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قدمة
ُ
 :امل

،وعددددووا  ادددد ةاملوا   دددد ،و  و0791-0791الاردن دددد وو–ُيعددددضوع ادددد توالعيادددداملوالة ا دددد  وا  دددد   و

ىوعةددددا كوالة ا دددد وال دددد والاردن دددد ،وة ددددو-شدددد ضملوعددددضةوالضرا دددد وافع اادددداوع  دددد وردددد و ددددار  والعيادددداملوا  دددد   و

 ددد  هو اددداوا بياددداملوتددد ووالدددضعلا و،وععدددضكواتاعدددادوع ااا  ددداوع نار اددداوعدددووالن ددد  والا ةددد     وة دددىوع ددداو

ا ب دد  ،وعُ  ةددووالندد طواوو  دد روالعيادداملوتدد ووع دد وعالاردووان دداواعدد دوتضا ا دداوالاار   دد وا ددىوا ع  دداملو

 .عالناائجوال  وآلهواليااوعةاراملوالعيااملوالةاتن 

و اا دددداروع ادددد توالعيادددداملوالة ا دددد  وتدددد ووع دددد وعالاردوو 
ا
ع  اوكانددددهو  دددداوالا دددد راملواةدددد  وعضددددضئ ا

،ولاكددد وودرا ددد ورددد والادددار  وا عاتددد ،واوغاددداو و  ةدددتوا ةددد الاملوالياائ ددد ،واادددار  والعياددداملوتددد ووو0791-0791

 ددد ،وعتن دددهوا ةاضددد والدددضعلا وولدددمو ادددخوعدددووا ددد را ووالعددد اا  ووتا ما دددا والددد  و  نا ددد وعددد وعالددداوعدددوو م 

 .الع اا  وعالع ت  واعافيوعووننصوكض رور و لاوالة اق

،وعم والعا وال  وش ضواةدنموالد ئ موعا دضواند روالةداداملو0791حضدوالاطاروالزعن ول ضرا  وبعا و 

،وعمد والعدا والد  وشد ضو0791الة   ور وع  وبعضوعااةوال ئ مو  اطوةضدضوالناتد ،وعانتادهوالضرا د وبعدا و

 .ااا  وكاع ود ا ض  ا  وا 

  
ا
وا اعدداو ع 

ا
شدد  ل  والنةدد ةوردد و  و ددلو  دد روالعيادداملوالة ا دد  وا  دد   و: اةا ددضملوالضرا دد وعن قددا

الاردن دددددد ،وا ددددددمو ااددددددضدوردددددد ون دددددداقوالة ا دددددد وا بار  دددددد ول ض ددددددض و،ولدددددد لاواشددددددا  هوة ددددددىو  دددددد راملوالن دددددد  و

 .الا ة     وع وو راتااور والعيا وت ووالض ض و

 ع نددد  وعددددن سوالضرا دددد 
ا
ة ددددىوع اةدددداةوال حدددضةوا  ادددد ة  ولكددددتوا دددتو عوة ددددىوعةددددا كوال حددددضةو:  ووان دددا

ا  ا ة  ولا  طوالضرا  ور وة ضوألاحضاثوع ا    اوع وع اةاةوال ة ةتوالاار خ واضروالاعكداوولاان دلو

 .اضروعووالافسقا وعالا ا اور والا توال احضوعت ووالا  ط 

 .و وا  طوعاا   وعاائ  وتا  ا  ااا هوطض ع والضرا  واوو نةمو  ىوعنضع وعوي 

-0791الاردن د وو–الا ة  ن وع ود  ورد والعياداملوا  د   وو–ا اع ضووالا توألاعطوالنزاتوالاردفيو 

وال  ءوة ىوا  افوا    وعووالنزاتوألاردفيو0790
ا
الا ة  ن ،وعالا ادفوةندضوعود عتورع د  وو–،وعة  ا

ع ضودعروالدددد ئ موا  دددد  وعا ددددضواندددد روالةدددداداملوردددد واةدددد   وع وو را دددداوردددد والانددددارروتدددد ووع دددد وعالاردووعا ددددا

عندددااغواالا ددداطورئددد موالددد  راءوالاردفددديوعتدددايوالادددتورددد والندددام ةوع وددد  ورددد و ددد د و. الا ةددد  ن و–الندددزاتوالاردفددديو

 .العيااملوت ووالضعلا و
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،وع ددددد ووال ددددد ءوة دددددىو0791-0791ع نددددداعطوالا دددددتوالةدددددافيوالعياددددداملوالة ا ددددد  وا  ددددد   والادن ددددد و 

و0791اود  ووألاعطو/عا  افوا    وعياا،وع ناعطوح رو كاد ت و0791ا   ة والع ت  وا ااضةوةا وعو عتو

و0791ع  دددد قوالا ددددتوا ددددىوالددددضعروا  دددد  وردددد وعدددد    والن دددد والع ت دددد وردددد وا قزائدددد وةددددا و. عا  اددددفوالاردفدددديوعياددددا

ردد و دد   والعيادداملوتدد وووالاردن دد وعا دداع ضوالا ددتوعدد    و ن ددفوع ودد  و–ع ددضاة اتااوة ددىوالعيادداملوا  دد   و

ا حكدد عا ووا  ددد   وعالاردن دد ،وعاااددداموالا ددتوت  ا عددد وادد اراملوا ددد وال تدداصوع و مددداوردد والعياددداملوا  ددد   و

 . الاردن  

،و  و نددداعطوالا دددتو0791-0791الاردن ددد وو–ركدددزوالا دددتوالةالدددالوة دددىوالعياددداملوالة ا ددد  وا  ددد   و 

ضعلا و،وعا داع ضوالادضاتوالةد ر ورد ولضنداووع ود  ورد و ضدا ووا ااا  و  ناءوالةان  ،وعاع  لوا بيفوتد ووالد

الاردن دد ،وع  دد قوا ددىو  ددارةوو-ا د اا ووا  دد  وعالاردفددي،وعةددا سوعوداري وال ةدد   وع و مدداوردد والعيادداملوا  د   و

الدد ئ موعا ددضواندد روالةدداداملوا ددىوالنددضووعع اددفوا حك عدد والاردن دد وعياددا،وعااادداموالا ددتوتددا  افوالاردفدديو

 .0791ا  وكاع ود ا ضوعووا اا

سددق هوا با  دد و مددموعدداو  تدد هوال دداوالضاحةددد وعددووا ددا اا املوةددووط  ددلودرا دد و ددار  والعياددداملو 

 .0791-0791الاردن  وايطوعضةوع ا توالضرا  وو–الة ا   وا     و

و 
ا
وعاداةي

ا
وعا كدا

ا
الاشكال  وال  و ااعطومد  والضرا د وعنااودتااواووالن د  والا ةد     وكاندهوةن د ا

وة دىو دوو رالن كوألااد ك،و
ا
ر والعيااملوالة ا   وت ووع  وعالاردو،وت عنىواووالادوو روالا ةد  ن وكداووعاا ادا

وردد والندداءوال دد ءوة ددىو
ا
اةا ددضملوالضرا دد وة ددىوعم  ةدد وعان ةدد وعددووا  ددادروكدداوولضع دد او م  دد وكض ددرةو ددضا

  وكانهوال ودائلوال دروا  ود رةوا عد ووا  طوالضرا  وععضاحثاا،وععوو م  اوال وائلوال روا  و رةوعا  و رة،و

عوددددائلوع ادددداملوا ةدددد  ووا اا كدددد وردددد وداروالةادددد وعال وددددائلوردددد وا ةاضدددد وال طن دددد و: ا  ددددمول ضرا دددد وعددددووات  مددددا

و دددادةوالضرا ددد ،ولك غاددداو ا دددتوعع  عددداملو  دددع وا ح ددد طوة دددىوبع ددد اوعدددوو
ا
و  دددضا

ا
تضغدددضاد،وال ددد وكاندددهوراادددضا

ا ددددد وتاندددددض موا ع  عددددداملوال تددددد ن وت  ددددد  والعياددددداملوالة ا ددددد  وك ددددداواغاددددداواادددددادملوالضر . ا  دددددادروألااددددد ك 

: ا  دددد   والاردن دددد ،وا و دددداةضملو  دددداوالانددددار  وا ددددىوحددددضوعدددداوة ددددىوكوددددفو  اندددد واا دددد وعددددووالن ددددا اوالع ت دددد 

 .عو عتورع   ،وععو عتوا   ة والع ت  وا ااضة،وعا ااا  وكاع ود ا ض

الارشددد فوالددد طن ول    ددداملوا اادددضةوا باتددد ووعاادددادملوالضاحةددد وعدددووال ودددائلوألاع  ة ددد وا اا كددد ورددد  

ردددد وداروالةادددد وعال وددددائلوال طن دددد وردددد وبغددددضادو( ا  ةدددد عا  م)بودددد عووالودددد قوألاع ددددو،وا  دددد رةوة ددددىواشدددد ط و

 عا عن ن 

U.S State Department Center of Middle East, Internal Foreign Affairs, Egypt 1970-1980. film 26. 

U.S. State Department Center of Middle East Internal Foreign Affair, Syria 1965-1975, film 23. 

 .ال  وا هوت ووط اتااوعع  عاملوة ىواضروكض روعووألام   
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ع اادملوالضرا  وعووال ودائلوا  ود رةواندضو  اعحدهوتد ووال ودائلوالع ت د وعال ودائلوالا ةد     وعدوو 

ئلوالددددضاروالع ت دددد وعالةادددداروالةددددن  ول ن دددد  والا ةدددد     وعسددددقتو،وعال وددددائلوالاردن دددد وععوددددا0791ا ددددىوو0791

و  وددددلوالن دددد  و, العددددالموالع  ددددي
ا
ع عدملو  دددداوال وددددائلوالضرا دددد وت ع  عدددداملودا ندددد وع ا دددد    ولك غادددداوسددددقي

عالض اندداملوة ددىوعاددلوال ةددلوالزعندد ولكددتودعطوعددووالددضعطوالع ت دد ،وعو ة ددوو م  تادداوبةددضوالةغدد املوال دد و ضاددالو

 .وائن  ور وبعضوع اا ع اةووننصوا ادةوال  

ك دداواةا ددضملوالضرا دد وة ددىوعم  ةدد وعددووال وددائلوا بار  دد وألاع  ة دد وعال دد و اادد  وة ددىواددضروكض ددرو 

 .عووا ع  عاملوالضا ن وا    دةوة ىوشضة وا ع  عاملوالضعل  والانترنه

 دد وع ددوايورددد و عدداوا  دداو اع ددلوتالةادد وال وائن دد وااعددضوعددووا  دددادروا   دد وال دد واةا ددضملوة يادداوالضرا 

،ودت  عا د  وا حةد وو(0777-0711  ةد  والن دلوالةداعيو)عنضعتااوكااروات ام مواح ضو م اووا   د  وتددو

 ا ددد تو( 0779-0711  ةددد  والن دددلوالةددداعيو)ععوددداكتوالوددد قوألاع دددو،وعكادددارونضددداطوا دددا وا   ددد  وتددددو

ةود ةواةد ا وعدوو) وا   د  وتددوحض الو يل وا  اوا حة و،والاردووعالعيااملوالع ت  و عوكااروة  وعاااةد

،وععم  ةدد وا دد و0719-0799عم  ةدد وا دد و يلدد وا  دداوا حةدد ووتددووطدديطوعددوو ددن و( الةادداووعالضندداء

،و   نهو  اوالةاد وال وائن د وعع  عداملوع  د و0791عو0790  ن  وو-0790ال ئ موان روالةاداملوعوو نا  و

 .ااادملوالضرا  وا ىوحضوبع ض

 ك املوال دد وكا ادداو ا دد وع دد   ووكدداوول ددمودعروتددار وردد وتددن والندد اروع اددادملوالضرا دد وعددووكادد وا دد 

الضادالوةدوو)ايطوالاة ا وال  وال تااوالضرا  وععووات  و  اوا  ك امل،وع ك املوان روالةاداملوا   د ع وتددو

الضادددالوةدددووالةدددي وعال ددد اتورددد و( 0791-0791عددد ك املوعا ددد دور ددداضو)،وععددد ك املوعا ددد دور ددداضو(الددد امل

عدد ك املوا ق  دد  و)ا قددزءوألاعطوعالةددافي،وععدد ك املوعا ددضوةضددضوالغندد وا ق  دد  وا   دد ع والودد قوألاع ددو،و

،و  دداو(الا  ددلو عطوعا ددضوادد   وا ددترا  م  وا  ددا ح )،وععدد ك املوعا ددضوادد   وا   دد ع وتدددو(حدد رواكادد ت 

موا د ك املوراددضملوالضرا دد وت ع  عدداملوعا درةو اعدد روا ح دد طوة يادداوعددووع دادرو ادد ك،و ووا ددحا ااوكانددهول دد

 .تيملوعضاش ةوتالا  راملوعألاحضاثوالة ا   

عاةا ددضملوالضرا دد وة ددىوعم  ةدد وكض ددرةوعددووالةادد ،وة ددىوالدد الموعددوو ندداو  ددع وة  ندداو كدد و   دد وو 

ا  دددادروال ددد واادددادملوعياددداوالضرا ددد ورددد و  ددداوا نضعددد ،ووع نددداو  ةدددوول ندددار والةددد  موالاطددديتوة دددىوو دددهوا  دددادرو

 دددار  و)ننددداو ددد ا  قوا دددىو مدددمو  ددداوا  دددادروع دددوايورددد وعندددضعتااوكاددداروللح ددد طوة دددىواةددد ةوعا دددح وةيادددا،والاو 

الااددداعضوعدددوو  ددددتو)الاردوورددد والنددد ووالعوددد  وو  لادددداو ددد   اووع يددد ى،وعكادددداروا ددد اة توا ددد وا   ددد  وتدددددو

( 0799-0791ا ةدامضاملوالعةدة   وعالة ا د  وة دىوالةداح والاردن د و)،وعكادار(الةي ور والود قوألاع دو

الاردووعحددددد روالةدددددي ،و)  لاددددداونةدددددا وشددددد ا ي،وعكادددددارو( اع  كددددداوعالعددددد ر) اتدددددا،وعكادددددارو  لاددددداواح ددددد دوال 

عوددداري وال ةددد   ول ن ددد  و)  لااددداوعض اددداوا دددضاا وعكاددداروالضددداحة ووعن دددروال ددد روعطدددارقوع يددد ىوا   ددد  وتددددو

 .،وعاضوااادملو  اوا  ادروالضرا  (0711-0799الا ة     وعن و
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 قدددد  مولندددده،و( ا حةدددد وو دددد رةوح دددداة)لضرا دددد وعيادددداواندددد ك وكاددددارواعدددداوالةادددد وا ع تدددد وال دددد وااددددادملوا 

عالددد  وا ددداع ضوت م  ددداو مدددموع اادددفوا  ددداوا حةددد ووعدددووألاحدددضاثوعالا ددد راملوال ددد وشددد ضماوالاردووع دددضدو

  لاددداواناددد فيونددداناج،وعكادددارو( الناتددد )عاعااضددد وععدددضكوافعكا ددداتااوة دددىوالعياددداملوا  ددد   والادن ددد ،وعكادددارو

،وعال  و حا كوعع  عداملوعااد  و(0799-0799اوعالع روعا  ائ توةو و ن املوحا   واع  ك)ع   ا وك انهو

 .عدا ن وةووا  اافوألاع  ة  وح اطوا ا اوالع ر

عااددددادملوالضرا دددد وعددددووعم  ةدددد وكض ددددرةوعددددوور ددددائتوا ا ةددددا روعال دددد وا دددد  هوردددد ودةددددموبعددددضونندددداصو 

ال ضاحةددداو( ع ددد وال ةددد   والا ددد ائ    )ع وتددددر دددال وا ا ةدددا روا   ددد  : الضرا ددد وععااعرمددداو،وع دددوايورددد وعندددضعتاا

ل ضاحددالوة دد و( ع اددفوع دد وعددووا ددا اوا ودد قوالع  ددي)ع ددادةوة دد وا بالددض ،وعر ددال وا ا ةددا روا   دد ع وتدددو

ل ضاحددالوة دد و( 0710-0791الا دد ائ    وو–العيادداملوا  دد   و)ندداا وا حددض و ،وعر ددال وا ا ةددا روا   دد ع وتدددو

ل ضاحدالو(   ا د وا   ةد والاردن د و مدا والن د  والا ةد     )ا روا   د ع وتددوا  توالغنا ،وعر ال وا ا ة

( 0777-0799الن د  والا ةد     ورد وعد    والن د والع ت د و)عا ضوع دا ح ،وعر دال وا ا ةدا روا   د ع و

 .ل ضاحالوةضضوا ح  موعناتوالعضعاو

ملوا  ددد وعتاددد ثوع وددد رةوعاةا دددضملوالضرا ددد وكددد لاوة دددىوا مددديملوالع ت ددد وععددداواحا تاددداوعدددووعندددا   

( ع ادددداملوعوائن دددد )عحندددائلو ار   دددد وةدددووالن ددددا اوالع ت ددد وعيادددداوعم دددد والة ا ددد والضعل دددد وعال ددد واحادددد ملوة دددىو

 .ع   ،وععم  وش عووا ة     و  وكاوول او ةاملوت ووتاااملوالضرا  

وليحددضاث،وانددضواالنددهوا  ادد   
ا
و  ع ددا

ا
توعكدداوول فددحفون دد  وعاادد وردد ومدد  والضرا دد وت تددا اوسددقي

ت ع  عددداملوالز ددد ةولدددموفةدددا  وا ح ددد طوة دددىوبعدددضوعياددداوعدددووتن ددد وا  دددادر،وع  كدددهوبعدددضوالفدددحفو وارمددداو

عال ددد و حاددد ملوة دددىو( الامددد ا )ال ا دددح ورددد واونددداءوالضرا ددد وع دددوايورددد وعندددضعتااوالفدددحفوا  ددد   وععدددووات  مددداو

وةددوو   ددضةو
ا
( الض ددا ر )  ددضةوع ( الدد   )عع  عدداملوا  دد و  ددصوالعيادداملوالة ا دد  وا  دد   والاردن دد وا ددي

 .ال ادرةوعووة اووعال رماوعووالفحفوال  وااادملوالضاحة ور وم  والضرا  

ع عدملوا ناتيملوالشب د  وعد وع  د والاةدي والاردفديوالا دضلوةدضناوواتد وةد دة،وعا د ريوالاردفديوة د و 

 دهوالضاحةداوععدووا  دموالاشدارةوا دىوبعدضوال دع تاملوال د وعا . عاااة ورد وة داو،والضرا د وت ع  عداملوا  د 

ردد وانمددا ومدد  والضرا دد ،وععيادداوتددع ت وا ح دد طوة ددىوال وددائلوالاردن دد وال  دد   وال ددروا  ودد رةوعددووع ددادرماو

وااةدد وتدددتوو–الاتدد   وألاعدد والدد  و عددتودرا دد و ددار  والعيادداملوالة ا دد  وا  دد   و
ا
الاردن دد ولدد موعاعةدد ا

وللح جوة ىوالد الموعدوو دا والضاحةداولع داووعة دىوعدضاروشد  ،و
ا
ك داواووال دع ت و دزدادوةندضوالةااتداوةدووعة را

 ددار  والعيادداملوالة ا دد  وا  دد   والاردن دد وبةدد  وا دد وا  ددادروعنددضرتااوال دد و ااددضثوةددوو لدداوت  ادد ة  و

،وعدددوو  دددتو
ا
وعن ق دددا

ا
عح ددداد،وألاعددد والددد  وااددد  والضاحةددداوا دددىو  ددد وا ع  عددداملوالن   ددد وا انددداو ةوع ض   اددداو ض  ضدددا

 .الضعلا ووت اال والعيااملوالة ا   وت و
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واح ددددضو و 
ا
ة ددددىو  ا ندددداوعمدددد وا ةدددداعاو،وعآعددددتواوواكدددد وواددددضوعانددددهوردددد و نددددض مودرا دددد و ا ددددضوع ا ددددرا

وردد والضرا داملوةدووع اد توالعياداملوالة ا دد  و
ا
ورد وعةاضا ندداوالع ت د وال د واعدافيونن دا

ا
آلااد  و،وعاةدضونن دا

ركدداولغ ددر وع اتدد  وا ودد اروعاادداا وعدداوتدد ووالددضعطوالع ت دد ،وعافدديواددضوا دد  هوردد ومدد  والضرا دد وا ا ااددع و ا

 . اا ن و ا اوا ب   ،و ناو و حضو  ةناوال ت طوا ىوالة اطور و  وش  ء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  13 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          ألازمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

 لميــاء صفــاء حســـن. د"        دراســـة تاريخيــــة "  0791_0791األردنيـــة  –العالقـــات السياسيــة المصريــة 

 

 

 

 الفصل ألاول 

 –الفلسطيني وأثره في العالقات املصرية  –النزاع ألاردني 

 ألاردنية

0791-0790  

 

سطينيالفل –املوقف املصري من النزاع ألاردني : املبحث ألاول   

ألاردني –مشروع روجرز وأثره في التقارب املصري : املبحث الثاني  

دور الرئيس املصري محمد أنور السادات في تسوية : املبحث الثالث

الفلسطيني –النزاع ألاردني   

اغتيال رئيس الوزراء ألاردني وصفي التل وأثره في تردي : املبحث الرابع

ألاردنية –العالقات املصرية   
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 –الفلسطيني وأثره في العالقات املصرية  –النزاع ألاردني : فصل ألاول ال

 0790-0791ألاردن 

 .الفلسطيني –املوقف املصري من النزاع الاردني : املبحث ألاول 
ةارضوالاردووعن والضضءوافواءوك اووا ة  ن وعةانت،وعادضو م دىو لداوت اد ووتداااخوالاردووة دىو

،وردد وا دد    والا ةدد  ن والاعطوردد والنددضووالدد  و(1)     واح ددضوالوددن ر  عنتددروورئدد موعنة دد والاا  دد والا ةدد

تا د روالاعد ووالعدا و قاععد والدضعطوالع ت د وعا دضوةضدضوا بداللوو0799افعنضور والةداعووعالعود  ووعدووآ دارو

 .(2)حة ن 

                                                           

  التحط  8091اول رئيس لمنظمة التحرير الفلسطيينية  ولطد  طك  عطم  طم  (: 8019 -8091)حمد الشقيري  (1)1
مططس سطلية امنتطداف الفرنسططك لمشطمرعة  طك المظططم راك   بملجممعطة اممريعيطة  ططك بيطروك  ولعنطم يططرد من طم بقطرار

معتطططف ام طططر  العربطططك الفلسطططيينك  طططك  8091وبعطططد م درس المحممطططمل  و مطططل ب طططم لمطططدل م طططيرل  وتطططر س  طططم  
رئطططيس الو طططد السطططوري  طططك اممططط  المتحطططدل  دططط   8018 -8090الوميطططمك المتحطططدل  دططط  القطططدس  عمطططم ا طططب  مطططس 

  د  وزيرًا للحعومطة السطعودية  طك اممط  المتحطدل الط  8011 -8018الدول العربية مسم دًا لرميس العم  لجممعة 
الطط  مطططاتمر القمططة العربطططك الدططمنك  ويملطططف  8099  ومططد  مشطططروي الميدططم  القطططومك الفلسططيينك  طططم  8091سططنة 

 شطططبمي 0حتططط  اسطططتقملتم  طططك  8099بمنشطططمي عيطططمس  لسطططيينك  وا طططب  رئيسطططم لمنظمطططة التحريطططر الفلسطططيينية  طططم  
؛ 00-01  ص 8019الموسططو ة الفلسططيينية  المجلططد امول  دمشطط  : للمزيططد ينظططر  8019  تططو ك  ططم  8090

-8091وسططم  حسططيس  بططد الططرزا   احمططد الشططقيري حيمتططم ودورض  لطط   ططعيد القطططية العربيططة والفلسططيينية مططس 
 .1990  علية امداف  الجممعة المستن رية  (غير منشورل)  ايروحة دعتوراض 8019

ولطططد بمدينطططة القطططم رل ( 8011-8011)امطططيس  طططم  لجممعطططة الطططدول العربيطططة مطططس : محمطططد  بطططد السطططمل  حسطططونة (2)
  و مططل 8011  نطمل شطط مدل الممجسطتير  ططك اممت ططمد والعلطو  السيمسططية مطس جممعططة عططممبرد  بطمنعلترا  ططك 8101

 ططيس محم ظططم  ططك امسططعندرية   ططك وزارل السمرجيططة والسططفمراك الم ططرية  ططك بططرليس  بروعسططل  بططرا   رومططم  بعططد م
 -8090وعططططير لططططوزارل السمرجيطططططة واستيططططر وزيططططرًا للشططططاوس امجتمم يطططططة  8090 -8091  ومططططس 8091 -8091
للمزيطد ينظطر . ا ب  امينم  ممًم لجممعة الدول العربية لمدل  شريس  ممطم 8011للمعمرف و ك    د  وزير8019

  .http//ar.wikpeid.org 0/3/1983الموسو ة الحرل 
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والدد  و دداءوا دداواووعنة دد والاا  دد والا ةدد  ن و مدد والا و(3)(ا  ةدداقوالدد طن )عكدداووعددووادد ووا ارا دداوو

  اروو    وا ائ  وة ىوالاراض  والا ة     وال  واد هوا دىوالاردو،وع وة دىوا داتوالدزةوا بااد ولديدارةو

 .(4)ا     

  دد فوالاردووعددوواوددة توعنة دد والاا  دد والا ةدد     ،وع لدداوبةدد  وكةاادد وال  دد دوالا ةدد  ن وردد و

اةاندضوتدووواح دضوالودن ر وو(5) والاردو،وع او   لوعواكتوليردووع وع  وع  ر ا،وع    اواووا  اوا حة

،وعانداو د ن  وتالدضعروالد  و   دض ومد ،وعةدتوالن دا وبع   داملوععاد د ولديردو،واعداو(6) و   وتوعاع ووةضضوالنات 

                                                           
 ططو اميططمر الفعططري للمنظمططة  وممططم نططص  ليططم اس منظمططة التحريططر الفلسططيينية : الميدططم  الططوينك الفلسططيينك (3)

مساولة  س حرعة الشعف الفلسيينك ونططملم لطم مطس اجطل تحريطر وينطم وتمييطد جميطي المسطم ك الدوليطة ال مد طة 
الفلسططيينية  جططاور م  تمسيسطط م  مبمدئ ططم اسططعد  بططد الططرحمس  منظمططة التحريططر : للمزيططد ينظططر. الطط  امططرار السططر 

  8001  م طططر  8003 -8099؛   طططم  الطططديس  طططر   منظمطططة التحريطططر الفلسطططيينية .19  ص 8011  ( .د)
 .31ص 

 -8093)الطططدار العربيطططة للودطططمئ   ملطططف العطططمل  العربطططك  امردس  العرمطططمك مطططي منظمطططة التحريطططر الفلسطططيينية  (4)
 .8391/ر 8-  رم  البيممة (8099

آف  88/ 8000شططبمي  1 -8031تشططريس الدططمنك  89) ملططا المملعططة امردنيططة ال مشططمية: الحسططيس بططس يططرل (5)
  اعمل دراستم  ك علية  يعتوريم  ك امسعندرية  و ك علية  مرو  طك برييمنيطم التحط  (8000شبمي  1 – 8011

يس اغتيطمل جطدض الملطا  بطد ا  بملعلية الحربيطة  طك سمند يرسطك  طك السمدسطة  شطرل مطس  مطرض  شط د الملطا الحسط
  و ك السمبعة  شرل مس  مطرض نطودي ملعطم  لط  امردس 8018تموز  19 ك المسجد امم    ك القدس بتمريخ 

للمزيطد . 8011آيطمر  1بعد تنمزل والدض الملا يرل  طس العطرال مسطبمف  طحية  دط  تطو  ملعطم  لط  امردس  طك 
  رسطططملة (8091 – 8013) رل ودورض السيمسطططك  طططك امردسمحمطططد  مطططمد رديطططف  الملطططا الحسطططيس بطططس يططط: ينظطططر

 .1999  علية التربية  جممعة تعريك  (غير منشورل)ممجستير 
 -8019حزيطراس 8019/13ايلطول  11-8081عطمنوس الدطمنك  81)دطمنك راسطمي م طر : جممل  بطد النم طر  (6)

 13  برتبة مرز  احطد مطمدل دطورل 8031ولد  ك امسعندرية تسر   ك العلية الحربية  ك تموز ( 8019ايلول  11
  رئطططيس مجلطططس ميطططمدل الدطططورل (8019شطططبمي  11-8013حزيطططراس  81)  نمئطططف رئطططيس الطططوزراي     8011ايلطططول 

 8011شطبمي  11)  رئطيس الجم وريطة العربيطة المتحطدل (8019حزيطراس  19-شطبمي  11)ورئيس مجلطس الطوزراي 
  تططو ك  لطط  (8091تشططريس الدططمنك  18-8099تمططوز  81)ة رئططيس منظمططة الوحططدل ام ريقيطط( 8019ايلططول  11-

؛ م طيف  8001ريمض ال يداوي  حطواراك نم طرية   تطونس  دار نقطوال  ربيطة  : ادر نوبة ملبية للمزيد ينظر
؛ بدينططة  بططد الططرحمس التعريتططك  1998بططدر  جمططمل  بططد النم ططر بعيططدا  ططس السيمسططة  القططم رل  معتبططة مططدبولك  

؛ ريطططمض 1999ل وتيطططور الفعطططر النم طططري  بيطططروك  مرعطططز دراسطططمك الوحطططدل العربيطططة  جمطططمل  بطططد النم طططر  نشطططم
 .1993ال يداوي  معمرا  بد النم ر  بيروك  مرعز الويس العربك لربحمث والنشر  
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الةد  وآلااد وا د واةاندادوالاردووتدوووعنة د والاا  د والا ةد     و داضةموالاحدزاروال د و ندامضوالاردووعددوو

 .(7)اوو  د وا ىوا ا وحك ع وا ة     وة ىوحةاروا حك ع والاردن  عال  و  ةوو" ش  ة  و"عو" نات   و"

كانددددهوا  ااندددد وال  دددد   والاردن دددد وة ددددىوالاةتددددرافوت نة دددد والاا  دددد والا ةدددد     ونن دددد وكةدددد وع  دددد و

 دد ا  والاةتددرافوال  ددر والع  ددي،وعاددضو   دد و و  ددضوا  دداوا حةدد وو نة دد والاا  دد والا ةدد     و  ددضاوكض ددراو

 .(8)لنات وال  ودةموا نة  وعاا وت ةا تااوعكاوولاوألاو والةض رور وا اع اعووال ئ موةضضوا

عكددددداووعدددددووامدددددموعةدددددام والدددددضةموا  ددددد  ،ومددددد وادددددا وع ددددد وععةدددددة املولةاائددددد وا قددددد غوالا ةددددد  ن ،و

،وعلةدددووبوددد صواوو   ددد و(9)ع اددد  ضوالودددن ر و ةدددضادوادددان ووالادددضر  والعةدددة  والا ضدددار ولكدددتوا ةددد  ن 

ت  ول ن ادةوا  حضةواعوالن دادةوا ا  د وحةدض او د كوالن دادةوالعاعد و لدا،وعة دىواووالع   املوالعةة   وا ح  

  اداروا نة دد واادد ادوعاددضاصومدد  والندد املوعاةددلح اوع دضر ااوة ددىوعاددلوا دد و  ددع اوالن ددادةوالعاعدد وا  حددضةو

 .(10)ت وارك وعنة  والاا   والا ة     

وعنة دد والاا  دد والا ةدد     وعندد  ولدداواعدداوالاردووانددضوةددضة
ا
وا  ددرا

ا
،وانددضوكانددهو(11)اللحةدد والاع ددىو اددض ا

وةددددددوو وددددددارةوالعنضدددددداملو
ا
،وعلددددددمويةدددددد  ول دددددداوتا  دددددد وا ح كدددددد ،وا ددددددي

ا
وعةةددددددة  ا

ا
عنة دددددد والاا  دددددد وعةض دددددد و  ا دددددد ا

 .(12)ععاات تااوعة ا  وا  ال اوتم ام رماوالا ة     

 د والع  ديوالةالدالواا اةضوا  ادفوتد ووا حك عد والاردن د وععنة د والاا  د والا ةد     ورد وعد    والن

،وحددد وورادددضوالاردووع الددد واح دددضوالودددن ر و0791ا  ددد طوو09 -01الددد  وةندددضورددد والدددضاروالض  ددداءول  دددضةوعدددوو

تالترا صول  نة  وتاضر  والعةة   ووالاردن  ووال  وومدموعدوواتدتوا ةد  ن ،وعاااعد وععةدة املول دمورد و

 .(13)الاردو،وك اوم وا حاطور و  ر اوعالع اقوعا اتوالزة

                                                           
  رسطملة ممجسطتير 8009 -8099 بد الحلي  منطمي العطدواس  القططية الفلسطيينية  طك مطاتمراك القمطة العربيطة  (7)
 .11  ص 8008علية العلو  السيمسية  الجممعة امردنية    (غير منشورل)
 .11  ص 8003  دمش   دار دانية للنشر  8011 -8093غمزي حسيس  الفعر السيمسك الفلسيينك  (8)
  بيطططروك  مرعطططز 8011 -8091 يسططط  الشطططعبك  العيطططمس الفلسطططيينية  الطططو ك الطططااتك والتيطططور الماسسطططمتك  (9)

 .89  ص 8010يينية  امبحمث منظمة التحرير الفلس
 .9  ص 8099  بيروك  ماسسة الدراسمك الفلسيينية  8099العتمف السنوي للقطية الفلسيينية  م   (10)
   ّمططمس  المرعططز (ومططمئي نططدول)غططمزي ربميعططة  و ططفك التططل والمسططملة الفلسططيينية  و ططفك التططل  عططرض وموامفططم  (11)

 .199  ص 8009امردنك امسرمك  
 .11لم در السمب   ص غمزي حسيس  ا (12)
 -8093)الططدار العربيططة للودططمئ   ملططف العططمل  العربططك  امردس والعرمططمك مططي منظمططة التحريططر  الفلسططيينية  (13)

 .8/8319-ر8  رم  البيممة (8099
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ا ةددددد  ن واددددد ووالضعلددددد وو–رادددددضوا حك عددددد والاردن دددد و من دددددضوا ددددد اطن وورددددد و دددد غواردفددددديوكدددداوو ددددد  و

الاردن دد وكدد وومدد اوألاعدد و  نددارىوعدد و دد   والضعلدد وة ددىورةا امددا،وع دد د وا ددىو اة دداوالض  دداووالدد طن ول  ما دد و

ضووةددا والاردفددي،وعمدد والودد صوالدد  و شدداروال دداوا  دداوا حةدد وواضددتواااادداووا دد    والا ةدد  ن والاعطوردد والندد

،واددضوتدض وعكاندداو مةدضوآعدداطوالا ةد     ووردد والاردووردد و0799،وك داو وواااعدد والة داووالا ةدد  ن وةدا و0799

وعددوو اندد والضعلدد والاردن دد ،وعلةددوو  ةدداوا حك عدد والاردن دد و
ا
اتدد ا وال   دد والا ةدد     وال دد ولددمو مددضول دداواعض ددرا

وتددددد ووعايعن ددددداواااعددددد وك ددددداووتال حدددددضةوال طن ددددد وليردن ددددد ووعالا ةددددد     و،وععدددددوومنددددداوك ددددد والا
ا
ندددددااضوعا دددددحا

ا ةدد  ن ،وعال حددضةوال طن دد ودااددتوالاردو،ولدد اوندد كواووال ادد وردد والاردوو  ا ددفوةددووتن دد والددضعطوالع ت دد و

 .(14)ا   ا ول ا ة     و

ن  مددد وا ح ددديملوالاةيع ددد وو0799  ددداةضوا بددديفوتددد ووالاردووععنة ددد والاا  ددد والا ةددد     ورددد وةدددا و

دو،وع دداو دداةضوالاعدد ووالعددا و قاععدد والددضعطوالع ت دد وةضددضوا بدداللوحةدد ن وردد والا تددتوالا ةدد     واددضوالار 

،و(15)0799ا ددىوا ادداقوتدد ووعاددضوعنة دد والاا  دد والا ةدد     وعال اددضوالاردفدديوردد والعاشدد وعددووكددان ووالةددافيوةددا و

حةدد و،وعددووا ددتوا نددافوا ح دديملوالاةيع دد وال دد وكانددهو ضثادداوا اةدد وتدد ملوالعدد روعددووالنددام ةواددضوا  دداوا 

 .(16) ووال ئ مو  اطوةضضوالنات وكاوو نفوا ىو ان وع ال واح ضوالون ر  

ع ضددضعواووالاة دداطوالاضائ دد وال دد وكانددهو ن  ددلوعددووالاراضدد  والاردن دد ،وا دديوةددووحددضةوالاناندداداملوال دد و

سدددح واةترااددداوو0799ع  دددهوا دددىوا  ددداوا حةددد و،وادددضوداعدددهوالاردووا دددىواوو نددد رورددد وال ابددد وةوددد وعدددوو  ددد  و

 .(17)ة  والاا   والا ة     وعااليقوعكا  ااور والاردوت ن

ك اواة ووالاردوور والةادووعووآرواناولوو اعاعتوع والون ر وعا نة  ،وك اوط  وعدووا حك عداملو

الع ت دددد واودددددة توعنة ددددد وااددددد كوة دددددىو  دددددمو ض ددددضة،وعتا ناتدددددتواة ندددددهواللقنددددد والانا   ددددد و نة ددددد والاا  ددددد و

 .(18)الاا كاملوالوعض  ور والاردووا ناعئ ول نةا والاردفيوالا ة     واغااو ضةموعتكتوا ة

                                                           
  ايروحطططة 8011-8091محمطططد م طططملحة  سيمسطططة المملعطططة امردنيطططة ال مشطططمية تجطططمض القططططية الفلسطططيينية  (14)

 .111  ص 8011جممعة القم رل   –  علية اممت مد والعلو  السيمسية (رلغير منشو )دعتوراض 
  ايروحطططة دعتطططوراض 8013 -8091 لطططك حسطططيس العلطططوانك  القططططية الفلسطططيينية  طططك جممعطططة الطططدول العربيطططة  (15)
 .111  ص 1999جممعة بغداد   -  علية التربية  ابس رشد(غير منشورل)
  ص 8090   بيططططروك  ماسسططططة الدراسططططمك الفلسططططيينة  8099لعططططم  العتططططمف السططططنوي للقطططططية الفلسططططيينية  (16)

 .899  ص 1998؛ محمد  بد العري  محم ظة  امردس  تمريخ وحطمرل   ممس  دار الفرممس  899
-8093)الطططدار العربيطططة للودطططمئ   ملطططف العطططمل  العربطططك  امردس والعرمطططمك مطططي منظمطططة التحريطططر الفسطططيينية  (17)

-8011؛ حطططمز  نسطططيبة  تطططمرل امردس السيمسطططك المعم طططر مطططم بطططيس  طططممك 8/8391-ر8  رمططط  البيممطططة (8099
 .819  ص 8001  1   ممس  منشوراك لجنة تمريخ امردس  ي8091

 .899-899   8099العتمف السنوي للقطية الفلسيينية لعم   (18)
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عت ددداواووالع   ددداملوالاضائ ددد وا ن  نددد وك دددهوعةدددا  ة،ولددد اوحددد روا  ددداوا حةددد وورددد ور دددال وع   ددداوا دددىو

 .(19)(ا  ائ ت)ال ئ موا    وةضضوالنات و ض غاوايااواووفواصوالاضائ  وو   د وا ىوح روع و

ل قدددددد  والندددددد املوو0799ردووردددددد والةالددددددالوعددددددوواودددددد  ووالةددددددافيوعاددددددضواع اددددددهوا  دددددد والةدددددد  توشدددددد اطوالا 

،وعا رة وتال واصوالاضائيو نة  والاا   والا ةد     ،وع داو دكوا دىوعز دضوعدووا  داة وال د و(الا  ائ    )

  ا دددددداوا حك عدددددد والاردن دددددد ،وععدددددد ومدددددد اولددددددمو نددددددض والددددددضعطوالع ت دددددد و  وة ددددددتول ددددددا  والاردووردددددد وردتوالندددددد املو

،وعاتددا والندد املوالاردن دد و(20)حددضثومدد وا د ددادوا ح دديملوالاةيع دد وا  دد   واددضوالاردوو،وعالدد  (الا دد ائ    )

،وع دداو ادوردد واعن ددضوالعيادداملو(21)عالن ددادةوالاردن دد وبعددض والةادداءةوع قزمدداوةددووح ا دد والةددكاووالا ةدد     و

وا  اوا حة ووةدوو  داوالعياد ورد ومد  وا دضةوادائي لةد  توانبدركوبعدضوبعدضوحادود وا: "ت ووالض ض و،وعاضوةبرة

وعددوواوو  ددض او ددا وال دد اموة ددىوا دد ائ ت،وعتددال ض ولددمو كددووا  ادد وردةواعددتو
ا
ح اائندداوالعدد رو  ددا    وتددض 

 .(22)"ك   وعوو ان ام،وعاةترفوتوووتادرتامولمو  م ن وعحة ،وتتوةنضملولةافي

وردد والعيادد وعددات ووا حك عدد والاردن دد وععنة دد والاا  دد وو0799احدضثوانددض توحدد رو
ا
الا ةدد     ،و  دد را

ددتواعض ددراوةددوو( ا دد ائ ت)ا وددارك ور دداطوا ناععدد والا ةدد     ووردد والةدداح والاردن دد و  ار دد وااددال مواددضو
ّ
عة

 ع دددددددهوالاردوو ادددددددا و راة ددددددداول ادددددددضائ  ووو0799الددددددد اضوالع  ددددددديول  ز  ددددددد ،واةددددددديطومز  ددددددد وحددددددد روحز ددددددد اوو

  ،وة دددددىو وددددد و لددددداو  ددددداةضملو،وعادكوا دددددىوحدددددضعثواعددددداعووتددددد ووالاردووععنة ددددد والاا  ددددد والا ةددددد   (23)العددددد ر

وعددددووالاراضدددد  والاردن دددد %( 91)الع   دددداملوالاضائ دددد وت ةددددض و
ا
،وع لدددداولتزا ددددضوةددددضدوالا ةدددد     ووردددد و(24)ان ياددددا

 .(25)0799بعضوح رو%( 91)الاردووا ىو

                                                           
  ص 8001   ّمطططمس  احمطططد  بطططد الطططرحي  السريلطططة  امسطططتراتيجية امردنيطططة وارتبمي طططم بملقططططية الفلسطططيينية (19)

389. 
؛ بططدر  ططيتمس الممطططك  13-11  ص8091الحسطيس بططس يططرل  حربنططم مططي اسطرائيل  بيططروك  دار الن ططمر   (20)

  رسطملة ممجسطتير غيطر منشطورل  عليطة العلطو  السيمسطية  الجممعطة (8019-8011)الم رية  –العرممك امردنية 
 .11  ص 8001امردنية  

 .389ة  الم در السمب  ص احمد بد الرحي  السريل (21)
    ص 8011الحسيس بطس يطرل  م نتطك عملطا  ترجمطة غطمزي غزيطل  لبنطمس  الماسسطة الم طرية للتوزيطي   (22)

09. 
 .199غمزي ربميعة  الم در السمب   ص  (23)
غيطر )  رسطملة ممجسطتير 8019 -8091 لك محفوظ  زيز السفمف  مومف م ر مس القططية الفلسطيينية  (24)

 .818  ص 1993جممعة المو ل   –لية التربية   ع(منشورل
 .39  ص 8011يزيد يوسف  ميغ  امردس والفلسيينيوس  لندس  ريمض الريس  للنشر   (25)
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 لميــاء صفــاء حســـن. د"        دراســـة تاريخيــــة "  0791_0791األردنيـــة  –العالقـــات السياسيــة المصريــة 

 

عادددضوا دددا اةهوعنة ددد والاا  ددد واوو   دددموا دددترا  م  وعطن ددد وة   ددد ،واندددضو  ةندددهوعدددوواوو م ددد و

مل،وك دداواة ندهو مند ودا ل داورد وا نا ةدداملوالضاا  د والع ت د ،وعمد اوعداوا دداووح ل داوع  دض ووعدووكدتوالا   دا

 .(26)ل اواوو ا نىوا ةاةضاملوعووالانة  والع ت  ،وع    اوعووع  وال  وتن هوة ىوةيااملوا   وعع ا

علةددووبعددضوع ااندد والدد ئ موا  دد  وةضددضوالناتدد وعا  دداوالاردفدديوا حةدد ووة ددىوادد اروعم ددموالاعددووراددمو

عدددووالاراضددد  والع ت ددد ،و( الا ددد ائ    )،والددد  و كدددضووسدددح والنددد املو0799ال دددادروبعدددضوحددد روحز ددد اووع ( 191)

والا ةد     ووالند ارو و( 191)ال  واحا تااور واوناءوا حد ر،وعا د اءواةد   وةادلد و ودك  والي عد و،وةدضة
ا
اةتراادا

   وعدوو اند وعع د وعالاردووعدوو،وة دىو ود و لداو د   ملوالعياد وتد ووا ناععد والا ةد  ( الا  ائ   )تال   دو

 . (27) (191) ان وآا ،وبة  و مام   اوالن   والا ة     ،وعاض ل  اولن اروعم موالاعووالضع  ورامو

لددمو ةددووالدد ئ موةضددضوالناتدد ويعتددرضوة ددىوراددضوا نة دداملوالا ةدد     ولندد اروعم ددموالاعددووالددضع  ،و

ةضضوالناتد و لدا،وح ن داوالاندىوعد وادادةوح كد وبو صوالاويع ضوع  وا ىوال ق  وة ياا،وعاضو ة ووال ئ مو

اددددا وردددد وع دددد وع كددددضاوةددددض وع دددد دواعددددارضوتدددد ووع دددد وعح كدددد واددددا ،وعاوواضدددد طوكددددتوعددددووع دددد وعالاردووتندددد ارو

و
ا
عم دددموالاعددددووالدددضع  ،و دددداءو نددداو  ةددددوواوو انددددلوع الددد وكددددتوعدددووع دددد وعالاردووع ددد ر اوا اوطضددددلو  ض نددددا

،واعدداوتال ةددض وا ددىوا ةدد  و،وادد ووع دد واع دد
ا
مواووالندد ارو  انددلوع ددال ام،وعاوومدد اوالندد ارولددمو  ادد و ددح اا

 .(28)عووا  ةم،ول لاول مومناكو   و ضة كموا ىوةض واض لا

ع ضددضعواووالدد ئ موا  دد  ونادد وردد وااندداتوا ناععدد والا ةدد     وال دد وكانددهو دد اضوادد اروعم ددموالاعددوو

وعددددووالا دددان اروردددد والاعاددددات( 191)رادددمو
ا
الة ا ددد  ،و  دددد  اوبعددددضوحدددد رووت   دددد والنةدددد وا  ددد   ول انددددلون ةددددا

 .ال  و ض هونةة ولكتوالضعطوالع ت  0799حز  اوو

و(29)اعاوةيا والاردووع وا ناعع والا ة     ،وعال  و زاعنهوبعضوا اراملوعد    وا د وا ب طد  وال ابد و

ال دد وةةةددهوالا  دداتوالع  ددي،وععددووبعددضماوعم ددموألاعددووالددضع  ،والدد  وةةددموالا  دداتوالددضع  ول  دد والاردوو

عدددد وعنة دددد والاا  دددد والا ةدددد     وردددد وع ااددددفوعاناا دددد ،وعت دددداواووالاردوواددددضوااادددداروالاادددداعضوعدددد وال   دددداملو

                                                           
 191غمزي ربميعة  الم در السمب   ص  (26)
  بيطططروك  ماسسطططة (8019-8091)امسطططرائيلك  –مطططراراك اممططط  المتحطططدل بشطططمس  ليسطططيس  ال طططراي العربطططك  (27)

-8018؛  ططططمنك سيططططر  مجمو ططططة البيمنططططمك الوزاريططططة امردنيططططة  801-801  ص 8011الفلسططططيينية   الدراسططططمك
  بغطططداد  دار 8013-8011؛  مطططر السييطططف  م طططر والحطططرف مطططي اسطططرائيل 189ص . ك.    مطططمس  د8013

 .889  ص 8011الحرية لليبم ة 
 .30ص    8011محمد حسنيس  يعل  اليري  ال  حرف رمطمس  بيروك  دار الن مر   (28)
وزارل السمرجيطططة  معتبطططة الطططوزارل  تقريطططر اممطططيس العطططم  : للمزيطططد مطططس التفم طططيل  طططس مطططاتمر السريطططو   ينظطططر (29)

؛ سطمير ميطموي  امردس  طك 9  ص8091ايلطول   88لجممعة الطدول العربيطة  طك دورل انعقطمدض الدطممس وامربعطيس  
 .199-191  ص8011   ممس  8091حرف 



 

 

  20 

    

دتقابلية في صيغ 
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ا اادددضةوعدددووا دددتوا ددداعادةوالاراضددد  وا اا ددد ،واندددضوكاندددهو  ا ددد والاردوو  ضندددىوالع دددتوالة ايددد  و  دددتر اتو

،وا ديو(30)ا ةد     النضووعال ا والغ ت  ،وعل موالع توا ةل وال  وكاندهو نداد وتداوعنة د والاا  د وال

ةدددوواشددداضادوا بددديفوتددد ووالاردووععنة ددد والاا  ددد والا ةددد     ،وبةددد  ورادددضواح دددضوالودددن ر واوو اادددضثو

 .(31)احضواعو اااعضول ة   والن   والا ة     ،وعكاوو ن ضوت لاوا  اوا حة و

اددا وهد وا حو0799كاندهو  ا د والد ئ موةضدضوالناتد و مدا وا ناععد والا ةد     وبعدضوحد روحز د اوو

ع لداو  دا ضا وا ناععد والا ةدد     و" (32)ة دىوا ناععد والا ةد     وع مند وتدضاع اوعدد وا حك عد والاردن د 

،وعط ددد والددد ئ موةضدددضوالناتددد وعدددووح كددد و"،وتا دددالو كددد وو ددديحناوال دددروعةددد عط(الا ددد ائ    و)رددد وتددد اة اوعددد و

 ددننض ولةددموكددتوعدداوفةددا   وعة ددىومدد اوالا دداوواونندداو"ا ناععدد واوو كدد ووعةددان  وةددووا حك عدداملوالع ت دد ،و

 .(33)"عووة و 

تض ملوا حك ع وا     و ضر  والاضائ  ووعووةنات وح ك واا ور و  ناءوع زع دضمموتا  دلح ،وعكداوو

 .(34)عياموعوويعبروعوو  ناءوا ىوالاردو،وععوووموالعض روا ىوال ا والغ ت  

 كد وا ناععد ،وع لداوعدووال دع واوو ا دضكو حو0799اتضاهوا حك ع والاردن  وبعضوح روحز د اوو

لن دد وح كدد وا ناععدد والا ةدد     وردد واراادديااون دد او  ا دد اوعةةددة  اوعشددعض ا،وااك عدد والاردووكانددهواعددافيو

ة ياداوالدضااتوةندا،وعمد والاطد طوتد ووا د صو( ا د ائ ت)عووال عفوبة  وال ز  د وعلدضاااوادووع ا  د وعد و

ع ادددضالوا ةددداةضاملوا ال ددد وعدددووبعدددضوالدددضعطووا  ا  دد والع ت ددد ،وع نددد موا ددداوفةدددض وةال ددد وعدددووالا ةددد     و

 .(35)الع ت  وة ىوا نة املوالاضائ  

ادكو لاوا ىوا د دادوال وداصوالعةدة  و نة د والاا  د والا ةد     وة دىوادووعادفواطديقوالنداروتد وو

 ا ددتوالاردووعةد عل  وال ودداصوالعةددة  ول  نة د وا ن  ندد وعددوو( ا دد ائ ت)،وع دداو عدتو(ا د ائ ت)الاردووعو

 .(36)0791ا ا،واناعهوتا   اوا تاملوةن ا وة ىوعن ن والغ روالو ال  ور وا باعموةو وعووشضاصوارا

                                                           
 .813  ص 8000عمليمك السر   ك الشر  اموسي  بيروك  دار الفمرابك للنشر   دنمس ابو  ودل  اش (30)
 .899  ص 1   8019محمد  وزي  استراتيجية الم ملحة  القم رل  المستقبل العربك للنشر   (31)
 .898الم در نفسم  ص  (32)
 .30محمد حسنيس  يعل  اليري  ال  حرف رمطمس  ص  (33)

(34)
F.R.U.S 1964-1968-vol.xx,Telegrame from the Department of State to the 

Embassy in Israel. Washington, November, 25,1967, p:289.  
  امردس  منشطططوراك معتبطططة المحتسطططف  8001-8011سطططليممس موسططط   تطططمريخ امردس  طططك القطططرس العشطططريس  (35)
 .311  ص 1   8008  1ي
  (898)تجطططمض شطططر  امردس  مجلطططة الشطططاوس الفلسطططيينية  العطططدد  شطططم  الطططدجمنك  امسطططتراتيجية ال ططط يونية  (36)

 899  ص 8019بيروك  نيسمس 
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اووالاردوولدد موالض دضوالع  دديوال ح ددضو"عة  دا،واة نددهوا حك عدد والاردن د وت اندداوع   دداوا دىودعطوا  ا  دد و

والد  و  ا داوحدضعداوعوددترك وعد وا د ائ ت،وعة ددىومد اواد وو  وة ددتو دادوادضوالعددضعو مد واوو
ا
 كد وو  اة ددا

وعدووع ادفوة  ديوع حدضوعاووا حك عد والاردن د ولدوواةد  و
ا
عووايطوا د وعانا دن وع  ا د وعودترك و دزءا

  دد واعدد وكانددهواوو نادد دوتددو وع اددفوار مددا  وة ددىومدد  وال دد رة،وعهدد وع دد   وة ددىواوو اددااخوة ددىو دديع و

 .(37)"الاردو

( ا دد ائ ت)ك  وةةددة   وحن ن دد ولدددواووال ودداصوالعةددة  و نة دد والاا  دد والا ةدد     ،وادكوا ددىوعودد

 .(38)(الا  ائ    )بة  وال ق املوعووو ان والاضائ  ووة ىوالضعر املو

وة ددىو  دداوالع   ددامل،وااعددهو
ا
بوددووالاراتادداوة ددىوا اةددضوالاددضائ  ووال دد وت غددهو رعتادداوردد و( ا دد ائ ت)عردا

ولادددا و0791،ورددد وا حددداد وعالعوددد  ووعدددووآ ارو(39)عع كددد والة اعددد 
ا
عادددضوا دددا اتوا قددد غو. (40)الددد  وكددداووع كدددزا

و الاردفديوعالدد  و ضة داوا ناععدد والا ةدد     وعناععد وال قدد  وعارالددا والعدضعوة ددىو دد كوارضوا ع كد ،وعاددضوةددضة

 .(41)(الا  ائ   ) –اعطون  ور و ار  وال  اتوالع  يو

بعدددددددضوعع كددددددد والة اعددددددد ،واك ةددددددد والادددددددضائ  ووااةدددددددضةوة   ددددددد وعدددددددووالاو  دددددددضوتددددددد ووتدددددددا فوا ق دددددددام رو

علنددددددضوااعددددددهوبعددددددضوالددددددضعطوالع ت دددددد وتددددددضةموالانة  دددددداملوالا ةدددددد     وة ددددددىوالاراضدددددد  والاردن دددددد ،و،و(42)الع ت دددددد 

 .(43)عاعضادماوتا ع اطوعالةيو

لدددددمو  الدددددد وا حك عددددد والاردن دددددد ورددددد وا ددددددا  اروا ناععددددد والا ةدددددد     ورددددد و  ددددددع ضوكااح ددددداوا ةددددددل واددددددضو

ورددد و( ا ددد ائ ت)يع ددديولددددو،وال ددد و ن  دددلوعدددووا اةدددضماورددد والاراضددد  والاردن ددد ،و وو لددداوالاعدددتو(ا ددد ائ ت)
ا
عبدددرروا

                                                           
 .91-91  ص (18)  وديقة رم  8013   ّممس  8019الودمئ  امردنية لعم   (37)
  ص 8003  ( .د)  ترجمطططة بطططدر الر طططم ك  8013-8091حطططميي   طططروز   الحطططروف العربيطططة امسطططرائيلية   (38)

131. 
بعططر سطططمزر المجططملك  الملططف التطططوديقك لمعرعططة العرامطططة  : س التفم طططيل  ططس معرعططة العرامطططة ينظططرللمزيططد مطط (39)

   ّمططططمس  مديريططططة 8091آاار  18؛ معططططس ابططططو نططططوار  معرعططططة العرامططططة 8011دراسططططة ودمئقيططططة ميدانيططططة  امردس  
ارل الدقم ططة  ؛ محمططد حسططيس محمسططنة   ططفحمك مططس تططمريخ اردس وحطططمرتم   ّمططمس  وز 8011الميططمبي العسططعرية  

 .131  ص 1999
   ّمططمس  دار 8019 -8091احمططود الل م ططمة  المسططتجداك العسططعرية والسيمسططية  لطط  السططمحة امردنيططة  (40)

 .91  ص 1993السليج للنشر  
محمد سطلممس الطدجمنك الطداودي  منطار سطلممس الطدجمنك  النظطم  السيمسطك امردنطك ارعمنطم ومقوممتطم   ّمطمس   (41)

 .813  ص 8003المنيوبرس  
 .819  ص 8010اميس م نم  التحديث وامستقرار السيمسك  ك امردس   ّممس  الدار العربية للنشر   (42)
  8019سليممس موس   و فك التل   طورل شس طية   طك عتمبطمك القططميم العربيطة   ّمطمس  اللطواي للنشطر   (43)

 .91ص 
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 ةة ددفوالاراتادداوا ق  دد وة ددىوالاراضدد  والاردن دد ودعوو    ددزوتدد ووا  اادد والعةددة   واعوا ضن دد ،وك دداواووا حك عدد و

الاردن دد و اةددا   و م  ددضوفودداصوا ناععدد والا ةدد     وتندد اراملواددضو كدد ووعا  دد وة ددىوالاردو،وعردد وال ادددهو

ع ااادددد و فةددد اقوا حك عدددد والاردن ددد ورددد و  دددد  ااتااوا  كدددضةوة ددددىووناةددداواتدددضاهوا ناععدددد والا ةددد     وال دددر 

 .(44)ش ة  والن اطوالا ة  ن وع و  ض 

،وعدووا ددتو    دتوا نة دد و(45)ة دىو  وحداط،وانددضوحدضثولندداءوتد ووالدد ئ موةضدضوالناتدد وعو ا د وة اددامل

عدووا ددتوا ح دد طوتالةديو،وعاددضوااتددرووالد ئ موا  دد  واوويةدداا وععداو ا دد وة ادداملوا دىوالا اددادوالةدد ا   و

 .(46)ة ىوالةيو،وعاداعهوعا  ضاملوا ناعع والا ة     و ا قواضرةوع  وة ىو زع ضماو اا

اوو  ةددد لوع ددد وعددد وح كددد وادددا وع زع دددضمموتالةددديو،وكددداووعةددداروا دددلوالاردن ددد و،و  ددد  اوبعدددضوعتدددد طو

  و  دداوالا دد راملوطددائ   ووا ددىوع دداروةّ دداووعا  ادد ووتالةدديووا   ددتوا ددىور دداطوا ناععدد والا ةدد     ،وبةدد

ا ددىوع دد و اندداتوالدد ئ موةضددضوالناتدد وتا عاندداتوو(47)اددا وا  دداوا حةدد ووتار دداطورئدد موع رائدداوت قددهوالا  دد في

 .(48)ةوودةموا ناعع والا ة     

                                                           
 .889احمود الل م مة  الم در السمب   ص  (44)
سيمسططك  لسططيينك  احططد رمططوز حرعططة النطططمل ( 1999تشططريس الدططمنك  88 –8010اف  19) ر ططمك يمسططر  (45)

الفلسططيينك ولططد يمسططر  ر ططمك والملقططف ابططو  مططمر  ططك القططدس واسططمم الحقيقططك محمططد  بططد الططراوف القططدول  اعمططل 
السطططريجييس  دراسططتم الدمنويطططة  طططك القططم رل  ودسطططل عليطططة ال ندسططة وبعطططد تسرجطططم مططس الجممعطططة ا طططب  رئيسططم لرابيطططة

حططمرف مططي القططواك الم ططرية طططد  8019الفليسططينييس  ططك القططم رل و مططل م ندسططم  ططك م ططر والعويططك و ططك  ططم  
وططي المنيلقطمك امسمسطية لحرعطة = =العدواس الدردطك برتبطة رميطف بعطد تسطريحم  طمجر كلط  العويطك وشطمرا  طك

مططس سططرل المجلططس الططوينك يينية انتسططف رئيسططم لمنظمططة التحريططر الفلسطط 8090شططبمي  3  و ططك 8010 ططت   ططم  
 ورشطط  يمسططر  ر ططمك النططمي  الرسططمك الفلسططيينك بعططد  ططوز حرعططة  ططت  بمعدريططة  ططك منظمططة التحريططر الفلسططيينية 

وشطمرا  طك  يطمدل امحطداث التطك ومعطك  طك امردس . بمس   ت  رئيس اللجنة التنفياية لمنظمة التحريطر الفلسطيينية
محمد األسود  الموسطو ة الفلسطيينية  بيطروك  الطدار العربيطة للموسطو مك   بد الرزا  : للمزيد ينظر 8019 م  
 .103  ص 1  مج(ك.د)
محمطططد مسلطططوف  :  نطططري لطططورانس  اللعبطططة العبطططرع  المشطططر  العربطططك المعم طططر وال طططرا مك الدوليطططة  ترجمطططة (46)

 .190  ص 8001م راتم  دار مريبة للنشر  
سيمسططك (: 8090آاار  19 -8091تشططريس امول  1/ 8009عططمنوس الدططمنك  39 -8083)ب جططك التل ططونك  (47)

 -8013)اردنك تسطر   طك عليطة الحقطو   طك جممعطة دمشط   تقلطد منم طف مططمئية عديطرل  ا طب  وزيطرا للداسليطة 
  عططمس لططم دور م طط  (8091 -8098)  ووزيططرا للسمرجيططة مططس  ططم  (8019 -8099)  دطط  رئيسططم للططوزراي (8019

غمزي منمطل بسيطك  ب جطك التل طونك ودورض  طك مططميم امردنيطة : للمزيد ينظر.  ك التقمرف بيس امردس وم ر
؛  بططد الو ططمف 1993  رسططملة ممجسططتير غيططر منشططورل  عليططة امداف  جممعططة اليرمططوا  امردس  (8019-8019)

 .119  ص 8العيملك  الم در السمب    
 .99-30محمد حسنيس  يعل  اليري  ال  حرف رمطمس  ص  (48)
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ا ددداغ هوا نة دددداملوالا ةددد     ،واةددددامتوا حك عدددد والاردن ددد وبعددددضوعع كدددد والة اعددد ،وعاادددد عاو ن  دددد وو

عاتدددددد  والاردن دددددد وعا ددددددضووال ئ ةدددددد ،وعاتددددددضا اويوددددددك  وودعلدددددد ودااددددددتوععةددددددة اتاموععةددددددا دةاتامودااددددددتوال

 .(50)(الة   ول  ناعع )،وك اواغاموراع اوشعارو(49)دعل 

ع ضدددضعواووعنة ددد والاا  ددد والا ةددد     وادددضو مددداع ملو ددد   والضعلددد ورددد واددد ضوع  دمددداوة دددىوالةددداح و

عكدداوو تددضوة ددىوا حك عدد والاردن دد والاردن دد ،وعاوو دد   والضعلدد والاردن دد وة ددىواراادديااو عمدداطوا دداول  نااودد ،و

 .عووا  ا والا  اءاملوالي ع و  ا   والاحا ا ملوكاا وعوو ان وعنة  والاا   والا ة     

،وتدددد وو0791عاددددضوادكو لدددداوا ددددىوحددددضعثواعطوتددددضا وعةددددل وردددد وةّ دددداوو دددد  والةددددافيوعددددوواودددد  ووالةددددافيو

،و(51)الدد  وو  ا د ووا دىوكاائد والن دد وعم  ةد وعدووالند املوالاردن د وععم  ةدد وعدووالادضائ  ووالا ةد     و،

عال ددد وهددد و دددزءوعدددووعنة ددد وال ددداةن والةددد ر  ،وعادددضوادكومددد اوالاشددد ضاكوا دددىوعنادددتوعددداو  ندددتوةدددووا ةددد و

،وعا ة و ن دواردن  و،وا ا  والاش ضاكوت ووا ائتوا ناعع ،وعا حك ع والاردن  وا دىواوو دمو
ا
عةو  ووعضن ا

  و،وح دددالو  تددد  اوا دددىوا اددداقو دددنةموال  ددد دوالا ةددد  ن ،وعألاعددد وةندددضوا اددداقوتددد ووا حك عددد والاردن ددد وعالادددضائ

 .(52)ا  مور وم اوالا ااقوم وعن والاضائ  ووعووح توالةيو،وعار ضاءوال ضاووالعةة   

( الا ددددد ائ    )،و  ددددد  اوبعددددضوا دددددا وال ددددائ املو(الا دددد ائ    ) –تددددض والادددد   و دددددضروة ددددىوا حدددددضعدوالاردن دددد و

عكاندددددهوالا ادددددا،و  دددددع ضوالاددددد   وتددددد ووا حك عددددد والاردن ددددد وو0791ن ددددد ورددددد وآروتدددددال ق  وة دددددىوبعدددددضوا نددددداطلوالارد

 .(53)عا ناعع والا ة     ،و    اوبعضوعاوآلهوال اوا ناعع ور والاردووا ىواوو  ض ودعل ودااتودعل 

الا ةد  ن وبعددضواتااع دداوا حك عدد والاردن دد وتددالا اط وعدد وو–ردد و ددو  جوالعددضاءوالاردفدديو( ا دد ائ ت)ناحدهو

 والا ةددددد     ،وع اددددد اوا ددددداوناهوة   اتاددددداوالاناناع ددددد وة دددددىوا حدددددضعدوالاردن ددددد وع  ددددد  اوة دددددىوالةدددددكاووا ناععددددد

 .(54)ا ضن  و

                                                           
 .819س م نم  الم در السمب   ص امي (49)
  8011بمتريططا سططيل  امسططد  ال ططراي  لطط  الشططر  اموسططي  بيططروك  الماسسططة العممططة للدراسططمك والنشططر   (50)

 .111ص 
 ططك احططدع عتمئططف منظمططة ال ططم قة  وعططمس منظم ططم ظططم ر دبططرس  و ططو طططمبي سططمب   ططك : عتمئططف الن ططر (51)

الطط   جططو   1/88/8091السططلمية بمنمسططبة اعططرع و ططد بلفططور يططو  الجططيال السططوري الططاي حططول المظططم رل الشططعبية 
الودطمئ  امردنيطة : للمزيطد ينظطر. مسل   ل  السطفمرل اممريعيطة  طك  ّمطمس ممطم ادع الط  سطقوي العديطر مطس القتلط 

  (133)  رمططط  الوديقطططة 8013   مطططمس  دائطططرل الميبو طططمك والنشطططر  وزارل الدقم طططة وام طططر  امردنيطططة  8091لعطططم  
 .308ص 

 .811اميس م نم  الم در السمب   ص : للمزيد مس التفم يل  س بنود امتفم  ينظر (52)
(53)
FR.U.S, 1964-1968.vol.xx.Telegram from Department of State to the Embassy in 

Israel, November 25, 1967, p:292,  
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ع ددداوادكوا دددىوحدددضعثواشددد ضاكاملوعةدددلح وتددد وواددد املوحددد ووالضاد ددد والاابعددد ول   دددا،وعالادددضائ  و،وح دددىو

 نمادوتدددال ئ موا  ددد  و عشددداوألاعددد واووُ ادددضثوحددد روام  ددد وتددد ووال ددد ا ووع ددداوداددد ور ددداطوا ناععددد وا دددىوالا ددد

 .(55)ل اضاتور واة   وا وك  

كددداوور  والددد ئ موةضدددضوالناتددد ،ومددد وةدددض والادددضاتوالا ةددد  ن ورددد والوددد عووالة ا ددد  ولددديردو،وعلةدددوو

وع ناا هوعكا ملوانضاءوةووحضعثوح رو م   ،و ضاتوال ئ موةضضوالنات 
ا
 .(56)ةنضعاو ادملوالاحضاثو  ءا

   د واياداوعع اد وعداو ادضثورد وو0791لةدادووعدوواود  ووالةدافيوعار توت ا  و  دىوا  داوحةد ووورد وا

 .(57)الاردووعووا توعاابع والاع روة ىوع   اوالفح  

ك ددداوط ضدددهوا نة ددداملوالا ةددد     وعدددووالددد ئ مو  ددداطوةضدددضوالناتددد والادددضاتو  ندددافواددد روالنددد املو

 .(58)الاردن  ول     املوال  و ا  كزوايااوا املواا 

ال ئ مو  اطوةضضوالنات ،وانا وت اد وحةد والامد اطوورد والةداب وعدوووا اماروا  اوا حة وول الض 

ر وةّ او،وعر وال اهوناةداوار دتوا  داوا حةد ووت ا د وا دىوالد ئ مو  داطوةضدضوالناتد وو0791او  ووالةافيو

ول ا توعاو و ا دضوةنضدا ،و دضاتوا قد غو
ا
  بر وايااواووا ناعع وه وا ة عل وة او اضثور والاردووع ااش ا

وة ىوألاعوو0791ضوعن والام اطور وال اب وعوواو  ووالةافيوعا  
ا
وة ىو يع وا  اطن ووعحاةا

ا
 .(59)ح تا

اا وا  اوا حة ووتز ارةوا ىوال ئ مو  اطوةضضوالنات ،وبعضو  اوالاحدضاثوعادضواع د وا  داوحةد وو

،وعل ددداوناددددائجوا مات ددد وة ددددىوالعدددض
ا
ع،والاواغادددداو نا ددد وردددد واددديطو  ددداوالز ددددارةواووالع   ددداملوالاضائ دددد وع  ددد و ددددضا

( ا د ائ ت)ا بدررول ن دا وبع   داملوةةدة   وادضوالاردو،وع  د  اواوو( ا د ائ ت)ا ق ا والاردن  ،وعم اويع يولدد

عددددددووا اتادددددداوة ددددددىوا حددددددضعدوالاردن دددددد ،والاواووالدددددد ئ مو  دددددداطوةضددددددضوالناتدددددد وارادو ان ددددددلوالاادددددداممو% 91  دددددد و

،و  ةدددددوو"مدددددمونددددداووط ضددددد و( ادددددا )ةددددد     ووتاددددد تواوواةددددد فوالا "عالا ةددددد لوعددددد والادددددضائ  ووعاددددداطوالددددد ئ مو

 .(60)الا ة لوعع م،وع م واوو   عن اوالاضائ  ووعاغ   اوالةن وت نةموعت يام

عع  دداو ةددووعددوواعدد ،وانددضوعااددهوع دد وع اددفوا ح ددادوتدد ووا حك عدد والاردن دد وعا ناععدد والا ةدد     ،و

عدد وكددتوالن ددلواالدد  ونادداب وتدداو"تدد ووالدد ئ مو  دداطوةضددضوالناو0791انددضواة ددووردد والاا دد وعددوواودد  ووالةددافيو

                                                                                                                                                                                
 .191 نري لورانس  الم در السمب   ص  (54)
 .8091تشريس الدمنك  1   ك (1081)القم رل  العدد جريدل ام را    (55)
 .8091تشريس االدمنك  1   ك (1081)جريدل ام را   القم رل  العدد  (56)
 .310  ص (111)  رم  الوديقة 8091الودمئ  امردنية لعم   (57)
 .311  ص 1   8011  القم رل  معتبة مدبولك  91 بد العظي  رمطمس  تحيي  امل ة م ة يونيو  (58)
 .8091تشريس الدمنك  1   ك (10081)جريدل ام را   القم رل  العدد  (59)
  بيطروك  ماسسسطة 8019-809 بد المجيد  ريد  مس محمطر اجتمم طمك  بطد النم طر العربيطة والدوليطة   (60)

 .893  ص 8010امبحمث العربية  
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 لميــاء صفــاء حســـن. د"        دراســـة تاريخيــــة "  0791_0791األردنيـــة  –العالقـــات السياسيــة المصريــة 

 

  ددددد راملوا  ادددددفوالاوواننددددداوح   ددددد ووة دددددىواوو و كددددد وومنددددداكو دددددضايملو  ةدددددوو وع   ددددداورددددد و ددددد وعتددددد هوا ددددداو

عاددداع ملوالا ددداغيطوا بدددارو ولي عددد وعاوومنددداكواةاضددداراملو مددد وع اةاتادددا،وعمددد واةاضددداروالةددد ادةوالاردن ددد وا دددىو

 وعوواووا  اوا حة وو  فو مضوع    ول ااداممودعوو اداامو ان وا  لح والن ع  والع  ا،وعانن وة ىوون

 .(61)"الاع ر 

ك دددددداواووالددددددد ئ موةضددددددضوالناتددددددد ،وحددددددالوا  ددددددداوا حةدددددد ووة دددددددىوااا دددددداروا ةددددددد عل ووالاردن دددددد وولي  ددددددداطو

تا ناععدددد ،وبوددددد صو وو ك نددددد اوع ددددوو ةدددددلو ادددددموالا ةددددد     ووعابعددددادوعدددددوويةدددددع ووا ددددىوالدددددضووعال ا عددددد وتددددد وو

 .(62)الة   وعا ناعع 

 وواوو  ا دددد والدددد ئ موةضددددضوالناتدددد و  عددددهوتدددد ووا ب ددددار و،وا ب دددداروألاعطوالددددضةموعددددووادددديطودة  دددداوا

؛واعدداوا ب دداروالةددافيووا دد ودةددموع دد ول   دداو(63) (ا دد ائ ت)ع و  ددضماوال  ددر ول  ناععدد والا ةدد     ،وردد وادد رو

،وعاوةدضاوالااداعضوا حة وور وا ضاتوال  ائتوكاا والضت  عا   وعالة ا   ،وعووا تو ا   وال ا والغ ت  

 .(64)(ا  ائ ت)ع و

،و دددادولدددضكوادددادةوا قددد غوالاردفددديوسدددبووشدددض ضوادددضوا ناععددد والا ةددد     ،ولندددضو0791تا ددد طوةدددا و

كانهوال رو املو ضعك،وا واةد  والااد اروال ةد   ول دضعر املو( ا  ائ ت)اةانضعاواووالع   املوالاضائ  واضو

،وعردد وال ادددهوناةددداو(ا ددد ائ ت)ندداصوا  ا  ددد وعدد والا دد ائ    وا ددديوةددووع ددد دممودااددتوةّ ددداووبع ددضاوةدددوون

 . (65)  ااضعووتا  ااتامونةا وا   ة والاردن  وعا ان ياا

عكدددداوو تددددضو حددددضكواالةدددد  ا ووعددددوواوو( ا دعا  دددد والةدددد   )ادكو  ددددىو و دددد موندددد توعددددووا حةددددمويةددددرىو

 . (66) اةمو  اوا ةول ول ا ح ا

حةدددمورددد والاردو،واا ن ددداواتدددض و ا ددد وة اددداملواننةددد هوا نة ددداملوالاضائ ددد ورددد واراماددداوبودددووونةدددا وا 

،واة دووت اد وولد مولض داو(68)،وتدض وعدوو ا دىوح د دة(67)0797رئ ةاو نة  والاا   والا ة     ورد وشدضاصو

                                                           
 .8091تشريس الدمنك  89   ك (10019)جريدل ام را  القم رل  العدد  (61)
 .893؛  بد المجيد  ريد  الم در السمب   ص 891  ص 1محمد  وزي  الم ملحة امستراتيجية    (62)

(63)
FR.U.S, 1964-1968.vol xx, Telegram from Department of Stats to the Embassy 

in Israel, November, 25 1967, p: 292.  
 .33  ص 8008ّممس  محمد ابرا ي   طة  امردس وماتمراك القمة    (64)
 بطططد الطططراوف احمطططد  مطططر  :   ترجمطططة8019 -8011مطططملعو  عيطططر   بطططد النم طططر والحطططرف العربيطططة البطططمردل  (65)

 .191 -198  ص 8010القم رل  ال يئة العممة للعتمف  
 .319 بد العظي  رمطمس  تحيي  امل ة  ص  (66)
  ص 8000  1دراسططمك الشططر  األوسططي  يجططواد الحمططد  مططدسل  لطط  القطططية الفلسططيينية   ّمططمس  مرعططز  (67)

391- 391. 
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،واندددضودةددداو  دددىوا ددد ونةدددا وا حةدددمورددد و(69)،وووووووووووووووووووووووووووووووواعددداو ددد رجوحددد غ(ا ددد ائ ت)ةدددضعو ددد كو

 .(70)(ا  ائ ت)ا  وا ىوااةضةوت ض و ن  لوعيااوالع   املواضوالاردووتحق واووالا ة     ووتا

ولدمو دا ةووا ناععد وعدووالاغ غدتورد وتدا فوالند املوا  ة د و
 
اووم اوالنزاتولدمو اةدموتد ووال د ا وو  

الاردن دد ،ولا دد ووا اااةدد وة ددىوالاددضائ  ووةنددضعاو ا نددىواعاعدد والاادد كواددضوالاددضائ  و،وع والنةددا والاردفدديو

ثوتدددد اةاوردددد وتددددا فوا ناععدددد ،وعت دددداواووالنةددددا والاردفدددديوكدددداوولض دددداو ندددد ووكاعددددتوتاددددضعث،وا ددددا اتواوو اددددض

اد املوالاعدوو)تضا وت ووال  ا و،ول اوش توتاضر  و  غوت غوةضد وحد ا  و دضع ووالدفوعنا دتوةد فوتو دمو

 .(71)(ا با 

 .(72)0791  اةضملوحضةوالا   وت ووا حك ع والاردن  وععنة  والاا   والا ة     ور وتضا  وةا و

وة دددىوالع   ددداملوالاضائ ددد والا ةددد     ،وااددديو(الا ددد ائ    )اعدد ضوالاردووا دددىوكة دددروعدددووال ق ددداملوو
ا
،وردا

،واةائ وتا ق غوالاردفي،وعر والةيود ووعدووكدان وو(الا  ائ    )ا حنهوالن املوو0791الاعطوعووكان ووالةافيو

الاردن دددد ودعددددد وعددددووايل دددداواندددداةوالغددددد رووبغددددارةودااددددتوالاراضدددد  ( الا ددددد ائ   )،واددددا وال  ددددراوو0791الةددددافيوةددددا و

 (73).الو ا  وال  ولمو  ض  وة ىواتيح اوااتوعوو ن و

عددووشددضاصوو7-9)    دداوا  دداوا حةدد ووا ددىوالنددام ةوردد واوندداءوافعنددادوعدد    ودعطوا  ا  دد ول  ددضةوعددووووو

رددد واونددداءو لددداو،وع(74)،ول ضادددالورددد والن دددا اوال ددد واااندددهوالدددضعطوالع ت ددد ورددد واةددد  تااورددد وعددد    وال تددداص(0791

                                                                                                                                                                                
   طططو الطططرئيس الدطططمنك لمنظمطططة التحريطططر الفلسطططيينية  تطططول  يحيططط  حمطططودل (1999 -8091: )يحيططط  حمطططودل (68)

رئمسة اللجنة التنفياية بملوعملطة بعطد اسطتقملة احمطد الشطقيري بنطمي  لط  يلطف مطس ا ططمي اللجنطة التنفيايطة بتنحيتطم 
. يري بقيططمدل منظمططة التحريططر  طططر  ططس سر ططم مططي مططمدل المقمومططة ور طططم التنسططي  مع طط بسططبف تفططرد احمططد الشططق

   8091الودططمئ  الفلسططيينية   191-198ص وسططم  حسططيس  بططد الططرزا   بططود  الم ططدر السططمب  : للمزيططد ينظططر
 .889-890   ص 801وديقة رم  

  ولطططد  طططك مدينططططة اللطططد   ططططو   ز طططي   لسططططيينك(1991عططططمنوس الدطططمنك  19 – 8919آف  81)جطططور  حطططبال  (69)
ماسس الجب ة الشعبية لتحرير  لسييس  واحد مس ابرز الشس يمك الوينية الفلسيينية  يلقبطم ان طمرض بطملحعي   

للمزيطططد .   و طططو ماسطططس لحرعطططة القطططومييس العطططرف1999شطططغل من طططف اممطططيس العطططم  للجب طططة الشطططعبية حتططط   طططم  
 www.wkipedia.org.wikiالموسو ة الحرل   : ينظر

تشططريس  19  (89110)  العططدد 1آ ططك شططلي   اسططد امردس  م ططة ملططا   ططحيفة الشططر  اموسططي  لنططدس    (70)
 .389 بد العظي  رمطمس   ص  ؛www.aawsat.com  81/3/1983  بتمريخ 1991الدمنك 

 .311 بد العظي  رمطمس  تحيي  امل ة  ص  (71)
 .881 م مة  الم در السمب   ص احمود الل (72)
  بيطططروك  دار امبحططمث والنشطططر 8019جبططراس شططممية  سطططجل العططمل  العربططك ودطططمئ  واحططداث واراي سيمسططية   (73)
 .391  ص (ك.د)
 . 399  ص 1سليممس موس   تمريخ امردس  ك القرس العشريس    (74)

http://www.aawsat.com؛
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ح دددتوا  ددداوا حةددد ووة دددىو و  دددضوعدددووالددد ئ موةضدددضوالناتدددد ورددد وا  دددا و  ا ددد واك دددرواودددضداورددد والاعاعدددتوعدددد و

الاددددضائ  و،وكدددداووةضددددضوالناتدددد وة ددددىوا دددداعضادو  ددددا ضا ونادددد   و ح ددددتوالاددددضائ  وولا ا ددددفواددددغ ط موة ددددىو

 .(75)النةا والاردفي

 د وعدووا دتوا اااةد وة دىون دا وا حةدموا  كوا  اوا حة ووعضاحةاملوعد وع رائداوبعدضوة د داوعدووع

ر وا   ة وال اش   ،واضتواوو ياار،وعاضوا  د وةدضةواد اراملوات  مداواع د ووال د اءوعا دضور د طوالة يفديوع  د و

ول ندد املوا ةدددلح والاردن دد 
ا
ك ددداواتددضرملوا حك عددد والاردن ددد وو. (76)الضاا  دد ،وعال ددد اءوناتدد وتدددوو   ددتواائدددضوةاعدددا

ورددددد والعاشددددد وعدددددووشدددددضاصو
ا
عما ددددد وع حدددددضوععدددددنةم،وعالددددد  و  ددددد وو  ةددددد  وعدددددوو)،و ادددددهوةنددددد اوو0791اددددد ارا

 ( اونددد وةوددد )الا ددد اءاملوعال ددد و ددداءملورددد و
ا
،ولانةددد موالع دددتوالادددضائيوة دددىوالةددداح والاردن ددد وعال ددد و  نددد و(77)تندددضا

ت   ضدداوفوددداصو   دد والاحدددزاروالة ا ددد  ،وك دداوعنعدددهوح دددتوالةدديووداادددتوحدددضعدوعاااةدد وةّ ددداو،وعادددزوو

 .(78)ااتوم اوالن اقوععن و    وال و املوعالفحفوعا ميملوال روا  ا  ا اام املوعال اائ ود

و ض دضةوة ددىوالااد كودااددتو
ا
اودارملو  داوالا دد اءاملوال د واة نتاداوا حك عدد والاردن د ،وال د و  دد نهوا د دا

ا دددضوواياددداملوشدددض ضةوتددد ووا نة ددداملوالا ةددد     وعالةددد  املوالاردن ددد ،وعاناددداروا قانددد والا ةددد  ن والن دددلو

عوواووو  اوالا  اءاملوا   ملوةن وةد دةوا  داوا حةد ووعدووالندام ة،و  وبعدضوانتاداءوعد    ودعطوعالضمو و

ور وع  ك 
ا
 .(79)ا  ا   و،وعر وال اروا ادةو ا  وة اامل،وال  وكاووع   دا

عددووال ا دد واووا  دداوا حةدد وواددضو  ةددووعددووااندداتوالدد ئ موةضددضوالناتدد ،وتددا ب  وا اددضقوتالنةددا و

 .اءوةض والان ضاصوال  و  ار اوالا ائتوع ماع اتااوة ىوالضعل والاردن  الة اي  والاردفي،و   

كددددداووالن دددددضوعدددددوومددددد  والا ددددد اءاملومددددد و حقددددد مواعوا حدددددضوعدددددووفوددددداصوا ناععددددد وع ة دددددهو ددددد   والضعلددددد و

،وا وبعدددضو ددداةاملوا   ددد وعدددووا اةددد وت ددداووا حك عددد و،وتدددادرملوا اداتاددداوا دددىو
ا
ال  ددد   ،واكددداووردوا ناععددد و ددد يعا

                                                           
تشططريس الدططمنك   19  (89110)العططدد   1آ ططك شططلي   الم ططدر السططمب    ططحيقة الشططر  اموسططي  لنططدس    (75)

1991 
ملف العطمل  العربطك  الطدار العربيطة للودطمئ   امردس  العرمطمك مطي منظمطة التحريطر الفلسطيينية  رمط  البيممطة  (76)

 .3/8391-ر8
 .38  ص (1)  رم  الودسقة 8019الودمئ  امردنية لعم  : للمزيد مس تفم يل بنود امدنك  شر ينظر (77)
  بيطططططروك  منشطططططوراك دائطططططرل الدراسطططططمك السيمسطططططية وامدارل العممطططططة  الجممعطططططة 8019  العربيطططططة لعطططططم  الودطططططمئ (78)

؛ 8019شطبمي  88   طك (19311)؛ جريدل ام طرا   القطم رل  العطدد 11  ص (90)ك  رم  الوديقة .اممريعية  د
 .831  ص 8011    بيروك  ماسسة الدراسمك الفلسيينية8019العتمف السنوي للقطية الفلسيينية لعم  

 .8019شبمي  18   ك (19311)جريدل ام را   العدد  (79)
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وادةهواوو  اوالن اراملوتادضفو  دىوالن داءو(ح ا  والة رة)ر ء،و اهوشعاروةنضوا ا اتوطا
ا
،وعاتضرملوت انا

 .(80)ة ىوالع توالاضائي

كددداووردوا نة ددداملوالا ةددد     ومددد وعااتددد ةوع اددد والوددد ط ورددد و ضدددتوالاشددد ا  وح دددالويةددد   و ددد رجو

،وك داو(81)الااد  اتاملووح غوة ىوع  موالي ع ووال ئ    ،ولنضواوارملوا ق ا والوعض  ولاا   وا ةد  وومد  

عادضودةدهواة داءماوا دىوةدض والاةتدرافوالاوبةد   وعاحدضةوعهد و"  و د   واد قو د   وا ناععد "راعهوشعارو

 .(82)    و قاووالا ة لوع نة  املوا ناعع 

اة ندهوا نة دد وردد ووا حدداد وةودد وعددووشددضاصوةددووا ا دداتوطددار وح دد  وع ة دد ووعددووةودد وعنة ددامل،و

 .(83)ع حضةول ع توالة اي  وعالعةة   اضواة ن اوةووافواءوا ادةو

اوو  ددددداوالةددددد عفودةدددددهوا دددددىوا ددددد اءوعاادوددددداملوتددددد ووالةددددد  املوالاردن ددددد ،وعالن دددددادةوا  حدددددضةو نة ددددداملو

ا ناععدد والا ةدد     ولانةدد موالعيادد وت يا ددا،وعكدداووالض دداووا وددتركوالدد  وتددضروةددووا  دداوا حةدد و،وعع ة دد و

عمدد والا تددتوا ددىوا ادداقوة ددىوا ةددائتوال دد و ضا  ددهوايادداووا ناععدد والا ةدد     ،و دد  والةددافيوةودد وعددووشددضاص،

 .(84)ع  املوالنة وت ووا قانض و

ط ضددهوالن ددادةوا  حدددضة،والغدداءوالضندد دوال دد وااددد ملوردد والعاشدد وعدددووو0791عردد والةالددالوةودد وعدددووشددضاصو

 .(85)شضاص،وك اوطالضهوتا   والع توالاضائي

،واندضواة دووا اادضثوال  در وا  د  واع ضوا  اوا حة ووا ىواغ صوعوو ان وا حك عد وا  د   

اعددددتوع دددد وتددددزعاطوالاحاكدددداكوتدددد ووا حك عدددد و"ةددددووو0791ة دددد هوةضددددضوا م ددددضوردددد وا حدددداد وةودددد وعددددووشددددضاصو

 .(86)"عالاضائ  ووبة ة وعت   ن و     

ط ددد والددد ئ موا  ددد  وةضدددضوالناتددد وعدددووال ددد ا ووالا ضددداوا دددىوا اددداع ملوالا ددد ائ    ولدددزرتوالاناا ددداملو

 .(87)(ا  ائ ت)  وعووا تو ان لواعووالا ة     والاردن

                                                           
 .11  ص 1سلممس موس   تمريخ امردس  ك القرس العشريس   (80)
 .191  ص 8009شفي  جميعمس   ّممس  الدار العربية للنشر  : جيمس لنك  الحسيس سيرل حيمل  ترجمة (81)
  .311 بد العظي  رمطمس  تحيي  امل ة  ص (82)
ايلطول  بيطروك  مرعطز  8سليل  ندي واسروس  المقمومة الفلسيينية والنظطم  امردنطك  دراسطة تحليليطة ل جمطة  (83)

 .11  ص 8018ابحمث منظمة التحرير الفلسيينية  
 8019شبمي  81  (39310)جريدل ام را   القم رل  العدد  (84)
العرمططمك مطي منظمطة التحريطر الفلسطيينية  رمط  البيممططة الطدار العربيطة للودطمئ   ملطف العطمل  العربطك  امردس و  (85)

 .3/8391-ر8
 .99سليل  ندي واسروس  الم در السمب   ص  (86)
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عردد والةددافيوةودد وعددووشددضاص،و  تددتوال  ادداووا ددىوا ادداق،واضددادروا  دداوا حةدد ووتور دداطورئدد موع رائدداو

 .(88)ت قهوالا   فيوا ىوع  ولا ا  وطض ع والا ااقول  ئ مو  اطوةضضوالنات وعة او اضثور والاردو

ة دىوع ال د والن دادةوا  حدضةوعادضوالقد والند ارو،و0791عاالوا  اوا حة وور وال اب وةو وعووشدضاصو

،وعااالدد وع  د والضاا  د وعا دضور د طوالة يفدي،وععتدفوال ددضاعاملو0791الد  وتدضرورد والعاشد وعدووشدضاصو

وةوواة   والا ع ودعووالال وععغ  ر
ا
 .(89)ال  وح  هوتاغااو  اعضكو  ءوالا موععع نا

د وتد ووالةد   والاردن د وعا دائتوا ناععد وكداووعدووال ا د ،واووال دغووا  د  وتا مدا وةدض والا دا

وةووالترا  وةووا اراملوالعاشد وعدووشدضاصو
ا
وبعضوااال وع   والضاا   والاردفي،وا ي

ا
اضوحنلونماحاوعلح كا

0791. 

