط مركز مجلة الطريق، وخارطة شارون (: 2003)عاطف المسلمي، و خالد شعبان، -
 .الفلسطيني التخطيط مركز(: 9،10العدد) الفلسطيني،

 مركز(1993-1980)الفلسطيني الفكر في دراسة كيان، عن البحث(: 1995)ماهر الشريف، -
 نيقوسيا العربي، العالم في االشتراكية والدراسات االبحاث
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 من قةالمنبث الالجئين لجنة اجتماع الى الفلسطيني الوفد رئيس كلمة: (1992)إلياس صنبر، -
 ينبالالجئ المتعلق المتحدة االمم قرار تطبيق الى فيها يدعو االطراف المتعددة المفاوضات
 ، لبنان،بيروت(12العدد) الفلسطينية، الدراسات مجلة ،نالفلسطينيي

 ،"الظل مفاوضات" اإلسالمية المقدسات على األردنية الوصاية(:2014)األوسط، الشرق  صحيفة -
 (.13520)  العدد

 لسالم هللا عبد االمير بمبادرة ترحب العظمى الدول  عواصم :2002))األوسط الشرق  صحيفة -
  .(8493) العدد األوسط، الشرق 

ازمة دبلوماسية بين االردن واسرائيل على خلفية الوصاية  (:بوادر2014صحيفة الشرق االوسط)
 (12875على المقدسات العدد)

سرائيل األردن بين دبلوماسية أزمة بوادر:(2014)األوسط، الشرق  صحيفة -  وصايةال خلفية على وا 
 (12875العدد ) المقدسات، على

 راكوبا وعرفات كلينتون  بين ديفيد كامب مؤتمر في دار ماذا (:2004)االوسط الشرق  صحيفة -
 (9425) العدد ؟2000 سنة

 االستثمارية الفرص لترويج منصة2 الحرير طريق مؤتمر(2015)وسطاأل الشرق  صحيفة -
 (.31340)العدد وفلسطيني االردن في والتجارية

احة السي مجال في تعاون  بروتوكول يوقعان وفلسطين األردن (:2006 األوسط) الشرق  صحيفة -
 .(9911) العدد

 (.(6146،العدد(1995) األوسط، الشرق  صحيفة -
 المفاوضات، في ردناأل دور يعزز القدس رعاية اتفاق: محللون  :2013))الجديدة الحياة صحيفة -

 (،رام هللا6256)العدد

اتفاقية تعاون في  14(: البلدان الشقيقان وقعا باألحرف األولى2012صحيفة الحياة الجديدة،)-
 5079الفلسطينية المشتركة، العدد -اعمال الدورة الثالثة للجنة العليا االردنيةعدة مجاالت افتتاح 

 من مزيدا   الي يؤدي قد انابوليس مؤتمر نجاح عدم:األردن:2007)صحيفة الحياة الجديدة) -
 ،رام هللا، فلسطين.(16885)،العدد والتطرف الفوضي"
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 فاقأ وتعزيز المشترك االستثماري  التبادل أهمية على التأكيد(:2011)الجديدة، الحياة صحيفة -
 (،رام هللا5800)العدد واألردن، فلسطين بين االقتصادي التعاون 

 في تعاون  اتفاقية 14األولى باألحرف وقعا الشقيقان البلدان(: 2012)الجديدة، الحياة صحيفة-
 المشتركة، الفلسطينية -االردنية العليا للجنة الثالثة الدورة اعمال افتتاح مجاالت عدة
 (.رام هللا5079)العدد

 الوزراء رئيس من مقدم سالم اقتراح ترفض الفلسطينية السلطة: 2008))الخليج خبارأ صحيفة -
 ، البحرين(11100)العدد االسرائيلي،

  المباحثات، محور كيري  وخطة اوباما يلتقي األردن ملك :2014))الجديد العربي صحيفة -

 بتنفيذها ويطالب الطريق بخارطة تمسكة يجدد االردن: (2004)الرياض صحيفة -
 (13441)العدد

 يصرون  سرائيليون واإل خيرةاأل الساعات مفاوضات نجري  مازن  ابو:2007))الرياض صحيفة -
 (المملكة العربية السعودية14395) العدد ،النهائي الوضع قضايا ادراج عدم على

لهاشمية الوصاية ا تأكيد(:"اتفاقية تاريخية" بين األردن وفلسطين تعيد 2013الرياض،) صحيفة -
 16353على االماكن المقدسة في القدس، العدد

  مغزى  ذات سالم عملية بدء ضرورة على يؤكدان ولمرتوأ عباس (2007)الرياض صحيفة -
 (.المملكة العربية السعودية 14175د)العد

 ورياس اشراك من بد وال بالجدية يبشر" الشيخ شرم" بيان المعشر (:2003األردنية) اليوم صحيفة -
 (،األردن10947)العدد .ولبنان

 عقبهات صغيرة لخطوت واالسرائيليين الفلسطينية يدعو باول (:2003 األردنية) اليوم صحيفة -
 (،األردن10924). مفاوضات

 (2007األردنية،) اليوم صحيفة -

 .مللسال والبريطانية االمريكية المقترحات ترفضان" الجهاد" "حماس" (:2003) الرأي صحيفة -
 (،األردن10866)

 (.(9403،العدد(1995) ،األردنية يأالر  صحيفة -



219 
 

 (9066): العدد :1996)الرأي األردنية) صحيفة -

 20/11/2015صحيفة الرأي االردنية -
 صباحا3:00الساعة2012ديسمبر 17(:،االثنين2012االردنية) الغد صحيفة -

 واألردن، فلسطين :كونفدرالية 2014)العربي) القدس صحيفة -

 .وماعليها مالها الكونفدرالية :2014)العربي) القدس صحيفة -

اتصاالت اردنية اسرائيلية إلدخال قوات بدر إلى االراضي 2005):) صحيفة المستقبل  -
 1863)      العدد (الفلسطينية

 إلى يلإسرائ أزمة تصدير هدفة صهيوني مشروع الكونفدرالية: :الزهار 2013)الدستور) صحيفة -
 وفلسطين. األردن

 المقدسات على الهاشمية الوصاية قدسية  تؤكد" الموحدة األردنية: "2014))الدستور، صحيفة -
 (16741) العدد القدس،

 مقدسات على األردنية للوصاية "الكنيست" مناقشة على نيابية غضبة: (2014)الدستور صحيفة -
  16747  العدد القدس،

 ه.ألوان سابق موضوع الفلسطينية ردنيةاأل الكونفدراليةواشنطن  (:1992)الدستور صحيفة -

 خارطة تنفيذ وآليات مضمون  عن رسميا   االعالن المعشر، مروان (:2002)الدستور صحيفة -
 األردن الحالي، الشهر نهاية الطريق

  ىواالسرائيل الفلسطيني للجانبين مكتوبا شيئا   يقدم لم كيري (: 2014)الدستور صحيفة -

: الغربية الضفة في لنشرهم فرد3000  تجنيد تنوي السلطة  (:2005)الدستور، صحيفة -
 (.األردن12489) العدد األردن، في المتواجدة بدر قوات الى متطوع1000انضمام

: االردن يعول على القمة إلحياء خطة "خارطة الطريق" العدد : (2005المستقبل) صحيفة -
  لبنان ، (،1828)

 التخطيط مركز الطريق، خارطة خطة من الرسمي الفلسطيني الموقف(:2006)معين الطناني، -
 غزة الفلسطيني،
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 قرارال إلسرائيل سيترك الثقة وانعدام التنسيق غياب في عامة نظرة(:1995)حمدعبيدات، أ -
 .،بيروت(24العدد) الفلسطينية، الدراسات مجلة العالقة، بشان النهائي

 فشل،وال النجاح حسابات: االوسط الشرق  في االمريكية االستراتيجية(:2007)نصير عارورى، -
 .(129)العدد عربية، شئون  مجلة

 مجلة جديد، نوع من فلسطينية ردنيةأ عالقات نحو(:1990)زياد بوعمر،أ -
 ،القدس8))العدداألسوار،

 ةفلسطينيال الدولة قيام احتماالت ضوء في الفلسطينية -ردنيةاأل العالقات(:1997)جواد العناني، -
 .،بيروت29) العدد) الفلسطينية، الدراسات مجلة ،

 يقتحق وامكانيات سرائيليةاإل الفلسطينية الجمركية العالقات تقويم(:2005)نائل فارس، -
 هللا رام االستقالل،

 (:القدس بين واقع مرير ومفاوضات عقيمة، مجلة شئون فلسطينية العدد)2013أحمد)قريع، -
(251 

 المتمدن، الحوار مجلة شعبين، ووحدة توأمة قصة وفلسطين األردن(: 2011)ياسر قطيشات، -
  مصر ،(3336)العدد

 شرافية،است دراسة -المطروحة والحلول االسرائيلي الفلسطيني ،الصراع(  2014ش ) عاي ،قاسم  -
 . الفلسطيني التخطيط مركز ،الفلسطيني التحرير منظمة النشر دار

 لحوارا مجلة والسيادة، الوصاية بين -الفلسطينية األردنية العالقات(:2014)جمال الشين، ابو-
 األردن.،( 4329)العدد المتمدن،

 ة،وزار (الثاني الجزء القدس عن الدولي المؤتمر)  والهاشميون  القدس(: 2009)هللا عبد كنعان، -
 األردن. ردنية،األ الثقافة

الحل هو اقامة دولة فلسطينية متحدة كونفدراليا مع األردن، مجلة  :1990))معوز، موشية-
 .(26)العدداالسبوع، 

 .(228) العدد سالم، بدون  استسالم 2 ديفيد كامب: ( 2000)السياسي، المشاهد مجلة -
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 لسنة الفلسطيني االستراتيجي التقرير( ، 2008)واالستشارات  للدراسات الزيتونة مركز -
 ،لبنان . بيروت انابوليس، ،مؤتمر2007

 .لبنان بيروت، كاديما، حزب ، معلومات تقرير(: 2009)واالستشارات للدراسات الزيتونة مركز -

، 2010عام الفلسطيني  االستراتيجي التقرير( ، 2011) واالستشارات  للدراسات الزيتونة مركز -
 . بيروت لبنان

 والمملكة فلسطين بين التجاري  التبادل( ،  2014تريد " )  بال" الفلسطيني التجارة مركز -
 والتفاهمات  لثنائيةا التجارية  واالتفاقيات الكبرى  الحرة التجارة منطقة اتفاقية اثر -الهاشمية االردنية

 . وفلسطين الهاشمية االردنية المملكة بين

 الفلسطيني االستراتيجي التقرير(: 2010)واإلستشارات للدراسات الزيتونة مركز -
 .،بيروت،لبنانالطبعة االولى،2009لسنة

 الفلسطيني االستراتيجي التقرير(: 2008)واإلستشارات للدراسات الزيتونة مركز -
 .،بيروت،لبنانالطبعة االولى،2007لسنة

-2012لعام الفلسطيني االستراتيجي التقرير(   2014) واالستشارات للدراسات الزيتونة مركز -
 ،لبنانبيروت ، 2013

:كلمة الرئيس محمود عباس امام المجلس الثوري لحركة (2010مجلة الدراسات الفلسطينية،) -
 رام هللا(،82) فتح، يرفض فيها العودة الى المفاوضات قبل التجميد الكلي لالستيطان العدد

بيان للقيادة الفلسطينية تعلن فية الموافقة على المحادثات :  2010))مجلة الدراسات الفلسطينية ، -
 (،رام هللا83)العدد ،غير المباشرة مع اسرائيل