اوكدددضوالددد ئ مو  ددداطوةضدددضوالناتددد ول   ددداوا حةددد وو و  دددض و نة ددد والاا  ددد والا ةددد     ،وعمدددضدوتددد دوو

والد ئ مواعتوا  وا اوا ا ض وا  اوا حة  ووالن ةو ما وعنة  والاا   والا ة     ،وععوو  د ووان د وةدضة

عادضو( ا د ائ ت)ةضضوالنات ،واووفواطاملوا نة  ول او و وي  ء،وا اوكانهومناكوا ت ول ةد   و  ا د  وعد و

ط ددد وعدددووا  ددداوا حةددد وواوو ا ددد فوعددد وا ناععددد والا ةددد     وتاددد روع اددد او ددد فو ا دددتوة دددىو و  دددضوةضدددضو

واعادوا  اوا حة ووا ىوةّ اووعم ويوع وتا حضاصالنات ،ولنضو
ا
 .(90)كاووال ا وح  ا

ال دد وانتاددهواضددتواوو نادد وو0791عتدد اواعاددفوا  دداوا حةدد ووالندد اراملوردد وال ابدد وةودد وعددووشددضاصوةددا و

 .(91)ع لاوت غووعووا حك ع وا     

حةدددددد ووة ددددددضملوبعددددددضوالفددددددحفوالغ ت دددددد وا ددددددىوعااعلدددددد ،واع  ددددددلوا بدددددديفوعةددددددض والةندددددد وتدددددد ووا  دددددداوا 

و اددهوةندد اووSunday Expresععنة دداملوا ناععدد ،وانددضوفودد ملو ددح ا وتددنضا واكةددبريموو
ا
وع دد  

ا
: عنددا 

و"كددموعددووال اددهو دد ةتوا  دداوا حةدد ووردد وا حةددم"
ا
،وك دداو كدد ملوعددووا  كددضواووا  دداوا حةدد وولددمويعددضواددادرا

اوو( Observerالاعتزرادددد و)ة ددددىوادددد روالاددددضائ  و،وعلةددددوومددددتو دددد معتوعددددياموح ادددداء ،وك دددداوفودددد ملو ددددح ا و

                                                                                                                                                                                
 .8019شبمي  81   ك  (39310)جريدل ام را   القم رل  العدد  (87)
شططبمي  83  (39319)؛ جريططدل ام ططرا   القططم رل  العططدد 11سليططل  نططدوي واسططروس  الم ططدر السططمب   ص  (88)

8019 
الططدار العربيططة للودططمئ   ملططف العططمل  العربططك  امردس العرمططمك مططي منظمططة التحريططر الفلسططيينية  رمطط  البيممططة  (89)

 .3/8391-ر8
 .190جيمس لنك  الم در السمب   ص   (90)
شططومك ابططرا ي   م ططر  مرعططز الدراسططمك ال ططحفية  بوسططتة  : موشططك دايططمس  مططاعراك موشططك دايططمس  ترجمططة (91)

 .191  ص (ك.د)وس للنشر  دار التعم
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الةة دددروعدددووالضت  عا ددد  ووالا انددد ونفدددح اوا  ددداوا حةددد ووعدددوواضدددتواوو ا ددد وكدددتوالا ددد اءاملوعدددووا دددتوشدددتو

 .(92)ة توالاضائ  و

كداوو د كوالددضعضواووالاندا  ملوال دد وادضع اوا  دداوا حةد وول  نة د وكانددهوا د و ةا ة دد والغد ضوعيادداو

 ا  والا ا و،وعووا توا ح  طوة دىوعةداةضاملوكة وال اه،وعل موالاةترافوتال ز   ،وعاووا  اوا ض و 

 .(93)عووعال   املوا ااضة

ةدددوووAbba Eban(94)(  تددداو  ضددداو( )الا دد ائ   )بعددالوا  ددداوا حةددد و،وت  دددال و ددد   وا دددىوع  ددد وا بار  ددد و

،وعال د و  د نهوويود وOwen Zorhelen(  ع دوو عرم  د و) (95)ط  دلونائد ورئد موالضعةد والاع  ة د ورد و دتو ت د 

 :عاضوط  وال دوة يااوا روا ايع ا،وعكانهو  ناعط واةاؤ مل

مدددتو اع دددضوا ددد ائ توبعدددض وا ددداغيطوالا تددد ورددد وال ادددهوالددد  و   ددد  وا ددداولان ددد صوةدددضدوا ا ددداو .0

 دااتوالاردو؟( مضاع )ة ىوا حضعدولكيويعا سو ع وعوو ن ع ووتوة اطو

وتدددووو  نمددد وعراءو ا شددداملو .1
ا
الا ةددد     ووالددد  وو( ا  ددد ت و)مدددتواةدددا   وا ددد ائ تواوو ندددض واع دددضا

( ا دد ائ ت) دد ااعل ووالن ددا وبع   دداملوة ددىوا حددضعدوردد واوندداءو ن دد صوالندد املوالاردن دد ،وتن ددضو دد و

 ل ن ا وبع   املواناناع  ؟

متويةا   وا  داوا حةد ووالا داعان وتند املوا د ائ    ،وا اوعا داءملو  د  وعدووالدضعطوا مداعرة،و .1

  ةاةضةوا   ت و،وةنضعاو  ااعطوا  ام؟

رئ موالد  راءوالا د ائ   و تداو  ضداووعدوواةداؤ ملوا  داوا حةد ووةبدروعاشدن و،وة دىوعا ضدضعواوووانضمغ

 .(96)ا  اوارادوا ح  طوة ىوعةضوعووا  ائ توت  اناملواع  ة  

                                                           
. عمم اعرك جريدل التطميمز اس الملطا الحسطيس تنطمزل  طس عطل شطكي ام  طس لقبطم وعرامتطم وسطيمرتم الريمططية (92)

 .8019شبمي  89   ك (39313)جريدل ام را   القم رل  العدد : للمزيد ينظر
 .1991تشريس الدمنك  19  (89110)  العدد 1ا ك شلي   الم در السمب   الشر  اموسي  لندس    (93)
  وشطط رتم  بططم كيبططمس  (2112عططمنوس الدططمنك  09 -0701شططبمي  2) بططم كيبططمس   وبططري سططوليموس مططمئير كيبططمس  (94)

دبلوممسك  وسيمسك اسرائيلك  ولطد  طك عيطف تطموس  طك ا ريقيطم  دط  انتقطل الط  برييمنيطم وشطمرا  طك اتحطمد الشطبمف 
  وشطغل من طف وزيطر سمرجيطة 0791 -0711مطس ( مف وال ط يونيةالشطب)ال  يونك  عمس رئيسم لتحرير مجلة 

  وعططمس مايططدا مويططم للتسلططك  ططس امراطططك التططك احتلت ططم  ططك 0719اسططرائيل وتططول  الططد مي  ططس بططردض بعططد حططرف 
  و طك 0793 طك  طم  ( 331)والقطرار  0719 طم  ( 212)مقمبل السر   عمم ادع دورا م مًم  ك  يمغة القرار 

 وبعططد م  ردططة  قططود  ططك العنيسططك سسططر مقعططدض بعططد امنقسططمممك  ططك حططزف العمططل السيمسططكوبعططد د 0711 ططم  
 للمزيطد .2112  طم   ك تو ك واشنيس  جور  وجممعة وعولومبيم برنستوس جممعة  ك والتدريس للعتمبة حيمتم عرس

   http//ar.wikipedia.org 21/3/2103 .الحرل الموسو ة :ينظر

  8009  دار الوسططيلة للنشططر ( .د) 8003-8081السططرية العربيططة ال طط يونية  ات ططممكامططيس الم ططيف    (95)
 .91ص
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،و(ا دد ائ ت)ردد وا دد ائ توة ددىوع ال دد وا  دداوا حةدد ووعاددضو كدد ملواوو" الاةاددتوالدد طن "عاانددهوحك عدد و

،وعاغاددداوعةددداعضةولاندددض موعةددداةضاملو(ا ددد ائ ت)ردن ددد وة دددىوا حدددضعدوعددد ولدددوواةددداغتوعدددضةو ن ددد صوالنددد املوالا 

 .(97)ليردوور وحاطوط  و لا

اووالا ادداقوالدد  و دد كوتدد ووالاردووعا ددائتوا ناععدد والا ةدد     وت ةا دد والدد ئ موةضددضوالناتدد ،وكدداوو

 .(98)عةول وعاهوح الوا ا ناهوا  ا  املوت ووا ق غوالاردفيوعا ناعع والا ة     

 ادد وردد والا دد والاعن ددضوتدد ووا  دداوا حةدد ووعا ناععدد ،و ووا ناععدد و   ددضواوو  ددارووحن دداوردد واتددض وال

ال ددد وا ددداة  هواحدددايطوكدددتوا ةددد  و،ولةدددووا  ددداوع دددضوناةددداوتددد ووط رددد وا ناععددد و( ا ددد ائ ت)الاناندددا وعدددوو

دوع ا ةدضوتا ناندا و،وال د وتادض(ا د ائ ت)ا ةلح وال  و اعاكموعد وعد عروال ادهوع و  دضوا ق دام روالع ت د ول داوعو

 .(99)اوولمويع توا  اوة ىوا نافوالع   املوالاضائ  وال  و ن  لوعوواراا ا

كدددداوو دددد  وحددددضعثوا عدددد وحز دددد او،ومدددد واعدددد ضوعض ندددد و رتددددضوالاردن دددد وا ددددىو قدددد  وتال ددددائ املوعا ضاع دددد و

وة ددددىو قدددد  وشددددناوالاددددضائ  ووة ددددىوت ددددهوشدددد و،وع  ددددا وا(الا دددد ائ    )
ا
ل قدددد  و،و دددد  والةالددددالوعددددووحز دددد اووردا

ة دددددىو رتدددددضوةدددددووا دددددفوا قددددد غوالاردفددددديوطبر ددددد وعا ح ددددد ورددددد وال ددددد  وناةددددداو عطوعددددد ةوعنددددد وةدددددا و( الا ددددد ائ   )

0791(100). 

ةبدددددرو ددددداارةوال   ددددداملو( تا  ددددد ائ    و)ادركوا  ددددداوا حةددددد وواوو  ددددداوالضعاعددددد ولدددددوو  ا ددددد ولددددد اوا  دددددتو

ةووالاردووعدددددووا  دددددا والا ادددددفوةدددددووال ددددد تاملوالاناناع ددددد ،و وو لددددداو ددددد  ( ا ددددد ائ ت)ا اادددددضة،وةددددد ضوة دددددىو

ا دددد اءاملوتددددارع واددددضوالاددددضائ  و،واع  ددددداو عدددد وا  دددداوا حةدددد ووتدددداطيقوالنددددداروة ددددىو  واددددضائيو ادددداعطواطددددديقو

 .(101)،وعاضو مواتي واادةوا نة امل(ا  ائ ت)ال  ار  وة ىو

                                                                                                                                                                                
تشطططريس الدطططمنك  19  (89110)  العطططدد 1ا طططك شطططلي   الم طططدر السطططمب   جريطططدل الشطططر  اموسطططي  لنطططدس    (96)

1991. 
 .91  ص الم در السمب اميس الم يف    (97)
  بطططططيس التنسطططططي  8019 -8099ة بملنظطططططم  امردنططططك غططططمن  حبيطططططف ا    رمططططة منظمطططططة التحريطططططر الفلسططططييني (98)

 .13  ص 8011  1وال دا    عم  ماسسة الدقم ة الفلسيينية  ي
  ص 8009 لك ابو الحسس   لسييس العربية  ك ظل امحطترل ال ط يونك  بيطروك  دار الحعمطة للنشطر   (99)

881. 
 .8019حزيراس  9   ك (111)جريدل الجم وربة  بغداد  العدد  (100)
تشطططريس الدطططمنك  19  (89118)  العطططدد 1ا طططك شطططلي   الم طططدر السطططمب   جريطططدل الشطططر  اموسطططي  لنطططدس    (101)

1991. 
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ة   دداملوالاةاندداطولعددضدوعددووالاددضائ  و،وعردد والةدداب وعددووو0791تددض ملوردد وال دد  والةددادووعددووحز دد اوو

 .(102)،وا فوا ق غوالاردفيوةضةوعناطلور والاردوو ابع ول  ناعع والا ة     0791حز  اوو

وع الضددد وتاةادداءوال دد اءوناتدد وتدددوو   ددتوالنائددضوالعدددا و
ا
اتددضرملوا ناععدد و دد  والةددداعووعددووحز دد اووت انددا

ععددد و،وال ددد اووةدددضتاموا نا(103)للقددد غوالاردفدددي،وعا دددانال وال ددد اءو  دددضوتدددووشددداك واائدددضوالا اددد وا ضرةددد والةالةددد 

تددددوغامو تدددددتوا بدددديف،وكددددداوولدددددضكوا ناععدددد وان ضددددداتوتددددووومنددددداكواعاددددد ووردددد وا حك عددددد واحددددضام او ن دمددددداوا  ددددداو

ا حةدد و،والدد  وكدداوو   ددضووا ددا وعااعادداملوعدد والاددضائ  وول  تددتوا ددىواةدد   ،واعدداوالاعدد والةان دد ،وااغادداو   ددضو

 .(104)ا  ا   وعا حةموع والاضائ  ووع  موالنادةوال  ووو ضلو ك مم

 ولادا  والاعادات،ورد والاردو،واع دد والد ئ مو  داطوةضدضوالناتد وردد وا دارولداوت م دموالاعدد واووعن  مد

اوو: "ع  ولوو ندفوعاا  د ،وا اءوعداو ادضثوع مد واغاداءومد اوال دضا ،وعادضوحدضدوع ااداوعدووا ناععد وادائي

 ددالناوالع  ددي،وا ناععدد والا ةدد     ،وععنة دد واددا وتالدد املوردد وعنددضعتااواعابددروعددووامددموا ةددام والفددح  وردد ون

عاننداو وناغاادتوةدووبعدضوالاا داءوال د و... عه والامةد ضوالع  د ول ااد طوالد  وطد  وة دىوالودع والا ةد  ن 

 .(105)"تضرملوةووبعضوا نة املوا ناعع 

ة ددددىواودددد و لدددداوعااددددلوا  دددداوا حةدددد ووة ددددىوشدددد عصوا ناععدددد وع ددددمواوددددة تو قندددد و ان ددددلوعددددووا حك عدددد و

 .(106)اة  وعوترك عا ناعع ،وعاوة تودعر امل،وعننوودا

ووردد والدددض و"عددووا  ددموالاشددارةو  دددىواع  ددلوالدد ئ مو  ددداطوةضددضوالناتدد و
ا
اوومددد اوالدد  و اددضثولددد مونز اددا

عحدددددددض وعلةنددددددداونز دددددددفورددددددد وا وددددددداة وعرددددددد والاةددددددد وعرددددددد والعندددددددتوعرددددددد والاة دددددددارو عددددددد وة ت ددددددد و  ا ددددددداوعةددددددد عل  و

 .(107)"حا   

  ةدددتوع ددد وعل   ددداوعالةددد داوو (108)( قنددد ورتاة ددد )عادددضوا دددا اتوالددد ئ مو  ددداطوةضدددضوالناتددد واودددة تو

عا قزائدددد و حددددتوا ودددداكتوا ا  دددد وتا ناععدددد وعا مددددادواةدددد   وللبيادددداملوعاةددددادةوالةندددد وتدددد ووا ناععدددد وعالنةددددا و

 .(109)الاردفي

                                                           
 10غمن  حبيف  الم در السمب   ص  (102)
 .8019حزيراس  88   ك (39901)جريدل ام را   القم رل  العدد  (103)
 .318  ص 8019جبراس شممية  سجل العمل  العربك  (104)
؛ يوسف  يعل   لسييس مبل وبعد بيطروك  دار العلط  للمريطيس 18روس  الم در السمب   سليل  ندي واس (105)
 .911 -919   ص 8018  
 .8019حزيراس  89   ك (113)جريدل الجم ورية  بغداد  العدد  (106)
 .18-19سليل  ندي واسروس  الم در السمب   ص  (107)
بحطططور الملططوا والراسططمي العططرف  8019زيططراس  ح 18تطط  تططمليف اللجنططة الربم يططة  ططك مططاتمر يططرابلس  ططك  (108)

وممدليس  س الجزائر وليبيم وم طر والسطوداس  لغطرض دراسطة اموططمي المتمزمطة مطي الحعومطة امردنيطة  وممدلطك 
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الدددنصواليادددائيوععاعدددهوا ااا ددد وةّ ددداووت ئا ددد وو0791عادددعهواللقنددد وال تاة ددد ورددد والعاشددد وعدددوو  ددد  و

ا ناععددد وت ئا ددد و ا ددد وة ادددامل،وكددداووال دددضفوعنددداومددد واةددد   وو،وععادددض(110)رئددد موالددد  راءوةضدددضوا دددنعموال ادددا  

 .(111)ا بيفوال   توالاعضوت ووالاردن  ووعالاضائ  ووالا ة     و

  اددد روالا اددداقوة دددىواوو كددد وواللقنددد وا  كز ددد و نة ددد والاا  ددد والا ةددد     وهددد وا ةددد   ةوعا  تزعددد و

اطوعوو ان وا حك ع وع و  اواللقن ور وكدتوعداو ق   والانة  املوالاضائ  وعاة ال ا،وعة ىواوو م  والا  

 .(112) اع لوبو عووالع توالاضائي،وععاو  تز وتاواللقن وا  كز  ونا وا حك ع و ك ووع زعاو ق   وا نة امل

عت اوةادملووألاعااتوال ض ع  و  ىوةّ او،وعلمو  موا ناعع ودعروع  ور واغااءوال ضا ،ولد او دارةهو

 .(113)ل  ئ مو  اطوةضضوالنات تار اطوت ا  واعاناووعشة و

وردد وا حدد ادث،وعاوو
ا
اع دد والدد ئ مو  دداطوةضددضوالناتدد ،وتددوووا  دداوا حةدد وووع ا دد وة ادداملول ةدداوط اددا

و ددد وااددد  وواااع ددد اوالاحدددضاث،وع اددد اواكدددضوالددد ئ مو  ددداطوةضدددضوالناتددد ،واووعددداوحدددضثولددد موعدددووتدددن وا  ددداو

ع كدد والدد ئ مو. (114)ادثوال دد و  ا دداوت ددض ا حةدد ووالدد  واةاددادوردد والةدداتلواوو اا ددتوتناةدداوعةدد عل  وا حدد  

اووعددداو ادددضثورددد والاردووادددضو ددد د وا دددىوكاروددد و ددد و ورددد وا ق اددد وو0791ةضدددضوالناتددد ورددد وا حددداد وةوددد وعدددوو  ددد  و

 .(115)الو ا  

الدد ا  واووا  دداوا حةدد ووا ددامارول ددغ صوالدد ئ مو  دداطوةضددضوالناتدد ،وعر دد و  ال ضدداوردد و  ا دد و

 .ئتوا ناعع الا ااقوت ووا حك ع والاردن  وعا ا

                                                                                                                                                                                

  ص 1سططليممس موسطط   تططمريخ القططرس العشططريس   : للمزيططد ينظططر. اللجنططة المرعزيططة لمنظمططة التحريططر الفلسططيينية
381. 

 .8019تموز  8   ك (39181)القم رل  العدد  جريدل ام را   (109)
(: 8090آف  81 -8090آاار  19/ 8011تشطططريس امول  1 -8081شطططبمي  13) بطططد المطططنع  الر طططم ك  (110)

التحططططط  بملسطططططلا 8039   طططططك سطططططنة 8019رئطططططيس وزراي امردس   لسطططططيينك ام طططططل  سطططططم ر الططططط  امردس سطططططنة 
بطد ا   تطدر   طك المنم طف مطس سطفير الط  وزيطر سمرجيطة  الدبلوممسك امردنك  عمس موظف  ك ديواس اممير  

حتططط  و طططل الططط  من طططف رئطططيس وزراي امردس  سطططعيد جطططودل السطططحمر  موسطططو ة ا طططر  الفعطططر العربطططك  م طططر  
 .889  ص 3   8000 جزاي  ( 1)معتبة م ر للنشر  

يططروك  الجممعطة اممريعيططة    ب8019الودططمئ  العربيطة لعطم  : للمزيطد مطس التفم ططيل  طس بنطود امتفمميططة ينظطر (111)
تمطططططوز  89   طططططك (39111)؛ جريطططططدل ام طططططرا   القطططططم رل  العطططططدد 999 -910  ص (193)  رمططططط  الوديقطططططة (ك.د)

8019. 
 .111 -119  ص (989)  رم  الوديقة 8019الودمئ  العربية لعم   (112)
 8019تموز  88   ك (39111)جريدل ام را   القم رل  العدد  (113)
 .991  ص 8019سجل العمل  العربك لعم  جبراس شممية  (114)
 .8019تموز    81   ك (39110)جريدل ام را   القم رل  العدد  (115)
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لددددمواةددددا  واللقندددد وا  كز دددد و نة دددد والاا  دددد والا ةدددد     و نا دددد والا ااا دددداملوال دددد وكانددددهواعنددددضوتدددد وو

ال دد ا ووالاردفدديوعالا ةدد  ن ،وبةدد  واعددضدوالن دداداملوالا ةدد     ،وعااددايفوا ددضل   اتااوعا دد  روة   ددا،و

ح ددددد طوالةددددد    ،وا ددددد لاولدددددمو دددددض وع  ددددد  اوا ق اددددد والودددددعض  وعا ق اددددد والض  ن اط ددددد و غا ددددداوكددددداوو  ا ددددداووا 

 .(116)ا ااا  وةّ اووط  ي،وع    اوبعضواض طوعو عتورع    

بودكتواعوآاد ،وع وفةد ضعضواوو( ا د ائ ت)كاووعووال ا  ،واووا بيفوالاردفيووالا ة  ن وادضوادض و

 .ه وال  وداهوا ا ووا بيفوت ووا نة املوالا ة     وعالة  املوالاردن  ( ا  ائ ت)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .189غمزي ربميعة  الم در السمب   ص  (116)
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 الاردني –مشروع روجرز واثره في التقارب املصري : املبحث الثاني

 ددددد  والا ددددداةضوا ةدددددا  ول ناددددداطوة دددددىوا ق اددددد وا  ددددد   ،ووا ز دددددضوعدددددوواعضعددددد وا وددددداة وادددددضوالة ا ددددد و

،وك دداو ووا  ددا  والاع  ة دد وردد والدد طووالع  ددي،وتددض ملوتددالترا  و الاال دداواووعدداو ددضعروة ددىواندداةو(117)الاع  ة دد 

 .(118) وعع ك وا ع  وت عنىوالك   الة يموم

ع ا  دد والددضةموالةدد ا   ووHenry Kesnger (119) (منددر وك ةددنم ) كدداوور  وعة ودداروالاعددووالندد عيو

 William( علدددد مورع دددد   )،والاواوورؤ دددد وع  دددد وا بار  دددد وال   دددداملوا اادددضةو(  دددد ائ ت)  ددد ،وتددددضةمواع  كدددديو

Rogers (120)اطدديقوعودد عتو  ايدد  وردد وا ن ندد ،والا ادداوابعددادوو ة ددووردد واحادد اءوال  دد دوالةدد ا   وةددووط  ددل

ا دىو Sisco   Joseph(     دفو  ةدك ) الد ئ موةضدضوالناتد وةدووالا ادادوالةد ا   ،ولد او ر دتورع د  ونائضداو

،وعط  وعنداوا د اءوحد اروعضاشد و0791الو قوالاع و،وعاضوااتتوال ئ موةضضوالنات ور والعاش وعوون ةاوو

 حدد اروةددووط  ددلوالا اددادوالةدد ا   ،وراددضوالدد ئ موةضددضوالناتدد ومدد اوالعدد ض،وعدد وال   دداملوا ااددضةوتددض ووا

 .(121)(ا  ائ ت)علةوو  ا ااواغ رملوبعضوا اروال ئ مون ةة ووتاو  توشحووطائ املوالاانا  وا ىو

                                                           
تقدي  مبطمدرل لومطف ايطر  النطمر ولعن طم تطرددك من طم عمنطك  8019ارادك امدارل اممريعية  ك بداية  م    (117)

بفططل يطمئراك الفطمنتو  المتيطورل  ( امسطرائيلية)لجب ة الم رية  سعريم تحك تمدير الغطمراك ترا س  ل  ان يمر ا
و نططما سططبف اسططر  ططو اس الوميططمك المتحططدل عمنططك تتومططي ت ططفية المقمومططة الفلسططيينية  لطط  يططد الجططيال امردنططك  

وميطمك المتحطدل سسطرك عطل ومسيمم بعد  شل ماتمر الربمي وب اا اممر تتحق   زلة الرئيس الم طري  ام اس ال
 .891 مر السييف  الم در السمب   ص : للمزيد ينظر. تلا المرا نمك

  البحطططث  طططس السطططر  وال طططراي  طططك الشطططر  (8011-8091)محمطططود ريطططمض  مطططاعراك محمطططود ريطططمض   (118)
 .139  ص 8   8011  1اموسي  القم رل  دار المستقبل العربك  ي

  مس ا ول ي ودية   رف وا لطم مطس الممنيطم 8013ك ولد  ك الممنيم  م  دبلوممسك امريع:  نري عيسنجر (119)
  التحط  8091ال  الوميمك المتحدل سو م مس النمزييس املممس  ح ل  ل  الجنسية اممريعية  طم   8031 م  

   طيس مستشطمرا لرمطس (8011 -8013)نفسم  شغل من ف وزير السمرجية اممريعية للمدل  العم   بملجيال  ك
 http://ar.wikipedia.orgالموسو ة الحرل    . القومك  ك حعومة ريتشمرد نيعسوس

(: 8013ايلطول  3 -8090عطمنوس امول  11/ 1998عطمنوس الدطمنك  1 -8083حزيطراس  13)ولي  روجرز  (120)
 سيمسطك امريعططك  ولطد  ططك نيويطورا  تسططر   طك عليططة الحقطو    مططل  طك محمعمططة الجطرائ  المنظمططة  دسطل البحريططة

الموسطو ة . اممريعية   مل وزيرًا للسمرجية اممريعية  د   مطل  طك من طف المطد ك العطم   طك الوميطمك المتحطدل
 http://ar.wikipedia.orgالحرل  

 .803 بد العظي  رمطمس  تحيي  امل ة  ص  (121)
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ل ةدي ووو(122)عووال ا  وواووا ترا  م  وا حتوالة ر ورد واضد طوالد ئ موةضدضوالناتد و ود عتورع د   

  اوا  ةوعووال   املوا ااضةوعان او اءملوتناءوة دىوط د والد ئ مو  داطوةضدضوالناتد ،وع وا  ائ تولمو وملو

ر  ودداردو)،وتضا دد ومدد اوالا  دداوح ن دداوع دداونددضاءول دد ئ موالاع  كدديو0791انددضواة ددووالدد ئ موردد والاعطوعددووا ددارو

شدددد  ءورالددددموةددددض وع دددد دوةيادددداملودت  عا دددد  وتدددد ووت ددددض ناوادددد وو : "ادددداطوا دددداوRichard Nixon (123) (ن ةةدددد و 

كدددداوونددددضاءوالدددد ئ موةضددددضوالناتدددد ول دددد ئ مون ةةدددد وون  مدددد و"   نعندددد وعددددوو    دددداونددددضاءواادددد وعددددووا ددددتوالةددددي 

 .(124)0799الا  اطوت ووع  وعال   املوا ااضةور واةنارومز   وحز  اوو

 ددداءملوا دددامات وع ارةوا بار  ددد والاع  ة ددد ولا ددداوالا ددد راملورددد وشدددكتوااتدددراووعضدددادرةوعادددضعدةول ادددفو

ادددضوااددد ملو  ددداوا ضدددادرةوة دددىوشدددكتوا ددداروع  ددداوعدددوورع ددد  ورددد والاا ددد وةوددد وعدددووحز ددد اوواطددديقوالندددار،وع 

،وعا دددداروع اوددددتولدددد    واار  دددد والاردووةضددددضوا ددددنعمو(125)ا ددددىوع  دددد وا بار  دددد وا  دددد  وعا دددد دور دددداضو0791

 .(126)ال اا  

                                                           
مريعيطططة  طططك   طططد مبطططمدرل مطططدمت م الوميطططمك المتحطططدل اممريعيطططة  لططط  لسطططمس ولطططي  روجطططرز وزيطططر السمرجيطططة ام (122)

( امسطططرائيلية)الطططرئيس اممريعطططك نيعسطططوس  تططططمنك المبطططمدرل ومطططف ايطططر  النطططمر لمطططدل دردطططة اشططط ر بطططيس القطططواك 
  وا لنطك رسطميم  طك التمسطي  شطر مطس 8090والقواك الم رية ا لنك  اض المبمدرل  ك التمسي مس عطمنوس امول 

- بططد ا  السططعيدي  العرمططمك السيمسططية الم ططرية  رعططمس م ططدي :   للمزيططد مططس التفم ططيل ينظططر8019حزيططراس 
 .138  ص1981رسملة ممجستير غير منشورل  علية التربية  جممعة اي ممر  ( 8019-8011)امردنية 

 0 -8090عطططمنوس الدطططمنك  19/ 8009نيسطططمس  11 -8083عطططمنوس الدطططمنك  0)ريتشطططمرد مل طططموس نيعسطططوس  (123)
 -8091)بي والدردططططوس  عططططمس  طططططوا  ططططك مجلططططس النططططواف للمططططدل رئططططيس الوميططططمك المتحططططدل السططططم(:  8019آف 

  عططمس مرشططحم لرنتسمبططمك الرئمسططية  ططس الحططزف (8013 -8019)  و طططوا  ططك مجلططس الشططيول للمططدل (8019
  اطططير الطط  التنحططك  ططس الرئمسططة  ططك بدايططة رئمسططتم الدمنيططة بسططبف مططم  ططرف 8099الجم ططوري اممريعططك  ططم  

 .http://ar.wikipedia.org 81/3/1983الحرل   تبمريخ الموسو ة (. ووترغيك)بفطيحة 

جمططمل  بططد ال ططمدي  التيططوير بططيس الحقيقططة والتطططليل  جممعططة ميتشططيغمس  دار التوزيططي والنشططر امسططرمية   (124)
 .31 -39  ص 8008

 ططو اممططيس العططم  الدملططث لجممعططة الططدول (: 8000عططمنوس الدططمنك  -8081عططمنوس الدططمنك  1)محمططود ريططمض  (125)
   مطل 8031   طيس مطديرا للمسطمبراك الحربيطة  طك ميطمي غطزل  طم  8039العربك  تسر  مس العلية الحربية  م  

  (8091 -8011)سفيرا لم ر  ك دمش    مل مستشطمرا للطرئيس جمطمل  بطد النم طر للشطاوس السيمسطية للمطدل 
 -8099)لم طططرية للمطططدل منطططدوبم دائمطططم لم طططر  طططك اممططط  المتحطططدل   طططيس وزيطططرا للسمرجيطططة ا 8091ا طططب   طططم  

الموسطططو ة الحطططرل  . 8010  استيطططر  مينطططم  ممطططم لجممعطططة الطططدول العربيطططة  اسطططتقمل مطططس من طططبم  طططك آاار (8011
http://ar.wikipedia.org 

  بيططروك  مرعططز (8013-8091) ملططة سططعودي  السمسططية اممريعيططة تجططمض ال ططراي العربططك امسططرائيلك مططس  (126)
 .111ص    8013دراسمك الوحدل العربية  
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،وعاددددضواتددددض و0791عاانددددهوع دددد وعالاردووة ددددىوالعدددد ضوا قض ددددضو ودددد عتورع دددد  وردددد والةدددداب وعددددووآرو

 .(127)طيقوالنارو ار وا اع طوت ووما  ووالضعلا ووعا  ائ تعافوا

  اانددد وع ددد وة دددىوعوددد عتورع ددد  ،و غاددداوع دددضملوبعدددضوا ق انددد والا مات ددد ورددد و منددداكوا دددضاروكة دددرة

عضددادرةورع دد  ،وعيادداو و  ددتوالنةدد وردد و زع ددضوا دد ائ توت ددائ املو ض ددضة،وعاددضواة نددهو لدداوبوددكتور ددر وعكدداوو

،وك ددداواوواضددد طوعوددد عتورع ددد  و ا اشددد ىوعددد و(  ددد ائ ت) دددضةوعدددووال دددائ املورددد وةدددض والا دددامات ول  ضددداملو ض

،وا وكانددهو دد اضو نا دد ومدد اوالندد اروك دداو دد اضو(ا دد ائ ت)عيةدد  واحدد اجو( 191)عندداداةوع دد وت نا دد والندد ارو

اةدديووالتزاع دداوا ةدددضلوت ضددض والافسددحاروعدددووالاراضدد  والع ت دد وا اا ددد ،وعردد وحالدد ورادددضوا دد ائ تول  ضدددادرة،و

 .(128)اة  ور وا ا وايفوت يااوعت ووال   املوا ااضةوااغاا

اعددداوالةددد  والةدددافيو  اانددد وع ددد وة دددىوعوددد عتورع ددد  ،وا ددد وا ددداغيطوعادددفواطددديقوالندددارو  ددداة اطو

 م  دددددزوا  ااددددد وال ددددد عر  وال ددددد و  امددددداوا قددددد غولان  ددددد وشدددددضة وال ددددد ار  ،ولندددددضوكاندددددهو  ددددداوالع   ددددد وعاا دددددوةو

 .(129)الاا  وشضة وكاع  وعووع اا وت ار  والضااتوا ق   ،و غااوع ضملور وال   و(   ائ ت)

اعدددداواضدددد طوالاردوو ودددد عتورع دددد  وا  ددددض وع ال  ادددداوردددد و نا دددد وادددد اروعم ددددموالاعددددووالدددد  و ن  ددددلوعددددوو

عافسددحاروا دد ائ تو( 191)عضددض  ووم دداوردد ونةدد  وامددموالا ددموال دد و ندد  وة يادداو نا دد وادد اروعم ددموالاعددووراددمو

،وع ددددوع ووا حندددد قوا ودددد عة ول وددددع و0799ادددداوعندددد وا بدددداعموعددددووحز دددد اووعددددووالاراضدددد  والع ت دددد وال دددد واحا ت

وت ددددضوردددد و
ا
الع  ددديوالا ةدددد  ن ورددد وعطندددداوا غا ددد ،وا دددديوةدددوواةيغادددداواغادددداواع دددتوعدددد وا ق   ر ددد والع ت دددد و دددضا

 .(130)  ضماوا حة الوال   ت،و نضتوعاو نض اوععا،وع  اضوعاو  ا اوععاوك لا

اوددتوعدد    وال تدداصوردد و نددض موالددضةموا ددا  ولددضعطوا  ا  دد ،وعمندداكوا ددضاروع  دد و  ااندد والاردو،ومدد و

عةددددددددض واددددددددضرةوالاردووة ددددددددىوشدددددددد اءوالا ددددددددلح وال دددددددد و ااا  ددددددددا،وعاددددددددعفوا ق ادددددددد والودددددددد ا  ،وع ادددددددد قوال  ددددددددراوو

 .(131)الا  ائ   

                                                           
منيططر ال ططور  ويططمر  موسطط   مشططمريي التسططوية : للمزيططد مططس التفم ططيل  ططس بنططود مشططروي روجططروز  ينظططر (127)

؛ وزارل ام طططر   مشطططروي روجطططرز  مطططماا 8013   مطططمس  دار الجليطططل  8011 -8091للقططططية الفلسطططيينية منطططا 
 .819  ص 8019يعنك  السلسلة الودمئقية السمبعة  بغداد  

؛ نظطم  شطرابك  امريعطم والعطرف السيمسطة اممريعيطة 8019ايلطول  8   طك (981)ورل  بغطداد  العطدد جريدل الد (128)
 .199  ص 8009 ك الويس العربك  ك القرس العشريس  لندس  ريمض للنشر  

 .191  ص 8محمود ريمض  الم در السمب     (129)
  8011شططرعة سططمير ميططموي     لنططدس 8011 -8011المجمو ططة العمملططة لسيططف جرلططة الملططا الحسططيس   (130)

 .810ص 
 .181  ص 8محمود ريمض  الم در السمب     (131)
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كانددددددهوالاردووة ددددددىواناةدددددد وت دددددد عرةوالاادددددد كوبةدددددد ة ول اغ دددددد وة ددددددىوا ددددددو قووالدددددد  ويعتددددددرضوال ةدددددد   و

 وحدددد جوعا  ددددروت دددداواووالاردووعال   دددداملوا ااددددضةو دددد تووت يا دددداوتدددديملوعو ندددد والةدددد    ،وعاةانددددضملواووال ادددد

 .(132)"اوواعاعوور و   توع لحاناوا وترك ،وعا اوااةهو  اوالا ت واانناو  اولمول ع اا "عع ن وو

،وك ددداو ددداءملوع اانددد و(133)اض ل ددداو وددد عتورع ددد   و0791اة ندددهوع ددد ورددد والةالدددالوعالعوددد  ووعدددوو  ددد  و

 .(134)لةادووعالعو  ووعوو    وعووالعا وناةاالاردووبعضماور وا

الا ة     ،وت روال ئ موةضضوالناتد و،و د  واض لداوت ود عتوو–ة ىواو ماو    ملوالعيااملوا     و

رع دد  ول  نة دداملوالا ةدد     وتددوووالاراءوا نضعدد وعمدد دوااتراحدداملوا  ائ دد ولانا دد وادد اروعم ددموالاعددووراددمو

 .(135)   ر  والع ت  وا ااضة،وال  و ضلواووعاانهوة  اوا ق(191)

عتددددال الموعددددوواووعضددددادرةورع ددددد  و   ا ددددفوكة ددددراوةددددوواددددد اروعم ددددموالاعددددووالاواووال ق دددداملوالاةيع ددددد و

الا ة     وة ىوال ئ مو  اطوةضضوالنات ،وعاعهوو ا  وة ااملور وع افوعاد ج،وا د ولدمو ةدووراالضداورد و

ةددد     وا ا  اددد ،وعةدددتوا ق اددد والودددعض  وع ا  ددد والددد ئ موةضدددضوالناتددد ولةدددووكددداوويع دددمواووا ق اةددداملوالا 

  ةدداغتوالا تددد ول  قددد  وة دددىوالددد ئ موةضدددضوالناتددد ولددد لاوتدددادروو ا ددد وة اددداملوتدددال ق  وة دددىوالددد ئ موةضدددضو

الناتدد ول ة دد وت ة دد وا ددضاا وةددووا  ددا  والا ةدد     ،وعلكدديو و  سددح وال ةدداصوعددوو اددهواضع دداول ددا  و

ّ دداووادد رواضدد طوع دد وتا ضددادرةوا ددىوعةددام املوةن ادد ،و   دداوا نة دداملوالاادد ك،وع عددضماو ا لددهوالودد ارتوردد وة

الا ةددد     ووناددد والةددداار  ووا  ددد   وعالاع  ة ددد وليحامددداجوة دددىوا انددد وا ددد تام،وعادددضواتادددموالددد ئ موةضدددضو

 .(136)النات وعا  اوا حة ووتا ب ان وعالع ال وليعبر ال  

عت داوانداوان دموا دىوا  داوا حةد وورد واةانضوالاضائ  و،واووال ئ موةضضوالنات و نضمموالاكبدروناد  او

 .(137)ا  اءواة   وا وو  اوال ة   و اك ووة ىوحةا ام

                                                           
  ص 19/1/8019  مشططمريي حططل مطططية مشططروي روجططرز   (311)و  ملفططمك  لسططييس  رمطط  الملططف .ا.د (132)

81. 
 .8019تموز  13   ك (39199)جريدل ام را   القم رل  العدد  (133)
  العربطك  امردس والعرمطمك مطي منظمطة التحريطر الفلسطيينية  رمط  البيممطة الدار العربيطة للودطمئ   ملطف العطمل(134)
(1/8398.) 
 .31  ص (ك.د) ي ل حورانك   بد النم ر ومطية الفلسيينييس  مبرص   (135)
 .119 -180  ص 8011شمعر ابرا ي   القم رل  معتبة ال رل للنشر  : انتونك نمنتج  نم ر  ترجمة (136)
  م ططر  8091امسططرائيلك منططا  – مليططة السططر  للدبلوممسططية اممريعيططة والنططزاي العربططك عوانططك  . وليططم  ف (137)

 .891  ص 8009ام را  للنشر  
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ح ددددداطو لددددداوادددددد رملوواللقنددددد وا  كز ددددد و نة دددددد والاا  ددددد والا ةددددد     ،وفةددددددفوا ضدددددادرةوالةددددد    وتكددددددتو

ال  دددددائتوا  ةنددددد ،وعشدددددع عاواووعةدددددام املوالاحامددددداجولدددددوو ددددد د وا   ددددد ،وعكاندددددهوتاا ددددد وا دددددىو دددددوع ووااةدددددضةو

ور والاردوعن
ا
 .(138)ام  ول ةي ،واع  وعاك رو  ا كا

مدا موالا ةد     ووعضدادرةورع دد  وعدووعا د والا اةدد والا ةد     ورد والنددام ةوال د وافودوماوالدد ئ مو

ةضددددضوالناتدددد ول ا ةدددد     و،ولكدددديويعبددددرعاوايادددداوةددددووا ناععدددد وتا  دددد ،وعةنددددضعاوادددد و ءوالدددد ئ موةضددددضوالناتدددد و

 .(139)تال ق  وة  ا،وتادروت اليقوا ا  

 ا ددتوةضددضوالناتدد و قدد  وبعددضوالددضعطوالع ت دد وعا ناععدد والا ةدد     ولنض لدداوعودد عتورع دد  ،و ندداو

كدداوويع دددمواغاددداوعزا ددضاملواةيع ددد وة  دددا،وعددووا دددتو   ددد  وع دد دمم،واندددضو ع دددحهوالنددام ةوعدددوواددديطوت ددداوو

اولا ادد  والاعدد والا ددضارووعالددضعاا وعراءواالدديقوالا اةدد ،وع لددوو0791ر ددر وردد والةدداعووعالعودد  ووعددوو  دد  و

:   اءور وع  واعوالضيدوالع ت  ،وح ىو  ك وومناكو اة راملوااطع ول   ادفوا  د  ،وعادضواكدضملوالندام ة

اندداوعددووحددلوالا ةدد     ووراددضوا ضددادرةو غادداو  انددلوع ددال ام،و وو    دداو قدد  وة ددىوالة ا دد وا  دد   و"

 وعدددووالا دددا ،وعاووا ضدددادرةو اودددكتو  وال ددد ولدددمو ةدددووح تددد اوة دددىوالن ددد  والا ةددد     وع اددد توشددداورددد و ددد  

عادد و ض ددضول  ناععدد ،ولةددوودعوو    دداوالاردوولددمو  ددغوادد اروعاددفواطدديقوالنددار،وعا ناععدد و ندد  وتددضعرماوعدد و

 .(140)"العضعوتضعووةائل

ع دضوا  دداوحةدد ووبعدضو دد   والعيادداملوتد ووع دد وعالا ةدد     و،وواووال ادهووووعنا دد ول ددا  صوعددوو

،ول لاواا وا  اوا حة ووتز ارةوا ىوالنام ةور والاا  وةود وعدووآر،وعادضو ادضثوا ناعع ودعوو ضاتوع  

عاع د ول د ئ مو  داطوةضدضوالناتد ،واوومنداكو. (141)ةووع افوا ناعع والا ة     وا عاد ول نةا والاردفدي

ولددضكوا ناععددد والا ةدد     ،واوواحددايطو
ا
ناععددد وا ز ددضوعدددووالاراضدد  والع ت دد ،وكددد دواعددتول  ( ا ددد ائ ت)  دد را

الا ةد     و دد فو ددضا والددضعطوالع ت د وا ددىواعضعدد وع اردمدداوعاعكان اتاداول ا ددض ول عددضعاووالا دد ائ   وع ا  دد و

                                                           
الفلسططيينيوس والمملعططة ال مشططمية  ططك  مليططة سططر  الشططر  اموسططي   ّمططمس   – ططدنمس ابططو  ططودل  امردنيططوس  (138)
 .91ك  ص .د
 لسطططييس بطططيس القوميطططة العربيطططة والوينيطططة الفلسطططيينية  )لفلسطططيينية ابطططرا ي  امبطططراال  البعطططد القطططومك للقططططية ا (139)

 ؛ 819  ص 8011بيروك  مرعز دراسمك الوحدل العربية  
Ghada Hashem Talkami, Palestine and Egyption National Identity, NewYork, 

1998,P: 104. 
 .8019تموز  10   ك (39199)جريدل ام را   القم رل  العدد  (140)
 .181يوسف  يعل  الم در السمب   ص  (141)
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ا ة  و،ولنضوا ا  دوا  اوا حة وواوواض طومد اوا ن دلو د  د وا دىواحدايطوا د ائ تو ز دضوعدووالاراضد  و

 .(142)الع ت  

عنددز سوعدوو  دد ااملوا ناععد واددضوالةدد   وولندضو كدد وا  داوا حةدد وول دد ئ مو  داطوةضددضوالناتد ،وانددا

،وعاددضو كدد واوولدد مومندداكو  ةدد لو(143)الاردن دد ،وعمندداكواددغ صوعددووا قدد غوالاردفدديوة  دداولا ددا  وا ناععدد 

بغددددداراملو( ا ددددد ائ ت)ع دددداو ددددد د وا دددددىوا ددددا و( ا ددددد ائ ت)تدددد ووا ناععددددد وع دددد  املوا قددددد غوةندددددضوالن ددددا وت  ا  ددددد و

مو  دداطوةضددضوالناتدد واوو اعاعددتوعدد ومدد اوا  ادد توتالع ددتوعاا عدد وة ددىوالندد كوالاردن دد ،وكدداوو دد اروالدد ئ 

الة اي  وعل موتا حتوألاعن ،وعاوو وا مموتال دبروح دىوعلد واا دوعا،و ووا ةداا ضوال ح دضوعدوومد  وا حالد و

ول  دبروك داو كد واوو   د وا اناا داملوا   د دةورد و
ا
م والعضع،وعاضوردوا  اوا حة وو شاواوومناكوحدضعدا

 .(144)   دةور وعنة املوا ناعع وعنن هوا ىوالاردوالعالموالع  ي،وع

عددد ومددد اواندددضواكدددضوالددد ئ مو  ددداطوةضدددضوالناتددد وعةدددانضةوالاردوورددد و  و عددد وعددداوةدددضاو  دددا  وا ناععددد ،و

ا   دداو  ددضروةددووا ناععدد وعددووشدد  ءوادديو بددررو  ددا تام،وانددضو كدد والدد ئ مو  دداطوةضددضوالناتدد وا اوا ددا اتو

 دد فويةدداةض وردد وةنددضوو–  وةضددضوالناتدد وو– ددىو عددا و  ودداوا ندداوا  دداوا حةدد ووالا ددا  اروردد والةدد   ةوة

 .(145)اة   ودائ  وع وا ناعع و  تز و ااوكتوا ائتوعنة  والاا   والا ة     

كددداووالددد ئ موةضدددضوالناتددد و دددضركوا ددد رةوا  ادددفوا او دددموالن ددداءوة دددىوا ناععددد وعدددووح دددالو وو رمددداورددد و

الع دلوالا دترا    ول ع   داملوالعةدة   ورد وا ن ند والع ت د ووواضراملوا ق ا والو ا  وعااة  تااو،و ناو د و ورد 

،و(ا دد ائ ت)ا وةدضماورك ددزةوا ا دد  وعفود  واددضو، ك  دا،وك دداوانداو    ددضواوو ا  ددىوةدووا ناععدد والا ةدد     

عرددددد وال ادددددهوناةددددددا،وكددددداوو نددددددضروع ادددددفوا  ددددداوا حةدددددد ووةندددددضعاواضددددددتوالاشدددددتراكوتم وددددداوردددددد وحددددد روحز دددددد اوو

0799(146). 

 ندد طواندداو: "ضوالناتدد ،وعددضكوا ددتاان وا  دداوا حةدد ووتا ناععدد والا ةدد     وادد دواددائير كوالدد ئ موةضدد

 ..اةددددا   واوو ددددا  صوعدددديام
ا
وتالاعددددت،وعلةددددووالددددة وو.. ؟وحةددددنا

ا
ا اوكنددددهو ندددد طواندددداواددددادروا ت دددداوكنددددهواددددادرا

ول غا ددد ،واة دددفو ددد ك وورددد وع دددعاواوو اةدددموت دددضوبعدددضوحددد روام  ددد و ددداك ااوعدددات وو
ا
و11-11 ددد ك ووتامةدددا

 .(147)"فة  ،واناور وم  وا حال و  فو اةموع  ة وعووالاشضاووال ائ   لفو

                                                           
 .110  ص 8محمود ريمض  الم در السمب     (142)
اشرسططر  السططي امسطططر بططيس امردس و لسططييس  سططيرل حيططمل و ططفك التططل السيمسططية  ترجمططة جططودك سططعد   (143)

 .09؛ سليل  ندي واسروس  الم در السمب   ص  189  ص 8009 ممس  ازمنة للنشر  
 .119  ص 8م در السمب    محمود ريمض  ال (144)
 .118انتونك نمنتج  الم در السمب   ص  (145)
 899محمد  وزي  استراتيجية الم ملحة  ص  (146)
 .811 لك محفوظ  زيز  الم در السمب   ص : نقر  س (147)



 

 

  41 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          ألازمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

 لميــاء صفــاء حســـن. د"        دراســـة تاريخيــــة "  0791_0791األردنيـــة  –العالقـــات السياسيــة المصريــة 

 

حدداعطوا  دداوا حةدد ووا ح دد طوة ددىوعةددضوعددووالدد ئ مو  دداطوةضددضوالناتدد وبعددض والاددضات،وا اوحددضوهو

عددددووا ددددتو ادددد وو(148)ا عدددد و ض ددددضةوردددد وةّ دددداو،وع ادددد اواط ددددوووا  دددداوا حةدددد ووعددددووع اددددفوع دددد و مددددا وا ناععدددد 

 . ىوا ناعع والا ة     الا  اءاملوالي ع ول ن اءوة

 اءملوالا ت وا يئ  ول   اوا حة و،وةنضعاواة ووالع اقوةض وع اانااوة ىوعو عتورع د  ،وك داو

عادد و   دد والندد املوالع اا دد وا   دد دةوردد والاردوو اددهو  دد فوو0791اة ددووردد والاا دد وعالعودد  ووعددوو  دد  و

 .(149)ا ناعع والا ة     

 ددددداوا حةدددد و،وةندددددضعاو   دددددىوالا  ددددلواعطوعا دددددضواددددد   وةدددددووحدددداعطوالددددد ئ موةضدددددضوالناتدددد وعةدددددانضةوا 

عن دددد والنائدددددضوالعددددا ول نددددد املوالع ت ددددد ،وبةدددد  واادددددايفوا  اددددفوتددددد ووالدددددضعلا ووا  دددد   وعالع اا ددددد وبودددددووو

عوددد عتورع ددد  ،وعتدددد لاواسددد وا مدددداطواعدددا والندددد املوالاردن ددد ول دددضووالاا كدددداملوالع اا ددد وال دددد واة ندددهوةددددوو

 .(150)  عةانضتااو نة  والاا   والا ة   

   دددداو ا دددد وة ادددداملوا ددددىوالعدددد اق،وبعددددضواةدددديووالعدددد اقوعةددددانضةوا قدددد غوا دددد اتووردددد والاردوول  ناععددددد و

الا ةدددددد     ،ولةددددددوو  دددددداوالانضدددددداءوكانددددددهو اةدددددد والدددددد ئ مو  دددددداطوةضددددددضوالناتدددددد وبةدددددد  و ددددددضم روالعيادددددد وتدددددد وو

 .(151)الضعلا و

 ة،و  د  اوبعدضوالدد دوا دىوالنددامو0791ن  مد ولد لاو   داو ا دد وة اداملورد وا بدداعموعالعود  ووعدووآرو

الدددد  وااعددددهوتدددداوع دددد وتددددااليقوالا اةدددد ،وع دددداو ودددداروا ددددلو ا دددد وة ادددداملو ندددداواة ددددىوالا تدددد ول   دددداوا حةدددد وو

وواع  وو  دضوتدووشداك ونائضداولد ئ موالاركداووععود ااو(152)لا ا  وا ناعع والا ة     
ا
،وعع او ادوال ا و  ءا

 .(153)0791 وا حاد وةو وعووحز  اووة ىوالع   املووالعةة   وعال  وكاوواضواةايوعووعن ضاور

                                                           
(148)
F.R.U. S. 17, 1602, Vol.xxx, Visit to Cairo of king Hussin and Arafat at 1 

Septemeb 1970.  
 .19دنمس ابو  ودل  امردنيوس والفلسيينيوس  ص   (149)
  شطر   ي طم مومطف (8019آف  89) بعث الملا الحسيس برمية ال  الرئيس العرامطك احمطد حسطس البعطر  طك (150)

امردس مس مشروي روجرز  يملبًم مس الحعومة العرامية اس تلتز  القواك العرامية المرابية  طك امردس بقطرار ومطف 
التطزا  القطواك العراميطة (  8019آف  89)د استجمبك الحعومة العراميطة  و عطد الملطا الحسطيس  طك اير  النمر  وم

 .811 -819  ص 8019سجل العمل  العربك : للمزيد ينظر. المرابية  ك امردس بقرار ومف اير  النمر
 .181جيمس لنك  الم در السمب   ص  (151)

(152)
U.S, 17, 1986,Vol.xxx, UAR and Palestine, 26/8/1970. 

   
الدار العربية للودمئ   ملف العمل  العربطك  امردس والعرمطمك مطي منظمطة التحريطر الفلسطيينية  رمط  البيممطة  (153)
 (.9/8391- ر)
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كانددددددددهو  دددددددددارةوالددددددددد ئ مو ا ددددددددد وة اددددددددداملوا دددددددددىوع ددددددددد ،وعااعلددددددددد و ةدددددددددادةوتدددددددددا والعياددددددددداملوعدددددددددات ووع ددددددددد و

 .(154)عالا ة     و

كاووال ناءواا  اوعات ووال ئ مو  اطوةضضوالنات وع ا د وة ادامل،وعورادضوالد ئ موةضدضوالناتد واةدادةو

 .(155)اا وعا  وا اة وعنة  والاا   والا ة     

 ع دددد والدددد ئ موةضددددضوالناتدددد ول ا دددد وة اددددامل،وتددددوووا ناععدددد وا ددددا اةهو مندددد وا  ا  دددد وعدددد وا قدددد غو

الاردفدددي،وتا دددتوالادددضايملوا  ددد   ،وعانددداويعاندددضواووا  ددداوا حةددد وولدددوويةددد  وبعدددضو لددداوا دددىوندددضاءاملوةضدددضو

 .(156)النات 

وكض ددددددرو
ا
عددددددوو ووا حك عدددددد والاردن دددددد و   الدددددد وردددددد وحددددددضعثوافوددددددناقودااددددددتو  وددددددا،والدددددد  و  ددددددموةددددددضدا

الا ةدد     و،وعحدد ر وعددوواووا ناععدد وا اواددغ ه،واددوووا  دداو دد فويةددا ض وكددتوعدداولض دداول ن دداءوة  ددا،و

عدوواديطو  دا وا  دات املوو–عاع  وال ئ موةضضوالنات ول  ئ مو ا  وة ااملواووا  اوا حة ووة دىواطديتو

ا،وعاووا ناععددددد وتدددددووومنددددداكوعاادوددددداملو مددددد  وتددددد ووالا ةددددد     ووعدددددووا دددددتوةزلددددداوةدددددووالعددددد  ،واعو الا الدددددو–

 .(157) اةا   وال   دوط  ي،وععووومو م و من و  و  ع ضواضو  د وا ىوكارو وحن ن  ول ا ة     و

شد ووالدد ئ موةضدضوالناتدد ول ا د وة اددامل،والا دضاروا   دد ولنضد طوع دد وت ود عتوعاددفواطديقوالنددار،وو

لدددد مولض دددداو  واعددددتوردددد ووعاووال ددددضفوعندددداومدددد وكةدددد وال اددددهو  دددداة اطوالا دددداعضاداملوالعةددددة   ،وع كدددد وانددددا

 .(158) ان لواة   وشاع  وعر واةادةوحن قوالا ة     ووةووط  لوالع توالضت  عاي  

وتد ووالد ئ موةضدضوالناتد وعو ا د وة اداملواضدتوعغدادرةوألاا دروالندام ة
ا
لةدوو. (159) اة هوالعيا و ن  ضدا

موةضددددضوالناتدددد ،و ا دددد وة ادددداملواوددددتوردددد وااندددداتوا ق ادددد والوددددعض  ولاا  دددد وا ةدددد  ووت ن ددددلو  تدددد املوالدددد ئ 

 .(160)عا ا  ملوا ق ا ور و  ع ضوا  افوالع  يواضوال ئ مو  اطوةضضوالنات وعا  اوا حة ووععا

كاندددهوالا ددد اءاملوال ددد وا  ددد ماوالددد ئ مو  ددداطوةضدددضوالناتددد واووات دددغوا  ددداوا حةددد ووتا دددا  وعنة ددد و

ا دد ول   دداوا حةدد ووالاا  دد والا ةدد     ،وعاددضواةدد و لدداوة ددىواندداواة دداءوالدد ئ موةضددضوالناتدد وال دد ءوالا 

   ددا وا دد اءاملواددضوا نة دد ،وعاددضو دد كوالدد ئ موةضددضوالناتدد وا ب دداراملوعاا حدد واعددا وا  دداوا حةدد و،ولةددوو

                                                           
 .881 لك ابو الحسس  الم در السمب   ص  (154)
 .391 بد العظي  رمطمس  تحيي  امل ة  ص  (155)
 .881 لك ابو الحسس  الم در السمب   ص  (156)
 .118 -119انتونك نمنتج  الم در السمب   ص  (157)
 .891  ص 1محمد  وزي  استراتيجية الم ملحة    (158)
 181جيمس لنك  الم در السمب   ص  (159)
 .891  ص 1محمد  وزي  استراتيجية الم ملحة    (160)
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 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

 لميــاء صفــاء حســـن. د"        دراســـة تاريخيــــة "  0791_0791األردنيـــة  –العالقـــات السياسيــة المصريــة 

 

ألاا دددددرولدددددمو ةدددددوولددددداوعمددددداطورددددد والااا دددددار،وا عددددداوا حادددددا وة دددددىو ددددد  ااوع ددددد   وحك عادددددا،واعو  ددددداط وتاندددددضاوو

 .(161)الع  

لعدددض وع ددد دوعوددائلواعو  ددد  ااملور ددد   وو   ةددووا قدددز ومندداوت ددداوكددداوو ن ددض والددد ئ موةضدددضوالناتدد ،

ع ددددد   و اددددد اوا ب ددددد  ،ولددددد اواددددد ووالدددددضعضويعاندددددضواغاددددداوعدددددووتددددداروالا دددددا اا املوعالا  ددددد و،واعورددددد وا ددددد ءو

 .(162)الانض  امل،و  ا  والا ائتوا ا  ا وعالعنات ووالغ روا ن ض  

وع ضدددددضعواوو اددددد  ضوبعدددددضوا نة ددددداملوالا ةددددد  ن ولدددددضعضوالدددددضعطوالع ت ددددد وادددددضوالددددد ئ مو  ددددداطوةضدددددض

 .النات ،و اةضوبوكتواعواا وة ىودةموال ئ مول   اور وت اةاوع وا نة املوالا ة     

ح  هواش ضاكاملور وةّ اووبعضوة دةوا  اوا حة ووعووالنام ة،ول اواد رملواللقند وا  كز د و نة د و

 دد ةوةنددضوا م ددموالدد طن والا ةدد  ن وا ا اةدداول و0791الاا  دد والا ةدد     وردد والةدداب وعالعودد  ووعددووآرو

الاع ىور وةّ او،وبعضواع روافعناد ور والنام ة،وعا ا والا ا داتوةدووت داوواتدضر وا م دموالد طن ورادضوا داو

عاااعد ودعلد وا ةد     و( 191)ا ااا  وعافواطيقوالناروة ىوعالوعو عتورع د  ،وعاد اروعم دموالاعدوورادمو

     وة دددىو ا  ددد وا ةددد  و،وعلدددمورددد وال دددا والغ ت ددد وعدددووالاردو،وك ددداو كدددضوالض ددداوو  ددد  موالا دددائتوالا ةددد

 .(163)   اوم اوالض اوو  و ق  وشبص  وة ىوال ئ موةضضوالنات وعا  اوا حة و

ا ددا  والنادداطوتدد ووا قدد غوالاردفدديوععنة دد والاا  دد والا ةدد     ،واددوة ووا  دداوا حةدد ووردد والةيودد وو

 .(164)"حضةوالضيد ناولوو نضتوتو و ق  وة ىو   ااوا   ن ور والاردو،واعوة ىوع " 0791عووآرو

،واندددضون ددد ولددداوك ددد وورددد وةددد وو0791اعددد ضوا  ددداوا حةددد ووا دددىوعااعلددد واالا ددداطورددد والاعطوعدددووا  ددد طو

 .(165)الزاط،وعم ور وط  ناوا ىوا  ارو يااةوات ااوةال  

ةنددضوا ااا دد وو0791راددضوا  دداوا حةدد ووة ددىواودد وعااعلدد والاالا دداطوالااشدد  وردد وا بدداعموعددووا  دد طو

 راءوةضددضوا ددنعموال اددا  وع ا دد وة اددامل،وبةدد  وع دد دوبعددضوالعناتدد وال ددروا ن ددض  و ض ددضةوتدد وورئدد موالدد  

عدددددووا نة ددددداملوعال ددددد ود تدددددهوة دددددىو  دددددع  وا ااعادددددامل،وعلدددددمويةدددددا  وا  ددددداوا حةددددد وواةددددد   والا عددددد وبةددددد  و

                                                           
 .181جيمس لنك  الم در السمب   ص  (161)
 .818 مر السييف  الم در السمب   ص  (162)
دار العربية للودمئ   ملف العمل  العربطك  امردس والعرمطمك مطي منظمطة التحريطر الفلسطيينية  رمط  البيممطة ال (163)
  بيطروك  مرعطز امبحطمث  (8019 -8099)؛ راشد حميد  مقرراك المجلس الطوينك الفلسطيينك (9/8391- ر)

 .890  ص 8011منظمة التحرير الفلسيينية  
 .899  1 ملحة   محمد  وزي  استراتيجية الم (164)
؛ مطرواس احمطد سطليممس العبطدلرك  الحسطيس بطس 899  ص (1)   رمط  الوديقطة 8019الودمئ  امردنيطة لعطم   (165)

؛ محمطططد سطططليممس الطططداودي  111  ص 8   8001 ممطططًم مطططس البطططال والعيطططمي والتططططحية   ّمطططمس   91يطططرل  
 .811محمد منار الدجمنك  الم در السمب   ص 
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. ا  ا ددديملوال ددد وكاندددهو  دددتوعدددووا حك عددد وا  ددد   ،وعال ددد وحاعلدددهوعدددووايل ددداواوو  ا دددلوالاةددد ارول  نة ددد 

 ددداوا حةددد وواوورئدددد موالددد  راءوةضددددضوا دددنعموال اددددا  ،وعاائدددضوا قددد غوعودددد  روحض ةددد وكاندددداو اددد روا ددددىوادركوا 

ا حتوالة ر وع والا ائتوة ىوحةاروالة   والاردن  ،وع ة  وم اوالا ارروت ووال د ا و،واندضو دضا هو

 .(166)بعضوالضعطوالع ت  وعةتوالع اقوعع  وع  ر او  مادوع  جوية مور واة   وألا ع 

الادد   والدد  وحددضثوتدد ووالاردووعا ددائتوا ناععدد والا ةدد     وا ددىوةنددضوعم ددموا قاععدد والع ت دد ووادك

ور والةدادووعدووا  د طو
ا
وطارئا

ا
لضادالوالا عد وتد ووالةد  املوالاردن د وعا دائتوا ناععد ،وعاكدضملوو0791ا ا اةا

 ،وعاغادداو  وددكتو قندد وا قاععدد والع ت دد و نا دد والا ادداقوالدد  وةنددضوردد والعاشدد وعددوو  دد  وتدد ووالاردووعا ناععدد

عددووع ة دد وحك عدداملوالددضعطوالار دد وال دد واشددتركهوردد واللقندد والةدداتن وعال دد و دداا ملوا ددىوةّ دداوو دد  والةدداب وعددوو

 .(167)0791ا   طو

ت  دفوطدائ ةوو0791كاوو لاوبة  وا ا وا ق ا والوعض  ولاا   وا ة  وو   والةادووعووا  د طو

 ةدددا اوبعدددضواددد عجوال كدددداروعيادددا،وعك ددداواة دددووا اادددضثوتو ددددمواع  ة ددد ،وعانزال ددداورددد وع ددداروالنددددام ة،وعاددداع اوت

وةددددوواحامدددداجوا ق ادددد والوددددعض  وة ددددىواضدددد طوا ق   ر دددد والع ت دددد وا ااددددضةو
ا
ا ق ادددد والوددددعض  ،وكدددداوومدددد اواة اتددددا

 و عتورع   ،وك اوانزلهوطائ  اوو ابعااوولو ك وا ب  صوا ق   والة ية   ورد وع داروا اد قورد والاردو،و

،وك دداواحااةددهو(168)لوددعض  وعددووة   دداملوا ددفوال ددائ املومدد وااودداطوعودد عتورع دد   عكدداوومددضفوا ق ادد وا

ا ق اددد والوددددعض  ولاا  دددد وا ةددد  ووتددددضعضوال مددددائووعناتدددتوالاادددد اجوةددددووادددضائ  ووا ةدددد     ووع  دددد د ووردددد و

 .(169)(ا  ائ ت)سق وو

 واتددض وع اددفوا  دداوا حةدد ووتددعضا،ولدد اواددا وت ادد وكا ضدد وعددووالندد املوا ةددلح والاردن دد وردد وع ا  دد

الاددددضائ  و،ولةددددوو  ددددداوالندددد املوافسددددحضهو ووا ق اددددد والوددددعض  ومدددددضدملوت ادددد والالغددددا ورددددد وال ددددائ املوا اولدددددمو

  سدددح وا قددد غ،وع ددد كوالدددضعضواووا  ددداوا حةددد وومددد وا   دددوول ددد  وا  تاددد والا ةددد     ،وع  ةددداءطومدددتو

لا ةدددد     وكدددداووكدددداووالدددد ئ مو  دددداطوةضددددضوالناتدددد ويودددداركاو  دددداوا دددد اع ةولك غا دددداو ا اعدددداووعددددووالا ددددائتوا

 .(170)ععاراتااو نترحاملورع    

                                                           
 .891  ص 1991ة  ماعراك  رحلتك مي امردس   ّممس  احمد اليراون (166)
 .8019ايلول  1   ك (39119)جريدل األ را   القم رل  العدد  (167)
؛ سطططعد ابطططو ديطططة   طططفحمك ميويطططة مطططس تطططمريخ 8019ايلطططول  1   طططك (918)جريطططدل الدطططورل  بغطططداد  العطططدد  (168)

 .991  ص8009امردس   ممس  
؛  نطططري عيسططنجر  مطططاعراك عيسطططنجر  طططك البيطططك األبطططيض 830ص  احمططد الل م طططمة  الم طططدر السطططمب   (169)
 .931  ص 8    8011  ( .د)سليل  رحمس :   ترجمة(8013 -8091)
 .191مملعو  عير  الم در السمب   ص  (170)
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،و(ا د ائ ت)فو ملوعع  عاملور و   ضةوالااص ى،و ك ملواووا ةاا ضوعدووة   د وا دفوال دائ املومد و

،و(ا دددد ائ ت)عدددووا ددددتواااددددا والدددضعطوا عن دددد وت  ددددفوال دددائ املوبع   دددد وعوددددترك وادددضوالاردوول ةدددداا ضوعيادددداو

 .(171)اعع والا ة     ع لاوتالن اءوة ىوالن املوا ةلح والاردن  وعا ن

،وتددددوووع دددد وعا الددددهو0791ات دددغوالدددد ئ مو  دددداطوةضدددضوالناتدددد وال   دددداملوا ااددددضةورددد والاا دددد وعددددووا  ددد طو

ع ا ددد وت ضدددادرةوالةدددي والاع  ة ددد ،وع  ةدددووععا قددد وا  ادددفورددد والاردوودعووا دددا وتدددضا وتددد ووال ددد ا و،وععددد و

  دع اوالادضائ  و،ولد اوا نداو   دغووو لاوا ووال ئ موالاع  كيون ةة ووكاوو   ال وتاتوالا ع وبو عص

و  اعادةوال مائو
ا
 .(172)ة ىوا  ائ تو طيقو  اووا سق ن ووو نا

تددددض وا قدددد غوالاردفدددديوا دددداعضاد ول دددد روا ناععدددد والا ةدددد     ،و  دددد  اواوو ا دددد وة ادددداملوبعددددضولنائدددداو

ا  ددددددد والددددددد ئ مو  ددددددداطوةضدددددددضوالناتددددددد ،وااددددددد  وا دددددددىوح ا ددددددد و ناحددددددداوعدددددددووا ا ددددددد ا و،وعاة دددددددوواووعنة ددددددد والا

 .(173)(ا  ائ ت)الا ة     ولوو  ا  وعافواطيقوالناروع و

،وع و ددددزاطو  ا ددددااوال دددد واعاددددا ملوتا ندددداعرةوعكةدددد وال ادددده،وادددددضو
ا
كدددداووع اددددفوا  دددداوا حةدددد ووعا  ددددا

كواهوتوناو  ال ور وكة وا ائتوالادضائ  و،وعرد وال ادهوناةداو  تدز وت نا د وا د ورع د  ،وعمدتو د نفو

وعدووع ادفوا  داوا حةد وووال ئ موةضضوالنات وا ىو انضا،
ا
عت اواووال ئ مو  اطوةضضوالناتد ،وعدا اطوع  اتدا

،وانضوكاووةضضوالنات ور وحا  ول   دا،و نداوم دزةوال تدتو0799بغضوالنة وةووع ااااور وح روحز  اوو

ت ناوعت ووعاشن و،ولةووم  وا  ةواضو  اااجوال ئ موةضضوالنات وا ىو و  دضوا  داوا حةد وو  د  اوبعدضواوو

 .(174)(ا  ائ ت)  تتوا ىواة   وع و

ورد والا دا والاع دىوعدووالاشد ضاكاملورد والاردو،و نداو دضركو
ا
واناةار دا

ا
كاووع افوال ئ موةضضوالنات وع ااا

تدددوووع ا  ددد وعدددوومددد اوالنددد تو ددداك وون  متاددداو الالددد وع وعغ ددد ر،و نددداويعاندددضوت  ددد دو ددد ا وورددد والنددد كوتددد وو

عطا اواووال  اتوعاا و وعاال ،وا اةووعا  ااوالياائ د وهد واد عجووالنةا والاردفيوعا ناعع والا ة     ،

وعدددوو  وعادددهوعضددد ىوتو دددااال واوويةدددا   واحدددضم او  دددا  واعواغاددداءوع ددد دوالااددد ،و
ا
ا ب ددد  وواك دددرواااناةدددا

 .(175)عتالياا  واضو  د وال  اتوا ىو  ا  وا ا  ا وور وا ناعع والا ة     

                                                           
  مجلطة شطاوس 8019سليل  ندي واسروس  الت فية امردنية طد المقمومة الفلسيينية مبطل  جمطة سطبتمبر  (171)

 .91  ص 8019  بيروك  ايلول (9) لسيينية  العدد 
 بططد العظططي  :   ترجمططة(8019 -8091)ويليططم  عوانططك  امريعططم والعططرف واسططرائيل   شططر سططنواك حمسططمة  (172)

 .899  ص 8019حممد  القم رل  دار المعمرف  
 .118انتونك نمنتج  الم در السمب   ص  (173)
 .190مملعو  عير  الم در السمب   ص  (174)
 .811 -818لم در السمب   ص  مر السييف  ا (175)
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ا ناععدد وعالةدد  املوالاردن دد ،وعا ددا  ملوا ق ادد والوددعض  ولاا  دد وا ددا  ملوالاشدد ضاكاملوردد والاردووتدد وو

ا ةدد  وورددد واتدددضارو  ددد  ااملواددضوالددد ئ مو  ددداطوةضدددضوالناتددد وعا  دداوا حةددد و،وعت ددداواووا ق اددد والودددعض  و

كاندددهوادددضواندددضملوالدددضةموالة ايددد  والددد  وكاندددهو ا ندددا وعدددوو انددد والددد ئ موةضدددضوالناتددد ،واندددضو ددداةضو لددداو

 .(176)تازوالا ت ول ن اءوة يااا حك ع والاردن  وة ىواوو ن

ح دتوا اداقو ض دضوتد ووا حك عد والاردن د وعا ناععد والا ةد     ،وو0791ر وا باعموةو وعووا  د طو

عددووا ددتو  الدد وعةددام والادد   ،وعمدد ورابدد وا ادداقوعددوون ةدداويع ددووةندداوردد وال دد ووا ددض ة و،وعاددضو  يدد والض دداوو

تاة دد ول   ددا ح ،وعاددضوحددضدوالا ادداقوويودد وةودد وة ددىولةدداوواعدد وواعدد ووشدد س وع ةددتوالةدد داووردد واللقندد وال  

،وعنددصوة ددىوا دد ضضاطوا ح ا دد وردد وةّ دداووبودد ط وعضن دد وتا دداكناءوالددض  اووا  كددي،وك دداواضدد ىوالا ادداقو
ا
تنددضا

بسددددح و   دددد والندددد املوالعةددددة   وعددددووحدددد طوةّ دددداو،وعافسددددحارو   دددد والاددددضائ  و،وك دددداونددددصوالا ادددداقوة ددددىو

 .(177)اوة تو قن وعوترك واو فوة ىو نا  وتن د 

اة ووالاضائ  ووعر وال   وناةاواووعن ن و رتضوعشد اطوالاردو،واتدضاهوعن ند وحد ة،واكداوومنداكو

 .(178)ا اراملواعا والة  املوالاردن  ،وا عاواوو ن وتوغااو ض  والضعل والاردن  ،واعوالاضائ  و

 ع كد والنادعدد وا  د وا  دداوا حةد وو  ةدد  وعدووالا دد اءاملو ةدادةوالاعددووعالنةدا وا ددىوالدضيدوعالتا دد ول 

ت ئا دد وعا ددضوو0791عدد والا ددائتوالا ةدد     ،وانددضوشددكتوحك عدد وةةددة   وردد والةددادووةودد وعددووا  دد طو

رئ ةدددددداوليركدددددداووتددددددض وعددددددووو(180)،وعاة ددددددووالاحكددددددا والع ا دددددد وعةدددددد وووووووووووووووووووووووووحددددددابموا مددددددا  (179)داععد

                                                           
 .891  ص 1محمد  وزي  استراتيجية الم ملحة    (176)
؛ جريططططططدل ام ططططططرا   القططططططم رل  العططططططدد 8019ايلططططططول  89   ططططططك (8191) طططططحيفة الدسططططططتور  امردس  العططططططدد  (177)
 .8019ايلول  89   ك (39109)
 .839 لك  زيز محفوظ  الم در السمب   ص  (178)
ايلطططول  9)س الططططفة الغربيطططة   طططيس رئيسطططم للطططوزراي  طططك الحعومطططة العسطططعرية  طططك  لسطططيينك مططط: محمطططد داوود (179)

 طك رسطملة  طوتية  بطر ااا طة ( من )  بعد اس تبر ك منم  بنتم 8019ايلول  19  لعنم مد  استقملتم  ك (8019
  ص (199)  الوديقططة رمطط  8019الودططمئ  الفلسططيينية لعططم  : للمزيططد ينظططر.  ططوك الدططورل الفلسططيينية مططس بغططداد

109. 
طمبي اردنطك ولطد  طك مدينطة معطمس جنطوف المملعطة امردنيطة ال مشطمية  (: 1998 -8089)حمبس المجملك  (180)

عمس طمبيم مطس ططبمي الجطيال العربطك ومسطم د شس طيم للملطا  8090 -8031تلق   لومم  ك مدينة السلي  
العتيبططة )ايلطط   لي ططم الملططا الماسططس  بططد ا  بططس الحسططيس واول ممئططد عتيبططة  ربططك  تسططل  العتيبططة الرابعططة التططك 

  ا طططب  ممئطططدًا  ممطططًم للقطططواك المسطططلحة 8019 -8019من طططم ربحطططك عطططل المعطططمرا التطططك سمططططت م مطططس ( الرابحطططة
: للمزيططططد ينظططططر. 1998امردنيططططة  وحمعمططططم  سططططعريًم  ممططططًم و طططططوًا  ططططك مجلططططس ام يططططمس امردنططططك  تططططو ك  ططططم  

 .http://ar.wikipedia.orgالموسو ة الحرل  
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 ومدد واةدديووا حدد روة ياددا،ولدد او،وعر ملوالا ددائتوالا ةدد     واوواوددة توحك عدد وةةددة  (181)عودد  روحض ةدد 

اة ندددهوالا دددائتوالا ةددد     و  ح دددضوناةددد اواددد وواللقنددد وا  كز ددد و نة ددد والاا  ددد والا ةددد     ،وعة  دددهو

ولن املوالاضائ  و
ا
وةاعا

ا
 .(182) ا  وة ااملواائضا

ااعدهوا حك عدد والاردن د وتدد طيقوعضددادرةو ا درةوعدد وا ناععد والا ةدد     ولامندد وال دضا وا ةددل ،وال ددرو

 .(183) اوا ااعل ولمو نا ،وح الورا هوا ناعع والا ة     وا  اءو  وح اروع وا حك ع والعةة   اوو 

ا داهوعض ند وةّ داووو(184)0791عكاووم اوال اضوت ةات واةيووا حد ر،وعرد والةداب وةود وعدووا  د طو

 .(185)ععناطلو ا كوعدارملوععاركوراوو ح تااوالةة روعووالنا ىوعا ق حى

الناتددد والةدددا وا دددىوةّ ددداوو  ندددافوالاشددد ضاكاملوتددد ووال ددد ا و،وعلةدددووا  ادددفواددد روالددد ئ مو  ددداطوةضدددضو

 .(186)،وكاووتا  تاد،وععن و لا(ا  ائ ت)ا او  وع و

ولن دا وةدضدوعدوو ة داءوا ناععد و
ا
وا  دا

ا
كانهوانضاءوالع   املوالعةة   واضوا ناعع والا ة     ودااعدا

 .(187)الضااوتالاضاتول افوالنااطتز ارةوا ىوالنام ةوععنات  وال ئ موةضضوالنات وعع 

تض ملوع د وتد   اءوعضاحةداملو  ا د  ،واد روة دىواو مداوع د كوعرؤ داءوالدضعطوالع ت د واد عرةوالادضاتو

 .(188)لتاضئ والاعااتور والاردو

                                                           

 .8019ايلول   89  ( 1199)الجريدل الرسمية للملعة امردنية ال مشمية   ممس  العدد  (181)
؛ (9/8391-ار)الطدار العربيططة للودطمئ   ملططف العطمل  العربططك  امردس والعرمطمك مططي المنظمطة  رمطط  البيممططة  (182)

  حططول شططاوس امردس لجرلططة الملططا الحسططيس بططس يططرل( 8000 -8011)ابططرا ي  احمططد ز ططراس  النيطط  السططممك 
 .90  ص 1999.  ك.السيمسك  امردس  د

  ص 1؛ سطططليممس موسططط   تطططمريخ امردس  طططك القطططرس العشطططريس   810امطططيس م نطططم  الم طططدر السطططمب   ص  (183)
319. 

ا لس وزير ام ر   ك الحعومة العسطعرية  طدنمس ابطو  طودل  اس ال طدف امسطمس مطس الحعومطة العسطعرية   (184)
لتحريطر الفلسطيينية بجديطة وحطز  الحعومطة امردنيطة ووططي حطد لحملطة الفوطط  وامططيرابمك  و كشعمر منظمة ا

سطعيد التطل  امردس و لسطييس  وج طة نظطر : للمزيطد ينظطر. التك نجمك  س ابتعمد الفدائييس  س ا دا    الحقيقية
 .91-99  ص 8019 ربية   ممس  دار الجليل للنشر  

 19 غمن  حبيف  الم در السمب   ص (185)
 .113 بد المجيد  ريد  الم در السمب   ص  (186)
 .199-193محمد حسنيس  يعل  اليري  ال  حرف رمطمس  ص  (187)
 .199 -193يوسف  يعل  الم در السمب   ص  (188)
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ة ددىوار دداطوو(190)عالدد ئ مو عادد والن  ددر  و(189)ا اددلوكددتوعددوو  دداطوةضددضوالناتدد وعالعن ددضوعع دد والندد ار 

وععدداور ددال وا ددىوكددتوعددوووالا  ددلوعا ددضوتددادقورئدد مواركدداو
ا
حدد روالندد املوا ةددلح وا  دد   وا ددىوةّ دداووحدداعي

 .(191)ا  اوا حة ووع ا  وة ااملو   نهوو افيونناصول افو  اوا مزرةور وةّ او

و
ا
كاوو ا د وة اداملوادضوط د وعدووالد ئ مو  داطوةضدضوالناتد والادضاتوالاد ر ول ةد   والا عد ،وع  دحا

وعووا  اوا حة ووتن فو
ا
 .(192)ةّ اووع ضع رمااوومناكواع ا

،وو0791ا ا ددد وا ضعدددد ثوا  دددد  والا  ددددلوعا ددددضوتددددادقوتا  ددداوا حةدددد ووردددد والاا دددد وةودددد وعددددووا  دددد طو

عع دددضوالا  دددلوتدددع ت ورددد وعنات ددد و ا ددد وة اددداملوبةددد  وكةااددد والن دددراو،ولددد او   ددداوالا  دددلوعا دددضوتدددادقوا دددىو

ءوع  ادداوردد وةّ دداو،وع دداودادد والةدداارةوا  دد   و تددي والدد ئ موا  دد  و  دداطوةضددضوالناتدد وةددووتددع تاملوادا

الددد ئ موةضدددضوالناتددد و ر ددداطوا ددداروةا دددتوشدددض ضوال  قددد وا دددىوا  ددداوا حةددد وو  الضددداوا ددداوت ددد عرةو ضا ددداو

 .(193)ل افواطيقوالنار،وعالاو اك ووالناائجوال روع ا  

                                                           
 1) و معمر بس محمد  بد السر  بس حميد ابو منيم بس حميطد بطس نميطل القيح طك القطاا ك : معمر القاا ك (189)

  لقططف نفسططم بططمألل القمئططد 8011 -8090  رئططيس الجم وريططة الليبيططة (1988تشططريس امول  19 -8091حزيططراس 
  و طل القطاا ك الط  السطلية بطمنقرف  سطعري غيطر دا  (1988 -8011)للجمم يرية العربيطة الليبيطة امشطتراعية 

ة مجلطس ميطمدل   تنحط  رسطميًم مطس رئمسط8090سلي بم الملا كدريطس ملطا المملعطة الليبيطة  طك األول مطس سطبتمبر 
  و قد اجتمم ًم لز ممي ا ريقيم ومطن  لقطف ملطا ملطوا ا ريقيطم 1991الدورل  ك ليبيم ون ف نفسم ممئدا للدورل  م  

و طططك ا قطططمف الدطططوراك العربيطططة  طططك الطططدول  1988والمطططدا ي الرئيسطططك  طططس الوميطططمك المتحطططدل ام ريقيطططة   طططك شطططبمي 
بية طططد القططاا ك  وت ططم د التططوتر الطط  انتفمطططة شططعبية امحتجمجططمك الشططع= =بططد ك( تططونس وم ططر)المجططمورل 

 الموسو ة الحرل: للمزيد ينظر. 1988ادك ال  سقوي القاا ك ونظممم  ك العشريس مس تشريس امول 
http://ar.wikipedia.org. 