 رمؤتم أمام اولمرت ايهود االسرائيلية الحكومة لرئيس كلمة:(2007،)الفلسطينية الدراسات مجلة -
 ،رام هللا(72)العدد انابوليس،

، الفلسطينية الدراسات مجلة األقصى، النتفاضة األردني البعد(:2001) ذياب مخادمة، -
 .لبنان الفلسطينية، الدراسات ،مؤسسة(47)العدد

 لساحةا في يجري  وما التسوية نتائج رهن الشعبين بين العالقة صيغة(:1995)على محافظة، -
 .بيروت ،3)العدد) الفلسطينية، ساتاالدر  مجلة الصيغة، هذه في سيؤثر الشعبية
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 األردن صامد، مجلة االردن، في الفلسطينيين الالجئين مخيمات(:2004)كامل منسي، -

(تاريخ العالقات وشقاء االخوة المركز الفلسطيني ألبحاث السياسات 2011هاني) المصري،-
 رام هللا، فلسطين االستراتيجيةسات اوالدر 
 فلسطينية، شئون  مجلة واالنتخابات، الكونفدرالية في بحث :1992))ربعي المدهون، -

 . الفلسطينية التحرير منظمة في بحاثاأل مركز( 230-229)العدد

 نية،فلسطي شؤون  مجلة الفلسطينية، االردنية العالقات في التحوالت(:1990)ربعي المدهون، -
 (األردن.211العدد)

 فلسطينية، شئون  مجلة واالنتخابات، الكونفدرالية في بحث :1992))ربعي المدهون، -
 . الفلسطينية التحرير منظمة في بحاثاأل مركز( 230-229)العدد

 وزيع،والت للنشر الفكر دار التصفية، خطر مامأ الفلسطينية القضية:( 2008)،توفيق المدني -
 .سوريا

 شهداء األردن على ارض فلسطين، الزرقاء، األردن.(:2005المجالي، عبد هللا) -

 لعام يجياالسترات مدار تقرير  الخارجية والعالقات الفلسطينية القضية:(2006)محمود ، محارب -
 .مدار-االسرائيلية للدراسات الفلسطيني المركز، 2005

 مصر . المتمدن، الحوار مجلة اوال ، الحدود(:2010)ريما نزال، -

 اقيةاتف ضوء على الفلسطينية األردنية لعالقاتا تاتجاها(:1999)ذياب ومخادمة، احمد نوفل، -
 .مصر،(136)العدد الدولية، السياسة مجلة اسرائيل، مع التسوية

 .الطريق هخريط انقاذ في بوش دارةإ تنجح هل(: 2003)ممدوح نوفل، -

(:مذكرة تفاهم  بين وزارة الصناعة والتجارة االردنية  2012وزارة االقتصاد  الوطني الفلسطيني)  -
 ووزارة االقتصاد الوطني الفلسطيني، رام هللا فلسطين.

(:مذكرة تفاهم في مجال التسويق بين دولة فلسطين والمملكة  2014وزارة الزراعة الفلسطينية )  -
 األردنية الهاشمية، رام هللا ،فلسطين.

(:برنامج تنفيذي للتعاون في مجال المنافسة، رام  2014وزارة االقتصاد الوطني الفلسطيني )  -
 هللا ،فلسطين
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(:مذكرة تفاهم وتعاون دولي مشترك بين الهيئة  2014يني ) وزارة االقتصاد الوطني الفلسط -
العامة للمدن الصناعية ولمناطق الصناعية في دولة فلسطين وشركة المدن الصناعية األردنية في 

 المملكة االردنية الهاشمية، رام هللا، فلسطين.

بين وزارة الصناعة  (:مذكرة تفاهم للتعاون الصناعي 2012وزارة االقتصاد الوطني الفلسطيني )  -
ولتجارة في المملكة األردنية الهاشمية ووزارة االقتصاد الوطني في السلطة الوطنية الفلسطينية، رام 

 هللا، فلسطين.

لمذكرة التفاهم   2015-2014(: البرنامج التنفيذي لألعوام  2014وزارة الزراعة الفلسطينية)  -
 كة األردنية الهاشمية في المجاالت الزراعية المختلفة،الموقعة بين حكمة دولة فلسطين وحكومة الممل

 رام هللا ،فلسطين.

(:بروتوكول تعاون بين حكومة دلة فلسطين وحكومة  2014وزارة االقتصاد الوطني الفلسطيني )  -
 المملكة األردنية الهاشمية في مجال حماية االنتاج الوطني، رام هللا، فلسطين.

( :مذكرة تفاهم في مجال انشاء مركز لوجستي لتسهيل 2012الفلسطيني)وزارة االقتصاد الوطني  -
التجارة عبر معبر جسر الملك حسين بين حكومة المملكة األردنية الهاشمية والسلطة الوطنية 

 الفلسطينية، رام هللا، فلسطين.

شمية (:اتفاقية بين حكومة المملكة االردنية الها2012وزارة االقتصاد  الوطني الفلسطيني) -
 وحكومة السلطة الوطنية الفلسطينية لتشجيع وحماية االستثمارات ،رام هللا ،فلسطين.

(:بروتوكول تعاون في مجال اتفاقيات منظمة التجارة 2012وزراة االقتصاد الوطني الفلسطيني) -
 نيالعالمية بين المملكة االردنية الهاشمية وحكومة السلطة الوطنية الفلسطينية، رام هللا ،فلسط

(:مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المنافسة بين وزارة 2012وزراة االقتصاد الوطني الفلسطيني) -
الصناعة والتجارة في المملكة االردنية الهاشمية ووزارة االقتصاد الوطني في السلطة الوطنية 

 الفلسطينية، رام هللا ،فلسطين

(:البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم للتعاون الصناعي  2012وزارة االقتصاد الوطني الفلسطيني )  -
 بين حكومة المملكة األردنية الهاشمية وحكومة السلطة الوطنية الفلسطينية، رام هللا، فلسطين.

(:اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة المملكة  2012وزارة االقتصاد الوطني الفلسطيني )  -
 السلطة الوطنية الفلسطينية، رام هللا، فلسطين.األردنية الهاشمية وحكومة 
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(:البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين السلطة الوطنية  2009وزارة الثقافة الفلسطينية )  -
 ،رام هللا، فلسطين2011-2009الفلسطينية وحكومة المملكة االردنية الهاشمية لألعوام

التنفيذي للتعاون الثقافي بين حكومة المملكة االردنية  (:البرنامج 1999وزارة الثقافة الفلسطينية )  -
 ،رام هللا، فلسطين 2000/2001/20002الهاشمية والسلطة الوطنية الفلسطينية لألعوام

(:اتفاقية تعاون بين حكومة دولة فلسطين وحكومة المملكة 2014وزارة الداخلية الفلسطينية) -
 والدفاع المدني، رام هللا، فلسطين االردنية الهاشمية في مجال الحماية المدنية

 البحوث كزمر ،  المستقبلية ردنيةاأل الفلسطينية للعالقات ردناأل مفهوم (: 1994)  فاليري  يورك، -
 نابلس . والدراسات،

 سابعًا : المقابالت

 صباحا9:45الساعة 12/2015/ 16االربعاء بتاريخ الباحث جراهاأ مقابلة( 2015)زكريا األغا، -

 2/3/2016بتاريخ   االربعاء(: ، مقابلة أجراها الباحث يوم  2016، ناجي )البطة -

 2016 نوفمبر الثالثاء بتاريخ الجوال خالل من الباحث أجرها مقابلة 2016))حيدرحجه،  -
 مساء 8الساعة

 6/10/2015دبور ، أمين ، مقابلة أجرها الباحث بتاريخ  -

 ربعاءاأل بتاريخ الجوال خالل منأجراها الباحث  مقابلة (2016)بسامزنون ، -
 ظهرا 12:30الساعه17/2/2016

 11/9/2015:مقابلة أجراها الباحث بتاريخ 2015)شراب، ناجي) -

 2/3/2016من خالل الجوال بتاريخ االربعاء أجراها الباحث مقابلة  (:2016)سوسن الفار،   -
 5/2/2016 الجمعة بتاريخ الجوال خالل منأجراها الباحث  مقابلة (:2016أبو لبن، طارق)  -

 2/3/2016 االربعاء بتاريخ : مقابلة أجراها الباحث 2016))عصفور،  محمود -

 11:30الساعة 29/11/2015 االحد بتاريخ الباحث اجراها مقابلة(:2015)  جميل المجدالوي، -

  1/12/2015الثالثاء بتاريخ  الباحث اجراها مقابلة: 2015))طاهر المصري، -
 مساء8:56الساعة
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 ظهرا1:30الساعة 27/11/2015الجمعه بتاريخ أجراها الباحث مقابلة(:2015) أحمد نوفل، -

 : المادة اإللكترونية ثامناً 

موقع العربية  المبادرة من "اسرائيل"و واشنطن موقف (2009):عبدهللا، األشعل،-
 2:13الساعة 7/200928/تم النشر بتاريخ paltoday.ps/ar/post/53514.،الكتروني:

 
وقع م(:هل يفقد الالجئون الفلسطينيون في األردن حقهم في التعويض، 2014البشيتي،جواد)-

 7/2/2014تم النشر بتاريخ almawgef.com/spip.php?article8792   الكتروني
 

  موقع الكترونيبالتفاصيل ابرز ماجاء في خطة كيري للسالم  -    
       www.qudsn.ps/article/35689 31/12/2013تم النشر بتاريخ 
 
إسرائيلي :ربط البحر االحمر بالبحر –فلسطيني  -: اتفاق أردني 2013)الصباح نيوز) جريدة-

 النشرتم / http://www.assabahnews.tn/article/78429موقع الكتروني:الميت ، 
 13:10الساعة 9/12/2013بتاريخ 

(:مشعل: الكونفدرالية مرفوضة قبل الدولة، موقع الكتروني  2013،)نت الجزيرة-
www.aljazeera.net 28/1/2013تم النشر بتاريخ 

 الدولية، الحقيقة مجلة األردن، يتصرف انابوليس كيف بعد: (2012)فهد الخيطان، -
الكتروني  موقع(250)العدد

1499http://factjo.com/pags/articleviewpage.aspx?id= تم النشر بتاريخ 
2012/6 /16 . 

 السالم، عملية لدفع الجهود كافة ببذل األردن التزام على يشدد لملك2007):) رئاسة الوزراء -
.pm.gov.jowww6/5/2007الكتروني، موقع 

 
 .الكتروني موقع ،  ..الطريق ضلت هل  ...الطريق خارطة(:2004سعيد، أمير)- 

www.almoslim.net!!4/6/2004تم النشر بتاريخ ؟  
 

http://www.qudsn.ps/article/35689%20%20%20%20%20%20%20%20تم%20النشر%20بتاريخ31/12/2013
http://www.aljazeera.net/
http://www.pm.gov.joموقع/
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موقع مليون دوالر  100حجم التبادل بين فلسطين واالردن  :2014))السفير االردني-
الساعة   1/4/2014بتاريخ  النشرتم   http://sahafty.net/news657788.htmالكتروني:

7:54 
 
 الغربية الى الضفة بدر قوات اخال يدرس اولمرت (2007) :الثقافية العوالي شبكة-

 النشرتم www.alawale.com/vb/showthread.php?=13788http//: الكتروني: موقع
   07:32 الساعة 2007/12/7 بتاريخ 