ولططططططد  ططططططك ا  درمططططططمس  ططططططم  ( 8011-8090)الططططططرئيس السططططططممس لجم وريططططططة السططططططوداس  : جعفططططططر النميططططططري (190)
لعليطططة العسطططعرية  طططك السريطططو  وح طططل  لططط  الممجسطططتير  طططك العلطططو  العسطططعرية مطططس الوميطططمك  درس  طططك ا8039

وا ططب  رئيسططم لمجلططس ميططمدل الدططورل ورئيسططم  8090ايططمر 11  تططز   امنقططرف العسططعري  ططك 8099المتحططدل  ططم  
 1990  تطو ك  طك  طم 8018للوزراي وا در امرا بحل عل امحطزاف وانتسطف بعطد م رئيسطم للجم وريطة  طك ايلطول 

 : بعد  راي يويل مي المرض   للمزيد ينظر
ar.wikipedia.org/wki 

 .801  ص (10)  الوديقة رم  8019الودمئ  امردنية لعم  : للمزيد مس التفم يل ينظر (191)
 .8019ايلول  81   ك (39101)جريدل األ را   القم رل  العدد  (192)
   طك (39100)؛ جريدل األ را   القطم رل  العطدد 199  ص (01)  الوديقة رم  8019الودمئ  امردنية لعم   (193)

 .8019ايلول  19
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وتا ا دهوةّ داو،وعط د وعدوو اة ووا  اوا حة وواناو د  افواطديقوالندارورد والةداة والةاد د وعةداءا

 .(194)لوعا ضوتادقو تي والنام ةوعالا اةاملوا     وت لا،ولكيوية  وتاوالاضائ  ووع  تزع اوتاالا  

كاووال ضفوالا اي  وال  واةاىوال اوا ق   ر  والع ت  وا ااضةومد وعادفوالاشد ضاكاملوتد ووال د ا وو

 .(195)تو  توعاهوع ةو

عاضوش ووا  داوا حةد وول ا  دلوعاضتوة دةوالا  لوعا ضوتادقوا ىوالنام ة،والانىوا  اوا حة و،و

واووك ددداووالاردووععددد ضوليغا ددداروبةددد  وشددد توالةددد   وا ددداوبعدددضو
ا
عااةضددداوعدددووا ناععددد والا ةددد     وع  دددحا

ة   دداملوا ددفوال ددائ امل،وععوددك  وال مددائو،وعاعدد ضوا قدد غوليمانددامل،وعاددضواتددضكوالا  ددلوعا ددضوتددادقو

ول   اوا حة ووام   وا ناعع والا ة     ور
ا
 والن اطوالع  ي،وعاناول مومنداكوعيادز وععنا د ،واراء وعض نا

 .(196)عاغااوع اع ةودعل  و ااعطواوو اةاوالع ر

عاضوا ض ول ا  لوعا ضوتادقوعووا نات د واووا  داوا حةد وو اداعطواوو ةةد وال اده،وعاووالةة درو

ضوالناتددد واووعددوواادد ادو  ددد  او ضاع ندداوا ددىوا  ا  ددد وعدد وا ناععدد والا ةددد     ،وك دداوتدد وول ددد ئ مو  دداطوةضدد

 .(197)ا  افو اضم روبة ة وعوو اة وا ىو اة 

وعددوواوو ا دد وا دد ائ توعددووالنادداطوا قددار وردد والاردوو ريعدد و
ا
وع دد   ا

ا
كدداووالدد ئ موةضددضوالناتدد واك ددروا نددا

رد وننددضواع ددضاتااوتال ةددض وا ددىوعودد عتورع دد  ،وعاووا ددا  م اوال دد اتواددضو  اددضول ودد تو دد ر ا،وا ددىو اندد و

عال   دددداملوا ااددددضةوا ددددىو اندددد والاردو،وععتدددد هو نددددار  وعددددوو( ا دددد ائ ت) دددد فو ددددضاتوالا ةدددد     و،وعتدددد لاو

ورد و دضاتواع  كديو ةدانضةوا  داوا حةد وواندو،وعلاد ضواةدد   و
ا
ا  دات املوا  د   و ا دضوتدووومنداكواحا دا 

،و كدددددددد ووال ددددددددضفوعددددددددووعرامادددددددداوةددددددددزطوع دددددددد وعتالاددددددددا  وارالاع دددددددداوة ددددددددىواضدددددددد طوشدددددددد عصو(ا دددددددد ائ ت)تدددددددد ووالاردووعو

 .(198)(ا  ائ ت)

وتددد ايءوا دددضن  وو
ا
 وكددضملوالودددك كولدددضكوالددد ئ موةضددضوالناتددد ،وح ن ددداواتدددضرملوال   دداملوا اادددضةواعددد ا

،وعة  اواتدضروالد ئ موةضدضوالناتد واعاعد  وا دىوعدض  وا  دات املوا  د   و(199)الاع  ة  ووا    د وور والاردو

 (.200)حااخوا  اة تو اابع والاا كاملوالاع  ة  

                                                           
 .108  ص (190)و ( 191)  الوديقة المرممة 8019الودمئ  الفلسيينية لعم   (194)
 .8019ايلول  80   ك (39101)جريدل ام را   القم رل  العدد  (195)
 .801  ص (03)  الوديقة رم  8019الودمئ  امردنية لعم   (196)
 .09محمد حسنيس  يعل  اليري  ال  حرف رمطمس  ص  (197)
 .113انتونك نمنتج  الم در السمب   ص  (198)
 .8019ايلول  81  (939)جريدل الدورل  بغداد  العدد  (199)
 .133انتونك نمنتج  الم در السمب   ص  (200)
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،واووتديد ولدوو ض دتوتالدض و(201)عاواة ووع   والضااتوالةد ر وحدااخوألا دضعاضو   رملوالاحضاثوةنض

وة ددددىو لددداوط ضددددهوالن دددادةوا  حددددضةول  ناععددد والا ةدددد     وعدددووا حك عدددد و(202) ةددداةضةوالا ةدددد     و ،وعتنددداءا

الةدددد ر  والاددددضاتو ننددددا وا ناععدددد وردددد والاردووبعددددضواوو دددد   وا قدددد غوالاردفدددديوة ددددىوععةددددموعندددداطلوالعاتدددد  و

،و ا كدددهو0791عنا دددت،وعرددد والاا ددد وةوددد وعدددووا  ددد طو( 1111)ن ادددضوةدددضدوعندددا   وا ناععددد وا دددىوةّ ددداو،وعوا

كا ضدددد وعضرةدددد و دددد ر  و  ددددمودتاتدددداملو ا ددددتوشددددعارو دددد غوالاا  دددد والا ةدددد  ن وا ددددىودااددددتوا حددددضعدوالاردن دددد ،و

ع د اهول  ناععدد والا ةدد     وت د روالاردووعددووعن ندد وعتد ا،وعا ددا ضا وا ضاع دد ،وعد و ووحددااخوألا ددضو

اعطوعدددددوواضدددددتوالادددددضاتول ةددددد   والا عددددد ،وعحددددد روعدددددوو زا دددددضوحالددددد والادددددضم روال ددددد و ددددد فو ددددد د وا دددددىوار ددددداطوحددددد

 .(203)ا ةاةضاملوالة ر  وا ىوا ناعع والا ة     

،وات غ ددمو0791بعددالوا  دداوا حةدد ووت ا دداملوا ددىوع دد كوعرؤ دداءوالددضعطوالع ت دد وردد والعودد  ووعددووا  دد طو

ردن دددد و،وعتددددّ ووا  دددداوا حةدددد ووع اادددداوعددددووالا دددد اءوالعةددددة  وايادددداوتددددضا طوالندددد املوالةدددد ر  وا ددددىوالاراضدددد  والا 

وكددتوالناددائجوال دد و
ا
و دد ر اوتالعددضعاووالغاشددم،وعاددضوحّ ددتوا  دداوا حةدد ووا حكددا والعدد رو   عددا

ا
الةدد ر وعتا ددا

 .(204) تر  وة ىوالاةاضاءوالة ر 

وعددوو ددن صوا حك عدد والاردن دد وتو ددض وا نة ددا
ا
ملوالاضائ دد ،و ددضا هوال   دداملوا ااددضةوالاع  ة دد وا اددا

،و
ا
علدد لاو تدددضروالددد ئ موالاع  كددديون ةةدد وواعاعددد  وا دددىوالا ددد  طوالةدددادووردد والضاددد وا ا  دددووتالا  ددداوشددد اا

ك دداوعادددعهوال حدددضاملوالعةدددة   والاع  ة ددد وردد وا ان ددداوالغ ت ددد ورددد وحالددد و ومدد ،وعكاندددهوال   ددداملوا اادددضةوادددضو

وا دددىوا ريةدددا ووالندددائمواداندددهو دددضاتو ددد ر ا،وعادددضوار دددتو  ةدددك وعةددداةضوع  ددد وا بار  ددد والاع
ا
  ة ددد و اددد   ا

تا ة ددداطوالةددد ا   وردددد وعاشدددن ووكددديو  ددددغووة دددىوا حك عددد والةدددد ر  ولسدددح وا اتاددداوبةدددد ة ،وعادددضو  دددد  و

 .(205)ال   املوا ااضةول اضاتوعاولمو  سح والن املوالة ر  

                                                           
لجم وريطة العربيطة رئطيس ا(: 1999-8018)  (1999حزيطراس  89 -8039تشطريس امول  9)حم ظ امسطد  (201)

السططورية  ولططد  ططك القرداحططة  محم ظططة الراميططة  درس امبتدائيططة  ططك مريتططم  واعمططل ام داديططة  بعططد م انططط  الطط  
الط   8093عمس رئيسطًم لفطري امتحطمد الطوينك لليلبطة  طك الراميطة  ومطد انطط   طم   8099حزف البعث   ك  م  

  تططول  من ططف رئمسططة مجلططس 8093حعطط   ططك سططوريم  ططم  اللجنططة العسططعرية لحططزف البعططث الططاي سططيير  لطط  ال
للمزيططد . 8018شططبمي  11  ا ططب  رئيسططم للجم وريططة العربيططة السططورية  ططك 8019الططوزراي ووزيططرا للططد مي  ططك  ططم  

 (.8/8098-س )الدار العربية للودمئ   ملف العمل  العربك  رم  البيممة : مس التفم يل ينظر
 (.9/8393-ار)العمل  العربك  امردس والعرممك السورية  رم  البيممة الدار العربية للودمئ   ملف  (202)

(203)
U.S. State Department Center of Middle East, Internal Foreigon Affairss Syria 

1965-1975, Film 23, No:52.  
 .191 -199  ص (891 -898)  الوديقة رم  8019الودمئ  امردنية لعم   (204)
 .890-891وانك  الم در السمب   ص ويليم   ع (205)
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ااعددددددهوا حك عددددددد وا  ددددددد   وعالا اددددددادوالةددددددد ا   وتال دددددددغووة دددددددىوالن ددددددادةوالةددددددد ر  ،وبعدددددددض والادددددددضاتو

ة  والةدد ر وردد والاردو،وع دداوادكوا ددىو ددضم روال ادد وتال ةددض ولا ددائتوا ناععدد والا ةدد     وردد وشدد اطوالعةد

 .(206)الاردو

اندداوردد وحالدد و ددضاتوال   دداملوا ااددضةواعو دد ر اوردد والاردو،وادد فيولددوو ر ددتو"اكددضوالدد ئ موةضددضوالناتدد و

وبةددد  وا حا ددد وا دددىوالدددضااتوة دددىو  اددد والننددداط،وع اددداف
ا
وعاحدددضا

ا
وع ددد  ا

ا
ورددد و ددد ر او ندددض ا

ا
،ولندددضواع  دددهودر دددا

 .(207)"عال  و،وعلوواك روا ب ووناةاوع ةو ا ك 

اوو ادد كوال   دداملوا ااددضةوالضت  عايدد  وعالعةددة  ودادد والةدد ا  هول  ددغووة ددىوالةدد ر  وولسددح و

 .(208)ا اتام

وا دىوا قد غوالةد ر و كد وا داوو0791ر وا حاد وعالعو  ووعووا   طو
ا
وع   دا

ا
ا اتوا  داوا حةد ووت اندا

عاوددلوعددوواووا قدد غوالةدد ر و دد راضوالافةدد اقوعراءورالضدداملو يد ددا،وع دد راضواوو نا ددتواا  دداوعددوووافددي"

وعة رتاموة ىوط  لوالن  وعالاا   
ا
 .(209)"اتناءوالن املوا ةلح والاردن  ،وعدةاو  ىواوو  حضعاوععا

اد وا ددا  ملوعةدددا  والددد ئ مو  ددداطوةضددضوالناتددد ورددد وعااعلددد و  ندددافوالنادداطوتددد ووال ددد ا و،وعرددد وا حددد

 ر توال ئ مو  اطوةضضوالنات وت ا  وا ىوا  اوا حة وو  الضاوت  ندافواطديقوو0791عالعو  ووعووا   طو

النار،ولةووا حك ع والاردن  وتن هوعةا  ةور واطيقوالنار،وعاع   وتوووبعضوةناتد وا ناععد والا ةد     و

 .(210)لمو  تز وت ااا

ناععدددد والا ةدددد     ول اددددفواطدددديقوالندددداروبةدددد  وعاددددضوفودددد ملو   ددددضةوألامدددد ا والنام  دددد ونددددصواضدددد طوا 

عكدددداووردوا  دددداوا حةدددد ووة ددددىوالبددددرا ا ووال ادددد ووار دددد   او  دددداطوةضددددضو.ا  اددددفوعددددوواددددغووالددددضتاتاملوالاردن دددد 

 .(211)النات ،واتاا وا نة املوالا ة     وبعضوالالتزا وت افواطيقوالنار

طددددددار ءول اددددددفوالنادددددداطوردددددد وادددددد روالدددددد ئ مو  دددددداطوةضددددددضوالناتدددددد والددددددضة ةوا ددددددىوةنددددددضوعدددددد    وا دددددد وة  دددددديو

 .(212)الاردو

                                                           
(206)
U.S.S. State Department, op,cit, Report No:8, Film 23, p:32.  

 .111انتونك نمنتج  الم در السمب   ص  (207)
 .891ويليم  عوانك  امريعم والعرف  ص  (208)
س يططرل   تف ططيل حططديث جرلططة الملططا الحسططيس بطط(8001 -8011)ال  سلسططلة النيطط  السططممك نبططمل سمططم (209)

  8000  القواك المسلحة امردنية والشطاوس العسطعرية واألمنيطة   ّمطمس  مرعطز ام طدممي لليبم طة  1المعظ    
 .939ص 

 .191  ص (893)  الوديقة رم  8019الودمئ  امردنية لعم   (210)
 .8019ايلول  11   ك (39999)جريدل ام را   القم رل  العدد  (211)
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،و  وعتدتو0791  ااضوا   كوعال ؤ اءوالعد روا دىوالندام ة،واتادضاءوعدووا حداد وعالعود  ووعدووا  د طو

و(214)،وعالضدددداه والادالددددم(213)كددددتوعددددووال ئ ةةدددد ووال  سدددد والعن ددددضوعع دددد والندددد ار ،وعالةدددد ر وندددد روالددددض ووالا ايدددد  

ت را ضد ،وودموعتدتوالد ئ موالةد دافيو عاد والن  در ،وعرد وورئ موال  راءوالا ف د  ون اتد وةدووالد ئ موا حض د 

ال دد  والادددا  وعتدددتوكدددتوعددووالاع دددرو دددالموال دددضاوواع ددرودعلددد والك  ددده،وعالددد ئ موالضنددافيوشدددارطوا ح ددد ،وعرئددد مو

وةدووالد  ووالودد ال  ،وعا  داوا  ددتو
ا
الد  ووا قن ت د و ددالمورت د وة دد ،وعالناضد  وةضدضوالةدد  موالا   دافيوع ددةي

 .(215)ع ت  والةع د  ع اوا   ة وال

تددض والددد ئ مو  ددداطوةضدددضوالناتددد وعوددداعرا اوحددد طوالاعادددات،و  ددد  اوبعدددضواوواة ندددهوال   ددداملوا اادددضةو

 .(216)الاع  ة  وةوون تااوتالاضاتوالعةة  ور والو قوالاع وو ةانضةوالاردو

ضاءوة دىور وحد وور ملوا ق   ر د والع ت د وا اادضة،واوو  و دضاتوعدوو اند وال   داملوا اادضةويعدضواةاد

 .(217)ألاع والع ت  

ط دد والدد ئ موةضددضوالناتدد وح دد روا  دداوا حةدد ووعددووا ددتوالاادداعض،وال ددرواووالدد ئ موال  سدد والعن ددضو

عع  والن ار وراضوح  روا  اوا حة و،وعا  وةيااملوتيد وتا ردو،وعاعافوعةاةضاملول   داوا دىوالاردوو

 .(218)ال  و ا ملور وع    وا ب ط  

                                                                                                                                                                                
ايلطول  13   طك (39998)؛ جريدل ام طرا   القطم رل  العطدد09م در السمب   ص البدر  يتمس الممطك   (212)

8019. 
تشطريس الدطمنك  81 -8099شبمي  11/ 8001عمنوس الدمنك  -8010عمنوس الدمنك  1)نور الديس امتمسك  (213)

سيمسك سوري  ولد  ك حمص  درس اليف  طك جممعطة دمشط   تقلطد منم طف رسطمية وحزبيطة  ا طب  (: 8019
د  نمئبم لرئيس الوزراي  د   طوا  طك مجلطس رئمسطة   8093را للداسلية بعد و ول حزف البعث ال  السلية وزي

الموسطططططططططططو ة الحطططططططططططرل   : للمزيطططططططططططد مطططططططططططس التفم طططططططططططيل ينظطططططططططططر.   دططططططططططط  ا طططططططططططب  رئيسطططططططططططم لسطططططططططططوريم8091الدولطططططططططططة 
http://ar.wikipedia.org 

المع طد ال طمدمك   وسطم    طك  سيمسطك تونسطك ولطد  طك تطونس درس  طك( 8001-8083: )البم ك امدغط  (214)
شط دك مطدل ( 8019-8090)تنظي  المعتف السيمسك للحزف الدستوري  وبعد م تول  من ف الوزير امول بطيس 

توليططم المن ططف  ططك السططتينمك تجربططة التعمطططديمك ااك التوجططم امشططتراعك التططك ممد ططم احمططد ابططس  ططمل  ومططس دطط  
تططمل بططيس الحعومططة امردنيططة ومنظمططة التحريططر الفلسططيينية  ططك ايلططول انتسططف رئيسططم للجنططة العليططم لمتمبعططة احططداث الق

 . 901  ص 8 بد الو مف العيملك               الموسو ة السيمسية   : للمزيد ينظر
 .8019ايلول  13   ك (39991)جريدل ام را   القم رل  العدد  (215)
  8013سط يل اعطمر  دمشط   دار حسطمس  : ريتشمرد نيعسطوس  مطاعراك نيعسطوس  الحطرف الحقيقيطة  ترجمطة (216)

 .8019ايلول  19   ك (931)؛ جريدل الدورل  بغداد  العدد 91ص 
 .8019ايلول  19   ك (39100)جريدل ام را   القم رل  العدد  (217)

(218)
U.S., Middle East Crisis, 12, 9, 1970.  
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،وحددداعطو اناةددداوت ددد عرةوح ددد روا  ددداوا حةددد ووا دددىوالندددام ةو نددداو ددد ك وولةدددووالددد ئ موةضدددضوالناتددد 

و اهواغووعافواطيقوالنار،وعاووةض وح  ر و   ق وا ا  اروا     
ا
 .(219)عااعا

اددد روا ما عددد ووار ددداطوعادددضوا دددىوةّ ددداووت ئا ددد والددد ئ موالةددد دافيو عاددد والن  دددر ،وعرئددد موا حك عددد و

ادقورئدددد مواركدددداووحدددد روالندددد املوا ةددددلح وللق   ر دددد والع ت دددد والا فةدددد  والضدددداه وألادالددددموعالا  ددددلوعا ددددضوتدددد

،و0791ا ااضةوعالو  و عضوالعضدض والةدالموال دضاووع  د والدضااتوالكد    ورد والةدافيوعالعود  ووعدووا  د طو

عادضواة ددامموا ما عد ووتدديح املوعا دع وردد والاادضثوتو دد  م،وعالا  داطوتا  دداوا حةد ووع ا دد وة اددامل،و

 .(220)ة و ا ةتور وال ت طوا ىوعافوا ر و طيقوالنارعكانهوا    وال ئ 

ا ا دد وا  دداوا حةدد ووعدد وال اددض،وعاددضو ع ددضوتدد غ ول  ةدد   و ا ةددتوتاددول فوحك عدد واردن دد و ض ددضة،و

عناتددددتوةددددزطوبعددددضوالنددددادةوا ا دددد ا ووردددد وح كدددد وا ناععدددد والا ةدددد     ،وععادددد وا ادددداقو ض ددددضوتدددد ووا حك عدددد و

 .(221)الاردن  وعا ناعع والا ة     

ورد وع 
ا
وعةدا  ا تال الموعدووالاوك دضاملوال د وادضعتااوا حك عد والاردن د وت ادفوالناداط،والاواووالن دفوكدتة

 .(222)ةّ اووع رتض

ةدددادوال ادددضوا دددىوالندددام ةودعوو ان دددلونادددائجوع    ددد ،وعكددداوور  وال ادددضواووعدددا م  ورددد والاردو،وة   ددد و

 و كدددض ووالددد ئ موةضدددضوالناتددد و دددب  وادددضواةدددضول ددداوعنددد وعادددهوط  دددت،وعمددد وعددداو  دددالفوا نةددد روا  ددد  والددد 

،ولةدددووا  ددداو"عا حك عددد والاردن ددد ( الا ددد ائ    )اووالع   ددد و  دددهوتالاعددداعووعددد وا  دددات املوالاع  ة ددد وعو"تن لددداو

                                                           
 .199انتونك نمنتج  الم در السمب   ص  (219)
 .199السمب    يوسف  يعل  الم در (220)
 .111 ريد  بد المجيد  الم در السمب   ص  (221)
 .8019ايلول  11   ك (39999)جريدل األ را   القم رل  العدد  (222)
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اووا ناععددددد والا ةددددد     و  ا ددددداوالةددددديووعةدددددتوا قددددد غو"،وع كددددد وو(224) اةتدددددرضوة دددددىومددددد اوالةدددددي (223)ا  دددددتو

 .(225)"الاردفي

اة ددددددووعا ددددددضوداععدورئدددددد موا حك عدددددد والعةددددددة   والاردن دددددد وو0791عردددددد وال ابدددددد وعالعودددددد  ووعددددددووا  دددددد طو

وةناوا ىوع    والنام ة
ا
 .ا انالااوعووالنام ة،وعال  وكاووا  اوا حة وواضوار  اونائضا

ط  وال ئ موال  س والعن ضوعع  والن ار ،وار اطوا املوا ىوالاردو،وال درواووا  داوا  دتورادضو لدا،و

ردددد و لدددددا،و ندددداو ددددد  د وا ددددىوا ز دددددضوعددددووالنادددددتوعالا ددددا  ول  ناععددددد وعاددددضو  دددددضوالدددد ئ موةضدددددضوالناتدددد ،وا  ددددداو

الا ةدددد     ،وك دددداو ووالا اددددادوالةدددد ا   وط دددد وعددددووالدددد ئ موةضددددضوالناتدددد والا دددد فوتاة دددد ،و وو  وا ددددوو

 .(226)   د وا ىوانضاووالاعاطفوال  واك ةضاوالع روايطوالةن املوالةيثوا اا  

 موالةددددد دافيو عاددددد والن  دددددر وعتن ددددد واة ددددداءوال ادددددضوكددددداوور  والددددد ئ موةضدددددضوالناتددددد ومددددد و  ادددددادوالددددد ئ

الةاتل،وع ةووان  وا دىوةّ داو،وتفدحض وحةد ووالودااا ونائد والد ئ موا  د  ،وعادارعقوة  د ىوع  د واار  د و

 .(227)الة داو،وععة واروا  اوا  تورشادوة و،وعوو  توال ت طوا ىوحتو  نافواطيقوالنار

ا د وة اداملورد والةداارةوا  د   ،وعادضو  ةدووال ادضوعدووا ا  وال اضوع وا  اوا حةد و،وع عدضو لداو 

 .(228)اا اجو ا  وة ااملوعووالاردووتضعووة موالة  املوالاردن  

،وعاددضورادد والدد ئ موالةدد دافيو عادد و0791ةددادوال اددضوا ددىوالنددام ةو دد  وا بدداعموعالعودد  ووعددووا  دد طو

اطي ددد وة دددىوالاعاددداتورددد والاردووافددديوععدددوواددديطو"الن  دددر و ن  ددد  وا دددىوا  ددد كوعال ؤ ددداءوالعددد ر،واع ددد وا ددداو

                                                           
تشطريس الدطمنك  8011/1ااار 11-8099)ملا المملعة العربية السطعودية :  ي ل بس  بد العزيز آل سعود (223)

ونجط   طك  8019رعطة الشطعبية بطملقرف مطس حمئطل  طم  ولد  ك الريمض  شطمرا  طك مع( 8011ااار  8099-11
  التطططك اسطططلم الي طططم والطططدض  بطططد العزيطططز  اسطططتيمي اس يعيطططد النظطططم  كلططط  ت ممطططة  طططك حملطططة 8011ممطططي دطططورل  سطططير 

تطول  العطرال  8099  و ك  طم  8031 ووزيرا للسمرجية  م  8011  د   يس رئيسًم لمجلس الشورع  م  8039
سططميرل احمططد   ي ططل بططس  بططد العزيططز ودورض  ططك بنططمي :   للمزيططد ينظططر8011ار اا 11السططعودي حتطط  و متططم  ططك 
  رسططملة ممجسططتير غيططر منشططورل  عليططة التربيططة  جممعططة  ططيس شططمس  (8011-8099)المملعططة العربيططة السططعودية 

8011. 
 .813احمد اليراونة  الم در السمب   ص  (224)
 .01محمد حسنيس  يعل  اليري  ال  حرف رمطمس  ص  (225)
 .09محمد حسنيس  يعل  اليري  ال  حرف رمطمس   ص  (226)
 .ايلول 11   ك (39999)جريدل ام را   القم رل  العدد  (227)
سم ر يمسر  ر مك كل  القم رل  متنعر بملزي العويتك عمحطد مرا قطك وزيطر الطد مي العطويتك سطعد العبطد ا     (228)

  8019ايلططول  19  (39991)ام ططرا   القططم رل  العططدد وسططر  مططس الميططمر دوس  لطط   السططليمك امردنيططة  جريططدل 
م نططد  بططد العزيططز  ييططة الشططبيف  سيمسططة امردس تجططمض منظمططة التحريططر الفلسططيينية : للمزيططد مططس التفم ططيل ينظططر

 .199  ص 1990  ايروحة دعتوراض غير منشورل  علية التربية  جممعة الب رل  8099-8018
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ععنات دد ورئدد مواللقندد وا  كز دد و ا دد وة ادداملوالدد  واكددضواووادد قوعاددفواطدديقوالندداروكدداووعددوو اندد وا حك عدد و

الاردن  ،وعاووال اضولمو ة توع  اا،ولعض و نض موال ة  يملوعدوو اند وا  داوا حةد و،وعلدمويةدا  وال ادضو

 .(229)"اوو انلوعافواطيقوالناروالاولةاةاملوعاضعدة

ا دادملوحالدد والادد   وردد وا دد    ،وعاددضواتاددموالدد ئ موال  سدد والعن ددضوعع دد والندد ار وبعددضوالددضعطوالع ت دد و

و
ا
تالاعاعووع وا  اوا حة و،وعكاوو ن ضوعووعراءو لاوالةع د  ،وعاضوداا وا  اوا  توةووناةداوعود را

ا ب طد  ،وك دداواووا   ةد واعطوعددوووا دىواووا   ةد والع ت دد والةدع د  و ند  وتددضةموالدضعطوالع ت د وعندد وعد     

 .(230)0791 اةضملوا ناعع والا ة     وعن وةا و

كدداوور  والدد ئ موةضددضوالناتدد ومدد و ر دداطوت ا دد وا ددىوا  دداوا حةدد ووردد وا بدداعموعالعودد  ووعددووا  دد طو

 وت  ددمورؤ داءوالددضعطوالع ت د وا ما عد ووردد والندام ةواننددتولةدموا ن دموالوددض ض،وبعدضوالان  دد: " داءواياداو0791

ال  وا ا عناولاوعووال ئ مو عا والن  ر ،وعاة اءوال ادضوا  ة د وول  د    ،و  وكودفوالان  د و   د وعدوو

وعدوو اندد والةدد  املوالاردن د وة ددىوع اتد  واطدديقوالندداروتدال الموعددووكددتو
ا
ا حندائلوعددووت يادا،واوومندداكو تدد ارا

 روا ما عدد ووالا ددا  اروردد واادداطوع كددضوالدد ئ موةضددضوالناتدد ووراددضوال ؤ دداءوالعدد.  (231)"ا ادداع ملوال دد وتدد له

،وعانددداومدددضرولكددتوال ةددد دوال ددد وا عددهول   ددد كوعال ؤ ددداءوالعددد ر،و
ا
ا ناععدد والا ةددد     ،وععادددفوالنادداطواددد را

و تدددادةور دداطوا ناععدد والا ةدد     وكاادد ،وعمددد وعدداو نددار وكددتوالندد موالع ت ددد و
ا
وكدداعي

ا
عااددافواوومندداكوع   ددا

دوعددووةّ دداوواددضواعدد ضو  اعالدداملوعدداوكدداوو مدد واوو اعدد ضول ددا،وعالافةددان  ،وا دديوةددوواووال اددضوالدد  وةددا

وعددووال ؤ دداءوالعدد روتددووو دد ي والدد ئ مو عادد والن  ددر وا ددىوالعددالمو ن  دد  وةددوو
ا
و  اة ددا

ا
لدد لاوكدداوومندداكوادد ارا

و دان وا  اوا حة و
ا
و حا ا

ا
 .(232)"ا ح ر،وا     واضوا ناعع والا ة     ،وعاناوةنضوع    ا

بعددالوا  دداوا حةدد ووتبرا دد وا ددىوالدد ئ مو  دداطوةضددضوالناتدد ،وو0791عددووا  دد طوردد والةددادووعالعودد  وو

بوووو ن   وال ئ مو عا والن  ر ،وعع     والفحاي،واة ووا اوةوو اا عاوتال اائ وعالان  د والد  واضعداو

 دددىوالددد ئ موا دددىوا ددد    وا نعندددضورددد والندددام ة،وعاووكدددتوعددداعردورددد والان  ددد وعدددوواتااعدددامل،وتاط ددد وعا  دددرةوع دددوايوة

                                                           
؛  بطد المجيطد  ريطد  الم طدر السطمب   ص 8019ايلطول  19   طك (39991)د جريدل ام را   القم رل  العد (229)

119. 
 .311-311 بد العظي  رمطمس  تحيي  امل ة  ص  (230)
 .130  ص (110)  الوديقة رم  8019الودمئ  الفلسيينية لعم   (231)
ل  العططططططدد ؛ جريططططططدل ام ططططططرا   القططططططم ر 199  ص (108)  رمطططططط  الوديقططططططة 8019الودططططططمئ  الفلسططططططيينية لعططططططم   (232)
 .8019ايلول  11  (39999)
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حةدداروعدداوعادد وة ددىوالاردووعشددعضاوعددووعاددو،وعاوولددضكوالاردووعددووا ع  عدداملوعال وددائلوعدداويةددا   وة ادد او

 .(233)ة ىوكتوعووارادوا ز ضوعووالنناة ول   جوتا حن ن والناتع والض اض

ا  كوا  اوا حة وور وال   وناةاوعكا  وما ا  وعووةّ داووعد والد ئ مو  داطوةضدضوالناتد ،واع د و

وو ن  دددد والدددد ئ مو عادددد والن  ددددر وك دددداو ادددد  ض،وعمدددد وةاعددددتورئدددد موردددد و ددددو  وا  اددددف،وعط دددد وا  دددداوايل ددددا،وا

ا حةدددد ووعددددووالدددد ئ مو  دددداطوةضددددضوالناتدددد واوو ا دددد وا ددددىوالنددددام ةولا ادددد  وع اادددداواعددددا وا  دددد كوعال ؤ دددداءو

 وا ما عددد و،وعتا ناتدددتوط ددد والددد ئ موةضدددضوالناتددد وعدددووا  ددداوا حةددد ووال ودددض ضوة دددىوادددادةوالنددد املوا ةدددلح

 .(234)ت  عرةوالالتزا وت افواطيقوالنار

  توال ئ موةضضوالنات وال دوة ىوا  اوا حة وووا دىواوو  د ءوا ندايوا نا د ول د اوال نداء،واندضوكداوو

مندداكوا مددا وادد  و دد اضوالا ا دداتوتا  دداوا حةدد و،وعاددضوا ددا  ملوا نااودداملواك ددروعددوو ر دد و دداةاملوبوددووو

عة ددىور  دد مو ا دد وة اددامل،وع دداو عددتوةضددضوالناتدد ويعبددروةددوووح دد روا  دداوا حةدد و،ولدد اضوالددضعضوعم ددو 

 مدددددد واوونادددددد ك واووكددددددتودا ندددددد و  دددددد ومندددددداك،وةودددددد املوالا ةدددددد     وو: "را ددددداو دددددداو اددددددضثول  ناععدددددد وتن لددددددا

 .(235)"يةن  وواا ى،وعمضاناوآلاووعاضتوكتوش  ءواا ،وم وا نافو  اوا  تا 

اوالن ار وانضوحداعطواوو ة د وا د    ورد وعاالو ا  وة ااملوة ىوح  روا  اوا حة ووا ىوالنام ة،واع

وتن لدددددا
ا
لندددددضوابعدددددضناوالادددددضاتوالا نسددددد ،وعا ادددددناوال ددددد فو: "تددددد رةوالاودددددت،ولةدددددووالضددددداه والادالدددددموردوعدددددضااعا

الا ة  ن ،وعاا  ناوعووالسقوواا اروا ناععد ،وععدووالناح د وا عن  د واا  نداوا  دا،وتوغاداوا د وااشد  ،و

 د كوك د فوعناتدت،وعع د دوالايوة اداملوت  نداوك د فو  ةدوواوو ن د وعا اناوة  اواوو ا  وال  ووكدان اوا

 .(236)"الا ع 

  ددددىوالنددددام ةوتدددد طوالدددد ئ مو  دددداطوةضددددضوو0791ح دددد وا  دددداوحةدددد ووردددد والةدددداب وعالعودددد  وووعددددووا  دددد طو

ولتاضئدددد وا نااودددداملودااددددتوالا ا ددددات،ولنددددضواادددد وكددددتوعددددووا  دددداوا حةدددد ووعالدددد ئ مو ا دددد و
ا
وكض ددددرا

ا
الناتدددد و  ددددضا

الاتااعامل،وع اواا  وةضدضوالناتد وا دىوالادضاتوح دىو ضعدضوا ضاحةداملوةدووالاودتوعا دا  ملووة ااملو  ضاد و

 .(237)ا نااواملوعانتاهوت و عتوااتتول اااعض

                                                           
؛ احمططود الل م طمة  الم ططدر السططمب   ص 111  ص (880)  رمط  الوديقططة 8019الودطمئ  امردنيططة لعططم   (233)

819. 
؛ محمططود ريططمض  الم ططدر السططمب   133 -138  ص (818)  رمطط  الوديقططة 8019الودططمئ  امردنيططة لعططم   (234)
 .111  ص 8 
 .19  ص 8011لنم ر و العمل   بيروك  دار الن مر للنشر  محمد حسنيس  يعل   بد ا (235)
 .308 -309 بد العظي  رمطمس  تحيي  امل ة  ص  (236)
 .119  ص 8محمود ريمض  الم در السمب     (237)
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ععا الدددهوالنددد املوالاردن ددد و  اتدددتو ق اتاددداوة دددىوالادددضائ  وو   دددا و ددد   تااوة دددىوالعاتددد  والاردن ددد ،و

الا اددداق،ولةدددووالددد ئ موةضدددضوالناتددد و انعددداوت ددد عرةووألاعددد والددد  ودةددداوالددد ئ مو ا ددد وة اددداملوا دددىوالترا ددد وةدددو

  ا ددد والا ادددداقو ح ا ددد والا ةدددد     و،وع  دددلح والوددددع والا ةددد  ن ،وعاووالا ادددداقوالاعطومددد وعاددددفواطدددديقو

 .(238)النار

،وعاددضو(239)كدداووال ددضفوالدد ئ مولعضددضوالناتدد ومدد وعاددفواطدديقوالندداروبعددضوا ددمو دداةاملوعددووا نااودد 

،وعاددددضو0791ة ادددداملوا ادددداقوالنددددام ةوردددد والةدددداب وعالعودددد  ووعددددووا  دددد طوعادددد وكددددتوعددددووا  دددداوا حةدددد ووع ا دددد و

  ددد نهوالا ااا ددد وار ددد وةوددد ةونن ددد ،وعادددضوتدددادقوة  ددداوا  ددد كوعال ؤ ددداءوالعددد ر،وعادددضو  ددد نهوالا ااا ددد و

 :النناصوآلا   

0.  
ا
 .اغااءوالع   املوالعةة   وعووا قانض ووا را

 ،وعددد وسدددح و   ددد والنددد املوالاردن ددد وسدددح وكدددتوالنددد املوالاردن ددد وعدددووةّ ددداووا دددىوا اةدددضماوال ض ع ددد .1
 .الاضائ  وعووةّ اووة ىواوو ننتوا ىواعاكوو يئموالع توالاضائي

عال رمدداوعددووا ددضووا ددىوعدداوكانددهوة  ددداو( ةاتدد  والودد اط)اعدد دوالاعادداتوالعةددة   وعا ضن دد وردد و رتددضو .1
 .اضتوا ح ادثوالاا رة

ه والادالددمورئدد موع راءو دد فم،وع  ضع دداو كدد  وو قندد وة  دداو اابعدد و نا دد والا ادداق،و    دد اوالةدد ضوالضددا .9
 :ويثو قاو

 .عةا وةةة  و  ااض وعافواطيقوالنارو (  
 .ل و عووال روالعةة   وال  وتاموةيااملوال  ا و(  قن و  ا   )عةا وعضفيوو ( ر
 .(240)عةا والاالاو ،و ا  ىوالاش افوة ىو   ي وا  ووعا ةاةضاملوالع ت  و ( مل

لدض ورد والاردو،وع عدضو  داوا ق د دووال د وادا و اداوةضدضوالناتد ونا وال ئ موةضضوالنات وت  نافونز دفوا

ل اددددفوالنادددداطوردددد والاردو،وع عددددضوانن دددداءوا دددد    ،واددددا والدددد ئ موةضددددضوالناتدددد وتا ديدددد وكددددتوعاحددددضوعددددووا  دددد كو

عال ؤ دداءوالعدد روعددووع دداروالنددام ة،وعةنددضعاوانا ددىوعددوو  ديدد واادد وادد  ااوعمدد واع ددروالك  دده،و تدد  وتو عدد و

طضدددداءوالاغ دددد وة ياددددا،وعاددددضو دددد ر والدددد ئ مو  دددداطوةضددددضوالناتدددد وة ددددىو و مدددداوعةدددداءوالةدددداعووا ض دددد ولددددمويةددددا  وألا 

علئووكاندهو: " ر توا  اوا حة ووت ا  واعز  وا ىوا حك ع وا     و ك واياا. (241)0791عالعو  ووعوو    طو

،و  و وو د اوواا و   دوال احتوالعة موعدضاعاةو د اوو عانداوال د واتداتهو اداواا عد والاردووالغدا  وة دىوا ضدا

 ونمددار وا حن ندد وا اوعدداوا نددا،و.(242)"ألاردووع دد اوو عادداوتانضاندداواةاعصدد  وة ددىوكددتوعددضاعاةوع ماددا وكددتوةددزاء

                                                           
 .308 بد العظي  رمطمس  تحيي  امل ة  ص  (238)
 .8019ايلول  11   ك (39991)جريدل ام را   القم رل  العدد  (239)
الودطمئ  : ؛ للمزيطد مطس تفم طيل امتفمميطة ينظطر8019ايلطول  10   طك (3198)امنوار  لبنمس  العدد  جريدل (240)

  (813)  رمطط  الوديقططة 8019؛ الودططمئ  امردنيططة لعططم  991-991  ص (391)  رمطط  الوديقططة 8019العربيططة لعططم  
 .111-119  ص (193)  رم  الوديقة 8019؛ الودمئ  الفلسيينية لعم  131ص 

 .911 -918  ص (391)  رم  الوديقة 8019الودمئ  العربية لعم   (241)
  .8019ايلول  10   ك (39991)جريدل ام را   القم رل  العدد (242)
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ورددددد وا ندددددافوالنز دددددفوالع  ددددديوالندددددا جوعدددددووال ددددد اتوالاردفددددديو
ا
وعا ر دددددا

ا
و–اووالددددد ئ موةضدددددضوالناتددددد وادددددضو دكودعرا

وللح روال احن وت يا اوا حا   الا ة  ن ور والاردو،وعاووعضاحةا اوت ووال  ا وواضوعاعهو
ا
 .حضا

 .عاعبروت ا  وا  اوا حة ووةووتضقوعواة والوع والاردفيو ما وال ئ موال احتوةضضوالنات 
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 –ألاردني  دور الرئيس املصري محمد انور السادات في تسوية النزاع: املبحث الثالث

 الفلسطيني

ا والاردفددديورددد والةددداب وعالعوددد  ووعدددووا  ددد طوعاعدددهوا ااا ددد والندددام ةوتددد ووا ناععددد والا ةددد     وعالنةددد

رددد وحةدددموال دد اتوتددد ووا قددد غوالاردفددديوعا ناععددد وو- 0791 حددضاثوا  ددد طوو-،وعلددمو دددنا و  ددداوالا ااا ددد و0791

الا ة     ور والاردو،وعلةوو اهواغووو ان د ورؤ داء،وااد  وا  داوا حةد ووا دىو  ا د وا ااا د والندام ة،و

 .(243)عالتز وال  ااووتا ا ع ا

،ولةددوومندداوتددض وة ددضوالدد ئ موا  دد  وعا ددضو(244)وو دد ةاووعدداوةدداددوالاادد  اروعالنددزاتوعدد ةواادد ك لةدد

الدددد  واة ددددووةددددووا ددددا  اروا ق   ر دددد والع ت دددد وا ااددددضةوردددد وال ادددد فوا ددددىو اندددد وا ناععدددد وو(245) ندددد روالةددددادامل

للقند وا  كز د و،ووع عالوتبرا د وا دىوالةد ضوالضداه وألادالدمورئد موا(246)الا ة     ،وععن وا  وعااعل ولا ا تاا

الع  دداو اابعدد و نا دد وا ادداقوالنددام ة،وا دديوةددوو لدداو كددضوالةدداداملواووا ق   ر دد والع ت دد وا ااددضة،واع دديو

وال ددروعاددضعدوعال ددروعودد عصولع ددتو قندداةموعهدد واعددضو لدداو
ا
وكدداعي

ا
وةددووام  ادداووال ا  دد وو- و  ددضا

ا
اعاندد وو–ا ددي

ال  و ة دىول    د وال د واودارك وواياداو اصد ىوعداوكبركوا ا دةناو  اماوال ئ موال احتو  اطوةضضوالنات ،و

 .(247)يع يااوا نااتوالو  فولن   وع    

                                                           
  8018العربيططة  القططم رل  مرعططز الدراسططمك السيمسططية بططمم را    –وحيططد  بططد المجيططد  العرمططمك الفلسططيينية  (243)

 .31ص 
 .11مب   ص غمن  حبيف ا   الم در الس (244)
تشططريس  9 -8019ايلططول  11( )8018تشططريس امول  9 -8081عططمنوس امول  11)محمططد انططور السططمداك  (245)

سيمسططططك و سططططعري  تلقطططط  دراسططططتم امبتدائيططططة وام داديططططة  ططططك القططططم رل  التحطططط  بملعليططططة الحربيططططة (: 8018امول 
منم ف وزاريطة  وا طب  نمئبطم لطرئيس    تقلد  دل8011( يوليو)تموز  13  اشترا  ك دورل 8031الم رية  م  
  ا طططب  رئيسطططم لم طططر بعطططد و طططمل سطططلفم الطططرئيس جمطططمل  بطططد النم طططر   دسطططل (جمطططمل  بطططد النم طططر)الجم وريطططة 

السططمداك م ططر الطط  امتحططمد الدردططك الططاي ططط   طططًر  ططس م ططر عططًر مططس ليبيططم وسططوريم  انتسططف رئيسططًم لدولططة 
 طك ادنطمي حططورض العطرض  8018و  السطمدس مطس تشطريس امول    غتيل مبطل ظ طر يط8011امتحمد الدردك  م  

 8013 طم  ( اعتطوبر)العسعري الطاي امممتطم القطواك المسطلحة الم طرية بمنمسطبة الطاعرع السطنوية لحطرف رمططمس 
لمعطططك المييعطططك  موسطططو ة  طططاا الرجطططل مطططس : للمزيطططد مطططس التفم طططيل ينظطططر(. حطططمدث المن طططة)و ططو مطططم  طططرف بطططط 

 .890-899  ص 8001و   م ر  القم رل  دار الشر 

 .8019تشريس امول  81   ك (39919)جريدل ام را   القم رل  العدد  (246)
 .8019تشريس امول  19   ك (39910)جريدل ام را   القم رل  العدد (247)
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وعدددووال ددد قوعدددووا دددتواةددد   وا بددديفوتددد ووالاردووعا ناععددد والا ةددد     ،وعلةدددوو
ا
ا  ددد ملوع ددد وكة دددرا

،و(248)ا ا  اروا  اوا حة وور و نا  وا ااوعووا توالن اءوة ىوا ناعع ،و    اوبعدضوااا داروعتدايوالادت

وللحك عدد والاردن دد وا قض ددضةوردد والةدداعووعالعودد  ووعددوواودد  وو
ا
ا عدد عفوبعضائدداول  ناععدد والا ةدد     ،ورئ ةددا

،والاعدد والدد  ودادد وع دد ول دداااخوة ددىو لدداوالاع دد ووةددووط  ددلو ددا رماوردد والاردووةة دداووندد ر ،و0791الاعطو

و ضدد ووا دداوا دد نكارماوعا ن دداو مددا ومدد اوالا
ا
ور دد  ا

ا
ع دد و،و ووعتددايوالاددتوعددووع  دد ونةدد وعلةيادداو  اةددهوت انددا

ا ق   ر د والع ت د وا ااددضةولداوع اادفو  ا دد  و داتن وعود  رة،وانددضوكداووعدوواتدد  وا ا اد ووالة ا دد  وو

عراءوالا ع والضاع  وتد ووالةد   والاردن د وعا ناععد والا ةد     ،وتدتوكداووعراءواع د ووالد  ارةوالعةدة   وال د و

ثوا   ط،وك داواةد رو ا د وة اداملوةدووا نداو مدا و لداوالاغ  دروالد  ار ورد و   ماوعا ضوداععدور واوناءواحضا

 .(249)الاردوواوناءو  ار او   

ول دد  ارة،و
ا
ار ددتوا  دداوا حةدد وور ددال وا ددىوالدد ئ مواندد روالةددادامل،وتدد روايادداواع  ندداوعتددايوالاددتورئ ةددا

 ووردد ور ددالاا،واوو لدداوح   دداوالةددا روا  دد  وةة دداووندد ر ،وةنددضوة د دداوا ددىوالنددام ة،وعاع دد وا  دداوا حةدد

 .(250)الاع  وو اءون  م وك عفواردن  وعا   ،وعل مولاو وو رور وع افوالاردووالع  ي

حاعطوا  اوا حة وواعز زوالعيا والة ا د  وتد ووالاردووعا ق   ر د والع ت د وا اادضة،واضعدالوتبرا د و

روالةداداملواد رو و  دتوالز دارةو،و    و  دارةوع د ،ولةدووالد ئ مواند  0791ر والاا  وةو وعوواو  ووالةافيو

نائددد ورئ ةددد والددد  راءووYigal Allon( ايغددداطوآلددد و )بةددد  والاندددار  وال ددد وفوددد ملوةدددووعنات ددد وا  ددداوا حةددد وولددددو

 .(251)(الا  ائ    )

كاوو  ةوولز ارةوا  اوا حة وو  ىوالندام ةورد وكدتورئد مو ض دضواوو  ادفوعدووالاحانداووالةدائضوتد وو

ا عانددضواووالاو  ددتوا  دد  ولا دداوالز ددارةوكدداوولدداواوددارو دد ض  وردد وا ادداقوعاددفوععددوو. الا ةدد     ووعالاردن دد و

 .اطيقوالناروت ووا ق غوالاردفيوعا ناعع والا ة     

                                                           
  (8018تشططريس الدططمنك  11 -8091عططمنوس الدططمنك  11( )8018 -8080)سيمسططك اردنططك  : و ططفك التططل (248)

 -8091)  د  سد   ك الجطيال البرييطمنك 8091 -8098اممريعية  ك بيروك   مل مدرسم درس  ك الجممعة 
  التحطط  بعططد م بملسططفمرل امردنيططة   ططيس سططفيرا لططرردس  ططك العططرا  8091  انططط  الطط  جططيال امنقططما سططنة (8091

بعططد م     ططمد8093الطط  آاار  8091  ا ططب  رئيسططم للططوزراي ووزيططرا للططد مي مططس عططمنوس الدططمنك (8091-8093)
: للمزيططد ينظططر. 8018الطط  تشططريس الدططمنك  8019  ومططس تشططريس امول 8091الطط   8091الطط  الططوزارل مططس  ططم  

؛ سططليممس موسطط    ططفحمك مططس حيططمل الشطط يد و ططفك 103  ص 1 بططد الو ططمف العيططملك  الم ططدر السططمب    
مطططرار التعيطططيس  طططك : ؛ وينظطططر الططط 13  ص8019حزيطططراس 11   طططك (311)التطططل  جريطططدل اللطططوايس امردس  العطططدد 

 .191  ص (831)  الوديقة رم  8019الودمئ  امردنية لعم  
 .8019تشريس امول  39   ك (39930)جريدل ام را   القم رل  العدد  (249)
 .8019تشريس الدمنك  9   ك (39999)جريدل ام را   القم رل العدد (250)
 .13محمد حسنيس  يعل  اليري  ال  حرف رمطمس  ص  (251)
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 مدضدملوالاشدد ضاكاملووعددوو ض دضوتدد ووا ددائتوا ناععد وعا قدد غوالاردفددي،وا دضروت دداووعوددتركوعددوودعطو

،وت ددد عرةو0791 ةورددد والعاشددد وعدددووكدددان ووالاعطوعدددووالندددام(  ددد ر او-ل   ددداو-الةددد داوو-ع ددد )ع ةددداقوطددد ات مو

ا حاا وة ىوا ااا املوالنام ةوعةّ اووال  وعاعهوت ووال  ا و،وع دمواضدتو لداو ضدادطوالبرا داملوتد ووالض دض وو

 اددددضفوعاددددفوالاشدددد ضاكامل،وعةددددزطوالعناتدددد وا عاد دددد ول  ناععدددد والا ةدددد     وعددددووا ددددتوا ددددان اروالاعادددداتوردددد و

 .(252)ردن  و  ال والنام ةالاردو،وعاضوا اماتهوا حك ع والا 

امدداموالدد ئ مواندد روالةدداداملوت ادد واةدد   وغاائ دد وليشدد ضاكامل،واضعددالوت  ددال وا ددىوا  دداوا حةدد ووردد و

،وعر ددائتواادد كوا ددىورؤ دداءودعطوع ةدداقوطدد ات م،وع لدداو ما ددا و  دداو0791الةددادووةودد وعددووكددان ووالاعطو

 د والد ئ مواند روالةداداملو ووعدا م  ورد وألاردووالدضعطوتدا  افورد والاردوول د ااوتا ق اد والود ا  ،وعادضو ع 

  انددددلو دددد كوع ددددلح والعددددضعوردددد وع ح دددد وا  ددددرةو  دددد و ادددداوا عدددد والودددد قوألاع ددددو،وعمدددد والاااادددداطوتدددد ووركندددد وو

 .(253)(ا  ائ ت)ا ا   ووعوواركاووا ق ا والع ت  وال  و نفوة ىوارضوا ع ك وع و

اتدد اروة ددىو  ددا  وا ناععدد والا ةدد     وع ضددضعواندداوكانددهومندداكواناةدد واووا  دداوا حةدد ووكدداوولض دداو

و دضم روع كدزوا نة داملوالاضائ د ،وععداوفةد ول داوعدووادعفوعةدض و نةد م،وا ند و
ا
،وعةاغي

ا
وع  ا  ا

ا
ةةة  ا

 .(254)0791اةيووا ااا  والنام ةوعالاردوور وحال و    وبة  وعاوناجوةوواحضاثوا   طو

ا  وا ددددىو ن  دددد والضدددداه والادالددددمورئدددد موط دددد والدددد ئ مواندددد روالةدددداداملوةنددددضوا ا دددداتوةا ددددت،وبعددددضعاوا دددد

اللقندد والع  دداوا ودد ا وة ددىو نا دد وا ادداقوالنددام ةوةددووالاحددضاثوا ب  ددرةوردد وةّ دداو،وعاددضوط دد والةدداداملوعددوو

ا  ددد كوعال ؤ ددداءوالعددد روار ددداطوعا اددد ووةدددياموا دددىوةّ ددداوولضرا ددد وا  ادددفوة دددىوألارض،وعادددضو ادددهوعةدددا  و

 دداءوالعدد ر،وح دالو مدد وع ة دد وةودد ةورؤ داءوا ددىوةّ دداوول ع ددتوا حك عد وا  دد   وا ددامات وعدووا  دد كوعال ؤ 

ندديو ة ددىوعاددفوالاشدد ضاكاملوردد والاردو،وك دداوط دد والدد ئ مواندد روالةدداداملوعددووالةددا روا  دد  واح ددضوحةددووالا 

 .(255)ر وت   ان اوةنضوا ا اتوةا توع وا  اوا حة ووةنضعاوكاوور ولنضوول عيج

اددضاتوع دد ول ادفوالاشدد ضاكاملوبةد  و ددو  والاعادداتوكداوومندداكو و  دضودع دد وشدداعتوعدوو اندد والدضعطول

و–رددد واونددداءوع ددد د ورددد ولندددضووو–رددد وةّ ددداو،وع  اءو لددداوالاو  دددض،واددد روالضددداه والادالدددموالةدددا وا دددىوا  ددداوا حةددد وو

 .(256)ع لاوعووا توعافواطيقوالنار،وعاضواكضوالضاه والادالمواوواة   والا ع وعا افوة ىوا  اوا حة و

                                                           

 
 .8019عمنوس امول  0   ك (39910)جريدل ام را   القم رل  العدد (252)
 .8019عمنوس امول  89   ك (39919)العدد  جريدل ام را   القم رل     (253)
 .31وحيد  بد المجيد  الم در السمب   ص  (254)
يينية  رمط  البيممطة الدار العربية للودمئ    ملف العطمل  العربطك  م طر   رمطمك مطي منظمطة التحريطر الفلسط (255)
 .8018عمنوس الدمنك  89   ك (39188)جريدل ام را   القم رل  العدد . 8398  1-
 .8018عمنوس الدمنك  89   ك (39188)جريدل ام را   القم رل  العدد (256)
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الادالمواضووض هو حاا،وعو لاوعووايطوات اروا  اوا حة ووة دىو  دا  وواووعاواكض وة  اوالضاه 

ع ددد وة دددضوا   ةددد والاردن ددد وو(257)(الاع دددروا حةدددو)ا ناععددد والا ةددد     ،واندددضوار دددتوا  ددداوا حةددد وور دددال وا دددىو

ال اشد   ،و  د نهو و  دض والا د اءاملوال د وا  د تااوالةد   وادضوا ناععد ،ولندضوكاندهومنداكوبعدضوالوددك كو

م  وال  ال ،وتدوووا ا  د ووتدا ع روا حةدووعراءو  داوالاحدضاثوا قار د ورد والاردو،وعةدز وا  داوا حةد وواضتو

و: "ة ددىو  ددا  وا ناععدد وعددووادديطوا لدداول ع ددروا حةددو
ا
 عكددضووان دد وكاعددتوون دد وعتددادقواةتددزا  وادد ةمو   عددا

نندداو ننضددتوال تددا  وعددوواحددضوا: "،وعاادداف"عرادائيوا   ددلوعدةردد وععضددارك  ولكددتوا دد اءوا  دد     وع ا  عنددا

وكاو،واناو حد  وعنداوة دىوارااد وا د ةود وة ت د ورد وال دروع دضاوو
ا
ة ىوم  والارض،وع ن ض ىوتووو ض  واحضوا ا

ا ع كدددد وا  دددد ر  ،وع ون ضدددد ىوعددددوو  وع ددددضروال وددددة اوردددد وع اددددفو  وعةدددد عطواعو نددددض واعوعدددد اطو،وحدددد طو

ور وادقوع احتواعاناوة ىوالاطي 
ا
 .(258)"قع ااناوال احضو   عا

فةددددا  صوع دددداو نددددض ،واووا  دددداوا حةدددد وواددددضوادددد رو  ددددا  وال  دددد دوالا ةدددد  ن وردددد والاردو،وعةدددداغيو

الةدد عفوال دد وةاشددتااوالا دددائتوالا ةدد     وععادداةو  دداطوةضدددضوالناتدد والدد  وكدداوواكبدددروا ددضااع ووةددوو  ددداو

 .الا ائت،وعا حاعيوا حن نيول ا

  ددداوالاشددد ضاكاملوعت ددد عرةوالالتدددزا وتا ااا ددداملوا ددد نمضو ا ددد وة اددداملوتدددا   كوعال ؤ ددداءوالعددد رو مدددا و

 .(259)عافواطيقوالنار

تدد ووا دداداملوعددووا حك عدد والاردن دد وع ة دداءوعددووو0790ةنددضوا ا دداتوردد والةددافيوةودد وعددووكددان ووالةددافيو

ا ناععدددد ووالا ةدددد     ،وردددد وداروالةدددداارةوالا فةدددد  وردددد والاردو،و اددددهواشدددد افوالضدددداه والادالددددموعالع  ددددضواح ددددضو

لقندد وال ااتددد والعةددة   والع ت ددد ولغدد ضوالا اددداقوة ددىوعادددفواطدديقوالنددداروتدد ووال ددد ا و،وعرددد وح ردد ،ورئددد موال

 0790الةالالوةو وعووكان ووالةافيو
ا
 .(260)،وا اةهوا حك ع والاردن  وت اووالا ااقوا ك ووعووويو وةو وتنضا

                                                           
   وليطم لع طد المملعطة امردنيططة 8091ولططد  طم  : امميطر الحسطس بطس يطرل بطس  بططدا  بطس الحسطيس بطس  لطك (257)

   ططو األبططس األ ططغر للملططا يططرل والملعططة زيططس الشططرف  يعططد مططس المفعططريس (8000 -8091)ال مشططمية  للمططدل 
. الفعريططة واممت ططمدية= =اممت ططمدييس المتميططزيس بططملويس العربططك  لططم حطططور واططط   ططك المططاتمراك والنططدواك

-ر8)ر وتطططراج   رمططط  البيممطططة الطططدار العربيطططة للودطططمئ   ملطططف العطططمل  العربطططك  سطططي: للمزيطططد مطططس التفم طططيل ينظطططر
 /8191.) 
 .8018عمنوس الدمنك  88   ك (39181)جريدل ام را   القم رل  العدد  (258)
الدار العربية للودمئ    ملف العمل  العربطك  م طر    رمطمك مطي منظمطة التحريطر الفلسطيينة  رمط  البيممطة  (259)
 .8018دمنك عمنوس ال 81   ك (39983)جريدل ام را   العدد . 1/8398-
  بيطططروك  ماسسطططة الدراسطططمك الفلسطططيينية  8018الودطططمئ  الفلسطططيينية  طططم  : للمزيطططد مطططس التفم طططيل ينظطططر (260)

  بيططروك  منشططوراك دائططرل الدراسططمك السيمسططية 8018؛ الودططمئ  العربيططة لعططم  93  ص (90)  الوديقططة رمطط  8019
 .11  ص (31)ك  الوديقة رم  .وامدارل العممة  الجممعة اممريعية  د
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 دالولدمويود ضواووالا ااا د وال د وةندضملولدمو ةدوو املوام  د ،وا غاداوعةدتوتن د والا ااا داملوالةداتن ،وح

واندضل وعدوو ض دضوتد ووا قد غوالاردفديوعا ناععد والا ةد     ورد و
ا
وعووالا ان ار،وش ضوالاردوواادا 

ا
الاردوون ةا

،وبة  و ق  وا ق غوالاردفديوة دىوا اةدضول  ناععد والا ةد     وشد قوالعاتد  وةّ داو،و0790ش  وشضاصو

عددددووا ناععدددد والا ةدددد     وردددد وعددددضووعاددددضوتدددد رملوالةدددد  املوالاردن دددد و لدددداوال قدددد  ،وت  دددد دوةناتدددد وعةددددلح و

 .(261)ةّ او،وعم اوع الفو  ااا  وعافواطيقوالناروت ووال  ا و

بعدددالو ا ددد وة اددداملورددد وال ددد  وناةددداور دددال و  دددىوالددد ئ موالةدددادامل،وبةددد  و دددو  والاعادددات،و   ددد وعنددداو

و د
ا
 اع ةوالا دا  والاضات،وعاضو ك واناو يةا   وا مودعاا وعاو اضثولاور والاردو،وعاضو ك وو لداواند ارا

 .(262)ال وع 

 اض واووا حك ع والاردن  و اداعطواوو  ا دلوعودك  وعدووا دتواغاداءوا ناععد والا ةد     ورد والاردو،و

وتال ةض وليردو
ا
 .عاوو  اوالا ااا املوال  وةنضملولمو ةووالاولي اعضادو  ا   واا كو ك وواك روحة ا

رول ددد ئ موالةددداداملوة ددداو مددد  ورددد والاردو،والاواووارادوا  ددداوا حةددد وواوو دددزعروالندددام ةولا اددد  وألاعددد  

ا  دداوا حةدد ووالقددىوالز ددارة،وعكدداووالةدد  وا قدد م  وعراءوادد اروا  دداوا حةدد ووالغدداءو  ار دداو  دد ،ومدد و ااددخو

وا  ددداوا حةددد وو ا ق   ر ددد والع ت ددد وا اادددضةوبعدددض وح ددد روعتدددايوالادددت،واددد وواة ددداءوال ادددضوالاردفدددي،وعةدددضة

ورددد وشددد عووالاردو
ا
الضاا  ددد ،وعكدددوووع ددد و   دددضو وو اددد ضوة دددىوالاردوو  ا ددداتااوعرالضاتادددا،وعمددد اوو لددداو دددضاي

 .(263)  نارىوع وألاة افوالضعل  

حاعطوال    والاردفيواح ضوال  اعن ،ور و  ارةولاو   واانداتوالد ئ موالةداداملوتاةدادةوالةدا روا  د  و

ع دد وة دىوحةددووةيااتادداوعدد وا دىوةّ دداو،وعالدد  وكداوواددضوسددح وبعدضواوددة توع ارةوعتددايوالاددت،وكدضل توعددوو

 .(264)،و و   اواوو   وون  اوالع  ي الاردو

    ملوالعياداملوتد ووا ق   ر د والع ت د وا اادضةوعا حك عد والاردن د وة دىواود وندضاءوع  داوالد ئ مواند رو

،وو  ددددىو0790الةدددداداملوردددد واااادددداووا دددد    والدددد طن والا ةدددد  ن وردددد والنددددام ةوردددد والةدددداعووعالعودددد  ووعددددووشددددضاصو

 ن  ددضواووفةترضدد  واحددضاوع ون  ددضو حدددضواوويةترادد نا،وع ون  ددضواوونادد ضوعتددا  وة ددىواحدددض،و: "وواددائيالارد

                                                           
 .8019شبمي  81   ك (39199)جريدل ام را   القم رل  العدد  (261)
الدار العربيطة للودطمئ    ملطف العطمل  العربطك  م طر    رمطمك مطي منظمطة التحريطر الفلسطيينة  رمط  البيممطة (262)
 8019شبمي  83   ك (39191)  جريدل ام را   القم رل   العدد  1/8398-
 .839در السمب   ص احمد اليراونة  الم  (263)
لقد اعر الرئيس انور السمداك اس  نما و ية مس الرئيس جمطمل  بطد النم طر بطمس منتعطموس مطي و طفك   (264)

للمزيطد مطس . التل م مم عمنك الظروف  مس الا سوف يفقدنم التعموس مي معمر القاا ك وجعفطر النميطري وغيطر  
 .831الم در نفسم  ص :  التفم يل ينظر
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ع وننضتوعتا  وعوواحض،وعمضاناوعووالع توالة ايد  ،ومد واع  دلوالتدزا وال دض ل،وع ا  دضوا ب دم،وعةدزطو

 .(265)"العضع

اتددددد و)اددددارعقواددددضععيو،وع (266)( تدددد و  دددداد)ح دددد وا ددددىوالنددددام ةوكددددتوعدددددوو ا دددد وة ادددداملوعععدددداوتدددديووا دددددفو

،وعاددددددددات  اوالدددددددد ئ موالةددددددددادامل،وعاكددددددددضوالدددددددد ئ موادددددددديطوا نات دددددددد وادددددددد عرةواوو امندددددددد وا ناععدددددددد و(267)(ال  ددددددددف

ورد وا د و
ا
الا ة     وكتوان اتوالا داازا والة ايد  وعالعةدة  ول   داوا حةد و،وك داواعتداممواوو ك ند اوط ادا

،و عددداواندددام،و...... حةددد وو  ةدددوواوو  اددد اةددد   ودعل ددد ،و  ةدددووالا تدددتواليادددا،وعادددضو كددد والةدددادامل،واووا  ددداوا

 .اددي
ا
،وعكدداوور  واتدد و  ددادواوو"انةددموعةدد عل ووة ددىوح ا دد والن دد  والا ةدد     وعددوواوو  دد مل: "عااددافواددائي

يةدد  ول   دداوا حةدد ووتا ح دد روا ددىوالنددام ةو وو لدداو ددياض ءوناةددا،ولةددووالدد ئ مواندد روالةدداداملوراددض،و

: عالةدافي. الضةموا ا  وال  وا الوة  اور وع    وا ب طد  : ،والاعط اووا  اوا حة وواااموتوع  ووانو: "عااط

 .(268)"الوك كوعووفواطاملوا ناعع والا ة     

 مدددضدملوحددد ادثوال دددضا وا ةدددل وتددد وواددد املوا قددد غوالاردفددديوعا ناععددد والا ةددد     ورددد وعض نددد و رتدددض،و

ءوا ددىوا  ددد كوعال ؤ دداءوالعددد رو،وعة دددىواودد و لدداوع ددداو ا دد وة اددداملونددضا0790 دد  والةدداعووعالعوددد  ووعددووآ ارو

 .(269)ناشضمموا اوالاضاتول افوعاو اضثول  ناعع والا ة     

اووالددددضعطوالع ت دددد و وو0790 كدددد ورئدددد موالدددد  راءوالاردفدددديوعتددددايوالاددددتوردددد والاا دددد وعالعودددد  ووعددددووآ ارو

لةد  واعوو–اغ يوا حنائلور وعةول والاااااط،وناوور وعاا والاع ور وعوك  وع واشنائناوالعد ر،والد  وومدمو
                                                           

  (39918)؛ جريططدل ام ططرا   القططم رل  العططدد 118  ص (893)  رمطط  الوديقططة 8019العربيططة لعططم   الودططمئ  (265)
 .8018آاار  8 ك 

  اعمطل دراسطتم الدمنويطة  طك غطزل  دط  (8033)منمططل وممئطد  لسطيينك مطس مواليطد (: ابو كيمد) ر  سلف  (266)
اول نشطميم السيمسطك  طك القطم رل مطس ح ل  ل  دبلو  تربية  ك  ل  النفس مس جممعة  يس شمس الم طرية  ز 

سرل رابية اليلبة الفلسطيينييس  بطرز ععططو  طك اللجنطة المرعزيطة لحرعطة  طت   دط  عمفطموض  طك ج طمز األمطس  
سططم    ططك المفموطططمك وامتفمميططمك التططك  قططدك بططيس المقمومططة الفلسططيينية والسططليمك امردنيططة استشطط د  لطط  ادططر 

 .938  ص 3 بد الو مف العيملك  الم در السمب   : م يل ينظراغتيملم  ك تونس   للمزيد مس التف
رئطيس الطدائرل السيمسطية بمنظمطة التحريطر الفلسطيينية  وامطيس سطر حرعطة  طت   (: ابطو الليطف) مرو  مطدومك  (267)

 8019 ططك احططدع مططرع ملقيليططة  اعمططل دراسططتم امبتدائيططة والدمنويططة  ططك مدينططة يم ططم  التحطط   ططم   8038ولططد سططنة 
رشططحتم  8090عططة اممريعيططة بملقططم رل  ان طط  دراسططتم الجممعيططة  ططك اممت ططمد والعلططو  السيمسططية   ططك  ططم  بملجمم

حرعطططة  طططت  لعططططوية اللجنطططة التنفيايطططة لمنظمطططة التحريطططر الفلسطططيينية  ا طططب  رئيسطططم للطططدائرل السيمسطططية  طططك منظمطططة 
ا تقلتططم  لطط  كدططر احططداث ايلططول    امططم   ططك امردس غيططر اس السططليمك امردنيططة8013التحريططر الفلسططيينية  ططم  

   19/3/1983الموسططططططو ة الحططططططرل : للمزيططططططد ينظططططططر.   غططططططمدر امردس بعططططططد ايططططططر  سططططططراحم الطططططط  سططططططوريم8019
http://ar.wikipedia.org 

 .19-13اليري  ال  حرف رمطمس  ص : محمد حسنيس  يعل (268)
 .199  ص (899)  رم  الوديقة 8018الودمئ  العربية لعم   (269)
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،ودعوواوو ك ا اواناة موتالا ا ص،وعاووعاو امام اوالاشدناءوالعد ر،ومد واووو–آلا و
ا
وعاحضا

ا
  ضا ووط اا

 .(270)ع  دوعة ح وا ناعع والا ة     وع ن تور وا ضووعالن كوت    والا ااا املوا عن دة

،واتددضرو0790عددووآ اروع ةدد  وا مددزرةوال دد وحددضوهوردد وةّ دداووبعددضوعض ندد و رتددضو دد  والةدداعووعالعودد  وو

وبسدددح واح دددضوح رددد والددد  و اددد  ىورئا ددد وم عددد وا  ااضددد والع ت ددد ورددد والاردو،و وو  ددداو
ا
الددد ئ موالةددداداملواددد ارا

اللقن وعنعهوعوواداءوع  تااوا يوةووواووا ق   ر  والع ت  وا ااضةو    ض ىواوو  ةتروة دىو  د ااملو و

 . نض  ا

،وعادددد والدددد ئ موالةدددداداملوا اةدددد والعاتدددد  وردددد والنددددام ةو0790عردددد وال دددد  والاا دددد وعالعودددد  ووعددددووآ ارو

 .(271) اهو   فوح ك واا وعوو  توش ووع   ونة ما،وعاعضع و  ام روالة رةوالا ة     

،ولد اوتدادروا دىوةندضوعد    وا د وة  ديورد وةّ داوولضادالوالعياد وتد وو
ا
اتدض وع ادفوا  داوا حةد ووح  دا

 .(272)الاردووعا ناعع والا ة     

 روالةداداملواوويعنددضوا دد    ورد وةّ دداو،ولدد اوتدادروا ددىوةنددضوعد    وا دد وردد والنددام ة،و عورادضوالدد ئ مواندد

  دددد وةاتدددد  وة ت دددد و ادددد ك،وعع  ددددهوالددددضة املوا ددددىوا  دددد كوعال ؤ دددداءوالعدددد رو  ا  دددد وا  اددددفوا اددددضم روردددد و

الاردو،وعكددددداووحدددددااخوا ددددد اة توع  ددددد والضعلددددد وا  ددددد  ول وددددد عووا بار  ددددد ،وادددددضوا ددددداض ىورؤ ددددداءوالضعةددددداملو

ضت  عا دد  والع ت دد وردد والنددام ة،وت  دداكناءورئدد موالضعةدد والاردن دد ،ولةندداواددا وتدد تي و ددا روالاردووردد والنددام ةوال

ةة ددداوونددد ر وت  دددال وةا  ددد ولنن  ددداوا دددىوكضددداروا ةددد عل وورددد والاردو،و ا دددتوع  ددد ونةددد والندددام ةورددد والاحدددضاث،و

ضاتوردد والودد عووالضاا  دد و  ودعلددد واووالنددام ةورالددمواااناة دداوع  ةددة اوبعددض والادد: "ح ددالو دداءوردد وال  ددال 

و   ةدددووالةدددك ملوة  دددا،وع  ددداو
ا
ة ت ددد ،والاو غاددداواةابدددرملوعددداو ادددضثورددد والاردووادددضوالودددع والا ةددد  ن ،واعددد ا

عدددهورددد والندددام ةوعةّ ددداو،وعكددداوو تدددضوعدددووتددد طوكدددتو
ّ
ولي ااا ددداملوال ددد وعا

ا
كاندددهوا بدددررامل،وح دددىولددد وكاندددهوانتااكدددا

 .(273)"ا ق  دول افونز فوالض ور والاردو

حاعلهوا حك ع والةد ر  والادضاتول ةد   والا عد وا دىو اند وا ق   ر د والع ت د وا اادضة،وح دالو عادضو

ال ددد ءوع ددد اىوطددديوورئددد موالاركددداووالةددد ر وا دددىوةّ ددداو،وعادددضو ددد مور دددال وبعدددالو اددداوحدددااخوألا دددضورئددد مو

                                                           
 .191  ص (819)  الوديقة رم  8018ئ  العربية لعم  الودم (270)
؛ نطططططمجك  لطططططوال  شططططط ريمك المقمومطططططة 8018آاار  39   طططططك (39019)جريطططططدل ام طططططرا   القطططططم رل  العطططططدد  (271)

 .81  ص 8018  بيروك  تموز (83)الفلسيينية  مجلة شاوس  لسيينية  العدد 
؛ موسطططط  بططططدوي  السططططمداك رجططططل الحططططرف 193  ص (818)  الوديقططططة رمطططط  8018الودططططمئ  العربيططططة لعططططم   (272)

 .11  ص 8011والسر   القم رل  دار المعمرف  
 .8018نيسمس  39   ك (39101)جريدل ام را   القم رل  العدد  (273)
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ااوا مدددددداطوا ق   ر دددددد والع ت دددددد والةدددددد ر  وا ددددددىوا  دددددداوا حةدددددد وولاان ددددددلوالاعدددددداعووتدددددد ووالض ددددددض و،وعردددددد وعنددددددضعت

 .(274)العةة   

اوندددداووعدددوواللقندددد و)عو(  ونددداووعددددووالةددد   والاردن ددد )ا دددا ملو  ددداوالز ددددارةوةدددوو دددول فو قندددد و ضا ددد  و

عووا توعا وا ااا  والندام ةوعةّ داووع اد والانا د ،وعادضو ة دووا قاند و( اوناووعووا ناعع )عو( العةة   

ول   ادفوالع  دي،وعلد موشد ع
ا
وةندا،ولد لاواد وو د ر او  د ونادائجوالة ر واووع اطااو دوايواك دا 

ا
وعنا دي

ا
ا

 .(275)  اوال  اط ور واضع وع    والنام ة

،و نااوددد وعةددد عل  والع دددتوالع  دددي،وعدددوو0790ا ا ددد وع ة ددد والدددضعطوالع ت ددد ورددد والعاشددد وعدددوون ةددداوو

  دداو،وعة(276)احددضاثوالاردووالضاع دد ،والاواووالاردوواةادد روةددووا ح دد روا ددىوا دد    و ووالددضة ةو دداءملوعاددوا ة

ع دداوا  دد كوعال ؤ دداءوالعدد روا ما عدد ووردد والنددام ةونددضاءوا ددىوا  دداوا حةدد ووع ا دد وة اددامل،وطالض م دداوا دداو

 
ا
 .(277)ت افوالاش ضاكاملوا را

،و(278)ا ددددا اةهوا حك عدددد والاردن دددد واحضدددداصوعدددد    والنددددام ة،وعاحضدددداصوع  دددد وال دددد اءوع دددد اىوطدددديو

كدددداووعددددوو  ددددتوكةدددد وال اددددهول ن دددداءوة ددددىووعا ضدددد وا  دددداوبعددددضواووةددددض وح دددد روا  دددداوا حةدددد ووا ددددىوا دددد     

ا ناععدد والا ةددد     ،وعادددضو كدد واحدددضوا ةددد عل ووردد وعاشدددن وواووال   ددداملوا ااددضةو دددانض وعةددداةضاتااوعدددوو

الا لح وا ىوا حك ع والاردن  ولكيو دضةموادضراتااوالعةدة   ،وعاةداةضوا  داوا حةد ووت داوعتداااورد وع ا  د و

 .(279) والا ة     ال غووال  و اع ضولاوعوو ان وا ناعع

ا ا  ملوالاعااتور وةّ اووة ىوعاع ا،وعلدمو  تدز وا حك عد والاردن د وت داو داءورد وعد    والندام ة،وعادضو

اووا ااا املوالنام ةوعةّ اووعالا ااااملوا ن ةن وةياا،وكانهوةضارةوةووع احدتوعننداصو: "ت ووا  اوا حة و

 ضةوال  قدددد ،واددددضوا دددد    ،وعح  دددد وةن ادددد واددددضو،ووعع  ددددهوا حك عدددد والاردن دددد ،واناندددداداملوشددددض"ة ددددىوال   ددددل

 .(280)الضاه والادالمواتا ااوتالا اط وعا اغيطوع  اا

                                                           
 .8018نيسمس  0   ك (8398)جريدل الدستور   ّممس  العدد  (274)
 .891نمجك  لوال  ش ريمك المقمومة الفلسيينية  ص  (275)
 .8018نيسمس  89   ك (39198) را   القم رل  العدد جريدل ام (276)
  الوديقطة رمط  8018؛ الودطمئ  العربيطة لعطم  111  ص (191)  الوديقطة رمط  8018الودمئ  الفلسيينية لعم   (277)
 .110  ص (811)
 .818نمجك  لوس  ش ريمك المقمومة الفلسيينية  ص  (278)
 .8018نيسمس  0ك    (39199)جريدل ام را   القم رل  العدد  (279)
 .818 -891نمجك  لوال  ش ريمك المقمومة الفلسيينية  ص  (280)
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 لميــاء صفــاء حســـن. د"        دراســـة تاريخيــــة "  0791_0791األردنيـــة  –العالقـــات السياسيــة المصريــة 

 

وة دىو  د  ااملوا حك عد و
ا
كاووردوالضاه والادالم،وم و ندض موا دانالااوعدوواللقند ،وععادفوفوداط اوردا

 .(281)الاردن  ،وع ة  و م  ضوالاردوو  ااا  والنام ة

،و اروا  دداوا  ددتوع دداوا   ةدد والع ت دد والةددع د  ،وع دد ،و0790ردد والةددادووعالعودد  ووعددووحز دد اوو

عا ا  وتال ئ موان روالةادامل،وع ا  وة ااملوال  وكاووع   داور والنام ة،وعادضو ادضثو ا د وة اداملوةدوو

 .(282)الاحضاثور وةّ او،وعن و  ا  وا ااا  والنام ة،وا ىوال اهوا حا  

ا  دداوا حةدد ووردد و ددضوا  دداوا  ددت،وعاندداوح ددىولدد ووكدداوور  والدد ئ موالةددادامل،واووعاادداووال تدد طوا ددى

لددددمويةددددا  واوويةدددداةضمموت   ندددد وا مات دددد ،وا ندددداويةددددا   واوو ادددد طودعووا دددد اءاملواادددد كو ا دددد ماوا  دددداو

ا حةددد ووادددضمم،وانا دددىوال نددداءوا دددىوا اددداقواوو نددد  وحك عددداملوكدددتوعدددووع ددد وعالةدددع د  وعالك  دددهوع ددد ر ا،و

ضائ  و،ولةدووا  داوا  دتوةدضطوةدوواشد اكوالك  ده،وك داو ووتم  دواا كول ا  ووت ووا  اوا حةد ووعالاد

 . (283)  ر اورا هوا ةام  ،وعلمو ضَلو  كوع  وعالةع د  ور واوو  اتيو   دم او حتوالا ع 

واعددا وا م ددموالدد طن والا ةدد  ن وردد والنددام ةوردد والةدداب وعددوو  دد  و
ا
النددىوالدد ئ مواندد روالةدداداملوا اتددا

و  امددز وعددوون دداطو  وا اوكانددهوا دد: "،واواكددضوا دداو0790
ا
  وا ةدد  وواددضواتددضاهوردد وال دد  روالع  دديو ددزءا

و  امز وعووح اةوالوع وا     
ا
 .(284)"شع وعووشع رو عانا،وا غااوتال ةض ول وع وا    و زءا

الاددضاتول اددفوو0790ناشددضملوا ناععدد والا ةدد     والدد ئ مواندد روالةدداداملوردد وال ابدد وةودد وعددوو  دد  و

عع كدد و)،وعال دد واط ددلوة يادداو( دد  )عو(  ق دد و )نترا دداوالةدد  املوالاردن دد وردد وعندداطلوال دد و ( ا دد ات وا قض ددضة)

 .(286)اضوا ناعع والا ة     و(285)(الاح ا 

ردملوا حك عدددددد وا  دددددد   وت  دددددداوور ددددددر ،وادانددددددهوا ددددددداوا حك عدددددد والاردن دددددد ،وك دددددداوا دددددد ملوا  ددددددا ملوعددددددد و

ردن دد ول  ةدا  وال د و ضد ل اوع دد والةدع د  ول ادضاتورد وحدتوالا عدد ،وعطالد والض داوواوواةدام  وا حك عد والا 

 .(287)عالةع د  ،وعاوو ضم روا  افو و  ض والاواةضاءوالع ر

                                                           
 .8018نيسمس  1   ك (39199)جريدل ام را   القم رل  العدد  (281)
  (39111)؛ جريططدل ام ططرا   القططم رل  العططدد 811محمططد حسططنيس  يعططل  اليريطط  كلطط  حططرف رمطططمس  ص  (282)

 .8018حزيراس  19 ك 
 .11عل  اليري  ال  حرف رمطمس  ص محمد حسنيس  ي (283)
 .8018تموز  1   ك (39109)جريدل ام را   القم رل  العدد  (284)
محمططد  ططبري عتمتططو  المقمومططة الفلسططيينية ومعرعططة : ينظططر( معرعططة األحططراال)للمزيططد مططس التفم ططيل  ططس  (285)

 .1999األحراال  بيروك  الماسسة العربية للدراسمك والنشر  
 .8018تموز  89   ك (39109)القم رل  العدد  جريدل ام را   (286)
  ص 8011  بيطططروك  منشطططوراك الدراسطططمك الفلسطططيينية  8018العتطططمف السطططنوي للقططططية الفلسطططيينية لعطططم   (287)

81. 
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،وال ددرو ووع دد وط ضددهو0790كدداووا  دداوا حةدد وو  الدد وردد وو  ددارةوع دد وردد والةالددالوعالعودد  ووعددوو  دد  و

 .(288) و  توالز ارة،وع لاو فوغال اور وا ا اتوا     والن عيولي اادوالاشتراكي

اويعن ،واووع  و   ال وتز دارةوا  داوا حةد و،وبةد  و  ا دااو مدا وا ناععد والا ةد     ،ووعكاووم 

و11عع اوال ئ موان روالةاداملوانانادا اول   اوا حة وور وا اٍرولاوت نا ض واحاااطوع  وتد ك كوود رةو

،ول: " ،وح ددددالوادددداط0711  ل دددد و
ا
ةندددد و وار ددددضواوواتددددفوحةدددد و،وادددد وولةددددافيو ةددددفوعددددوواوو ندددد طوةندددداوعتدددداا

 دددو  كول ودددع والع  ددديوا حةدددموة  دددا،وع اددد طواووحةددد وولدددوو ز دددضواق دددا،وح دددىولددد وكاندددهواع  كددداوعراء ،وعاوو

 .(289)"ع  وه وع  ،وعاقموع  وم واقموع  ،وح ىول وكناور وعع ك 

اوومدد اوا ب ددارويعبددروةددووة ددلوا بدديفوتدد ووالدد ئ موالةدداداملوعا  دداوا حةدد و،وألاعدد والدد  وادكو  ددىو

 .ااملوا     والاردن   ضم روا  رور والعي

وعددددووعض ندددد وع يدددد ىوو(290)(دعطوع ةدددداقوطدددد ات م)اة ددددوورؤ دددداءوو0790ردددد والةدددداب وةودددد وعددددوو  دددد  و
ا
ت انددددا

اووعدداو اددضثول  ناععدد والا ةدد     وردد والاردو،واعدد و   ةددووالةددك ملوةنددا،وعاوو: "ع دد عووردد وع دد و دداءوا ددا

 .(291)"تزع اوت نا  ماعاو م  ور وةّ او،وا قوعا  و  ااا   والنام ةوعةّ او،وعال  وال

عن  مدددددد ولا دددددداوالا عدددددد ،وتددددددض والدددددد ئ مواندددددد روالةدددددداداملو  ةدددددد  وعددددددووالا دددددد اءامل،وا وح دددددد وردددددد والاا دددددد و

تدضة ةوعدووالد ئ موال  سد والعن دضوعع د والند ار ،و( دعطوع ةداقوطد ات م)،وا ا داتو0790عالعو  ووعدوو  د  و

الع ت ددددد والةدددددع د  وعالددددد ئ موك ددددداوبعدددددالوالددددد ئ موالةددددداداملور دددددائتوةا  ددددد وا دددددىوا  ددددداوا  دددددتوع ددددداوا   ةددددد و

الةددددد ر وحدددددااخوألا دددددض،وعكددددداووا اددددد روالا ددددداوول  ددددد    ،ومددددد والترك دددددزوة دددددىوا عددددد وا ناععددددد والا ةددددد     ورددددد و

 .(292)الاردو

اددد روا  ددد كوعال ؤ ددداءوالعددد روا ما عددد و،و ندددض مودةددد ةوا دددىوا  ددداوا حةددد وو ح ددد روا ددد    ،والاوواوو

 .(293)اوتال غووة ىوا  اوا حة وا  اوا  توةارضو  اوالاة ة،وع لاولعض ورالضا

                                                           
 .8018تموز  81   ك (39101)جريدل ام را   القم رل  العدد  (288)
ريططططططدل ام ططططططرا   القططططططم رل     العططططططدد ؛ ج180  ص (331)  رمطططططط  الوديقططططططة 8018الودططططططمئ  العربيططططططة لعططططططم    (289)
 .8018تموز  19   ك (39099)
 .ط  ماتمر يرابلس عل مس م ر وسوريم والسوداس اطم ة ال  ليبيم (290)
؛ جريطططططدل ام طططططرا   القطططططم رل  العطططططدد 909-901  ص (311)  رمططططط  الوديقطططططة 8018الودطططططمئ  العربيطططططة لعطططططم   (291)
 .8018تموز  81   ك (39099)
  (39088)؛ جريططدل ام ططرا   القططم رل  العططدد 199  ص (319)  رمطط  الوديقططة 8018ة لعططم  الودططمئ  العربيطط (292)

 .8018تموز  10 ك 
  .391  ص 8011نمجك  لوال  نحو دورل  لسيينية جديدل  بيروك  دار اليليعة   (293)
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 اىوال ئ موان روالةاداملوعووا تواة   ولي ع وا قار  ور والاردو،واا  توتا  داوا  دتوتدووةضدضو

العز دز،و   د وعندداواةد   وعددووا دتوا نددافوا   دووالاردفدديوال اعديوا ددىو  دا  وا ناععدد والا ةد     ،وعة ددىو

  دددد وة دددد والةددددنافوا ددددىوالنددددام ةوردددد والةدددداعووعددددووآرو ودددد و لدددداوح دددد وع  دددد والضعلدددد والةددددع د ول ودددد عووا بار 

0790(294). 