 
 اسرائيلية حرب مقابل في عربي سالم السعودية المبادرة (2002)الشهابي، سعيد-
   a25.htm-alarabnews.com/al.shaab/gif/08/032002  :موقع الكتروني 
 
الف مقاتل فلسطيني لنزع اسلحة الفصائل ،الدفعة االولى 50تدريب  /الدولية الحقيقة صحيفة-

:- اختبرت في اشتباكات جنين قباطيه موقع الكتروني
http://www.factji.com/pages/fullnews.aspx?id=4040 النشر بتاريخ  تم 

   4:28:2amالساعة14/05/2008
 
حوار مع الملك عبد هللا حول العالقات االردنية الفلسطينية  (2005): اللندنية الحياة صحيفة-

 19/5/2005بتاريخ النشرالثاني تم  هلل عبد الملك مع مقابلة
 
يعتقدون أن نتائج مؤتمر انابوليس للسالم لن تكون ايجابية  %84,4(:2007)الدستور صحيفة-

تم النشر  http://www.addustor.com/14864/84,4/25موقع الكتروني
 6/12/2007بتاريخ

 
 سالم اتفاق الدوالرات  بماليين حبطواأ اليمينيون  مريكييناأل : ولمرتأ القدس، صحيفة-

                          موقع الكتروني فلسطيني- اسرائيلي
htpp://www.alquds.com/news/article/view/id/352931  

 

http://sahafty.net/news657788.htm
http://www.alawale.com/vb/showthread.php?=13788
http://www.alawale.com/vb/showthread.php?=13788
http://www.factji.com/pages/fullnews.aspx?id=4040
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                   موقع الكتروني  2015)صحيفة االتحاد االمارتية)-
008&article=fullHtpp://www.alttihad.ae/details.php?id=38564&y=2 تم النشر

 20/5/2015بتاريخ
 
 (: برامج سياحية بين  األردن وفلسطين  لتسويق البلدين ( 2011الغد صحيفة-
 /5/ 5بتاريخ  النشرتم  htpp://www.alghad.com/articles/640485موقع الكتروني: 

 صباحا 2:00 الساعة2011
 
 والسلطة األردن بين التجاري  التبادل حجم دينار مليون 2014:150))ردنيةاأل يأالر  صحيفة-

بتاريخ  النشرتم  http://www.alrai.com/article/642312.htmlالفلسطينية، الرابط
13/4/2014 
 
:فياض يشيد بالدعم األردني والعالقات الراسخة بين البلدين 2012)صحيفة الحياة الجديدة )  -

موقع يعبر عن أمله في تحقيق السيادة الفلسطينية على القدس الشرقية،  والشعبين .. والطروانة
 النشرتم  http://www.alhaya.ps/arch_page.php?nid=186019الكتروني:

  .2012/أكتوبر/4بتاريخ
 
(:مطالبة بتعزيز تواجد المنتجات األردنية باألراضي الفلسطينية، 2014صحيفة العرب اليوم،)-

 21/9/2014بتاريخ النشرتم   alarabalyawm.net/?p=395096http//:موقع الكتروني
 14:43الساعة

 
(:صناعة عمان "تدعو إلزالة عوائق التصدير مع الجانب الفلسطيني" 2014صحيفة الرأي،)-

 النشرتم  http://www.alrai.com/article/686632.html موقع الكتروني:
 13/12/2014بتاريخ

موقع  ردنية فلسطينيةأنشاء منطقة تجاره حرة الصيفى يدعو إل :2014))صحيفة الرأى-
 27/11/2014تم النشر بتاريخ  lwww.alrai.com/articel/683437.htmالكتروني:

 

http://www.alrai.com/article/686632.html%20تم%20النشر%20بتاريخ13/12/2014
http://www.alrai.com/article/686632.html%20تم%20النشر%20بتاريخ13/12/2014
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 شركة55 معرض" الصناعات والمنتجات االردنية" بمشاركة انطالق(2015) :صحيفة االيام-
www.alayyam.ps/ar_page.php?id=f42855fy2560177594f42855f  تم النشر

 15/5/2015بتاريخ 
 
موقع  باي تصريح حول اتفاق الوصاية(: نتنياهو لم يدلى 2013صحيفة القدس العربى)-

 22:33الساعة  15/6/2013 النشر بتاريختم  albawaba.com/ar/481302 الكتروني
 
ارتفاع ملحوظ في حجم الصادرات الفلسطينية الى الدول العربية في  (:2009)صحيفة القدس-

موقع الكتروني   2007مقارنة ب 2008عام
http//:www.alquds.com/news/article/view/id/93958  النشرتم 

 2:14الساعة 2009/مايو16بتاريخ
 
موقع الكتروني تعاون سياحي بين المملكة وفلسطين  :2014))صحيفة الغد-

http://alghad.com/article/808655  11:00الساعة  16/6/2014بتاريخ النشرتم  
 
 "المؤامرة "كيري  مشروع يناقش األردن نواب :2014))االلكتروني ايالف صحيفة-

تم النشر  lelahp.com/web/news/2014/2/873171.htmموقع الكتروني: 
 8/2/2014بتاريخ

 
 اسرائيلي تقرير وفق بالسالم المتعلقة كيري  خطة يرفضون  الفلسطينيون -
تم النشر  east/14214-www.i24news.tv/ar/middleموقع الكتروني: 

 19:1الساعة 14/2/2014بتاريخ
موقع الى متى؟ ...(عشر سنوات على مبادرة السالم العربية2012قريع، احمد )-

 النشرتم  www.wafa.ps/arbic/index.php?action=detail&=127742الكتروني:
 4/4/2012بتاريخ 