ا ا دددد والدددد    والةددددع د وعدددد والدددد ئ موالةددددادامل،وعحةددددووتددددبر وا بدددد   وا  ةددددتوالشبصدددد  ول دددد ئ مو

وا دىوالد ئ موالةددادامل،و
ا
ا  د  ،ورد والاا د وعدووآروادض وكدتوعدووا ضعد ثوا  د  وعا ضعد ثوالةدع د و ن  د ا

 .(295)الا ة     و-عووا توا مادوع  جولي ع والاردن  و(  د  الةعو–عرا والع توا     و)   هوو

،وكدددددتوعدددددووة ددددد والةدددددنافوع  ددددد والضعلددددد والةدددددع د و0790عتدددددتوا دددددىوةّ ددددداوورددددد وا حددددداد وةوددددد وعدددددووآرو

ل ودددد عووا بار  ددددد ،وعحةدددددووتددددبر وا بددددد   وعة وددددداروالدددد ئ موا  ددددد  وانددددد روالةددددادامل،و ا ددددديووا دددددىوا  ددددداو

 :(296)الةع د  ول ة   وألا ع ،وع   نهو– والع توا     وا حة ووعاادةوا ناعع والا ة     وعرا

 .اةيووا حك ع والاردن  والتزاع اوت نا  وا ااا  والنام ة .0

ةدد دةواللقدداووالة ا دد  وعالعةددة   والع ت دد وا ددىوعضاشدد ةواة ال دداوردد والاردووعالاشدد افوة ددىو دديع و .1

 . نا  والا ااق

 .السق ووالاردن  واطيقو  اووالاضائ  ووالا ة     ووا عان  وور  .1

 .الغاءو    وا نة املوالة   والاابع ول   ا و .9

 .عافو    وا ح يملوالاةيع  وا اضادل وت ووال  ا و .1

 .اةيووا  ا ح وال طن  ول ع دوألاعووعالا ان اروا ىوالاردو .9

توار دا: ،وكداووعدووام  دا(297)ا اماتهوا حك ع والاردن د ولا داوا ضدادرةوعد و ااة داوة دىوبعدضوالننداص

الضةموا ا  وعدوو اند ول   داوعالك  ده،وادا وا حدضعدوعد و د ر ا،وعند و  دض  والةديوول  ناععد والا ةد     ،و

ك دددداوطالضددددهوبعددددض و مض ددددضوالنادددداطوعدددد وا ناععدددد والا ةدددد     ،والاعدددد والدددد  وادكوا ددددىوة ا دددد والع ددددتوتال رادددد و

 .(298)الةع د  و-ا     و

                                                           
 .8018آف  1   ك (39018)جريدل ام را   القم رل  العدد  (294)
 .811  ص 8018يينية لعم  العتمف السنوي للقطية الفلس (295)
آف  89   طططك (39013)؛ جريطططدل ام طططرا   القطططم رل  العطططدد 98وحيطططد  بطططد المجيطططد  الم طططدر السطططمب   ص  (296)

8018. 
  رسطملة (8011 -8039)حيدر شمعر سميس القرض غولك  المملعطة العربيطة السطعودية والقططية الفلسطيينية  (297)

 .191  ص 1991معة المستن رية  الجم –  علية التربية (غير منشورل)ممجستير 
 .8018آف  83   ك (39019)جريدل ام را   القم رل  العدد  (298)
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 نات دد وا  داوا  ددتووبةدد  و  دد روالاحددضاثوو0790   داوالدد ئ مواندد روالةدداداملورد والعودد  ووعددووآرو

الة ر  ،وبعضواوو موط دوا ناععد والا ةد     وعدووألاردو،واا  كدزملوا دائ  اوةندضوو–ة ىوا حضعدوالاردن  و

ا حضعدوالة ر  ،وح  هواش ضاكاملوعةلح وت ووالاردووع  ر اوتدالن روعدوودرةداوبةد  و قد  واد ةواردن د و

،وع ددمو ددضع روار دد ودتاتدداملواردن دد ودعووعادد تواةددائ وردد وا قاندد والةدد ر ،وة ددىواحددضكونندداصوا  ااضدد والةدد ر  

لدد لاوا عددهو دد ر اوةيااتادداوعدد والاردو،وعاال نددهوعمال دداوا قدد  وت  دداوال  ددراووالاردفدديوردد والةددافيوةودد وعددوو

 .(299)0790آرو

الةدددددددع د  وبعدددددددضعاواادددددددااموا قددددددد غوالاردفددددددديوا  ااددددددد والا ةددددددد     وو– ددددددداءملوعراددددددد والع دددددددتوا  ددددددد   و

اكددضوعتدددايوالاددتواددديطوا دد    والفدددحايوو0790ئاوة يادداوت ددد رةوغاائ دد ،ورددد والاا دد وةوددد وعددوو  ددد  وعا دد  ي 

( 1111)الدد  وةنددض وردد وةّ دداو،وتوندداولددمويعددضو   ددضو  وا اةددضول اددضائ  ووردد والددضيد،وع ع دد وتوندداوععددوو تددتو

 عاددددددددد ووعدددددددددياموادددددددددضواةان دددددددد ا،وع مددددددددد  والضاددددددددالوةدددددددددووا( 1111)اددددددددضائيوا ةددددددددد  ن و  زالدددددددد وورددددددددد والاردو،واددددددددووو

اوو  دددد  موا حك عدددد والاردن دددد وة ددددىوح ا دددد والةدددد   والودددد ة  ،وعالةدددد   ةوة ددددىوال ادددد وألاعندددد ،و.(300)الضدددداا و

،وبعدضواووكةد هوالن دادةوالاردن د والغالض د وعدووالوددع و
ا
ع غاداءوحالد وا دعا  د والةد   ورد والاردووكداووعا ددحا

عدددوومز  دد والادددضائ  ووو0790  و  دد  ول ددا  والنةددا والة ايددد  وا  كددي،وع  ةنددهوالنددد املوالاردن دد وردد وغاا ددد وشدد

وعووالاراض  والاردن  وا ىو  ر اوعلضناو
ا
 .(301)عاا ا  موغاائ ا

الع ت دد ،و  وا عددهوكددتوعددووع دد وع دد ر اوو–عاددضونمددموةددوو  دداوالاحددضاث،و ددو  وردد والعيادداملوالاردن دد و

دادد وا ع ندداملوا ال دد وعالعدد اقوعل   دداوعا قزائدد وةيااتادداوالضت  عا دد  وعدد والاردو،وع  ااددهول   دداوعالك  ددهوةددوو

 .(302)0799ليردووال  و ضلواوو ا ماوع    وا  وا ب ط  وةا و

بعددضوا ضاحةدداملوال دد و دد ملوتدد ووالدد ئ مواندد روالةدداداملوعا  دداوا  ددتوتددووةضددضوالعز ددز،و ندد رواوويعنددضو

،وح ددد وعادددضاو0790عددد    ول   دددا ح ورددد و دددضةوتا   ةددد والع ت ددد والةدددع د  ،وعرددد والعاشددد وعدددوواوددد  ووالاعطو

وعددوو  ددتواةدد   والا 
ا
ردووعا ناععدد والا ةدد     وا ددىو ددضة،وعاددضوتدد لهوا حك عادداووا  دد   وعالةددع د  و  دد دا

الةدع د  ،ولةدووو–ألا ع وت ووال  ا و،واوة ووال  ااووالاردفيوعالا ة  ن واض ل  داوت راد والع دتوا  د   و

ناععددد والا ةددد     والدددضا  وا دددىوالاردن ددد ووةدددادعاوعسدددحض اوعددد اانتام،وعط ضددد اوعنااوددد والودددعاروالددد  وراعاددداوا 

ا دددناصوالنةدددا والاردفدددي،ولةدددوو دددضاتوا  ددداوا  دددتوعادددغ اوة دددىوالاردو،وادكوا دددىواضددد طوا حك عددد والاردن ددد و
                                                           

(299)
 U.S. State Departmrnt center of Middle East . Internal Foreign Affairs Syria, 

1965-1973, Film, 23-No.13. 
مطمك مطي منظمطة التحريطر الفلسطيينية  رمط  البيممطة الدار العربية للودمئ   ملف العمل  العربطك  امردس والعر (300)
 (.1/8391-ر8)
؛ جريطططططدل الدسطططططتور   ّمطططططمس  العطططططدد 811-811  ص (18)  الوديقطططططة رمططططط  8018الودطططططمئ  امردنيطططططة لعطططططم   (301)
 .8018تموز  19   ك(8939)
 .8018تموز  38   ك (8991)جريدل الدستور   ّممس  العدد  (302)
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الاردن دد ،و تدد ملوا ناععدد والا ةدد     وة ددىوتدديح  وا ادداقوالنددام ة،وردد وحدد وواتدد وو–ت رادد والع ددتوا  دد   و

 ادد والدد امو،ووعطددالض اوتننددتوا ق ةدداملوا ددىوةّ دداو،وعك ددهوالاردن دد ووة ددىواوو مدد  وا ضاحةدداملوة ددىوا دداووال

 .(303)الاحضاثوعا   ة،وعاو هوا ضاحةاملوت ووال  ا و

انددداولدددمويعدددضورددد واعكاغاددداوالا دددا  ارورددد و ادددض وو–بعدددضو  ددداوا ضاحةددداملوو–ادركدددهوا ناععددد والا ةددد     و

اوومدد  وا حدد رواددضو اددعاهو دد   وا  دداوا حةدد و،وع مدد وة يادداوآلاوواوواغ ددروردد وا ددترا  م تااوالا ا دد  ،وع 

 .(304)ا ناعع والا ة     ،وع او دكوا ىواوةيااواون ىوةو ةوعنة  

عتددددال الموعدددددوواوددددتو  ددددداوا ضاحةدددددامل،والاواووالاردوواددددضوحندددددلوعددددداوكدددداوو  دددددض وال ددددداوعددددووالن ددددداءوة دددددىو

ا ناععددددد والا ةددددد     وة دددددىوالةددددداح والاردن ددددد ،وكددددداوومددددد اوال اددددد واعطوالعنضددددداملوال ددددد وعا  دددددهوالددددد ئ موانددددد رو

تالادددضاتوو–ك ددداوكددداوو اعدددتو ددد ااوالددد ئ مو  ددداطوةضدددضوالناتددد وو–لةدداداملورددد وحة دددا،وععددد ومددد اولدددمويةدددارتوا

 .(305)الا ة  ن و-ا ضاش ور والنزاتوالاردفيو

عاضو دكوحادثواالا اطورئ موا حك ع والاردن د وعتدايوالادتوعدوو اند والا ةد     ووا دىوال دلو   د و

 .ععووومو ضم روالعيااملوا     والاردن  . ا ح اراملوت ووالاردن  ووعا ناعع والا ة     

                                                           
مس  المسططططمر ال ططططعف  المقمومططططة الفلسططططيينية  منظممت ططططم  اشسم طططط م  ريططططمض الططططريس  دنيططططم حبيططططف نحطططط (303)

 .819 -890  ص 8019 رممت م  بيروك  منشوراك دار الن مر  
 .11-19موس  بدوي  الم در السمب   ص  (304)
 .11-11موس  بدوي  الم در السمب    ص (305)
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 إغتيال وصفي التل، وأثره في تردي العالقات املصرية ألاردنية: املبحث الرابع

 

،ورددد و0790اددد رملوع ددد و وو ضدددض وعم دددموالدددضااتوا ا اةددداو ددد  والةددداب وعالعوددد  ووعدددوواوددد  ووالةدددافيو

عووع راءوالدضااتوعا بار  د وعرؤ داءوالاركداووالنام ة،وععووا ع   واووعم موالضااتوالع  يوا وتركو اولفو

ردد والدددضعطوالع ت دد ،وع ددداوكدداووعتدددايوالادددتو ادد  ىوعن ددد وع  دد والدددضااتوا ددديوةددووك نددداورئدد موعم دددموالددد  راءو

الاردفددي،والاعدد والدد  وتددض ملوععدداوال ةدداؤ ملوة دداو  اوكدداوو  وددتركوتناةدداوردد وا ا دداتوعم ددموالددضاات،واعواوو

وآا 
ا
،وعاضو اءو. (306) ن  وةناوشب ا

ا
ردوعتايوالاتوة ىو  اوال ةداؤ مل،وتونداو  ا د والا ا داتوشب د ا

 .(307)0790ع وكضوابرورئا ااول  اضوالاردفيوعن و   والةالالوعالعو  ووعوواو  ووالةافيو

كانددهوا حك عدد وا  دد   و   حدد وتز ددارةوعتددايوالاددت،وعكدداوومدد وة ددىوة ددٍموتدد لا،ولةندداوةددز واوو ا دد و

ول ددضاات،وك دداوكدداوويعانددضواووع دد ودعلدد و املو نال ددضوالا ا ددات،وعا اعدداوت ةدد عل ا اوعع 
ا
ا ضا دداوت تددااوع  دد ا

عتااموتا اااة وة ىوالاعو،وعلوو م ؤواحضوعووالاع ضولا،وك داوانداوكداوويةداىوا دىواةدادةوعدضوا قةد روتد وو

 .(308)الاردووعع  

 دم،وكندهو ةد فواووا ب: "نف وا  اوا حةد وورئد موع رائداوعتدايوالادت،وبعدض وا ودارك ،واندضواداط

كدداوو ا ددفوتالعنددادوعالا دد  م،وعاندداو ددام وة ددىوا حددضعد،وا  ضددهوعددوورئدد موع رائدديوالاو دد م وا ددىوالنددام ة،و

 .(309)"ا مو  ااهوا ىو لا

عدض  وا  دات املوالعاعد والاردن د ،وة دىواوومنداكوعع  عداملوع كدضةو دضطوة دىوو(310)(ن   ورش ض)انضواكضو

 ووو وويةددداض  والةدددا روالاردفددديورددد وع ددد وة ددد وع دد دوا ددد وة دددىوح ددداةوعتدددايوالادددت،وع ددداوااددد  وا  ددداوا حةددد

                                                           
 .11  ص 8019 و فك التل  عتمبمك  ك القطميم العربية   ممس  دار اللواي للنشر  (306)
 .8018تشريس الدمنك  13   ك (8139)جريدل الدستور   ّممس  العدد  (307)
  ص 1؛ سليممس موسط   تطمريخ امردس  طك القطرس العشطريس   819احمد اليراونة  الم در السمب   ص  (308)

319. 
 .110الحسيس بس يرل  م نتك عملا   ص  (309)
  التحط  8091س ا طول سطورية  ان ط  دراسطتم الدمنويطة  طم    م8010طمبي اردنك  ولد  م  : ناير رشيد (310)

  احطد ماسسطك تنظطي  الططبمي امحطرار  طك امردس  8019بملعلية العسعرية العرامية  ك بغداد وتسطر  من طم  طم  
   طرف الطط  سطوريم حططيس 8011ات ط  بططلو م بملمحمولططة امنقربيطة الفمشططلة التطك ومعطك طططد الملطا الحسططيس  طم  

  8091ف حت   در العفو الملعك العم   طس جميطي المعمرططيس المقيمطيس سطمر  امردس  طك  طم   ل  انم ميلو 
ا طب  ططمبيًم  طك ج طمز المسطمبراك امردنيطة   8091ا يد بعد الا الط  السدمطة العسطعرية برتبطة رائطد   طك  طم  

-8019)راك للمطدل ا ب  احد المقربيس ال  الملا الحسيس   طيس رئيسطم لج طمز المسطمب 8019 ك احداث ايلول 
  بعد م  يس سفيرا لبردض لدع المغرف  د  استد مض الملا الحسيس و ينم وزيرا للداسلية  طك حعومطة  بطد (8018
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اووا حك عددد وا  دددد   ،و: "ا ح ددداد ،و اددد ور  دددداوبودددووو  دددارةوعتددددايوالادددتوا دددىوالنددددام ة،وعكددداوو ددد اروا ح دددداد 

وال ددروع الدد روتدداولددضكوع دد 
ا
،ولةددووعتددايوالاددتو" دد فولددوو دد عوولدداوا حددضوالكددار وعددووا ح ا دد ،وك ندداوشب ددا

 .(311)ات وع ةووان  وة ىوا وارك 

وا ددىوالنددام ة،وعادد جوو0790عتددايوالاددتوةّ دداووردد والةددادووعالعودد  ووعدوواودد  ووالةددافيووالدادر 
ا
عا   ددا

 
ا
ع عددضوعتدد لاو  ددىوالنددام ةوح دد وا ق ةدد والاااااح دد ول دددضعرةو.  (312)ل داةدداوردد وا  دداروا  دداوا حةدد ووشب دد ا

،وبعدضماوةدادوا دىوو0790الةان  وةو و م موالضااتوالع  يوا وتركوعر والةاب وعالعو  ووعوواو  ووالةافيو

 .(313)عن و ااعااور وانضقوالو را  و 

و ااعل وواالا اطوكضاروالشب  امل،وعكاووعتايوالاتوة دىور وو
ا
 ناا هوا ع  عاملواوومناكواشباتا

النائ  ،وع ضضعواووع  و   هوع   ودا طواعلعاوالاشبا ،وعع عرمموعدووع داروالندام ة،وعكداووكدتوعاحدضو

و ووشب د 
 
،وا 

ا
ووم داوا در واوداووعو  دادوعا د دوا ح د وادضوادضووعد وكدتوعاحدضوعيا داوعيامو ا توعةض دا

عةددددضووردددد وا  ددددار،وعاددددضواعاادددداو ددددضةوو ددددافيو دددداةامل،ووددددمو ددددمواطدددديقو دددد اح  ا،وعاحااةددددهو دددد  املوا  ددددارو

ت ةددضووكددتوعيا ددا،وعالغ  دد واووا  ددات املوا  دد   ولددموتادداموتددا ع ،وعلددمو   دد والشب دد ووا ددىوع ااضدد وعددوو

 .(314)ا حك ع وا     

فو ملو   ضةوألام ا ،واووال ادضوالاردفديوادضوط د و اديءواندضقوالود را  ووعدوو   د والاردن د ووالد  وو

 ن   وور والانضق،وبة  واااع وع   والضااتوعتدايوالادت،وع لداولاد ا روا ح ا د وعألاعدوولدا،وبةد  وع ااداو

ببدددروالةدددافي،واددد ك واووعدددووا ناععددد والا ةددد     ،وكددداوور  وعتدددايوالادددتواغاددداوعمددد دو   تددداملو  ائدددض،واعددداوا 

 .(315)ع  روال  اط و  ااضدور وا ا وبعضوراضوالاردووالالتزا وتاع ضا اوالن ع  

،و0790ةنضوعم موالضااتوالع  يوا وتركو  ةدااوالةان د و د  والةداعووعالعود  ووعدوواود  ووالةدافيو

ع  ددد و اع دددلووعاددضو ة  دددهوالك  ددد ول تددايوالادددتو نااوددد والان  دد والعةدددة  ،وعادددضوطدد ووعتدددايوالادددتوعةددول 

مد  وعةدول وحةا د ول داو  د طو  ا د  وععدوو: "ت ة   والارضوا اا  وكم ا ورابع وعوو  ااملوا ع ك ،وانداط

ال ددددددع و ان ن دددددداوعددددددالمو دددددداموالان  ددددددتوعددددددووفةددددددض والاناا دددددداملوتدددددد ووعدددددد اايوا حك عدددددد والاردن دددددد وعا ناععددددددد و

                                                                                                                                                                                

  للمزيططد 8001السططر  المجططملك الدملدططة  بقططك  ططك  ططاا المن ططف الطط  اس مططدمك حعومططة المجططملك اسططتقملت م  ططم  
 ar.wikipedia.org/wikiينظر الموسو ة الحرل   

؛ محمطد الجمطل  لمطماا اغتيطل و طف التطل 18  ص 1990مملا سويداس  و فك التل  اسو  ليم   ّممس   (311)
 .9  ص1988تشريس الدمنك   11   ك (9819)ومس  عل م  جريدل الر ي   ممس  العدد 

 .8018تشريس الدمنك  11   ك (8139)جريدل الدستور   ّممس  العدد   (312)
 .8018تشريس الدمنك  11   ك (8131)  العدد الم در نفسم (313)
 .311  ص 1سليممس موس   تمريخ امردس  ك القرس العشريس    (314)
 .11-11 فك التل  الم در السمب   ص و  (315)
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عهدد و  ادد وا ا دد  ،وعاغادداو اادداجوا ددىواوو  دداوا ق ادد وهدد و  ادد و ةدد   وا ن ندد وا اا دد ،و. الا ةدد     و مام ددا

حةاتاملوع    و،وع   ان واوواا طورالموعااع ملوالاردووا ا اتد  ول  تد طوا دىوا د وة دتوعد وا ناععد و

وتونندددداوفةددددا   و
ا
الا ةدددد     ولغا دددداملوالاةدددد   ،والحددددضومدددد  واللحةدددد ولددددمون ددددتوا ددددىوا ادددداق،ولةددددووعا لددددهوعاونددددا

 .(316)"ال ت طوا ىوا ااقو ب  والاة   وم  

وعندد و ااعادداوردد وانددضقوالودد را  و،واعدد ضوردد والةدداة وع 
ا
عددضواووةددادوعتددايوالاددتوعددووالا ا دداتوااتددضا

ا ددددددىوحددددددادثو الا دددددداطواعدكوو0790الةالةدددددد وع ر عدددددد وودا ندددددد وعددددددوو دددددد  والةدددددداعووعالعودددددد  ووعددددددوواودددددد  ووالةددددددافيو

 .(317)تا ا ا

                                                           
 .818-819   ص الم در نفسم (316)
 .8018تشريس الدمنك  10   ك (38939)جريدل ام را   القم رل  العدد  (317)
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لددددمويةددددضلواوو،وادةدددد اواغاددددمو ن ةددددض ووا ددددىوعنة دددد وا ةدددد     و(318) ضنددددىوحددددادثوالاالا دددداطوار عدددد واادددد اد

،وعادضوا اةدهومد  وا نة د وت اغاداوعضاشد ةوبعدضونمداووة   د و(319)"ا  د طوألا د د"ك  ملول    دو ض ىوعنة  و

 .(320) الا اطوعتايوالات

ة ددىوالدد الموعددوواووعنة دد وا  دد طوالا دد دواددضوادةددهوعةدد عل تااوةددووة   دد والاالا دداط،ولةددووال ةدداؤ ملو

طوعتدددايوالادددت،ومدددتواووعنة ددد وا  ددد طوالا ددد دوهددد وتدددض ملو  قدددى،وعتدددض ملوالودددك كو اددد  وبودددوووة   ددد واالا دددا

 !!؟..عحضماوعوودت ملوة    والاالا اط،و  ومناكو ضواا كوشاركتااور والع    

عكانهو  اوالوك كوبة  وعاوفو  او   ضةوالام ا والنام   وةوو ن  د وال ض د والود   والد  و كدض،و

ا دددددلح والااددددد ادوالددددد  و ة ددددد اووتونددددداو  ن ددددد وتدددددوووال تاتددددد وال ددددد واا دددددهوعتدددددايوالادددددتوهددددد واحدددددضكورتاتدددددامل

 : نا  ممولع    والاالا اط،وعاضو اءو ن   وال ض  والو   وك او واي

 .اووالا لح وال  وار  هوكانهوتا ح ولي اع اط. 0

عدددوواطددديقوالنددداروة دددىوعتدددايو( ت عانندددا)عو( ت ن  ل ا ك لددده)ا ددد ضعادوال ض ددد والوددد   وا ةض ددد وو. 1

 .الات

ووط ا والةيووالنار وناةاوال  واط نهوعناوال تاتد ،والاو نداولدموح ىول واووا ةضووا   توع. 1

 . ة هولض ناوعاو  كضواووال تات والنا   وان  نهوعووا ةضووناةا

ك دددداواكددددضوال ض دددد والودددد   واوو  دددداوالا ددددلح وح ددددىولدددد وا ددددا ضعه،وا غادددداولددددوو اددددضثواتددددات و  ح دددد و

 .(321)شضيا وت تات وعتايوالات

                                                           
 ططر  طس  جطواد (  طزك ربطم )اد    نطد القطمي القطبض  ليطم اس اسطمم محمد نبيل سرمة  :و   عل مس  (318)

 طرول  لط   سيطري سطلي  سشطمس  ( جواد سليطل بغطدادي)احمد ابو  زيزل  اد    ند القمي القبض  ليم اس اسمم 
واسيرا  زيمد محمود الحلو  اد    نطد القطمي القطبض  ليطم (. منار سليفة)اد    ند القمي القبض  ليم اس اسمم 

 .110  ص 89اليوميمك الفلسيينية  مج : للمزيد ينظر.  سري  لك محمود العمر (.زيمد بدراس)س اسمم ا
 طك امردس  عمنطك تسطت دف  8019منظمطة  دائيطة سطرية  تعونطك بعطد احطداث ايلطول : منظمة ايلول امسود (319)

للمزيطد . رايت طم مطس المنظمطةبعض الشس يمك الم مة والعبيرل امردنية ممم د طي بحرعطة  طت  الط  اس تعلطس  طس ب
   ص (ك.د)   لسططييس بططر  ويططة  ترجمططة ن ططير مططرول  العويططك  ( ططر  سلططف) ريططا رولططو  ابططو كيططمد : ينظططر
810-899. 

 .191  ص (111)  رم  الوديقة 8018الودمئ  الفلسيينية لعم   (320)
ك م طول احطد ا ططمي السطفمرل ؛ لقطد اعطد سطمم8011شبمي  19    ك(38881)جريدل ام را   القم رل  العدد  (321)

انطم معطث وحطدض مطي اميبطمي العسطعرييس و عطدوا لطم اس و طفك التطل متطل : امردنية  ك القم رل زمس امغتيمل ومطمل
 .111غمزي ربميعة  الم در السمب    ص : للمزيد ينظر.  ل  يد منمص
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ا قددز و ا  دد وعنادد  وة   دد و الا دداطوعتددايوالاددت،وعدد و وك ددض وع دد دوكدداوور  وا  دداوا حةدد وومدد وةددض و

لةدددووا  ددداوا حةددد ووةدددادوعحدددضدوم  ددد والنا ددد ،وعةدددضمموا ةددد     و،وعادددضو. (322)عع  عددداملوكة دددرةوةدددووا حادوددد 

اا  ور وردم والانضقوال  وكاوو نزطوا اوا ة     و،وكان او دضة ووان ةدا اموا دىوعنة د وعناععد ولدمو: " ك 

 .(323)"كول   ةوالاع ىوعه وعنة  وا   طوالا  دفة  وت    او   

ا  د   ووتدالا اط ورد وعنادتوعتدايوالادت،و ووا عد عفوو–ت   ن وتداعا وو–اتا هوا حك ع والاردن  و

و
ا
وال  ضدا

ا
،وعةندضعاو نادتورئد موع راءورد والندام ة،واد وو لداويعدضواعد ا

ا
ةوور اطوالاعووا  د   وواغادمواكاداءو دضا

،وعال رواةا اد 
ا
 .(324) ضا

الةددد اطوالددد  و اددد ضوناةددداومندددا،وعددداومددد وا  ادددفوال ددد وا  ددد  وا  ددداوا حةددد وو مدددا وع ددد ؟وعمدددتواووع 

    وال  وا    وا  اوا حة ووكاووع    ولعض و وارملوا بيااملوت ووالاردووعع  ؟( الاتاا وال اعه)

اةدد روا ااددضثوال  ددر وا  دد  وةددوو  ددفوع دد وللحددادثوألالدد موالدد  وانتادداو دد ادةوع دد وكةدداح و

 ولكدددددتوة  دددددي،وعةدددددضماو    ددددد و امددددداع و  وافةددددداو،وعهددددد واةادددددضاءوة دددددىوا ح  ددددد ،وعة دددددىو نال دددددضوال ددددد اا وآعنددددد

 .(325)الع ت  

بعددالوالدد ئ مواندد روالةدداداملوت ا دد واعز دد وا ددىوا  دداوا حةدد ووت  دد توعتددايوالاددت،وعاددضو ر ددتواةادد ارو

ئد موالد  راءوالاردفدي،والوع وا    وعا ااولا اوا ق   د والنةد اءوال د وعاعدهوة دىوالاراضد  وا  د   وادضور 

اووالوع وا    وتكتوا  اوا ح ار  ،ويةد نة وع ودضةوكدتوعن دلو  دضروةنداوعةدتومد  و: "عااطور ور الاا

اووا حك عد وا  د   و د فو ا د وكدتوالا د اءاملو"،وك او كضوال ئ موان روالةاداملول   داوا حةد وو"الاة اط

 .(326)"عووا تو ان لوالعضال ،وعاوو  نىوا  ن و زاء 

كو ندددااضورددد وا  ادددفوا  ددد  ،واندددضوفوددد ملو   دددضةوالامددد ا والنام  ددد واووع ددد ءوعتدددايوالادددتوا دددىومندددا

ول  ناععددددد والا ةددددد     ،واووك  ددددد و
ا
الندددددام ةوكددددداووا ددددداازا او وعبدددددررولدددددا،ولةدددددوواالا الددددداو مددددد والاوُيعدددددضون ددددد ا

 ةدد     ،والاو-اددضو دداءملوبغ ددروحددل،و ووعتددايوالاددتوكدداوويع ددتوة ددىواةدد   وا بيادداملوالاردن دد و" ا دداازا "

 .(327)عكاوو ضة وا ىوالاعتوعال ااع  ،وعا ىوع ا   وا حنائلوتاة  وع وٍو 

                                                           
 .199  ص (11)  الوديقة رم  8018الودمئ  امردنية لعم   (322)
 .110يس  م نتك عملا    ص الملا حس (323)
 .831ريمض نجيف الريس  دنيم حبيف نحمس  الم در السمب   ص  (324)
 .01و فك التل  الم در السمب   ص  (325)
 .199  ص (990)   الوديقة رم  8018الودمئ  العربية لعم   (326)
 .09و فك التل   الم در السمب   ص  (327)
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اع ادددهوع ددد وا دددىوادددغووكض دددروعدددووبعدددضوالدددضعطوالع ت ددد وا عاد ددد وللحك عددد والاردن ددد و،و  ددد  اوعدددووو

ال ئ موال  س والعن ضوعع  والن ار وال  وكداووادضوا دصوعضدالغوطائ د ول دضااتوةدووا تا د ووتادادثو الا داطو

 .(328)موال  راءوالاردفيوعتايوالاترئ 

ا دداماتهوا حك عدد وا  دد   ولا دداوال ددغ ص،وعلددمو نددض وا تا دد ووا ددىوا ااك دد والاوبعددضوار عدد و شدد  ،و

عاادددد ملوا حك عدددد وا  دددد   و  ودددد واةتراادددداملوا تا دددد وول ن اتدددد و. (329)ةنددددضعاومددددض ملوالضددددق وال دددد ووددددارملوحدددد ل م

و 
ا
 .(330)ضاد ءوالنان و العاع ور والفحفوال     ،وعم وعاوُيعضوع الاا

عةتوا تا  وواعا وعاة د واعدووالضعلد والع  داورد والندام ةوع  دنضملوالدياموتا د والنادتوو0791ر وشضاصو

و نادتواتد وة د و  دادو
ا
الد  و(331)الع ضوع و دضلوصتد اروعاةتدرفوالنا د وتمد   تاموادائ  وواغادموار ةض مداواناناعدا

ر وشب دد ا،وعاددضواسددحهوا اة دد ول  ادداع وووعمدداطو،و  اادد وةددووا تا دد وواح ددضوالوددن 0790ااددتوردد و  دد  و

 .(332)ا ب عجوةووالن   

،وتنضدد طوكاالدد وت ض ددغو
ا
ا دداماتهوا حك عدد وا  دد   ول  ضدداملوبعددضوالعدد روالدد  ووةددضعوا تا دد ووات ددا 

ع عدددضوعدددضةو ددد اهول دددموتا ح  ددد والكاع ددد ورددد وعغدددادرةوع ددد وع زع دددضممو.  لدددفو ن ددداوع ددد  ولكدددتوعاحدددضوعددديام

 .(333)ووالع دةوا ىوت رعملتم ا املو ا و  ةياموع

ةدددضملوا اة ددد وا  ددد   و    ددد والنادددتوالع دددضوعةددداكناةوعياددداوا قددد ائموالة ا ددد  ،وعكددداوومددد اوالاةاضدددارو

وعدددددددووالددددددد دوة دددددددىواعلعددددددداوالددددددد  وو دددددددضة وواوواالا ددددددداطوعتدددددددايوالادددددددتو    ددددددد و  ا ددددددد  ،وعلددددددد مو    ددددددد و
ا
ن ةدددددددا

 .(334)اةا اد  

عتدددايوالادددتومدددمواعلعددداوالددد  ووعة ددد اواعدددا واووالةة دددروعدددووا  ددد   ووعالاردن ددد و،ولدددمو  دددضا اواوواا ددد و

 .ا اة  

                                                           
(328)
Christ Opher Dobson, Blak September, London, 1979, P.P:18-20.  

   ّمطططمس  ميطططمبي (8000 -8018) لطططك محمطططد سطططعمدل  المعمرططططة السيمسطططية امردنيطططة  طططك سطططبعيس  ممطططم  (329)
 .889ك  ص .الدستور  د

 .01و فك التل  الم در السمب   ص  (330)
لطط  العمطططل  ططك مدينططة مليقلططة  ك 8031ممئططد مططواك الدططورل الفلسططيينية  ططك  جلططوس ولططد  ططم  : ابططو  لططك ايططمد (331)

  وا ب   طوًا  ك اللجنة المرعزيطة لحرعطة  طت   8091الفدائك منا ام رس  س انير  الدورل الفلسيينية  م  
موسو ة الحطرل  طك :   متل  ل  يد القواك امردنية  ك معرعة امحراال  ك  جلوس  المزيد ينظر8018و ك  م 
 1983www.wikpidia/ 3/9تمريخ 

 .319  ص 1القرس العشريس   سليممس موس   تمريخ  (332)
(333)
Christ Opher Dobson,op, cit,P:20.  

 .01و فك التل  الم در السمب   ص  (334)
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 ضضعواووا  ات املوا     وكانهوة ىوة موبع    واالا اطوعتايوالات،وعالضل توة دىو لداواغاداو د  هو

 .(335)ة    ودا طوالنا  وا ىوالنام ة،وع عضوالانما ،واا  هوةووع  ةس والع    

اتواندا وعاتدرفوا نسد وا داو   اوا  دات املوعكاوومناكو وك ضوعووالاردن  وواووال  وااتوعتايوال

 .(336)ا     وتا   اوعووال ئ موا    وان روالةادامل

لنددضوشدداروة   دد واالا دداطوعتددايوالاددتوندد توعددووالغ دد ض،وعك ددرملوال عا دداملوحدد طوعناددتورئدد موالدد  راءو

كااتددداوكودددفوعددد عاووكنادددافيوا ة وددداروا نددد روعدددوو ا ددد وة اددداملوورددد ووو1119ااددديوةدددا و. الاردفددديورددد والندددام ة

،وتددددوووع  ددددموعنة دددد وا  دددد طوالا دددد دومدددد والدددد ئ موال احددددتو ا دددد وة اددددامل،ومدددد  و( ددددن املوالاعددددت)ا   دددد  وتدددددو

ة اداملو)ا نة  وال  وكانهواضواة نهوعة عل تااوةوو الا اطوعتايوالات،وك اوتضرورد ولندضووكاداروبعند اوو

الاا  ددد والا ةددد     وو كددد وا ددداواووعتدددايوالادددتوعاادددلوة دددىوةندددضوا اددداقوعددد وعنة ددد (  رمدددا ي،و  وتددداف و دددي 

دعووال  دد توا ددىوا  دداوا حةدد و،وعاوو دداموالا ا دد وة ددىوالا ااا دد وعددوواضددتوعتددايوالاددتوعاالددضوحةددووة دد و

اللقن وا  كز  و ح ك وادا ورد والندام ة،وع عدضوا دموعةود  وودا ند و دمو الا داطورئد موالد  راءوة دىو دضواحدضو

ااعيوا  كتوتن   و الا اطوعتايوالاتوة دىوام  د وك اوشضدوا . (337)ر اطوالاعووالاردن  ووا ك ا ووتا ا اا

 .(338)ااصوا لح وح ووعتايوالات،وععع ا وان اة ا،ولةوو لاولمو ا ت

 ضضعواووا  اافوا ا د ض ول تدايوالادتوح داطوا ناععد والا ةد     وعدعر وا عد عفورد و  دا تااوكداوو

و الا الددددا،وع فةدددد ضعضو  اطدددد وا  ددددات املوا  دددد   وا 
ا
ورئ ةددددا

ا
ع عادددد وتةااءتادددداوعحةدددد اوالاعندددد وردددد وة   ددددد و دددد ضا

الاالا ددداط،وعا ااراددد ،واووادددادةوالعددد رودة ددد اوبودددكتواعوتددد ا وا  دددلوالاالا ددداط،وعكددداووعا دددحاواةددد موالن ددداءو

 .ا    وتاتضارواحكا و اةضملوا تا  ووتالناتوة ىوالا  صوعوو  ائ  م

 

  

 

 
                                                           

 .  سعرتير اول  ك السفمرل امردنية  مارل اردنك 1983شبمي  81 لك محم ظة  مقمبلة يو   (335)
 .310  ص 8001سعيد التل  عتمبمك سيمسية   ّممس  دار الفعر للنشر   (336)
 .01-10مملا سويداس  الم در السمب   ص  (337)
 .8011شبمي  13   ك (38819)جريدل ام را   القم رل  العدد  (338)
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 الفصل الثاني

 ألاردنية -العالقات السياسية املصرية 

0790-0791 

 

واملوقف  0790مشروع اململكة العربية املتحدة عام  :املبحث ألاول 

 املصري منه

 واملوقف الاردني منها 0792تشرين الاول / حرب اكتوبر: املبحث الثاني

الدور املصري في مؤتمر القمة العربية في الجزائر : املبحث الثالث

 .الاردنية -وتداعياتها على العالقات املصرية

مؤتمر جنيف واثره في توتر العالقات بين الحكومة : لرابعاملبحث ا

 .املصرية والاردنية

 –قرارات قمة الرباط واثرها في العالقات املصرية : املبحث الخامس

 الاردنية
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 ألاردنية -العالقات السياسية املصرية : الفصل الثاني

 .قف املصري منهواملو  0790مشروع اململكة العربية املتحدة عام : املبحث الاول 

،وانددضوطدد ووردد واعاادد وا ب ةدد   املوعالةددا ن امل،و
ا
اووعودد عتوا   ةدد والع ت دد وا ااددضةولددمو ةددوو ض ددضا

لنددددضوكدددداووع ادددد توتاددددالوالةة ددددروعددددوو ة دددداءوال ددددا والغ ت دددد وعال ددددا والودددد ا  ،وال ددددرواووالةدددد عفولددددمو  ةددددوو

 .(339)ا حك ع والاردن  وعوواا ا اوا ىوح زوال   د

ووادددضوك ددد وبعدددضوال قددد  والا ددد ائ   وة دددىوا  ددد والةددد  تورددد والةالدددالوةوددد وعدددووك ددداواوومددد اوا وددد عتوكدددا

،وعكدددداووالا ةدددد     وو  ددددالض ووتددددال دوة ددددىومدددد اوالاةاددددضاء،وعكددددان اويعانددددضعوواوو دددد  و0799اودددد  ووالةددددافيو

الانداةموالد  وار دضووتن د تام،ومد وال دا اموةدووع اد وا  دا والند اروا اع دلو ادموعتن د تاموك د ٍفوعةددانتو

،وععدوومنداو(الا د ائ   )،وعاوو لداوالغ دارومد والد  وةد ضوالودع والا ةد  ن و ةادضاءاملوالعدضعواائموت ا ا

الا ةدد  ن و ة دد وة ددىوالةدد  ،وتددض ملوا حك عدد والاردن دد و  دد وتدد اال و ض ددضةولتددرع موو–تددض وا بدديفوالاردفدديو

ل ددد وكاندددهوالعياددد وتددد ووال ددداا ووالغ ت ددد وعالوددد ا  ،واندددضوعاددد و دددع ضوالادددتووشدددن لوعتدددايوالادددتوواراء وعا

 : ا  و

 .يعادو     وا   ة والاردن  وال اش   ولا ض ودعل وا ااد  واع فوتا موا   ة والع ت  وا ااضة .0

  ودددددددكتوا   ةددددددد والع ت ددددددد وا اادددددددضةوعدددددددوودعلاددددددد و،والاردووعةاتددددددد ااوةّ ددددددداو،وعا ةددددددد  ووعةاتددددددد تااو .1

ائ  ،وع  داصوكدتوالنضو،وع ك وولكتودعلد و د  تااوا باتد والدةيثوالانا   د وعال ود يع  وعالن د

دعلدد وعددووالددضعلا ووتم  دد والودد عووالضاا  دد ،وع كدد وولكددتوعيا دداوحدداكموةددا ويع ندداوا  دداوة ددىوعاددلو

 .     واا 

 كد وول   ةد والع ت د وا اادضةو د   و نا   د وعاود يع  وعا دائ  و اد  توعةد عل اتااوتد ووالددضعلا وو .1

 عووالدضااتوا بدارو وعالا  د ووالاردووعا ة  ووتال ةداع ،وع  داصوا   ةد والع ت د وا اادضةوبود

 .الااا اد 

،وعلد واووا ود عتو0799 ااةهوا حك ع والاردن  وة ىوا  ا ت،وعلمو نان وتاوالاوبعضوحد روحز د اوو

ول عاددداتوا ترد ددد و
ا
طضدددل،ولكددداوورددد وال دددا والغ ت ددد و ددد   وععتدددرفو ادددا،واةدددا   واوواةددد روألاعددد روع  ددد وحدددضا

 .(340)اياا

 وا ااددددددددضة،و اادددددددد كووويودددددددد وااا ددددددددارامل،و مدددددددد  وا ددددددددااااءوالوددددددددع وت دددددددداواووعودددددددد عتوا   ةدددددددد والع ت دددددددد

 :الا ة  ن وة ياا،وت ش افوم ع ودعل  ،وعم  وا ب اراملوه 

                                                           
ك  رمط  .    ممس  دائرل الميبو مك والنشر  وزارل الدقم ة وام طر  امردنيطة  د8011الودمئ  امردنية لعم  (339) 

 .10-11  ص (1)الوديقة 
 .390 -391 سعيد التل  عتمبمك سيمسية  ص (340)
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 .0799الع دةوا ىوعحضةوانضعا   وك اوكاووا حاطوة  اواضتوح روحز  اوو .0

 . ااع ونةا واضرا  و اهو  موا   ة والع ت  وا ااضة .1

 . ااع ودعل وا ة     وعةان   .1

،
ا
 .(341)اا و عتو بر وال    والا ة     ،وع اااخوة ىوالاكاعتوت ووالضعلا وو  ا

عدوو( الاردو)،وعا دمو(ال اشد   )،وانداو دموا دناصو(ا   ة والع ت د وا اادضة)ع اض وعووا موا و عتو

 .(342)ألا موا نتروول ضعل والا ااد  ،وعم اوعاو  كضووال    والا ة     وع ةووان  

الا موالاة   و و عتوا   ة والع ت  وا اادضة،و نداويع دضوالانةد موا دىوالض دهويعزكول   اوا حة وو

الا ة  ن ،وعر وا نة روالاردفديوعمد  وال د غ و ضند و ح د وال داا ووت ةد جوااد ك،وع عاتد و عدتو،وو–الاردفيو

 وعاوددددضو ا تا دددداوععةدددد رتا اوعددددووادددديطوعدددداو اضدددد  وال دددداوعددددوواع  ددددلوعةدددد عل  والافةدددداووردددد وكددددتوعيا ددددا،وع ادددد 

 .(343)ال  غ وا غااو م  وع و ا ق،وع ن  وع و  عف،وع  حضوع و اةا

 كددددد وا  ددددداوا حةددددد و،واوومددددد اوا وددددد عتو   ةدددددوو ان نددددداواضدددددتوا ددددداعادةوالاراضددددد  وال ددددد واحا دددددهوةدددددا و

،وعا دددداعادةوا حنددددد قوالع ت دددد ورددددد والنددددضو،وعحنددددد قو(191)،و نا دددد اولندددد اروعم دددددموألاعددددووالدددددضع  وراددددمو0799

اددددد اراملوالاعدددددموا اادددددضة،وا ددددد وا ددددد ول  ةدددددانضتوعدددددوو  دددددتوالعددددد دةوتالن ددددد  ووالودددددع والا ةددددد  ن وت   ددددد 

 .(344)الا ة     ول اع اوالفح  

 ددانضتوعودد عتوا   ةدد والع ت دد وا ااددضةوعددوو اندد وع دد وعا حك عدداملوالع ت دد وتددال اضوالندداط ،وتددتو
ُ
 

ور ورا  اول  و عت
ا
 .(345)اووع  وكانهوالاك رواوضدا

،و0791ال طن والا ة  ن ور والنام ةو   والةدادووعدوون ةداووواااا وال ئ موان روالةاداملوا م م

عاة ددووا دداو ووع دد وادد رملوا دد و   دد وةيااتادداوعدد والاردو،وكدد وووعودد عتوا   ةدد والع ت دد وا ااددضةويوددكتو

وةووا بووالع  ي
ا
 .(346)ا ع ا

                                                           
 . 319  ص 1سليممس موس   تمريخ امردس  ك القرس العشريس    (341)

 .198محمد م ملحة  الم در السمب   ص  (342)

  دراسطططة توديقيطططة  بيطططروك  مرعطططز دراسطططمك 8010 -8083يوسطططف السطططوري  المشطططمريي الوحدويطططة العربيطططة  (343)
 .919  ص 8009  1الوحدل العربية  ي

  8011-8010؛  طططمنك سيطططر  سيطططف العطططرال 19  ص (1)  الوديقطططة رمططط  8011  الودطططمئ  امردنيطططة لعطططم (344)
 .113ص . : ك. ممس  د

 .93  ص 8009   ّممس  (8001 -8091)يمر  جميل العمص  دبلوممسية السر  امردنية  (345)

 .319  ص 1سليممس موس   تمريخ امردس  ك القرس العشريس    (346)
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وردددد وا ن ندددد ،وال ددددضفوعندددداوفةدددد
ا
واع  ة ددددا

ا
فوعاكددددضوالدددد ئ مواندددد روالةدددداداملواووا ودددد عتولدددد موالاو ا كددددا

 .(347)الن   والا ة     وعوو  ا  ا

وةنددددضعاو ددددموالاةدددديووةددددووعودددد عتو لدددد مومدددد اوااةدددد وانددددضوا  دددد والدددد ئ مواندددد روالةدددداداملواعطوا دددد اءا

ا   ةددد والع ت ددد وا اادددضة،وع لددداوت   دددالاوتكدددتوعدددووالددد ئ موالةددد ر وحدددااخوألا دددضوعالددد ئ موال  سددد والعن دددضو

 .(348)ا   ة والع ت  وا ااضةوعع  والن ار ،وعووا توالضاالور وا  ا وا اراملواضوعو عت

،وعم ددمورئا دد ودعلدد وا اددادو0791عافعنددضوردد والنددام ةوعدداوتدد ووا حدداد وةودد وعا بدداعموةودد وعددووآ ارو

،وعاة نهوع  وعتاق والدضعطوةدوورا د او ود عتوا   ةد والع ت د وا اادضة،وعادضو  يد و(349)ا ق   ر املوالع ت  

 ة،وع  دددد ووالندددد اروالا ددددضاروال دددد و دملوا ددددىورادددددضوعددددووالنددددامو0791مدددد اوالندددد ارو دددد  والاا دددد وةودددد وعددددووآ ارو

 :،وعه (350)عو عتوا   ة والع ت  وا ااضة

 .عوو  تو  ا  والن   والا ة     ( ال    ن  )اناوعن  لولانا  وا    املو .0

 .اناو ن روع  روالوع والا ة  ن ون ات وةنا .1

 .   ائ تواناويةتاضفوا ىوافواءوك اووا ة  ن ودااتوالنا  والة اي  وعالااا اد  .1

 .اناويةتاضفوا روا ع  والن   والا ة      .9

 .اووال   املوا ااضةو نفوعراءوا و عت .1

 .ت وواتناءوالاع وال احضةو0791اناويع لوال  ةوال  وحا تااوعما روا   طو .9

ع كدد ملوا حك عدد وا  دد   ،واوومدد اوا ودد عتوعادد ون  مدد وا  ددا ملوعددات ووا  دداوا حةدد ووعالةدد  املو

،وك داوفود ملو   ددضةوالاكةدبريموالا فةد  وودديثور دائتو دضلتوة ددىوع د دوا  دا ملوعا ااادداملو(351)الا د ائ    

    وت ووا حك ع والاردن  وعا  ائ ت،وعاضوبعةهو  اوال  ائتوةووط  لو ا اءوا فةداورد وعاشدن ووعلندضوو

عدوو دا رووعاضو   نهواحضكوم  وال  ائتواشدارةوا دىواوورئد موالد  راءوالاردفديوت قدهوالا  د فيوط د . عرععا

تدديد وردد وعاشددن ووا دد اءوا  ددا ملوعدد وا حك عدد والاع  ة دد وعددووا ددتوااندداتوا دد ائ توت ااعدد ودعلدد وا ةدد     و

                                                           
الملططا حسطيس  مشططروي جممعطة نيويططورا منشطمي عومنويلططث  لسططييس  احمطد ب ططمي الطديس  مططس جطاور مشططروي  (347)

 .19-91  ص 8011  بيروك  حزيراس (89)مجلة شاوس  لسيينية  العدد 

 .8011آاار  81   ك (38898)جريدل ام را   القم رل  العدد  (348)

تسططاض الططرئيس انططور يططط  امتحططمد عططًر مططس م ططر وسططوريم والسططوداس وليبيططم  ا: اتحططمد الجم وريططمك العربيططة (349)
السطططمداك مطططس اجطططل وحطططدل الطططويس العربطططك لتطططو ير اليممطططمك السيمسطططية والعسطططعرية واممت طططمدية  وللططططغي  لططط  

 .399 -391  ص (198)  الوديقة رم  8018الودمئ  العربية لعم  : للمزيد مس التفم يل ينظر. اسرائيل

 .8011آاار  80   ك (38891)جريدل ام را   القم رل  العدد  (350)
  رسططملة ممجسططتير 8011- 8091 مططر نططم ي نططوري الحططديدك  مومططف م ططر مططس مطططميم المشططر  العربططك   (351)
  (38898)؛ جريطدل ام طرا   القطم رل   العطدد 899  ص 1989جممعطة امنبطمر   –  عليطة ادداف (غيطر منشطورل)

 .8011آاار  81 ك 
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رد وعوداريع ا،وا ننداو( ا د ائ ت)اة   اوال   املوا ااضةواناوا اوا ا  ملو: "ر وال ا والغ ت  ،وع ن طوال  ال 

 .(352)  و  ت ناوتدو تو ت   ن   وا ىو لغاءو    والا ااااملوالة   وعال روالة   وال

 ددددارةهوا حك عدددد وا  دددد   و  ددددىواتاددددا والاردووواوومدددد اوا ودددد عتوعادددد ون  مدددد وا  ددددا ملوعدددداوتدددد ووا  دددداو

 .(353)(الا  ائ    )ا حة ووعالة  املو

ك ددداو كددد وةضدددضوالندددادروحدددا موع  ددد والاةدددي وا  ددد  واووا ددد والعياددداملوعددد والاردوو ع تاددداواددد عراملوا دددترا  م  و

 .(354) ع  ا   وعااا اد 

وعوو
ا
ان روفة ضاوعر  طوك يفيوعو ا  ووارشضوة  وعم موالاة داووالاردفدي،و: عاكضملواتااع اوتوووكي

ادددضوا ا عددد اوعددد وال لدددضاوعدددائ روعع شددد  ودا ددداوول ااددداعض،واعددداودعروال   ددداملوا اادددضةورددد وا وددد عت،واندددضو كددد ملو

   داملوا اادضةول  انديوالد ئ مواووا  داوا حةد وو د فو ند  وتز دارةوا  ضد وا دىوال( ال اشدن ووت  ده)   ضةو

وللب ددد املوالاال ددد وعددد و
ا
الاع  كددديون ةةددد و،وعدددوو  دددتوا ددداة اطوالنددد اراملوال ددد وا  ددد ماوا  ددداوا حةددد وو    دددضا

 . (355)ا  ائ ت

ة ددىوا دداوو( ا دد ائ ت)عةددضوالددضعضوعودد عتوا   ةدد والع ت دد وا ااددضة،ووا دد ةونادد و ددي وعنادد دوعدد و

 .(357)عكدوناوحنتوعووالالغا ور و علاوعآا  و،وك اوعتفوا و عتAlon(356)( آل و )عو عتو

وتد ووعود عتوا  داوا حةد ووعا   دوو
ا
دملوالفحاا وا     وة ىواوومناكو  ااندا ،و(الا د ائ   )عشضة

ةددددوو ةددددادةوطدددد ووعودددد عتوآلدددد ووعددددوو( ا دددد ائ ت)عالدددد  و  ا ةددددتوردددد واح دددداءوعودددد عتوآلدددد ووانددددو،وتددددتواة نددددهو

 .(358) ض ض

                                                           
 .3  ص 8011اار آ 39التمريخ ( 31/آ/ي)ملفمك  لسييس   الرم  . و.ا.د (352)

 .8011آاار  81   ك (38898)جريدل ام را   القم رل  العدد  (353)

 .8011نيسمس  1   ك (38899)العدد   جريدل ام را   القم رل ( 354)

 .8011آاار  89   ك (38891)العدد  الم در نفسم  (355)

  وي طدف 8091تطم  طك آف مشروي يرحم ايغمل آلوس وزير السمرجية امسرائيلك  ل  حعوم: مشروي آلوس (356)
  8091المشروي ال  وطي تسوية سيمسية تحق  الفمئدل مسطرائيل بعطد امنت طمر الطاي حققتطم  طك حطرف حزيطراس 

 لط  حطدود م الحمليطة وامممطة نظطم  د طم ك متطيس وا يطمي ممطر مطس ( اسطرائيل)ومد رعز آلوس  ل  ططرورل حفطمظ 
سطططعمس العطططرف اس يعونطططوا مطططرتبييس بملمملعطططة امردنيطططة مطططنسفض امردس الططط  المملعطططة امردنيطططة بحيطططث يططططمس لل

: للمزيطد مطس التفم طيل ينظطر. للسيطر( اسطرائيل)ويسم  لرسرائيلييس بملسييرل  ل   طاا الممطر  طك حطمل تعطرض 
  بيططروك  منشططوراك المعتبططة 8019-8039م ططدي  بططد ال ططمدي  المسططملة الفلسططيينة ومشططمريي الحلططول السيمسططية 

 .931 -939     ص 8011الم رية  

 .8011آاار  80   ك (38891)جريدل ام را   القم رل  العدد  (357)
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اووع د و د فو دضة وا دىوعحدضةوال دفوالع  دي،وععحددضةو: "تدالن ط كداوواعدتوا حك عد والاردن د وادضو داءو

ا ق ددضوردد ومدد  وا  ح دد ،ولةددووعل  ددف،وادد وو  ا ددتااولددمو   دد و ع ندداوااةدد وتددتوع  ددهوطعندد وردد وال دد  مو

 .(359)"ر وا ارماوا  وةيااتااوع والاردو

  ددددد واووالددددد ئ موانددددد روالةددددداداملوادددددضورتدددددوو  ا دددددااو مدددددا والاردووعددددد وعنة ددددد والاا"كدددداووعدددددووال ا ددددد و

عاوو ددد  وا ددد وع ددد ولعيااتاددداوعددد والاردوو ددداءو ووالددد ئ موانددد روالةددداداملوكددداوورددد وعرطددد و. (360)الا ةددد     

  ا دد  وداا  دد وبةدد  وال دد اتوت ندداوعتدد ووا حك عدد والناتدد   وال دد وت ددغو ادداوعاددا وتدد ننيروة ياددا،واددورادواوو

الا ةدددد     ،وعدة دددداوو ندددد  وعددددووشددددعض ااوة ددددىوال ددددع ضوالددددضاا  ،وعددددووادددديطوالاةددددام املولاو  ددددضوالن دددد  

 .(361)" نة  والاا   والا ة     

 :عمناكوآراءواا كوعراءوا  وع  ولعيااتااوع والاردووع   نهوةضةو  ضار،وعياا

اددددعفوا ق دددد دوالة ا دددد  و حددددتو  عدددد والودددد قوألاع ددددو،وعال قددددزوالعةددددة  وةددددووادددد ضوحدددد روعدددد و .0

،و    اوبعضواوتوح روالا انزاف( ا  ائ ت)
ا
 .عمضدا

 روالةددداداملوعدددووا دددا والاردووت ةددد   وانا اد ددد وعددد وا ددد ائ ت،وعمددد اويعنددد واددد عجواددد فوالددد ئ موانددد .1

ع ددد وعدددوو ةاعتاددداول عدددالموالع  دددي،وعاددد فوالةددداداملوعدددوواوو نتدددزتوعنددداوتدددا والنددداطلوت  دددموالعددد رو

 . عا والعالم

الا ةددددداوول دددددغ صوالددددد ئ موال  سددددد والعن دددددضوعع ددددد والنددددد ار والناضددددد  وت ناطعددددد والاردووعالع دددددتوة دددددىو .1

 .ال اشر ،وكمزءوعوو اع توشعاروا ع  وا ع ك وا ناصوالنةا 

،ورددد ووYaring(  دددارفغ)اوددد  والددد ئ موانددد روالةددداداملوعدددووحدددضعثواةددد   واردن ددد وةدددووط  دددلوا ضعددد ثو .9

 .اوناءو  ار اوألاا رةول ردو

وا دىو اند وع د ورالدموايااتاداوع اةة دا،و .1
ا
كة والد ئ مواند روالةداداملول  نة داملوالا ةد     وك  دا

 .عضوعيااعشق والةاداملول ض

  عدد والةندد والضاا  دد وتدد ووالدد ئ مواندد روالةدداداملوعشددعضا،وبعددضوا د ددادوالاددضاتوالةدد ا   وردد وشدد عوو .9

 .(362)ع  ،وعال  لوالااا اد وال  وكاوو   وتاوا     و 

                                                                                                                                                                                
 .8011آاار  19   ك (38899)الم در نفسم  العدد  (358)

 .99  ص (1)  الوديقة رم  8011الودمئ  امردنية لعم   (359)

 .319  ص 1سليممس موس   تمريخ امردس  ك القرس العشريس    (360)

 .1983شبمي   81  لك محم ظة  مقمبلة  (361)

  دراسطمك العلطو  امنسطمنية وامجتمم يطة  مطج 8011ابرا ي  الشر ة  مشطروي المملعطة العربيطة المتحطدل  طم   (362)
 .899-891  ص 1999  (8)  العدد 38
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ال دددرواوو  ا ددد والددد ئ موا  ددد  وانددد روالةددداداملوادددضواغ دددرملوبعدددضوشددد   و،وع لددداوعدددوواددديطوعددداواة نددداو

اووالددضعطوالع ت دد وال دد و حا ددهو راادديااو: "،وع دداءوردد وت اندداوا لددا0791ووآ اروةندد و  ار دداولادد فموردد والاا دد وعدد

 .(363)"،ول اوا حلور ون ال اوعوو  توا اعادةواراايااوعووالاحايطوالا  ائ   0799ر وح روحز  اوو

اووالا دددددد اءاملوال دددددد وا  دددددد ماوا  دددددداوا حةدددددد و،و دددددداءملوعددددددوو  ددددددتوا حددددددضوعددددددوونادددددد  وا ددددددائتوا ناععدددددد و

الا تدددد و( ا دددد ائ ت)ردو،والاواووع دددد وارادملوعددددووتندددداءوا ناععدددد وردددد والاردوووةددددض واة دددداءوالا ةدددد     وردددد وألا 

لاددددد عووة دددددىوناةددددد ا،وعلكددددديواةدددددا ض وع ددددد وعراددددد وا ناععددددد والا ةددددد     وك راددددد و  دددددغووعدددددووايل ددددداوة دددددىو

 (ا  ائ ت)
ا
و    ا

ا
 .(364)،وععووومو ا ضوحتوالن   والا ة     وحي

وعددد و  ا ددد وع ددد و مدددا والاردو،واووا  ادددفوالةددد س و  ددد وعدددووعوددد عتوا   
ا
ةددد وا اادددضةو اددد اء و  اعدددا

 .عاضوة لو لاوا  افوا بيفوت ووالض ض و،وع اممور و    والعيااملوت ووالض ض و

  

                                                           
 .891ابرا ي  الشر ة  الم در السمب   ص (363)

 .899 مر نم ي الحديدك   الم در السمب   ص  (364)
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 واملوقف الاردني منها 0792تشرين الاول / حرب اكتوبر : املبحث الثاني

 ةددضعدوال ددد وعتددد هوال ددداوكدداوواددد اروا حددد روعددوو انددد وع ددد وع ددد ر اومدد والن  مددد وال ض ع ددد ول    دددلوا

   ددد وا ق ددد دوالضت  عا ددد  وعالة ا ددد  ول ةددد   وعودددك  والوددد قوالاع دددوواددديطوالاةددد ا وا ب ةددد وا ااددد  و

 . (365)ح ىواتضاهوحال والي  موعاليح روه والةائضةور وا ن ن 

ك ددداواووا ق دددد دوال دددد وتددد لهوعددددوو اندددد والن ددداداملوالة ا دددد  وعالعةددددة   ورددد واةددددضادوعاةدددد   والندددد املو

تا دداكناءوادد ةوال  ددراو،و( ا دد ائ ت)   وال دد واتددضاهوعدد والندد املوالةدد ر  وردد ور  والددضعضوعاا ادد وة ددىوا  دد

 .(366)ال  واةضملوعنات  اودااةاملو    ،وتضةموالا اادوالة ا   

ة دددىو( ا ددد ائ ت)ع عدددضواااددداقوال  ددداط والاع  ة ددد وال ددد وادددا و اددداوا ضعددد ثوالدددضع  و  نددداروتدددارفغ،وعاتددد ارو

ع  ةدددددداوا ق   ر دددددد والع ت دددددد وتافسددددددحاروالندددددد املوالا دددددد ائ    وعددددددووالاراضدددددد  والع ت دددددد ووا ااعادددددداملوا ضاشدددددد ة،

 .(367)ا اا  

انندداون الدد واوو"عضددادرةوالةدي ،وعاكددضواياداوو0790اة دووالدد ئ مواند روالةدداداملورد وا بدداعموعددووشدضاصو

 د واع دىوةدووالوداطاوالود ق ول ننداة،وع لداوك  ح(الا د ائ    ) اانلور وم  والاتدرةوافسدحارو زئديول ند املو

عا او اندلو لدا،وا ننداو... ة ىوط  لو ضعطو عند و دام،وبعدضو لداوعادعاولانا د وتن د وتند دواد اروعم دموألاعدو

و    ددددددرواندددددداةوالةدددددد يموعااا دددددداول  يحدددددد والضعل دددددد ،وعا دددددد اءوا  ددددددا ملودعل دددددد و
ا
ة ددددددىوا دددددداعضادواوونضددددددض وادددددد را

 .(368)"عا ع 

الددضع راملوة ددىواااعدد و ا دد ناملودااة دد وو  دداوا ضددادرةوع و دد  اواغادداوانانددهوعي دد و( ا دد ائ ت)را دهو

 .(369)عا  رةوة ىوط طواا واناةوالو ا  وعال  وة اهوت ووتارل ف

لةدووعد و لدداوكاندهومندداكوعاداع ملوعدووا ددتوالةدي وعددوو اند والد ئ موالةددادامل،وعادضواكددضو لداوردد و

ل   ددداملوا اادددضةو،وعمددد ورددد وط  نددداوا دددىوا0790اونددداءوعضاحةا ددداوعددد وا  ددداوا حةددد وورددد والةدددافيوعدددووكدددان ووألاعطو

لي ا ددداتوتدددال ئ مون ةةددد و،وعادددضوات غددداوالددد ئ مو نددد روالةددداداملوتدددوووع ددد وعةدددا  ةورددد وا  ددداوالة ايددد  ورددد و

                                                           
  القططم رل  ال يئططة الم ططرية للعتططمف   8013ك  حططرف اعتططوبر سططك  مططاعراك الجمسططممحمططد  بططد الغنططك الج (365)

 .193-191  ص8010

 .338نظم  شرابك  الم در السمب   ص  (366)
-810  ص 8019حمدي  ااد   الحرف الدبلوممسية بيس م ر واسطرائيل   بيطروك  دار القططميم للنشطر   (367)

813. 
: ؛ للمزيططد مططس التفم ططيل  ططس البنططود ينظططر8018شططبمي  1   ططك (39131)جريططدل ام ططرا   القططم رل   العططدد  (368)

 .819منير ال ور ويمر  موس   الم در السمب   ص
 .19  ص 8011حسس م يف   معمرا الجب ة الم رية  ك حرف رمطمس  بغداد   (369)
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عددوو( ا دد ائ ت)،وعاغادداو ددادةووردد والةددي والدد  و ا ادد روة ددىووافسددحارو(ا دد ائ ت)راددضو  وح دد طوعنادد دةوعدد و

 ددددد ول ودددددع والا ةددددد  و،وعاكدددددضوا  ددددداو   ددددد والاراضددددد  والع ت ددددد وا اا ددددد وعا ددددداعادةوا حنددددد قوالة ا ددددد  والكاع

عتوناو  ننتوا ىوال ئ مون ةة ووع   ونةد وع د وال د و( ا  ائ ت)ا حة ووالتزاعاوت اضو  وحتوعنا دوع و

وع وع   ونة والاردو
ا
وكاعي

ا
 .(370) االوا اااا

ال رواووال   املوا ااضةوا ضعهو  ا  وع وضدةو ما وع  ،وع و   اوبعضواوواااندهوعضدادرةوعادفو

،وعا ا ة ددددددد وتا عددددددد وال دددددد ار  ،وعا عددددددد والاردو،وعع ادددددددفورع دددددد  وعا دددددددا  اروال  ددددددد دو0791قوالنددددددداروةددددددا واطددددددي 

ل   ددددا  والاع  ة دددد ،وح ن دددداو( ا دددد ائ ت)الةدددد ا اايوردددد وا ن ندددد ،وك دددداواوض ددددهوال   دددداملوا ااددددضةوعددددضكوام  دددد و

 .(371)0791ر وردتوالاضاتوالة ر ور والاردووةا و( الا  ائ    و) حاعلهوالاةا ادوة ىوالن ةو

نةدد ملوال   دداملوا ااددضةوتار  دداوول  ادد والاا  ردد والدد  و ا  ددزوتاالدد وعددووالا ددان اروال ةددس ،وعتاددضة مو

    وا  اوا حة وور والاردو،وعاغ دروالن دادةوالة ا د  ورد وع د وت تد طوالةداداملوا دىوالةد   ،والد  وكداوو

 .(372) ضضعوااتوا  رةوعاك روط اة  وعوو  ااو  اطوةضضوالنات 

ا دىوةندضوو0790ل ئ موان روالةاداملو  ا  و ض دضة،واندضوتدادرو د  والةداب وعالعود  ووعدووا داروا ض وا

،وارادوعدوو لداوال دغووة دىوال   داملو
ا
ا ااا  واعاعووعتضاا وع والا اادوالة ا   ،و ضةوا ة وةو وةاعا

ع اد ون ا داوالد ئ مو،وعووا تواض طوعضادر اوالة    ،واووم اوالاع وارتاوالغ رولعدض وع(ا  ائ ت)ا ااضةوعو

 .(373)الةاداملوعووم اوالا ااق

كانهون ا اوال ئ موالةاداملوم و  و لوالعيا وع والا ادادوالةد ا   ،وعرد وال ادهوناةداوعدضوا قةد رو

الة ا دددددد  وعدددددد وال   دددددداملوا ااددددددضة،وبةدددددد  وعدددددداو   حدددددداوعددددددوو  دددددد راملو  ا دددددد  ول ةدددددد   والن دددددد  والع ت دددددد و

 .(374)  ا  ا

                                                           
 .388   ص 8محمود ريمض  الم در السمب     (370)
 .113 ملة ابو بعر سعودي  الم در السمب   ص  (371)
 .119  ص الم در نفسم (372)
  ص 8011يطططم ر  بطططد الحعطططي   حطططرف تشطططريس والتسطططوية اممريعيطططة  بيطططروك  الماسسطططة العربيطططة لنشطططر   (373)

  مجلططة السيمسططة الدوليططة  (ملططف ودططمئقك)السططو يتك   –  بيططرس بيططرس غططملك   السططرف الم ططري 118-131
 ؛.131  ص 8019  القم رل  ماسسة ام را   91العدد 

Frederick Victor Howard Mills, The supplicant Superpower: Reexamining the 

Soviet-Egyptian Relationship from 1965to1975, A master thesis, University of 

Alberta,2009, p.:107 
  القطططططم رل  مرعططططز الدراسطططططمك السيمسطططططية 8011 – 8091سططططعد الطططططديس ابططططرا ي  واسطططططروس  م طططططر والعططططرف   (374)

 .33  ص 8019امستراتيجية  
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ت ددان وا ددلح و ض ددضة،وعا دادو( ا دد ائ ت)مدد  والا ااا دد ومدد و زع ددضووكدداووردوا حك عدد والاع  ة دد وة ددى

-11)الاع  كدديوردد وع  ددك ول  ددضةوو–ا  اددفوالة ايدد  و و عدداوردد وا ن ندد وةنددضعاو ااددلوعدد    والن دد والةدد ا   و

 –،ورددددددددددد و اا دددددددددددهوحالددددددددددد وا ق ددددددددددد دوالة ايددددددددددد  وعالعةدددددددددددة  وة دددددددددددىوا ددددددددددد  والندددددددددددزاتوالع  ددددددددددديو( 0791 –ا دددددددددددارو11

 .(375)(الا  ائ   )

الا دد ائ   و  ا دد ا،وح ن دداواة ددووو–الن ددادةوا  دد   ،واددضو ددعهولاا  دداوا دد  والنددزاتوالع  دديوكانددهو

 .(376)"ه و ن وحا   ،وع و  ةوواوو   طواناةارناوا ىوالاتضو0790اوو ن و"ال ئ موان روالةاداملو

ا   وال ئ موان روالةاداملوا  ةواا كوبعضو لا،ولاا  اوالن   و  ا  اوانضواة وو د  والةداعوو

وتاغادددداءوة ددددتوا ببددددراءوالةدددد ا هوردددد وع دددد ،و دددد  وةددددض واعددددضادوع دددد وتا  ددددلح وو0791ودددد وعددددوو  دددد  وة
ا
ادددد ارا

 .(377)الي ع 

 ووعراءو لداوا بدديفووتد ووع دد وعالةد ا ه،وا ندداعراملوالاع  ة دد وال د وحاعلددهواوو  كدضو قددزوالا اددادو

 .(378)  افالة ا   وةوو ان لواة   و  ا   ،وعانا ادوال   املوا ااضةوتالاوو رور وا

 اضدد واووال   دداملوا ااددضة،وكانددهوة ددىوةيادد وعدد والدد ئ مواندد روالةدداداملوعندد و  ل دداوا حةددم،وعكانددهو

مندداكوعضاحةدداملوعددووا ددتواةدد   وعلدد وكانددهوع اادد ،وعمدد او ا  دد واغادداءوال  دد دوالةدد ا   وعددووع دد ،والاواغادداو

 .(379)عووا توال ة   ( ا  ائ ت)لوو  اروو  واغووة ىو

 مواندددد روالةدددداداملواةانددددضواووالددددضةموالاع  كدددديوا ددددضكوعاا ددددتول   دددد   ووعددددووعددددووال ا دددد وواووالدددد ئ

عدددوو انددد وااددد وتدددض والددد ئ موانددد روالةدددادامل،و. الدددضةموالةددد ا   ،وعمددد وت    ددداو  ددداوارضددد ىوال   ددداملوا اادددضة

تاةدددددضادوا ب ددددد والي عددددد وللحددددد ر،واندددددضوكاندددددهومنددددداكوا  دددددا ملوونائ ددددد وتددددد ووالدددددضعطوا ددددد و ةوكا   ةددددد والع ت ددددد و

                                                           
 .181-190حمدي  ااد  الم در السمب   ص  (375)
  القططططم رل  ال يئططططة العممططططة  8018الطططط  يونيططططو  8018وزارل ام ططططر    سيططططف انططططور السططططمداك مططططس ينططططمير  (376)

 .111  ص1   .ك.لرستعرممك   د
   118-119  ص8011  3موسططط   طططبري  ودطططمئ  حطططرف اعتطططوبر  القطططم رل  ماسسطططة امسبطططمر للنشطططر  ي (377)

 .980-381انور السمداك  الم در السمب   ص 
-الطططدار العربيطططة للودطططمئ   ملطططف العطططمل  العربطططك  م طططر والعرمطططمك مطططي الوميطططمك المتحطططدل  رمططط  البيممطططة    (378)

3/8399. 
  .119-113    ص 8011جممل ز راس  السيمسة السمرجية لم ر  القم رل  معتبة مدبولك  (379)
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بين )          ألازمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

 لميــاء صفــاء حســـن. د"        دراســـة تاريخيــــة "  0791_0791األردنيـــة  –العالقـــات السياسيــة المصريــة 

 

،ووع ن روا ىو  ر اوع و   اوبعضواووان موال ئ موحااخوالا ضوا ىوالا اادوالع  يوعد وع د و(380)الةع د  

 .(381)عل   اوعالة داو،واووم اوالاناررو   ول ن ا وتا ا اةاملو    

،وتدالا   وول ن ددا وبع   د و ق ع دد ،واةد موردد و0791تدض ملوالن اد داووا  دد   وعالةد ر  وعندد وتضا د و

ة ايددددد  وعالعةدددددة  ول دددددا  ودعلتا دددددا،وك ددددداوة  دددددهوالن اد ددددداووة دددددىو  ح دددددضوا اتا ددددداواغ  دددددروعددددد ا  ووا  ادددددفوال

العةددة   وح ددالوعاددعهو اددهواعدد ةوالا  ددلواح ددضوا دد اة توع  دد وا ح ت دد وعالنائددضوالعددا ول ندد املوا ةددلح و

 (382).ا     

كانددددهوا ب دددد وال دددد وعاددددعهوعددددوو اندددد والن ددددادةوا  دددد   ،ومدددد وااااددددا واندددداةوالةدددد يم،وع ددددضع رواددددوو

وة ددددددىوال ددددددا والودددددد ا  ولنندددددداةو(  01-01)الا دددددد  يءوة ددددددىوا قةدددددد روبع ددددددلو تددددددراعووتدددددد وووتددددددارل ف،وع 
ا
ك  دددددد وعتددددددرا

 .(383)الة يم

اعدداوا ق ادد والةدد ر  ،واكانددهوا ب دد وتاةددادةوم ددض وا قدد  ووةةددة  ا،وتا ددالو ندد  والندد املوالةدد ر  و

اطاوالود ق ولضا ددرةوتدااتراقودااةداملوالعدضعورد وا قدد  ووع دضع روا ا داوعال تد طوا دىوادداافوغاد والاردو،وعالود

 (384).طبر  

اووالاندددارروتددد ووع ددد وع ددد ر اوعالةدددع د  وادددضوةدددز وا ق ددد دو ح ددداءوا ق اددد والوددد ا  و  ا  ددد والة ددداوو

وةددوو لدداوالاادد كونادد واةددادةوالعيادداملوعدد والاردووت تددااواطدد طواددووع ا  دد وة ت دد وعدد و
ا
ال دد   في،وا ددي

 .(385)الة اووال    في

ووا قاععددد والع ت ددد وانددد اكوعا ددد دور ددداضورددد واانددداتوالددد ئ موانددد روععدددووا  دددموالاشدددارةوا دددىوعااعلددد واعددد 

 .(386)الةاداملوت  عرةوالا ة لوالعةة  وع وا ق ا والاردن  

                                                           
 .91برا ي  واسروس  الم در السمب   ص سعد الديس ا (380)
  ص 8019  بيطططروك  الماسسطططة الدراسطططمك الفلسطططيينية  8013العتطططمف السطططنوي للقططططية الفلسطططيينية لعطططم   (381)

898. 
 .11-19  ص 8011 يد  اميوبك  دراسمك  سعرية  ك حرف تشريس   بيروك  دار الحقيقة للنشر   (382)

سططعد الططديس الشططمالك  حططرف اعتططوبر  سططمس  رانسيسططعو  دار بحططوث  سططعد الططديس الشططمالك  مططاعراك الفريطط  (383)
 .13 ص1993  9الشر  اموسي اممريعية  ي

  8013  ترجمة  بد العزيز المعمييطة   مطمس 8010-8091سيد  لك العدروس  تمريخ الجيال ال مشمك  (384)
 .103-101ص 

غيطططراك المطططادرل و طططنم ة القطططرار  رسطططملة  طططااد  طططمي  سطططعيد  السيمسطططة السمرجيطططة امردنيطططة   دراسطططة  طططك المت (385)
 .838  ص 8011مع د الدراسمك القومية وامشتراعية  مس  الدراسمك الدولية  ( غير منشورل)ممجستير 

 .989  ص 8محمود ريمض  الم در السمب     (386)



 

 

  90 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          ألازمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

 لميــاء صفــاء حســـن. د"        دراســـة تاريخيــــة "  0791_0791األردنيـــة  –العالقـــات السياسيــة المصريــة 

 

علةددددددووالدددددد ئ موانددددددد روالةدددددداداملولدددددددمواادددددداموتاح ددددددداءوا ق ادددددد والوددددددد ا  وةةددددددة  اوع لددددددداو  ددددددضاروكة دددددددرةوو

 :(387)ام  ا

ع اوال   داملوا اادضةو  د وععياداوعضدادرةوافوغاطوال ئ موان روالةاداملوتا و عةاملوالة ا   وال  و ندض -0

 .0791ا باعموعووشضاصو

الاردن ددد وبةددد  والاددد   وتددد ووا  ددداوا حةددد ووعا نة ددداملوالا ةددد     ،وعرادددضوو– ددد   والعياددداملوا  ددد   و -1

 .ع  و و عتوا   ة والع ت  وا ااضة

الا ددد ائ    وو)ةدددض وع ددد دوادددغ صوةةدددة   وعة  ددداوكاندددهورددد وة دددضوالددد ئ مو  ددداطوةضدددضوالناتددد وكالغدددارامل -1

ا ق  دددد وردددد والع ددددلوا  دددد  ،واعوحدددد روالا ددددانزافوعدددد وع دددد دوعاددددفواطدددديقوندددداروة ددددىوا ق ادددد وا  دددد   وردددد و(

 .  ناء

لةددددددووا ددددددا  اروا بيادددددداملوالة ا دددددد  وتدددددد ووع دددددد وع دددددد ر ا،وا مددددددا والاردو،و دددددد فو دددددد و وردددددد والا ةدددددد لو

عةوالا دااادةوعدووكدتوالند كوالعةة  ور وا ع ك والنادع ،وعت اواووالد ئ مواند روالةداداملوكداووعنانعداوت د  

الع ت ددد ،ولددد او   ددداوالاعددد ووالعدددا وللقاععددد والع ت ددد وعا ددد دور ددداضوا دددىو ددد ر اورددد وال احدددضوعالةيوددد ووعدددووا دددارو

،وعااتددرووة ددىوالدد ئ موحددااخوالا ددضوادد عرةوالا ددااادةوعددووا قدد غوالاردفدديوردد وا ع كدد ،وعااددلوالدد ئ موو0791

  داوالاا دروا دىوالاردوولز دارةوا  داوا حةد و،وااتدرووة  داوحااخوالا ضوة ىوع   ونةد وعا د دور داض،وع عدضو 

اشدد اكوالندد املوالاردن دد وردد وا ع كدد والنادعدد ،واتددضكوا  دداوا حةدد ووا دداعضاد والكاعددتوليشددتراكوردد وا ع كدد ،و

 .(388)عاضوااافواوودا لاوا ع ك وع و  ر اوعع  ويةاض  ولناءوالن اد  ووولي ااقوة ىوا ع ك 

 دداوا حةد ووا ددىوح دد روا ا داتوعوددتركوعد والةدداداملوعالدد ئ موحدااخوالا ددضوردد وة دىواودد و لداودةدداوا 

نادد وردد و لدداوالا ا ددات،وت ادد والا ددموا ا ندد ول اعدداعووعالااددامموة ددىو( 0791ا  دد طوو01-01)النددام ةول  ددضةو

 .(389)ا عرةوال ة   وا اع ن وتا ع ك وة ىوا ق ا وا     

،و0791الاردن  ورد والةالدالوةود وعدووا  د طو-ا   وا     واو  و لاوا     ور وة دةوالعيااملوالضت  ع

عادضوات دغوالد ئ مواند روالةداداملوا  داوا حةد ووتندد اروا ق   ر د والع ت د وا اادضة،واوو  داوا ب د ةواعبدروةددوو

 (390).كااءةوالع توالع  يوا  حضوعاضر ا

                                                           
   حسطس ابطو يملطف    رمطمك م طر العربيطة 91-98سعد الديس ابطرا ي  واسطروس  الم طدر السطمب   ص  (387)

 .889  ص 8001  بيروك  مرعز دراسمك الوحدل العربية  ( مرحلة السمداك)  8019-8018
 .981-989  ص 8محمود ريمض  الم در السمب     (388)
؛ جبططمر درويططال الشططمري  العرمططمك السيمسططية 8013ايلططول  83   ططك (191)جريططدل الططراي   مططمس  العططدد  (389)

  ص 1990اض غيططر منشططورل  عليططة التربيططة  جممعططة بغططداد    ايروحططة دعتططور 8018-8099السططورية  –الم ططرية 
890. 

 .8013ايلول  83   ك (38911)جريدل ام را  القم رل  العدد  (390)
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بين )          ألازمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

 لميــاء صفــاء حســـن. د"        دراســـة تاريخيــــة "  0791_0791األردنيـــة  –العالقـــات السياسيــة المصريــة 

 

ةددووو0791ةودد وعددووا  دد طوة ددىواودد و لدداوتددادروا  دداوا حةدد و،وتاتددضاروةادد وع كدديوةددا وعشدداعتوردد والاا دد وووو

   ددد وا اكددد ع ووداادددتوا   ةددد والاردن ددد وعاار  ددداوع دددوولددداوةياددد وتاحدددضاثوا  ددد ط،وعادددضوشددد تومددد اوالعاددد و

 .(391)عاك عا( 919)

بعدددضماو   ددداوا  ددداوا حةدددد وولز دددارةوالةددداداملوردددد والا دددةنضر  ،وعادددضوح دددتوا ا دددداتو ددد  وتددد ووا  دددداو

ات دددغوا  ددداوا حةددد وورئددد موع رائددداو  دددضوال ادددا  ،وعرئددد موا حةددد ووعالددد ئ موالةدددادامل،وع عدددضوانتاددداءوالا ا ددداتو

( ا دددد ائ ت)الددددض  اووا  كدددديوةددددضناوواتدددد وةدددد دةوتدددداووالدددد ئ موالةدددداداملوط دددد وعندددداواعز ددددزوا ق ادددد والودددد ال  و وو

   ددوول دد رو دد ر اوعاددضوا ددا ضعهوا ق ادد والودد ال  وعددوو  دد والاردوول دد روا ق ادد والةدد ر  ،ولددمو ةددوو

 .(392)الة ر ول  روا  ائ تو-ا     وا  اوا حة وويع موةووالا   و

ارادملوع ددددد وع ددددد ر اوا ددددد ضعادوالاردووةدددددووا ودددددارك ورددددد والع   ددددداملوالعةدددددة   ونةددددد اولعدددددض وا ددددداعضادو

 .(393)ا ق ا والاردن  وعووناح  ،وعللب فوعوواة روا ع  عاملوةووا ب ووا وترك وعووناح  واا ك 

عحدددضماولددد لاو( ا ددد ائ تو)عما اددد ووكددداووعدددووال ا ددد واووالددد ئ موالةددداداملويع دددمواووع ددد و واةدددا   

احااجوا ىوح  ف،وعلمو ةووالاردوو لاوا ح  فوال  ويعا ضوة  ا،وا  ور وا ندا والاعطويعد فوال   ند وال د و

واووا قدد غوالاردفدديولدد موعةدداعضاوللحدد رو
ا
ةددا سو ادداوا  دداوا حةدد ووعوددك  وعنة دد والاا  دد ،وعكدداوويع ددمووان ددا

وتددوووا  دداوا حةددد ووبعددض،وك دداوكدداوومندداكوعدوعاندد دوتدد ووا  دد
ا
اوا حةددد ووعاندد روالةددادامل،وكددوووتضاا دداوشددكا

 .ل ةاع ضوت    ااوال ا والغ ت  ( ا  ائ ت)يةاىولعنضوا ااا  وع و

ة دددىوالددد الموعدددووةددد دةوالعياددداملوتددد ووع ددد وعالاردو،والاوانددداولدددمو ةدددوومنددداكو  اادددلوتددد ووال ددد ا و،و وو

،و(ا د ائ    ) حد روا نداو د ع ضوناةداولعن تد وا  داوا حةد وويعد فوانداوا اواشدتركوعد وع د وع د ر اورد وا

وعووالضعطوالع ت  ووتا ب ان ،ول اواا وتاةادةوالعيااملوع وع  
ا
واة  ا اواتااعا

ا
 .اعاوا اوكتوبع ضا

عال   داملوا اادضةو وك دضاملو د   ،وا اوعداوفود هو( ا د ائ ت)عر وال اهوناةا،واة ىوا  اوحة ووولدو

 والنادداط،وعو ضددضعواووالدد ئ موالةدادامل،وتددضقوا  دداوا حةدد وولددضعاا وحد ر،واوندداو دد ن  وتواددتودعروع ةدووردد

                                                           
 80   طك (38909)  جريطدل ام طرا   القطم رل  العطدد 8013   طك ايلطول (113)جريدل الراي   ممس  العطدد  (391)

 .8013ايلول   

عطمس وزيطر الدقم طة وام طر   طك الحعومطة العسطعرية   ططم   1983شطبمي  13  طدنمس ابطو  طودل  مقمبلطة يطو   (392)
  وا ططب  وزيطططرا 8013 ططك  ططم     ومحلططل سيمسططك  ططك دائططرل المسطططمبراك امردنيططة و رئططيس ديططواس الملعطططك8019

  ورئططيس الططديواس 8008 -8011  و مستشططمرا سيمسططك  للملططا الحسططيس  مططس 8011-8019للططبري الملعططك مططس 
 .1999-8000  ومستشمر الملا  بد ا  الدمنك مس 8001-8008الملعك 

 .889حسس ابو يملف  الم در السمب   ص  (393)
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ع ا ادددد و  دددداوا دددد ة،واعدددداواوو كدددد وون تدددد وحاع دددد وعددددووالضت  عا دددد  والةدددد    ،واعوارادواوو اوكددددضوعددددوواووعكاندددد و

 .(394)ا حة وولوواع  وة ىوعكانااولضكوال   املوا ااضة

،و وومنددداكو0791شددد اكوالاردوورددد وحددد رولددمو ةدددوومنددداكورالضددد وعدددووالن ددداد  ووالةدد ر  وعا  ددد   ورددد وا

ال لدددضاوعدددائ را،وبعدددضو( الا ددد ائ    )الةة دددروعدددووالودددك كوتدددوووا  ددداوا حةددد وو   ددداول نددداءورئددد موع راءوا حك عددد و

تدددددوووالددددد ئ مو( لي ددددد ائ    و)،وعاكدددددضو0791عددددد    والن ددددد ورددددد والندددددام ةو ددددد  وا بددددداعموعالعوددددد  ووعدددددووا  ددددد طو

،وعع توا  دداوا حةدد ووة ددىوكضددارو(395) اروحالدد واليحدد روعالي دد مالةدداداملوعالا ددضول ةدداوة ددىوا دداعضادو  ددا 

وة ت د وعع ند واةداعضولودووا حد ر،وع عدضوا دا وةدضةوو
ا
اضاصوا ق غوالاردفيور ال و    ويع   مواياداواوودع 

تا ددداوالااددد   املو( ا ددد ائ ت)فوددد ملوبعدددضو ااتددد تو  ددداوال  دددال ول فدددحفوال ضنان ددد ،وععددد ومددد اولدددمو ةتدددرثو

 .(396)عا ع  عامل

ضورئددد موالددد  راءوالاردفدددي،ومددد  والودددك كوعاكدددضواووا  ددداوا حةددد وو و  ددد ووالن ددد  والع ت ددد وعدددووراددد

ك ددددداواووا  ددددداوا حةددددد ووا ددددداض  ول  ودددددارك ورددددد وا ددددد والندددددام ةوعدددددووا دددددتواةدددددادةوالعياددددداملو( ا ددددد ائ ت)ا دددددتو

الضت  عا دددد  وعلدددد مول  وددددارك وردددد والا  دددد ووللحدددد ر،وعت دددداواووالاردوولددددمو ةددددووة ددددىوة ددددموت  ددددووة   دددداملو

،ولددددمو ددددامواشدددد اكوالاردووع وال ددددر وردددد و(397)(ا دددد ائ ت) حدددد روا زعدددد وا ادددد اوعددددوو اندددد و دددد ر اوعع دددد واددددضوا

ا واعراملوالة ا   وال  و دضنهو داة وال دا ،وع ورد والادضات روالعةدة   وال د واةدضملول د  والغا د ،واة دفو

اعو( KGB) عو( CIA)  ةددوولددديردوواوواع ددموبع   ددد وةةددة   وطددديوالةا دداوولدددمواع ددمو اددداوا  ددزةوع دددات املوعةدددتو

وبع اطاداوالن ع د وتار داطوا اد وةةدة   ول وداركو
ا
ح ىوا   دادوعالامدموعدوو لداومد واووالاردوواد روعدضا ةا

ة دددىو( الا ددد ائ    )رددد وا ق اددد والةددد ر  ،وع و ددد  اوبعدددضواووانن ضدددهوعددد ا  ووالناددداطوعكدددادملواوو  دددض والنددد املو

 .(398)ات ارودعول

لةدداداملوعالا ددضومدد والن  مدد والاا ددرةوال دد وعتدد  اوال دداوبعددضوكدداووادد اروا حدد روالدد  وا  دد  وال ئ ةدداووا

،و(399)اااداقوا ق د دوالضت  عا دد  وعالة ا د  ،وال د واددا و اداوعة ودداروالاعدووالند عيوعا ددضوحدااخوا دد اة ت

                                                           
 .318بمتريل سيل  الم در السمب   ص  (394)

(395)
 Alexander Bligh, Gordanian- Isrralistrategic Partnership in Historical 

Perspective, Ariel, 1995,5. 
 .89  ص8011عتوبر  مرعز دراسمك الفلسيينية  جممعة بغداد  زنيف  شيف  زلزال  ك ا (396)
 .1991تشريس امول    11  89198     العدد9آ ك شلي   حرف اعتوبر  جريد الشر  اموسي    (397)
  ص 1998 مطمس  ( حقبة الملا حسطيس)ليل  شرف    وامل الدبمك والحرعة  ك سيمسة الدولة امردنية   (398)

10-99. 
   سطعري ودبلوممسطك م طري (1999تشطريس األول  39 -8080تشريس الدمنك  8)اسمم يل  محمد حم ظ (399)

-8098  ووعيطططل وزرال السمرجيططططة 8099-8013  تطططول  من طططف مطططدير معتطططف القمئطططد العطططم  للقطططواك المسطططلحة 
ورئيس المسمبراك العممة ووزير دولة لشطاوس مجلطس  8019-8099  وسفير م ر بلندس ورومم وبمريس 8099
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،وعلةددوو  دداوالا  ددا ملولددمو انددلوالامددضافوال دد وكانددهو0791بعددضوا ا اةدداوتة ةددنم وردد والةالددالوعددووشددضاصو

 .(400)اةاىواليااوع  

. تافودداءوعةددا طناملوة ددىوال ددا والغ ت دد ( ا دد ائ ت)اووحالدد واليحدد روعالي دد م،و انددلوع ددا  وك دداو

اعاوال   املوا ااضةوانضور ملواووالاا قوالعةة  والا  ائ   وم وال  اووالكدار ولد دتوالعد روعالاتنداءوة دىو

  د وارااديام،وععدووودمو داموم اوالاع وا ىواوو نان والع روتاووالا اادوالة ا   وال روادادروة دىوعةداةضتامولاا

اعدداوالا اددادوالةدد ا   والدد  وعددضوع دد وع دد ر اوتالةدديو،وانددضو. ا دد ضعادونادد  والا اددادوالةدد ا   وعددووا ن ندد 

 .(401)حنلولاوع ا  وااا اد  ور وال طووالع  ي

دَضورد والا دةنضر  ورد وو و11-11)ا ا  ملوة   املوالا اعضادوعالاا  رول  ع ك وبة   و اعد و،وواندضوُةن 

ا ا دداتواددموكضدداروالنددادةوالعةددة   و،و دد  ووال اددضوا  دد  واح ددضوا دد اة توع  دد وا ح ت دد ،وو( 0791روعددووا

ع  دد وا ح ت دد والةدد ر ،وعاددضوا اندد اوة ددىو ااتدد توحدد روو(402)ردد وحدد وو دد  ووال اددضوالةدد ر وع دد اىوطدديو

 .(404)،وع اض ضوا  ا وعال ا ضاملوا ا عا وة ىوا ق ا ور وع ضاووالنااط(403)او  و

                                                                                                                                                                                

  وسطفير م طر  طك 8019-8018الشاوس السمرجية  ومستشمر رئيس الجم ورية لشاوس اممطس القطومك "اي الوزر 
  واجتمططي مططي الططرئيس 8013  سططم    ططك تسيططيي العمليططمك السيمسططية الم ططرية 8010-8019موسططعو وبططمريس 

. 8/9/1983  للمزيططططططططططططد ينظططططططططططططر الموسططططططططططططو ة الحططططططططططططرل بتططططططططططططمريخ 8013نيعسططططططططططططوس وليونيططططططططططططد برجنيططططططططططططف  ططططططططططططك 
http://wikpedia.org.  

  ص 8011محمططد حططم ظ اسططمم يل  امططس م ططر القططومك  ططك   ططر التحططديمك  القططم رل  مرعططز ام ططرا    (400)
193. 

 .193-191ك  الم در السمب   ص سمحمد  بد الغنك الجم (401)
 ططك مريططة الراسططتس مططرف حمططص ( 8031حزيططراس  88)سيمسططك و سططعري سططوري ولططد  ططك : م ططيف  يططرس(402)

تسطر  مطس العليطة  8019ح  بملعلية الحربية وبعد م انطط  الط  الططبمي البعديطيس  و طك  طم  الت 8091و ك سنة 
وا طططب  ططططمبيًم  طططك الجطططيال السطططوري   و طططك   طططد الوحطططدل نقطططل م طططيف  يطططرس الططط  م طططر  و نطططدمم حطططدث 

  واشططترا  ططك حرعططة الت ططحيحية التططك 8093امنف ططمل  ططمد الطط  سططوريم ليشططمرا  ططك انقططرف الدططممس مططس ااار 
 8011م حم ظ امسد  عمس مس ابرز مسييك حرف تشريس امول عمم  طيس رئيسطم للجنطة الحزبيطة العسطعرية ممد 

   http://ar.wikpedia.or 8/9/1983  للمزيد ينظر الموسو ة الحرل بتمريخ 1999تقم د  ك 
   لط  لشطس الحطرف  لط  اسطرائيل ولطالا ايلط 8013استير السطمدس مطس تشطريس امول  طم   :حرف اعتوبر (403)

 ممطًم  لط  معرعطة بطدر  8319ألس  ك  اا اليو  ي طمدف مطرور (  ملية بدر) اض الحرف مسميمك عديرل ومن م 
عمططم ايلطط   لي ططم اسطط  . ألس  ططاا اليططو  امططدس ايططم  السططنة  ططك التقططوي  الي ططودي( يططو  الغفططراس)عمططم ايلقططوا  لي ططم 

للمزيططد ( حططرف اعتططوبر)  الشطط ير  ططو ألنططم  ططمدف  ططك اليططو  العمشططر مططس رمطططمس ولعططس امسطط( حططرف رمطططمس)
http://ar.wikpedia.orينظر 
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،و0791 ئ موالةدددداداملوالةددددا روالةدددد ا   وردددد وع دددد و دددد  والةالددددالوعددددوواودددد  ووالاعطوةددددا وا دددداض ىوالدددد

،وك دددداواكددددضواووحك عادددداو  اةدددد وا حك عدددد و(ا دددد ائ ت)عات غدددداوتندددد اروع دددد وع دددد ر اوبوددددووواةدددديووا حدددد روة ددددىو

،و0791الة ا    و ع ا وعضكواعاعغااوع والع ر،وعادضواكدضوالةدا روالةد ا   ورد وا بداعموعدوواود  ووالاعطو

 (405).اانتااوة ىو نض موا ةاةضةول ع رع  

الا دد ائ    و) ،وت اا ددوةوالندد امل0791ااعددهوالندد املوا  دد   والةدد ر  وردد والةددادووعددوواودد  ووالاعطو

ة ىو ضته و  ناءوعا ق  ووألاع وال  وادكوا ىوانضاووا  ائ تولا ا غاداورد و(الا  ائ    و) ،ووتاضع روالضااةامل(

 .(406)اوالة   ةوة ىوا اتااور و  ناءالا ا والاع ىوعووا ح ر،وعانضم

وعددووعضداد وا حدد رو
ا
كداووالعاعدتوا حا ددمورد و  دداوا حد رومدد وةن د وا اا دوة،والدد  ويعدضوعضددض وا ا د ا

 .(407)عال  و   ةزوة  اوا ب  والعةة   و ق   وعةا  اتااوالا ترا  م  

اود دددداووع  دددد وتاعكان دددد وفودددد روحدددد رو،وع و دددد  اوبعددددضعاوتدددد ووع شدددد ( الا دددد ائ    و )لددددمو ةددددوويعانددددضو

عالعددددد رواددددديطوالعوددددد و ددددددن املو( ا ددددد ائ ت)تونددددداو و ا اددددد وا دددددا وحددددد روتددددد ووو0791الدددددضااتوالا ددددد ائ   وةدددددا و

 .(408)النادع 

ا دا اةهواك دروعدوو( ا  ائ ت)او  ووالاعطواعطوح رو ق ع  وشيااوالع رواضو/ كانهوح رواكا ت و

نددد املوا  ددد   ورددد واااادددا وانددداةوعع دد وطدددائ ةوع ددد   ،وةضددد روانددداةوالةددد يم،وتددد روة ددلو ددد ناءواةدددارةهوال

دااةددداملو)الةددد يموعع ا  ددد والنددد املوا عاد ددد ورددد و ددد ناءورددد وحددد ووا دددا اةهوالنددد املوالةددد ر  ورددد واااادددا و

العددددضعوردددد وا قدددد  وو،وكانددددهوالناددددائجوالعةددددة   ول  قدددد  وا  دددد  والةدددد ر و املوتددددضكوة  ددددلوة ددددىوا ةددددا كو

وة ىو  اا وور وعاهوعاحض،وت(ا  ائ ت)الع  يوعالضع  ،وك اوكاوول او وو روا  ور و
ا
 (409).ووو   ضوح تا

                                                                                                                                                                                
؛ حسططس ابططو يملططف  الم ططدر السططمب   ص 81محمططد حسططنيس  يعططل  اليريطط  الطط  حططرف رمطططمس   ص  (404)

 .190؛ محمد  بد الغنك الجمسك  الم در السمب   ص 890
ة السطو يتية وادر طم  لط  ال طراي سلود  بد اللييف  بد الو مف  منت    بري موس   العرمطمك اممريعيط (405)

 .819-813  ص 1981  89  مجلة ابحمث ميسمس  المجلد الدممس  العدد 8019-8090العربك امسرائيلك 
(406) American Forigien Relation 1973, The Guns of October , p. 444-445. 

 .90ال يد  اميوبك  دراسمك  سعرية  حرف تشريس  ص  (407)
 .8الم در السمب   ص زنيف شيف   (408)
؛ حسططس البططدري واسططروس   حططرف رمطططمس 399-393محمططد  بططد الغنططك الجمسططك  الم ططدر السططمب   ص  (409)

  ص 8019  1  القططم رل   ال يئططة الم ططرية العممططة للنشططر  ي8013الجولططة العربيططة امسططرائيلية الرابعططة  اعتططوبر 
08. 
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ح  ددهوالندد املوا  دد   و دد  والةدداب وعددوواودد  ووألاعطواددووتددارل ف،وععتدد هوالندد املوالةدد ر  ول  دد و

 .(410)الةاب وعالةاعووعوواو  ووالاعطوغا والاردووعتا رةوطبر ا

 والنا  د واضعهوالضعطوالع ت  وعةداةضاملوعال د وعةةدة   و  د وع د ر اوعا دا ضعهوالدضعطوالع ت د

جوتا ا دددداتوع راءوناددددووكددددتوعددددوو دددد ة
ُ
ا ددددترا  م  و ض ددددضةو اع ددددلوتا ددددا ضا والددددناوو دددديحاواعددددا وردددد وا ع كدددد و 

ردددددددد وو0791الةددددددددع د  وعالعدددددددد اقوعل   دددددددداوعا قزائدددددددد وعالضادددددددد  ووعا دددددددد وع دددددددد ر اوردددددددد والةالددددددددالوعددددددددوواودددددددد  ووالاعطو

 (411).الك  ه

وع راءوالناووالع رور والةاب وةود وعدوواود  ووالةدافيو ،واادضواناداجوالدناووا دىوحدضوادفدىو0791ا رة

( ا د ائ ت)اا كور وكتوش  ،وا ىواوو اموالافسحاروعووالاراض  والع ت  وال د واحا تاداو% 1،و زدادوت ةض و1%

،وعار اتوحن قوالوع والا ة  ن ،وع  ضلوم اوا حة وة ىوال   املوا ااضةوعال رمداوعدووالدضعطو0799ةا و

 .(412)(ا  ائ ت)ال  واةانضو

ا  دددتوع  ددد واار  اددداوة ددد والةدددنافوا دددىوعاشدددن ووعدددووا دددتواانددداتوا حك عددد والاع  ة ددد ووار دددتوا  دددا

،وع  و  ك وومناكوحة ول دناووال درواووالد ئ موالاع  كديون ةةد وواكدضوتدووو(ا  ائ ت)تاعض توع اا او ما و

وا ( 1.1)ال   املوا ااضةوع تزع وتضةموا  ائ توتتوار توعع ن ول او نضروتدو  داوا  دتو لداوع  ارودع رو،وةضة

 .(413)ت ةات وامان وشب   ولا

نةددددد ولز دددددادةوا ةددددداةضاملو)،وت انددددداو كددددد وا ددددداو0791ا اتوا  ددددداوا  دددددتورددددد والعوددددد  ووعدددددوواوددددد  ووالاعطو

العةددة   والاع  ة دد ول ة دداووال دد   فيوادد رملوا   ةدد والع ت دد والةددع د  ،وعاددفوكددتوال ددادراملوالنا  دد وا ددىو

 .(414)(ا  ائ ت)ع اافوع  ضةولدووال   املوا ااضةوالاع  ة  وبة  وا  ا ما

ةةددة  اوة ددىوحةددارو( ا دد ائ ت)كدداووعادد روالة ا دد والاع  ة دد و مددا وا دد ائ تو ة ددووردد واعز ددزو ادد قو

عد واوو  ا د وعع دلح وال   داملوا اادضةو. (415)الضعطوالع ت  وعالتزعهوال   داملوا اادضةوتادوع وومد اوالااد ق 

 .(416)(ا  ائ ت)تن هو ضةمو ة ووتال ة   وع والع رووعلةناوتال الموعوو لاو

                                                           
 .13زينف شيف  الم در السمب   ص  (410)

(411) American Forigien Relation, 1973, The Guns of October , p. 446. 
؛  بططد السطططتمر 189-183  ص 8011سططعد شططعبمس واسططروس  م ططر بعططد العبططور  القططم رل  دار الشططعف   (412)

  (ك. د)            يويلة  حطرف السطم مك السطك واحتمطممك الحطرف السممسطة   بيطروك  ال يئطة العممطة للنشطر
 .313ص 

(413) Arther Gold Schmity, Modern Egypt the Formation of an In state , American , 

West view press, 1988, p. 144-145. 
  بغداد  دار ميطز وبوتمميطم للنشطر  8011-8099نقر  س محمد  لك تمي   العرممك السعودية اممريعية  (414)

 .899  ص 1990
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ا ا اةهوالن املوا     وةض روالنناةوع ضع رواووتارل ف،وععت هوا ىوع اا وداادتوالود قوبع دلو

 و01-11
ا
 .(417)ك   وعترا

اكااددىوالدد ئ موالةدداداملو ادد اوالنمدداو،وك دداواع ددحهو دداتنا،و  واندداوكدداووااددضفوا ددىو ا  دداوالةدددي ،و

انندداو ون  ددضو) وا ددىوع  دد وا بار  دد والاع  ة دد وك ةددنم واددائيوعلدد مو ا  دد و دد ناءوك  ددا،وعاددضوار ددتور ددال و دد  

،واووالدد ئ مو( ا دد ائ ت)،ومةدد اوا  ددهوال   دداملوا ااددضةوع(418)(   دد  وا  ا  دد وع ون  ددضواع  ددلوالاشدد ضاكامل

الةدداداملو ويةدداىوا ددىو   دد  وا حدد ر،ولدد لاو زا ددضوال قدد  وة ددىوا ق ادد والةدد ر  وعتددتوا ددىوالع ددل،وع دداودةدداو

 (419). ضوا ىواوو    وعووالةاداملوالاضاتال ئ موألا 

 دددضاتوالددد ئ موالةددداداملورددد وال ابددد وةوددد وعا بددداعموةوددد وعدددوواوددد  ووالاعطولا ا دددفوال دددغووة دددىو

  ر ا،عاتدددددددضرواعاعددددددد  ول نددددددد املوا  ددددددد   وتا   ددددددداو ق عدددددددا،وبةددددددد  وااانارمددددددداول غ ددددددداءو ددددددد  ،و و ددددددد  اواوو

انددهو نددفوةنددضوال ددا والودد ا  ول نندداة،وعمدد وا  دداداملوالارادد  وا  دد   وكانددهو واغ دديو دد ناءوك  دداووان دداوك

عكدددداوو   كدددددزملواياددددداوالنددددد املوا  دددد   ،وع ددددداوادكوا دددددىونادددددائجوكارو ددددد وا ةدددد ملوع ددددد وعدددددائا ووعا ةددددد وودتاتددددد و

عمنداوو(421)(ثغد ةوالضاا ا د ر )ع د  هوتددو(420).احضاثوثغ ةوت ووالا  ند ووالةدافيوعالةالدال( ا  ائ ت)عا ا اةهو

عدددد واوو  ا دددد وا  دددداوا حةدددد وو  ادددد رملوحدددد طو. اودددد  ووألاعط / ت و ددددضا هوا حك عدددد والاردن دددد وردددد وحدددد رواكادددد  

ل  دددا و( الا ددد ائ   )الاةا دددادوة دددىوا ق ددد دوالضت  عا ددد  ،وعالاتاعدددادوةدددووالنددد ةوالعةدددة   ول ةددد   والاحدددايطو

 .(422)الغ ت  

                                                                                                                                                                                
(415)  Confidential , U.S., State Department Center of Middle East, Internal Foreign 

Affairs, 1970-1980, Film 26, No. p32. 
(416) Confidential , U.S., State Department Center of Middle East, Internal Foreign 

Affairs, 1970-1980, Film 26, No. p41. 
 .111انور السمداك الم در السمب   ص  (417)

(418) www.EL-Sada. Documents (54). Com. 
  بيطططروك  مرعطططز 8011-8091امسطططرائيلية – يطططد  العيرنطططك  امسطططتراتيجيمك العسطططعرية للحطططروف العربيطططة  (419)

 .390  ص 8008دراسمك الوحدل العربية  

 .199سعد الديس الشمالك  الم در السمب   ص  (420)

الموجطود بطيس الجطيال الدطمنك والجطيال الدملطث  لط  امتطداد الططفة الشطرمية لقنطمل دغرل الدا رسوار   و المعطمس  (421)
السويس  ل  يعس مامنًم بملدبمبمك  مستغل م امسرائيليوس للتقد  بعدمم اعتشفك مس مبل يطمئرل اسطتير ية امريعيطة 

مستططرا  مططس مبططل   بوجططود دغططرل بططيس الجططيال الدططمنك  ططك امسططمم يلية والجططيال الدملططث  ططك السططويس   وب ططاا تطط  ا
   8013- ططط  8303سيططف الططرئيس محمططد انططور السططمداك  ططك  ططم  المعرعططة : القططواك امسططرائيلية للمزيططد ينظططر

 .813-818  ص 8019ومجمو ة ودمئ   م ر  اممنة الشاوس السيمسية والعرممك السمرجية  

  8019التحريطططر الفلسطططيينية  امسطططرائيلية الرابعطططة  ومطططمئي وتفطططم رك   بيطططروك  منظمطططة  -الحطططرف العربيطططة (422)
 .139ص

http://www.el-sada/
http://www.el-sada/
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،وبةدددددد  وو0791اودددددد  ووألاعطو/علددددددمواودددددد كوالن اد دددددداووا  دددددد   وعالةدددددد ر  والاردووردددددد وحدددددد رواكادددددد ت و

لد اواداووالا  د ووكداووعنا د اوة دىو ضتهد و د ناءو.(423)ضعدةوا ا ة  ور وكةد وا ق د دوالة ايد  امضاا اوا ا

عا قدد  ووانددو،وعا دد ةن والاردووعددوو  ددداوا ب دد وعدد واندداواك ددرودعلددد وععن دد وت  دد روال ددا والغ ت دد وعالةدددا و

روارادعاواعدديولاا   مددا،وع ضددضعواووالةدد  والدد ئ موالكدداعووعراءو لدداوالا دداكناءومدد واووا    دد وولا دداوا حدد  

اوو واوددد توعن نددد وال دددا والغ ت ددد ولكددديو و ااددد طوعدددووحددد روعادددضعدةوا دددىوحددد روشددداع  و امددداع والامدددضافو

الة ا   وال  وعاع ماول ا،وعمد اوعداو اةد وةدض واطديتوبعدضوالدضعطوالع ت د وة دىومد  وا ب د واضدتوفود رو

 .(424)فوالزحفوالا  ائ   ونا ودعولا ح ر،وع و   اوالع اقوعالاردووال  اووداعاوتن اتا اوا ضرة و  نا

اددا وا  دداوا حةدد ووت ادد والندد املوالاردن دد وبعددضوانددض توا حدد روردد ودر دد والا دداعضادوالن دد ك،وعاتددضرو

ا  ددداوا حةددد وو ددد  والةدددادووعدددوواوددد  ووالاعط،واعاعددد و ق  ددد وال ودددة يملوعال حدددضاملوتدددالاا كوا دددىوا ددد صو

 .(425)ا  ا   وع وا  ائ ت

وعددد والددد ئ موحدددااخوالا دددضورددد واعطو ددد  وعدددوواندددض توا حددد رو ع اددد وك ددداوا ددد كوا  ددداوا حةددد ووا  ددد
ا
ا 

 (426).ال ا والعةة  وة ىوا ق ا والة ر  

ععتددددددتوالةدددددد ضوةضددددددضوا ددددددنعموال اددددددا  و ددددددا روالاردووردددددد والنددددددام ةو ا ددددددتور ددددددال وشددددددا   وعددددددووالدددددد ئ مو

 د ،وكاندهوعدوواا د و ووا ق اد والاردن. (427)الةادامل،ول   اوا حة وو    وعناواوو ضادروليشتراكور وا حد ر

ع اةددداتوعا  تاددداوالاعاع ددد ولددد لاواتندددهو( الا ددد ائ    )علن  اددداوعدددووا نددداطلوا ح   ددد و( ا ددد ائ ت)ا ق اددداملوة دددىو

وعووالةاائ ،ور وع ا   والن املوالاردن  ( ا  ائ ت)
ا
 .(428)ل اء ودرعتوعار ع وال   وعواةوال  وع ع ا

راكوالند املوا ةدلح والاردن د ورد وا حد ر،الاوة ضوا  اوا حة ووة ىوا حك عد والاردن د ،وع اد تواشدت

اووععةددموالاة دداءوكددان او و   ددضعوواةدديووا حدد روولدد اوكدداووالندد اروالاا ددروالدد  و ض ادداوا حك عدد والاردن دد ،ومدد و

،ووعنةدد اولعددض والادد ا ووت ةددا كوال ةدد   وتنيادداوعتدد ووادد املوالعددضع،و(429)ع اددفوالددضااتوةددووال ددا والودد ا  

                                                           
 .1991اعتوبر   11989198  العدد 9  ك شلي   الم در السمب     (423)
 .111   ص 8001 ممس  دار الشرو  للنشر  ( 8013-8091) مد  الشري  حربنم مي اسرائيل  (424)
يططرل    تفم ططيل حططديث جرلططة الملططا الحسططيس بططس8001-8011نبططمل سمططمال  سلسططلة النيطط  السططممك   (425)

 .190   ص 8   8000المعظ   امردس والعرممك العربية   ممس  مرعز ام دممي للنشر 
 .8013تشريس امول   1   ك (1111) جريدل الدستور   ممس  العدد (426)

؛  لططك نططمج  محمططد العلططوانك  مومططف امردس 998سططليممس موسطط   تططمريخ امردس  ططك القططرس العشططريس  ص  (427)
  رسطططملة ممجسطططتير غيطططر منشطططورل  عليطططة امداف   جممعطططة 8011 -8011لطططدول العربيطططة السيمسطططك  طططك جممعطططة ا

 .898  ص1990امنبمر  
 .111احمد السريم  الم در السمب   ص  (428)
 .91  ص 1991  3نم ض حتر  الملا الحسيس بقل  يسمري اردنك   ممس  دار ورد امردنية للنشر  ي (429)
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( ا دد ائ ت)اا ددوةوالدد  واةا ددضملوة  دداوع دد وع دد ر ا،وع و دد  اوبعددضواووااعددهوك دداواووالاردووانددضوةن دد وا 

تاوضوا اتااور وا  ا   وة ىوا ق ا والاردن  ،ووعاناو و   داوطدائ املو ارد وا د اء ،وع اد او د ع ضوال دا و

 .(430)الو ا  وا ىوا ب  

ردن دد ،وع و دد  اوبعددضوععدوو اندد واادد وااتددرووالعةددة   ووالاردن دد ووا وددارك ورد وا حدد روة ددىوا ق ادد والا 

عحدددددضثوعددددداو  ةدددددوواووفةددددد  اوتدددددالا ا و. اووعادددددعهوا ددددد ائ توكدددددتوا اتاددددداوة دددددىوا ق ااددددد ووا  ددددد   وعالةددددد ر  

العةددة  و ددىوال ددا والغ ت دد ،وعمدد اويةدداةضمموة ددىو ا  دد وال ددا والغ ت دد ،وع ددزءوعياددا،وععدد ومدد اولددمو مدد ؤو

 (431).ا  اوا حة ووة ىوا غاع ةوتا ح ر

ور وح روحز  اوو ضضعواووا  اوا حةوو
ا
بعضواوواةد وال دا والغ ت د ،وا دمويودوواووو0799اع مودر ا

،وعدد واووا غدداع ةومندداوعاةد ت ،وعالن ددا و ادداوادد عر ولاان ددلوع ددا  والضعلدد ،وو0791يغداع وردد وحدد رواودد  وو

 .علةناو ضنىوع افوالضااتوةووال ا والو ا  

لندددام ة،ورددد والعاشددد وعدددوواوددد  وو ر دددتوا  ددداوا حةددد ووالا  دددلوةددداع وا دددا وعة ودددار والة ايددد  وا دددىوا

تدددضعووا ةدددانضةوا ق  ددد و( ا ددد ائ ت)،و تدددي والددد ئ موالةددداداملوت  ددد رةوادددا وا ق اددد والاردن ددد وعددد و0791الاعطو

لددددمونةددددووتضر دددد والنددددضرةواالع   دددد وتال ةددددض ولندددداو: "ع دددد  وا  دددداوا حةدددد وو لدددداواددددائيو(432).ا  دددد   وعالةدددد ر  

 (433)".ا كا   اك ووانااار  ،و ك ووايااوا بةائ واك روعوو

تدضؤعاوت د تاملوع دادة،وك دداو( الا د ائ    و)اعداعضوالد ئ موالةداداملوعدووع ادفوا  داوا حةد وو وو

وا دىوالد ئ مواندد رو
ا
انداوكداوو   دضواداداطوالاردووا دىوا حد ر،وع عدضوويود وا ددا وار دتوالةد ضو ا د وة ادامل،و ن  د ا

 د   وورد والنند ،وعكداوو تدضوعدووا د عروالةاداملو نتدرووة  داوار داطوعحدضاملوا ةد     ول ناداطوا دىو اند وا 

ةبدددددددروالاردو،ورادددددددضوا  ددددددداوا حةددددددد ووط ددددددد امواعددددددد ضوالددددددد ئ موالةددددددداداملوتار ددددددداطوادددددددضاصوع ددددددد   وولن دددددددادةو

الا ةددد     وول ددد اووحةدددوو ددد  ك مورددد والاردو،وعلةدددووا  ددداوا حةددد ووكدددتوععاراددداولةددد  وعا ددد ،ومددد واوو

ل ودد توعاد والاردو،وعتدد لاو ددضاتوالاردووو ة وددفوالا دد ائ    وواعدد واعلعدداوالا ةدد     وواا ةددا وا حدد ر

 (434).ا ىوا ح روعم وعاواراد وال ئ موان روالةادامل

 ددددددد ملوعااعلددددددد وااددددددد كوعدددددددوو انددددددد والددددددد ئ موحدددددددااخوالا دددددددض،وعاددددددداع واوو ة دددددددهول   ددددددداوا حةددددددد وواوو

،و ويةددددا  ع ووالددددضااتوةددددووالنددددضووعال ادددد فواعددددا و  ادددد ووالةدددد و  ددددمو ددددضع ووالددددفو نددددض و(الا دددد ائ    و)

                                                           
 .819  ص 8001  امردس  8001-8091يمسك المعم ر  حزيراس سليممس موس   تمريخ امردس الس (430)
 .91-91نم ض حتر  الم در السمب   ص  (431)

 .8013تشريس امول   81   ك (1133)جريدل الدستور    ممس  العدد   (432)

 .8013عمنوس امول   9   ك (191)جريدل الراي   ممس  العدد  (433)

 .191لنك جيمس   الم در السمب   ص  (434)
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اووالاردن دد وواددادرعووة ددىو ا  د والنددضو،وعلةددووعااعلدد والدد ئ موحدااخوا ددضولددمو ددنا وردد وااندداتوواردفدي،وك ددا

 .(435)ا  اوا حة و

،ورددددد وةدددددض واداددددداطوالاردوورددددد وحددددد رو
ا
وعةةدددددة  ا

ا
ار ةضدددددهوالن اد ددددداووا  ددددد   وعالةددددد ر  وا دددددوو  ا ددددد ا

طوالاردوورددد وحددد رواوددد  و،عاضوااتدددرووال ددد اءوعا دددضوا ق  ددد  و لددداورددد وتضا ددد والا  ددد ووللحددد ر،وطالضددداوادادددا

اوو نا ددتوردد وودديثو  ادداملوردد وآووعاحددض،وعالاو دد فو اددضثوثغدد ةوا ددترا  م  و( ا دد ائ ت)اودد  ووح ددىو  دد  وو

 (436). ا و ور وا  افوالعةة  وعم اوعاوح توا  اوبعض

ن  مدددد والا دددد راملوال دددد وح دددد هوة ددددىوا ق ادددد والةدددد ر  وادددد رملوا حك عدددد والاردن دددد وردددد وال ابدددد وةودددد وعددددوو

 (437).تراكور والنااطوالضائ وة ىوا ق ا والة ر  او  ووالاعط،والاش

ا  ددد ملوا حك عددد والاردن ددد وةدددضةوا ددد اءاملودااة ددد وبودددوووا  ااددد وا ح   ددد ورددد والاردو،واناعدددهوتدددااليقو

ع اروة او،وعاع وا  اوا حة ووتنندتو ديووال  دراووالاردفديوا دىوا   ةد والع ت د والةدع د  ،وا اداوعدووا دا و

 ددددىوا ددددىوالن اةددددضوا ق  دددد وردددد والاردووك دددداوااعددددهوتا  يدددد والندددد املوالاردن دددد ،وانددددضوا دددد ائ توتا   دددداوال دددد ت والاع 

    ملوالا ا والاع ىوعالةان  وعووا واةوة ىوع اا ودااة  وة ىوطد طوغاد والاردو،ولادا ةووعدووع ا  د و  و

رددد ووارتدددض،وعالا اددد والةان ددد و–،وكددداووع اددد والا اددد والاع دددىورددد وعن نددد و ق ددد وو(الا ددد ائ    ) ندددض وعدددووالنددد املو

ا ن ندددد وا ا  دددد وتالةدددد ووة ددددىوطدددد طوال   ددددلوالدددد ئ موا  اددددضوعددددووالنددددضووا ددددىوة دددداو،واعدددداوالا ادددد والةالةدددد و

ول ددداورددد وعن نددد وا  ددد قوعالا اددد وال ابعددد والال ددد ورددد وة ددداو،وعا باعةددد ورددد والزراددداو
ا
ا ضرةددد واندددضوا  ددد ملوع اعدددا

 (438).ش ا  وة او

 :(439)ك اوااعهوالن املوالاردن  وت ا ضاملوع   و ا  و

 دد وا ق ادد والةدد ر  ،وةددووط  ددلوعندد والعددضعوعددووالن ددا وتددوا  وة   دد وةةددة   ،وعا اعدد وتدداحايطوح ا -0

ا   اعدددداملوا اا  دددد ولا دددداوا ق دددد ،وعل    اعدددداملوالةدددد ر  وتددددا ق  و،وع كدددد  ووعادددد رو نددددض وااددددضدوكددددتو

 .الن املوا    دةور و  اوا ق ا ،وةووط  لوالن ا وتا ك والااافوعووا ب ف

الاردن د وت   دمداوا ةةدفوة دىوطد طوادووا  ا  د ،وت ودا هواكبدرواقدموعدووحننهوالن املوا ةلح و -1

اودددددارومددددد اوا  اددددد تو. (440)ال ودددددة يملوا عاد ددددد ورددددد وع ا  تاددددداولا ا دددددفوال دددددغووة دددددىوا ق اددددد والةددددد ر  

                                                           
امسطططرائيلية   ترجمطططة دار الجليطططل  جممعطططة بغطططداد   –موشطططيم زاا  الحسطططيس و السطططر  والعرمطططمك امردنيطططة  (435)

 .81  ص1999مرعز الدراسمك الدولية  
 .139-131محمد الجمسك  الم در السمب   ص  (436)

 .8013تشريس امول   89   ك (18180) جريدل  ام را   القم رل  العدد (437)

  الحطططرف العربيطططة امسطططرائيلية الرابعطططة  العطططودل الططط  سطططينمي  ترجمطططة يطططرل العيطططملك  بيطططروك  بمليطططك. ا. د (438)
 .898  ص 8011الماسسة العربية للدراسمك   

 .8013تشريس امول   89   ك (18180)جريدل ام را   القم رل  العدد  (439)
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وا ددددىوا  دددداوا حةدددد وو( ا دددد ائ ت)ع دددداعفو
ا
عاعاعاادددد اوا  ضددددهوعددددووال   دددداملوا ااددددضةواوو   دددداو ادددد   ا

ا دددداماروع  دددد وا بار  دددد وكةددددد نم و(. ا دددد ائ ت) تااوحك عدددد والاردووادددددضوبةدددد  والا دددد اءاملوال دددد وا  دددد

،وع عددالوت  ددال و ادد   وا دىوا  دداوا حةدد ووردد وةددض والادضاتوردد وا حدد ر،وكدداووردوا  دداو(ا دد ائ ت)ل  د و

ا حةددد و،وانددداو ددد  ان وةدددووالادددضاتوا دددىوااصددد ىوحدددضوع ةدددووبوددد صواةدددضادوا ددد ول ادددفواطددديقوالندددارو

الاددضات،و  داعناوعدد واا اندداوالعدد ر،وع مددضاا موا  ادد ة  ،وعاندداووبةد ة و اعدد ،وعالاوا ندداوةددا  وة ددى

 .(441)0799عرا  اول ةي وعن وةا و( ا  ائ ت) نضدوتد

بعضماواتضروا  داوا حةد وواعاعد وا دىوال د اءوا دضرتوالار عد ووالاداب ول ا اد وا ضرةد والةالةد وتداوو ااد كو

 (442).نا وا ق ا والة ر  

عددوواةددادةواحدددايطو( الا دد ائ    )الاا ددرة،وبعدددضواوو  ةنددهوالندد املوبةدد  و  دد روالاعادداتوة ددىوا ق ادد و

،ووحدضدملوا  دا ول د اءوالار عد ووبعدضواوواكا دتو(443)ا ق  وووان  ،وعاحايطو   و ض ضوعووالاراض  والة ر  

 :(444)عال  و   نهو–عت لاو   وال اب وعالعو  ووعوواو  ووالاعطو

 .عالع اا  تضو ق املوالعضعوتالاعاعووع والن املوالة ر  و -0

 .  ة لوواوول ا ا وا باعة والة ر  ول ضوال ق املوا عاكة  -1

 .الاشتراكور وال ق  وا عاكموالعا وع والن املوالة ر   -1

عا دددا اتوال دددد اءوالاردفددديو دددد  والةدددادووةودددد وعدددوواودددد  ووالاعطوالاندددض و ةدددداا وةوددد ةوك  دددد وعتددددرامل،و

 لدددداواادددد  ملوعحددددضاملوال دددد اءوالاردفدددديووعتدددتوا ددددىوال ددددضفوا اددددضدوعمدددد والوددد اطوعددددوو ددددتوا سددددح ة،ولةددددووبعدددض

الا اددفو نةوددافو ناح دداول عددضع،وبةدد  و ددوا والندد املوالع اا دد وردد واوندداءوعااعلدد وا دداعادةو ددتوةنتددر،و ادد او

،وبة  وا بةدائ وال د و حندهوت ل ا داوعال د وادضرملوبعود  وودتاتد واردن د ،و(445)اا  وال  اءوالاردفيوا ىوالترا  

                                                                                                                                                                                
  8003مرعططز ام ططرا  للنشططر    السططر  والسيمسططة  القططم رل  13محمططد حسططنيس  يعططل  السططر  والسيمسططة   (440)

 .300ص 
 .313محمد الجسمك  الم در السمب   ص  (441)
 .898بمليك  الم در السمب   ص . ا. د (442)

  1999ممسط  محمططد الططدروي   بططد ا  راشطد العر ططمس   ططفحمك مشططرمة  طك مسططيرل امردس الحططديث   مططمس   (443)
 .891ص 

   مطططمس  1991-8018الجطططيال العربطططك / لمسطططلحة امردنيطططةمجمو طططة بطططمحديس  التطططمريخ العسطططعري للقطططواك ا (444)
 .391   ص1990الميمبي العسعرية   

  ص 8011ممسط  محمططد  ططمل   الجططيال العربططك ال مشططمك  ودورض  ططك الحططرف العربيططة امسططرائيلية   مططمس   (445)
 .119؛  مد  الشري  الم در السمب   ص 09-01
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 ودتاتددداملوا ددد ائ    ،وععددد اا وتددد ار  وادددضوالدددضتاتامل،وعاادددتوع ددد ووعدددا وعتا ناتدددتودعددد وال ددد اءوار عددد وو،وةوددد

 
ا
 .(446) نتوةووويو وو نض ا

بعددضماو   دداوا  دداوا حةدد وو دد  والةدداعووةودد وعددوواودد  ووالاعطوا ددىوا ق ادد والةدد ر  ،ولاانددضوالندد املو

اةد رواياداوةدوووالاردن  والعاع  ومنداك،وعاط د وة دىو د روة   اتادا،وك داوع داور دال وا دىوالد ئ موحدااخوالا دض

انندد وعلددئوو  ا ددضملوال دد  وتدد وواادد افيوردد و"اةتددزا  وتالددضعروالدد  واددا وتدداوال دد اءوار عدد ووة ددىوالاراضدد  والةدد ر  و

و
ا
الةيو،ور اطوال د اءوا دضرتوالار عد ووة دىوارضو د ر  والعز دزةوت دا  وشدن ن موتالةديووعمدمو د دعووعا ضدا

وعرو  وععرونا وعع موةوواتنائناوعا ضادناور
ا
 .(447)" وال عدةووح اا اوتا  سوعالارعاوعنض ا

ادداضوال دد اءوا ددضرتوالار عدد وو دد  والاا دد وةودد وعددوواودد  ووالاعط،وعع كدد ووان دد وح ن دداوات غددهوا ددادةو

الا ا والاا ع والة ر  ،توووالعضعواا وتااتراقوا وتاطن ،وعاضوكاندهوال حدضاملو واد وع ااد ودااة د وعادضو

ضتاتاملوالاردن ددد ،وعاشددد ضةهوعددد والعدددضعوعدعددد ملوةدددضداوعدددوودتاتا ددداوا ددداعضملو ياددداةوالعدددضع،وعة  ددداو ا كدددهوالددد

ك  ددد وعتدددراملو( 9-9)،وعا دددا اةهوالنددد املوالاردن ددد والاغ غدددت،و ةددداا و تدددراعووتددد وو(448)عال ا دداوعمادددا ةوا وتاطنددد 

بعددددضواوو مدددداع ملو ددددتوعسددددح ةوا ددددىوالودددد اطوالغ  ددددديوعنددددا،وعن  مدددد ول ددددغووالعددددضعوعانةوددددافوا نادددد وال ددددد اءو

 .(449) ا  وا ىوا ب فل  ق املوا عاكة و 

ا رملوالن ادةوالعاع ول ند املوا ةدلح والاردن د و ةة دفواةدضادوا اتاداوالعاع د وة دىوالاراضد  والةد ر  ،و

ا ددىوالاراضدد  والةدد ر  ،و اددضفوكةدد و عددا وو77/ال دد اءوا ددضرتوو0791اار دد هو دد  والعودد  ووعددوواودد  ووالاعطو

نددددد كو،وعتددددد لاوو– دددددىوعن نددددد والوددددد  وعةدددددة ووا ضدددددادرة،وعالا ددددداعضادول  قددددد  وا عددددداكم،واندددددضوعتدددددتوال ددددد اءوا

 كاع دددددهوالا اددددد وا ضرةددددد ووالةالةددددد و ددددد  والةدددددافيوعالعوددددد  و،وعااددددد ملواةددددداعضول  قددددد  وا عددددداكموعددددد والنددددد املو

الة ر  وعالع اا  ،و   والةالالوعالعو  ووعوواو  ووالاعط،والاو وواض طوع د وع د ر  وعادفواطديقوالندار،و

،وععدد ومدد اوتن ددهوالندد املوالاردن دد و(450)الغدداءوالع   دد والعةددة   وادكوا ددىو111طضندداولندد اروعم ددموالاعددووراددمو

 .(451)0799ع ات  وة ىوالاراض  والة ر  وح ىوالةالالوعووكان ووالةافيو

                                                           
 .893-898  ص 8019مس  يوسف ععوال  حرف رمطمس وتحيي  امسيورل   م (446)
؛ ممس  محمد الدروي   بد ا  راشطد العر طمس  امردس  طك 88  ص1نبمل سممال  سلسلة الني  السممك    (447)

 .819  ص1998حرف رمطمس    ممس  ماسسة حممدل للنشر  
 .899يوسف ععوال  الم در السمب  ص  (448)
؛ ممسطط  محمططد الططدروي   بططد ا  راشططد 8013تشططريس امول  19   ططك (1198)جريططدل الدسططتور   مططمس العططدد (449)

 .899العر مس   فحمك مشرمة  ك مسيرل امردس الحديث  ص 
  .01   ممس  محمد  مل   الم در السمب   ص 991سليممس موس   تمريخ امردس السيمسك  ص  (450)
 .                            393/ 1-لبيممة   رامردنية  رم  ا–الدار العربية للودمئ   ملف العمل  العربك  والعرممك السورية   (451)
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الاواووعودددددارك والاردوو( ا دددد ائ ت)اعددددضوالاردووعدددددووالناح دددد وا قغ اا ددددد ودعلدددد وعدددددوودعطوا  ا  دددد وادددددضو

عددوواعكاندداملواع  دد وععدداواضعدداول  ع كدد وتالاعددت،وا ولددموكانددهورعز دد ونةدد اول ادد قوال ائددتوتدد ووعدداو   ةدداوالاردوو

اندددووعدددووا ا ددداوا ضرةددد ،وكددداووعراءوعاضعد ددد وا ودددارك وة اعدددتو  ا ددد  و% 11 ةدددووا ودددارك واعدددادطو ددد كو

وةوو لاوةاعتوةةة  وع  ا،وم وال دتوالنا   وال  ولمو دا  صوعنداوالاردووبعدضو
ا
عداا   وعاار   وا ي

اننددداولدددووندددضاتو ددد قوا زا دددضاملواندددضو" احدددضوا ةددد عل ووالاردفددديوادددائيوووة دددىواوددد وعددداوتددد ووتددداو(452)0799حددد رو

    ناوم  وا  ح  وعل ن ل اوعا   ضعو،وناوو ون ح وتو و نض ورد و د  تومز  د و ض دضة،واعداوا اواد ن او

لدمووو0799،وكاوور  وا  اوا حة وواووعاو اد وتدالن ةوةدا و"الن  وعا   اولا،واورعاووالاردن ووك  او امزة

 .(453)تردوتالن ةوعلةوويةتردوتالة ا  وعكوناوية ضعضواة ةوا ح روع وا  ائ تية

عااعدهوت نا د ماوو0791حاعطوا  اوا حة ووا ا  اروالانارروع والضعطوالع ت  وال  وا  دهو حد رو

للح   لددد ودعووال  ددد توعمدددضداوا دددىوحالددد والعزلددد وال ددد و حندددهوتدددا ردووبعدددضوااددد اجوا ناععددد والا ةددد     وةدددا و

عا ا داورد و لدداوكةد والدد   والدضاا  ول وددع والع  ديوالاردفدديوعالا ةد  ن وردد والاردووعةدض وا ما ادد و،و0790

 .(454)تال ا فوا نا دواعا والعضعوال    في

،وتونددداوادددضوادكودعراو  ا ددد اوعلددد موةةدددة  ا،وو0791تدد روا  ددداوا حةددد ووودعر ورددد وحددد رواوددد  ووةدددا و

رددد وا  دددضاووالع  ددديورددد ودائددد   ووعادددضاا ا ووال احدددضةورددد ولندددضوادددا و  دددضناوالة ايددد  و"عرددد والةددد اقوناةددداويع دددلو

ن ددداقوعددداو    ددداوة  نددداوال ا ددد والنددد عيوعدددووا ودددارك وعالا ددد ا ورددد والع دددتوالع  ددديوا ودددتركورددد وعع كددد وا حدددلو

الزاحدددفوالددد  و تادددضدوك اننددداوالع  ددديوك ددداوعع  دنددداوالع  ددديوتا ددد  ،و( الا ددد ائ   )عا ح ددداةوعرددد وع ا  ددد وا ب ددد و

عاوفع  او ناةناوعوواما ا وت نائناوال ااي،وح دالو كد ووعما عداوعاة داوعنة داوا  داو د   اوعالةان  ور واطارو

 .(455)" نا وناةاوعاعااوعيةا   واوو     وت ة عل ا اوال طن  وعالن ع  وعالضعل  

اووعةدددد الاملوا  دددداوا حةدددد وولابر دددد وعاضعد دددد وعةددددام  وا قدددد غوالاردفدددديو  ضدددد وعددددوواددددعفواعكان دددداملو

 (.ا  ائ ت)ووتناءوعما  واردفيوعاٍتوععنةموكا توت نارة والاردو،وعاةاناد وتو

،وواندددضواشدددارملوع ا ددد و0791عة دددىوالددد الموع ددداواو دددرووبودددوووعودددارك وا قددد غوالاردفددديورددد وحددد رواوددد  وو

عيعد دو لداوا دىوالادضر  و(الا د ائ    )كة رةوا ىوكااءةوال حضاملوالاردن  ور وااال اوع والن املووووووووووووووووووووو

 لاوادد روال حدضاملوالعةددة   وعدووع ددضاووالناداطوععع اتادداوتالعدضع،وعالارضوال دد و نا دتوة يادداوعوعالاةدضادوعكد

                                                           
 .839  ص 8010  بيروك   831ال يد  اميوبك  ش ريمك  مجلة شاوس  لسيينية  العدد  (452)

  بيططططروك  منظمططططة التحريططططر الفلسططططيينية  8013-8018 بططططمس مططططراد  الططططدور السيمسططططك للجططططيال امردنططططك  (453)
 .819  ص 8013

 .831سمب   ص  ااد  مئ  سعيد  الم در ال (454)
  لنطططدس  8011-8011سمسطططة و شطططروس  ممطططم مطططس التطططمريخ  –مجمو طططة سيمبطططمك جرلطططة الملطططا الحسطططيس  (455)

 .939  ص 3   8011شرعة ميموي للنشر  
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 ة  هو دزءو( ا  ائ ت)،وك اوا اهوالن املوالاردن  وة ىو(456)ةض وا  ادماور وعة روط  توا ىوع ضاووالنااط

 .(457) ائ تعووا اتااور وع ا   والن املوالاردن  وال  وان و ملوة ىوط طوا ق ا وعاا  ماوة ىوا 

عادددددددضوا دددددددا اةهوالنددددددد املوالاردن ددددددد وح ا ددددددد وا ق اددددددد والةددددددد ر  وعدددددددووا ق ددددددد وا قن ت ددددددد وععنددددددد والنددددددد املو

عدددووالالاادددافوحددد طوا قنددداووالايةددد ول نددد املوالةددد ر  وعتددد لاواعندددهوالنددد املوالاردن ددد وا ح ا ددد و( الا ددد ائ    )

ن د وعد والند املوالةد ر  واووعودارك والند املوالارد. (458) ا رودرةاوعدعولوعا قنداووالايةد ول ند املوالةد ر  

عالع اا ددددد وعنعدددددهوالعدددددضعوعدددددوو  ددددد   والع   ددددداملوال ق ع ددددد ورددددد وا قددددد  ووعا برتاددددداوة دددددىوالااددددد طوا دددددىوعادددددع  و

 .(459)الضاات

ةدددوونادددائجوع  ددد وتال ةدددض ولددديردووبعدددضواوواوددد اهوارضوا قددد  ووتدددضعاءور ددداطوو0791ا دددا ملوحددد رو

الاردن دد وو– ،وعيادداوةدد دةوالعيادداملوا  دد   وا قدد غوالاردفدديوالدد  وكدداووع ادد و نددض  وعددوو اندد والددضعطوالع ت دد

،واعدددداوعدددد وا حك عددد والةدددد ر  وانددددضو(460)0791ال ددد وا عددددهوة دددىواودددد واةدددديووعوددد عتوا   ةدددد والع ت دددد وا اادددضةو

   رملوالعيا وا ىودر  والا ة لوعالاعاعووع والاردو،وك اواة نهوا حك ع والا فةد  و د  وال ابد وةود وعدوو

وتاةدادةوو(462)عا  د والد ئ مومد ار وت عدض و. (461)اوع وا حك ع والاردن  ة دةوةيااتاو0791او  ووالاعطو
ا
اد ارا

 .(463)0791العيااملوع والاردوور وا باعموةو وعوواو  ووألاعطو

                                                           
مجلطططة شطططاوس ( التسيطططيي والتنفيططا) 8013يلعططك احمطططد مسططل   مشطططمرعة الجيطططوال العربيططة  طططك حططرف العطططم   (456)

 .19  ص8010   بيروك   نيسمس 803 لسيينية  العدد 
 .118احمد  بد الرحي  السريم  الم در السمب   ص  (457)
 .891ممس  محد الدروي   بد ا  راشد العر مس   فحمك مشرمة  ك مسيرل امردس الحديث  ص  (458)
 .191مجمو ة بمحديس  الم در السمب   ص  (459)
امردس السيمسطك والمعم طر  ؛ سطليممس موسط   تطمريخ 839-833 ااد  طمئ  سطعيد  الم طدر السطمب   ص  (460)

 .891  ص8091-8011
 .8013تشريس امول   81   ك (1139)جريدل الدستور   ممس  العدد  (461)
عطططططططططمنوس األول  11 -8091حزيطططططططططراس  80/ 8011عطططططططططمنوس األول  11 -8031آف  13) : طططططططططواري بومطططططططططديس(3)

ئيس الدطططمنك للجزائططططر بعططططد   و ططططو الططططر ( ططططواري بومطططديس) طططو محمططططد ابطططرا ي  بوسروبططططة والمعططططروف بمسططط  (: 8011
امسططتقرل  اسططتيمي اس يحتططل مومعططًم متقططدمًم  ططك جططيال التحريططر الجزائططري  وتططدر   ططك رتططف الجططيال حتطط  ا ططب  

 80دوس اس يتسلطط   ططس من ططبم عططوزير للططد مي  و ططك  8093وزيططرا للططد مي دطط  نمئبططم لططرئيس مجلططس الططوزراي سططنة 
 طبم  : للمزيطد ينظطر. 8011الطرئيس  حعط  حتط   طم   ايم  بملرئيس احمد بس بلم  وا طب   طو 8091حزيراس 

  عليطة (غيطر منشطورل)  رسطملة ممجسطتير 8011 -8031نوري  طمدي   طواري بومطديس ودورض العسطعري والسيمسطك 
 .1991التربية  جممعة ديمل   

 .8013تشريس امول   89   ك (1131) جريدل الدستور  العدد (463)
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فةا  صوع او نض ،واووا  افوا ود فوللقد غوالاردفديوة دىوالد الموعدووعاضعد اداوكداوولداواود وع دمو

تدددددد ووالاردووعتدددددداق والددددددضعطوالع ت دددددد ،وعة ددددددىوع دددددداووردددددد و اةدددددد ووالعيادددددداملوعكةدددددد والن  عدددددد ،وع مدددددداع والادددددد  م

 .الاردن  و–ا ب   والعيااملوا     و

اوددد  ووالاعطوةددددووحالدددد والا ددداعووالع  دددديوردددد وا مدددال ووالة ايدددد  وعالعةددددة  ،و/ عةبدددرملوحدددد رواكادددد ت 

ع  ةتو لاوالا اعوور والا ةد لوالعةدة  وتد ووالند املوا  د   وعالةد ر  وعالاردن د وعالع اا د وعالةدع د  و

 (464).عا وارك والاع   ور والنااط

،واضددتواوو ن دفوو ارمدداوعدد واووا ق دد  والع ت دد ،واك دد ملو0791اودد  ووالاعطو/   اادهوحدد رواكادد ت و

 .(465)(ا  ائ ت)ت   ملوا ةوعلةووالةاداملواا  وا ىوا نافوالنااطوعاض طوا ااعااملوا ضاش ةوع و

،و(ا دددد ائ ت)ةددد و دددد  ولنندددتوالةدددديووا دددىوع  ةدددوواووفعدددزعو لدددداوا دددىوا ددددا وال   ددداملوا ااددددضةوتاااعددد و 

 .(466)عا ا ضا وا لح واع  ة  ووحض ة وععا  رةواضوا ق   والع ت  

عااددددلوالدددد ئ موالةدددداداملوة ددددىوا ااعاددددامل،وع ت ددددغوتدددد لاوالا اددددادوالةدددد ا   وع عددددالوت ا دددد وا ددددىوالدددد ئ مو

   داملوا اادضة،وع داوحااخوالا ضو ك وايااوتوناوع   ولنض طوعافواطيقوالنار،و ناو ويةا   وعاارتد وال

 (467).اضو  د وا ىو ضع روا ق غوا    وعاغا ار 

،ور دددال و0791عاة دددوواضدددتو لددداواعدددا وعم دددموالودددع وا  ددد  ورددد والةدددادووةوددد وعدددوواوددد  ووألاعطو

( ا ددد ائ ت)ع   ددداوا دددىوالددد ئ موالاع  كددديون ةةددد وو كددد واياددداوع ااناددداوة دددىوعادددفواطددديقوالندددار،وعناتدددتوالتدددزا و

 . (468)راض  والع ت  وا اا  وع وا اناملودعل  تا فسحاروعوو    والا 

 دددددداىوع  دددددد وا بار  دددددد والاع  ة دددددد وكةدددددد نم ،وا ددددددىوا نددددددافوالنادددددداطواضددددددتواوو انددددددلوال  ادددددداووعكا دددددد و

 مددد وة دددىوال   ددداملو: حا ددد  ،وعحددداعطواوو نتادددزوالا تددد ولضدددضءوالع دددتوالضت  عايددد  واعولاان دددلومدددضا ووالاعط 

                                                           
  881ططططممس العربطططك  طططك حطططرف اعتطططوبر   مجلطططة السيمسطططة الدوليطططة  العطططدد ابطططرا ي   بطططد ا  السطططرمك  الت (464)

 .01  ص 8013القم رل  

 .01   ص 8011سلي  ال ويص  امردس وح  الفلسيينييس  ك تقرير الم ير  دراسة ودمئقية  امردس   (465)
منت ط   طبري ؛ سلود  بد اللييطف  بطد الو طمف  91  ص 8013العتمف السنوي للقطية الفلسيينية لعم   (466)

 .811موس   الم در السمب  ص 
 .998  ص 8محمود ريمض  الم در السمب     (467)

؛ جريدل ام طرا   القطم رل  العطدد 191للمزيد مس التفم يل ينظر م دي  بد ال مدي  الم در السمب   ص  (468)
 .8013تشريس امول   81  38111
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:  ددددتوعاددددفواطدددديقوالندددداروردددد وا  اادددد وا حال دددد ،واعدددداوالةددددافيا ااددددضةواوو ندددداع وال ددددغ صوا ا عادددد وة يادددداوعددددووا

 (469).ا اااجوا ىو اامموع والا اادوالة ا   

كانددددهوع ددددا  وال   دددداملوا ااددددضةو اددددامواحادددد اءونادددد  والا اددددادوالةدددد ا   ،وع من ادددداوا  ا  دددد وا ضاشدددد ةو

 ا   وبودددووو،واواددد ملو  ضدددادطوالااتراحددداملوعددد والا ادددادوالةددد0791ععدددا،وعاشدددعاطوحددد روكض دددرةواددديطوحددد رو

 (470).عافواطيقوالنار

–عرددددد ونة تاددددداول  ددددد اتوالع  ددددديو( ا ددددد ائ ت) شددددداةهوا بار  ددددد والاع  ة ددددد واغاددددداوال دددددرملو  ا دددددتااو مدددددا و

الا دددد ائ   وبةددددد  وا ددددا ضا والعددددد روالةدددديووالدددددناو،وعاددددضوااددددد ملواع ددددتولدددددضا والاطدددد افوا ا دددددارة ولاددددداو

 (471).الاش ضاكور وعن ن والة يم

و0791،وردد والةدداعووةودد وعددوواودد  ووالاعطوBrezhnev (472)( ددضوت  من ددفل  ن) ار ددتوالددزة موالةدد ا   و

ردد و  ددارةو دد يع وا ددىوالنددام ة،وا ا دد وك  دد م وووAleksei Kogygin  (473)(ال ة دد  وك  دد م و)،ورئدد موع رائدداو

ع وال ئ موان روالةاداملوعاط عاوة ىوا واعراملوا قار  وتد ووالا ادادوالةد ا   وعال   داملوا اادضةول ا تدتو

،وعة ددىواودد وةدد دةورئدد موالدد  راءوالةدد ا   وا ددىوتدديد ،واتددضروالدد ئ مو(474)ادداقو ض ددضول اددفواطدديقوالنددارا ددىوا 

                                                           
السططر    ترجمططة اليططمس  رحططمس  بيططروك  دار الحططروف سططيدنك بيلططك  الحططروف العربيططة امسططرائيلية و مليططة  (469)

 .381  ص 8001العربك للنشر  
(470) Confidential. U.s. State department center of Middle East Internal Foreign 

Affairs, 1970-1980, film 26, No.22. 
 .819  ص (ك.د)  اعتوبر  ك استراتيجية العملمية  القم رل   مل  العتف 9جممل حمداس   (471)

سيمسطك ورجطل دولطة سطو يتك  ولطد ( 8011تشطريس الدطمنك  89 -8099عمنوس امول  80)ليونيد بريجنيف   (472)
 طططك موسطططعو   8038 طططك اوعرانيطططم  وح طططل  لططط  شططط مدل ال ندسطططة الزرا يطططة  انطططط  الططط  الحطططزف الشطططيو ك  طططم  

  وتقلططططد من ططططف رئططططيس مجلططططس 8019-8091وا طططب  اممططططيس العططططم  للحططططزف الشططططيو ك السططططو يتك بططططيس  ططططممك 
مجمو طة مطالفيس  النطمر والجليطد  اممبرايوريطة الحمطراي مطس الم طد : للمزيطد ينظطر( رئيس الدولة)السو يك ام ل  

 .19-13  ص 8001ال  اللحد  بيروك  

  سيمسططك ورجططل دولططة سططو يتك  رئططيس وزراي امتحططمد السططو يتك (8019-8099شططبمي )اليعسططك عوسططيجيس  (473)
:   وعططمس يعططد مططس الم طططلحيس السططو يك ومنم سططًم للططز ي  الشطططيو ك ليونيططد بريجينططف للمزيططد ينظطططر8099-8019

؛  بطططد الو طططمف العيطططملك  موسطططو ة السيمسطططة   بيطططروك  الماسسطططة العربيطططة للدراسطططمك 11-19الم طططدر نفسطططم ص 
 .131 – 139  ص 1   8009والنشر  

 .398 ص محمد حسيس  يعل  اليري  ال  حرف رمطمس  (474)
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وط دد وا دداوعددووع  دد واار  دد وكةدد نم واوو ا  دداوحددا وا ددىوع  ددك وع لدداوردد والعودد  وو
ا
الاع  كدديون ةةدد ووت انددا

 (475).الع روعا  ائ ت،و   اءوعاادواملوبووووالةضتوالةا   و غااءوالنااطوت ووو0791عوواو  ووألاعطو

 :ة ىوالنناصوآلا   و(476)  ا رملوا  وكة نم روةنضوا ا اةاوع والنادةوالة ا ه

 .عافواطيقوالناروع وتناءوالن املور وع ااع ا -0

 .191ةض ورتووعافواطيقوالناروتالن ارو -1

 .ةض ووال   وعووا  ائ توالافسحاروا ىوع اع اواضتوتضءوا ح ر -1

 .لنزات م وتضءوا ااعااملوت وواط افوا -9

ا  ملوال   املوا ااضةوعالا اادوالة ا   وعااعاامل،وبووووال  اتوالع  يوالا د ائ   ،وعا انداوة دىو

 .(477)تاضئ والاعااتور وا ن ن 

تنددداءوة دددىوو0791عاادددلوالددد ئ موانددد روالةددداداملوة دددىوال ضنددد ،ورددد وال احدددضوعالعوددد  ووعدددوواوددد  ووالاعطو

 (478). وك ضاملوالا اادوالة ا   

،ورد وا حداد وعالعود  ووعدوواود  وو Loyans Skyanter( لد رافمو دكان تر)الاعدووو  ندىورئد موعم دمو

،ور ددددال وعددددووال   دددداملوا ااددددضةوعالا اددددادوالةدددد ا   ،و ض غاندددداوبعنددددضو  ةدددد و م ددددموالاعددددووادددد راو0791الاعطو

عادضعهوالدضعلااوورد والةدافيوعالعود  ووعدووو(479)لانض موااتراووعوتركول افواطديقوالندارورد والود قوالاع دو

وا دددىوعم دددموالاعدددو،وحدددا وة دددىوالاال ض ددد وعددداوةدددضاوال ددد ووالودددعض  وال ددد واعانعدددهوةدددووو0791وددد  ووالاعطوا
ا
اددد ارا

 : (481)ة ىو( 111)عاضونصوالن اروو(480)الا   ه

                                                           
   بطططد 8013تشطططريس امول 18 طططك / 38119للمزيطططد مطططس التفم طططيل ينظطططر جريطططدل ام طططرا   القطططم رل  العطططدد  (475)

 .99  ص 8019المنع  زنمبيلك  تشريس  ك مجلس اممس   دمش   منشوراك وزارل الدقم ة وامرشمد القومك  

  .91يمر  جميل العمص  الم در السمب   ص  (476)
رل ال طططراي الططططدولك  يتنطططم   الو طططم  الططططدولك  ايلطططول امسططططود  حطططرف اعتططططوبر امطططيس  ويطططدي   عسططططينجير وادا (477)

؛ نطوال والطك  عطمر  العرمطمك السيمسطية الم طرية 381  ص 8019  1  القم رل  دار المومف العربطك  ي8013
  عليطططة امداف  جممعطططة (غيطططر منشطططورل)  رسطططملة ممجسطططتير (8018-8019)السطططو يتية سطططرل   طططد السطططمداك  –

 .19  ص 1981بغداد  
  .133بيرس غملك  السرف الم ري السو يتك  ص  (478)

  عليطة (غيطر منشطورل)  رسطملة ممجسطتير 8013-8019غفمر جبمر جمس   السيمسطة اممريعيطة تجطمض م طر  (479)
 .839  ص 1991التربية  جممعة تعريك  

 .8013تشريس امول   11   ك (38111)جريدل ام را   القم رل  العدد  (480)
  8019-8091امسططططرائيلك  –ور  يعمططططة  مططططراراك اممطططط  المتحططططدل بشططططمس  لسططططييس وال ططططراي العربططططك جطططط (481)

  منيططر 189  ص 8011  1بيططروك  ماسسططة الدراسططمك الفلسططيينية   مرعططز الودططمئ  والدراسططمك   ابططو ظبططك  ي
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ع الض و    والاط افوا وترك ور والنااطوالضائ وت افواطيقوالناروعاغااءو    والاة داطوالناال د و -0

 .حة وا  ا وم اوالن ارور وا  اا وكاا وال  و اا  غااوالاوا را،وايطواون  وةو ةو اة وعوو 

دة ةو    والاط افوا عن  وا دىوالضدضءواد راوبعدضوعادفواطديقوالنداروت نا د واد اروعم دموالاعدوورادمو -1

 .عتم   وا زائاو0799ال ادرولعا و( 191)

 دد وعنا دددض و،والضددضءوادد راوعدد وعاددفواطدديقوالندداروبعندددضوا ااعادداملوتدد ووالاطدد افوا عن دد وع اددهورةا -1

 . اضفواااع و ي وةادطوعودائم،ور وعن ن والو قوالاع و

،ولةدددووكةددد نم رواكدددضووام  ددد والضدددضءوتا ااعاددداملو ادددضفوراددد وحةددد و(ا ددد ائ ت)رادددضوالنددد اروعدددوو انددد و

( ا د ائ ت)الناووال  وا اااوالضعطوالع ت  وعال  و   و قزاوااا اد اور والدضعطوالغ ت د ،ولد اوااد  ملو

 .(482)(111)ناروعالنض طوتن اروعم موالاعووالضع  ووراموة ىوعافواطيقوال

ت اددددفواطدددديقوالندددداروعالعدددد دةوا ددددىوا دددد صوالةددددافيوعالعودددد  ووعددددوو( ا دددد ائ ت)الزعددددهوال   دددداملوا ااددددضةو

اودددد  ووألاعط،وك دددداوادددد روا م ددددموافودددداءوادددد ةوطدددد ار و ابعدددد وليعددددموا ااددددضةو،وعددددوودعطواة دددداءوا م ددددموال ددددرو

ععدوو اند و. (483)0791 ىوالنام ةو   والةاب وعالعود  ووعدوواود  ووالاعطوالضائ   و،وا ت هو  اوالن املوا

ع اءملوم  وا  ااند وة دىولةداووالد ئ مواند روالةداداملو( 111)اا وعاانهوع  وة ىوا اروعم موالاعوورامو

ووالددد ئ موانددد روالةددداداملو(484)الددد  واتدددضرواعددد اووا دددىوالنددد املوا ةدددلح وا  ددد   وت ادددفواطددديقوالندددار ،وك ددداوتددد ة

و0799لةددن و( 191)اوة ددىواضدد طوادد اروعم ددموالاعددووع كددضاوالااةدد روالع  دديولندد اروعم ددموالاعددووراددموع اانادد

 : (485)ع نصوم اوالااة روة ىونن ا ووا ا  ا و

 .افسحاروا  ائ توعوو    والاراض  وا اا  : الاع ى

 .ا حن قوا و عة ول وع والا ة  ن : الةان  

                                                                                                                                                                                

ل ؛ سليط800- 801  حسطس الجلبطك  الم طدر السطمب   ص 831ال ور ويمر  موس    الم در السطمب   ص 
 .190  ص 8003  بيروك  دار بيسمس للنشر  ( وممئي ودمئ )امسرائيلية  -حسيس المفموطمك العربية

 .811سلود  بد اللييف  بد الو مف  منت    بري موس   الم در السمب   ص  (482)
 .391نظم  شرابك  الم در السمب   ص  (483)
 .833موس   الم در السمب   ص  ؛ منير ال ور  يمر 331انور السمداك  الم در السمب   ص  (484)
    مجمو ططة ودططمئ   امتحططمد  امشططتراعك 8013- ططط8303سيطف الططرئيس انططور السططمداك  ططك  ططم  المعرعطة  (485)

   طططك ( 38111)؛ جريططدل ام ططرا    819  ص 8019العربططك   اممنططة الشططاوس السيمسططية والعرمطططمك السمرجيططة  
 .8013تشريس امول   13
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اووعود عتوالند ارو: (486)عضواوواا وتا حةضاووالاع روالا  د ا   وال ئ موان روالةاداملو  اوا  اان وب

ال  وة ضوة ىوعم موالاعوواضو نضعهوتاوالضعلااووالُعة  داووال   داملوا اادضةوعالا ادادوالةد ا   وبعدضو

ا  ا ملوعةةا وة ىواة ىوعةا  املوت يا اوعت ة عل  وااتد و ا داورد والاعاداتوالضعل د وال امند ،وا ديوةدوو

ااددلوة ددىوعودد عتوالندد اروتددضعووا واةتددراضوعددوو اندد وا وة دد وعددوواة ددائا،وةدديعةوة ددىواووعم ددموالاعددووع 

وة ددددىو اووا نااوددداملوال ددد ودارملوردددد وا م دددموكانددددهول ددداوام  دددد وكض دددرةوعالندددهواادددد اءواددد عر  وة ددددىوععنامدددا،و د 

و لا،واووالااة روا    ولن اروعم موالاعووعا  وكتوال ا وو  اءوا  او اع لوتا فسدحاروعدووالاراضد  

الع ت  وا اا  ،واعوا  او اع لوتا حن قوا و عة ول وع والا ة  ن ،وعلندضوكاندهومنداكواةاضداراملوع د ورد و

عوددد عتوالةدددي والددد  وة اددداوالددد ئ موانددد روالةددداداملو ددد  والةدددادووةوددد وعدددوو:  اونددداءودرا ددد والنددد اروات  مدددا

و شداوا داواو  ووالاعطواعا وعم دموالودع وعاللقند وا  كز د ،وعالد  و عدتوعدووالافسدحاروال
ا
كاعدتوا ا دا

  وة ددتو  ايدد  ،وا دديوةددوو،وا اادودداملوال دد و دد ملوت ندداوعتدد وورئدد موالدد  راءوالةدد ا   وال ة دد  وك سددق وو

،وةديعةوة دىوالاوك دضاملوال د و0791ال  و اروالنام ةوعاوت ووالةادووةو وا ىوالاا  وةو وعوواود  ووالاعطو

ن ددضوت  من ددفوعةدداءوا حدداد وعالعودد  ووعددوواودد  وو  نامدداوالدد ئ مواندد روالةدداداملوعددووالددزة موالةدد ا   ول   

 .الاعطوعووالعا وناةاوعاا راوالا  ا ملوال  و  ملوع وةضدوعووالع اتموالع ت  وا    وعا ضاش ةوتا ع ك 

ادددضرواع دددلوالاعددد وتدددا  افوالاردفدددي،واة ندددهوا حك عددد والاردن ددد واض ل ددداواددد اروعم دددموالاعدددووا قض دددضورادددمو

،و(191)اووحك عدد والاردووا اواض ددهوتندد اروعم ددموالاعددووراددمو"اءو  ددضوال اددا  و،وة ددىولةدداوورئدد موالدد  ر (111)

و0799ال دددادرورددد والةدددافيوعالعوددد  ووعدددوواوددد  ووالةدددافيوةدددا و
ا
وعا ندددا

ا
،وعاةابدددرملو نا ددد  وتالكاعدددتو  يددد  وا ا دددا

وولةي وةادطوعدائم،وعر وال اهوال  و نضتوا اوا حك ع والاردن د واد اروعم دموالاعدووا قض دض،ولد اواع دووةد

ا داعضادماول ن ددا وت دداو  ددز وادد ووا حدضعدوال دد ونددصوة يادداوادد اروعم دموالاعددووالاا ددر،و ر دداءودةددائموالةددي و

 .(487)العادطوا و ف

اووع اددددفورئدددد موالدددد  راءوالاردفدددديو  ندددداالموع امددددافموعدددد وا  اددددفوا  دددد  والدددد  واة ندددداوالدددد ئ مواندددد رو

 .الةادامل

الا ددد ائ   ورددد وعن نددد والوددد قوو– اتوالع  ددديوعكاندددهوع  ددد ونةددد وا  ددداوا حةددد وورددد واشدددكال  واغاددداءوال ددد

،و(ا دد ائ ت)الاع ددوو  كددضوة ددىو  ض ددلوع نا دد وادد اراملوالاعددموا ااددضةوعا ا ة دد وردد وعم ددموالاعددووالددضع  وة ددىو

،وع و اانددددلو لدددداوالاوتافسددددحاروا دددد ائ تو(الا دددد ائ   ) –ت تددددا اوا حددددتوالاعةددددتوللحددددضوعددددووال دددد اتوالع  دددديو

                                                           
منيطططر ال طططور ويطططمر  موسططط    ؛2778تشطططريس امول  18  طططك  (82713)قطططم رل  العطططدد ام طططرا   الجريطططدل  (486)

 .288الم در السمب   ص
منير ال ور ويمر  موس    ؛2778تشريس امول  18 ك    (1122)الدستور   ممس  العدد جريدل  (487)

 .282الم در السمب   ص



 

 

  109 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          ألازمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

 لميــاء صفــاء حســـن. د"        دراســـة تاريخيــــة "  0791_0791األردنيـــة  –العالقـــات السياسيــة المصريــة 

 

ولدد لاواددوووحددض والادد   وعال دد اتولددوو(111)عو( 191)الاعددموا ااددضةوالكاعددتوعالودداعت،وتندداءوة ددىوادد ارو
ا
،وعاياددا

 .(488)  ا  ور وا ن ن 

اننداون الد وتافسدحارو" 0791عم والاع وال  و كض وا  اوحةد وورد وا اتداورد والاعطوعدووكدان ووالةدافيو

 وننضدتوالافسدحارو،وعاننداو0799ا  ائ توالكاعتوعووكتوارٍضوة ت  واحا تااوعن وا باعموعدووحز د اووةدا و

اننداو وننضدتو......عوو  و زءوة ىوحةاروا و زءوآا ،وعم اوا  افو مع ناون كضوا عرةوعحدضةوالافسدحار

ا واةدددد   وعمدددددزعءةواعوعنادددد دة،وعاووال ةددددد   والعاعدددد وعالياائ ددددد و مدددد واوو كددددد ووعدددد والا  دددددلوالع  دددديوبودددددكتو

 .(489)"ع حض

  ض ددلوع نا دد وادد اراملوعم ددموالاعددووالددضع  و: عط ركددزوا  دداوا حةدد ووردد وا اتدداوة ددىوويودد واةاضدداراملوالا 

ةدددددددض والدددددددضا طورددددددد و: عالةدددددددافي. ،وال ددددددد و اندددددددلوالافسدددددددحاروالكاعدددددددتوعدددددددووالاراضددددددد  والع ت ددددددد (111)عو( 191)رادددددددمو

اوو دددداموادددد ووا ا دددداتوة  دددديوشدددداعتوا ددددىو   دددد و: عالةالددددال. ردددد واطددددارودع دددد ( ا دددد ائ ت)عااعادددداملوعضاشدددد ةوعدددد و

 .(490)ع حضالاط افوالع ت  و  االوة ىوا حتوبوكتو

 ضددضعواوورؤ دد وا  دداوا حةدد ووكانددهوعا ا ندد وععااع دد ،واالودد ة  والضعل دد وا ةددا ضةوعددووادد اراملوالاعددمو

وةدوو لددا،وادوووالا  دداتو
ا
ا اادضة،وكاندهوكا  دد وت نةد روا  دداوا حةد وول ةدد   والن د  والا ةد     ،وا ددي

وردد ور  وا  دداوا حةددد ووعمدد وال ح ددضوالندددادروة ددىواةدد   و
ا
الن ددد  وعلدد موا ح دد طوالانا اد ددد والع  دديوكدداووع  دددا

 .ال  ورت اوكاووالةاداملويةاىوالياا

ا ددا اتوالدد ئ مواندد روالةدداداملواوو انددلوامضاادداوعددووعراءو  دداوا حدد روعال دد و  عدديوا ددىواغ  ددروا نددايو

الة ايدددد  وع ا  دددداوا  ددددا وال اكددددضةو ااعادددداملوالةددددي ،وح ددددىو  ةددددنىو  دددد والاادددداعضوعددددووع كددددزوالندددد ة،وع دددد و

ةوعالا اددادوالةدد ا   وا ددىوة   دد والاادداعضوعالن ددا وتددضعرواك ددرواعال دد وعاددضونادد والةدداداملوردد وال   دداملوا ااددض

 .(491)الارا  وا نا ض و ح اكوة    والةي و0791انضوم وملوح رو. كيوالاع  و

ردد وحدد وواةانددضو. لنددضوآعددووالةددادامل،واووام  دد والا اددادوالةدد ا   و ة ددووت ددضوالددضعطوالع ت دد وتالةدديو

ع و ددد  اوبعدددضواووا دددا اةهو.   ا ة ددداوال   ددداملوا اادددضة( ا ددد ائ ت) وتددد ووالدددضعطوالع ت ددد وعاووا ددد اروال ةددد  

 .(492)او  ووالاعطواغ  روا  افور والو قوالاع و/ح رواكا ت 

                                                           
              مردنية  ك العرممك الدولية  تحليل من جية القيمدل السيمسية امويكسملد ابرا ي  العر  (488)
  2772  علية العلو  السيمسية  الجممعة امردنية  (غير منشورل)  رسملة ممجستير (2791-2772)

 .287ص
  لندس  2777-2791و شروس  ممًم مس التمريخ  ةسمس –مجمو ة سيمبمك جرلة الملا الحسيس  (489)

 .287  ص8   2773شرعة سمير ميموي للنشر  
 .287سملد ابرا ي  العرمويك  الم در السمب   ص (490)
امسرائيلك  ترجمة حسيس  بد  –سموندرز  الجدراس  امسرع سيمسة  ملية السر  العربك .  ط مرولد  (491)

 .83  ص2739الفتم   واشنيس  مع د المشمريي اممريعك لدراسة العمليمك السيمسية وامجتمم ية  
د مفتر  الير   حرف اعتوبر مماا حدث  ي م ومماا حدث بعد م  بيروك  يس  يعل   ننمحمد حس (492)

 ؛ 263  ص2731
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وة ددىوا  اددفوالاردفددي،و اددضفواشدد اكاوردد وال ةدد   و
ا
 ضددضعواووالانددارروالاع  كدديوا  دد  ،وافعةددموا مات ددا

وردد و ن  دد وع دد رو
ا
و(493)ال ددا والغ ت دد عاة ائدداودعرا

ا
وااةدد وتددتوكدداووعا  اددا

ا
،ولددمو ةددووا  دداوا حةدد ووع اانددا

 .(494) اضفوا اعادةوالة ادةوالاردن  وة ىوال ا والغ ت  ( ا  ائ ت)ل  وارك ور وا ااعااملوع و

  

                                                                                                                                                                                

Beatrice Makar, Egypt's Foreign Policy and Its Role as a Regional Power, a master 

thesis, Webster University , 2007, p.:20. 
 .279  ص2772س الدمنك   بيروك  تشري(87)  مجلة شاوس  لسيينية  العدد كش ريم (493)
 .1337تشريس امول   17  23961العدد   6  ا ك شلي   الم در السمب   (494)
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الدور املصري في مؤتمر القمة العربية في الجزائر وتداعياته على : املبحث الثالث

 .يةالاردن –العالقات املصرية 
ااترووال ئ مواند روالةداداملوعالد ئ موحدااخوالا دض،وةندضوعد    والن د والع  ديورد وا قزائد ول  دضةو

كدددداووال دددضفوعددددووةنددددضوا ددد    ،وة ددددىوحددددضواعض دددروع  دددد واار  دددد وع دددد و. (495)(0791اوددد  ووالةددددافيوو19-11)

ا د راملوا  ا اد وا  اة توا ر ،ومد والنةد ورد والاعاداتوال امند وعا  ح د وال د و  د و اداوالاعد والع ت د وعال

 .(496)ل  اع ووالع  يوعالضع  وعك عفوا  ا   وع والعضع

ع  ددهوالاعاندد والعاعدد و قاععدد والددضعطوالع ت دد ودةدد املوا ددىوع راءوا بار  دد والعدد رو ح دد روا دد    و

،وعادضوحدضدملوع د و(497)0791ال  و   ضو     والن  ،وع لاور والةدادووعالعود  ووعدوواود  ووالةدافيو

- :(498)ا بار   وال  وو   ضاحة ووبووووالنناصوآلا    ضعطواة اطوع راءو

 .ة ضوالع توالع  يوايطوح رواو  ووالاعطوع ن  موناائما -0

 نةدد موة دددتوة  ددديوعودددترك،وت ددداورددد و لددداوا ددا ضا والدددناووالع  ددديوعالعياددداملوالع ت ددد وعددد والض دددضاوو -1

 .الا ن   وة ىوا اوو  ا اتااوا ما والع روايطوا ح ر

د والع  ددددددديوعا ودددددددتركوت تدددددددااواددددددد ةوحا ددددددد  و ض دددددددضةوع  ا ددددددد وو  ددددددداواعز دددددددزوال وددددددداصوالااا دددددددا -1

 .الا  ة اراملوعا واري وا وترك والع ت  ولياا ادوالع  يوالناعي

 .درا  وال واصوالع  يوعن اا اور واوناءوالنااط -9

كانهوالضة ةولعنضوا     وعووا توعن وعنة  والاا   والا ة     وحلو  ة توالوع والا ةد  ن و

 .(499)الةي وال  وكانهوال   املوا ااضةوعالا اادوالة ا   ويةع اووعووا توةنض ر وع    و

ا اددلوا ددد    عووة دددىواووعنة دد والاا  ددد والا ةددد     وا  ةددتوالوددد   ول ودددع والا ةدد  ن ورددد وعددد    و

الةي ،وال رواووا حك ع والاردن  واةتراهوة ىو  داوالنن د وعدوواديطو ااةداملوت قدهوالا  د فيوالد  وندارو

 ةدددوو
ا
اووعحدددضةوشدددع وال ددداا ووة  نددد ،وعادددضو ددداءملوعددد    املوار اددداوعندددات موعتاركدددهو: "ا  ددداوا حةددد ووادددائي

ت حض وعضارك وع موالانا دارو م دموو0711م  وال حضةوت ووال اا ووالو ا  وعالغ ت  ،وعات عهور ون ةاوو

بعددضوال حددضةولعددا والاعدد وة ددىوا ا دد ا،و عدداوعددوو  ةددتوالوددع والا ةدد  ن ،وا دد و ددنصوة  دداوالض ددا روالاردفدديو

،وع وننةدد وعدداو نة دد والاا  دد وعددوودعروردد وتندداءوا دد  وا ةدد  ووع ا ةدد والدد   وتالن دداطوعا ق ددادوح ددىو0711

                                                           
  الجممعة السيمسية وامدارل العممة الدراسمك منشوراك دائرل  بيروك  2778الودمئ  العربية لعم   (495)

 .698-693  ص833ك  وديقة رم  .اممريعية  د
امسرائيلية  مرعز الدراسمك الفلسيينية  جممعة بغداد   –واك الم رية ماتمر جنيف واتفممية   ل الق (496)

 .3ص
 .2778تشريس الدمنك   22 ك   (313)الر ي   ممس  العدد جريدل  (497)
الر ي   ممس  العدد جريدل  ؛2778تشريس الدمنك  29 ك   ( 8279)ام را   القم رل  العدد جريدل  (498)
 .2778تشريس الدمنك  29  ك  (317)
 .237  ص1سليممس موس   تمريخ امردس  ك القرس العشريس    (499)
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عاادددافوت قدددهوالا  ددد فيوانددداو ويةدددا   واوو اادددضثوتا دددموالا ةددد     ووع واةدددا   و. (500)" ان دددلوالن ددد 

 .(501) والاردوعنة  والاا   والا ة     والااضثوتا موالا ة     ووا ن   وور

عادددددعهوا حك عددددد والاردن ددددد وع  ةدددددزاملورددددد وا ددددد وا قزائددددد و ااددددد  وة دددددىوار عددددد وننددددداصوةبدددددروةياددددداوالا  ددددد فيو

- :تالن ط 

،و0799انندداون الدد وتافسددحاروا دد ائ توالكاعددتوعددووكددتوارضوة ت دد واحا تادداوردد وا بدداعموعددووحز دد اوو"

 واةددد   وعناددد دة،وع مددد واووعاننددداو وننضدددتو .عاننددداو وننضدددتوالافسدددحاروعدددوو  و دددزءوة دددىوحةدددارو دددزءوآاددد 

 كدد ووال ةدد   وةاعدد وعدد والا  ددلوالع  دديوبوددكتوع حددض،وك دداون  دد وعددووالاطدد افوالع ت دد واوو دد عووا  دداوت يادداو

عاننددددددداوتال ةدددددددض ول ن ددددددد  والا ةددددددد     وفعتدددددددرفول ودددددددع و. عحدددددددضةوالالتدددددددزا وععحدددددددضةوالددددددد اضوععحدددددددضةوالنضددددددد ط 

رد و ا  د والارضوالع ت د وا اا د وك  دا،وا دا ةووالا ة  ن وتاناو ن    وع  ر ،وعانناوبعضواوونن  وت ا ضنداو

ام نددداوردددد وال  ددديوالاردوواوو  اددددارعاو ناةددد موا ةددددانضتوالددد  و   ددددضعووعنةدددا وا حةددددموالددد  و  الضدددد ووع ندددد رعاو

واعوالا ادادو
ا
ح  تاموعااا ارمموتا ااااءو م  ول مو اهواش افودع  وعاا ضواعاوا اوكان او   ضعووالضنداءوععدا

عاننداو ونداك موتا دموالا ةد     و،وا ننداو وفةد مولغ رنداوت ةدتومد او. وول  داوعداو   دضعو اعوالانا اطوةناو  ك

 .(502)"الادةاءواا ع ول موعحضمموا حاروالك   

عرددد والةدددد اقوناةددددا،و كدددضوا  دددداوا حةدددد وولفددددح ا والة ا ددد والك    دددد وردددد والةالدددالوعددددووكددددان ووالةددددافيو

ع  ادداروالن ددادةوال دد و   ددضماومدد اوعدداوار ددض،ولةندد و وو،وافدديو وار ددضواك ددروعددوواوو  دداروومدد اوالوددع وحنددا0791

و  ددد وا وندد توعدددووال تدددا  و
ا
ار ددضواووا ا دددتوعةدد عل  والا  ددد وةددووشدددع وا ةددد  و،وع و ر ددضواوواكددد ووط اددا

ة دددىوشددددع وا ةددد  و،وك دددداواووال ددددا والوددد ا  واةددددا   واوو نددددفوة دددىواددددضعيااوعاوو  دددد ضوح دددىولدددد وكانددددهو

 .(503)عحضما

دفديواووالدضعطوالع ت د وااطعد ورد واةاضداروعنة د والاا  د والا ةد     وا  ةدتوك او ك وع  د والاةدي والار 

 .(504)الو   وعال ح ض،وعكاوو تضوعووا  اءوا ااااءو  ااروتاوالوع ور وال ا والغ ت  والنةا وال  و   ض 

ة ددددىواودددد و لدددداو عاددددضوا  دددداوا حةدددد ووت قددددهوالا  دددد فيورئدددد موالددددض  اووا  كددددي،وعع ة دددداوالشبصدددد  وةضددددضو

ال اددا  وا ددىوال  دداضوعدعوددلوعت ددرعملولودد ووع  دد ونةدد ةوحك عاددا،وتوندداو و مدد  وعددن وعنة دد والاا  دد وا ددنعمو

الا ةدد     وحددلو  ة ددتوالا ةدد     و،واوومدد اوالاعدد و مدد وار دداؤ وا ددىوعدداوبعددضو ا  دد والاراضدد  وا اا دد ،وعاددضو

 .(505)0791اكض ووا  اوا حة وور وا اتاوال  والنا ور والاعطوعووكان ووالاعطو

                                                           
 .83ص  الم در السمب   محمد  طم  امردس  (500)
 .297  ص2محمود ريمض  الم در السمب     (501)
 .2778تشريس الدمنك  17 ك   (322 )الر ي   ممس  العددجريدل  (502)
 .17-13ماتمر جنيف واتفممية   ل القواك  الم در السمب   ص (503)
 .1328شبمي  18   دنمس ابو  ودل  مقمبلة (504)
  سليممس موس   تمريخ امردس السيمسك المعم ر  138احمود الل م مة  الم در السمب   ص (505)

 .217ص
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واوو   دد ول عدد روال دد رةوا حن ن دد ول  ادد ،وععدداو  ةددوواوو كدد ووة  دداوحدداع 
ا
طوا  دداوا حةدد وو امددضا

ردد وا ةددانضت،وحدد وو  ددن وع  ةدد والن دد والع ت دد و لدداوا حددلو نة دداو اةددىوتدداةترافوةدداطايوع و   دداوحددلو

ورد وم عد والاعدم
ا
وكضعلد وعل ةدهوة د ا

ا
ا اادضة،ووالااضثوكضعل ،وعلمو ااررواعو نا توكضعل ،وعلمو انضواراا

ع و   دداوحددلوالا دد  هوتددو وعنة دد ودعل دد ،وع و   دداو دداارةو عو  وشددكتوعددوواشددكاطوالا ة ددتوالضت  عايدد  و

 .(506)  كوةنضوالع روع عضوالضعطوالو  ل  ،وعتضعوو  واةترافودع  

اوواتدددددد اروالدددددد ئ مواندددددد روالةدددددداداملوة ددددددىواةاضدددددداروعنة دددددد والاا  دددددد وا  ةددددددتوالودددددد   وال ح ددددددضول وددددددع و

وعةداروشد ا ،و ووعداو د تر  وة دىو لداوعاد مول غا د ،وع د ك ووالا ة  ن وكداووع
ا
ةدارواةداؤطورد والاردووعاح اندا

ة ىوحةداروا  ادفوال حدضع ،وع د د وا دىواغ  د والد عووالاا    د وععدووودمو ةزةد وال حدضةوالع ت د والنا  د و

 .تزرتوت عروالاا ا وت وواتناءوالوع والع  يوة ىواا  واليا 

( ا د ائ ت)  وا قزائ ،وا د وا دا  ارو  ا د وا حةد والنا ديوا دىواوو  سدح واعاوالن  م وألاممور وع  

ةددض و نا دد و( ا دد ائ ت)عددووالاراضدد  والع ت دد ،وعاعتددرفوتاندد قوالوددع والا ةدد  ن ،وع و دد  اوبعددضعاوحاعلددهو

ح ددددىواغ ددددروع اا دددداوعددددووالن دددد  و( ا دددد ائ ت)الندددد اراملوالضعل دددد ،وعلددددمو  ددددارووال   دددداملوا ااددددضةوال ددددغووة ددددىو

 .(507)  الا ة   

اض وا     وكتوع ائتوالضةموا دا  وعالعةدة  و  د وع د ر  وععنة د والاا  د والا ةد     وع نايد ىوو

اكبدددددددرو  اددددددد وة ت ددددددد وعهددددددد والاردووعال ددددددد وتدددددددضعغااو و  ةدددددددووالن دددددددا وتدددددددو وة دددددددتوةةدددددددة  وندددددددا  و مدددددددا والن ددددددد  و

 .(508)الا ة     

 وا ق اد ،وعادضعهوويود وعةود  وواشتركهوالن املوالاردن  وت  اءوعاكاعت،وعااضوعع كا وورئ ةدا وورد

شددددد  ضا،وك ددددداواووالدددددضعروالاردفددددديوادددددضو مددددداع والدددددضعروالنادددددا  وا دددددىوالدددددضعروالا دددددترا    ،وحددددد وودااددددد وةدددددووا ق اددددد و

 .(509)الو ال  وعحاطودعووا وااتراقوعاا توللق ا والة ر  وعووا قن ر

العةدة   ،وعاالا دهو ااةهوا حك ع والاردن  وة ىو  اوالنن  ؛و غااواالا هودعروالاردووععةام ااو

،و
ا
واددضو ددضلوالاردوواوو ك مدداوردد وا دد    املوالةدداتن ،وعمدد وادد عرةوا دداة اطوتندداءوا ق ادد والاردن دد و ا  ددا

ا
شدد طا

 .(510)عم والاع وال  و ا افوة ىوا ائنافوالضةموا ا  والع  ي

اوومدددددضفو لددددداوالنددددد ارومددددد وال دددددغووة دددددىوا حك عددددد والاردن ددددد ولنضددددد طواددددد اراملوا ددددد    وبودددددوووالا ة دددددتو

ا ة  ن ،ور وحد ووةدضملوالاردوواوو لداوالند ارومد وتضا د والا  د وةدووالن د  والا ةد     ،وععبدررولدضعضوال

                                                           
ال  سرك  2726بعر سمزر المجملك  القيمدل امردنية ال مشمية  ك ماسسة القمة العربية مس انشمص  (506)

 .12  ص1328   ممس  2321د و وًم ال  ممة بغدا 1322
دور المملعة العربية السعودية  ك جممعة الدول العربية  حميد  لك البممنك  : للمزيد مس التفم يل ينظر (507)

حيدر  ؛226  ص 1337علية ادداف  جممعة امنبمر  ( غير منشورل)  رسملة ممجستير 2762-2779
 .169- 197شمعر سميس القرل غولك  الم در السمب   ص

 .39ص  الم در السمب   بد الحلي  منمي العدواس   (508)
 .89بعر سمزر المجملك  القيمدل امردنية ال مشمية  ك ماسسة القمة العربية  ص (509)
 .87محمد  طم  الم در السمب   ص (510)
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وردددد و  وعاادوددداملول ةددددي ،و
ا
وا مات دددا

ا
الدددضعطوالع ت دددد ورددد وا حددددتوالةددد ر وا نادددد د،وعاة ددداءوعنة دددد والاا  ددد وبعددددضا

 .(511)ع ا    اوا و نا طوةوو  وارضوا ة     

عدا وا دار و،واعداوال ةد  مول  نة د وت داتااوا  ةدتوالود   وال ح دضوع ضملوا حك عد والاردن د وناةد اوا

؛واعو0791ل وددع والا ةدد  ن ،وعالافسددحاروعددووا ةددول والا ةدد     وعالعدد دةوا ددىوحددضعدوا   ةدد واضددتوةدددا و

اوو ضنددد و  وعدددوو. الا ةددداوت ع  ددداملوعددداواضدددتوحددد رواوددد  ووالاعطوعالاتددد اروة دددىوع ار ددد والدددضعروالا ةددد  ن 

تددالغوردد وعةددانضتوالاردووناةددا،وعلةددووا حك عدد والاردن دد واااددارملوالضددض توالةددافي،وحدد وو ددعهوا ب ددار وو عواودد و

،وعمد اوعداو كدض ورئد مو(191)ا ىو  ة توالوع والا ةد  ن ورد وحدضعدوال دا والغ ت د وتاةد وندصواد ارورادمو

 وبود ة  و  ة دتوال  راءوالاردفيور وا د    ،وودمور ملوالن دادةوالاردن د وبعدضواوو ااةدهوة دىواد اروعد    وا قزائد

ا نة دد ول وددع والا ةدد  ن وتددووو دداموح دد روعدد    و ن ددفوعاددضوا ةدد  ن وعاردفدديوردد وال اددهوناةددا،وح ددالو

،ورد وحد وو ضادالوعادضوا نة د وةدوو(191)  اصوال اضوالاردفيوتا  الض وتا راض  وا اا  ور واطاروالن ارورادمو

 لاو اكاعتوا  ادف،وعلةدووا نة د وحن قوالوع والا ة  ن وال  و اعضكوا  صوا باعموعووحز  اووعت

 .(512)را هوم اوالااتراووعاتضملوةض ورالضتااور والا ة لوع وا  اوا حة و

بةددددد  وا  ادددددفوالع  دددددي،واددددداط وا  ددددداوا حةددددد وواة ددددداطوا ددددد    ،وع منددددد وا  اانددددد وة دددددىواددددد اروعددددد    و

ارك ورد واة داطوعد    وا قزائ ،وع لاوتال غووعووايطوا ا ضا وعرا وتاض ضوتا عاناتوم  وا د ةوةدووا ود

 ن دددف،وعادددضوا دددا ض وا  ددداوا حةددد ووعراددد وال دددغووتا ددد   و  ايددد  واة دددووةياددداورئددد موا حك عددد والاردن ددد و

ةندد وعنات ادداومدد وعا  دداوا حةدد ووردد و دد  والةدداب وعالعودد  ووعددوواودد  ووالةددافي،ولةددا ر والا اددادوالةدد ا   و

 ح ددد روعدددد    و ن دددف،ولددد اواااددداروا  دددداووعال   ددداملوا اادددضةوال ددد  وو ددد  اوا حك عدددد والاردن ددد ودةددد ةور ددد   

ا حةدددد ووال اددددهوا نا دددددض و ة دددداءوعراددددد وال ددددغووالاردن ددددد وااة  تادددداوالن ددددد كودااددددتوا ددددد    ،و ندددد وا ددددد    و

ا  اانددد وة دددىو لددداوالنددد ار،وعلةدددووا ددد    واتدددضرواددد ار وتدددوووعنة ددد والاا  ددد والا ةددد     وهددد وا  ةدددتوالوددد   و

 .(513)ال ح ضول وع والا ة  ن 

عددددد    وا قزائددددد ول   ددددد والا ايددددد  والددددد  وكددددداووالددددد ئ موالةددددداداملو  الددددد ورددددد وال تددددد طوال ددددداوا دددددامارو

عا ح دددد طوة  دددداوالاوعمدددد وا  ددددا وع اددددفوة  دددديوع حددددضو مددددا والددددضة ةولعنددددضوعدددد    و ددددي وتدددد وودعطوا  ا  دددد و

( 191)عا  ائ توعاة امااوالضعروالكاعتول  ض  ور وعضاحةداملوالةدي واد ووعضداد واد ار وعم دموالاعدوورادمو

 .(514)(111)عو

اود  ووالاعطوال دهوة دىوامدضافوالد ئ موالةداداملوعن ا دا و/ اعانضوا حك ع والاردن  واووحد رواكاد ت 

،وع وم اواعان وكتوعووالع اقوعل   اوعووح  روا     وبة  وانا ادواند روالةداداملو(515)عاة ااوا  ضاا  

                                                           
 .36-79 بد الحلي  منمي العدواس  الم در السمب   ص (511)
  مجلة شاوس  لسيينية  العدد (مرايل ودمئقية)الفلسيينية  –محمد سملد امز ري  العرممك امردنية  (512)

 .91  ص2737  بيروك  278
 .887-886 لك حسيس  لك العلوانك  الم در السمب   ص (513)
 .222  ص1سليممس موس   تمريخ امردس  ك القرس العشريس    (514)
 .73سلي  ال ويص  الم در السمب   ص (515)



 

 

  115 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          ألازمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

 لميــاء صفــاء حســـن. د"        دراســـة تاريخيــــة "  0791_0791األردنيـــة  –العالقـــات السياسيــة المصريــة 

 

 والع اا د ،ورد وحد ووةدضملور وا  ا وا اراملو  موع دا  والاعد والع ت د وبودكتوعضاشد وحةد وعنةد روا حك عد

عددوود ددا روا اددادوا ق   ر دداملو( 09)ا حك عدد وال    دد وانادد ادوالدد ئ موالةدداداملوتن اراتادداومدد وااتددراقول  ددادةو

 .(516)الع ت  

- :(517)ا   وا     والع  يوالةادوور وا قزائ ور وآا و  ة وةضةوا اراملوام  ا

لاوك ددضوة ددىوةددض والانددا طوةددوو  و ددزءو،وعا0799 ا  دد والاراضدد  والع ت دد وا اا دد وبعددضوحدد روحز دد اوو -0

 .عووم  والاراض  

 ا   وعض ند والندضووالع ت د وعةدض والنضد طوتدو وعاد وعدووشدوناوا ةداووتالةد ادةوالع ت د والكاع د و -1

 .ة ىوالاعاكووا نض  ور وا ض ن 

الالتدددددزا وتا ددددداعادةوا حنددددد قوال طن ددددد ول ودددددع والا ةددددد  ن وة دددددىوعادددددلوعددددداو نددددد ر وعنة ددددد والاا  ددددد و -1

 . وت تا اوا  ةتوالو   وال ح ضول وع والا ة  ن الا ة    

و–ا ددددددددا ناهوالعيادددددددداملوالضت  عا دددددددد  وتدددددددد ووالنددددددددام ةوععاشددددددددن ووبعددددددددضونمدددددددداووا اادودددددددداملوا  دددددددد   وو

الاع  ة ددد ،وبعدددضواووكاندددهومنددداكواياددداملوتددد ووال ددد ا ووبودددوووعةدددائتوكة دددرةوام  ددداودعروال   ددداملوا اادددضةورددد و

،وع دداوادكوا ددىوا دد والعيادداملوالضت  عا دد  وتدد ووالنددام ةو0799 روعال دد وت غددهو رعتادداوردد وحدد( ا دد ائ ت)دةددمو

 .(518)0799ععاشن وور والةادووعووحز  اوو

 دددعهوا حك عددد والاردن ددد وعدددوو ان اددداولضنددداءوةياددد وعا نددد وعددد وال   ددداملوا اادددضةولا ددد ووالدددضةموا دددا  و

ا دددا اتواوو معدددتواووا  ددداوا حةددد وو"عالة ايددد  وعالعةدددة  ولضيدمدددا،وعرددد والةددد اقوناةدددا،و ددد ك وكةددد نم و

ع و  دددددضوالغددددد رو( ا ددددد ائ ت)   دددد والنددددد كوا عاراددددد وردددد وعانددددداعطو دددددض ؛و نددددداوكدددداوو اددددد  موا ب ددددد وعدددددوو  دددد  و

و   دد وال دد  وة ددىوال   دداملوا ااددضةوردد و
ا
عط  حدداملوع دد ول ةدد   ة،وعدد واندداولددمو  ددا موا  دداوا حةدد ووةدد را

الع ت دد ،وعلةنددداوحدداعطوا مدددادوو،وعلدددمو ن دد وةياا ددداوعع ددا،وك ددداواع ددهوةدددضدوعددووالدددضعط 0799مز  دد وحز دد اوو