 
 مصر فيها بما انابوليس مؤتمر في المشاركة رتقر  عربية دولة16(:2007)العربية قناة-

منشور  lhtpp://www.alarabiya.net/articles/42027.htmموقع الكتروني: والسعودية
 23/11/2007بتاريخ

http://www.alayyam.ps/ar_page.php?id=f42855fy2560177594f42855f
http://alghad.com/article/808655
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 موقع الكترونى:             اسرائيل، عنصرية يثبت ولمرتأ :(2007)الباري  عطوان،عبد-
،www.palestineremembeard.com   13/11/2077تم النشر بتاريخ 
 
  اسرائيل موقف بسبب انابوليس مؤتمر ازاء تشاؤمه السعودي العاهل يبلغ عباس-
  :موقع الكتروني 
 4CategoryId=&8208http://www.miftah.org/Arabic/Display.cfm?DocId= تم

 17/11/2007النشر بتاريخ 
 
 (:ابو مازن بين فخ خارطة الطريق والغام الحل النهائي، مجلة العصر2014عفيفة، وسام)-

  alasr.me/articles/view/5902:موقع الكتروني
 

 موقع الكتروني كيري، خطة تجاه الفلسطيني الموقف:2014))مصطفي اللداوي،-
mashhad.com/news/580416.aspx-al  22/02/2014تم النشر بتاريخ  

 13:48الساعة
 منطقة في الالجئين وتشغيل غوث وكالة :(2000 )،2رقم السنوي، االحصائي فلسطين كتاب-

 www.un.org ، موقع الكترونياألدنى الشرق 

موقع  دولية، مسابقة في تشارك الفلسطينية الشرطة األردن ملك: ( 2012)معا   وكالة موقع- 
 5/12/2012تم النشر بتاريخ Maannews.net/content.aspx?id=481750 الكتروني
 17:50الساعة

اللواء حازم عطا هللا: العمل على بناء جهاز شرطة  (2011):العربي والدفاع األمن موقع-
  موقع الكتروني  ومهنيعصري 

http://sdarabic.com/preview_news.plp?id//22956  27/6/2011بتاريخ تم النشر 
 2:50الساعة

 
 (: نقلة نوعية للشرطة الفلسطينية بالمنظور القريب 2012العربي،) والدفاع األمن موقع -

تم  http://sdarabic.com/preview_news.plp?id//257638cet=6موقع الكتروني:
 1:34 الساعة4/4/2012بتاريخ  نشرال
 

http://www.miftah.org/Arabic/Display.cfm?DocId=8208&CategoryId=4
http://www.un.org/
http://www.un.org/
http://sdarabic.com/preview_news.plp?id//22956
http://sdarabic.com/preview_news.plp?id//257638cet=6
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 في  بجوالت يشرع األردني العام األمن مديرية وفد :2012)الفلسطينية) الشرطة موقع-
  ،:-lhttp:wwwpalpolice.ps/ar/content/56005.htmموقع الكتروني الضفة محافظات

   07/05/2012  6:19 بتاريخ  النشرتم 
 
 اللواء :ودولي عربي وفد 55 بحضور عمان في :عقد2012)،) الفلسطينية الشرطة موقع-

موقع   األوسط الشرق  في الخاصة العلميات قوات قادة مؤتمر في فلسطين يمثل هللا عطا
 بتاريخ النشرتم  ،:-http:wwwpalpolice.ps/ar/content/58247.htmlالكتروني

 مساء   06:19الساعة 03/04/2012
 
العمل اإلسالمي يرفض صيغ الفدرالية أو الكونفدرالية ويطالب  (: 2012)موقع الحياة نيوز-

 http://www.alhayatnews.com/jonews/table-موقع الكتروني: بتحرير فلسطين أوال  

news/16925.html 08:01:الساعه  05.11.2012بتاريخ النشرتم 
 
)أحرار وطن( واللجنة  36التيار األردني (بيان مشترك صادر عن 2012موقع كل االردن،) -

 الوطنية يرفضون فيه تصريحات عباس بخصوص الكونفدرالية مع االردن
http://www.allofjo.net/index.php?page=article&id=40495:موقع الكتروني  

16/12/2012 النشر بتاريختم   

 
 الفلسطينية، للسلطة االمريكي الدعم: دراسة:   (2009 )االستراتيجية للدراسات الزيتونه مركز -

:- موقع الكتروني: على الصحفية المعلومات وتحليل دراسات مركز ترجمة
http://www.alzaytouna.net/pe r     2009 /20/07الموافق تم النشر بتاريخ  

www.al-، موقع الكترونيالعربية المبادرة امام وطويل صعب طريق (:2007أحمد) مجدالني،
ayyam.ps 4/4/2007تم النشر بتاريخ 

: الوصاية الدينية على المقدسات اإلسالمية في القدس وفقا  للقانون  2014)هزاع،) المجالي،-
موقع  15/11/2014بتاريخ  النشراالردنية، تم  الرأي الدولي ،جريدة

 http://www.alrai.com/article/680920.htmlالكتروني:
(:تدريب شرطة عباس وقوات بدر في األردن.. االهداف 2008المركز الفلسطيني لإلعالم)-

 موقعوالمصير، 

http://www.alhayatnews.com/jonews/table-news/16925.htmlتم%20النشر%20بتاريخ%2005.11.2012%20الساعه08:01
http://www.alhayatnews.com/jonews/table-news/16925.htmlتم%20النشر%20بتاريخ%2005.11.2012%20الساعه08:01
http://www.alhayatnews.com/jonews/table-news/16925.htmlتم%20النشر%20بتاريخ%2005.11.2012%20الساعه08:01
http://www.allofjo.net/index.php?page=article&id=40495


231 
 

تم  https://palinfo.com/site/pic/newsdetalils.aspx?itemid=29105الكتروني:
 3:22الساعة  10/4/2008بتاريخ النشر

 سحب الي تدعو العودة حق عن الدفاع لجنة (:2011)غزة لإلعالم، الفلسطيني المركز -
 موقع الكتروني: العربية السالم مبادرة

https://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=13245  تم النشر
 3:43amالساعة م21/12/2011بتاريخ 