 .(519)"حتوةادطولن   والع ر

ة  ددهوال   دداملوا ااددضةوة ددىواغ  ددروالة ا دد وال دد وانا قتادداو مددا والددضعطوالع ت دد وردد والدد طووالع  دديوعدداو

،وعالضضءوتالع توالضت  عاي  و ا اجوع  وعووال فوالع  ي،وع لاوعووايطو  ا د وع د و0791-0799ت وو

،واااعلدددددهوال   ددددداملوا اادددددضةوواوو  ددددد وكدددددتو   دمددددداوناددددد وع ددددد و(ا ددددد ائ ت)تددددد ووة دددددىوا اددددداقو دددددي وت ياددددداوع 

 .(520)عالةادامل

  ةددوواوواعددضوال ؤ دد والاع  ة دد وا قض ددضةوبوددوووةيااتادداوعدد والةدداداملوا يقدد والا دداوول ضت  عا دد  و

الاع  ة ددد وا قض دددضةورددد والوددد قوالاع دددو،وعال ددد واتدددضاهو اةدددىوتاما دددا وعدددوو انددد والددد ئ مون ةةددد ووعع  ددد و

                                                           
 .87محمد  طم  الم در السمب   ص (516)
 .2778تشريس الدمنك  17 ك   (328)الر ي   ممس  العدد جريدل  (517)
 .99سعد الديس ابرا ي  واسروس  الم در السمب   ص (518)
 .77اميس مشممبة  الم در السمب   ص (519)
 مئف  ريقمك  السر   ل  السر   دراسة  ك التحرعمك الدبلوممسية والسيمسية  ك الشر  اموسي   (520)
 .87-86ص  2737   .د
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  ااوك ةنم ،و عداوالاردوواكاندهوعدووالدضعطوا شدقع وعا ةدانضةولا داوالعياد وعدووا دتوع دا  والدضعطواار 

 .(521)الع ت  

  دددهوا  اانددد وة دددىوا ددد اءوعاادوددداملوعضاشددد ةوعددداوتددد ووو0791عرددد والةددداب وعالعوددد  ووعدددوواوددد  ووالاعطو

ااا دددارورئددد مواركددداوو،وبودددوووك دددفوحدددتوعودددك  وعادددفواطددديقوالنددداروعالاعدددضادامل،وعادددضو دددمو(ا ددد ائ ت)ع ددد وعو

وةددددووع دددد ،وع كدددد ووال ندددداءوةنددددضوالة  دددد عترو(522)الندددد املوا ةددددلح وةضددددضوالغندددد وا ق  دددد  
ا
ط  ددددلو( 010)،وع ددددةي

( 111)النام ةوالة يم،و اهواش افوالاعموا ااضةو نااو وا ةدائتوالعةدة   وع نا د واد اروعم دموالاعدوو

اددد توالةدددافيومددد وا ددد اءوا دددتوتددد ووالنددد املوتالةددد اووت ددد عرواعدددضاداملوال دددروةةدددة   وا دددىوا قددد غوالةالدددالوعا   

 .(523)ت   دوا املوال  ار والضعل  

ةندضوالا ا داتورد و د  والةدداعووعالعود  ووعدوواود  ووالاعطو ادهواشدد افواد املوال د ار والضعل د وال دد و

 .Aazboselasfo(524)( ا زت   ي ا )دا هوعض ن والة يموتن ادةوا قنراطو

عووا دتوا  ااند وة دىوالااتدراوو( ا  ائ ت) غووة ىوا ا اتوال ئ مون ةة وواوو  اروو  ا  وال

ال  وار  اوكة نم وعال  وة فوتا موالنناصوالةهوعووا تو    ضوال   لواعا وا اادوداملول  تد طوا دىو

ول و قوالاع ووع   نه
ا
- :(525)اة   ودائ ا

 .عوة ىوالالتزا وتضا وت افواطيقوالن راووال  ودةاوال اوعم موالا ( ا  ائ ت)  االوع  وعو -0

وت ووالض ض وو اضفواةد   وعةدول والعد دةوا دىوا د صو -1
ا
اود  ووالاعطو/اكاد ت و11 ضض وا اادواملوا را

 .ا ووا  والا ااقولااوالاش ضاكوعا توالن املو اهواش افوالاعموا ااضة

                                                           
 .232عوانك  الم در السمب   ص .وليم  ف (521)
تسر  مس    ك محم ظة المنو ية 2712ولد  م  ممئد  سعري م ري   -:محمد  بد الغنك الجمسك (522)

  عمم التح  بمألعمديمية 2723ال  الوميمك المتحدل  م   ةبعد ك   ارسل 2787العلية العسعرية  م  
  وبعد م تول  من ف نمئف  م  لمدير المسمبراك 2762 م  م   يوتسر  العسعرية  ك امتحمد السو يتك 

احيل  ل  التقم د بنمًي  ل   2733و ك  م   2773حت   م 2772للحربية  م   اً الحربية  د   يس وزير 
 1328/ 26/23 الموسو ة الحرل: للمزيد مس التفم يل ينظر. 1338يلبم  وتو ك  م  

www.wiriapedia.org  

 .896 بد الغنك الجمسك  الم در السمب   صمحمد  (523)
-الدار العربية للودمئ   ملف العمل  العربك  م ر   ل القواك  ل  الجب ة الم رية  رم  البيممة   (524)
 .2778تشريس امول  13  ك  (82788)ام را   القم رل  العدد جريدل  ؛2/2232
 2778امسرائيلك مس حرف اعتوبر  –حمود  بد الغفمر  السيمسة اممريعية تجمض ال راي العربك نبيل م (525)

  اسمم يل   مك  التفموض مس اجل السر   ك 283-287  ص2731وحت  اتفممية عممف ديفيد  م ر  
م دي  بد ال مدي  الم در السمب    ؛72-73  ص2739الشر  اموسي  القم رل  معتبة مدبولك  

ام را   القم رل  العدد  ؛ جريدل2778تشريس الدمنك  23 ك   (312)الر ي   ممس  العدد جريدل  ؛993ص
 .2778تشريس الدمنك   23 ك   (12726)

http://www.wiriapedia.org/
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 لميــاء صفــاء حســـن. د"        دراســـة تاريخيــــة "  0791_0791األردنيـــة  –العالقـــات السياسيــة المصريــة 

 

 ا نىوعض ن والة يمواعضاداملوعووالاال   وعا  ا وعالادع  وع اموااديءو   د وا دضن  ووا ق حدىوعدوو -1

 .لة يمعض ن وا

 .ةض واةاا والاعضاداملوال روالعةة   وا ىوال ا والو ا  ولنناةوالة يم -9

و–ة دىوط  دلوالندام ةو(الا د ائ    و)  اتونناصوالااا غوالاابع ول عموا ااضةوعادتوننداصوا  ااضد  -1

الة يم،وع  ةوول  ضاصوص  ائ    وواوويوترك اوع والاعموا ااضةور والاش افوة دىوال ض عد وال درو

 .   ول شحناملوةنضواا والنناةالعةة

ةنضعاو امواااع ونناصو اا غو ابعد ول عدموا اادضةوة دىوط  دلوالندام ةوالةد يمو دامو ضدادطوا د كو -9

 .ا ح روت اواياموا ق حى

ة دددىوالاةا دددادوة دددىوالدددضةموو-: عددداوك ةدددنم واندددضوعاددد وااا دددار وواعدددا والةدددادامل،وعندددصوالااا ددداروالاعط 

ا ددىواددووالةددافيوعالعودد  ووعددوواكادد ت ،وعلةددوو لدداو( ا دد ائ ت)ةدد دةوالةدد ا   ،و ادد اواةددا   واوو  دد وة ددىو

و
ا
وعع تكددددا

ا
  وو–ا دددد وال   ددددلوالاا ددددت،وعمدددد والاعددددايغوعدددد والاعدددد وال اادددد وو-:اعدددداوالااا دددداروالةددددافي.  دددد ك ووتددددعضا

عة  او ان  وال   املوا ااضةوتاعتوكتوعداورد وع دع اولتر  د وادضواشد ضاكو. ا ا  اروح اروا ق غوالةالال

ت نا دددا وا دددىوشددد قوانددداةوالةددد يم،وتدددال الموعدددووانددداولدددوو كددد وو( ا ددد ائ ت) امل،وعتددد لاو ااددد كوحن نددديول نددد

وا ددىوا ددضكوالدد  و   ددض والاواوومدد اوالافسددحارو دد ك وواعطوافسددحاروا دد ائ   وعددووارضوة ت دد واحا ددهو
ا
 ا كددا

 .(526)عاوو لاو  فويعضضوال  قو ب  املواا ك ....  ضةوط    

ندد وة  دداءوتةةددنم وا ددىودر دد واندداوكدداوو  ااددلوة ددىوعدداو   حدداوعددووت دداواووالدد ئ موالةدداداملوكدداوو ةددلوو

وعددد وك ةدددنم وح دددىوانددداولدددمويةددداع تواعرااددداوعدددووا دددتوا ااعاددداملوالاو
ا
وعتددداداا

ا
عنترحدددامل،واندددضوكددداووتددد  اا

 
ا
( ا د ائ ت)ل اوااااروال ئ موالةاداملوالااا اروالةافيوة ىوال الموعوواووالااا اروالاعطوكاوو   د و. (527)ا  ي

فو غادداو دداك ووردد وحالدد وح دداروةةددة  وشددضاوكاعددت،وع  ددض وع دد وردد وع اددفواعدداعفيوادد  وردد وع اددفواددع 

 .(528) ا ض ورم ن ور وا ض والن املوا     ( الا  ائ    ) ووالن املو

اةانددضورئدد موالدد  راءوالاردفدديو  ددضوال اددا  وتدداووكةدد نم ومدد والدد  وفةددلوبوددكتوال ددروعضاشدد وعدد والدد ئ مو

  واناةاداوة دىوا داوواووك ةدنم و ند طو  د وعالاردوواوو  ا د و،وعشد ووال ادا0791ان روالةاداملوحد رو

ال   دداملوا ااددضةوردد والودد قوألاع ددوو و اادد كوالاوردد والا عددامل،و اددضفوادارةوالا عددامل،وعا اولددمو اددضثوا عدد وردد و

الو قوالاع ووا  مو ع  كاو  ا  وا ا،وعاضو ك ورئ موال  راءوال اا  ،وعداوكداوو ن لداوك ةدنم ،وح ن داو

ول عدددووالنددد عي،وعاضدددتواوو  دددض وع  ددد واار  ددد وال   ددداملوا اادددضةوكددداووعة 
ا
لدددووامددداموت ودددك  والوددد قو"ودددارا

". عا او دددضا هوايتدددضواوو ناددد ..... علدددووا دددضاتوالاوا اواددد نهوالنمددداو...... الاع ددووالاوا اواندددضلعهوا عددد وا ددداو

 عددد وعاندددداوا او دددضاتوكةددد نم وعتدددض والددد ئ موالةدددداداملو اادددضثوةدددووحددد رو ا  ددداو ب دددلوا"عاادددافوال ادددا  و

                                                           
علية العلو  السيمسية  ( غير منشورل)م ر والتسوية امسرائيلية  ايروحة دعتوراض ميمدل  لك السملدي   (526)

 .223-287  ص1338جممعة بغداد  
 يم  بد الو مف  بيروك  : سلوع شعراوي جمعم  الدبلوممسية الم رية  ك  قد السبعينمك  ترجمة (527)

 .282  ص2733
 .223ميمدل  لك السملدي  الم در السمب   ص (528)
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ا اا واناةوالة يموعااترقو ا  ناملواووتارل فوااناو    لوا ع و اا والضدارول ادضاتوالاع  كديول ادفو

 .(529)اطيقوالناروعالو عتور وعااعاامل

عالامدددددموعدددددوو لددددداواووال   ددددداملوا اادددددضةوكاندددددهو اددددداعطواوو حقدددددمودعروالا ادددددادوالةددددد ا   ورددددد والوددددد قو

،وعت ددداواووالاردووكانددهوعةدداعضةول اعاعدددتوعدد وال   دداملوا اادددضة،والاع ددو،وعت دداواووالةدد عفوادددضوم ددوملو لددا

ول  عدد وتال رادد والاع  ة دد ،وعح ددىوالدد ئ موالةدد ر وحددااخوالا ددض،و
ا
عاووالدد ئ مواندد روالةدداداملوكدداووعةدداعضا

اتدددددضكوا ددددداعضاد ول ةددددد اوولةةددددد نم وتدددددووو مددددد روحةددددداوعتددددد اوحدددددّضملوال   ددددداملوا اادددددضةوعدددددووناددددد  والا ادددددادو

 .(530)ع والة ا   ور والو قوالا 

كددداووع ادددفوالاردووا عاددددضطورددد وتددد اتوالودددد قوالاع دددووعا ددددضولددد    وا بار  ددد والاع  كدددديوك ةدددنم وردددد و

 ددددضة مو  دددد د ولا ا دددد وا ااا دددداملوا ددددتوالندددد املوتدددد ووكددددتوعددددووا دددد ائ توعددددوو  دددد وعع دددد وع دددد ر اوعددددوو  دددد و

 .(531)اا ك 

الاع  ة ددد وكةددد نم ووك ددداواوو  ا ددد وال   ددداملوا اادددضةواغ دددرملوا مدددا والاردووبعدددضو  دددارةوع  ددد وا بار  ددد 

بعضو  لااور وعن ن والو قوالاع دو،وعادضوا د كوعضاحةداملوعد وو0791ل ردوو   والةاعووعوواو  ووالةافيو

ا  ددداوا حةددد ووحددد طوعةدددانضتوال دددا والغ ت ددد وعالندددضو،واوكدددضول ددداوا  ددداوا حةددد وواووال دددا والغ ت ددد وهددد و

عددددد واغ دددددراملوطا اددددد وة دددددىوا ددددداوووارضواردن ددددد وا ةددددد     وعاووعدددددووعا ددددد والاردووا دددددتر اتو  ددددداوالاراضددددد  

وتدالنزاتوعدووناح د والارضوععدووناح د والةدكاو،و(532) ضادل ا
ا
،وعت اواووالاردووكانهوعوواك روالضعطوالع ت  و وو ا

ك دددددداواكددددددضوا  دددددداوا حةدددددد وولةةدددددد نم واووالاردوو واةددددددا   والا  دددددد وةددددددووعةدددددد عل تااوةددددددووالا ددددددزاءوا باتدددددد و

وتا ةدد   ووعا ةدد ا  ووردد والنددضو،والاواووا دد  
ا
املوكةدد نم واودد رو  ددىواندداو اعاعددتوتدد    و،وانددضوكدداووعاانددا

 .(533)لتا  غوالاردو( ا  ائ ت)ع وع  وعو

كانهوالاردووعوواك روالضعطوتضاا ول    داملوا اادضة،وك داواغاداولدمو دضاتوا حد روالاوت ودارك و زئ د و

ول  ةدد   ،والاواووال   دداملوا ااددضةولددموتاددام0791ردد وحدد رو
ا
وع  ددضا

ا
( ا دد ائ ت)تددا ردو؛و ووو،ووعا  دد ملوع ااددا

 .(534)كانهو و  ال ور والاااعضوعووا توال ا والغ ت  

كاووعدووال ا د ،واووا بار  د والاع  ة د وادضواادادملوكة دراوعدوو ند ووالد ئ موالةداداملوناد وال ةد   و

ا ددديوةدددووا ددداغيطوال   ددداملوا اادددضةو  ا ددد والاردووالضاة ددد و  دددىواةدددادةوالاراضددد  و(. ا ددد ائ ت)الةددد    وعددد و

                                                           
  2778رشيد ابو غيدا   ممس  معتبة بر ومم للنشر  : مديحة المد عك  امردس وحرف السر   ترجمة (529)

 .89-82ص
 .293م عوانك  الم در السمب   صوليم  ب (530)
  رسملة 2772-2797محمد احمد امشقر  ادر المسم داك اممريعية  ك السيمسة السمرجية امردنية  (531)

 .31  ص2772  علية العلو  السيمسية  الجممعة امردنية  (غير منشورل)ممجستير 
 .878نظم  شرابك  الم در السمب   ص (532)
 .1337تشريس امول  17  23961العدد   6  مب  ا ك شلي   الم در الس (533)
 .282 ااد  مئ  سعيد  الم در السمب   ص (534)
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ةددووط  ددلوالضت  عا دد  ولتر دد  وشدد عط اوتدداحيطوة   دد والةددي وتدد ووالعدد روو0799ع ت دد وا اا دد وردد وةددا وال

 (.ا  ائ ت)ع
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 الاردنية –مؤتمر جنيف واثره في توتر العالقات املصرية : املبحث الرابع
 

 ع  دددهوكدددتوعدددووال   ددداملوا اادددضةوعالا ادددادوالةددد ا   ودةددد املوا دددىوحك عددداملوع ددد وع ددد ر اوعالاردووع

 .(535)0791ليشتراكور وع    والةي وتمن ف،ور والةاب وعالعو  ووعوواو  ووالةافيو( ا  ائ ت)

ع اانتاددداوة دددىوا ودددارك ورددد وعددد    وو0791عاة ندددهوا حك عددد والاردن ددد ورددد والةالدددالوةوددد وعدددووكدددان ووالاعطو

،و(536)الغ ت دد عدووال دا و( ا دد ائ ت)الةدي وتمن دفوة دىوا دداوواغاداو داك ووا ق دد وا عن د وتادوع ووافسدحارو

ور والن ارو
ا
 .(537)(111)عو( 191)عت اواووالاردووكانهوط اا

وة ىواةاضار ووع   و اةابدرملوا حك عد والاردن د واوو-:(538)ا اماتهوا حك ع والاردن  ولا اوالضة ةوتناءا

ا نة دددد والضعل ددددد وع ة ددددد وتالةدددددة   روالعدددددا وع  دددددهوالدددددضة ةوا دددددىوالاردوو ح ددددد رو لددددداوا ددددد    ،وعاووالدددددضعلا وو

 الةبدد
ا
اووكادداروالددضة ةونددصوة ددىواوو ضاددالوردد و.ر    ووا تر  ددا وولدد لاوا دد    وع  ادداوكدد لاوالددضة ةوال ندداواع 

ال د روالاعطوع ادد تواشد اكواطدد افوااد كوردد وا د    ،وعر ملوا حك عدد والاردن د وعددووال د عر واوو كدد وو  دداو

وة ددىوا حك عدد والاردن دد ووالاطدد افوالاادد كوا حك عدد وال ضنان دد وععنة دد والاا  دد والا ةدد     ،ووان دداو تددض 
ا
عتر ضددا

اوو  ددددد وتاض دددددضماوت ناطعددددد وعددددد    والةدددددي وع اددددد والانا ددددد والع  ددددد ،وبعدددددضماواة دددددووا ةددددد عل ووالاردعن ددددد وو

و
ا
تاض دضاتاموبعدض والدد ماروا دىوعد    و ن ددفوا  داوا اواةابدروعدد    وا قزائد وعنة د والاا  دد والا ةد     وع ددةي

ول ودددددع والا ةددددد  ن ،والاواووا
ا
وعح دددددضا

ا
 حك عددددد والاردن ددددد وا ضعدددددهو  ا ددددد والتر دددددال،واندددددضو ة دددددووا  ددددداوشددددد ة ا

اننداو وننضدتو  واةد   وعمدزعءةواعو"ا حة وور وا اتاوال  وااادا وتداوالدضعرةوالةدابع و م دموالاعد والاردفديو

 "عنادد دة،وعاووال ةدد   والعاعدد و مدد واوو كدد ووعدد والا  ددلوالع  دديوبوددكتوعاحددض
ا
ال ددروانندداوندد كو: "،وعااددافواددائي

 و  ة دددتوام نددداورددد ومددد اوا مددداطوة دددىوال رنددداوععندددا واا ددداؤناوةدددوودعرنددداورددد و دددوع ووحدددلوشدددعضناورددد واووالغددداءوتدددا

 .(539)"ال ا والغ ت  
                                                           

دور امردس  ك   سملدل ابرا ي  سليل  698-693  ص(833)  وديقة رم  2778الودمئ  العربية لعم   (535)
؛ 812ص   1337  تموز( 29)التسوية العربية  امسرائيلية  مجلة دراسمك امليمية  جممعة المو ل  العدد 

  رسملة ممجستير غير منشورل  علية (2732-2772)الم رية  –رامز نب مس م يف   العرممك الفلسيينية 
 .23  ص 1322العلو  السيمسية  جممعة القدس   لسييس  

 .2778عمنوس امول  22 ك   (1179)الدستور   ممس  العدد جريدل  (536)
 .2778عمنوس امول   22 ك   (393)الر ي   ممس  العدد جريدل  (537)
  2776  الدور ال مشمك العروبك الوحدوي  ودمئ  واسمنيد  امردس  الميمبي العسعرية  كسليممس ن يرا (538)

النمي  السممك   لةابرا ي  احمد ز راس  دبلوممسية الملا الحسيس ومشمعل الشر  اموسي  سلس؛ 128ص
؛ ابرا ي  احمد 219  صلقيمدل امردنية ال مشميةابعر سمزر المجملك   ؛297-296  ص1331امردس  

  دبلوممسية الملا الحسيس ومسمعل الشر  األوسي   ممس  (2777-2791)ز راس  سلسلة الني  السممك 
 .297-296  ص 1331

  17 مد  جرل العظ   النظم  امردنك يسقي  ك امستبمراك المتعددل  مجلة شاوس  لسيينية  العدد  (539)
 .233  ص2772وس الدمنك بيروك  عمن
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ع  هوا حك ع والاردن  وعودك  و اض دضوعةد عل  وكدتوطد فورد وا د    ،وععةد عل  وعنة د والاا  د ؛و

وعنددا،وعيعددضو ددكاووال ددا والغ ت دد وعالا ةدد      ووا ن  دد ووردد وال ددا و ووالاردوويعددضوال ددا والغ ت دد و ددزءا

الوددددد ا  وعددددد اطن وواردن ددددد و،و اا دددددتوا حك عددددد والاردن ددددد وعةددددد عل تام،وعكدددددتومددددد او ددددد  ورددددد وععاراددددد والاردوو

 .(540)ليةترافوت نة  والاا   

ار ددتوا  دداوا حةدد ووعة وددار ول ودد عووالضعل دد وةضددضوا ددنعموال اددا  وا ددىوالنددام ةوردد وال ابدد وةودد وعددوو

عدددووا  ددداوا حةددد ووا دددىوالةدددادامل،وعادددضواة دددووال ادددا  واووع  اددداواةدددتاضفوولنندددتور دددال و0791كدددان ووالاعطو

الا  اطوتا ة عل وور و    ر  وع  والع ت  ول اع فوة ىوع  املوالنة وتال ةض و او نا  اوا  ح  وال د و"

 دددد كوعتدددد ووال اددددا  وبعددددضوانتادددداءو  ار دددداوا ددددىوالنددددام ةواندددداوا".   دددد و ادددداوالاعدددد والع ت دددد و  ا  دددد والةدددد عفوا نض دددد 

عودداعراملوعدد وا ةدد عل ووا  دد   ووعة ددىور  دد موالدد ئ مواندد روالةددادامل،وعردد وال دد  والاددا  ولعدد دةوةضددضوا ددنعمو

اة نددهوا حك عدد والاردن دد وا ارمدداوتا  ااندد وو0791ال ادا  وعددووالنددام ةوا وردد وا بدداعموةودد وعددووكددان ووالاعطو

وعدووالدضة ة
ا
وا مات دا

ا
ال د واةد  تااوليشدتراكورد وعد    والةدي ووة ىوح  روع    والةي ،وعاغااوا   ملوع ااا

عد والدضعلا ووالودن نا وو    ر د وع د والع ت د وعا ق   ر د والةد ر  وعاداءو لتدزا وا   ةد والاردن د وتالددضااتو

ةددووالن ددد  وا نض دد وعالةدددا ولاا  دد والاراضددد  والع ت دد وا اا ددد ،وعاننددا والودددع وعا ددتردادوا حدددلوا وددد عت،و

 .(541)الض اناملوال  واضعاوةضضوا نعموال اا  كاوو لاوة ىوا ءوالان   وع 

ا دددد ةوال دددد وانا قتادددداوال   دددداملوا ااددددضة،وو–اعدددداوا حك عدددد وا  دددد   وانددددضوادركددددهواوو  ا دددد وا ب دددد ةو

عال دد وةبددروةيادداوع  دد وا بار  دد والاع  ة دد ومنددر وكةدد نم ،واددادملومدد  وا ق دد دوا ددىوادراكوا قاندد وا  دد  وتددووو

 .(542)ااوواة   وال  اتال   املوا ااضةوه وال  و  ا اوعا

وعددووالانددا  مل،وع و دد  اوةنددضعاوعااددلوة ددىوح دد رو
ا
وة ددىو لددا،واددض والدد ئ مواندد روالةدداداملوكة ددرا تندداءا

ع    و ن فوعالامموعوو لاوم وةض ودة ةوالا ة     ووليشتراكورد والا ا داتوالاعطول  د    ،وك داواع دضو

اكوة ددىوا ق اددد وا  ددد   وع لدداورددد وشددد  وكدددان ووتددووو  قددد و ددديووالددناووبعدددضوالا تدددتوا ددىوا ااا ددد واددداوالاشددد ض

و–،وك ددداوعاادددلوة دددىوا ددد اءوالااددداعضوت ددد رةوعنا ددد  وع لددداوةدددووط  دددلوافوددداءو قددداووع ددد   و0799الةدددافيو

ا د ائ    وعةدض واشد اكوال   داملوا اادضةوعالا ادادوالةد ا   ورد وو–ا د ائ    ،و د ر  وو–ا  ائ    ،واردن  و

 .(543)م  واللقاو

ةدددددوورا ددددد اوح ددددد روو0791 واندددددضواة ندددددهورددددد والةددددداب وةوددددد وعدددددووكدددددان ووالاعطواعددددداوا حك عددددد والةددددد ر 

ا     ،و ووعنة  والاا   والا ة     ولمو ضتوال اوع ةانادماوتوناولدوو كد وومنداكو دضعكوعدووح د رماو

،و(544)ة دىوحةداروا  دا  والع ت د (الا  ائ    و)  لاوا     وال  ويةتاضفوعووع   ونة ماواضع وا  ا  
                                                           

 .228  ص1سليممس موس   تمريخ امردس  ك القرس العشريس    (540)
 .121امسرائيلية الرابعة وممئي وتفم رك  ص –الحرف العربية  (541)
غير )امسرائيلك  رسملة ممجستير  –احمد زعك الجمدر  النظم  السيمسك الدولك وال راي العربك  (542)

 .62  ص2778سيمسية  جممعة بغداد    علية العلو  ال(منشورل
 .39  ص2777  ريمض الريس للنشر  سمحمد  بد العزيز  الوجم امسر لل زيمة العربية   لند (543)

(544)
 Confidential, U.S state departrarnt center of middle east, Internal foreign 

Affairs, Syria, 1965-1975, film 23N, 676. 
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ولددددد
ا
وة دددددىواوو(الا ددددد ائ    و)  لاو كددددد ملواغاددددداواعابدددددرواووالاا ددددد ناملععاندددددا

ا
ال دددددرو( ا ددددد ائ ت)ة دددددىوالاراضددددد  ودلددددد ي

 .(545)عةاعض ولانض مو نا  مل

ا ةدد  ن ،وو–اة نددهوعنة دد والاا  دد والا ةدد     وعددوو ان ادداوةددوورا دد او ددول فوعاددضوعوددتركواردفدديو

 والياا د ول ةد   والن د  والا ةد     وعر ملوتاووع  وعالاردوو ااع ملوالا تتوا ىوا ااا املو زئ  و  تور

 .(546)اارجوارادتاا

  ةددددووةددددضوعدددد    و ن ددددفواددددضواوددددتواضددددتواوويعنددددضو  ةددددااوالاع ددددىولعددددضةوا ددددضاروعيادددداوراددددضوععةددددمو

ا ددددائتوا ناععدددد والا ةدددد     وعضددددض والاادددداعضوا ضاشدددد وعدددد وا دددد ائ ت،واعدددداوالةدددد  والاادددد وا دددد وةددددض وح دددداوو

طفوالةدددد ا املوعدددد والن ددددادة،وععددددووناح دددد ووان دددد ورا ددددهوالا اددددادوالةدددد ا   ولعنددددضوعدددد    وبةدددد  وةددددض واعددددا

ععد و لداوةندضوعد    و ن دفو. (547)ا  ائ توعضض وعوارك وعنة  والاا   والا ة     ور وا ضاحةاملوا نترحد 

الاعددددد ووالعدددددا وليعدددددمووKurt Waldheim(548)(كددددد رملواالددددضما م)ت ئا ددددد و( 0791كدددددان ووالاعطوو11-10)ل  ددددضةو

 Andrei (549)(انضر ددداوال عع كددد )مندددر وكةددد نم وع  ددد وا بار  ددد والاع  كددديوعووا اادددضة،وعتا ددد رورا ددد وا ددد     

Gromykoع  ددددد واار  ددددد والا ادددددادوالةددددد ا   وعا ددددد اة توا رددددد وع  ددددد واار  ددددد وع ددددد ،وع  دددددضوال ادددددا  ورئددددد موو

 .(550)(ا  ائ ت)ال  راءوالاردفي،وعاتاوات اووع   واار   و

اادددضةوكددد رملواالدددضما مواكدددضواياددداواددد عرةو نا ددد واتادددض وا ددد    وتك  ددد والنامددداوالةدددة   روالعدددا ول عدددموا 

 .(551)ا اراملوالاعموا ااضةو ااع و ي ودائموعةادط

                                                           
م دي  بد ال مدي  الم در السمب   . 269  ص2773السر  المنشود   ممس    ي ل الر وي  (545)

 .999ص
 .287   ص2778العتمف السنوي للقطية الفلسيينية لعم   (546)
 .63محمد  بد العزيز ربيي  الم در السمب   ص (547)
اض  ك دبلوممسك وسيمسًك ورئيس النمسم  ح ل  ل  ش مدل الدعتور ( 1337-2723: )عورك  ملد مي  (548)

  وامميس العم  لألم  2773منم ف من م وزير السمرجية امتحمدي للنمسم  م   ل  وتقلد  د2722 م   القمنوس
 الموسو ة الحرل: للمزيد ينظر 2736 م   النمسم   وتقلد من ف رئيس 2732ال   2771المتحدل للمدل مس 

12/6/1328 WWW.ar.Wikidia.org\Wiki. 
تول  من ف وزير سمرجية امتحمد السو يتك مس  دبلوممسك سو يتك ( 2737-2737: )اندرية غروميعو (549)

من ف رئيس  يئة رئمسة السو يك    عمم شمرا  ك تمسيس  يئة امم  المتحدل  عمم تول 2779-2739
الموسو ة الحرل : للمزيد ينظر 2733-2739ام ل   ك امتحمد السو يتك مس 

http:ar.wikipedia.org\wiki. 
  اميس  ويدي  الم در السمب   2778عمنوس امول  18 ك   (1831)الدستور   ممس  العدد ريدل ج (550)

 .832ص
 .176حمدي  ااد  الم در السمب   ص (551)
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واووا   دددد والاع ددددىول  دددد    ومدددد وا ددددتوالندددد املو
ا
ك دددداو اددددضثوع  دددد وا بار  دددد والاع  كدددديوكةدددد نم ،وعع نددددا

لكاعدددددتول نددددد اروردددد و  اددددد وانددددداةوالةدددد يم،واعددددداوال دددددضفوالاادددد ول  ددددد    وا ددددد والا ض ددددلوا( الا ددددد ائ    ) –الع ت دددد و

(191)(552). 

اع دد وع  دد وا بار  ددد وا  دد   وا دد اة توا رددد وردد وا دد    وتدددوووا حك عدد وا  دد   وح ددد ملوا ددىوعددد    و

عددالمو ددضركوعغددزكومدد اوا دد    وادداوو( ا دد ائ ت) ن ددفوعددووا ددتواادد ارو ددي وةددادطوعدائددمول  ن ندد ،وع كدد واوو

حنددد قوا وددد عة ول ا ةددد     و،وعاوومنددداكوالض دددضاوو دددالقووا دددىوع دددائتوااددد كولاا  ددد وارااددديااوعا ددداعاد وا 

 .(553)ا ة وا موا عر  ول ةي ور والو قوالاع و

 .0799عووالاراض  والع ت  وكاا وال  واحا تااوعن وحز  اوو(الا  ائ    و) الافسحاروالواعتول ن امل -0

 ا  دد وعض ندد والنددضووالع ت دد وعراددضوا وع اددفوعددووشددوناوا ةدداووتالةدد ادةوالع ت دد والكاع دد وة ددىو -1

 .ض ن وا نض  ا 

 .ع ار  والا ة     وو حن مور و ن   وا   روعالع غوتة اع وع ي  -1

 .حلوكتودعل ور وا ن ن واوو نعموبةي واراايااوعا انيل اوالة اي   -9

 .  اا وا اناملودعل  وعووالضعطوالةبركو حاخوالةي وعالاعوور وا ن ن  -1

ئ توعدددووالاراضددد  والع ت ددد وال ددد واحا تاددداوةدددا وطالددد ورئددد موالددد  راءوالاردفددديو  دددضوال ادددا  وتافسدددحاروا ددد ا

،وعيود تو لداوالاراضد  والةد ر  وا اا دد وح دىولد والاتدهو د ر اوةددووا د    ،وعاكدضواووعضدض والافسددحارو0799

 مدددد واوو كدددد ووال ددددروااتددددتول امزئدددد ،وعمدددد وال   ددددلوال ح ددددضوال ا دددد وا ضاةدددداوا اوعدددداوار ددددضوالا تددددتوا ددددىواةدددد   و

- :(554)ا وا اروبووغااور و لاوا          ،وعمناكوا ا اوا ا   و م وا  

الكاعددددتوعددددوو   دددد والاراضدددد  والع ت دددد وال دددد و اا  دددداوعندددد وا بدددداعموعددددووحز دددد اوو( ا دددد ائ ت)افسددددحارو -0

 .،وع م وعا وت ناعجو نا   وع ضعطو عن ول  اوالافسحاروعا  اان وة  ا0799

راضددد  ومددد  والدددضعطو مددد والاةتدددرافوتا حدددضعدوالضعل ددد ولدددضعطوا ن نددد وعاحتراع ددداوعالاةتدددرافوت حدددضةوالا  -1

 .ع  ادتااوعا انيل ا

وا دىوعضدض و(ا  ائ ت) و   ضوحضعدودعل  وت ووا ودعل وة ت  وعو -1
ا
،ول لاو مد والا اداقوة يادا،وا د نادا

 .راضوالا   يءوة ىوالاراض  وتالن ة

 .حلوكتودعل ور وا ن ن واوو ا اور و ي ودااتوحضعدوآعن وعععترفو اا -9

 ةدد  ن و مددد واوو  دد ووالنددد اراملوال ددادرةوةدددووالاعددموا اادددضةواووا حندد قوا ودد عة ول ودددع والا -1

و
ا
ك او م واوو  ارووالي ع ووالا ة     ووحن دمورد والعد دةوا دىود دارممواعوالااد  ضوة دياموطضندا

 . حكا والنان ووالضع  

                                                           
 .993-997م دي  بد ال مدي  الم در السمب   ص (552)
ر السمب   حمدي  ااد  الم د. 2778عمنوس امول  11 ك   (12733)ام را   القم رل  العدد جريدل  (553)

 .176ص
 .962-997م دي  بد ال مدي  الم در السمب   ص (554)
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اووعض نددددد والندددددضوو دددددزءو و امدددددز وعدددددووالاراضددددد  والع ت ددددد وا اا ددددد ،وعاووالاعددددداكووا نض ددددد ول د دددددداوو -9

 . م وح ا تااوعاحتراع االة اع  و

،و(191) ادد اء و  دداوالضندد دو،وال دد و ك مدداورئدد موال اددضوالاردفدديو  ددضوال اددا  وعدد وادد اروعم ددموالاعددووراددمو

عاةدددددضاوالضندددددضوالاا دددددر،وك ددددداو كددددد واووةدددددض و  ض دددددلو  ددددداوالضنددددد دو ددددد فو ددددد د وا دددددىواةااددددد و ان دددددلوالةدددددي ورددددد و

 .(555)ا ن ن 

َروالاردووع اادداوة دداوكدداووة  دداواعدداوعدداو  ددصوالضنددضوا بدداعموا بددا وتا  ادد توالا  ةدد  ن وانددضوطدد ة

و(191)عدددوواضدددتوعة ددداومددد وعاردورددد والنددد ارو
ا
وطالددد وتاان دددلوا حنددد قوا وددد عة ول ودددع والا ةددد  ن ،وعاندددا

 
،و  

لن اراملوالاعموا ااضةودعوواوو اضدو  اوا حن قوتوك روعووك غاداو  داوال د وعردملورد واد اراملوالاعدموا اادضة،و

ضوا  ددد  وا ددد اة توا رددد وتددد اح وا دددىو  ددداوا حنددد قوتاغاددداوع ار ددد والا ةددد     وورددد وحددد وواشدددارورئددد موال اددد

 حن دددمورددد و ن  ددد وا  ددد روعالعددد غورددد وك اعددد وعرددد و دددي ،و  ةدددوواووفعدددضواوو لددداومددد واحدددضوعيعددد وا بددديفوتددد وو

 .(556)ععاوبعضماو0791الاردووعع  ور وةض وافسقا وع ااا  اوالة ا   ور وح رو

بار   وا    وا  اة توا ر والا ة لوع ورئ موال ادضوالاردفديو  دضوععاو  كضو لاوم وراضوع   وا 

ال اا  واضتوتدضءوا د    ،وعلدمو ادضاعطوععداوك  د وعاحدضةواديطوا د    ،ووعاشدارورد وا حدض الوالااااداح وا دىواوو

ال ددددددددا والغ ت دددددددد وهدددددددد وارضوا ةدددددددد     ،وعالدددددددد  وكدددددددداوويعن دددددددداوعددددددددوو لدددددددداومدددددددد ونادددددددديوحددددددددلوالاردووردددددددد و  ة ددددددددتو

 .(557)الا ة     و

عادددضوان ةدددلوةدددووا ددد    واودددة تو قنددد وةةدددة   ولضادددالوا ةدددائتوا اع نددد وتا دددتوالنددد املوة دددىوا ق اددد و

الا  ائ    ،وعوا رواوواةا  واة اطواللقاووة دىوعةدا كوع راءوا بار  د وك  داوااا دهوال د عرةوو–ا     و

 ووعدووكدان ووالاعطوععووال ا  واوو ضض واللقن والعةة   وة   او   والةادووعالعود  وواعوالةداب وعالعود  

ع دددددددد  ةتوا قاندددددددد وا  دددددددد  والع  ددددددددضوطدددددددداوا مدددددددد عروعالعن ددددددددضوادددددددد ادوم  ددددددددض ،وعلددددددددمو اددددددددضدوبعددددددددضوا قاندددددددد و

 .(558)الا  ائ   

ة ددىواودد و لدداوط ضددهوالاردووعددوواعدد ووةددا والاعددموا ااددضةوكدد رملواالددضما مواضددتورادد وا ق ةدد وت وددة تو

 اندددد وا دددد    ،وعلدددمو  حدددد وع دددد و قنددد وةةددددة   ولا ددددتوالنددد املوة ددددىوا ق ادددد والاردن ددد ،وعلةددددوورا ددددهوعدددوو

 .(559)اردن  ولا ة لوا  اافو–تاول فو قن وةةة   وع    و

اةتددرضورئدد موالدد  راءوالاردفدديوة ددىوادد اراملوا دد    ،وعاددضو ضدد وولة ةددنم واووالغدد ضوعددووةنددضوا دد    و

ةددي ومدد و  ض ددلوادد اراملوعم ددموالاعددووعالا تددتوا ددىواةدد   وشدداع  ،واكدداووردوع  دد وا بار  دد والاع  كدديواووال

،وعان ددداو  ةددد  وعدددووا ب ددد املوالاع  ددد ،وح ددداطو لددداوااتدددروورئددد موالددد  راءو
ا
الوددداعتو و  ةدددوواوو ااندددلواددد را

                                                           
 .2778عمنوس امول   11 ك   (366)الر ي   ممس  العدد جريدل  (555)
 .138-131محمد م ملحة  الم در السمب   ص (556)
 .1337اعتوبر  17  23961العدد   6   ا ك شلي   الم در السمب   (557)
م دي  بد ال مدي  الم در  ؛2778عمنوس امول  18 ك   (12737)العدد ام را   القم رل  جريدل  (558)

 .293منير ال ور ويمر  موس   الم در السمب   ص ؛966السمب   ص
 .173 ااد حمدي  الم در السمب   ص (559)
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ا ددد ائ    و نااودددد والا دددتوتددد ووالنددد املورددد وا ق ااددد و،ولةدددووع  دددد وو–الاردفددديواودددة توعم  ةددد وة دددتواردن ددد و

اشدددد ضاك،وعاووافسددددحارووا بار  دددد والا دددد ائ   واتدددداوا ضدددداووراددددضوا نتددددرووتحقدددد واووالندددد املول ةددددهوردددد وحالدددد 

 .(560)ا  ائ توعووال ا والغ ت  وا  اوعووا  ةووعنااوتااوانوور واطارواة   وشاع  وعا ااقو ي 

كاندددهو  ا ددد وكةددد نم ومددد واةااددد والاعددداعووعالا ةددد لوتددد ووع ددد وعالاردو،وعو كددد ول  ادددضوا  ددد  ،وا او

ووالاردوو ددد فو  الددد وكددد لاوكاندددهوع ددد و  الددد ورددد وادددضوالاشددد ضاكوتددد ووالنددد املوة دددىوا ق اددد وا  ددد   ،وادددا

تاددضوالاشدد ضاكوة ددىوا ق ادد والاردن دد ،وعاندداو ويةددا   واوو ندد  وتتر  دد واددضوالاشدد ضاكاملوا  دد   وعالاردن دد و

ردد وال اددهوناةددا،وعلةندداو ا ددتواوو  كددزوة ددىوا ق ادد وا  دد   ،ولدد اوادداووال اددضوا  دد  ولددمو  ةددلوعدد وال اددضو

 .(561)الاردفيواضتوافعنادوا     وعاوناء 

  وع  دد والاةددي والاردفدديوةددضناوواتدد وةدد دة،وواووعدد    و ن ددفوعدد    وشددة  ،وحدداعطوا دداوك ةددنم وكدداوور 

اادد اجوالا اددادوالةدد ا   وعااددعافوع كددز وردد والودد قوالاع ددو،وعت دداواوو دد ر اولددمو ا دد وا دد    ،واوتددض و

ور وا     و غااوعووالضعطوا ةانضةولة ر ا
ا
 .(562)ع افوالا اادوالة ا   واع اا

اقوناةاواكدضوعد ريواردفديوععاتد ،واووال دضفوالا ايد  وعدووعد    و ن دفومد وااد اجوع د وعر والة 

،وع ضددد وو(563)الا ددد ائ   ،وع اددد او و   دددضودعلددد وال رمددداو ادددتوعا ددداو–ااددد كوالدددضعطوالع ت ددد وعدددووال ددد اتوالع  ددديو

وتدددددد ووع دددددد وعا دددددد ائ ت،وح ددددددتواضددددددتوافعندددددداد
ا
و دددددد  ا

ا
ولددددددضكورئدددددد موع راءوالاردوو  ددددددضوال اددددددا  واوومندددددداكوا اااددددددا

 .(564)ا     

 . (565)"ألاك روال ات وايوع ا  وع وا اةضولإل  اءاملوع و ضعطواة اط"ععتفوا     وتوناو

حاعلددددددهوا حك عدددددد وا  دددددد   وعندددددد وا وا ادددددداقوتدددددد ووا حك عدددددد والاردن دددددد وعال   دددددداملوا ااددددددضةوبوددددددوووادددددداو

حند قوالا ةد     ووو،و تضواوو  و وبوكتوعضاش ور وا د  (ا  ائ ت)الاش ضاك؛و ووا واة   وت ووالاردووعو

وعدددوو  ددداوالنن ددد ؛و وولددد مو
ا
عرددد ودعروعنة ددد والاا  ددد والا ةددد     ؛و ووع ادددفوا  ددداوا حةددد ووكددداووعا دددحا

مندددداكوك دددداووا ةدددد  ن وعنا ددددت،وعلةددددوومندددداكوانددددووع  ةدددد وماشدددد   وع حددددضة،وا  دددد اوكدددداوو ااددددضثوتا ددددمو

 .(566)الا ة     و

                                                           
 .1337اعتوبر  17  23961آ ك شلي   الم در السمب   العدد  (560)
لعمزل   راي الدبلوممسية  ك مجلس اممس ال  المحعمة الدولية  نبيل العربك  يمبم عممف ديفيد الجدار ا (561)

 .62-68  ص1322م ر  دار الشرو  للنشر  
 .1328شبمي  18   دنمس ابو  ودض  مقمبلة (562)
 .1328/شبمي  27   لك محم ظة  مقمبلة (563)
 .1337اعتوبر  17  23961العدد   6  آ ك شلي   الم در السمب   (564)
  دار ( .د)ترجمة جولك  ليبم  ( 2777-2371)تمريخ ملا ومملعة الحسيس مس س دامس  روم (565)

  .263  ص277جردس  برس للنشر  
 .293اسمم يل   مك  الم در السمب   ص (566)
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 او  ةددوواوونلبدصوالا ددضاروال دد وادملولدمو انددلوعدد    و ن دفوعدداوكانددهواةداىوال دداوالددضعطوالع ت د ولدد

ةددض و  دد وو ددضعطواة دداطوا دد    وا وعودد عتوحددتواعوا دد و  ا دد  وو(567)ا ددىواوددتوعدد    و ن ددفوت دداو ددااي

عادددددددضد وعا دددددددح و  ةدددددددووالااددددددداعضوة دددددددىوا ا ددددددد اوتددددددد وواطددددددد افوا ودددددددارك وع و ددددددد  اوعددددددداو اع دددددددلوتالن ددددددد  و

ووةددض وح دد رو   دد والاطدد افوالنددزاتوال دد   في،وا دديوةددو–الا ةدد     ،وال دد وهدد وا دداووال دد اتوالع  دديو

ا ع ن ،وانضوالاروةيااوكتوعوو د ر اوععنة د والاا  د والا ةد     وعمدموط اداووا ا د او،ونام داوةدوواوو

ع   وا بار   وا     ولدمو داا موال عضد وبعدضوةديعةوة دىواوو دة   روالعدا ول عدموا اادضةوالد  ويعندضوا د    و

 
ا
 عفواووح  ددفوالعدد رومدد والا اددادوالةدد ا   ،وعلةددوو ادد  وا ق  دد وععددووا عدد.  اددهورةا ادداو ويعدد فوشدد عا

ة دددىوةدددض وااضدددار وبهددد  ءولددد مومددد اوااةددد ،وتدددتواووالاطددد افوالع ت ددد ورددد وا ددد    وا ا ة ددد ورددد وكدددتوعدددووع ددد و

عالاردوولددمو ةددووت يا دداوا واددضروعددووالا ةدد لوردد وا  ااددف،وتددتوكددان اويةدداغ  ووعدداوت يا دداوعددوو ناا دداملوععددوو

اندداولددمو ا ددتوا ادداقوعدداوتدد ووال   دداملوا ااددضةوعالا اددادوالةدد ا   وة ددىواةدد ةوةنددضوعدد    ووا  ددموالاشددارةوا ددى

،و د كوعااعلد و قع داواد ةودعل د وداة د ول داورد واوو معدتوعدوو(111) ن فول ةي ،ورد واونداءوالاةدضادوالند ارو

كددتوالندد اراملوح ددىولدد وا اددهو( ا دد ائ ت) لدداوا دد    وعا  دد ور دد   و  ادديوعراءمدداوعودداريع اوال دد و  ضدد  و ادداو

وة دىو لدا،واووكةد نم ومد وعحدض والد  وكداوو دض  وا ةد وولد لاوعتدتوا دىو ن دفوعتدض و الو ة  وعالضعل د و د 

وتكتوالاط افول ا  و
ا
 (.ا  ائ ت)ر وع ار  ودعر وة ىوط  نااوعايةضا

  ةددوواوونندد طواووكةدد نم وا ددا اتو ان ددلوالامددضافوال دد واتاغامدداوعا  ددا  وال دد وارادواوو انن دددا،و

تا فسددددحاروالكاعددددت،و( ا دددد ائ ت)ع  راغاددددا،ودعوواع ددددضو( ا دددد ائ ت)هدددد وتاضئدددد وا  اددددف،وعادددداوالاشدددد ضاكوتدددد ووع 

 .(568)عااعافوع افوالا اادوالة ا   ور وا ن ن ،وعت روا ضاروا بيفوت ووع  وعالضعطوالع ت  والاا ك 

ورد 
ا
عند والاعدموا اادضةورد وواعاوا     وانضوا دا واة الداوبعندضواللقند والعةدة   و د    و ن دفوا ا اةدا

،وعاعهوال   املوا ااضة،وت تااوكمزءوعدووا اداقوتد ووع د وعو0791الةادووعالعو  ووعووكان ووالاعطو

،وادد ةوحاددخوالةددي والاابعدد ول عددموا ااددضةوت ئا دد وا قنددراطوانز   دد يو ددا واائددضوادد املوال دد ار و(ا دد ائ ت)

 .(569)(ائ    الا   ) –الضعل  وعووا توعنااو وا توالن املوا     و

تددد ووو010 دددمو  ا ددد وا اددداقوا دددتوالنددد املوةندددضوالة  ددد عتروو0799عرددد والةددداب وةوددد وعدددووكدددان ووالةدددافيو

وAharon yarifال ددد اءوعا دددضوةضدددضوالغنددد وا ق  ددد  ورئددد مواركددداووالنددد املوا  ددد   ،وعا قندددراطوامدددارعوو دددار فو

عل ددددد ،وع ا ددددد ووالا اددددداقووتا ددددد روانز ددددد و  ي دددددا واائدددددضوال ددددد ار والض(الا ددددد ائ    و) رئددددد مواركددددداووالنددددد املو

عدددووال ددا والغ ت ددد و(الا دد ائ    و) الا ددتوتدد ووالنددد املوا ااارتدد وعادداوالاشددد ضاك؛وع لدداوتافسدددحاروالندد املو

                                                           
و ي   مل  نم ر  دور جممعة الدول العربية  ك ابرز القطميم العرف السيمسية مس حرف تشريس  (567)

  علية ادداف  جممعة دمش   (غير منشورل)  رسملة ممجستير 1338حت  مشروي ا ر  الجممعة  2778
 .67  ص1337

  2737  بيروك  مرعز الدراسمك الوحدل  2731-2729 لك الديس  رل  امريعم والوحدل العربية  (568)
 .262-263ص

(569)
 Confidential U.S. state department center of Middle east, Internal foreiga 

Affairs, Egypt, 1970-1980, film: 26 p.  : 25-34. 
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و قدضعطو عند و  احدتوالافسدحار،وع ادضدوعةد عل املوالاعدمو
ا
عالو ا  ولنناةوالة يموا ىواووعادضدواعوطضندا

 .(570)الاش ضاكوالاع  ا ااضةور و  اوا ضة،وعاضوة اهو  اوالا ااا  وتااو

اعاوة ىوا ق ا والة ر  ،وانضو تضروال ئ موحااخوالا ضواعاع  وا ىوالن املوا ةلح والةد ر  وبودوو

،وعاددددضوشدددد هو0799حدددد روا ددددانزافوعا ددددع والن دددداقوة ددددىو  ادددد وا قدددد  وواتاددددضاءوعددددووا حدددداد وةودددد وعددددووآ ارو

ردددددد و( الا دددددد ائ    )ة ددددددىوالندددددد املوالنددددد املوالةدددددد ر  والةة ددددددروعددددددووال ق ددددداملوالبر دددددد وعا ق  دددددد ،وت دددددد رةوعةدددددا  ةو

 .(571)ا ق  و

،و(ا دددد ائ ت)لةددددووبعددددضوا دددد اءوا ااعادددداملوتدددد ووع  دددد وا بار  دددد والاع  كدددديومنددددر وكةدددد نم وعدددد و دددد ر اوعو

  دا ملو  دداوا ااعاداملوةددوو  ا د وا ادداقولا دتوالندد املوا ااارتد وة ددىو  اد وا قدد  وورد وا حدداد وعالةيودد وو

)  و ددد    و ن دددف،وعت   ددد و  ددداوالا ااا ددد وافسدددحضهوالنددد املو،واددد وواطدددارواللقنددد والعةدددة  0799عدددووآ دددارو

عتد لاوةدادملوالنن  د ةول ةد ادةوالةد ر  ،وعال د وو0791عووالاراضد  والةد ر  وال د واحا تاداوةدا و(الا  ائ    و

 .(572)0799عن وح رو( ا  ائ    )ا عهولة   ةو

 ددد  والاع  ة ددد ولاان دددلواعددداوا حك عددد والاردن ددد واندددضوال دددرملو  ا دددتااوعااعلددد والا دددااادةوعدددووالضت  عا

عادددددددضعدوالددددددد روغاددددددد والاردو،وعاااعددددددد وةياددددددداملوعا ا نددددددد وتددددددد ووع ددددددد وع ددددددد ر  و( ا ددددددد ائ   )افسدددددددحاروةةدددددددة  و

بعدضواووتدض ملو  د ووتد ادرواديفوت يا داوبودوووالدضعروالاع  كدي،وع مض دضوو0791الو  ةا ووال ئ ةا وور وح رو

لاا  دد والا ةدد     وتان داوردد واوو كدد ووع اد توالا ةدد     ووة دىوالةدداح والع ت دد ون  مد وع الضدد وعنة د وا

 .(573)ا  ةتوال ح ضول وع والا ة  ن 

،ول اضاحددالو0799 عاددضوا  دداوا حةدد ووع  دد وا بار  دد وةضددضوا ددنعموال اددا  وردد والاعطوعددووكددان ووالةددافيو

عدددد والدددد ئ مواندددد روالةدددداداملوبوددددوووالا ادددداقوة ددددىوعحددددضةوا  اددددفو وو  دددداوالا دددد اءاملو دددد فو  ددددض وا  ددددلح و

 .(574)(ت   ائ ت)ق   وا ق املوالع ت  وا ا   وا وترك و 

 ةداا و( ا د ائ ت)ا د و فسدحاروو0799عاضعهوا حك ع والاردن  ور والاا  وةو وعووكدان ووالةدافيو

عنزعةدد والةدديو،وكدداووال ددضفو( ا دد ائ ت)ةودد ةوك  دد عتراملوا ددىوالغدد ر،وعاوو ضنددىوا ندداطلوال دد و  سددح وعيادداو

                                                           
 ؛12  ص21  وديقة رم  2776  بيروك  ماسسة الدراسمك الفلسيينية 2772الودمئ  الفلسيينية لعم   (570)

للمزيد مس تفم يل بنود امتفممية . 2772عمنوس الدمنك  23 ك   (82329)ام را   القم رل  العدد جريدل 
؛ متيبة  بد ا  الحسنك  م ر واسرائيل بيس 967-996السمب   صم دي  بد ال مدي  الم در : ينظر

  مع د الدراسمك السيمسية والدولية  الجممعة (غير منشورل)  رسملة ممجستير 2773-2767المواج ة والسر  
 .181-182  ص1339المستن رية  

  2737ر    دمش   دار يرس للنش2731-2726بشمر الجعفري  السيمسة السمرجية السورية  (571)
 .276ص

   القم رل 83جيزي  التحرا السوري مس الجومس ال  جنيف  مجلة السيمسة الدولية  العدد ع بد العزيز ال (572)
 .223  ص2772 مرعز ام را  للنشر

 .237-236نظم  شرابك  الم در السمب   ص. 138محمد م ملحة  الم در السمب   ص (573)
 .113صاحمود الل م مة  الم در السمب    (574)
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 وكةددد نم وردددد و دددع اول  تدددد طو  دددىواةدددد   وبودددوووال ددددا والغ ت دددد والاعطوعدددوو  دددداوا ب ددد ومدددد واااضددداروااددددي 

( الا د ائ    و)،وععع ا وعضكواادي وكةد نم وعو(الا  ائ    ) –ا اا  وع لاوتالا توت ووالن املوالاردن  و

،و0791،وة دددىوا ق اددداملوكااددد ،وعتدددضقوعددداواد دددىوكةددد نم ورددد وا اتددداورددد وعددد    و ن دددفو(191)رددد و  ض دددلواددد ارو

مد وا  ااند وة دىوااديءو( ا د ائ ت)،واكداووردو(ا د ائ ت)كةد نم ومد واووادض والااتدراووا دىوعلةدووكدتوعداواع داو

  دد وار اددا،وا ااددلورئدد موالدد  راءوالاردفدديوبودد صواوو كدد ووت ةاتدد وا ددتواع دد ول ندد امل،ولةددووكةدد نم وا اتدداو

لبر دداوواووالعدد ضولدد موا ااا دد وا ددتوتدد ووالندد امل،وتددتوا ااا دد و ددي وغاائ دد ،وة ددىواودد و لدداوةنددضوعم ددموا

 .(575)الاردفيو  ةاوعغ ن ،واة ووايااوا  اوا حة ووراضوا ب  

عددووالاراضدد  وا اا دد ،وعلةددووعةدداةيااولددمو ةددوو( ا دد ائ ت) ددعهوا حك عدد والاردن دد وعددووا ددتوافسددحارو

ا مات  ؛و وو  د دوال   داملوا اادضةوكاندهو  د وتالضر د والاع دىوة دىوا ق ااد ووا  د   وعالةد ر  ،ولزحزحد و

،وكانددهو زئ دد ،ولدد او0791،واووالاردوولددمو ةددوو   دداو دديووالددناووععودداركتااوردد وحدد رو(576)ةدد ا   النادد  وال

 .(577)ا موااامواحضوتاو  ضوع   والاردوور وال ا والغ ت  

كدددداووعادددد روالة ا ددددد وا  دددد   و مددددا وا  ددددداوا حةدددد وو ة ددددوورددددد وةددددض والاةتددددرافوبوددددد ة  وا دددداوا ددددد ةو

وةدددووا حادددا وة دددىوةياددداملوعو نددد وو ا ددد ماوا  ددداوا حةددد ووت ضدددادرةوشب ددد  وعنددداواع 
ا
تادددضاتواع  كدددي،وا دددي

وعدددد وا  دددداوا حةدددد وولغدددد ضوا ددددموا  دددداوا دددديوةددددوو لدددداواتددددضاهوالعيادددد وتدددد ووا حكدددد عا ووا  دددد   و
ا
 ددددضا

 (.ا  ائ ت)عالاردن  وة ىواضروال روا  توعووالبرعدوعا قااء؛وبة  وانا ادوع  وتال ة   وع و

 

 

  

                                                           
(575)

ابرا ي  احمد  ؛239نظم  شرابك  الم در السمب   ص ؛23-87مديحك المد عك  الم در السمب   ص 
احمود الل م مة  الم در السمب    ؛263ص دبلوممسية الملا الحسيس ومشمعل الشر  األوسي ز راس  

 .113ص
 .288سليممس موس   تمريخ امردس السيمسك المعم ر  ص (576)
 .233الم در السمب   ص نظم  شرابك  (577)



 

 

  129 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          ألازمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

 لميــاء صفــاء حســـن. د"        دراســـة تاريخيــــة "  0791_0791األردنيـــة  –العالقـــات السياسيــة المصريــة 

 

 الاردنية –رها في العالقات املصرية قرارات قمة الرباط واث: املبحث الخامس
،وعددووامددموالن ددموالع ت دد ،و دد اءو(0799اودد  ووالاعطوو17-19)يعددضوعدد    وال تدداصوالدد  وةنددضوردد وا ددضةو

عووح الوالة عفوال  وافعنضور وك  دا،واعوا وداكتوال د وكداووة  داواوو  ا   دا،واعوالند اراملوعالا تد املوال د و

 .(578)يااانا ىوالياا،واعآلاواروال  و    هوة 

حاعلددددهوبعددددضوالددددضعطوالع ت دددد وع و دددد  اوع دددد وبوددددكتوا ايدددد  وع دددد ر اوعا   ةدددد والع ت دددد والةددددع د  ،و

ا مدددددددادوعاددددددد و ض دددددددضو  دددددددن ورددددددد واددددددد ئاوعنة ددددددد والاا  ددددددد والا ةددددددد     وعحدددددددضماوعةددددددد عل  و  ة دددددددتوالودددددددع و

ضةوالا ةدد  ن ،ولاددا ةووا نة دد وعددووالااددادةوعددووة   دد وال ةدد   ،وعلدد اوانددضواددغ هوالددضعطوالع ت دد وعددووةدد

 .(579)  ان وة ىوالاردووعووا توالانا طوةووعة عل ا اوالنان ن  وعالة ا   و ما وال ا والغ ت  

لددددددمو ددددددضرجوالاةتددددددرافوت نة دددددد والاا  دددددد وو0791اووعدددددد    والن دددددد والع  دددددديوالةددددددادووردددددد وا قزائدددددد وةددددددا وو

 والا ةددددد     وت تددددددا اوا  ةددددددتوالودددددد   وال ح دددددضول وددددددع والا ةدددددد  ن وردددددد وت انددددداوا بادددددداعي؛وبةدددددد  وععارادددددد

ا حك عدد والاردن ددد وع ااةدداوة دددىومددد اوالاةتددراف،وك ددداواووالةة ددروعدددووالدددضعطوالع ت دد و و  الددد وردد وا  دددا والنددد ارو

 .(580)دعوواوو   ووع اان وا حك ع والاردن  

وةض وا  ضعاد وعووالةاح والة ا   والضعل  وعالع ت  وك  ةتول ن د  و
ا
حاعطوا  اوا حة وو امضا

،وعادددضوا ددد كو0799 ووتز دددارةوا دددىوالندددام ةورددد والةدددادووةوددد وعدددوو  ددد  والا ةددد     ولددد لاوادددا وا  ددداوا حةددد

الاردفديوو–،وعادضواااا دهوا ضاحةداملوتوتدضاروالض داووا  د  و(581)عضاحةاملوعد والد ئ موا  د  واند روالةدادامل

،وعالدد  واكددضوواووعنة دد والاا  دد و0799،وردد والةدداعووةودد وعددوو  دد  و(ت دداووالا ددةنضر  )ا وددترك،وا عدد عفوتدددد

كددداووعدددووال ا ددد واوو.   وهددد وا  ةدددتوالوددد   ول ا ةددد     ووتا ددداكناءوا ن  ددد وورددد وا   ةددد والاردن ددد الا ةددد   

مددضفوا  دداوا حةددد وومدد وعودددارك والاردووردد والا ة دددتوالا ةدد  ن وعاة دددىوال دد ءوالاا ددد وللحك عدد والاردن ددد و

ادد عرةوا مددادو  ةدد لووةدديعةوة ددىو لدداواكددضوت دداووالا ددةنضر  و. (582)لام تدد وادداوالار ضدداصوة ددىوا ق ادد والاردن دد 

تدد وودعطوا  ا  دد والددةيثوععنة دد والاا  دد والا ةدد     ولاان ددلو اددامموة  دديوعةددضلواضددتوا ددائنافواة دداطو

 .(583)ع    و ن ف

عدددووالاعانددد والعاعددد وللقاععددد و و  دددتوا ا ددداتوو0799ط ضدددهوا حك عددد والاردن ددد ورددد والعوددد  ووعدددوو  ددد  و

ل تدداص،وع لدداو اابعدد وا ق دد دوا ض علدد ولا ةدد لوا  اددفوردد واو0799الن دد وا ندد روةنددض وردد والةالددالوعددووا  دد طو

                                                           
  القم رل  87 لك الديس  رل  ماتمر الربمي والعمل العربك المشترا  مجلة السيمسة الدولية  العدد  (578)

 .212  ص2779ماسسة ام را   
محمد  وض ال زايمة  السيمسة السمرجية امردنية بيس النظرية والتيبي    ممس  دار  ممس للنشر   (579)

 .183  ص2777
 .227  ص1ليممس موس   تمريخ امردس  ك القرس العشريس   س (580)
 .2772تموز  27 ك   (2373)الر ي   ممس  العدد جريدل  (581)
 .72  ص2772  بيروك  تشريس الدمنك 87  مجلة شاوس  لسيينية  العدد كش ريم (582)
ايلول    2772    بيروك87امردنك  مجلة شاوس  لسيينية  العدد  –  م  سسينك  البيمس الم ري  (583)

 239ص
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الع  دددددددددي،وعادددددددددضو و دددددددددتوةندددددددددضوا ددددددددد    وا دددددددددىوالةدددددددددادووعالعوددددددددد  ووعدددددددددوواوددددددددد  ووالاعط،وبعدددددددددضوع اانددددددددد وع ددددددددد و

وة دددددىو(584)عالةدددددع د  
ا
،وعلةدددددوواللقنددددد والانا   ددددد ول  نة ددددد ورا دددددهو لددددداوالض ددددداووعةض ددددداوتونددددداو  ةدددددتوا ع دددددا

 .(585)0791ر والةادووعالعو  ووعوواو  ووالةافيوالا  اتوالع  يوال  وحضدور وا  وا قزائ و

اوو  ا ددد وع ددد وا اور حددد وادملوا دددىو دددو  وا  ادددفوبعدددضوتدددضعروت ددداووالا دددةنضر  ول ا ددد اوعدددوو انددد و

وعدددووةضدددضوا ح ددد مو
ا
عنة ددد والاا  ددد والا ةددد     وة دددىواوددد و لددداودةددداوع  ددد واار  ددد وع ددد وا ددد اة توا رددد وكدددي

موالدددضائ ةوالة ا ددد  و نة ددد والاا  ددد والا ةددد     ولعندددضوادددضا وع  ددد واار  ددد و ددد ر ا،وعادددارعقوادددضععيورئددد 

،وع كدددضوا ما عددد وورددد وت ددداغاموا باددداعيواووعنة ددد و(0799ا  ددد طوو10-11)عددد    وويثددديورددد والندددام ةول  دددضةوعدددوو

 .(586)الاا   والا ة     وه وا  ةتوالو   وعال ح ضول وع والا ة  ن وعراضوا وحتو زئي

وردد والةددافيوعالعودد  ووعددووا  دد طوة ددىواودد و لدداوالض دداو،واتددضرملوا حك عدد
ا
،واة نددهو0799 والاردن دد وت انددا

ا او م  ضوفواط اوالة اي  وعا  ا تااوالضت  عا   وت داو اع دلوت د    و ن دفوت تدا اوا د ةوع ح  د وا دىو

 .(587)اوو اموةنضوع    والن  والع ت  ور وال تاص

اودد  ووو11-11)ب وادديطوا ددضةوا ا دد وعم ددموع راءوا بار  دد واضددتوافعنددادوعدد    والن دد والع  دديوالةددا

 ةدددضادوا  اددد ةاملوالا ا ددد  ول عددد ضوة دددىوعددد    والن ددد ،وة دددىواعدددضدوا  اددد ةاملوال ددد وتاثاددداو( 0799الاعطو

ا م دددددم،والاواووالن ددددد  والا ا ددددد  وعا ا ر ددددد وهددددد وا ددددد  والا ة دددددتوالا ةددددد  ن وعال ددددد ودارملوبودددددوغااواال ددددد و

 .(588)ا نااواملوعا ق ةامل

نضددددداواووعنة ددددد والاا  ددددد والا ةددددد     وهددددد وا  ةدددددتوالوددددد   وعال ح دددددضو كدددددضوال ادددددضوالا ةددددد  ن وعدددددوو ا

ل وددددع والا ةدددد  ن وع و مدددد  وللحك عدددد والاردن دددد واوو اددددضاتوردددد وا وعااعادددداملوت  دددد  وال ددددا والغ ت دددد ،و

وة دددىواوو  دددتوا ددد    وا دددىو اض دددضوعا ددد وعدا دددلول  ةددد عل  والاردن ددد و مدددا و
ا
لةدددووال ادددضوالاردفددديوكددداووع ددد  ا

 .(589)ة اوا اوكاوول اودعرواا وتال ةض وا ىوال ا والغ ت  الن   والا ة     ،وع 

 وك دضوحدلو: اتضروعم موع راءواار   والع روةضةو  ت املول ا وت غ ول عيااملوعال  و ن  وة ى

عاووا وارضوا ة     و دامو ا   مداوةدووط  دلو. الوع والا ة  ن ور والع دةوا ىوعطناوعحلو ن   وع  ر 

                                                           
  (2371)الر ي   ممس  العدد جريدل  ؛227  ص1ك القرس العشريس    سليممس موس   تمريخ امردس  (584)

 .2772تموز  27  ك
 .2772تموز  19 ك   (1922)الدستور   ممس  العدد جريدل  (585)
لم در السمب   احمود الل م مة  ا ؛886  ص837  وديقة رم  2772الودمئ  الفلسيينية لعم   (586)

 .223سليممس موس   تمريخ امردس السيمسك  ص. 172ص
و ردينة  ردود الفعل امردنية ب ودل ا. 87-866  ص833  وديقة رم  2772الودمئ  الفلسيينية لعم   (587)

-237  ص2772  بيروك  عمنوس امول 23تجمض بيمس ماتمر القم رل الدردك  مجلة شاوس  لسيينية  العدد 
273. 

ام را   القم رل  العدد جريدل  ؛232-238  ص863  وديقة رم  2772الودمئ  الفلسيينية لعم   (588)
 .2772ايلول   11  81361

 .216   صوالعمل العربك المشترا  لك الديس  رل  ماتمر الربمي (589)
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دتقابلية في صيغ 

بين )          ألازمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

 لميــاء صفــاء حســـن. د"        دراســـة تاريخيــــة "  0791_0791األردنيـــة  –العالقـــات السياسيــة المصريــة 

 

 ا ادددد واعدددد دوا ددددىوتدددداح ااوالوددددع والا ةدددد  ن و اددددهوا ددددادةوعنة دددد والاا  دددد وع ار دددد وال دددد اتوتو ددددال ضاوا 

الا ةدد     وت تددا اوا  ةددتوالودد   وعال ح ددضول وددع والا ةدد  ن وعدد والاوك ددضوة ددىوحندداوردد واااعدد و دد  ااو

ال طن دددد ،وك ددددداو ندددد  وكدددددتواددددد كوا  ا  دددد والع ت ددددد وت ةددددانضةو  ددددداوالةددددد   وةنددددضوا اع ددددداوردددد و   ددددد وا مدددددا ملو

 .(590)عا ةا  املوكاا 

اوو"اةتراهوا حك ع والاردن  وة دىوالاند ةوالةان د وا د وورئد موالد  راءوعع  د وا بار  د و  دضوال ادا  و

ا   ةدددد والاردن دددد واتددددضملواةتراادددد او غادددداواعابددددرواووا  ددددا وعةددددتومدددد اوالندددد اروا ب  ددددرومدددد وعددددووااا ددددا وا  دددد كو

اوو: (592)ا ددددىوا  ددددا ومدددد اوا  اددددفع ع ددددحهوا بار  دددد والاردن دددد والا ددددضاروال دددد وداعتادددداو. (591)"عال ؤ دددداءوالعدددد ر

فةد  وعمدمو دزءوعدووو711,111ن فو كاووال ا والو ا  وعدووالا ةد     و،وعادضو ض دغواعدضادمموحد ا  و

ا ما ددد والاردفددديوا ددديوةدددوواووا ددد ضعادوالاردوو ددد فو ددد د وا دددىواع  دددتوال ةددد   والةددد    وع ددد د و لددداوا دددىو

 روادضوا  د اوة دىواناةد مومد  والا تد وةديعةوةض وافسحاروا  ائ توعووال دا والغ ت د ،وع اد او كد ووالعد

ة ددىواووالاردوويعددضوناةدداوتدداح والن دد  ،وك دداو دد كوعددووال ا دد وا ح   لدد ودعووانا دداطوال حددضةوالاردن دد و

الا ة     ،وا ووك فوناة ور واااعداوعحدضةوة ت د وعفةدفوعحدضةواائ د ،و دوة دىو لداواووال دا والغ ت د ،و

ك داواووالاردوو. 0711اااءوةدا ،وعحدضثو لداورد وعد    وار اداوةدا و زءوعوواراض  والاردووان  هوال داوتا دا

وم وا   وال ض ا ولاا   وا ة  و
ا
وع غ اا ا

ا
 .ا ترا  م ا

اودد  ووالاعطوو17-19)تددض وعدد    والن دد والع  دديوالةدداب واة الدداوردد وعض ندد وال تدداصوتا   ةدد وا غ ت دد وردد و

 .(593)(ال ئ موالع اق وعال ئ موال  س و،وتا  رو    وع  كوعرؤ اءوالضعطوالع ت  وتا اكناء0799

                                                           
 .213الم در نفسم  ص (590)
 .2772ايلول  16 ك   (2263)الر ي   ممس  العدد جريدل  (591)
الر ي   ممس  العدد  ؛ جريدل217ك الديس  رل  ماتمر الربمي والعمل العربك المشترا  ص ل (592)
 .2772ايلول  16 ك   (2263)
  الملا الحسس الدمنك (المملعة العربية السعودية)حطر عل مس الملا  ي ل بس  بد العزيز آل سعود  (593)
جم ورية م ر )  الرئيس انور السمداك (نيةالمملعة امرد)  الملا الحسيس بس يرل (المملعة المغربية)

  (الجم ورية التونسية)  الرئيس الحبيف بورميبة (الجم ورية العربية السورية)  الرئيس حم ظ امسد (العربية
  وحطر  س العرا  (الجم ورية الجزائرية)  الرئيس  واري يومديس (الجم ورية اللبنمنية)الرئيس سليممس  رنجية 

دولة )  الشيخ زايد بس سليمس (دولة العويك)  الشيخ  بم  السمل  ال بم  (س ميمدل الدورلنمئف رئيس مجل)
  الشيخ  يس  بس سلممس آل سليفة (دولة مير)   الشيخ سليفة بس حمد آل دمنك (امممراك العربية المتحدل

  ( ورية السودانيةالجم)  الرئيس جعفر النميري (سلينة  ممس)  السليمس ممبوس بس سعيد (دولة البحريس)
  (جم ورية اليمس الديمقرايية)  الرئيس سمل  ربيي  لك (الجم ورية العربية اليمنية)المقد  ابرا ي  الحمدي 
احمد :ينظر  (منظمة التحرير الفلسيينية)   السيد يمسر  ر مك (جم ورية موريتمنيم)ض دالرئيس مستمر ولد دا

لعربية  ك ماتمر القمة العربية امول  ك القم رل ال  ماتمر القمة   م   ودض  الملف العممل لمسيرل القمة ا
 .83  ص2732الحمدي  شر  ك   ممس  
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دتقابلية في صيغ 

بين )          ألازمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

 لميــاء صفــاء حســـن. د"        دراســـة تاريخيــــة "  0791_0791األردنيـــة  –العالقـــات السياسيــة المصريــة 

 

كدداووعددووامددموعدداوتاددالوردد وعدد    وال تدداصومدد وا بدديفوتدد ووالاردووععنة دد والاا  دد والا ةدد     ،وانددضو

 ننداون  دضواوو كد ووعد    والن د ومد اوعد    وشدع وا ةد  و،وعاوو"ت ووع   واار   وع د وا د اة توا رد و

عو  تددز وع دد وتاا  دد والارضوع و.   وهدد وا دد  وع دد ا ضدداد وال دد و اةددموع اددفو  ا دد وع دد وعهدد واووالن دد

واووع دد و و  ةددوواوو  ةدداع وردد وا ددا وادديفوة  دديوحدد طو. ادد قوتدد وو ا  دد و دد ناءوعال ددا وعا قدد  و
ا
عاا ددرا

 .(594)"الامضاف،وك اواووا بيفوح طوالا   رو م وح   

حةدد ووع اددفوالاردووعت دداواووا بدديفوالاردفدديوالا ةدد  ن واددضو دد   وة ددىوا دد    ،ولدد اوحددضدوا  دداوا 

عدووعةددول والا ة دتوالا ةدد  ن ورد وا ب دداروالد  والنددا واعدا وا دد    ورد والةدداب وعالعود  ووعددوواودد  ووالاعطو

 و0799
ا
اوومد  والن د  وا د  و  ة دتوالودع والا ةد  ن وادضوادا دهوة دىوالن د  والعاعد و: "انضو كد وادائي

ندداءوالشب دد  والا ةدد     و عواددضوا ددا والا ة ددتوردد وال ددرواعاغاددا،وعاووالاردوولددمو ةددووردد و دد  وعددووالا ددا واددضوت

ول ن دددداطو...الا ةدددد  ن وا ةددددانت
ا
وشدددد ة ا

ا
اووالاردوو ويعتددددرضوة ددددىوكدددد ووعنة دددد والاا  دددد والا ةدددد     وع ددددةي

عا اوكددددان او دددد عوواوومدددد  وال ددددا و.... الا ةدددد  ن ،وان دددداويعتددددرضوة ددددىواةاضارمدددداوا  ةددددتوال ح ددددضول ا ةدددد     و

ا  دددد وعحددددضما،واددددونن وتا ددددموا   ةدددد والاردن دددد وال اشدددد   واح   ددددموعحددددضمموالودددد ة  وعنا دددد ةوردددد وعنة دددد والا

عةددددددد عل  ور اادددددددموعاددددددد ارمم،وعكدددددددتوالنادددددددائجوا تر ضددددددد وة  دددددددا،وعاةابدددددددر و ةاددددددداءولنددددددداوعدددددددووعةددددددد عل ا ناوالة ا ددددددد  و

 .(595)"ال امن 

وا  داوا حةد وواووتدضعروعةدتومد اوالند ارومد والغداءوكاعدتولدضعروالاردووالد  ويودكتوالا ةد     وو ةدضة

 ودد و ددكانا،وع كدد وا  دداوا حةدد وواووةددض واعددض تومدد اوالندد اروععنددا واةادداءوالاردووعددووالدداك موتا ددموالن دد  وو

 .(596)الا ة     ور وا وعااتودع  و اع لوتا

وتا ددددداعادةو: كددددداوومنددددداكواحا دددددا وورددددد ونةددددد والاردوواعدددددا وا ددددد    ،و  ةدددددتوالاعط 
ا
تاة ددددداءوالاردوو ا   دددددا

 لددددداوال دددددضفوتاك ةددددداروا عددددد وعدددددووالارضوعناتدددددتوا عددددد وعدددددوووال دددددا والغ ت ددددد وعالندددددضو،وع  ةدددددوو ان دددددل

الةددي ،وعهدد و  ا دد وا ب دد ةوا دد ة،وعال دد ونالددهواشددق  وكة ددروعددووالددضعطوعال   دداملوا ااددضةوبوددكتواددا و

اا اوابعضناوالاحايطوةوو زءوعوو  اوالارضوا ننداو ونكد ووادا نداوادارةواردن د و ض دضة،وح دالوآلاووالادارةو)

 الاردن ددد ورددد وال دددا واا
ا
 ة  دددهوعنة ددد والاا  ددد وك  ةدددتوعح دددضول ا ةددد     وو: عألاعددد والةدددافي( ئ ددد وال ددد  وة   دددا

عةدد عل وةددووا دداعادةوالارضوا اا دد وع  ة ددتوالوددع وايادداوردد وا حالدد والةان دد ،وادداووالاردوو و ضنددىولدداوارضو

 .(597)لاا   ماوعووا  ائ ت،وع واةا   وتالاا  والاضاتوعضاش ةور وعااعااملوالةي 

ا   وا حك عددد والاردن ددد و ادد اوا حالددد واوواودددتركورددد وعدد    و ن دددف،وعرددد وا وعااعادددامل،واعوا وولددوواةددد

ال ددادر ووةددووعم ددموالاعددو؛و وو( 111)عادد ارو( 191)فودداصودع دد وشدداركوا دداوعددوواضددتوبةدد  واض لدداول ندد ارو

الااداعضوالاردوواتض ور وع ا وال روععترفوتاوعوو ان والضعطوالع ت  ،واعداورد وحالد والاةتدرافولد ردووتدضعرو

عدددووالاراضددد  وا اا ددد وكااددد وعرددد وعندددضعتااوالندددضو،و( الا ددد ائ   )اانددداو ددد ع توعدددووا دددتو ان دددلوالافسدددحاروو

                                                           
 .23محمد  طم  الم در السمب   ص (594)
 .271-237  ص8المجمو ة العمملة لسيف الملا الحسيس    (595)
 .2772تشريس امول  13  ك  (81377)ام را   القم رل  العدد جريدل  (596)
 .22مد  طم  الم در السمب   صمح (597)
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 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

 لميــاء صفــاء حســـن. د"        دراســـة تاريخيــــة "  0791_0791األردنيـــة  –العالقـــات السياسيــة المصريــة 

 

عتال ةددض ول  ددا والغ ت دد واددوووالاردوو اع ددضوبعددضو ا   مدداوتددووو تددركوالااا ددارو تنامادداول ندد رعاوع دد رمم،وك دداو

 
ا
 ولدددددد موعدددددداو بددددددرر واضددددددتواوو ددددددامواووا قددددددضطوحدددددد طوعةددددددانضتوال ددددددا والغ ت دددددد: "ااددددددافوا  دددددداوا حةدددددد وواددددددائي

 .(598)("الا  ائ   )ا ا يت اوعووا ض والاحايطو

وعدووعنة د والاا  د والا ةد     ،و( ا د ائ ت) ضضعواووا  اوا حة ووكاوويةاىوا ىوالااداعضوعد و
ا
تدض 

 .الاااعضوع وعنة  والاا   والا ة     ( ا  ائ ت) ناوكاوويع موعضكوراضو

 ةد     و ا د وة اداملوادض وعو ند وع اعد وعدووع  داءوا ةد  ووطدالض اولةوورئ موعنة  والاا  د والا

ع كددضعاواووعنة دد والاا  دد وهدد وا  ةددتوالودد   وعال ح ددضو. تددضةموعنة دد والاا  دد والا ةدد     وعددووم عدد والاعددم

والاوك ددددضوة ددددىواحتددددرا وعندددد راملوعدددد    املوالن دددد والع ت دددد وبوددددووواةاضدددداروا نة دددد و. ل وددددع والا ةدددد  ن 
ا
عاا ددددرا

 .(599)  وال ح ضا  ةتوالو  

  دد موالدد ئ مواندد روالةدداداملوتم ددضوعا دد وردد وععا قدد والنددزاتوتدد ووا حك عدد والاردن دد وععنة دد والاا  دد و

الا ةدد     ،وانددضوا ددانضتوالدد ئ مواندد روالةدداداملوا  دداوا حةدد ووبعددضوانتادداءوالا ا ددات،وعةبددروا  دداوا حةدد وو

ع راءوا بار  ددد ،ولةدددووع ادددفوةدددووا ددداعضاد ول نضددد طوتة ددداووا ةددد  ن وعةدددانت،وعاضددد طوعوددد عتو  تددد املو

الاردوويةاضةيااوال ماروا ىوع    و ن فوع وع  وع د ر اورد واطدارواد اروعم دموالاعدو،وعادارجومد اوالن داقو

ا دددووحدددلوعنة ددد والاا  ددد والا ةددد     واوو اادددضثوةدددووحنددد قوالودددع والا ةددد  ن وا وددد عة ،وعك ددداواكدددضو

تول ن د  والا ةد     ،وعانداولد مومنداكوحدتوال ئ مواند روالةداداملول ةد ضو ا د وة اداملوالتدزا وع د والكاعد

 .(600)عنا د،وع واغااءوحال وا ح روالاوعووايطوحتو  ا  و   ووا حن قوالو ة  ول وع والا ة  ن 

كدداووا  ددداوا حةدد وو دددضركوا  دداة وال ددد و دد  ا   اورددد وعدد    وال تددداص،وعلةندداواةا دددضوة ددىوعةددد دوعدددوو

للحدد اروعدد وعنة دد و( ا دد ائ ت)ةنين دد واقاددا،ووعراددضوالدد ئ مواندد روالةدداداملوتددال ا فوا ددىو انضددا؛وبةدد  و

 .(601)الاا   والا ة     

ملوالددد ئ موانددد روالةددداداملوا دددىو انددد واددد اروالاةتدددرافوت نة ددد والاا  ددد والا ةددد     وك  ةدددتوعح دددضو تددد ة

ل ودددع والا ةددد  ن ،وحددداعطوا  ددداوا حةددد وواوويع دددتوالنددد ارودعوو دددضعك؛وبةددد  وعاددد فوالدددضعطوالع ت ددد وا دددىو

 .(602)  ووعحاعلهوعةاةضتاا،وعل موالاع ضول   اوا حة و ان والا ة   

ا   وا     وةضةواد اراملورد وا ق ةد وا بااع د و د    والن د والع  ديوالةداب ورد والاا د وعالعود  ووعدوو

 .(603)0799او  ووالاعطو

 . وك ضوحلوالوع والا ة  ن ور والع دةوا ىوعطناوع ن    وع  ر  -0

                                                           
 .226نظم  شرابك  الم در السمب   ص. 272-278  ص2    بمحمود ريمض  الم در السم (598)
 .22محمد  طة  الم در السمب   ص (599)
 .2772تشريس امول  17  ك  (81377)ام را   القم رل  العدد جريدل  (600)
 .72عة ال مشمية  ص دنمس ابو  ودل  امردنيوس والفلسيينيوس والممل (601)
 .171-172لنك جيمس  الم در السمب   ص (602)
يوسف سوري  الم در السمب    ؛687-686  ص837  وديقة رم  2772الودمئ  العربية لعم   (603)

 .82احمد   م   ودل  الم در السمب   ص ؛187سليممس ن يراك  الم در السمب   ص ؛111ص
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الةدددددد   وال طن دددددد وا ةددددددان  وتن ددددددادةوعنة دددددد والاا  دددددد و وك ددددددضوحددددددلوالوددددددع والا ةدددددد  ن وردددددد واااعدددددد و -1

الا ةددد     وت تددددا اوا  ةدددتوالودددد   وال ح دددضول وددددع والا ةددد  ن وة ددددىوا ددداوارضوا ةدددد     و ددددامو

 ا   ما،وع ن  والضعطوالع ت  وت ةانضةوم  والة   وةندضوا اع داورد و   د وا مدا ملواعوة دىو   د و

 .ا ةا  امل

ع ار دد وعةد عل اتااوة ددىوال ددع ض ووالندد عيوعالددضع  وردد واطددارودةدموعنة دد والاا  دد والا ةدد     وردد و -1

 .الالتزا والع  ي

دةددد ةوكدددتوعدددووا   ةددد والاردن ددد وال اشددد   وعا ق   ر ددد والع ت ددد والةددد ر  وع    ر ددد وع ددد والع ت ددد و -9

ععنة دد والاا  ددد والا ةددد     ول ادد وتددد غ ولانةددد موالعيادداملوت ددديامورددد وادد ءومددد  والنددد اراملوععدددوو

 .ا تو نا  ما

   د والدضعطوالع ت د وتا حادا وة دىوال حددضةوال طن د والا ةد     وعةدض والادضاتورد والودد عووو  تدز  -1

 .الضاا   ول ع توالا ة  ن 

ح اطو لا،واة ووا قان والاردفيوع ااناداوة دىواد اراملوا  د كوعال ؤ داءوالعد روتدضاا وعحدضةوال دفو

عاووعادضوا نة د و د فويوداركورد وعالا اعووالع  ي،وع ك وا ة عطواووالاردوولدوواودتركورد وعد    و ن دفو

اة ددداطوا ددد    وعدددادا وع ددد روال دددا والغ ت ددد وادددضو ادددضد،وعلةدددووا حك عددد والاردن ددد و ددد فواوددداركورددد وا ق ددد دو

 .(604)الة ا   ولاان لو لا

كانددهو  دداوعااعلدد وعددووالدد ئ مواندد روالةدداداملو بعددادوا  دداوا حةدد ووةددووا ااعادداملوال دد وكدداوو م اادداو

وع و
ا
وت ووال ئ موالةاداملوعا  اوا حةد و؛و نداوكداوو اوااكداروعادضدةوو،وك اواو(ا  ائ ت)  ا

ا
وا  ي

ا
مناكوعدا

ع و  الدد و حددضواوو نددفوردد وط  ندداوع و دد  اوبعددضواووا ددا اتواوو ةةدد وا ددىو انضدداوع  دد وا بار  دد والاع  كدديو

 .(605)كة نم 

ردفددديوتددداغامولندددضو  ةندددهوالضت  عا ددد  وا  ددد   وعدددوو ان دددلوعددداو  دددض وال ددداوعدددوواددديطواغاددداءوالدددزةموالا 

عا ح دد طوة ددىواةتددرافور ددر وبودد ة  وعنة دد والاا  دد والا ةدد     وعدعرمدداو. ااددضو ووتا ددموالا ةدد     و

وا ةدددداةضةوة ددددىوالاادددداعضو.الة ايدددد  
ا
عاةددددضادوالاطدددداروليةتددددرافوتاندددد قوالا ةدددد     ووردددد و كدددد  وودعلدددد وعاا ددددرا

 .   وا اورالض اور وم اعااااءوت غ ور    وة ىوالعيا وت ووالضعل والاردن  وعالضعل والا ة  

 .(606)ل  اوةضوا  اوا حة وواووع    وال تاصومز   ورئ ة وة ىوال ع ض ووالة اي  وعالضت  عاي  

و
ا
 ووا حك عدددددد والاردن دددددد وانددددددضملوا تدددددد وا دددددداعادةوال ددددددا والغ ت دددددد ،و وومدددددد اوا  ادددددد توكدددددداووحةا ددددددا

و دددز
ا
وعدددووا   ةددد والاردن ددد وة دددىوتال ةدددض وللحك عددد والاردن ددد وة دددىوا ددداوواووال دددا والغ ت ددد واودددكتواان ن دددا

ا
ءا

 .0711ا ءوا اراملوالوع والا ة  ن ور وع    وار ااو

                                                           
؛ امردس  العتمف السنوي  2772تشريس امول  83 ك   (11233)ام را   القم رل  العدد جريدل  (604)

؛ سعد ابو دية ، البيئة النفسية واثرها في 91، ص8019، عمان، المؤسسة الصحفية ، الرأي للنشر، 2779

 .99، ص 8013عملية صنع القرار في سياسة االردن الخارجية، عمان، 
 .171  الم در السمب   صلنك جيمس (605)
 .1337تشريس امول  17  23961العدد   6  م در السمب  آ ك شلي   ال (606)
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الا ددددد ائ   وا دددددىوابعددددداد وا حن ن ددددد ؛وع لددددداوت اددددد وو–ا دددددا اتوعددددد    وال تددددداصواةدددددادةوال ددددد اتوالع  ددددديو

،و
ا
ول  دددداوردددد وا دددداوعدددد    املواعنددددضول ةدددد   والن دددد  والا ةدددد     وعةددددانضي

ا
الا ةدددد     ووعص دددد ائ    ووع  ددددا

،وبعدددضواوو ض دددهوا ق ع ددد والعاعددد و(607)اوا  دددهوعنة ددد والاا  ددد وعدددوون اا ددداوالع  ددديوا دددىوالن ددداقوالدددضع  عتددد ل

عالددد  واةترادددهوا ددداوتادددلو( 1119)النددد ارورادددموو0799ل عدددموا اادددضةورددد والةدددافيوعالعوددد  ووعدددوواوددد  ووالةدددافيو