 
تؤكد رفض خيار الكونفدرالية" مع االردن  الجهاد(:2007)المركز الفلسطيني لإلعالم، غزة   -

 موقع الكتروني: -لحل القضية الفلسطينية
https://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=21602  تم النشر

 مساء 10:16الساعة4/72007بتايخ 
 

    (2011):وفا-وكالة االنباء والمعلومات الفلسطينية ،مركز المعلومات الوطني الفلسطيني-
4958http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id= 

 المتحدة الواليات الي يتوجه ردنياأل الخارجية وزير(:2007)"كونا"الكويتية االنباء وكالة-
:                              موقع الكتروني انابوليس، مؤتمر في للمشاركة

www.kuna.net.kw/ArticlePrintPage.aspx?id=1860226&language=ahttp://
r 

  4:36           الساعة 2007 11//25منشور بتاريخ

  نابوليس،أ  مؤتمر(: 2007)اإلسرائيلية، الخارجية وزارة -
 الكترونيموقع 

il/mfaar/israellandthemiddleeast/peaceprocess/pages/Annapolis%20conf  
erence.aspx.http://mfa.gov 28/11/2007تم النشر بتاريخ 

 67حدود اساس على للسالم اتفاقا يستبعد اولمرت(: )(2008موا(االماراتية االنباء  وكالة-
تم   lhtpp://www.am.ae/ar/news/arab/1395235564353.htm:موقع الكتروني،

 12:52:3الساعة 02 01/2008/، النشر بتاريخ
 

 اقامة رؤية نأ يؤكدان ولمرتأو  بوش حرونوتأ يديعوت 2008):)الكويتية االنباء وكالة- 
موقع الكتروني   قائمة، الزالت الفلسطينية الدولة

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4958
http://www.kuna.net.kw/ArticlePrintPage.aspx?id=1860226&language=ar
http://www.kuna.net.kw/ArticlePrintPage.aspx?id=1860226&language=ar
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language=ar&1955749www.kuna.net.k/articleprintpage.aspx?id=  تم النشر
 25/11/2008بتاريخ

 
 المحارب ةمسابق في تشارك الفلسطينية الخاصة :الشرطة (2012)لألنباء، فلسطين وكالة -

 lnes.net/24975.htm-. http:pal :موقع الكتروني فلسطينية فرق  بثالث األردن في الدولية
 
موقع الكتروني: : وفد من االمن العام  االردني يزور فلسطين ، (2012)معا   وكالة-

Maannews.net/content.aspx?id=748864  بتاريخ  النشرتم
    21:54الساعة21/12/2014
 
 إلى األردن من بدر قوات عودة أنباء بنفي (:عريقات2007كونا،) الكويتية االنباء وكالة-

 موقع الكتروني: الغربية الضفة
http://.kuna.net.kw/articeldetails.aspx?id=17580058languag=ar،   النشرتم 

 مساء  9:13الساعة 2007ا/26/9بتاريخ 
 
الحرس الرئاسي يخرج اول فصيل نسائي متخصص في مكافحة 2014):)لألنباء وطن وكالة-

 النشرتم  attan.tv/ar/news/87836.htmlhttp://www.w موقع الكتروني: اإلرهاب
 06:25الساعة  03/06/2014بتاريخ

 
  موقع الكتروني: وفا ، الفلسطينية، والمعلومات االنباء وكالة- 

id=151002http://wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&  النشرتم 
 19:15 الساعة31/3/2013بتاريخ

 
(:وزير االقتصاد بافتتاح معرض الصناعات 2012وفا،)–وكالة االنباء والمعلومات الفلسطينية -

 :موقع الكتروني ماضون في فتح اسواق جديدة، الفلسطينية بعمان:
http://www.wafa.pna.net/arabic/index.php?action=detail&id=134582  تم

 14:47الساعة4/7/2012بتاريخ النشر
 

http://www.kuna.net.k/articleprintpage.aspx?id=1955749&language=ar
http://.kuna.net.kw/articeldetails.aspx?id=17580058languag=ar
http://www.wattan.tv/ar/news/87836.html%20تم%20النشر%20بتاريخ%2003/06/2014%20الساعة06:25
http://www.wattan.tv/ar/news/87836.html%20تم%20النشر%20بتاريخ%2003/06/2014%20الساعة06:25
http://wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=151002
http://www.wafa.pna.net/arabic/index.php?action=detail&id=134582
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 لتبني العربية الدول مع سيعمل االردن ...هللا عبد الملك 2002):)الكويتية االنباء وكالة-
النشر تم www.kuna.net.kwموقع الكتروني(141308)العدد بيروت قمة في موحد موقف
 14/3/2002بتاريخ

 
  http://culture.gov.jo/new األردنية الثقافة وزارة-
 
المدن الصناعية توفد عدد من (،هيئة 2015الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الحرة) -

  /www.piefza.ps/arموقع الكتروني: موظفيها للتدريب في شركة المدن الصناعية االردنية
 
موقع الكتروني:   2014)هل الحكومة ملتزمة بدفع رواتب قوات بدر)-

58044.html-http://www.jo24net/article  6/1/2014النشر بتاريختم 

موقع الكتروني:          خوان المسلمون في األردن يدعون إلى إحباط اي تسوية حول القدساإل -     

  http://www.albawaba.com/ar تم النشر بتاريخ23/7/2000
 

 

 
 

http://culture.gov.jo/new
http://www.piefza.ps/ar/
http://www.jo24net/article-58044.html%20تم%20النشر%20بتاريخ6/1/2014


 2014-2000 ))عام من الفلسطينية الوطنية والسلطة األردنية المملكة بين الموقعة االتفاقيات بأهم جدول
 :األقدمية حسب

 م

 االتفاقية اسم
 
 