 .(608)الا ة     وور و ن   وع  رمموت    وع ةاقوالاعموا ااضة

،وعطال واوو كد وو(609)راضوالاااعضوع وعنة  والاا   والا ة     ( الا  ائ   ) الاواووال   والعا 

وردد وعااعادداملوالةددي وعدد و
ا
ة ددىوالدد الموعددوو    دداوةددوودعر والاااعضدد  وبوددوووال ددا و( ا دد ائ ت)الاردووط اددا

 .(610)الغ ت  

،و0799 عردد والةدد اقوناةددا،و اروع  دد وا بار  دد والاع  كدديوكةدد نم وة دداووردد والةدداب وعددوواودد  ووالةددافي

عا دددد كوعضاحةدددداملوعدددد وا  دددداوا حةدددد ووعع دددد والع ددددضوالاع ددددروحةددددووعرئدددد موالدددد  راءو  ددددضوال اددددا  و نااودددد وط دددد و

عادددضو( ا ددد ائ ت)بودددووو ان دددلواةددد   وعناددد دةوعددد والاردو،والاواووا حك عددد والاردن ددد ورا دددهوط ددد و( ا ددد ائ ت)

 كدددديوع ااندددد والاردووة ددددىو   دددد ولنددددضواكددددضناولدددد    وا بار  دددد والاع  : "تدددد ووبعددددضماورئدددد موالدددد  راءو  ددددضوال اددددا  

اددددد اراملوال تددددداص،وعالتدددددزا والاردوو اددددد  والنددددد اراملوعالتزاعددددداوتالع دددددتوة دددددىودةدددددموعنة ددددد والاا  ددددد والا ةددددد     و

 .(611)"لا ة يااوعووالن ا وت ا  ااوععة عل اتااوة ىوال ع ض ووالن عيوعالضع  

ل   داملوا اادضةولدمو  دغوو وواو0799 ك ملوال   املوا ااضةواووالاردووكاووع ا و مامتور وةدا و

و( ا  ائ تو)؛و ووالاردووكاوو  ال وعوو(ا  ائ ت)ت اوا اوالةاا  وة ىو
ا
توك روع اواةا   والنضد طوتدا،وا دي

وعد وعاشدن و،وع كد وكةد نم وانداو  ندىو وك دضاملوعدووالد ئ مو
ا
ةوو لداوكاندهومنداكوا  دا ملوع د   وع د   

،وك دددداوا ددددا اجواندددد روالةدددداداملوتاندددداو دددد عا سوا  اددددفوردددد وال تدددداصول دددد
ا
ا  والاردو،وعلةندددداواعددددتوالعةددددمو  اعددددا

اووا ب ددووالةض دروالد  وار ةضدداوكةد نم ومدد و"،وNicolas Fillion( ن كد  ووا  دد و )الةدا روالاع  كديوردد والندام ةو

اناولدمو يحدخوع داط وةدض والااد كوبةد ة ورد والاعاعدتوعد والاردوو د اءوكداوو لداوبةد  والد ئ موالةداداملو

 .(612)"ل ح ضوال  واة ااوم وانناو    ناوةووالاردوورالمواناوكاوويعا ضوة  نااعوال ر ،واووواله  ءوا

فةددددا  صوع دددداو نددددض ،واووالدددد ئ مواندددد روالةدددداداملواددددضو  ةددددووعددددووااندددداتوالددددضعطوالع ت دددد وت ودددد عة  و

  ة ددددتوعنة دددد والاا  ددددد والا ةدددد     ول ودددددع والا ةدددد  ن وة ددددىوحةددددداروالاردووالدددد  وكددددداوو ددددض  واوومنددددداكو

ع ضدددضعواووا دددضارواادددضا والددد ئ موالةددداداملو. مو  ة  ددداول ودددع والا ةددد  ن وعالاردفددديعةددد عل املواان ن ددد و ادددا

 .  ا  وع  ( ا  ائ ت)ة ىو لاو ة وور و ا   وة    والةي وت ووالع روع

                                                           
 .821احمود الل م مة  الم در السمب   ص (607)
 .299جور  يعمة  الم در السمب   ص (608)
 .227سموندرز  الم در السمب   ص. ط مرولد   (609)
  2779مك  ال يد  اميوبك  اتفم    ل القواك الدمنك  ك سينمي  بيروك  الماسسة العربية للدراس (610)

 .133ص
 .212  ص1سليممس موس   تمريخ امردس  ك القرس العشريس    (611)
 .27مديحة المد عك  الم در السمب   ص (612)
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 الفصل الثالث

 ألاردنية –التطورات السياسية املصرية 

0791-0791 

 

 .الاردني –صري وتعميق الخالف امل –اتفاقية سيناء الثانية : املبحث ألاول 

التدخل السوري في لبنان وأثره في تباين املوقفين املصري : املبحث الثاني

 .وألاردني

 .ألاردنية –مشاريع التسوية وأثرها في العالقات املصرية : املبحث الثالث

زيارة الرئيس محمد أنور السادات الى القدس وموقف :  املبحث الرابع

 .الحكومة ألاردنية منها

 .0791املوقف ألاردني من أتفاقية كامب ديفيد : الخامساملبحث 
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 0791-0791ألاردنية  –التطورات السياسية املصرية : الفصل الثالث

 ألاردني –اتفاقية سيناء الثانية وتعميق الخالف املصري : املبحث الاول 
 ح د طوة دىوالدضةمواحاعلدهو عهوالن ادةوا  د   ولإلةدضادول   ح د والةان د و د    و ن دفول ةدي وع 

الع  دديول  وددارك وردد وعدد    و ددال ت  ،ولدد او دداىوالدد ئ مواندد روالةدداداملوا ددىو  ةدد لوالة ا دداملوالع ت دد واض ددتو

 .(614)0791،ور والاعطوعووحز  اووGerald Ford (613)(  رالضوا رد)ا ا اةاوع وال ئ موالاع  كيو

وعدددددووالدددددضعطوالع
ا
 ت دددددد وععدددددوواددددد يااوألاردووردددددد وادددددا والددددد ئ موالةددددداداملوتم لدددددد وة ت ددددد و اروايل ددددداوكة ددددددرا

،وعكانهو  داواعطو  دارةو ند  و اداورئد موع د  ولد ردو،وعادضوا د كوالد ئ مواند رو0791الةادووةو وعووآ ار

الةددداداملوعاادودددداملوعدددد وا  دددداوا حةدددد وودارملوبوددددوووع ددددائتو  دددد   والعيادددداملوالةنائ دددد وعاحا ددددا ملوال ةدددد   و

ولاويةانض ور و ان لو لاوال ضفالة    ،ووع اىوال ئ موان روالةاداملو قعتوالاردووح 
ا
 .(615) اا

ع عددضوانتادداءوالدد ئ مواندد روالةدداداملوعددووعاادوا دداوعدد والزة دداءوالعدد رواة ددوواندداو  تددتوا ددىوا ادداقو ددا و

 .(616)بووووعوةيملوالو قوالاع و

. (617)0791ا ا  وال ئ موان روالةداداملوعد والد ئ مو  رالدضواد ردورد و د عيوالاعطوعالةدافيوعدووحز د اوو

ئ ةدددددداووع ادددددد ةاملوا ضاحةدددددداملوا حددددددضعدوا نض دددددد و  دددددد ائ توتم  دددددد وعادددددداعروات  مدددددداوالاع ددددددضاملوعاددددددضوحددددددضدوال  

ا ق م  دد وال دد و  ةددوواوو  ااددلوة يادداوال  ادداووعددووا ددتوادد اروالةددي ،وعالامددموعوددك  والن دد  والا ةدد     و

 .(618)ععوووموال ا ور والنضو

علعنددددضوا ادددداقوودددداٍوو(  ائ تا دددد)لةددددووامددددموعدددداوداروردددد والا ا دددداتومدددد و  ودددد ووة   دددد والةددددي وتدددد ووع دددد وع

،وعاددضو(619)،وبعددضواوددتوع  دد وكةدد نم والاع ددى0791ع لدداوردد وآ ارو( الا دد ائ    )ل ا دتوتدد ووالندد املوا  دد   وع

                                                           
   الرئيس الدممس والدردوس للوميمك المتحدل  (1336عمنوس امول  16 – 2728تموز  22: )جيرالد  ورد(613) 

غمس  ي  انتسف نمئبًم  ك مجلس النواف  س ومية ميشغمس وبمل  و مل  ك المحمممليتسر  مس جممعتك ميش
 ينم الرئيس نيعسوس نمئبًم لم  تول  من ف رئيس الوميمك المتحدل  ل  ادر استقملة ريتشمرد نيعسوس بسبف 

  و و اول شسص يتول  من ف نمئف الرئيس  د  الرئيس دوس ترشي  2772 طيحة ووتر غيك لعم  
يملك  موسو ة السيمسة  ع بد الو مف ال: للمزيد ينظر. 2777-2772ل مس لمدلوانتسمف ومد عمنك رئمستم 

 .888  ص8   2777بيروك  الماسسة العربية للدراسمك والنشر  
 .869حمدي  ااد  الم در السمب   ص (614)
  (1332)الدستور   ممس  العدد جريدل  ؛2779آيمر  27  ك  (81177)ام را   القم رل  العدد جريدل  (615)

 .2779آيمر  23  ك
 .2779آيمر  27  1339الدستور   ممس  العدد جريدل  (616)
  رم  (2779)الدار العربية للودمئ   ملف العمل  العربك  م ر  اتفممية سينمي الدمنية لفا امرتبمي  (617)

 .2/2231-البيممة  
 .2779حزيراس  1 ك   (81829العدد )ام را   القم رل  جريدل  (618)
 .198  ص2773  بيروك  مرعز الدراسمك الفلسيينية  2779وي للقطية الفلسيينية لعم  العتمف السن (619)
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 كضوع   وا بار   والاع  ة  وكة نم واووا ضاحةاملوكانهوا مات  وع اك ووعنضع وعا  ةواع دىوناد وعضدادرةو

 .(620) ا  ماوال   املوا ااضةو حيطوالةي 

بعددددضوو0791تدددض والدددد ئ موانددد روالةدددداداملوت نا ددد وا ادددداقواددددا وانددداةوالةدددد يمورددد وا بدددداعموعدددووحز دددد اوو

 .(621)0799االيقودا وو افيو ن املوبة  وح رو

،والد  و اد طوعدووعمد دوع دا ح وا دىو0791الةد ر ورد وةدا وو–ة ىوا ءو لداوعا اءوالاندارروالاردفديو

،ولعنددضوالا اداقوا عدد عفو(ا د ائ ت)املوتد ووع دد وعواعداعووع  ةد ل،وعاددضو دمو لدداوالا د روتتددزاعووعد وا ااعادد

،وع و دد  اوبعددضواووتددض و ة دد و0791،وعال د و ددمو  ا ع دداوردد والاعطوعددووا  د طو(622)(ا ااا دد و دد ناءوالةان دد )تا دمو

 .(623)(ا  ائ ت)ل ضعطواووع  و ااعطوةنضوا ااقوعنا دوع و

عددددووالاطدددداروالعةددددة  ول وادددد وو(ا دددد ائ ت)اا  ددددهوا ااا دددد و دددد ناءوالةان دددد وال ادددد والنددددائموتدددد ووع دددد وعو

،ووعاع ددضملوالددضعلااووتاددتونزاةاتا دداوتال  ددائتوالةدد    ،وك دداواع ددضملوع دد وبعددض وا ددا ضا و
ا
و  ا دد ا

ا
طابعددا

ةبددرواندداةو( ا دد ائ ت)الندد ةوعالتاض ددضو اددا،واعوا ح دداروالعةددة  ،وعاضدد طوع دد وت دد عروشددحناملوال ددروةةددة   وا ددىو

 .(624) وعتراملوانووعوو  ناءت ع وك  ( ا  ائ ت)الة يم،وع لاوعناتتوافسحارو

عردددد والةدددد اقوناةددددا،و كدددد واووالدددد ئ مواندددد روالةدددداداملوعادددد وة ددددىوودددديثوا ااا دددداملوردددد وآووعاحددددضوالاع دددددىو

الا ااا دد وا ع ندد وعالةان دد وا ااا دد و دد   وفودد ملوبعددضوعا داتادداوردد والفددحفوالاع  ة دد ،واعدداوالةالةدد واكانددهو

 .(625)( نا  او)    وعه وا ااا  و

                                                           
 .871حمدي  ااد  الم در السمب   ص (620)
؛  مر نم ي الحديدك  الم در السمب   2779حزيراس  6 ك   (81827)ام را   القم رل  العدد  (621)

 .213ص
واحمد  دممس السفير   ك رئيس ارعمس القواك المسلحةومعك اتفممية سينمي مس جمنف الفري  اسمم يل   م (622)

ومع م ا را م  عيدروس المدير  قد الم ري لدع المقر اموربك لألم  المتحدل  ك جنيف  امم الجمنف امسرائيلك 
العم  لوزارل السمرجية  و ورد سمنك غور رئيس ارعمس الجيال امسرائيلك  وومي وزير السمرجية اممريعك 

حسس الجلبك  الم در السمب    الم در السمب ؛ال يد  اميوبك  : للمزيد مس التفم يل ينظر. دعسينجر عشم 
  مجلة السيمسة الدولية  (ملف توديقك)بيرس غملك  اتفممية  ا امشتبما الدمنك  ك سينمي   ؛123-127ص

 .287-287  ص2779  القم رل  ماسسة ام را   23العدد 
 .6/838رالسورية  رم  البيممة   –ملف العمل  العربك  امردس والعرممك امردنية  الدار العربية للودمئ   (623)
 .927  ص2محمود ريمض  الم در السمب     (624)
 -:والرئيس اممريعك جيرالد  ورد والتك تطمنك  و ك اتفممية سرية بيس الرئيس الم ري انور السمداك (625)
 الم ريالغمي معم دل ال دامة والتعموس  -(1)ة غربية  امستعمطة  س امسلحة السو يتية بمسلح -(2)

 د  الوموف  –( 2)التع د بملطغي  ل  القوع الراديعملية  ك حرعة المقمومة الفلسيينية   –( 8)السو يتك  
مسمي مي الدول العربية المنتجة للنفي إلمنم  م بعد  زيمدل  بال( 9)امسرائيلية   –امم  المفموطمك امردنية 

. معم حة الشيو ية  ك م ر والدول العربية –( 7)امممة تعموس امنك بيس م ر وواشنيس   –( 6)عمر  امس
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والددد ئ موانددد روالةددد عاغاددداو( ص ددد ائ   ) –اداملواوو  ددداوالا ااا ددد وهددد ونن ددد و اددد طورددد والندددزاتوالع  ددديوةدددضة

 .(626)ا  ةونا والةي والضائموعالعادطور والو قوالاع و

ا   هوا ااا  و  ناءوالةان  وور وااعافوا  ادفوالعةدة  ولدضعطوا  ا  د ؛وبةد  وةدض وا داع اطو

  ضوا ق ا وا     ،وعتد او د فو تدركوا ق اد والود ا  وع اوادكوا ىو م( ا  ائ ت)ع  ولن اتااوا ةلح واضو

و( ا دد ائ ت)دعووح  ددفوادد  وع ادد اوناحددهو(  دد ر او–الاردوو)
ا
ردد و ان ددلواعيادداوالاا  ردد وبعددضواوووض ددهوحددضعدا

 .(627)آعناول اوع وع  

لددمو اددضدوا حك عدد والاردن دد وع اا دداوعددووا ااا دد و دد ناءوالةان دد وبةدد  وةددض واطية دداوة ددىوالاااتدد تو

ا  دداو اع ددلوتددا ب  املوال دد و: ""املوال دد وادملوا ددىوةنددضما،وعاددضواة ددووا  دداوا حةدد ووةددوو لدداوتن لدداعا ب دد  

 ضضعواغااو ا  ومناكور وال اهوا حاا ولةدناومنداورد وتد رةوالا د راملورد وشدكتودا دلو  دع والند طوتالادا  و

 .(628)"ر وم اوا  ا توتال ةض ولنا

 وا حلوالع  يوا ود عتوتداللق ءوا دىوالند ةول د دواعاعضوا  اوا حة ووعوو  اوالا ااا  وعةضماو  ق

،و(629)،وك ددداواوو  ددداوالا ااا ددد و واوددد روا دددىوا وا ددد املوااددد كو حددديطوالةدددي وتا ن نددد (الا ددد ائ   )الاحدددايطو

ك دداوا دد ضعضملو  دداوالا ااا دد والع ددتوالعةددة  وا ودد عتوت تددااوع دد   و  دداعادةو   دد والاراضدد  والع ت ددد و

 والا ةد  ن ورد وارادا،وعاوو م  دضوا ق اد وا  د   و د د وا دىواادايطورد وع دزاووا اا  وع وع ووحن قوالوع

وت ووالضعطوالع ت  وعو
ا
 .(630)(ا  ائ ت)الن كوالا ترا    وال  وكاوواائ ا

هدد و ددزءوعددوو  ا دد و( ا دد ائ ت)ع كدد وا  دداوا حةدد وواووا ااا دد والا ددتوالاا ددروردد و دد ناءوتدد ووع دد وعو

ا دددضناما،وعكددداوواعدددتوا حك عددد والاردن ددد واوو دددنا وعلةدددووةندددضعاوة  نددداووا ددد ةوعهددد والة ا ددد وال ددد و–ا ب ددد ةو

ا ددىوالاا  ددتو( ا دد ائ ت)بودد عصومدد  والا ااا دد و دد فون هدد ىوبعددضماوع ددىوعدداونادد ملومدد  والودد عصواوواع ددضو

والاواغاددداو ددداع لوالةدددي وا اولدددمو
ا
عة ا ددد وا وا ددد ةوااددد ك،وعاوو  ددداوالا ااا ددد و  ةدددوواوو ددد ا وا حددد روع اادددا

 .(631)اا ك و اانلوا و نض 

بعدددضماوح دددتوا ا ددداتوتددد ووا  ددداوا حةددد ووعالاعددد ووالعدددا و قاععددد والدددضعطوالع ت ددد وعا ددد دور ددداضورددد و

عر واوناءوا حدض الوةبدروا  داوا حةد ووةدووار  احداولند اروعد    وال تداصوبعدضواووعاد وا ةد عل  وو0791ة اوو

 ددضول وددع والا ةدد  ن ،وعردد وتكاع  دداوة ددىوةددا لوعنة دد والاا  دد والا ةدد     وت تددا اوا  ةددتوالودد   وعال ح

                                                                                                                                                                                

امسرائيلك  بيروك   – بد الحسيس شعبمس  القطميم الجديدل  ك ال راي العربك : للمزيد مس التفم يل ينظر
 .213-217  ص2737

 .927بيرس غملك  اتفممية  ا امشتبما الدمنك  ك سينمي  ص (626)
  98امسرائيلك  مجلة شاوس  لسيينية  العدد  – دنمس العمد  اتفممية سينمي ومستقبل النزاي العربك  (627)

 .22-86  ص2776بيروك  عمنوس الدمنك  
 .2779 يلول  1 ك   (1722)الدستور   ممس  العدد جريدل  (628)
 .921  ص2محمود ريمض  الم در السمب     (629)
 .2776نيسمس  7 ك   (2633)س  العدد الدستور   ممجريدل  (630)
 .276-279ابرا ي  احمد ز راس  سلسلة الني  السممك  ص (631)
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كدددتومددد اوالنددد ارو عدددتوالاردوو ا اددد وبعياددداملوط ضددد وعددد وا ق  ددد ،وعلةدددووةندددضعاو كددد وعا ددد دور ددداضوعااةددد و

 ةداا وةود ةوك  د عتراملورد وال دا و( ا د ائ ت)ا ناعع والا ة     ور ولضناووعاغااوكاندهو اوعدتورد وافسدحارو

 والغ ت د وك  ح د واع دى،وبعدضماو دضاتورئد موالد  راءو  دض
ا
ورد والضضا د و: "ال ادا  وادائي

ا
اووالاردووادضوحاعلدهواعدي

عدد وكةدد نم ،وعلةددووع  دد وا بار  دد وا  دد  وا دد اة توا ردد ونفدد وكةدد نم وبعددض وا دد اءوا واددضواشدد ضاكو

 .(632)ت ووالاردووعا  ائ ت

اع ددد وا رددد ولةةددد نم واووا و اددد كوة دددىوا ق اددد والاردن ددد ،و دددامودعووا اددداقوعددد وا  ة ددد ووالوددد ة  ووو

الاع  ة  ،وعادضواعد ضوكةد نم ورد واحدضكوو–   وو  فو ك وولاوآوارو  ع وة ىوالعيااملوا     ول ا ة  

ا  املول غووعوو ان والاردن  وول ا تتوا دىوا اداقواداوالاشد ضاكوة دىو  ادتاموا دا اموتانداو ويةدا   واوو

كوا ب  ددرةو،وكدداوو لدداوبةدد  والوددك  (اةتددراضوع  دد وا بار  دد وا  دد  وا دد اة توا ردد ) اعددتو لدداوبةدد  و

 .(633)ح اطوالشب  املوالاردن  

وللب داروالاردفدي،وعلدمو ةدوو  الد و
ا
اد ىوع   وا بار   وكة نم وتوووال ئ موان روالةاداملوكاووععارادا

وعددددوو دددد ناء،وك دددداواووةددددض ووندددد والةدددداداملوتا  دددداوو–ردددد وعااعادددداملواردن دددد و
ا
ا دددد ائ    واضددددتواوويةددددتردو ددددزءا

احادددد ملوع ال دددد و( الا دددد ائ    ) –املوة ددددىوا ق ادددد والاردن دددد وا حةدددد ووعاةاندددداد وتدددداووا ااعادددداملولا ددددتوالندددد  

كة ددددرةو دددد فو  ندددد وة   دددد والةددددي وردددد والودددد قوالاع ددددو،وك دددداواووالدددد ئ موالةدددداداملواددددضوا ددددا ضوواووة   دددد و

الا دددتوة ددددىوا ق ادددد والاردن دددد و ددد فو  نددددىوععارادددد وعددددووعنة دددد والاا  ددد والا ةدددد     ،وعتدددد اواع ددددتوا ددددوو

ودعوواوو  تز وتاالةاداملوالافعزال  ،وعةبروكة نم وة
ا
 .(634)ووا ااو ناو  كوا ب اروالاردفيوعع نا

،وعتددض ملوع دد و نضددتوبعددضو(ا دد ائ ت)ادكوالددضعروالاع  كدديووا ددىودادد وع دد وردد وا مددا واةدد   وعنادد دةوعدد و

واض ل اواضتوح رواكا ت 
ا
 .(635)ح رواكا ت وبو عصوكانهواضورا هو  اعا

 نددددد والع ت ددددد وداعدددددهو ددددد ر  وا دددددىو  ددددد   واووالا ددددد راملوالة ا ددددد  وعالعةدددددة   وال ددددد و ددددد ملوة دددددىوا ن

الا ة لوعالاعاعووالة اي  وعالعةة  وع والاردو،وكاوومضفوم اوالاناررول اوو رورد وا  ادفوا  د  وعةدض و

 .(636)الانا ادور وعة رةوالةي 

،وع و
ا
كدداوومددضفوا حك عدد والاردن دد وعددوو لدداوالانددارروعدد و دد ر اومدد واةددادةوالاةاضددارول ددضعروالاردفدديوة ت ددا

 .(637)الة ر و–عضوالا ا وال  و  كاوا عجوع  وعووالااالفوا    و   اوب

( ا دد ائ ت)كدداووعددووال ا دد ،واووالة ا دد وا  دد   وكانددهواةدد روبعددزطوالاردووةددوو  وا ادداقواردفدديوعدد و

عال   دداملوا ااددضة،وعالانادد ادوتاان ددلوعكا دد و  دد وة ددىوحةدداروالاطدد افوالع ت دد والاادد كوالاردو،و دد ر ا،و

 .لا ة     عنة  والاا   وا

                                                           
 .921محمود ريمض  الم در السمب   ص (632)
 .298-291اسمم يل   مك  الم در السمب   ص (633)
 .219-212نظم  شرابك  الم در السمب   ص (634)
 .282نبيل  بد الغفمر  الم در السمب   ص (635)
 .117-113  ص2777  بيروك  ماسسة الدراسمك الفلسيينية  2779لودمئ  الفلسيينية لعم  ا (636)
 .813اميس المشممبم  الم در السمب   ص (637)
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الاردن د و مدد واوواعةددموةياداملو اددالفوطض ع دد وتد ووالاردووعع دد ،وعلةددووو–اووالعياداملوا  دد   و

الاردن دد واعةددموتدد ووعدد ةوو–مدد اوالااددالفوال ض ادد و كدد ووعددووالناح دد وا  ادد ة  والاواووالعيادداملوا  دد   و

 وادد والاردوودعروع دد والع  دديواردن دد وحدد طواعكان دد واووو–عاادد كودر دد وعددووالادد   ونددا جوةددووعضالغدد وع دد   و

الاا  ردد ،وعت دداويةددا   والاردووااددعافوالددضعروا  دد  وعلةددووردد وا حن ندد واووالاردوو ويةددا   واوو وادد واعو

 .(638) اتوعاتوالضعروا     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .112ص  الم در نفسم  (638)
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 التدخل السوري في لبنان وأثره في تباين املوقفين ألاردني واملصري : املبحث الثاني

ال ضنان دد وردد وال اددهوالدد  وم  نددهوا دداوال ااع دد والة ا دد  وة ددىوالنةددا والع  ددي،وانددضو دداءملوالا عدد و 

شددع ملواطدد افولضنان دد واووعنة دد والاا  دد والا ةدد     واعددافيوعددووال ددعفوبةدد  وا يعدد والافعزال دد و  دد و

وعايااتادداوعدد و دد ر ا،وا  ددضملو  دداوالاطدد افوالا تدد و ددانا و ادد اج( ا دد ائ ت)ع     دداونادد وال ةدد   وعدد و

 .(639)الا ة     ووعوولضناو

ا ت ول اولاحق موالع   املوالاضائ د وعدوولضنداووع  د  اوبعدضو( ا  ائ ت)عر وال اهوناةا،وع ضملو 

اوو انندهو مددضاا اوعدووا ااا دد واداوالاشدد ضاك،وع م  ددضواد املواكبددرودعلد وة ت دد ،وعل د روالا دداعووالع  دديو

عدددددوو  دددددتو ودددددارةوالودددددغ وال ضندددددافيوادددددضووا ودددددضدملوتال ق ددددداملوة دددددىو نددددد رولضنددددداو،وعا    ددددداملوالا ةددددد     

 .(640)الا ة     و

ال ضنان د وعتد ووا ح كد وال طن د و ة ىو و و لاو  داةضملوحدضةوا  ا  داملوالدضائ ةوتد ووالند كوال     د  

ال ضنان ددددد وعا ناععددددد والا ةددددد     وعكاندددددهو  ددددداوا  ا  ددددداملوادددددضوتدددددض ملوة دددددىو وددددد وا دددددا وةناتددددد وعةددددد ح وحدددددزرو

 ونندددتوالادددضائ  ووالا ةددد     وو ابعددد و ق اددد والاا  ددد ورددد والةالدددالوةوددد وعدددووتا ةادددضاءوة دددىوحاا دددو(641)الةاائددد 

 و0791ن ةاوو
ا
 .(642)ر وعن ن وة ووال عان وعراوو ح تااو ا وعةو عووش  ضا

عا اءو  دع ضوألاحدضاثوالضاع د ورد ولضنداو،و ر دتوالد ئ موعا دضو ند روالةداداملوألاعد ووالعدا و قاععد و 

،ول ا  دوورد واةدد   وألا عد وال ضنان د واضددتواوو0791ود وعددوون ةداووالدضعطوالع ت د وعا د دور دداضورد وال ابد وة

 .(643)اةضلوا حك ع والة ر  

ع  ةددوواووفعددزعو لدداو  ددىواووالدد ئ موالةدداداملوكدداوو  هدد ىواوو اادد طوالندد ةوردد و ددضو دد ر ا،وع ادد طو 

ضو،وا  ددد  وووالةدداداملوا دددىو نددض مو ندددا  ملوكض ددرةو  دددتوا ددىوحددد(ا دد ائ ت)دعوو نددض وع دد ورددد وا ااعادداملوعددد و

 .(644)ااواطوال ة   

                                                           
 .286   ص 1333اسممة  يس  تليرس  السيمسة السمرجية األردنية وامزممك العربية   ممس  (639)
 .231 در السمب   ص  بد الحلي  العدواس  الم (640)
 لط  يطد بيطمر  2786حزف العتمئف  احد ابرز امحطزاف اللبنمنيطة التطك تمسسطك عحرعطة موميطة شطبمبية سطنة  (641)

الجميل  ومد عمنك تلا الحرعة مستوحمض مس الحزف النمزي املمطمنك  وبعطد م تحولطك الط  حطزف سيمسطك سطنة 
الحلطف  2793  وشطعل سطنة 2793 حطداث  ومد ومطف  طاا الحطزف مطي الطرئيس عميطل شطمعوس سطرل. 2791

 طططل شططرور  امطططراف والتنظيمططمك والقططوع : للمزيططد ينظططر. الوينيططة= =الدردططك مططي حططزف الططوينييس والعتلططة
 .132-133  ص 2736  بيروك  دار الميسرل للنشر 2733-2783السيمسية  ك لبنمس 

 .232  ص 2732ار العتف اللبنمنية محمد السمما  القرار العربك  ك األزمة اللبنمنية  بيروك  د (642)
 .77  ص 2776ممجد ابو يونس  المادراك العربية  ك الحرف اللبنمنية  بيروك  منشوراك الشعبية   (643)
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ردد وال  دداض،وو0791الانددىوال ئ ةدداوواندد روالةدداداملوعحددااخوألا ددضوردد والةالددالوعالعودد  ووعددوون ةدداوو

و
ا
وع   ا

ا
،واكضعاوا داوواد عرةواااعد واعداعووعو دلوتد ووالض دض و،وعع داور دال وا دىوو–عاتضراوت انا

ا
وعوتركا

ا
  ر ا

واياداوتاضئد (645)ال ئ موال ضنافيو د   اووا نم د 
ا
( ا د ائ ت)ألاعاداتورد ولضنداو،وع لداولعدض وا داغيطوو،وطالضدا

 .(646)  اوالا ت ول اضاتور وش عوولضناو

و ادددد ا ووة  دددداوالددددضعطوالع ت دددد و 
ا
ك ددددهوألاعادددداتوعاو عدددد وردددد ولضندددداو،وعاتددددضاهوألا عدددد وال ضنان دددد وعةدددد حا

اوالع ت ددد ،وع اددد وعةددداعع وتددد ووكدددتوعدددووع ددد وع ددد ر اوععنة ددد والاا  ددد والا ةددد     ،وع ددداءملوالنادددائجو شدددض

ت نا  ددد وع ددد   و ددد ر  وت ةددداةضةو دددع د  ،وحددد وواةترادددهوع ددد وتدددضعروعا  دددزولةددد ر اورددد وا حددد روألام  ددد و

 .(647)ال ضنان  ،وعناتتوالا افوةووع ا   وا ااا  وااوالاش ضاكوالةان  

ة ددىو ودد و لدداواك  ددهوا حك عدد والةدد ر  وردد و  دداوا  ح دد وعةدد رتااوردد والاندد روعددووا حك عدد وألاردن ددد و 

ض وت   املو  ح ض  وعووالند اح والة ا د  وعالعةدة   وعالااا داد  ،وع ادهو داارو دضة مو اة  وا ىوالان

 .(648)ا ق ا والو ا  وعالا اعاا وةووا بةارةوالنا   وةووا عجوع  وعووا ع ك وع والعضعوال    في

ا ددىو دد ة والا تددتوا ددىوو0791دةددهوا حك عادداووالةدد ر  وعألاردن دد وردد والةالددالوعالعودد  ووعددوو   دد طو 

 .(649) ح وعطن  وشاع  وت وو    وألاط افور ولضناوع ا

اط عهوالن ادةوالة ر  وا  اوا حةد ووة دىوا  دا وال د و ند  و اداو قند والااداعضوا  لاد وعدوواةدع و 

،وعال د و دعهو(650) ة اءوعووكضاروالنادةوالعةة   ووعالة ا   ووت ئا  وع  د وا بار  د وةضدضوا ح د موادضا 

 .(651) و  صولضناوا ىوعا والن اراملوا    وال 

                                                                                                                                                                                
  بيططططروك  منشططططوراك دائططططرل الدراسططططمك السيمسططططية وامدارل العممططططة  الجممعطططططة 2776الودططططمئ  العربيططططة لعططططم   (644)

 .121  ص 216  وديقة رم  (د  ك)اممريعية   
  ومططد سطططب  (2776-2773) رئطططيس الجم وريططة اللبنمنيططة ( 2771-2723حزيططراس  29)سططليممس  رنجيططة  (645)

و  طب  وزيطرًا للداسليطة  طم    2763  2762  دط  ا يطد انتسمبطم  طك  طم  2763الا نمئبًم  ك مجلس النواف  طم  
الموسطططططو ة الحطططططرل : زيطططططد ينظطططططرللم.   ومطططططد تقلطططططد  طططططددًا مطططططس الطططططوزاراك من طططططم الزرا طططططة والعطططططدل واممت طططططمد2763
17/8/1328              .www.@rwikipedia.orghttp:// 

 .2776نيسمس  18   ك (81179)األ را   القم رل  العدد جريدل  (646)
 .286اسممة  يس  تليرس  الم در السمب   ص  (647)
 .233ص  ممجد ابو يونس  الم در السمب   (648)
 .2779 يلول  12   ك (1788)الدستور   ممس  العدد جريدل  (649)
 ك بمنيمس  ح ل  ل  ش مدل الحقو  مس دمشط   ومطد  2781 بد الحلي  سدا   سيمسك سوري ولد  م   (650)

تطططدر   طططك منم طططف حعوميطططة ابرز طططم محطططم ظ  لططط  حمطططمض دططط  دمشططط  وبعطططد م وزيطططر لرمت طططمد  وبعطططد م وزيطططر 

http://www.@rwikipedia.org/
http://www.@rwikipedia.org/
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 ضدددددضعواووالددددد ئ موحدددددااخوألا دددددضوكددددداوواادددددضفوعدددددووعراءواعز دددددزوالعياددددد وعددددد وألاردوو ن  ددددد وا عاراددددد و 

ألاردن ددد ،و  ددد واةددد   وانا اد ددد ،و نددداوكددداوو دددضركوتدددووو  و اددد كواردفددديوة دددىوتدددع ضوالنضددد طوتددد   اءوعاادوددداملو

ول دا،وعدوودعوو  ةد لوعد و د ر ( الا  ائ   ) -اة   وة ىوتع ضوال  اتوالع  ي
ا
 و عوا  ودارتااويودكتوتاض دضا

 .(652)عاضو  د وا ىوةزل اوعوو طاروال ة   والواع  

الةددد ر  ،وع  دددد  اوبعدددضوانا ددددا وةدددد كوو- ددداةضملوالاعادددداتووالةدددائضةوردددد واع  دددلوالعيادددداملوألاردن دددد  

الةدددد ر ،وعاشدددددادوع  دددد وا بار  دددد والةددددد ر وةضددددضوا ح دددد موادددددضا وتددددالا  روالا مددددا يورددددد وو–الااددددالفوا  دددد  و

 .(653)ااملوألاردن  والة ر  ،وع لاوعوو  تواااع و  ا وةةة   و  اضوعوور ووالناا رةوا ىوالعنض العي

،واادد  ملوا حك عدد والةدد ر  و0799ععدد و  دداةضوحددضةوالنادداطوردد ولضندداووردد وتضا دد وشدد  وكددان ووالةددافيو 

كددان وووا ددىوادادداطوعحددضاملوعددوو دد غوالاا  دد والا ةدد  ن وعددوو دد ر  وا ددىولضندداووع لدداوتاددار  والعودد  ووعددو

 .(654)0799الةافيو

 عددددد والددددد ئ موحدددددااخوألا دددددضوتور ددددداطوعادددددضوت ئا ددددد وةضدددددضوا ح ددددد موادددددضا ونائددددد ورئددددد موالددددد  راءوع  ددددد وو

،و  د اءوعضاحةداملوحد طوال اد والد اموورد و0799ا بار   وا ىوت رعملور وال احضوعالعود  ووعدووكدان ووالةدافيو

وعددووالةددافيوعالعودد  ووعددووولضندداوواا تددتوا ددىو  ا دد وا ادداقوةةددة  و  ايدد  و ددنصوة ددىوعاددفوالنادداط
ا
اةاضددارا

،وعاودددددددة تو قنددددددد وةةدددددددة   وُة  ددددددداو ددددددد ر  ولضنان ددددددد وا ةددددددد     وع  تاددددددداوع ااضددددددد وعادددددددفو0799كدددددددان ووالةدددددددافيو

 .(655)النااط

اة نهوا حك ع وألاردن  وةووعةاةضةو  ر ا،ول او   اوا  اوا حة ووتز ارةوا دىو د ر  ورد وال احدضو 

  ار اوح طوال ا والة اي  ورد ولضنداو،وعدةدموا ق د دوالة ا د  وع  كزملو. 0799عالعو  ووعووكان ووالةافيو

                                                                                                                                                                                

وبعططططد م ا ططططب  نمئبططططًم لططططرئيس ( 2773-2779)دور م طططط   ططططك الحططططرف األ ليططططة اللبنمنيططططة السمرجيططططة عططططمس لططططم 
  www.http.@rwikipedia.org  83/23/1328الموسو ة الحرل : للمزيد ينظر. الجم ورية

 .22-87  ص 2777مش   بد الرحي  غني   المقمومة الفلسيينية وامزمة اللبنمنية  د (651)
  رسططططملة 2731-2779ممسطططط  جبططططمري لييططططف المرشططططدي  الططططدور السططططوري  ططططك الحططططرف األ ليططططة اللبنمنيططططة  (652)

 .177  ص 1321  علية التربية  جممعة اي ممر  (غير منشورل)ممجستير 
 .2779 يلول  23  8321جريدل البعث  دمش   العدد  (653)
 .37  ص 1   2773نية  بيروك  دار القطميم   ااد مير  سقوي اممبرايورية اللبنم (654)
؛ و يف ابك  مططل  الموسطو ة اللبنمنيطة  278-271  ص 296  رم  الوديقة 2776الودمئ  العربية لعم   (655)

 .263  ص 1331  بيروك 1تمريخ لبنمس المعم ر  ي

http://www.http.@rwikipedia.org/
http://www.http.@rwikipedia.org/
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ال  و ض ل اوا حك ع والة ر  و ةاةضةولضناوور واة   و  عادا،وعادضودةداوا قانضداووا دىوا ندافوالناداطوالد  و و

 .(656)يةاا ضوعناوالاوالة اووال    في

وعدددووالاددضاتوالةددد ر ،وع كددد والددد   
ا
وععارادددا

ا
ئ موانددد روالةددداداملورددد وا  دد ملوا حك عددد وا  ددد   ووع اادددا

اووعراءو  دداوا حدد روردد ولضندداووالاددضايملوا بار  دد ،وعكدداوو ن ددضوعددوو لدداو. 0799الةدداب وعددووكددان ووالةددافيو

،وعدددد واووالدددد ئ مواندددد روالةدددداداملولددددمويةددددامموردددد و(657) (ا دددد ائ ت)الاددددضاتوالةدددد ر والدددد  و  دددد وردددد وع ددددلح و

موالوددع وردد والةدداعووةودد وعددوواودد  وواةدد   وعوددك  وا حدد روألام  دد وردد ولضندداو،وتددتواكااددىوتن لدداو عددا وعم دد

،وعاوندددىوة دددىوكدددتوألاطددد افوا ةددد عل ورددد ولضنددداووعاوو  ا ددداوال دددعارو(اراعددد اوا دددض ةموةدددوولضنددداو) 0791ألاعطو

 .(658)عا بيااملوت  اح وعاعنت

اكانددددهو  تددددضوا حدددد روةددددووكةدددد ،وع  دددد  اوردددد وادددد ءواعكان دددد و ددددن صولضندددداووردددد و ددددضو( ا دددد ائ ت) عدددداو 

لددددضةمو( ا دددد ائ ت)ا  ا دددد وتددداوألاعدددد وا ددددىوعمدددد دودع ددد وردددد و ددددضو دددد ر ا،وع ددداودادددد ووعنة ددد والاا  دددد والا ةدددد     ،

عددووع دد وع دد ر ا،ولدد اوادد ووو0791عو0799ا  ارندد وتا  ددلح والةدد ا    وال دد وا ددا لهوة يادداوردد واوندداءوح  دديو

،وتال ةض وا ىوتافا والن ارور و
ا
 .(659) (ا  ائ ت)دةموا  ارن واع وا  توالاك ا وةةة  ا

ادةوالةدددددد ر  وردددددد وعةدددددداةيااوالضت  عا دددددد  و  نددددددافوالنادددددداطوالددددددضائ ومندددددداك،وعةنددددددضملوعا ددددددا  ملوالن دددددد 

رددد ودعودددلوع ددد  ووا قانددد والةددد ر وحدددااخوألا دددض،وو0799لضنان ددد ورددد والةددداب وعدددووشدددضاصوو-عضاحةددداملو ددد ر  

عا قاندد وال ضنددافيو دد   اووا نم دد ،وع  كددزملوا ضاحةدداملوحدد طوال ادد والنددائموردد ولضندداووعادد عرةوا مددادواةدد   و

 .(660)حتوألا ع وال ضنان    ا   و 

كانهوناائجو  اوا ضاحةاملو  ا د وال و ند والض دا ر  وال د واة ياداوالد ئ مو د   اووا نم د ورد وال ابد و 

عال د ون دهوة دىو   يد وال ئا داملوالةيود وة دىو  داووطدائاي،وا و مد واوو كد وو. (661)0799ةو وعووشضاصو

                                                           
 .2776عمنوس الدمنك  11   ك (2623)الر ي   ممس  العدد جريدل  (656)
 .23  ص 2  وديقة رم  2773  بيروك  منشوراك الدراسمك الفلسينية  2776لسيينية لعم  الودمئ  الف (657)
سططة  ططااد ميططر  لبنططمس اللعبططة والر بططوس مططس سططنواك الحططرف ومراحططل ال ططراي والتحملفططمك  بيططروك  الماس (658)

 .31؛ رامز نب مس  الم در السمب   ص 39  ص 2778العربية للدراسمك  
غيططططر )  ايروحططططم دعتططططوراض 2737-2779امدارل العربيططططة والدوليططططة لرزمططططة اللبنمنيططططة محمططططد السططططيد  ميططططد   (659)

 .189-182  ص 1339  علية العلو  السيمسية  جممعة منمل السويس  (منشورل
  بيطروك  2776تمطوز  2 -2776عطمنوس الدطمنك  2منظمة التحرير الفلسيينية  يوميمك الحرف اللبنمنيطة   (660)

 .232  ص 1   2777مرعز التسييي  
 .76  ص 93  وديقة رم  2776الوديقة العربية لعم   (661)
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 )ت   ددددد وال و نددددد ورئددددد موا ق   ر ددددد و
ا
وعارعن دددددا

ا
 )ئددددد موعم دددددموالنددددد اروعر ( عةددددد ا ا

ا
وشددددد ع ا

ا
،وعرئددددد مو(عةددددد  ا

 )ال  راءو
ا
و   ا

ا
 .(662) (عة  ا

انانضملوا حك ع وا     و  اوال و ن وععاون هوة  اوعوو نة موطائاي،ولد او كدضووع  د واار  تاداو 

راددضوع دد ول  ائا دد وعاوو"،ووة ددىو0799ا دد اة توا ردد وردد و  دد   ولدداوردد وال ابدد وعالعودد  ووعددووشددضاصوةددا و

 .(663)"ع  ول ضناووم والا  صوعووال تا  والع ت  وع ن ضوال تا  والة ر  كتوعاو   ض و

ولددديرادةوالع ت ددد ،وعادددضواةابدددروالا دددتورددد وو 
ا
و ار   دددا

ا
وا  ددداوا حةددد وو لددداوالا اددداقوالددد طن وانا دددارا ةدددضة

 .(664) ان لو لاوالانما وللق  دوال  وت ل اوالة ر  ووتن ادةوال ئ موحااخوألا ض

 وا دداغيطوا بدديفوتدد ووا حك عدد وا  دد   وعالةدد ر  وة ددىو ودد وةنددضوا ااا دد وحاعلددهوا حك عدد وألاردن دد 

ع   داوا  داوا حةد وورد والةدادووعالعود  ووعدووآ ارو.   ناءوالةان  ،ولاان لوالا ة لوعالاكاعدتوعد و د ر ا

،وتز دارةوا ددىودعودلوح ددالوالاندىوعدد والد ئ موالةدد ر وع ضاحدالوععدداورد وا دد املوالا ةد لوعالاكاعددتوتدد وو0799

 وووال ادددد والة ايدددد  وردددد ولضندددداو،وك دددداو كدددد ول دددد ئ موحددددااخوألا ددددضوة دددداو دددد ضاةاوعدددد والدددد ئ موألاع  كدددديوالض ددددض

 .(665)0799  رالضوا ردور و وناءو  ار اور والاا  وعالعو  ووعووآ ارو

،و كدد وا  دداو0799عةنددضعاوح ددتوال ندداءوتدد ووا  دداوا حةدد ووعالدد ئ موألاع  كدديوردد والةيودد ووعددووآ ارو 

وةدوو  داعناوعد و  وا حة وور وا ح ارو   
ا
االوا  افووالة ر وع وا  افوألاردفيور والا عد وال ضنان د وععع ندا

 .(666) ضاتو  ر ور ولضناو

بعددضو ددو  وألاعادداتوردد ولضندداوودةدداوالدد ئ مو ندد روالةدداداملوعم ددموألاعددووالندد عيولي ا دداتوردد والةدداعوو 

وا دىو،و ة ووا م مووا عرةوالا  اتور وانندا وا  اد0799عالعو  ووعووآ ارو
ا
فوا ادضم روالد  و د  د وحا دا

افعكا ددداملوا  دددرةو و نا ددد وة دددىوا ةددداووتدددوعوولضنددداووع ددديع وشدددعضاوااةددد ،وتدددتو  ادددضوا دددىوتاض دددضوألاعدددوو

عالة مور وا ن ن ،وت اويع دوتال د روالادادووة دىوألاعد والع ت د ،وعادضور كوعم دموألاعدووالند عيواووالةد  تو

،و
ا
ع لاوتادضاتوةدضدوعدووالدضعطوالع ت د ول  ةدام  ورد وحادخوألاعدووال ح ضول لاوم واوويعا سوا  افوة ت ا

                                                           
 137-133  ص 2773  بيروك  دار المسيرل  2776-2779شفي  الريس  التحدي اللبنمنك   (662)
 .232  ص 1منظمة التحرير الفلسيينية  يوميمك حرف اللبنمنية     (663)
 .72  ص 67  وديقة رم  2776الودمئ  العربية لعم   (664)
 .2776آاار  17   ك (2679) الر ي   ممس  العددجريدل  (665)
 .911  ص 2نبمل سممال  الم در السمب      (666)
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ع ان ددددلومددددضفوا حاددددا وة ددددىومددددضعءولضندددداووعا ددددان ار ،وع لدددداوةددددووط  ددددلوار دددداطوادددد املو عددددوورعز دددد وة ت دددد و

 .(667)عوترك وح ىواةان وألاع ر 

ةارادددهوا حك عددد وألاردن ددد ودةددد ةوالددد ئ مو نددد روالةددداداملوال ددد وتادددضفوا دددىوار ددداطواددد املوا دددىولضنددداو،و 

وال روة   وعةضما
ا
ةاراهوا حك ع والة ر  ،و دضاتوع د ورد واةد   والا عد ورد ولضنداوو. (668)ا  اوا حة وواع ا

وعددووالددضعروالع  ددي،و  و ندداو   ددضواا دداتو
ا
 ووا حك عدد وا  دد   و   ددضول ددضعروالةدد ر وردد ولضندداوواوو كدد وو ددزءا

 .(669)الضعروالة ر ول ضعروالع  ي

،وكاندهو(ا د ائ ت)ةاووتالا  وولعنضوا ااقوت وو  ر اوعتض ملوال   املوا ااضةوعألاردوور وش  ون  

لترادددد و ددددضماوةددددوولضندددداو،و  او ا كددددهوادددد املو( ا دددد ائ ت)الاةدددد ةوألاردن دددد ،واوو  ددددغووال   دددداملوا ااددددضةوة ددددىو

رد ولندضو،واات غداو( الا د ائ   )  ر  وآل اوعرد والةد اقوناةدا،وحدضثولنداءو د  وتد ووا  داوا حةد ووعالةدا رو

الددد ئ موألا ددضوت داددداطو ددد غو ددد ر وا دددىولضندداوو عواووالع   ددد وع   ددد وادددضوعنة ددد ووا  دداوا حةددد ووةدددوون ددد 

( الا دد ائ    )الاا  دد والا ةدد     وعحددضما،وعاوو  ودداولددوو ن ودد وردد و ندد رولضندداو،وعلددوو نتددرروعددووا حددضعدو

ع دد فو  سددح وعدددوولضندداووادد روةددد دةوال ددضعءو ل دددا،وعكدد لاو اددضدو ددد ر اوعددضةوادد املوال ددد ار وردد وا قددد  وو

 . (670)ا  وبعضوش  ال  و  

ةددد فوالا اددداقوتدددا ب  صو( ا ددد ائ ت)انامدددهو  ددد دوا  ددداوا حةددد ووةدددووح ددد طوا اددداقوتددد وو ددد ر اوع 

اووالعددضاءوألاردفدديو نة دد والاا  دد والا ةدد     وداع دداولددضةموا   ودد املوا ةدد ا  وت ةدداةضاملو. (671)ا ح دد اء

 ت وعدد والا ةدد     ووعندد و  ددا وةةددة   وعاددضعدةوعندد وانددض توالنادداطوعرت دداوكدداوو لدداوبةدد  والعيادد وا  دد 

   ددد طوألا ددد د،وعكددداوو لددداوبودددكتو ددد  ،وكاندددهوالاعددد وال ضنان ددد وال ددد و  ندددهوالدددضةموألاردفددديومددد وحدددزروالددد طن و

                                                           
؛  ااد ميطر  سطقوي اممبرايوريطة اللبنمنيطة  2776آاار  17   ك (81622)ام را   القم رل  العدد جريدل  (667)

 .123-127ص 
 .21-22اسممة  يس  تليرس  م در سمب   ص  (668)
 .273د ابو يونس  الم در السمب   ص ممج (669)
  تفعططا الدولططة وت ططدي المجتمططي  بيططروك  الططدار العربيططة 2773-2779 بططد الططراوف سططنو  حططرف لبنططمس  (670)

؛ غططططمدل السرسططططم  لبنططططمس يططططم رف  دراسطططة ودمئقيططططة  القططططم رل  ميططططمبي ام ططططرا   136  ص 2   1333للعلطططو   
 .77  ص 2777

وسططوريم  ططس ( اسططرائيل)مميططة تطط  التو ططل الي ططم بيريقططة غيططر مبمشططرل بططيس و ططك اتف: اتفططم  السيططوي الحمططر (671)
يري  الوميمك المتحدل  بمس م تتجموز دسطول القطواك السطورية سيطًم  بعطد مطس ن طر الز رانطك ومريطةعفر مشطع  

 .عيلومترًا  س الحدود امسرائيلية( 23)واس تبعد بمسم ة 
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،وعا   ود املوالاابعد ولداوعا ع عاد وتا دموالن د ر،و(672)ألاح اروتن ادةورئ موا ق   ر  والةاتلوك  توش ع و 

 .(673)لة ر  ور ولضناو عاوالا   روالع ن ،وا  و و  ضوالة ا  وا

لددد ا موا ق  ددد واننددداورددد ومددد اوالن ددد و"عةندددضو  ددداةضوالاحدددضاثورددد ولضنددداوو ة دددووالددد ئ موحدددااخوألا دددضو 

... ن  ددداوح  ددد وا ح كددد وبودددكتوكاعدددتوعفةدددا   وا  دددا وا  اادددفوال ددد ون امددداوعدددوودعوواوويةدددا   واحدددضوعنعنددداو

بغدددضوالنةددد وةدددوو دةاءا ددداوعنادددووعةددداعضعوو وونااددد كوا دددىولضنددداوولنندددفوادددضوكدددتوععادددضوعادددضوكدددتوكدددالمو

 .(674)الض    

ة دددىو وددد ومددد اوالاةددديووا ا ددد والددد ئ موحدددااخوألا دددضوعددد وع  ددد والدددضااتوعرئددد موألاركددداووعاائدددضوالنددد املو 

ا ق  ددد ،وح دددالوندددااغوعع دددموا ب ددد املوا اا  ددد و مدددا والا عددد وال ضنان ددد ،وك ددداو كدددضملوع دددادروالنددد كوال طن ددد و

و ب  وعووالن املوالة ر  
ا
 .(675)ةبرملوا حضعدوالو ال  وا ىوعن ن وةكاوال  واة نهواوواةضادا

  

ط ضدهوالندد كوال طن دد وال ضنان دد وعددووالةدد ضول ادديوعادد   و ددا روع دد وردد وت ددرعملواتددي والدد ئ موعا ددضو 

اندددد روالةدددداداملوت  ددددال وشدددد حهوايادددداوا ح كدددد و ااتدددد توالا دددد راملوال دددد وطدددد  ملوة ددددىوا  اددددفوردددد ولضندددداو،وبعددددضو

 ةدددد موا ح كددددد وو(676) ،وك دددداوط دددد وعددددووالةدددد ضوك دددداطو نددددضيصدادددد طوالندددد املوالةدددد ر  وا ددددىوألاراضدددد  وال ضنان دددد

عالا دددض وو(677)ال طن ددد وعدددووالددد ئ مو نددد روالةددداداملواوو كددد وومنددداكو اددد كوة  ددديو  ا  ددد والادددضاتوالةددد ر 

 .(678)الة ر وال ادفوا ىو  ا  وا ناعع وال طن  وال ضنان  وعح ك وا ناعع والا ة     و-ل  و عتوألاردفي

                                                           
 ططك ديططر القمططر  درس  ططك لبنططمس و رنسططم  ح ططل  2733  ز ططي  مسططيحك لبنططمنك   ولططد  ططم: عميططل شططمعوس (672)

  2771-2782  وانتسططف نمئبططًم دمططمنك مططراك مططس  ططم  2782 لطط  شطط مدل القططمنوس  دسططل المجلططس النيططمبك  ططم  
  عمم  سس الحطزف الدردطك  طم  2793  اسس حزف امحرار 2793-2791وا ب  رئيسًم للجم ورية  ك  م  

عميطططل شطططمعوس  مطططاعراتك  بيطططروك  : للمزيطططد ينظطططر. 2763وينيطططة تطططو ك مطططي حطططزف العتمئطططف والعتلطططة ال 2763
2776   2. 

 .67-63يزيد يوسف  ميغ  الم در السمب   ص  (673)
 .2776نيسمس  8   ك (2133)جريدل الن مر  بيروك  العدد  (674)
 .2776حزيراس  2   ك (81633)جريدل ام را   القم رل  العدد  (675)
 ك منيقة الشوف  ك جبل لبنطمس  نطمل شط مدل الحقطو   طم   2727نك ولد  م  سيمسك لبنم: عممل جنبري (676)

  واشططترا  ططك 2726  دطط  ا ططب  نمئبططًم  ططك مجلططس النططواف  ططك العططم  نفسططم  ا ططب  وزيططرًا للزرا ططة  ططم  2728
  الطدار العربيطة للودطمئ   ملطف العطمل  2777امنتفمطة طد حعمك بشمرل السوري وعميل شمعوس  اغتيل  طم  

 .13/2732ك  رم  البيممة العرب
 .2776حزيراس  1   ك (81632) األ را   القم رل  العددجريدل  (677)
 .836-839  ص 128  وديقة رم  2776الودمئ  العربية لعم   (678)
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 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 
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وة ددددىوعةددددا كوع راءوا بار  دددد وردددد وة ددددىو ودددد و لدددداوةنددددضوعم ددددموا  
ا
عددددووو01-1)قاععدددد والع ت دددد وعدددد    ا

ل ضاالور وألا ع وال ضنان د وع   دضوا د    وةدووار داطواد املو عدووة ت د وعاعدضدةوا ق ةد املو( 0799حز  اوو

ا ىولضناوواع تو اهورا  وة موا قاعع والع ت  وا ووعة عل  والا  دلوألاعطوعا دضوة د وا رد ،وعالد  وتدض و

لعا  دد وعدد ورؤ دداءو ركداووحدد روادد املوالددضعطوالع ت د والةددهوال دد واودداركورد وادد املوألاعددووا وددترك وا  دا  اوا

وعدددووالةدددع د  وعا قزائددد وعل   ددداوع ددد ر اوعالةددد داووعا ةددد  و،وك ددداوشددد تو  ادددادو
ا
عددد ولضنددداووعال ددد وشددد  هوكدددي

اطدديقوو قندد وةةددة   وتن ددادةوال دد اءوالدد كووالةددع د وعا ددضوحةددن ووالندد موا ددىودعوددلولضاددالوع ة  ددهوعاددف

 .(679)الناروعدرا  واقمووا املوألاعووالع ت  وا وترك وعع اع اوال  و ااتوعاتوالن املوالة ر  

. (680)  ددددددضوالدددددد ئ موعا ددددددضواندددددد روالةدددددداداملوالندددددد اراملوال دددددد وا  دددددد ماوعم ددددددمو اععدددددد والددددددضعطوالع ت دددددد  

يةد مورد وعر بهوا حك عد والةد ر  ولند اروعم دمو اععد والدضعطوالع ت د ،وعاة ندهو  ح  اداوتدو وة دتوة  ديو

 ان ددلوألاعددووعالا ددان اروععحددضةوألاراضددد  وردد ولضندداو،وعة ددىو ودد وتدددضعروادد اروعم ددموا قاععدد والع ت دد ،وعتدددتو

رئ موال  راءوألاردفيو  ضوال اا  وعالا  لو  ضوشاك والنائدضوالعدا ول ند املوا ةدلح وألاردن د وا دىودعودلوع لداو

عددددووا  دددداوا حةدددد وو اع ددددلوتا عادددداتوو،وع دددد  اوالدددد ئ موحددددااخوألا ددددضور ددددال 0799ردددد والعاشدددد وعددددووحز دددد اوو

 .(681)الع ت  ،وعتالضةموألاردفيول ضعروال  و ن  وتاو  ر او عا ق والا ع وال ضنان  

اووالددضعروالةدد ر ولدد و انددلولكدداوو دكوا ددىواددي ولضندداوو: "داادد وا  دداوا حةدد ووةددوو دد ر اوتددالن ط  

وردد وتددن وألاحددضاثوردد ول.. عددووعانادداو
ا
وط اددا

ا
وشدد  ة ولضندداووردد وعاوو دد ر اولددمو ةددوو  عددا

ا
ضندداو،ولةيادداوكانددهودععددا

وبع ددددضةوةددددووألامددددضافوال دددد واو ددددرملوردددد ولضندددداوو
ا
ان دددداوكانددددهوألاحددددضاثو.. ع ا  دددد و حضاوددددا،وك دددداوهدددد ولددددمو ةددددوو  عددددا

 .(682)"اةتاضفو  ر اوع ولضناووت  رةوعضاش ة

ولدددضا طوالنددد املوالةددد ر  وا دددىولضنددداو،ووة دددىوالددد الموعدددوو 
ا
وعع  دددضا

ا
وكددداووع ادددفوا  ددداوا حةددد ووعةدددانضا

ول دد ئ موحددااخوألا ددضو  ددالض ووا دداو
ا
اةتددراضوةددضدوعددووالعدداع  ووردد والة ا دد وردد وألاردووعالدد  ووع  دد اوت انددا

ت ادددفوة   ددداملوا قددد غوالةددد ر وعال ددد وةدددضعماووادددضوالنددد املوالا ةددد     ،وععاددد والض ددداووةدددضدوعدددوورؤ ددداءو

وةددضملوا حك عدد والاردن دد و. ع ة دداءوالنناتدداملوا  ن دد وعشب دد املو  ا دد  وععادداع ووعاطضدداء
ا
مدد اوالض دداووة ددي

الةددد ر  ،وعلددد اوااعدددهوتاةانددداطوةدددضدوعدددووا ددد اع ووة يادددا،وك ددداوااعدددهوا حك عددد وو–ي ددد  ءول عياددداملوألاردن ددد و

ول ض او
ا
 .(683)تاع  تو   ضةوال   و ضةوةو ةو  ا ول و ماوعلب ا

                                                           
 .2776حزيراس  22   ك (81673)األ را   القم رل  العدد جريدل  (679)
 .229  ص 226  وديقة رم  2776الودمئ  الفلسيينية لعم   (680)
 .2776حزيراس  22   ك (2793)جريدل الر ي   ممس  العدد  (681)
 .918  ص 2نبمل سممال  مقدمة  ك السيمف السيمسك األردنك     (682)
 .222  ص 1سليممس موس   تمريخ امردس  ك القرس العشريس    (683)
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لددمو انددلوا ق دد دوال دد وتدد لتااوا قاععدد و  ون  مدد وعا ددا  ملوا عدداركوردد ولضندداو،ولدد اودةددهوالةددع د  و 

،وتا دددد روكددددتوعددددووع دددد و(0799اودددد  ووألاعطوو01-09)ا ددددىوةنددددضوعدددد    والن دددد والةضا دددد  وردددد وال  دددداضوعددددوو

وعددددووالالتددددزا والنددددد عيو
ا
ع دددد ر اوعلضندددداووعالةددددع د  وعالك  ددددهوععنة دددد والاا  ددددد والا ةدددد     ،وع لدددداوان ياددددا

 ددد والاا  ددد وتا حادددا وة دددىوعحدددض ولضنددداووع عنددداوع ددد اد ا،وعا حادددا وة دددىوا ناععددد والا ةددد     وع ة ددد وت نة

 .(684)الا ة     

وعددووالندد اراملوع0799   دد وعدد    وال  دداضوردد والةدداعووةودد وعددوواودد  ووألاعطو 
ا
يادداوار دداطوادد ةو،وةددضدا

 ي وة ت  و اولفوعووا ة وعةو  وو لفو ندض ،واع دتوة دىوحادخوالةدي ،وع  اد و ادهو عد ةوالد ئ مو

ال اوو  ك م،وعو ن رواوواودكتوالند املوالةد ر  والنةدموألاكبدروعياداوعوافسدحاروالا ةد     ووا دىوا نداطلو

 وا اددداءوالندددزاتوالااددد  ووا دددىواددد املو،وعاةددد  موا دددلحتاموالةن  ددد وعا دددلح0797ا ادددضدةول دددمورددد وا اددداقوالندددام ةو

 .(685)حاخوالةي ،وع نا  وا ااا  والنام ةوعع ااض والالتزا وت    نا

 د ر  ،وعوا اددلوة ددىواوو ا  دىو دد ر اوةددووع ا  دد وو–ا دا ملوا دد وال  دداضوةدووع ددا ح وع دد   وو 

 .(686)ع  وبووووا ااا  و  ناء،وعناتتو    وع  وةووع ا   والاضاتوالة ر ور ولضناو

وا ددداكناءوألاردووعدددووعددد    والن ددد والع  ددديوالةضا ددد  ورددد وال  ددداض،وع لددداولا دددتوألاردوووكددداو 
ا
عا دددحا

و
ا
وععح دددضا

ا
وعدددووالن ددد  والا ةددد     وعالاةتدددرافوت نة ددد والاا  ددد والا ةددد     وت تدددااوع دددةيوشددد ة ا

ا
ة ددد  ا

 .(687)ل وع والا ة  ن 

،ورددد و(0799وددد  ووألاعطوعدددوواو19-11)ع عدددضوا ددد وال  ددداضوافعندددضوعددد    والن ددد والع  ددديوالةددداعووعدددوو 

النددام ةو عا قدد والا عدد وال ضنان دد ،وعاددضورحدد وت اددائجو ة دداطوعدد    والن دد والع  دديوالةضايدد  ،وعاددضوتددادقوة ددىو

ا ارا دداوت ددداواياددداواعز دددزواددد املوألاعدددووالع ت ددد وعدة  ددداولا دددض واددد ةوردتوة ت ددد واع دددتوداادددتولضنددداوو ادددهو عددد ةو

                                                           
تشططططريس األول  -2779جممعطططة الططططدول العربيططططة  مططططمبي وودططططمئ  احططططداث لبنططططمس للمطططدل مططططس تشططططريس األول  (684)

 .698  ص 2777  القم رل  2776
 مرف العبد  لبنمس واليمئف  تقميي تمريسك ومسمر غير معتمل  بيطروك  مرعطز دراسطمك الوحطدل العربيطة   (685)

؛ الودططمئ  العربيططة لعططم  699؛ جممعططة الططدول العربيططة  مطططمبي وودططمئ   احططداث لبنططمس  ص 216  ص 1332
 .728-121  ص 923  وديقة رم  2776

سطططممك من طططور  مابحطططة لبنطططمس العبطططرع حطططرف اسطططتنزاف العربيطططة الجديطططدل  القطططم رل  المرعطططز العربطططك للنشطططر   (686)
 .116؛  مر نم ي الحديدك  الم در السمب   ص 196  ص 2732

بحطططوث مطططاتمر  دراسطططمك  عطططر الحسطططيس بطططس يطططرل وترادطططم  سلسطططلة بحطططث وحطططوار الدفم طططة الوينيطططة   مطططمس   (687)
 .269  ص 1332
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لضنداووةدووط  دلوعةدام  والدضعطوالع ت د ورد وافوداءوتدنضعقورئ موا ق   ر د وال ضنان د ،ووعاد راواةدادةواع  درو

 .(688)عا  واا و   لاووالضعطوالع ت  

  ددضوا  دداوا حةدد ووناددائجوا دد    وعرحدد وبعدد دةوالعيادداملوال  ضدد وتدد ووع دد وعألاردو،وع كددضوالددد ئ مو 

كد و ردفدي،وك داو و- د ر و-حااخوألا ضول   اوا حةد وواوومنداكوا د اءاملوعةدا  ةولاان دلو  ةد لوع د   

وعددووالنددام ةوتددوووالدد ئ موالةدداداملو
ا
ةضددضوا ح  ددضوشدد فورئدد موالددض  اووا  كدديوألاردفددي،وتدداغامو  ندد اونضددووةددا ي

اددددضوتددددد وو م  ةددددد والكددددد نة ووألاع  كدددددي،وتدددددوووالةدددددي واليادددددائيويةددددداض  واوو ا  ددددداوألاردووع ددددد ر  وعلضنددددداوو

 .(689)ععنة  والاا   والا ة     وا ىو ن ف

ةدددض والادددضاتورددد والا عددد وال ضنان ددد والاوةدددووط  دددلوا قاععددد والع ت ددد ،وكددداوور  والددد ئ موالةددداداملومددد و 

 د ر وو-ع لاون  م والا   والندائموتد ووالد ئ موألا دضوعالةدادامل،وع وو ضا داو د فو ند دوا دىوتد اتوع د   

عةو فوة ىوالةداح وال ضنان د ،واووالادضاتوا  د  و  ةدوواوو ا دضولد واووالعياداملوكاندهو  دضةوتد ووع د و

الاا  دددد والا ةدددد     ،وتددددتورت دددداوعدددداوكدددداوولااددددضثوحدددد رو م  دددد ،وععددددووا  ددددموالاشددددارةو  ددددىواووع دددد ر اوععنة دددد و

 .(690)،وه وةض وو  وع  وا ىو ضايملواار   0791الة ا  وال  وا ضع اوال ئ موان روالةاداملوبعضوح رو

 ضددضعواوودعااددد و   ددداوألاردووناددد و  ةدد لوةيااتاددداوعددد و ددد ر او دداءملون  مددد وا  دددلح وا اضادلددد وتددد وو 

وردددد وال اددددهوناةدددداو
ا
وعرادةددددا

ا
واددددات ا

ا
ال دددد ا و،و  ور ملوا حك عدددد وألاردن دددد وردددد وال  دددد دوالةدددد ر وردددد ولضندددداووةدددداعي

ل اا كددداملوالا ةددد     ،ورددد وحددد ووكاندددهو ددد ر او ددد كورددد وةيااتاددداوعددد وألاردوواددد عرةوعلحددد و  ا  ددد وا ح ددديملو

 .الة ا  وا  ادةول اوعوو ان وبعضوالضعطوالع ت  وع    اوع  وعالع اق

  

                                                           
 .772  ص 972  وديقة رم  2776ودمئ  العربية لعم  ال (688)
 .916-919  ص 2محمود ريمض  الم در السمب     (689)
 .127محمد السيد محمد  ميد  الم در السمب   ص  (690)
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 ألاردنية –مشاريع التسوية وأثرها في العالقات املصرية : املبحث الثالث

،وبعدضوانا دارو(الا د ائ   ) - عهوال   داملوا اادضةوألاع  ة د وت  مدادواةد   و  ا د  ول ندزاتوالع  دي 

ول    دددداملوا ااددددضةوألاع  ة دددد وردددد وةددددا ووJimmy Carter (691) (  ردددد وكددددار  )
ا
ول دددد ئ مو  ددددرو0799رئ ةددددا

ا
،وا اددددا

وة ددددىو لدددداو عاددددضوالدددد ئ موألاع  كدددديوع  دددد واار  ادددداوالدددد
ا
وCyrus Vance (692) ( ددددا  عوواددددافم)ضا رد،وعتندددداءا

 .(693)0799،و عاوالةان  واكانهور وآرو0799تز ار  ووا ىودعطوالو قوألاع و،وعكانهوألاع ىور وشضاصو

وعددددووع دددد وعألاردووع دددد ر اوعالةددددع د  وعا دددد ائ ت،وعردددد و 
ا
 تدددد و(  تا دددد ائ)شدددد  هوالز ددددارةوألاع ددددىوكددددي

،وعاوو كددد ووا حدددضعدوعاا حددد وعاوو
ا
عةددداعضةول  ةددداعع و( ا ددد ائ ت)اسدددحلوراتددد ووة دددىواوو كددد ووالةدددي وكددداعي

وتضعلددددد وا ةددددد     وعلةددددددوو( ا ددددد ائ ت)،وعاوو0799ة دددددىوا حدددددضعدولةياددددداولددددددوواعددددد دوا دددددىوحددددددضعدو
ا
 و نضدددددتوع  نددددددا

صواوو و ن  ودعلد وعةدان  واك  ملورالض وتالاااعضوع وا  اوا حة ووبووووال ا والغ ت  وبو  ( ا  ائ ت)

عألاردو،وعلةددووا  دداوا حةدد ووكدداووشددض ضوالا ةدداوتالةدد ادةوالع ت دد وة ددىوالنددضووالودد ا  ،و( ا دد ائ ت)تدد وو

عددووألاراضدد  والع ت دد ،وع ددضواددافموعددووادديطو  ارا دداو  ةدداوالددضعطوالع ت دد و( ا دد ائ ت)لدد اوطالدد وت فسددحارو

ت دد عرةوعوددارك والعدد روردد وا ااعادداملوكا  ددلوعاحددض،ووعددووألاراضدد  والع ت دد ،وعا  الضدد ( ا دد ائ ت)تافسددحارو

 .(694)(ا  ائ ت)عالاااعضوة ىو  اووا  ا ةامل،وعل موة ىو  اووا قغ اا امل،وك او   ضوع  وع

                                                           
  ديمقرايطططك  ولطططد  طططك وميطططة (2732-2777)الطططرئيس التمسطططي والدردطططوس للوميطططمك المتحطططدل : جيمطططك عطططمرتر (691)

مديميططة البحريططة بعططد تسرجططم من ططم سططد   ططك  ططفوف البحريططة األمريعيططة  ططك  ططم    ودسططل األع2712جورجيططم 
  وانظطط  الطط   ططفوف الحططزف الططديمقرايك  انتسططف حمعمططًم لوميططة 2761  دطط  دسططل مجططمل السيمسططة  ططم  2798

: للمزيططد ينظططر. امسططرائيلك -  وعططمس ابططرز انجمزاتططم  ططو تسططوية ال ططراي العربططك2776-2772جورجيططم  ططم  
 .212-226ط ص 2778  1نك  مبمدئ الرواسمي اممريعمس  لندس  يم يف  الحس

  درس القططططمنوس والتحطططط   ططططك البحريططططة 2727سيمسططططك ورجططططل دولططططة امريعططططك  ولططططد  ططططم  : سططططميروس  ططططمنس (692)
األمريعيططة   مططل  ططك المحممططمل وا ططب  مستشططمرًا للجططمس عديططرل  ططك العططونغرس  شططغل منم ططف عديططرل من ططم وزيططرًا 

  و ينطططم الطططرئيس جونسطططوس مبعودطططًم لحطططل 2767-2762دططط  نمئبطططًم للطططد مي مطططس   2762-2761للجطططيال مطططس 
المشعلة القبر طية  و طك وميطة الطرئيس جيمطك عطمرتر شطمرا  طك مفموططمك الشطر  األوسطي واسطتيمي التو طل 

 بططد الو ططمف العيططملك  موسططو ة السيمسططة  : للمزيططد ينظططر. امسططرائيلييس -كلطط   اتفمميططة السططر  بططيس الم ططرييس
 .261   ص2 

 .191-192عوانك  الم در السمب    ص . وليم  ف (693)
 .229-228نظم  شرابك  الم در السمب   ص  (694)
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كاووال ضفوعووعراءو  اوا اادواملوال  وا  اماوع   وا بار  د وألاع  ة د وادافموعد والزة داءوالعد رو 

  ك دددزوا ق ددد دوألاع  ة ددد وة دددىوا دددائنافوعددد    و ن دددف،وععاددد ووعال ددد وة ادددهوتا دددموا اادوددداملوةدددوواددد ر،ومددد  

 .(695)ت غ و ك ووعنض ل وعووا ق   

ا ا  وال ئ موالةداداملورد و  ا د والاندارروعد وال   داملوا اادضةوة دىوحةداروةياا داوعد والا ادادو 

دةوردد و ة ددووةددووالغدداءوععامددضةوال ددضاا وعدد والةدد ا املوا عندد  و0799الةدد ا   ،واادديوال ابدد وةودد وعددووآ ارو

 عددددددا وعم ددددددموالوددددددع وا  دددددد  وعاتاددددددموالةدددددد ا هوبعددددددض وع اةدددددداةو  دددددداوو0790الةدددددداب وعالعودددددد  ووعددددددووآ ددددددارو

 .(696)ا عامضة

،وتندداءوة ددىوط دد و0799   دداوالدد ئ مواندد روالةدداداملوا ددىوال   دداملوا ااددضةوتاددار  وال ابدد وردد ون ةدداووو 

ع  دددضوالددد ئ مو( ا ددد ائ ت)عوعدددووالددد ئ موكدددار  وعدددوو  دددتوالاضاحدددالورددد وعةدددول وا دددائنافوا ااعاددداملوتددد ووع ددد  

 .(697)الةاداملوا اعضادماولانضتواة ةوالةي 

عدددد واووع دددد وعاعددددهوة ددددىوا ااا دددد وا ددددتوالندددد امل،و  واوو لدددداولددددمو  ندددد وا  دددداوا حةدددد ووعددددوو ةدددد ارو 

عدددددووألاراضدددد  وا اا ددددد وعاددددد عرةو( ا ددددد ائ ت)عااع  دددداول ترك دددددزوة دددددىوالن دددد  والا ةددددد     وععااعلددددد وافسددددحارو

الا ةددددد     ورددددد وكدددددتو  دددددضودع ددددد واادددددضفوا دددددىواةدددددادةوا حنددددد قوا وددددد عة ول ودددددع وعودددددارك وعنة ددددد والاا  ددددد و

وعدددددووال   ددددداملوا اادددددضةوعكندددددضاو
ا
الا ةددددد  ن ،وعرددددد والةددددد اقوناةدددددا،ووادددددا وا  ددددداوا حةددددد ووتم لددددد وشددددد  هوكدددددي

عالا اددادوالةدد ا   وعالن ةددا،وعردد وغاا دد وشدد  ون ةدداووعتددتوا  دداوا حةدد ووا ددىوعاشددن و،وركددزوردد وحض ةدداوعدد و

نندداصوع  دد وعياددا،واحتددرا وحندد قوالا ةدد     ووألا ا دد  وعالاوك ددضوة ددىوألام  دد وال دد واع ن دداووكددار  وة ددىوةددضة

عدد واعدددض يملوطا ادد وعانات ددد ،وعوشددضدوا  ددداوو0799ا ددىوا ددد صو( الا ددد ائ   )الددضعطوالع ت دد وة دددىوالافسددحارو

فسدحاروعناتددتو،وعواوومد اوالند ارو دضة وا دىوعضادلد والا( 191)ا حةد ووة دىواد عرةو  ضدلواد اروعم دموألاعددو،و

الةدددي وا حن ندددي،وع كدددضواددد عرةواةددد   وعودددك  والندددضووالوددد ا  وك ددداوطالضددداوتاشدددتراكوالا ةددد     ووت ادددضو

 .(698)ة  ي

،و0799بعضماواا وع   وا بار   والاع  ة د وادافموتز دارةووان د وا دىوالود قوالاع دوورد وألاعطوعدووآرو 

 .(699)وعاضوط ووايااوا ضاد والاع  ة  ولع    والةي وعال  و ا  

                                                           
 .917  ص 2اسمم يل   مك  الم در السمب     (695)
 -الطططدار العربيطططة للودطططمئ   ملطططف العطططمل  العربطططك  م طططر العرمطططمك مطططي امتحطططمد السطططو يتك  رمططط  البيممطططة   (696)

 .127-128  ص (ملف ودمئقك)لدولية  السرف الم ري السو يتك ؛ مجلة السيمسة ا7/2838
 .828جممل ز راس  الم در السمب   ص  (697)
 .223نظم  شرابك  الم در السمب   ص  (698)
 .2867-2863  ودمئ  احداث  راي سيمسية  ص 2777سجل العمل  العربك  (699)
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 ندد دوا ددىواغادداءوحالدد وا حدد ر،وعاااعدد وةيادداملو دد    و( 111)ع( 191)عااعادداملو ددي وشدداع  وة ددىوادد ار وو-0

 .ع اراتااوعووالضعطوالع ت  ( ا  ائ ت)طض ع  وت وو

،و مددددددد واوو اادددددددلوة  ددددددداوبودددددددكتوعاضدددددددادطوعت   نددددددد و  ددددددد وو(191)الافسدددددددحاروالددددددد  و دددددددضة وال ددددددداوالنددددددد اروو-1

 .ترفو ااالافسحاروآلاعووعا حضعدوا ع

 .افسحاروعاااع وةيااملو     و اموة ىوع احتولعضةو ن املو ك ووعتزاعن وععا اان و-1

 .ألاعووعووايطوا  احتوعال ة   والياائ  و ا  وو    ضاملو موالا ااقوة يااوت ووالاط افو-9

و ااعدد وك دداووا ةدد  ن وعر ددائتو ن ددضوالا ةدد     ووبودد عصوععامددو-1
ا
ضةو ددي و  مددادواةدد   و ا دد ووتندد دا

وعددووالةدديووعدد وتندد دو ااعدد وةيادداملوااا دداد  وعا ا اة دد وعاا حدد و
ا
ع كدد ووالة دداووالا ةدد  ن وعمدد دا

 .ع اموالةا و  مادوط  ن ول ة اووتالوالا ة     وور و ن   وعةانض  م( ا  ائ ت)ع و

 و دا  عوو كضوال ئ موعا ضوان روالةاداملور وا اادوداملوال د وا  امداوعد وع  د وا بار  د والاع  ة دو 

 .(700)(ا  ائ ت)اافم،وراضوا حك ع وا     و   اءوعضاحةاملوونائ  وع و

ا   دهوعضاحةداملوتدد ووال   داملوا اادضةوعا حك عدد والاردن د ورد وة دداووعدووا بداعموا ددىوالةدادووعددووو 

،وا ال وا  اوا حة ووتودااطواعض يملوة ىوا نترحاملوال د وادضع او دا  عوواداو،وعكداووات  مداو0799آرو

ندددضوا بدددا وتا فسدددحار،وع تدددضوعدددوو ندددض موبعددددضوالا  ددداحاملوال ددد و دددضطوة دددىواوو  سدددح وا ددد ائ توعددددووالض

واضدددتوةدددا و0799ألاراضددد  وال ددد واحا تاددداوةدددا و
ا
،وعتددداووا حدددضعدو ددداك وواائ ددد وة دددىوال اددد والددد  وكددداووع  ددد دا

 .(701)،وع واعض يملوطا ا و   يااوة يااوالاةاضاراملوالع    وعة ىو  اووعاضادط0799

وعدوو دا  عووادافموع  د و0799ا اتور ون  ر  كور وألاعطوعوواو  ووألاعطوةنضوا و 
ا
،وعاضواموكدي

اار  ددد وال   ددداملوا اادددضة،وعانضر ددداوال عع كددد وع  ددد واار  ددد والا ادددادوالةددد ا   ،وكددداووال دددضفوعدددووا ددد    ومددد و

فيوا دد وا مددادوحددتوع ددوول دد اال و ا ةددتوردد وحددتوللق  دد وحدد طواةدد ةوال اددضوالع  دديوا  حددض،واعدداوال ددضفوالةددا

افسدحارو: عياداو(703)عو كدضوالض داووالاع  كديوالةد ا اايوةدضةوشد عص. (702)اداتوالا ةد     وورد وة   د والةدي 

،وعحدتوا ودك  والا ةد     وت داورد و لداواد اوو0799الن املوالا د ائ    وعدووألاراضد  والع ت د وا اا د وةدا و

ا ددد ائ توع اراتاددداوعدددووالدددضعطوا حنددد قوا وددد عة ول ودددع والا ةددد  ن وا ددديوةدددوواددد اوو عدددووا حدددضعدوتددد وو

الع ت د وعادد عرةوا مددادواةدد   وا ا دد  ولكددتو  اندد وعوددك  والودد قوألاع ددووةددووط  ددلوا ااعادداملوردد واطددارو
                                                           

 .821انور السمداك  الم در السمب   ص  (700)
 .2777آف  27   ك (8631) ممس  العدد  جريدل الدستور  (701)
 .2872  ص 2777؛ سجل العمل  العربك 199وليم  ف عوانك  الم در السمب   ص (702)
؛ محمطود ريطمض  الم طدر السطمب   2777تشطريس األول  1   طك (88263)ام را   القم رل  العدد جريدل  (703)

 .989-982  ص 2 



 

 

  155 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          ألازمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

 لميــاء صفــاء حســـن. د"        دراســـة تاريخيــــة "  0791_0791األردنيـــة  –العالقـــات السياسيــة المصريــة 

 

ع    و ن فول ةي ،وا واكضملوال   املوا ااضةوالاع  ة د وعالا ادادوالةد ا   وتاةدموك غا داورئ ةد  وعد    و

الاطد افوا عن دد واةدد  توا ددائنافواة دداطوعدد    و ن ددفو ن دفوعددووادديطوا ق دد دوا وددترك وعا  ددا تا اوعدد و

 .0799ر وعاهو و اماع وكان ووألاعطو

ول ضت  عا د  والةد ا    ورد وعن ند والود قو 
ا
وع  دا

ا
رحضهوالضعطوالع ت  وتد لاوالض داو،وعةض داونماحدا

نددددزاتوالاع دددو،وععةدددام  وكض دددرةوعددددووالا ادددادوالةددد ا   وردددد والضادددالوةدددوو دددضتوال ةدددد   والعادلددد وعالوددداع  ول 

 .(704)الع  يوالا  ائ   وتال  ائتوالة ا   

و دددددداءوا دددددا 
ا
 دددددد كوحك عددددد وا   ةدددددد والاردن دددددد وال اشددددد   وردددددد والض دددددداوو: " تدددددضرملوا حك عدددددد والاردن ددددد وت انددددددا

وعتنددداءوة دددىوط  دددلوالةدددا ول ا تدددتوا دددىو دددي وةدددادطوعدائدددمو  عددد والوددد قوو-الاع  كدددي
ا
و  مات دددا

ا
الةددد ا   و  ددد را

ول اادد كوالا مددا يونادد وعااعادداملوالةددي وردد و ن ددفوألاع ددو،وعاندداوا دد ةوعانضعدد وع دد  
ا
  واوددكتوعنع اددا

 .(705)"آع  واوو اماعرو ائ والاط افوا عن  وععا

الض ددداووالاع  كددديوالةددد ا   ،وعادددضوةدددضملوناةددد اورددد وحالددد وطددد ار وعا ددداعضاداملو(  ا ددد ائ ت)ما  دددهو 

 .(706)ل وة توحك ع وا ع  و ض ضةو عارا والض او

ولدددد  راءووMenach Begin (707) (عندددداح موتدددد غو)  و ة ددددوو 
ا
ردددد وا حدددداد و( ا دددد ائ ت)الدددد  واتددددض ورئ ةددددا

عردددد وا دددد ةواك دددد ملو(  ا دددد ائ ت)،واووكددددتوألاراضدددد  والا ةدددد     وهدددد و ددددزءوعددددوو0799عالعودددد  ووعددددووحز دددد اوو

وعوو انضاول ض اووالاع  كي
ا
وعا حا

ا
وت ناءوا ز ضوعووا ةا طناملو- اض ا

ا
 .(708)الة ا   ،و تضروت غووا ارا

ال ددددرملوال   دددداملوا ااددددضةو  ا ددددتاا،واةدددد ةاووعدددداو  ا عددددهوةددددوو لدددداوالض دددداو،واادددديووتندددداءوة ددددىو لددددا 

،واة ندهوا داواوواضد طو( ا د ائ ت)،و تدضرملوال   داملوا اادضةوع0799ا باعموعوواو  ووألاعطو
ا
وعودتركا

ا
ت اندا

و  ا داتو ن دف،و
ا
وعةدضنا

ا
عاووعدووالاط افوا عن  و او اءور والض اووالة ا   والاع  كيوا وترك،ول موشد طا

                                                           
العربيططة  ططك السططبعينمك وبدايططة الدممنينططمك  ترجمططة محمططود شططفي    اوسططيوف  الوميططمك اممريعيططة والططدول.   (704)

 .222  ص 2739دار دمش  للنشر  
 .2777تشريس األول  1   ك ( 8791) الدستور   ممس  العددجريدل  (705)
 .2777تشريس األول  1   ك (88267) جريدل ام را   القم رل  العدد (706)
  سيمسطك  ط يونك ولطد  طك روسطيم البيططمي  ح طل  لط  (2771آاار  7-2728آف  26)منمحي  بيغس  (707)

ش مدل القمنوس مطس جممعطة وارشطو   مطل بمل طحم ة  وانطط  الط  منظمطة بيتطمر الي وديطة البولنديطة  وا طب  رئيسطًم 
  دط  ا طب  2721وبعد م  مجر الط   لسطييس . 2722-2723ل م و ك الحرف العملمية الدمنية سجنم السو يك 

 .282 بد الو مف العيملك  الم در السمب   ص : لمزيد ينظر   ل2767وزيرًا  م  
 .989  ص 2محمود ريمض  الم در السمب     (708)
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اوو دد اضوا  الدد والا ةدد     ،وععددوومندداوركددزملوال   دداملوا ااددضةوة ددىوا ددا  اروالا ااا دداملو( ا دد ائ ت)حددلو

 .(709)عاضو ارملوالة ا  وا     وع و لاوا ن س( ا  ائ ت)ا نا دةوت ووع  وع

عددتوناحددهوردد و لغدداءوالض دداووال ددادروةددووالندد   ووالعة  دد و،وعهدد ولددمو ةددوولاا( ا دد ائ ت)الدد ا  واوو 

وعيادداول  دد دو  ددا طودااددتوالادارةوالاع  ة دد ،وعمدد والا ددا طوالدد  واتددض وعاددتوا دد  اءوالا اددادو
ا
 لدداوالاوادراكددا

 (.الا  ائ   )الة ا   ،وععاتودمو والعالموالع  يولة ة والترا  والاع  كيواعا وال غوو

                                                           
 .229-222اواسيوف  الم در السمب   ص  (709)
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زيارة الرئيس محمد انور السادات إلى اسرائيل وموقف الحكومة : املبحث الرابع

 ألاردنية منها

ت   دد وا ااا د و دد ناءوالةان دد وة دىونددصو اع ددضوت   ضداوال  ادداووتا عاندداتوةددوو( ا دد ائ ت)ح د هو 

و
ا
تددووو كدد ووالا ادداقوالندداد وعدد و(   دد ائ ت)ا ددا ضا والندد ةو حددتونزاةاتا ددا،وعاة ددهوال   دداملوا ااددضةوادد انا

داادتوعم دموألاعدوواانتدرتواددضو(  د ائ   الا )ع د وا اداقو دي وغادائي،وعاوواةدانضوال   داملوا ااددضةوا  ادفو

 .(710)  وا اروعووشوناواعض توا ااا  و  ناءو عوال  رو اا

ا دددىو ك دددروعدددووع ددد  وو  ددداوالا ااا ددداملوعا دددا  ملو  ا دددتااوبودددوووالا تدددتوا دددىو( ا ددد ائ ت)   عدددهو 

 وShimon Peres (711)(شدد ع ووت ر دز)ععامدضةو ددي وعنادد دةوعدد وع د ،وانددضوتدد وو
ا
ةدد واوو  ضقدد وا يح: "اددائي

و دددد وع شددددح ووةدددد رول ددددا  وا دددد ائ ت،وعمندددداكوع شددددح ووعددددووالضر دددد والةان دددد وعالةالةدددد وعال ابعدددد وعلةددددووعدددداو

 .(712)" نن ناوم وا  ش وألاعطوعم وع  

وردد واعدض توعدد ا  ووالندد كول دا  و 
ا
وعدد و ا

ا
،و  واة ددوورئدد مو(ا دد ائ ت)كاندهوناددائجوا ااا دد و د ناءوةدداعي

اوو دد ا ووالنددد كورددد وعن نددد و"عددد عروةدددا وة دددىو  ا دد وا ااا ددد و ددد ناءووعنددداح موتددد غووت نا ددض ( ا دد ائ ت)ع راءو

الوددد قوألاع دددووادددضواغ دددرول دددا  وا ددد ائ ت،وا  ددد ولدددمواعدددضو ا ندددىوالةددديووعدددووالا ادددادوالةددد ا   ،وك ددداواغاددداو

ادضو  ندهون  مد والا ااا د وعةداةضاملوكة درةو( ا د ائ ت) لفوةةة  وعوو  و ا،ور وح وواوو( 111)  حهو

ضةوالاع  ة  وك لاوا ووا بيفوت ووع د وع د ر ا،وادضواادعفوعدوواعكان د واعداعوومدا  ووعووال   املوا اا

 .(713) ("ا  ائ ت)الضعلا وور وا ةانضتول ن ا وت ق  واضو

                                                           
 .192-217حسس الجلبك  الم در السمب   ص  (710)
  دط  ا طب  2782   طمحر الط   لسطييس  طم  2718شمعوس بيريز  سيمسك اسرائيلك  ولد  ك بولنطدا  طم   (711)