 مجال
 االتفاقية

 توقيع تاريخ
 االتفاقية

 مكان
 التوقيع

 الطرف من الموقع
 الفلسطيني 

 األردني الطرف من الموقع

 الثقافي للتعاون  التنفيذي البرنامج 1
 2000،2001،2003لألعوام

 المجال
 الثقافي

 خلف يييح السيد - 25/08/1999
 وزارة وكيل)

 (الثقافة

 جرار صالح الدكتور
 (الثقافة وزارة عام أمين)

 الثقافي للتعاون  التنفيذي البرنامج 2
 2011-2009لألعوام

 المجال
 الثقافي

 سهام الدكتورة- عمان 29/09/2009
 البرغوثي

 (الثقافية وزيرة)    

 الربيحات صبري  الدكتور-
 (الثقافية وزير)      

 لوجستي مركز إلنشاء تفاهم مذكرة 3
 الملك جسر عبر التجارة لتسهيل
 حسين

 المجال
 التجاري 

 جواد الدكتور- هللا رام 04/10/2012
 ناجي

 االقتصاد وزير)
 (الوطني

 عماري  شبيب الدكتور-
  (والتجارة الصناعة وزير)

 منظمة اتفاقية في تعاون  بروتوكول 4
 العالمية التجارة

 المجال
 التجاري 

 جواد الدكتور- هللا رام 04/10/2012
 ناجي

 االقتصاد وزير)
 (الوطني

 عماري  شبيب الدكتور-
  (والتجارة الصناعة وزير)

 المجال االستثمار تشجيع اتفاقية 5
 التجاري 

 جواد الدكتور- هللا رام 04/10/2012
 ناجي

 االقتصاد وزير)
 (الوطني

 عماري  شبيب الدكتور-
  (والتجارة الصناعة وزير)

 المجال التجارية المبادالت في تفاهم مذكرة 6
 التجاري 

 جواد الدكتور- هللا رام 04/10/2012
 ناجي

 االقتصاد وزير)
 (الوطني

 عماري  شبيب الدكتور-
  (والتجارة الصناعة وزير)

 المجال  حرة تجارة منطقة قامةإ اتفاقية 7
 التجاري 

 جواد الدكتور- هللا رام 04/10/2012
 ناجي

 االقتصاد وزير)
 (الوطني

 عماري  شبيب الدكتور-
  (والتجارة الصناعة وزير)

 المجال الصناعي للتعاون  تفاهم مذكرة 8
 الصناعي

 جواد الدكتور- هللا رام 04/10/2012
 ناجي

 االقتصاد وزير)
 (الوطني

 عماري  شبيب الدكتور-
  (والتجارة الصناعة وزير)



 التفاهم لمذكرة التنفيذي البرنامج 9
 الصناعي للتعاون 

 المجال
 الصناعي

 جواد الدكتور- هللا رام 04/10/2012
 ناجي

 االقتصاد وزير)
 (الوطني

 عماري  شبيب الدكتور-
  (والتجارة الصناعة وزير)

 مجال في للتعاون  تفاهم مذكرة 10
 المنافسة

 المجال
 الصناعي

 جواد الدكتور- هللا رام 04/10/2012
 ناجي

 االقتصاد وزير)
 (الوطني

 عماري  شبيب الدكتور-
  (والتجارة الصناعة وزير)

 حماية مجال في  تعاون  اتفاقية 11
 المدني والدفاع المدنية

 المجال
 األمني

 أبو سعيد الدكتور- عمان 23/04/2014
 وزير)على

 (الداخلية

 حياصات على الدكتور -
 (الصحة وزير)     

 2015-2014 التنفيذي البرنامج 12
 المجاالت في التفاهم لمذكرة

 المختلفة الزراعية

 المجال
 الزراعي

 وليد المهندس- هللا رام 23/04/2014
 عساف

 (الزراعة وزير) 

 الزعبي عاكف الدكتور-
 (الزراعة وزير)   

 حماية مجال في تعاون  بروتوكول 13
 الوطني اإلنتاج

 المجال
 الصناعي

 جواد الدكتور- هللا رام 23/04/2014
 ناجي

 االقتصاد وزير)
 (الوطني

 الحلواني حاتم الدكتور-
  (والتجارة الصناعة وزير)

 المجال المنافسة في للتعاون  تنفيذي برنامج 14
 التجاري 

 جواد الدكتور- هللا رام 23/04/2014
 ناجي

 االقتصاد وزير)
 (الوطني

 الحلواني حاتم الدكتور-
  (والتجارة الصناعة وزير)

 المجال الزراعي للتسويق تفاهم مذكرة 15
 الزراعي

 وليد المهندس- هللا رام 23/04/2014
 عساف

 (الزراعة وزير) 

 الزعبي عاكف الدكتور-
 (الزراعة وزير)   

 االرصاد مجال في تفاهم مذكرة 16
 الجوية

 االرصاد
 الجوية

 نبيل المهندس- هللا رام 23/04/2014
 الضميدي

 النقل وزير)
 (والمواصالت

 شبيب لينا الدكتور-
 (والمواصالت النقل وزير)

 التعاون  لبروتوكول معدل بروتوكول 17
 الصحي

 مجال
 الصحة

 جواد الدكتور- هللا رام 23/04/2014
 عواد
 (الصحة وزير)    

 حياصات على الدكتور-
 (الصحة وزير)     

 للمدن وتعاون  تفاهم مذكرة 18
 الحرة الصناعية والمناطق الصناعية

 المجال
 الصناعي

 جواد الدكتور- - 24/04/2014
 ناجي

 الحلواني حاتم الدكتور-
  (والتجارة الصناعة وزير)



 االقتصاد وزير)
 (الوطني

 

 والموثقة الفلسطينية والسلطة االردنية المملكة بين الموقعة االتفاقيات إلى مستندا الباحث إعداد من الجدول
 .البلدين لدي

 