   مطل مطديرًا 2723 طوًا نشييًم  ك الحرعة ال  يونية التطك ادك الط  ميطم  دولطة اسطرائيل  طك  لسطييس  طم  
انتسطف  ططوًا  طك  2797  و طك  طم  2769-2797  ونمئبطًم لطوزير الطد مي 2797-2798لوزارل الد مي مس 

  2772ئير  طططك رئمسطططة الطططوزارل   ورشططط  نفسطططم منم سطططًم لجولطططدا مطططم2772العنيسطططك وتطططر س حطططزف العمطططل  طططم  
الموسططو ة : للمزيططد ينظططر. 2773-2736  و  ططب  رئيسططًم للططوزراي 2777-2772وا ططب  وزيططر الططد مي  ططم  

  .http://arwikipedia.org 6/22/1328الحرل بتمريخ 
 .898رامز نب مس م يف   الم در السمب   ص (712)
 .913-917  ص 2  الم ر السمب    محمود ريمض (713)

http://arwikipedia.org/
http://arwikipedia.org/
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،ووع دكوا دددددىو(الا ددددد ائ   ) –ادكواوددددتوعددددد    و ن دددددف،وا دددددىوال ددددداروا حددددتوالة ايددددد  ول  ددددد اتوالع  ددددديو 

ع ددد و  واتدددض وااا دددادوع ددد ورددد وعاددد وا  دددر،وبةددد  ووفوددد ءوا عددداملو ان  ددد ولدددضكوالدددضعطوا عن ددد ،وع  ددد  ا

 .(714) ن  صوا حك ع وا     ودة  اول ة  والا تايك  و اهواغووتنضعقوالننضوالضع  

كدداووالدد ئ موالةدداداملويعانددضواووعدد    و ن ددفولدد مومدد والغا دد وردد و ا ددا،و عدداوتدد غوواكدداوويعانددضواوو 

تا   دداطوتدال ئ موالةدداداملو( ا د ائ ت)تدض ملومنداكوا تد واادد كول ااداعضوعد والدد ئ مواند روالةدادامل،ولدد او

ت ا ددد  وويوددد و ة دددداءومدددموالددد ئ موال ععددددافيون كددد   واواعش ةدددك والدددد  وبعدددالوتدددضعر ور ددددال وا دددىوالةدددداداملو

يعدد ضوايادداوا دداعضادوتدد غوول ندداءوالةددادامل،وعو  نددىوالدد ئ موالةدداداملودةدد املوع او دد وعددووشددا وا دد اووعا ددضو

؛وعة ددىو ودد و لدداو ارو(715)بةدد  و  دداراملوع  دد وا بار  دد وع شدد  ودا دداورادداو ا دد  ،وعع دداوا غدد روا حةددووالةددافيو

بوددددكتوعنادددد دوعاط عدددداوو0799الدددد ئ موالةدددداداملورععان دددداوعا ا دددد وتددددال ئ موال ععددددافيوردددد والةدددداعووعالعودددد  وو

،وعادددضو(716)الدد ئ موال ععددافيوة ددىوا دددوووالةددي وردد والودد قوألاع دددووعا ائ  دداوعكدداووتدد غووادددضواة امدداو  ددا 

ال د وعةدضملوتدووو د ناءو  ةدوواةادتاداوا دىوع د ،ولد او داا والةداداملو( تا د ائ ت) اطونفح اوالةاداملوتا  

ل  وددددداعر،وعاوويةددددد  وعدددددياموعددددداواالددددداوتددددد غووو0799تناةددددداوا دددددىوت اار دددددهوعط ددددد اوورددددد و عااددددد واوددددد  ووألاعطو

 .(717)عدا او

ز داراملوع وال ئ مواند روالةدادامل،ووعاداع اوتوعا ا   ع عضوا ا وع ش  ودا اووعت غووتا  اءوا  ا ملو 

 .(718)0799    وا ىوكتوعووا  اووعا غ ر،ووموع وا  اوا حة وور ولنضوور وال اب وةو وعووآرو

 ضدددضعواووالددد ئ موانددد روالةددداداملوادددضو  تدددتوا دددىواناةددد واوو وعاددد ولددداوعلدددضيد وعدددووا  دددا وعاحدددضةوعدددوو 

،ولددد اوااادددداراو(ئ تا ددد ا) عددداوالنضددد طوتال اددد والدددد امووعالاعدددايغوععدددا،وع عددداوالاعاعدددتوعضاشدددد ةوعددد و: ا ب ددد   و

 .(719)ا ب اروالةافيوعاتضاهولض اوال الض وتال ماروا ىوالنضو

                                                           
 لك الديس  طرل  دراسطمك  طك السيمسطة السمرجيطة الم طرية مطس ابطس يولطوس الط  السطمداك  م طر  معتبطة  (714)

؛ شمعر طيداس جمبر السويدي  الرئيس الم طري محمطد انطور السطمداك  178  ص 2737الن طة الم رية 
  عليطة ادداف  جممعطة الب طرل  (غيطر منشطورل)وراض   ايروحطم دعتط2732-2773دراسة  ك السيمسة الداسليطة 

 . 237-233  ص 1337
 طبم  الج طي   دمشط   :   ترجمطة2777-2777العربيطة  –اندرليس  اسرار المفموططمك امسطرائيلية  لشمر  (715)

 –؛ زيططططمد سطططططر العبططططد ميططططر  اتفمميططططة عممططططف ديفيططططد الم ططططرية 38-77  ص 2773ار المنمطططططل للنشططططر  د
  رسططملة ممجسططتير غيططر منشططورل   عليططة امداف  (2778-2773) ططم  لطط  القطططية الفلسططيينية امسططرائيلية وادر 

 .23  ص 1321الجممعة امسرمية   غزل    لسييس  
 .838اسمم يل   مك  الم در السمب   ص  (716)
 .38شمرل اندرليس  الم در السمب   ص  (717)
 .87  ص 2773ممس  دار الجليل للنشر  غمزي السعدي   : موشك ديمس  انم وعممف ديفيد  ترجمة (718)
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ر وال اهوالد  وكاندهو ضد طو  د دو  دائنافوعد    و ن دف،وكاندهو دضعروعاادوداملو د   وتد ووع شد  و 

،ونائددد ورئددد موالددد  راءوا  ددد  وت  ددداط وع ددداوا غددد رو(720)عددد وحةدددووالتاددداعي( ا ددد ائ ت)دا ددداووع  ددد واار  ددد و

،وعاددضوعةددتومدد اوالا  دداطو0799يوح ددالوح ددتوال ندداءوردد وال تدداصوردد والةددادووةودد وعددوو   دد طوا حةددووالةدداف

و ضددادرةوالةدداداملولز ددارةوالنددضو
ا
وة   ددا

ا
،وعاددضوفودد ملو ددح ا وادد افمو دد اروالضاريةدد  واووع ددادرو(721)    ددضا

وادضوةنددضوتدد ووتد غووعالةدداداملوردد وابدر وع  ك دداوعا دد اووعداوتدد
ا
و    ددض ا

ا
 ووالةدداعووع و اد و كددضملوتددووولنداءو دد  ا

 .(722)0799عال اب وةو وعوواو  ووألاعطو

تددض والةدداداملو اةدد وردد و  ددارةوالنددضو،وعوا  ودداروالدد  راءوعا ة وددار ووا ندد ت ووعنددا،والاو غاددموااترحدد او 

ة  ددداواةددد ةوةندددضوعددد    ودع ددد وعاعدددضدةوألاطددد افويعندددضورددد والندددضوو  دددموالدددضعطوا ب دددمودائ ددد والع ددد   ورددد و

وةدددووادددادةوا ددد  
ا
ائ توعع ددد وعألاردووععنة ددد والاا  ددد والا ةددد     ،وعاادددلوالددد ئ موانددد روعم دددموألاعدددو،وا دددي

و0799الةدداداملوة دددىومددد  والاةددد ة،وعات دددغوالددد ئ موكدددار  و اددداورددد والةالدددالوعدددوواوددد  ووالةدددافيو
ا
واع  ة دددا

ا
وردا

ا
،وطالضدددا

،وح ددالواددا وكددار  وتدداتي والدد ئ موالةدداداملوردد وا بدداعموعددوواودد  ووالةددا
ا
،وع دداءوالدد دوالاع  كدديو دد ض ا

ا
فيو دد يعا

اووالادارةوالاع  ة دددد و  اتددددتو   دمدددداوللح دددد طوة ددددىوع ااندددد والاطدددد افوألاادددد كولعنددددضوعدددد    و ن ددددفوو0799

 .(723)توا روعاه

ردد وا ددارواعددا وعم ددموو0799 ودد و لدداوتدد ووالدد ئ مواندد روالةدداداملوردد والاا دد وعددوواودد  ووالةددافيو 

و
ا
انندد وعةدداعضول دد ماروا دددىو"الوددع وا  دد  ،وعتا دد رو ا دد وة اددداملووا دداعضاد ول دد ماروا ددىوا دد ائ توادددائي

                                                                                                                                                                                
محمطططد حسطططنيس  يعطططل   وا طططف الحطططرف و وا طططف السطططر   المفموططططمك السطططرية بطططيس العطططرف واسطططرائيل   (719)

 .136-132  ص 1   2776  1القم رل  دار الشرو   ي
  نمئف رئيس وزراي م ر واحد مطس ا ططمي تنظطي  (1337 يلول  27-2712نيسمس  16)حسس الت ممك  (720)

منم طططف   طططمر   مينطططًم  ممطططًم = =  تقلطططد  طططدل2721بمي األحطططرار الم طططرييس تسطططر  مطططس العليطططة الحربيطططة الطططط
    وعطططمس لطططم دور عبيطططر  طططك تحويطططل السطططلية الططط  الطططرئيس انطططور 2767برئمسطططة الجم وريطططة بدرجطططة وزيطططر  طططم  

الت طممك مطن  درجطة نمئطف رئطيس الطوزراي ومطد  حسطس  2777السمداك وت فية س ومم السيمسطييس  و طك  طم  
الموسطو ة الحطرل  : للمزيطد ينظطر. دورًا بمرزًا  ك امت ممك السرية التم يدية مي اسرائيل مبرا  معم دل السطر 

   .http://arwikpedia.org  .     21/23/1328بتمريخ 

دار الجليططل   مطططمس  : لطططدول العبططرع  ترجمطططةامسططرائيلك بطططيس  عططك عممشططة ا -موشططيم زاا  النططزاي  العربطططك (721)
 .79  ص 2773الدراسمك الفلسيينية للنشر  

حبيطف م ططوجك  مسططيرل السطمداك امستسططرمية مططس زيططمرل القطدس حتطط   ططفقة عممطف ديفيططد  دمشطط   ماسسططة  (722)
 .92  ص (ك.د)األرض للدراسمك الفلسيينية  

 .193ص  عوانك الم در السمب   الم در السمب   –وليم  ف  (723)

http://arwikpedia.org/
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ااددددد والعدددددالموعاووا ددددد ائ تو ددددداضمغ،وةندددددضعاوااددددد طواننددددد وعةددددداعضواوو  مددددد وا دددددىوت دددددتاموا دددددىوالةن ةدددددهو ا ددددداو

 .(724)"ععنااوتام

ح توبعضماوا ا اتول  راءوا بار   والع رور و  فمول اا د رو د    وة  ديورد وا بداعموةود وعدوو 

و دد    و ن ددف،وع عددضوا نااودد 0791شددضاصو
ا
 كددضوع  دد واار  دد وع دد وعا دد دور دداضوتددوووةضدداراملوو،وا دداعضادا

و ندددداو ندددد  والدددد ماروا ددددىوالنددددضو،وعان دددداوهدددد وعمدددد دو وك ددددضوة ددددىو  ةدددداوع دددد و
ا
الدددد ئ موالةدددداداملو واعندددد و تددددضا

تالةدددي ،ووع كدددضوة دددىوالتدددزا وع ددد وتا   ددداتوالع  ددديوة دددىو  وع ةدددضو اادددلوة  ددداوع راءوا بار  ددد ولعندددضوعددد    و

 .(725)ة  يول ن  

،و  ح ضدداوت ضددادرةوالةدداداملوعع دداوةددووط  ددلو0799 حدداد وةودد وعددوواودد  ووالةددافيواة ددووتدد غووردد وا 

 .(726)الةاارةوالاع  ة  ودة ةور    ول ةاداملولز ارةوالنضووا اا  

،واضتواوويع وواض لداوالدضة ةوا دىو0799   اوال ئ موالةاداملور والةادووةو وعوواو  ووالةافيو 

،والاواووالددد ئ موالةددد ر ورادددضو  ددداو(ا ددد ائ ت) ضاشددد وعددد ودعودددلو انددداتوالددد ئ موحدددااخوألا دددضوتالاعاعدددتوا

 .(727)الز ارة

عت  دددددهو وارمددددداو( ا ددددد ائ ت)حاعلددددهوا حك عددددد والةددددد ر  وونددددد والددددد ئ موانددددد روالةدددداداملوةدددددوواةددددد ةو  دددددارةو 

وةدوو لدداواع ددحهوا دد رةو  ددضتوالددايحموالةدد ر 
ا
و-الةد ض  والةض ددرةوة ددىوالن دد  والع ت دد وا  دد   ،وا ددي

و  ددددد وناةددددد اوا  ددددد  ،وةددددديعةوة دددددىو لددددد
ا
اوت  دددددهوع ددددداط و  ار ددددداوتال ةدددددض وا دددددىوالن ددددد  والا ةددددد     ،وع   دددددا

 .(728)عتال ةض وا ىوعكانتااوالضعل  وعالع ت  

 ددد فو ددد د وا دددىوا ااادددداملو( ا ددد ائ ت)كددداووالددد ئ موانددد روالةددداداملو وعدددتوتدددووو  وا اددداقوتددد ووع ددد وع 

ةدد   ول ن دد  والا ةدد     ،ومةدد اوععددوووددمو دد فو دد د وا ددىوا( ا دد ائ ت)عوددا ا ول ددضعطوالع ت دد وألاادد كوعدد و

اوو:  تندددددىوالددددد ئ موالةددددداداملو    ا ددددداوالة ا ددددد  وا قض دددددضةوة دددددىوعم  ةددددد وعدددددووالااترااددددداملوعال ددددد و  ددددد نه

ول ةددددد   وة دددددىو  ددددداووالعددددد دةوا دددددىوحدددددضعدو( ا ددددد ائ ت)
ا
،وعحدددددتوةدددددادطولن ددددد  و0799اتدددددضاهو دددددامزةوناةددددد ا

                                                           
م رل  مرعطز ام ططرا     القطط92مجلطة السيمسطة الدوليططة  مبطمدرل السططر  للطرئيس السططمداك  ملطف ودططمئقك  العطدد  (724)

 .22  زيمد سطر البعد مير  الم در السمب   ص 192  ص 2773
 .987  ص 2محمود ريمض  الم در السمب     (725)
؛ للمزيططد  ططس 282  ص 2773اسططمك الفلسططيينية    بيططروك  ماسسططة الدر 2777الودططمئ  الفلسططيينية لعططم   (726)

مجلططة السيمسططة الدوليططة  مبططمدرل السططر  للططرئيس السططمداك  ص : التفم ططيل للططد ول الرسططمية لزيططمرل القططدس ينظططر
191. 

 .983  ص 2محمود ريمض  الم در السمب     (727)
 .732-738  ص 811  وديقة رم  2777الودمئ  العربية لعم   (728)
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 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

 لميــاء صفــاء حســـن. د"        دراســـة تاريخيــــة "  0791_0791األردنيـــة  –العالقـــات السياسيــة المصريــة 

 

ال ةددد   وح دددىولددد واضددد ىوألاعددد وت  ار ددد ووا ددديوةدددوواووال   ددداملوا اادددضةو  الددد ورددد وانمدددا وعةددتومددد  . الي عدد و

ةيعةوة ىو لا،ور وحاطواع روالا تتوا ىواة   وشاع  وداعد وعاحدضةو  ةدووالضدضءو(. ا  ائ ت)ال غووة ىو

و عو
ا
وة ددددىو لدددددا،ولددددوو كددددد وو عددددا والعددددد روغاا دددد وا  دددددافو دددد كوالالااددددداقوتال ةدددد   وط ةدددددا تا ةدددداروا  ددددد  ،و د 

 
ا
 .(729)ك ما

،وح ن دددداوح ددددهوطائ  دددداوردددد و(0799عددددوواودددد  ووالةددددافيوو10-07)ردددد وو اننددددهو  ددددارةوالدددد ئ موالةددددادامل 

 .(730)ع اروال ر  وور وا  ائ توع وال اضوا     

،وعن دددد والةن ةدددده،واعدددد ضو0799اةا ددددىوالدددد ئ مواندددد روالةدددداداملوردددد والعودددد  ووعددددوواودددد  ووالةددددافيو

ُزادددُاوا دددىوالعدددالمو"الددد ئ مو  ددد ر ول ةدددي ،ولندددضو كددد و
َ
ا ددداع غوا دددىو  ددد رعاوعاددد وا اددداقوالةدددي ورددد و ن دددفون

ا ديوةدوو ان دلوو0799اغااءوالاحايطوالا د ائ   ول راضد  والع ت د وال د واحا دهو دن و: (731)الةي و ن  وة ى

عنام دداوةددو،ووحددلو. ا حندد قوألا ا دد  ول وددع والا ةدد  ن وعحندداوردد و ن  دد وع دد ر وت دداوردد و لدداواااعدد ودعلاددا

 دددد  ن وعو  تدددز وكددددتودعطوا ن نددد وتدددد دارةوكدددتودعلددد وردددد وا ن نددد وردددد والعددد غوبةددددي وداادددتوحددددضعدماوآلاعنددد وعا 

و مددددضافوععضدددداد وعع ةدددداقوألاعدددموا ااددددضةوعواا ددددراواغادددداءوحالددد وا حدددد روالنائ دددد وردددد و
ا
العياددداملوا  دددداوت يادددداوطضندددا

 ".ا ن ن 

كاووردوت غوولك   وال ئ موالةاداملوت ز ضوعدووالاعنده،ولدمو ةدوويوداط والد ئ موالةداداملو ااؤلدا،و 

( ا ددد ائ ت) وعالادددار خ وعالندددان فيول ياددد دوة دددىو رضوا ةددد  و،وعاع ددد وعا ددد  و  و كدددضوتددد غووة دددىوا حدددلوالدددض ن

                                                           
التغيطططر المطططممول والططططروراك والمحطططدداك واد طططم   مقطططمل منشطططورل  لططط  مومطططي منطططمل الجزيطططرل حسطططس نم عطططم   (729)

  http://www.algazera.net 26/23/1328بتمريخ . الفطمئية
حسططس تطططمس الو ططد الم ططري  الططدعتور م ططيف  سليططل األمططيس األول لرتحططمد امشططتراعك العربططك   محمططد  (730)

  (رئطططيس ديطططواس رئمسطططة الجم وريطططة)   حسطططس احمطططد عممطططل (نمئطططف رئطططيس الطططوزراي لرئمسطططة الجم وريطططة)الت طططممك 
بعد استقملة اسمم يل   مك   سعد محمطد احمطد ( وزير الدولة للشاوس السمرجية)الدعتور بيرس بيرس غملك 

حططططرار امشططططتراعك وز ططططي  رئططططيس حططططزف األ)وزيططططر القططططوع العمملططططة والتططططدريف الم نططططك   م ططططيف  عممططططل مططططراد )
عبيططر )  الفريطط  محمططد سططعيد البططمجك (السططعرتير السططمص لططرئيس الجم وريططة)الحططم ظ  المعمرطططة    ططوزي  بططد

   احمد  ااد تيمور عبير اممنطمي    بطد البطمري سطليممس  ططو مجلطس الشطعف  الطدعتور اسطممة البطمز (اليموراس
 .2217  ص 2777احداث   سجل العمل  العربك   راي و (مس رئمسة الجم ورية)

؛ زيطططمرل السطططمداك مسطططرائيل  ودطططمئ  297-292  ص 838  وديقطططة رمططط  2777الودطططمئ  الفلسطططيينية لعطططم   (731)
؛ جريططدل ام ططرا   القططم رل  العططدد 83  ص 2773وتعليقططمك اسططرائيلية  بيططروك  ماسسططة الدارسططمك الفلسططيينية 

ل ططراي العربطططك امسططرائيلك مطططس ال طططراي ؛ حسطططس نم عططم  م طططر وا2777تشطططريس الدططمنك  12   ططك (88123)
؛ مجلططططة 281-282  ص 2736  1المحتططططو  الطططط  التسططططوية المسططططتحيلة  بيططططروك  مرعططططز الوحططططدل العربيططططة  ي

 .196السيمسة الدولية  مبمدرل السر  للرئيس السمداك   ص 

http://www.algazera.net/
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ل ةددي والددد  و ا ددد ووعةدددام والعياددداملوال ض عددد وكااددد وعدددوواةتدددرافودت  عايددد  ،وعاعددداعووااا ددداد ،وعحدددضعدو

عاا ح وع وم اولمو ا  قوت غووا ىوا  ا توألا اي  ومد واةد   وا ودك  والا ةد     ،و  وولدمو ااندلو  و

طو  ددارةوالةدددادامل،وعرددد والياا دد وةندددضوعددد    و ددحايو ة دددووال  ادداووا ددداوةدددوواغادداءوحالددد وا حددد ر،وا دد ةوادددي

 .(732)ع  ا  وععامضةوالةي ور و ن ف

 تددددددض والعدددددددالموالع  دددددديورددددددد وحالدددددد و مددددددد طوعمدددددددمويوددددددامضعوو ةددددددد مو كبددددددروت دددددددضوة  دددددديو ندددددددض والاندددددددا  ملو 

ع ت ددد ،واندددضو  دددضتااوكدددتوعدددووا غددد روا ت دددهو  ددداوا ب ددد ةوتددد دعدواعدددتوعاااع ددداورددد والدددضيدوال ،(733)(   ائ ت)

ع دددد فموع دددد  ن وة دددداو،وردددد وحدددد ووةاراددددهو دددد ر اوعالعدددد اقوععنة دددد والاا  دددد والا ةدددد     وعل   دددداوعا قزائدددد و

 
ا
وعاااةا

ا
 .(734)عال  ووا قن  يوع    ملوتاق والضعطوع ااا

 والعود  وواضرواع لوألاع وتا  افوألاردفيوعوو  ارةوال ئ موالةادامل،وااوو  ارةوألاا روا ىوالنضوورد 

ورددد والةن ةدددهوةيعددد وتدددار ةوععنع دددفوع دددمورددد والعياددداملوالع ت ددد 0799عدددوواوددد  ووالةدددافيو
ا
و-،وعالنددداء وا اتدددا

 .(735)الا  ائ    ،وبة  وردعدوااعاطوالضعطوالع ت  وة ىو  اوا ضادرةو-الع ت  وعالعيااملوالع ت  

اعدددضدة،وا ياددداوعدددوورحددد ولندددضواننةددد هوالاطددد افوالع ت ددد ورددد وع اا ددداوعدددووا ضدددادرةوعا ددد  وع اادددفوع 

تالز ددارة،وععيادداوعددوورا دد ا،وردد وحدد وو قددوواادد عووا ددىوالدداااخ،و عدداوا  اددفوألاردفدديواكدداوو اددتواداندد وعددووردعدو

 .(736)ااعاطوالضعطوالع ت  ولا اوا ضادرة

،واع ددددحهوا دددداوةددددووعاا وتادددداول ز ددددارةوال دددد واددددا و ادددداوالدددد ئ مواندددد رو 
ا
اتددددضرملوا حك عدددد وألاردن دددد وت انددددا

،وعاناندددضملوا حك عددد وألاردن ددد وا ب ددد املوالانا اد ددد ورددد وععا قددد والن ددد  والع ت ددد ،وععددد و(ئ ت  ددد ا)الةددداداملو

 (737)م او ك ملوا حك ع وألاردن  و و  ضماولاة ةووع    و ن ف

                                                           
 .872   ص1محمد حسيس  يعل   وا ف الحرف السر   المفموطمك السرية بيس العرف واسرائيل    (732)
 .232شمرل اندرليس  الم در السمب   ص  (733)
  2773 بطد السططتمر اليويلطة  السططمداك  طك القططدس  حطرف    سططر   القطم رل  ماسسططة دار التعطموس للنشططر   (734)

 .23ص 
امسطرائيلية وادر طم  لط  الميطزاس  مجلطة شطاوس  لسطيينية  العطدد  -ال يد  اميوبك  جو رل المعم دل الم طرية (735)

 .16  ص 2777وك    بير 73
حتططط  مطططاتمر  2773 ملطططة سطططعودي  سيمسطططة امردس تجطططمض القططططية الفلسطططيينية منطططا اتفطططمميتك عممطططف ديفيطططد  (736)

 .132  ص 2731  بيروك  23  مجلة الفعر امستراتيجك العربك  العدد 2772السر  تشريس األول 
جريططططدل الططططر ي   مططططمس  العططططدد ؛ 2777تشططططريس الدططططمنك  13   ططططك (873)الدسططططتور   مططططمس  العططططدد جريططططدل  (737)

 .2777تشريس الدمنك  13    ك(1773)
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وا مدددا والز دددارةوع ضدددضعواغادددمو اددد عاوتا حةدددضاوو
ا
وعاةادددضالا

ا
يعدددضوا  ادددفوألاردفددديوعدددوو ك دددروا  اادددفو  ا ندددا

( ا د ائ ت)  ،والاوعه وا   وا ة  و،وععا ةاوة ىو ط طواووع ا  د وعد وع ا وألاردووعووالن   وا  كز 

 .(738)ة ىوا حضعدوالغ ت  

عاة ددددووا  دددداوا حةدددد ووةددددوو ا  دددداولددددضعاا والةدددداداملوعددددوو  دددداوالز ددددارة،وعاووكانددددهولدددداو ااةدددداملوردددد و 

الع  ديواووعضادرةوال ئ موالةادامل،و داءملون  مد ولان   داول  ادع وو: "ا ق م وعالوكت،وعاضو ك ور وا اتا

عالددددضع  ،واغادددداواعةددددموعااعندددداوالع  دددديوعك عاددددا،وعاوو دددد والاننةددددا وردددد والدددد   وعالض ض دددد وعالا ددددضووعالضعددددضوةددددوو

 ا دددتوا ةددد عل  وعالا مدددا ول  زا دددضةو عوالاناعددداطوالعددداطايوهددد وال ددد و دددضا وتا ةددد عل وورددد والددد طووالع  ددديوا دددىو

توة ددددىوا ضددددادرةوا  دددد   ،واونندددداوندددداا موع ووكانددددهولندددداو ااةا ندددداوردددد وا قدددد م وعالوددددك.. ا  ددددا وع ااددددفوا د دددد و

 ووكددددددتو.. الددددددضعاا وال دددددد وداعددددددهوتددددددال ئ موالةدددددداداملوا ددددددىوا  ددددددا ومدددددد اوالندددددد اروعالدددددد  و ا  دددددد و دددددد  ةوعانام دددددد و

الاااةداملو عوالاةتراادداملوا ود عة وال دد و  ةددوواوو ند  وة ددىوا ضدادرةوا  دد   و و مدد  واوو ااد طوا ددىو ددضارو

 .(739) "  اوعت ووع  عووالن  ع وت ووالضعطوالع ت  و عوبع

ور كوا  دداوا حةدد ووردد وو 
 
وا  دداوا حةدد ووا دداروالدد ئ موالةدداداملوردد والةن ةددهوععدداو دداءوا ددا،و     ددضة

وععما اددددداوعضاشددددد ةوتددددد ووع  ددددد والنةددددد والع ت ددددد وعالعن  ددددد و" لدددداو
ا
وا  دددددضا

ا
و ار   دددددا

ا
ا اع دددددض و( الا ددددد ائ    )حدددددضوا

ا ما اد وعدووا قد  ةوعا  داط ةو عوا ح داوورد وااتدراقوعا غ ن وة ىوع اعا اوعع اعع اوعاعماع ا،وععاور وم  و

 .(740)"ا ح ا زوال  واع لوال ة   والعادل وعالةي 

الع ت دد ،وانددضوط دد وا  دداوا حةدد ووعددووالددضعطوالع ت دد ،وععا قدد وو- عدداوة ددىوتددع ضوالعيادداملوالع ت دد  

ننةدا وعتد طوا ق د دوألاع وتال ع  وعةض و   د وشدن وا بيادامل،وع  ح دضوال دا فوالع ت د ،وععدووودموعند والا 

 .(741)ا وترك و ةادةوتناءوا  افوالع  يوا  حض

لددد مومددد اوااةددد ،وتدددتوط ددد وعدددووالعددد رواوو و  ةددد اودعروع ددد ورددد وغا ددد والعددد ر،وععا ا ددداوطددد اطو 

واددضو
ا
،وعاندداو و مدد  و ضددادطوفعدد ملوا ب اندد وردد واطدداروالا تادداداملوالاة  دد وع  دداو   اددهو(ا دد ائ ت)ويودد ووةاعددا

 .(742)  اوالا تاادامل

                                                           
 Clinton Bailey, Gordon's Palestinian؛78مديحطططة المطططد عك  الم طططدر السطططمب   ص  (738)

challenges 1948-1983, Apolitical History, London, west- view press, 1984, p 95.  
نطمي مجمو طة سيطف جرلطة الملطا الحسطيس بطس يطرل مطس سططنة  لطك محم ظطة   شطرل ا طوا  مطس العفطم  والب (739)

؛ ابطططططرا ي  احمطططططد ز طططططراس  دبلوممسطططططية الحسطططططيس ومشطططططمعل الشطططططر  88  ص 2733   مطططططمس  2777-2737
 .827األوسي  ص 

 .82 لك محم ظة  الم در السمب   ص  (740)
 .2777تشريس الدمنك  19   ك (8739)الدستور   ممس  العدد جريدل  (741)
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ع عددددضوةدددد دةوالدددد ئ موالةدددداداملوا ددددىوالنددددام ة،وتددددادروا ددددىو    دددد والددددضة ةوردددد والةددددادووعالعودددد  ووعددددوو 

عنة دددددد والاا  دددددد والا ةدددددد     ،وو-ألاردوو- دددددد ر ا)،وليطدددددد افوا عن دددددد وت دددددد    و ن ددددددفو0799اودددددد  ووالةددددددافيو

ليةددددضادووو0799لعندددضوا ا ددداتورددد والنددددام ةورددد واندددضقوع نامددداعوورددد وال ابدددد وةوددد وعدددووكدددان ووألاعطو( ا ددد ائ ت

 .(743)     و ن ف

ةددددووا دددداعضادوا حك عدددد وو0799اة نددددهوا حك عدددد والاردن دددد وردددد والةدددداعووعالعودددد  ووعددددوواودددد  ووالةددددافيو 

 .(744)الاردن  ول  وارك ور و لاوالا ا اتو  اوح   او    والضعطوا عن  وعضاش ةور ونزاتوالو قوألاع و

ال دددد وع  تادددداوا حك عدددد وال    دددد و ح دددد رووعردددد وال اددددهوناةدددداواةادددد رملوا حك عدددد وألاردن دددد وةددددووالددددضة ة 

،وعواة تددددهوةددددووا دددداعضادماو ح دددد رو0799الا ا دددداتوالدددد  و دددد عنضوردددد وطدددد ات موردددد وألاعطوعددددووكددددان ووألاعطو

 .(745)ا     و  اوعاانهوة ىوا ح  رو    والضعطوالع ت  

،ولدد لاوادد ووة  ندداواوونامدداع  و 
ا
،وع تددضو كددضملوا حك عدد وألاردن دد واووالاننةددا و  ةددوواوو كدد ووعددضع ا

 .(746)عوو ا كوالاردوو ااعل والان   وت ووالضعطوالع ت  وع ان لوالتراتووت يام،وعا ا وح ارولا ح ضوألاع 

،وت وددارك و(0799كددان ووألاعطوو1-1)عة ددىو ودد و لدداوةنددضوعدد    وال دد  دوعالااددض وردد وطدد ات موعددوو 

( عنة دد والاا  دد والا ةدد     و-  الدد  ووالض  ن اط دد والوددعضو-ا قزائدد و- دد ر او-ل   ددا)عادد دوة ت دد ووكددتوعددوو

عافسددح والعدد اقووعددووا دد    واضددتوغاا ادداوبةدد  واياا دداوعدد و دد ر ا،وع دد  ووا دد    والدد ئ موحددااخوألا ددضو

 .(747)عة  اوا   وا     والن اراملوآلا   ( ا  ائ ت)ل اضاحالور والز ارةوال  واا و ااوال ئ موان روالةاداملولد

 ددددضواندددد روالةدددداداملول ة دددداووال دددد   فيوعدددد و نددددض  ودعروالوددددع وا  دددد  واداندددد و  ددددارةوالدددد ئ موا  دددد  وعاو-0

 .العة موحلواضر ور والةااووالن عيول ع والع ت  

الع توة ىواحضاصوناائجو  ارةوال ئ موالةداداملول ة داووال د   فيوععاادوا داوعد وادادةوالعدضعوال د   في،ووو-1

 .تروعالناائجوالنا   وةوو  اوالز ارةواضتوع    والنام ةوا ن

                                                                                                                                                                                
 .611-613ال  الم در السمب   ص نبمل سمم (742)
 .292  ص 1سليممس موس   تمريخ األردس  ك القرس العشريس    (743)
 .2269  ص 2777سجل العمل  العربك  (744)
 .2777تشريس الدمنك  17   ك (8737)الدستور   ممس  العدد  (745)
 .2269  ص 2777سجل العمل  العربك  (746)
؛  الطدار العربيطة  للودطمئ   ملطف 771  ص 873  وديقة رم  (ك.د)  بيروك  2777الودمئ  العربية لعم   (747)

 .23/2831 -السورية  رم  البيممة   –العمل  العربك  العرممك الم رية 
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 م  ددددضوالعيادددداملوالة ا دددد  وعالضت  عا دددد  وعدددد وا حك عدددد وا  دددد   ،وععاددددفو  وشددددكتول اضددددادطوعدددد و  دددداوو-1

ا حك ع وة ىوالن اا ووالع  يوعالضع  وع  ض لوا ان ووععند راملوا ناطعد والع ت د وا  ضند وة دىوألااد ادو

 .عالو كاملوا     وال  و اعاعتوع والعضعوال    في

ا دددد    واغاددددمولددددوويوددددترك اوة ددددىوالاطدددديقوردددد وا ا اةدددداملو اععدددد والددددضعطوالع ت دددد وال دددد و ندددد روا وددددترك ووردددد وو-9

 ددداعنضورددد والندددام ةوعا  الضددد وتنندددتوعنددد و اععددد والدددضعطوالع ت ددد وعدددووالندددام ة،و عو م  دددضوة ددد   ونةدددا و

 .ا حةموا    وتا قاعع 

عدد والع ت دد ،وع دد كو فودداءو  ادد وا ع دد ول  دد  دوعالا ددض وع  ح ددضوال اادداملوعا ق دد دولاان ددلو مددضافوألا و-1

ول ضعطوالع ت  وألاا كوال  و  ال ور والان  ا وا ىوم  وا ق ا 
ا
 .الضاروعاا حا

 .  ا  وععامضةودااتوعوتركوت ووكتوعووا قزائ وعل   اوعال  ووالض  ن اط  وع  ر او-9

وة دددددددىوالا ادددددددادوالةددددددد ا   وععنة ددددددد والاا  ددددددد و
ا
وةن ادددددددا

ا
ح ددددددداطو لددددددداوشدددددددووالددددددد ئ موالةددددددداداملو ق عدددددددا

،و(ا دد ائ ت)  وع دد ر اوعالددضعطوالع ت دد وال دد وةاراددهو  ار ددا،وعاع ددضوبعددض واتدد ا وا ادداقوعنادد دوعدد والا ةدد   

عاة دددوو نددداو ددد ك فوع  ددد وا بار  ددد وتا   ددداطووتالةدددة   روالعدددا ول عدددموا اادددضةوعال   ددداملوا اادددضةوعالا ادددادو

 . (748)الة ا   ،ولكيو ضة ممولي ا اتور والنام ة،وع لاول اا  رو     و ن ف

 م  دضوالعياداملوالضت  عا د  وو0799 ة نهو  ا وال   دوعالاادض وورد وا بداعموعدووكدان ووألاعطو

 ط افوا د    وعد وع د ،وة دىو ود و لداواد رملوا حك عد وا  د   وسدح والةدا اءوا  د   ووعدوو  داوالدضعط،و

 وع عددددضوتدددددضعروت ددددداووعددددد    وطددددد ات موالناضددددد  وتام  دددددضوالعيادددداملوعددددد وع ددددد واددددد رملوا حك عددددد وا  ددددد   وا ددددد

 .(749)العيااملوع و  اوالضعط 

،وعلةدوولدمويوداركورد و لداوا د    و  و0799ةنضوا     ورد والندام ةورد وال ابد وةود وعدووكدان ووألاعطو

عع دد وعع اادد وألاعددموا ااددضة،وعرا ددهوالددضعطوالع ت دد وا ح دد رو( ا دد ائ ت)ع ة دد ووةددووال   دداملوا ااددضةوع

 .(750)ووا    و ويعضوا  ةو  ضةوليةضادو     و ن فا ىوا     ،وعر كوالا اادوالة ا   واووالااترا

 دداىوا  دداوا حةدد وولاان ددلوال ادداقوالع  دديوع دد ع موالا دداعووعاةددادةو  دد   والنزاةدداملوالانا اد دد و

،وعةندضو0799،ولد اوادا ووتز دارةوا دىو د ر اورد والةداب وعدووكدان ووألاعطو(751)ر واطاروالاعاعووعا حد اروعالاادي 

                                                           
  ص 1   2737  1امريعطططم والعطططرف  بيطططروك  الماسسطططة العربيطططة للنشطططر  ي( مطططاعراك)محمطططود ريطططمض   (748)

121. 
 .67مب   ص سعد الديس ابرا ي  وآسروس  الم در الس (749)
 .121  ص 1محمود ريمض  الم در السمب     (750)
 .2777عمنوس األول  9   ك (1336)الر ي   ممس  العدد جريدل  (751)
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ع والددددد ئ موحددددداا
ا
عدددددوو( الا ددددد ائ   )خوألا دددددضو كدددددضوا ددددداواددددد عرةو ان دددددلوا حدددددتوالوددددداعتوليفسدددددحاروا ا اةدددددا

 .(752)،وع وع ووا حن قوا و عة ول وع والا ة  ن 0799ألاراض  والع ت  وا اا  وةا و

،ولي ا داتوعد والد ئ مو0799   داوا  داوا حةد ووبعدضو لداوا دىوالندام ةورد والةداعووعدووكدان ووألاعطو

ةا داوععداوواد عرةو ان دلوالا داعووالع  دي،وعالع دتوة دىو مداع وا بياداملوعدووان روالةادامل،وع كدضورد وعضاح

 .(753)  تو ان لوالةي والعادطول ن   والا ة     

ع ت ددغوا  دداوحةدد ووع  دد وا بار  دد والاع  كدديواددافموادديطوعاادودد وردد وا حدداد وةودد وعددووكددان ووألاعطو

  وتاشدددتراكووالاطددد افوالع ت ددد وا عن ددد ورددد وة ددداو،واووا حك عددد وألاردن ددد والتزعدددهوتاان دددلواةددد   وشددداعو0799

الاددا وعالاةتددرافوتاندد قوالا ةدد     و،وعتالدد املوحن ددموردد و( الا دد ائ   )كاادد ،وعاشدداروا ددىوادد عرةوالافسددحارو

 ن  ددد وا  ددد روت تدددا اوعنضعددد و ااعددد و دددي وةدددادط،وعو كددد وا  ددداوا حةددد وواووا حك عددد وألاردن ددد واائ ددد وة دددىو

 .(754)ع توا وتركور و ان لوالةي والعادط  اوو  ح ضوا  افوالع  يوعة ىوال

 عددداوا  اددددفوألاردفددديوعددددووعددد    والا دددد اة    وععوددد عتوتدددد غوول ةدددي ،واضعددددضو م  دددضواة دددداطوعدددد    و

،وتا ددددد روكدددددتوعدددددووع ددددد وعال   ددددداملوا اادددددضةو0799الندددددام ةوالددددد  وةندددددضورددددد وال ابددددد وةوددددد وعدددددووكدددددان ووألاعطو

لا ةدددددد     وعح دددددد روع ةددددددتوألاعدددددد ووالعددددددا ول عددددددمو،وعال دددددداروألاردووع دددددد ر اوععنة دددددد والاا  دددددد وا(ا دددددد ائ ت)ع

تددوووعاددضماوا ددىوا دد    و و   دداوتدديح املور دد   ول اادداعضوبوددووو ددضعطو( ا دد ائ ت)ا ااددضة،وع دد  وادةدداءو

الافسددحاروالكاعدتوعددوو: الاة داط،واعداوع دد واندضوحددضدملورؤ تاداو  ادد ةاملوا د    وردد والندام ةوتالنندداصوآلا  د 

،وةدديعةوة ددىواةاضدداروالن دد  والا ةدد     وهدد و دد م و0799عددضوحدد روحز دد اووالاراضدد  والع ت دد وال دد واحا ددهوب

النددزاتوردد والودد قوالاع ددووع    دد والةددي والددضائموة ددىوحددتومدد  والن دد  وتاةددادةوا حندد قوا ودد عة ول وددع و

الا ةددد  ن وت ددداورددد و لددداوحنددداورددد واااعددد ودعلادددداوة دددىواوو كددد ووا حدددتوالوددداعتومددد والاطددداروالعدددا ول  ضاحةددددامل،و

،والع ددددتوة ددددىو دددد روا دددد    وت  دددد املوع ندددد و  دددد  و. عوددددتركو ةاددددتوالاعددددوولكددددتوالاطدددد افوعا مددددادو  دددد ر 
ا
عاا ددددرا

لوددغتواعدداكياموردد و  وع ح دد وعددووع احددتوا دد    وعتالنددضروالدد  ويةدد  وت ادد وعةددا كوو(755)ان دد ا و  واطدد اف

 .الا ة توا اوا اوااا هوالة عفو لاواعوا الوة  اوالاة اء

لضادالوة دىوطض عد والةدي وعدوواديطون د  وعنترحد ولي ااا د وا الضهوتدووو  كدزوا( ا  ائ ت)اعاوو

علغدددد ضوكةدددد وا ق دددد دوواددددا وع  دددد والددددضااتو. (756)،وع دددداو دكوا ددددىو م  ددددضواة دددداطوا دددد    (ا دددد ائ ت)تدددد ووع دددد وع

                                                           
؛ جريطططدل الدسطططتور   مطططمس  866  ص 1337 طططبم  يمسطططر لفتطططم  انطططور السطططمداك  بغطططداد  الفطططراك للنشطططر   (752)

 .63وآسروس  الم در السمب   ص  ؛ سعد الديس ابرا ي 2777عمنوس األول  3   ك (8727)العدد 
 .2777عمنوس األول  7   ك (8723)جريدل الدستور   ممس  العدد  (753)
 .2273  ص 2777سجل العمل  العربك  (754)
 .8011ايلول   89   ك ( 131131)جريدل ام را    القم رل   (755)
 .836  ص 1محمد حسيس  يعل  المفموطمك السرية بيس العرف واسرائيل    (756)



 

 

  167 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          ألازمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

 لميــاء صفــاء حســـن. د"        دراســـة تاريخيــــة "  0791_0791األردنيـــة  –العالقـــات السياسيــة المصريــة 

 

،و0799تز ددددارةووا ددددىوع دددد وردددد والعودددد  ووعددددووكدددددان ووألاعطووEzra Weizman( 757)(ة ددددزراوعا ددددزعو)الا دددد ائ   وو

وعددد والةددداداملوودددموح دددتوبعدددضو لددداو  اتددد  وا ق ددد دوالضت  عا
ا
 ددد  وعددد والددد ئ موالةدددادامل،وعادددضوا ددد كوحدددض ةا

و
ا
ا ا اتوت ووع   والضااتوا    وعا ضوا ق    وععا زعووبووووالافسحاروعدوو د ناء،وكداووالاضدا ووعا دحا

 . (758)،ول اولمو  دوالا ا اتو  ىوناائجوع   (الا  ائ    )ت ووع ته والنة وا     وع

عادضو( عود عتوالةدي )الا د ائ   والد  و د ا وو–تورد و دار  وال د اتوالع  ديوة ضوت غووو عطوعود ع 

و حددضعدوا ن ندد وعشددكتوالةددي ،وععةددانضتوالعيادداملوتدد وودعطو
ا
ة ادداوة ددىوال   دداملوا ااددضةوع  دد وو  دد را

ا ن ندد ،وح ددالوةدد ضوتدد غووااتراادد وول ةددي وبوددووو دد ناءوعال ددا والغ ت دد وعا دداتوالددزة،وتال ةددض ولةدد ناءو

و0799 ا سدح وعدوو د ناءوة دىوعد ح ا ووا دىوا حدضعدوالضعل د وال د وكاندهواائ د ورد وةدا و( ا د ائ ت) ااتروواو

ع  ح ددددد وانانال ددددد و تدددددراعووتددددد وووددددديثوا دددددىوا دددددمو دددددن امل،وع ددددد ك ووالافسدددددحاروألاعطوا دددددىوا بدددددووا  ادددددضوتددددد وو

ا د والافسدحارووالع يغوعراووعا ضوع واحاااك اوتضعضوا  ااد والعةدة   ورد و د ناء،و عداوا  ح د والةان د 

( ا د ائ ت)،وك داو د كو(ا د ائ ت)ا ىوا حضعدوالضعل  ،وع د فو  داح ااواااعد وةياداملودت  عا د  وتد ووع د وع

عددووال دد عر والاحااددا وتا ةددا طناملوا   دد دةوردد و دد ناء،وعدد وادد اووا يحدد وردد وع دد لو  ددراووعدد واةتددرافو

ول  يحد و  و دا ن والضعلا وور وا ااقواا ،وتدووومد  وا  دا لوهد وع د وعدائيودع د و 
ا
مد واوو كد ووعاا حدا

 .(759)ع اهو  وة م،وع و  ةووسح ااوالاوت  اان والضعلا ووعتناءوة ىوا اروتا   اتوت م موألاعو

وو(760) (ا د ائ    )ةضوت غووال ا والغ ت  وعا اتوالزةو راضد  وو
ا
و ا  دا

ا
عد واة داءوالا ةد     ووحة دا

ولةددكاووالعدد روت ا دد  وا ن  دد ووايادداو
ا
وعددوواحددضوادار دا

ا
وادار ددا

ا
ععددووا   ددمو  ا دد و ددكاوو  دداوا ندداطلوعم ةددا

ويع دددتوت   ددد وا ضددداد وا ادددضدةورددد و  ددداوال و نددد ،وودددمو ادددضدوال و نددد وتددديح املو  ددداوا مدددالمو
ا
ةوددد وة ددد ا

( الا ددد ائ    )عاع دددضوبوددد عووألاعدددووعالنةدددا والعدددا ول ةددد  املو( عال ددد و و اعدددضكوتددديح املوا مدددالموالض ض ددد 

عألاردن د ،وعاع ديوال و ند ولي د ائ    ووا حدلورد و( الا د ائ    )الن داتوتد ووا ق ةد ا ووع   رو كاووال ا وع 

،و(الا ددد ائ    )شددد اءوألاراضددد  ورددد و  ددداوا نددداطلوعناتدددتوعدددن ووا حدددلوناةددداول عددد روالددد  وو  ادددارعووا ق ةددد  و

ون ددددهوال و نددددد وة ددددىواعددددايكو
ا
عةدددددول وو دددد ادتااوة ددددىوااددددد دوالنددددضووعالددددز ،وع  الددددد وتوتندددداء( ا ددددد ائ ت)ع ا ددددرا

                                                           
 2712  ابس شقي  حطميي  وايطزمس  ول رئطيس للعيطمس ال ط يونك  ولطد  طم  (1339-2712) يزرا وايزمس  (757)

وتطدرف  ططك  2728 طك تطل ابيططف ونشطم  طك مدينططة حيفطم بفلسطييس  دطط  انتسطف الط  سططر  الجطو البرييطمنك  ططم  
   .                الموسططططططو ة الحطططططططرل: للمزيطططططططد ينظطططططططر. زمبططططططمبوي وبعطططططططد م انتقططططططل الططططططط  ال نططططططد

http://arwikpedia.org.   

-2773امسطططرائيلية – مطططر  ي طططل الغنطططم   العرمطططمك الم طططرية : للمزيطططد  طططس التفم طططيل لرجتمطططمي ينظطططر (758)
 .293-227  ص 1322  علية امداف  جممعة المو ل  (غير منشورل)   رسملة ممجستير  2732

 .73  ص 2738ك  عبة  بيروك  المرعز العربك للمعلوممك  سميروس  منس  سيمرا (759)
 .273منير ال ور ويمر  موس   الم در السمب   ص  (760)

http://arwikpedia.org/
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وعددوو
ا
ععدد وااتددراوواددا و(. ا دد ائ ت)الةدد ادةوردد و  دداوا ندداطلوعاا حدد ،وعك دداو ددنصوة ددىواةاضدداروالنددضوو ددزءا

 .(761)   ووح   وعت طواتناءو    والاد اووا ىوالاعاكووا نض  وا بات و ام

ةنضوا ا اتورد والا د اة    وتد ووالد ئ موالةداداملوعتد غوورد وا بداعموعالعود  ووعدووكدان ووألاعطوو

ا  ددضوالدد ئ موالةدداداملواووتدد غوو دداءولعنددضوا ادداقوعنادد دوعدد وع دد ،وعدد وا ادداقوآادد وللحةددموالدد اايو. 0799

ل  دا،ورادضوال ادضوا  د  وعود عتو( الا د ائ   )الادار ولةكاووالزةوعال ا والغ ت  ،وعد وا دا  اروالاحدايطو

 دد ناء،وا ددمو ةددوووتالضندداءوردد ( ا دد ائ   )تدد غووالدد  واضعدداوت  دد  و دد ناء،وعاتدد وة ددىوةددض والةدد اوو  و

وآلعالددددا،ووانددددضوراددددضو
ا
 عددددا والةدددداداملو دددد كوالا  دددداونادددد وال   دددداملوا ااددددضة،ولةددددووالدددد دوالاع  كدددديو دددداءوع  ضددددا

 .(762)ال ئ موكار  وا ا ودعل وا ة     وعةان  

لمو اموالا ااقور وا  والا  اة    وة ىوش  ءوبة  وات اروع  وة دىوالاةتدرافوتادلوالا ةد     وو

انضوارادعاوا حةموال اايول ا ة     و،ولةدووالا اداقوال ح دضورد والن د ،و( الا  ائ    و )اور و ن   وا   ر،و ع

مدددد وا  اانددددد وة ددددىواودددددة تو قنادددد وواحدددددضام او  ا ددددد  وة ددددىوعةدددددا كوع راءوا بار  دددد و كددددد ووعندددد وة   ددددداورددددد و

ووة    داوالنضو،وعألاا كوةةة   وة ىوعةا كوع راءوالضااتو ك ووعن ماور والنام ةوة ىواوو ضدض واللقنادا

 .(763)،وعو  ضاد والا ا اةاملور والنضووعالنام ة0791ر وكان ووالةافيو

عت اوانتاهوعضاحةاملوالا  اة    وتالاوتوع وةض وتضعروت داووعودتركوةياداوعلدمو ادضثو  و اد كو

 .(764)عل وا  ةوعاحضةونا والةي 

ت ةددانضتوال ددا وبعدضوانتادداءوعضاحةدداملوتدد غووععود عةاول ةددي ،والدد  و ا دد وو دزئ وو اع ددلوألاعطو

وةددووا دداتوالددزة،و عدداوا قددزءوالةددافيوا ودد توا اةددضوال ةدد   وعدد وع دد 
ا
كدداووا  اادداووا  دد  و. الغ ت دد وا ددي

واة دووال  اداوورا د  اول  ود عت،وعو كد والد ئ مواند روالةداداملورد و
 
عألاردفيوعووعو عتوت غووعانارتداو،و  

اووة دددىوتددد غوواوويع دددضوالنةددد ورددد و"ام ةوعددد    و دددحايوعددد وعة وددداروا ان ددداوالا ااد ددد وم  ددد ملو ددد الورددد والنددد

 .(765)"ر وال ا والغ ت  ( ا  ائ    )عنترحا ا،و ووع  و و  االوة ىوع  دوا املو

                                                           
  2737-2767حسططيس شططريف  الوميططمك المتحططدل مططس ال زيمططة  ططك  يتنططم  الطط  الريططمدل  ططك حططرف النجططو   (761)

 .692-691  ص 8   1332م ر  ال يئة العممة  
 .273لم در السمب   ص ميمدل  لك السملدي  ا (762)
 .2777عمنوس األول  17   ك (88192)ام را   القم رل  العدد جريدل  (763)
  القططم رل  ال يئططة الم ططرية العممططة 2777-2723امسططرائيلية  - بططد العظططي  رمطططمس  العرمططمك الم ططرية (764)

 .211  ص 2771للنشر  
تيططططوراك امحططططداث وردود الفعططططل  ميططططمبي   مططططس المبططططمدرل الطططط  المعم ططططدل  برمممططططكيططططمر  سططططوري  محمططططد  (765)

 .87  ص 2777الماسسة األردنية  
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،وع داءو0799 عاوا  افوالاردفديواندضوةبدروةنداوالض داووألاردفديورد والةداعووعالعود  ووعدووكدان ووألاعطو

 : "ا ا
ا
الاعداعوورد و  ض دلوعةدتومد  وال ةد   وال د و تر د وواووحك ع وا   ة وألاردن د وال اشد   و و نضدتوع  ندا

،وك دداو(766) "ة يادداواةدد  موألاراضدد  والع ت دد و  دد ائ ت،وععكااددوةوالعددضعاووعاغادداءوا حندد قوالا ةدد     وعالع ت دد 

اوواتدد  وعدداوردد ومدد اوا  اددفوالا دد ائ   وا ع ددوو ندداو نضدد  وة ددىوعضددادرةو ددي و و دداتلول دداو" كددضوالض دداووألاردفدديو

ا ددىوعةددا كو  دداوا ضددادرة،و( ا دد ائ ت)  ددي،وعردد وعاددهو ا ادد وا دداوالعددالموتو دد  وتددووو   ادد وعددوو اندد وطدد فوة

تدددددددووواع دددددددووةدددددددووا ددددددداعضادماولعندددددددضوعضاحةددددددداملولا ض دددددددلوالافسدددددددحاروالكاعدددددددتوعدددددددوو   ددددددد وألاراضددددددد  والع ت ددددددد و

 .(767)"ا اا  

اوع ضضعواوو   وراضوا  اوا حة وو ود عتوتد غوو نداو ويودكتوااةدضةو  وعااعاداملو دي ،وك د

 .ل راض  والع ت  وعتالاا  و  ا  والن   والا ة     ( الا  ائ   ) ناويع يوالو ة  وليحايطو

 

                                                           
  (8787)؛ جريططدل الدسططتور   مططمس  العططدد 626  ص 929   وديقططة رمطط  2777الودططمئ  الفلسططيينية لعططم   (766)

 .2777عمنوس األول  17 ك 
 .2939  الم در السمب   ص 2777سجل العمل  العربك  (767)
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 اتفاقية كامب ديفيد واملوقف ألاردني منها: املبحث الخامس

عندداح موتدد غووردد وعدد    و( الا دد ائ   )بعددضواوو  تددتوالدد ئ موا  دد  واندد روالةدداداملوعرئدد موالدد  راءو

ا ددددىواوددددة تواللقنادددد ووالعةددددة   وعالة ا دددد  وال ادددد وو ا ل دددداوو( 0799كددددان ووألاعطوو19-11)الا دددد اة    وعددددوو

ع  دددد وا ااعادددداملوتدددد ووا قاندددد وا  دددد  وعالا دددد ائ   ،ووتددددض ملواللقندددد والعةددددة   وا ا اةاتادددداوردددد والنددددام ةوردددد و

 :(768)،وعاضوح  هونناصوااايفور وا ااعااملوال  و   نه0791ا حاد وةو وعووكان ووالةافيو

 .الة ادةوة ىو  ناءع ا توو-0

 (.الا  ائ   )ع ا توالافسحاروو-1

 (.الا  ائ    )ع ا توا ةا طناملوو-1

ادددضوطالضدددهوت ددد اوو عياددداوعناتدددتوار ددداتو ددد ناءوا دددىو( ا ددد ائ ت)ادددضرواع دددلوألاعددد وتالنن ددد وألاع دددى،واددداوو

حد وواووع دد والةد ادةوا  د   ،وعمد او ا  دد و اض دضوالند املوا  د   وردد و د ناءوبعدضوار اة داوا ددىوع د ،ورد و

طالضددهوتاان ددلوالةدد ادةوالكاع دد وة ددىوألاراضدد  وا  دد   وا ةددتر ع ،وععددوووددمووالا ااددلوتدد ووعا  ضدداملوألاعددوو

انددضواشددترطهوع دد واوو كدد وو( الا دد ائ   )عع ادد توالةدد ادةوا  دد   ،و عدداوع ادد توالافسددحارو( الا دد ائ    )

،واندضوط ضدهواوو كد ووالافسدحارو دضةو(ا  ائ ت)اضتو  وعااعاامل،ولعنضوععامضةوالةي وعم اوعاورا ااو

،و اددضفوالاوك ددضوعددوون دد وع دد وردد و  ض دد والعيادداملوعع ددا،وع ندداولددوو ددامو  وافسددحاروالاوبعددضو(ا ددمو ددن امل)

تا  ال دد وردد واةددي ،وانددضواة ددوو( ا دد ائ ت)الا ا دد وة ددىوععامددضةو ددي وتدد ووع دد وعا دد ائ توع ةدد  و  ةدداو

 .(769)ال ئ موالةاداملوةووا  وا ضاحةامل

وتددال ئ مواندد روالةدداداملوردد وا بددداعموةودد وعددووكددان ووالةدددافي،ووا دد ك و
ا
وما ا دددا

ا
ا  دداوا حةدد ووا  ددا 

ال دد واةدداىوا ددىو( الا دد ائ    )لددضةموا  اددفوا  دد  ،وعو ةدد روا دداوةددوو و  ددض و  اادداووا حددا  وا اءوا ادداع ملو

 .(770)طاع  تو   دوالةي وعة ا  وعةا  و ان لواة   وشاع  واة نضوا ىوعضاد وا حلوعالعض

ة ىو ود و لداو دضا هوال   داملوا اادضةول   داط وتد ووال د ا ووعادضوااترحدهو دضعطواة داطو ا د وو

عاد و:  اع . اةيووعضاد و اةموا ااعااملوا بات وتاان لواةد   وشداع  ورد والود قوألاع دو: ويثوان امل

                                                           
 .811 در السمب   ص مر  ي ل الغنم   الم  (768)
شريف جويد العلواس  تسوية عممف ديفيد ومسطتقبل ال طراي العربطك ال ط يونك  بغطداد  دار الوسطي للنشطر   (769)

 .236  ص 2731
 .2773عمنوس الدمنك  26   ك (1323)الر ي   ممس  العدد جريدل  (770)
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( ا ددد ائ ت) وتددد ووععاددد وععامدددضاملول ةدددي : وان دددا. ا ددد صول  ااعاددداملوا اع نددد وتال دددا والغ ت ددد وعا ددداتوالدددزة

و ضاد وا ارو
ا
 ( 191)ع  راغااوع لاوطضنا

ا
 .(771)والةا

ة ىوع ااداوعدووعةدول  والافسدحاروعدووال دا والغ ت د وعالدزةووداد و( الا  ائ   )لةووات اروا قان و

ع ضدددضعواوواعاعددد و. الددد ئ موالةددداداملو  دددىوالايعدددا وا دددىوع  ددد وا بار  ددد وعا دددضواتددد ام موكاعدددتوتدددالع دةوا دددىوالندددام ة

و اءوا اال ئ 
ا
واةا

ا
ك فو م ؤوم اوالناد وعدووع د واوو:"موالةاداملو  ةوواوو  دو  ىواووت غوو لنىوا اتا

،وع فدديو0799ع  الضندداوتا فسددحاروعددووحددضعدوعدداواضددتو ددن و..    دد وعندداواووفع ددضو نةدد موةاتدد اناوالنددضوو

،وعت غددددد و(772) "و،و و حدددددلو نددددد  وا  ددددد روليرمدددددات  0799 اددددد طو ولانةددددد موالندددددضو،و وليفسدددددحاروا دددددىوحدددددضعدو

تال  دددددتو)ةن ددددد   واعبدددددروةدددددوونادددددموارمدددددا يوعتدددددفوتددددد غووع  ددددد وا بار  ددددد وا  ددددد  وعا دددددضواتددددد ام موكاعدددددت،وو

وةدددددووحادوددددد وحددددد قوالياددددد دورددددد و: "،و  واددددداط(ال دددددغ ر
ا
وو ويعددددد فوشددددد عا

ا
اووع  ددددد وا بار  ددددد وا  ددددد  وكددددداووتدددددغ را

 .0791  وةو وعووكان ووالةافيو،وعة ىوا  وحاطوانضوةادوال اضوا    و  ىوالنام ةوور والاا(773)"ا ان ا

تن هوا حك ع وألاردن  وعووالضعطوا ةدانضةوعالضاة د ول   ادفوا  د  وع  د د ورد وة   د والةدي ،و

وردد وال احددضوعالعودد  ووعددووكددان ووالةددافيو
ا
 و  ددضماو"،وو كددضملوا دداوةددوو0791ا واتددضرملوا حك عدد وألاردن دد وت انددا

ا حا دموالدضا لوعا نع دفوالادار خ ،وح دالو اا دتوع د والكاعتو  افوا ق   ر  وا     ور ومد اوالةد فو

عةدددد عل  وا ع دددد وكبددددركوردددد وع ا  دددد وا ندددداعراملوعالاط دددداتوالا دددد ائ    وردددد وعضاحةدددداملوالةددددي وال دددد و و   ددددضول دددداو

،وعادددضوط ضدددهوعدددووالدددضعطوالع ت ددد عدعطوالعدددالموا   دددضةول ةدددي واوو ندددفوا دددىو انددد وا  ادددفو"ا ددد ائ توالنمددداو

 .(774)ا     

رةوالاع  ة دد و   دمدداو اندداتوال دد ا ووتا ددائنافوا حدد اروعددووادديطوا ضاحةدداملوال دد واددا وعاتد هوالادا

عةددداةضوع  ددد وا بار  ددد والاع  ة ددد ،وع  اءو لددداوادددض و  رددد وكدددار  ووAlfred Atherton (775) (الا  دددضواو  ددد و ) اددداو

                                                           
 .216امسرائيلية  ص  – بد العظي  رمطمس  المعم دل الم رية  (771)
-233  ص (ك.د)السر  الطمئي  طك اتفمميطمك عممطف ديفيطد  السطعودية  ( ماعراك)مد ابرا ي  عممل  مح (772)

237. 
 .878  ص 1محمد حسيس  يعل  المفموطمك السرية بيس العرف واسرائيل    (773)
 .2773عمنوس الدمنك  11   ك (1392)جريدل الر ي   ممس  العدد  (774)
 ططك مدينططة بيتبططر  بوميططة بنسططلفمنيم وتلقطط   لومططم  2711  ولططد  ططك  ططم  دبلوممسططك امريعططك: الفريططد  درتططوس (775)

بيرعلططك  التحطط  بططوزارل  -الجممعيططة  ططك جممعططة  مر ططمرد  ح ططل  لطط  درجططة الممجسططتير  ططك جممعططة عمليفورنيططم
  وا تطططم 2739سطططنة  تقم طططد  طططم  ( 83)  وتقلطططف  طططك منم طططب م  لططط  امتطططداد 2727السمرجيطططة اممريعيطططة  طططم  

 12/22/1328. الموسططططططططططططططو ة الحططططططططططططططرل : للمزيططططططططططططططد ينظططططططططططططططر. 1332تشططططططططططططططريس األول  17المنيططططططططططططططة  ططططططططططططططك 
http://arwikpedia.org.   

http://arwikpedia.org/
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 والد ئ مواند روادا ا . (776)ا دىوال   داملوا اادضةو0791دة ةوا ىوالد ئ مواند روالةداداملورد والةالدالوعدووشدضاصو

الةددداداملوعددد و  رددد وكدددار  و دددضةو ددداةا وواوشددداروالددد ئ موانددد روالةددداداملوا دددىو نددداو و  ةدددوو  ددد والا دددا  ارورددد و

 .(777)لا   وع اا ا( ا  ائ ت)ا ااعااملوع و

وتدددداوو
ا
 و ااددددد كوالاو  اوعا  دددددهوعنترحددددداملواع  ة ددددد و( ا ددددد ائ ت)كدددداووالددددد ئ موانددددد روالةددددداداملوعنانعدددددا

  ةدددوواوو اعاعدددتوعددد وا ددد ائ توعحدددض ولددد لاوارادوعدددووال   ددداملوا اادددضةواوو كددد وووشدددض ضة،وك ددداو دركوتونددداو  

ور وة    والةي 
ا
 .(778)ع   ا

لةووالة  وا حن نيور وات اروال ئ موالةاداملوة ىو ضاتوال   داملوا اادضةول د اووةدض واد عجو

 .(779)(ا  ائ ت)  و    ااملوعووا قانض ووعاع ضةواعوال روعاع ضةوعوو ا  وع  وع

ا دىوعاشدن و،وكداووعاد روا ضاحةداملو( الا د ائ   )  ارةوال ئ موالةادامل،وعتدتوع  د وا بار  د وع عضو

ال دد ودارملوردد وعاشددن ووبوددوووعةددانضتوال ددا والغ ت دد وعالع ددتوة ددىوان دد ا وا  دداوا حةدد ووا ددىوا ااعادداملو

 دمو دن املوة ىوالافسدحاروعدووال دا والغ ت د وعا داتوالدزةوبعدضوانن داءوعدضةوا ب( ا  ائ ت)  اوعاوعاانهو

را د او لداوا ضدض وة دىوا داوواووالد ئ مو( الا د ائ    و) ضةوا حةموال ااي،وال رواوو( ا  ائ ت)ال  وااترحتااو

 .(780)ان روالةاداملو و   اوا حلولا ة توالا ة     و

ورد والةداعووعدووشدضاصو
ا
اووالند ارو:  بعدضو  دارةوالد ئ موالةداداملو كدضوو0791اتضروالض دهوألاتد ضوت اندا

ضلوة دىوا ق داملوكااد ،وعواكدضواد عرةوحدتوالن د  والا ةد     وعدوو   د وع  م داوع ا د ووا حدتو ن و191

دوة دددىواوو الاةتدددرافوتدددا حن قوا وددد عة ول ودددع والا ةددد  ن وع  ة نددداوعدددووا ودددارك ورددد و ن  ددد وع ددد ر ،وعشدددضة

 .اااع وا ةا طناملوع الا ول نان ووالضع  وعال روش ة  

ا بار  دددد والاع  ة دددد واددددافموردددد وعدددد    و ددددحايوبعددددض وشدددد ة  وععددددووا  ددددموالاشددددارةو  ددددىو  دددد   وع  دددد و

 .(781)ا ةا طناملوال  واا  هوة ىوألاراض  وا اا  ،وعل  اوالة  و م وا التاا

                                                           
 .296؛  مر  ي ل الغنم   الم در السمب   ص192  ص 1محمود ريمض  الم در السمب     (776)
ف ور ططمئس ي ططراس والحسططمبمك السمسططرل  جيمططك عططمرتر  مططاعراك جيمططك عططمرتر عممططف ديفيططد حططرف  لطط  حططر  (777)

 .16-19  ص 2739شيف بيطوس  بيروك  دار الفمرابك للنشر  : ترجمة
  ص 2738  مرعططز البحططوث والمعلومططمك   يلططول 9عممططف ديفيططد  مجلططة الشططاوس العربيططة اممريعيططة  العططدد  (778)

 .Beatrice Makar, Op.Cit., p.21؛ 22
 .1983شبمي  81   ك (81118)لسمب   العدد جريدل الشر  اموسي  الم در ا  (9)
 .299محمد ابرا ي  عممل  الم در السمب   ص  (780)
 .273  ص 1محمود ريمض  الم در السمب     (781)
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رد وة ا اداول ةدي ،وعتدضاو لداوعا دحاو( الا د ائ   ) ض وولضكوال ئ موان روالةاداملوحن ند وا  ادفو

 اة    ،وعرددد وعضاحةددداملواللقنددد والة ا ددد  وتالندددضو،ورددد وا ااعاددداملوال ددد و ددد ملورددد وعددد    والندددام ةوعرددد ووالا ددد

اددددددضوا  ددددددهوردددددد وا دددددداغيطوةن دددددد وال اددددددهو( ا دددددد ائ ت)اوو. ع عددددددضماوعضاحةدددددداملواللقندددددد والعةددددددة   وتالنددددددام ة

 .(782)،وعالات اروة ىوالاحااا وتا راض  وا اا  (الا  ائ   )عا اغيطواةترافوع  وتوم   وألاعوو

ا دددىوتددد غووةدددووط  دددلوالا  دددضواو  ددد ووعضعددد ثوالددد ئ مووبعدددضماوادددا والددد ئ موالةددداداملوتار ددداطور دددال 

( ا دد ائ ت)،وةبددروايادداوةددووةددض وع افعادداوا ددا  اروا ااعادداملوة ددىواوو و ة ددرو0791الاع  كدديوردد وألاعطوعددووآ ارو

 .(783)ا واكتوة ىوحةاروألارضوعالة ادة

واا وا ضع ثوالاع  كيواو   ووتز ارةوا ىوة داووعة دىو ود ومد  والز دارةواتدضرملوا حكو
ا
 عد وألاردن د وت اندا

 كددد ملوا ددداواووا  ددداوا حةددد ووات دددغوالا  دددضواو  ددد وواووألاردوواعاندددضواووالةدددي وو0791رددد وا بددداعموعدددووآ ارو

كاعددتوعددووألاراضدد  والع ت دد وا اا دد ،وعادد اووا حندد قو( ا دد ائ   )العددا و و  ةددوواوو اانددلوتددضعووافسددحارو

 ع دددد والض دددداوواوواشددددتراكوألاردووردددد وعااعادددداملوالن ع دددد ول ا ةدددد     ووععددددووت يادددداوحددددلو ن  دددد وا  دددد ر،وك دددداو

كددددداووردواو  ددددد وواووالددددد ئ موالاع  كددددديو ددددد فو  ددددداةفوا ق ددددد دو. الةدددددي وعا ادددددفوة دددددىو ددددد اا ومددددد  والةددددد عف

 .(784)ل  ةاةضةور و نض وة    والةي 

ال دددروع تزعددد و( ا ددد ائ ت)ة دددىور ددال والددد ئ موالةددداداملوتددوووو0791 دداءوردوتددد غوورددد وا بدداعموعدددووآ ارو

 .(785)عة ىوالافسحاروعووال ا والغ ت  وعا اتوالزة( 191)تن ارو

واناعهور والةادووةود وعدوو( ا  ائ ت)ر ملو
ا
وعة ت ا

ا
اوو ااضكوال ئ موكار  و اعافوع اااودعل ا

اوو مددضافوالغددزعو ة ددوو( ا دد ائ ت)،وبغددزعو ندد رولضندداووتندد املو ددب  وت  دد وع   دد ،وعاددضوادةددهو0791آ ارو

 .(786) ن اءوة ىوا اةضوا ناعع والا ة     ل( الا  ائ    )ر و وع ووا ةاع  املو

،ولةدووع د واتدضاهو0791ع ودكتو دا وعدوولضنداوورد والةالدالوةود وعدووحز د اوو( ا  ائ ت)افسحضهو

اك روةزل ،وبة  وع افوال ئ موالةاداملوا ح جور وةياااوعد وتن د والعدالموالع  دي،و  د  اوبعدضواوو  الدهو

                                                           
 .217امسرائيلية  ص  - بد العظي  رمطمس  العرممك الم رية (782)
آاار  2   طك (88823)عطدد ام طرا   القطم رل  ال؛ جريطدل 296 مر  ي ل الغنم   الم در السطمب   ص   (783)

2773. 
 .2773آاار  9   ك (88811)ام را   القم رل  العدد جريدل (784)
 .136محمد ابرا ي  عممل  الم در السمب   ص  (785)
 .273  ص 1محمود ريمض  م در سمب     (786)
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ادددوو ملورددد والانة ددد وا  ة ددد وعهددد وال ددد واعدددضوداة ددد ول ددد ئ موا ددد و  اددد وال ددد  دوعالاادددض ورددد وا قزائددد وعدعودددلو

،وع    اوبعضوا ا اوو
ا
وعاون ا

ا
 .(787)ل ضناو( ا  ائ ت)الةادامل،وعال  وطالضهوتالتر الوح ىو ا  وع ااا

   ددداوالاعددد ووالعدددا و قاععددد والدددضعطوالع ت ددد وعا ددد دور ددداضوا دددىوة ددداووعا ددد كوعضاحةددداملوعددد وا  ددداوو

وا  دددداووا حةدددد و،وكدددداوور  وا  دددداومدددد وةنددددض ا دددد وة ت دددد واةدددد نضوردددد وا اراتادددداوا ددددىوعدددد    وا دددد وال تدددداص،وعاددددضوةددددضة

 .(788)ا حة ووعرا وة تو  ال ور وة ا اوة ىوال ؤ اءوالع ر

الا  ددوو ةددادةوالعيادداملوالع ت دد وا ددىوعاددع اوال ض ادد ،و( الدد ئ موالةدد دافي)حدداعطو عادد والن  ددر و

وللقند والا داعووبعدضواووادا وتز و0791انضوعتتوا ىوع د ورد والةداب وعدوو  دارو
ا
 دارةوا دىو د ر ا،وت تدااورئ ةدا

الع  دديوعاددضوننددتوا ددىوالدد ئ موالةدداداملوشدد عصوالدد ئ موحددااخوألا ددضو ةددادةوالعيادداملوعا وددارك وردد وعدد    و

ا ددد وة  ددديوعوكاندددهوالوددد عصو ة دددوورددد واةددديوووالددد ئ موالةددداداملواودددتوعضادر ددداول ةدددي وععادددفوالا  دددا ملو

الدد ئ مواندد روالةدداداملوراددضو  دداوالودد عصوااودد هوعضددادرةوالدد ئ مو،وعلةددوو(ا دد ائ ت)الةنائ دد وتدد ووع دد وع

 .(789)الن  ر و ةادةوالعيااملوالع ت  وا ىوعاع ا

  وادا وكدتوعدووع  د و( الا د ائ   )ا ا  ملواللقن والعةة   ور وا ا اةاتاداوة دىوالد الموعدووالاعندهوو

  د اءو( 0791آ اروو10-11) ورد وا دضةوالضااتوالا  ائ   وعا زعووعامارعووتداراكوا ة وداروالندان فيوتز دارةوع د

ا ضاحةدداملوعدد والدد ئ مواندد روالةدداداملوعنائدد ورئدد موالدد  راءوعا ددضوا ق  دد  ،واااددضثوالدد ئ موالةدداداملوةددوو

اةدد  و( ا دد ائ    )ا ةد     وو-اردن دد و–اةد   وة   دد ورد وال ددا والغ ت د وعا دداتوالددزةو ادهو دد   وع د   و

 .(790)طناملتضناءوا ق غوالا  ائ   وايااوعا ال وا ةا  

ح ددد هوا  دددا ملوتددد ووالددد ئ موا  ددد  وانددد روالةددداداملوعرئددد موالددد  راءوعنددداح موتددد غوورددد وا حددداد وو

ةددووط  ددلوشب دد  وتدد   ن  وعددوو تددتوة اقدد و ددض ىوم ددالوحددضادو اروع دد وت تددااوو0791ةودد وعددووحز دد اوو

ول  نة ددد والضعل ددد ول ياددد دورددد والدددضعطوالع ت ددد ،وعكددداووم دددالوحدددضادوادددضو ادددضثوعددد والددد ئ موالةدددا
ا
داملوةدددوورئ ةدددا

اعكان  وننتوع   فيواا د وعووت دضاووال ت د وعشد ا  ولاد ط يامورد وعنداطلوة ت د و ض دضةوال دروا ةد  و،وعادضو

 كددضملوبعددضوالددضعائ وا  دد   واووالدد ئ موالةدداداملواةدد روةددووا دداعضاد ولضاددالوااتددراووم ددالوحددضادوعناتددتو

فوالنةددددا وا  دددد  واوو ضددد طو  دددد د ولدددضكوعندددداح موتدددد غووعدددووا ددددتواننددددا والة ا ددد والةددددادا   وبةدددد  وع اددد

 .(791)ا اضم ر 

                                                           
 .227  ص 2772  دار نجدي للنشر  ( .د)محمد  وزي  اسرار المعم دل الم رية امسرائيلية   (787)
 .932  ص 1محمود ريمض  الم در السمب     (788)
 .179محمد ابرا ي  عممل  الم در السمب   ص  (789)
 .2773آاار  82   ك (88823) ام را   القم رل  العددجريدل  (790)
 .2773حزيراس  22   ك (9632) جريدل البعث  دمش   العدد (791)
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تد ووالد ئ موالةداداملوع ةد موا عارادد وو0791ح دتوا ا داتورد وا نداوتادار  والةدافيوةودد وعدوو  د  وو

الا دددد ائ   وشدددد ع ووت ر ددددزوعةددددزراوعا ددددزعووتا دددد روعة ودددداروالن ةدددداوع عددددضو ة دددداءوالددددضعطوالاشددددتراك  ،وعاددددضو

ول ةددي و اددضفوعنااوددااوردد 
ا
عااعادداملولنددضووتدد ووع دد وعا دد ائ توعاددضوواددضعهوع دد وردد ومدد اوال ندداءوعودد عةا

اشددددتراكوع دددد وعألاردووعع ة دددد والوددددع والا ةدددد  ن وعألاعددددموا ااددددضةو اددددضفوالا ادددداقوة ددددىو:   دددد ووا ودددد عت

    ضددداملوالنةدددا والاناندددا  وع اض ددددضو دددضعطو عنددد وليفسددددحاروالا ددد ائ   وععدددووودددموافسددددحاروا ددد ائ توعدددووكددددتو

 دد وا ةددا طنامل،وعتالاددا  واغادداءوا حةددموالعةددة  وردد وتضا دد وألاراضدد  وال ددا والغ ت دد وعالنددضووعالددزةوعا الدد و  

ح دددالو اددد  ىوع ددد والاشددد افوة دددىوا ددداتوالدددزةوعألاردووة دددىوال دددا والغ ت ددد وتالاعددداعووعددد و.. ا  ح ددد والانانال ددد و

 .(792)ا  ة  ووا نا ض ووةووالوع والا ة  ن 

رد وا عد ول دض ورد ولندضو،و  ملور والةاعووةو وعوو    ولناءاملواا كوت ووال د ا ووت ضدادرةواع  ة د و

عيادداوعا دداتوالددزة،وعة د دداولدديدارةوا  دد   و( ا دد ائ ت)عادضون ددهوا اادودداملوة ددىوال ددا والغ ت دد ،وعافسددحارو

 .(793)ع اة اوا ةا طناملواليا د  واياا

 ددددد عوواووالامددددد ةوتددددد وو( ا ددددد ائ ت) كدددد ملوعكالددددد ورع تدددددرورددددد و ن  ددددد ول ددددداوعدددددوو ددددتو ت ددددد واووا ددددد ااض وورددددد و

وا دىوحددضوعدووال ددع واوو ا تدتوعد    ولنددضووا دىونن دد وو–ا نترحداملوا  د   و
ا
الا دد ائ    وعا الدهوكض ددرةو دضا

 .(794)ا ااقويةا   والان يقوعيااوا ىوعنااو والااات ت

عط ددد و( الا ددد ائ   )عة دددىو وددد و لددداواددد روالددد ئ موالةددداداملواغاددداءوالضعةددد والعةدددة   وا  ة ددد وتا قانددد و

توال ح ددددددضةوال دددددد وا ددددددا  ملوعندددددد وانتادددددداءو  ةدددددداملواللقندددددد وعددددددياموعغددددددادرةوالنددددددام ة،وعكانددددددهو  دددددداوح ندددددد وال تدددددد

 .(795)0791الة ا   ور والاا  وةو وعووكان ووالةافيو

الا  ائ    وال  وةنضملوتن عد ول دض ورد ولندضوو دكوا دىو    داوالانانداداملوو- وواع روا ضاحةاملوا     

ن ند والع ت د وتدووو  داوا ضاحةداملوع او ادوالاةانادورد وا ( ا  ائ ت)ل ضعروالاع  كيوع ضاط  ور وال غووة ىو

 .(796)  ا اف

                                                           
تمطططوز  21   طططك (88292)  القطططم رل  العطططدد ؛ ام طططرا 237شطططريف جويطططد العلطططواس  الم طططدر السطططمب   ص  (792)

 .297؛  مر  ي ل الغنم   الم در السمب   ص2773
للمزيطد مطس التفم طيل  طس . 222  ص 1محمد حسيس  يعل  المفموطمك السرية بطيس العطرف واسطرائيل    (793)

دططمئقك  مجلططة السيمسططة الدوليططة  ودططمئ  معم ططداك السططر   ططك الشططر   اموسططي  ملططف و : مبمحدططمك لنططدس ينظططر
 .232-272  ص 2777  القم رل  ماسسة ام را   ابريل 296العدد 

 .2773تموز  23   ك (88297) ام را   القم رل  العددجريدل  (794)
 .872محمد ابرا ي  عممل  الم در السمب   ص  (795)
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تض وال ئ موالاع  كيو  ر وكار  ور والةا ولان   وع  املوالنة وبعضواغا داروا ااعادامل،ولد اوار دتوو

وععدداودةدد ةوا ددىوال ئ ةدد ووالةددادامل،وعرئدد موو0791اددافموع  دد وا بار  دد والاع  ة دد وردد وتضا دد وشدد  وآرو
ا
حدداعي

 روا ددددد وويو ددددد ورددددد وكاعددددد ود ا دددددضوعال ددددد و ددددد ضض وبعدددددضوانتاددددداءوشددددد  ورع ددددداو،وتددددد غوو ح ددددد( الا ددددد ائ   )الددددد  راءو

 .(797)0791عت  اان والةاداملوعت غوو اضدوع ةضو لاوا     ور وا باعموعووا   طو

،وعناد وردد و0791   داو و  دد ووعةداةضوع  دد وا بار  د والاع  ة دد وا دىوألاردووعالةددع د  ورد وشدد  وآروو

عاة ندهوا حك عد والةدع د  و(  ا د ائ ت)ا دائنافوا ضاحةداملوتد ووع د وعوااناتوالضعلا ووتا  ااند وة دىوةد دة

ةوو ااؤل اوعووع    وكاع ود ا ض،وعاغااو اك ووا  ةوع   ور وعة رةوالةي والعادطوعالواعت،واعداوا  داو

الاو نددداور كواوو تر دددال،وعاوويعبدددروةدددووع ادددفو( ا ددد ائ ت)ا حةددد ووا دددمو  ددداف ورددد وحدددضعثوعااعاددداملو دددي وعددد و

وتا شدتراكورد وعضضئيوع 
ا
عو عصوا اءوعضاحةاملوكاع ود ا ض،وع ع  وا  اوا حةد وولددوآو  د وو نداو  ا د واد ارا

ا ااعااملواضتواوو اض والناائجوال  و اتر  وة ىوال ناءور وكاع ود ا ض،ووع كضواوواشتراكاور ولناءوكاعد و

 .(798)د ا ضو  ةضناواواعروعا  وعت   وع و  ر ا

و م موألاعووالن عيوا    ور والةيو ووعدووآروةنضوال ئ موان روالةاداملو
ا
وطارئا

ا
،و0791ا ا اةا

اضددتواوويةدداا وا ددىوال   دداملوا ااددضة،و كددضوالدد ئ مووالةدداداملواووع دد و دد اضو  وا ااا دداملوونائ دد و عوح دد طو

ا حتوالوداعتوت عندىورادضو  وحدتو زئديو عو:  زئ  ،وعاوومضفوع  ووعوواشتراك اور وا  وكاع ود ا ضوم 

 . عوا حتوالضائموعالعادطوت عنىوراضو  وحتوع اهو عوع ح  وونائي،

ع كضوال ئ موان روالةاداملو ناو و نا طوةووافسحاروا  ائ توعوو   د وألاراضد  والع ت د وا اا د ،و

ع و نددا طوةددووا حندد قوا ودد عة ول وددع والا ةدد  ن ،وت دداوردد و لدداوحندداوردد و ن  دد وع دد ر ،وعا دد  والنددضو،و

 .(799)ائ  وعحلوكتودعل ور وا ن ن والع غوبةي ودااتوحضعدماوآلاعن ععاع اور وال ة   واليا

ويةد نضورد و
ا
وععا دي

ا
وشداعي

ا
اة نهوا حك ع وا     واووع  و انض وا ىوا  وكاع ود ا ضوعود عةا

 .(800)  ا اوا ىوا ضاد وال  واة نهوةيااور وعاادواملول ض و اهووا موا نترحاملوا     

                                                                                                                                                                                
عططدد سوسططس حسططيس وآسططروس  مططس مططاتمر عممططف ديفيططد الطط  محمددططمك واشططنيس  مجلططة السيمسططة الدوليططة  ال (796)

 .111  ص 2777؛ القم رل  ماسسة ام را   ينمير 99
 .222محمد عممل ابرا ي   الم در السمب   ص  (797)
 .111سوسس حسيس وآسروس  الم در السمب   ص  (798)
 .2773آف  82    ك (88932) ام را   القم رل  العددجريدل  (799)
  القطططم رل  ماسسطططة 99عممطططف ديفيطططد  العطططدد مجلطططة السيمسطططة الدوليطططة امسطططتراتيجية الم طططرية مبيطططل مطططاتمر  (800)

 .271-272  ص 2777ام را   عمنوس الدمنك 
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ادددددفوالاردفددددديوالددددد  وةبدددددروةنددددداوا  ددددداوحةددددد وورددددد وحدددددض الولددددداوورددددد وعا ددددد وععدددددووا  دددددموالاشدددددارةو  دددددىوا   

الا از دددد ووالاع  كدددديوتدددداووعدددد    والن دددد والةيثدددديوردددد وكاعدددد ود ا ددددض،و و ادددد ا وا دددداوادددد  وكض ددددرةول نمدددداووبةدددد  و

 ناولوو  اادلوة دىوعود عتوا حةدموالد اايورد وال دا والغ ت د ورد و"عااافوا  اوا حة وو( الا  ائ   )الاعنهو

اوواودددتومددد اوا ددد    وادددضو ددد د وا دددىو"،وعو شدددارو"عو نددداو و  ندددا طوةدددوو  و رضوة ت ددد و  ددد ائ توكدددتوالاحدددايط،

 .(801)"اوارةو  اراملوععاد  واضوا  اافوالع ت  وا عاضل وعا ىو ن   والا ماماملوالة ض  ور والعالموالع  ي

توننداو"،و0791 طو شاروا  اوا حةد وورد ور دالا وول د ئ موكدار  وعالد ئ موالةداداملورد والةالدالوعدوو   د

ال درملوع اا داو( ا  ائ ت)لوون ةاقوعراءوالض اناملوعالاةيناملوالغاع  وال  و و ا  وود ئتوااطع وة ىواوو

،وع شددداروا  ددداوا حةددد ووا دددىوت ددداووا حك عددد وا  ددد   ورددد و"الاع ددد وعدددووالافسدددحار،وععدددووالن ددد  والا ةددد     

 دىوا حدتوالوداعتوعرادضوا ح د طوا قزئ د ،وعوعال  و  كدضوحد  وا حك عد وا  د   وةو0791الةيو ووعووآرو

ت دداواوومدد اوا  اددفو ااددلوعدد وعودداة وعع ددا  وألاعدد والع ت دد ولدد اوة ددىو   دد والددضعطوالع ت دد واوو"الانا اد دد ،و

 .(802)"اع دوا ىودائ ةوالع توالع  يوا وترك

ح ن ددداوعتدددتوالددد ئ موالةددداداملوو0791تدددض ملوالا ا اةددداملورددد وكاعددد ود ا دددضورددد وا بددداعموعدددوو   ددد طو

وعددوو(803) غووععادد دوت ددضاا اعتدد
ا
،وعت وددارك وال   دداملوا ااددضةوالاع  ة دد وعرةا تادداو دد    وكاعدد ود ا ددض،وان ياددا

اننددددداو وناعددددد فوك  ددددد اءوال دددددروعةتدددددرو و،و عوكةدددددعاةوت  دددددضورددددد و: "الدددددضعروالاع  كددددديوالددددد  وحدددددضد وكدددددار  واندددددضو كددددد 

ىوا اااةدددد وة ددددىوالةددددي وعااعادددداملوالودددد قوالاع ددددو،و وو عنندددداوالندددد عيومدددد وة ددددىوا ادددداولدددد موتال ةددددض وا دددد

تدددض ملوالا ا اةددداملوعادددضوا دددا  ملو دددضةوويوددد وةوددد و. (804)"العددالر وااةددد وتدددتوبةددد  والوددد قوالاع دددووناةدددا

،وعادضوكانددهو  داوا ااعادداملوة دىوعةددا كورعؤ داءوا حك عداملوعاة دداءوال اد د
ا
 ددادوالاةاندادواووا دد    و.   عدا

نض توح ر،ولةدوو د ةاووعداوك د ملوتد ادرواعدتوية رونا والاوتوبعضوعااعااملوط    وعرت او ن روتاحا اطوا

وردددد والعيادددداملوا  دددد   
ا
وعكض ددددرا

ا
وا  ددددرا

ا
وردددد وعةدددداروو-لاان ددددلواةدددد   ول اددددضثوافع ااددددا

ا
وتالغددددا

ا
الا دددد ائ    وع ددددوو را

وحدد ووالدداروةددووحاددتوالا ا دد وع  دد وا بار  دد وعا ددضواتدد ام موو-ال دد اتوالع  ددي
ا
الا دد ائ   ،وعكدداوو لدداوعا ددحا

                                                           
 .2773 يلول  1   ك  ( 8732)الدستور   ممس  العدد جريدل  (801)
 .2773 يلول  8   ك (8731) الدستور   ممس  العددجريدل (802)
وزيططر الشططاوس )ابططرا ي  عممططل   (نمئططف رئططيس الططوزراي)حسططس الت ططممك : عططمس الو ططد الم ططري يشططمل عططًر مططس (803)

وزيطر )  واسطممة البطمز (رئطيس ديطواس الطرئيس الم طري)  وحسس عممل (وزير الدولة)  وبيرس غملك (السمرجية
  (وزيطططر الشطططاوس السمرجيطططة) مطططم الو طططد امسطططرائيلك  عطططمس مالفطططًم مطططس موشطططك دايطططمس (. الدولطططة للشطططاوس السمرجيطططة

 مطم الو طد اممريعطك  عطمس يطط  الط  جمنطف (. المستشمر القمنونك)اا   واروس بمر (وزير الد مي)و مزرا وايزممس 
مستشطمر )نيطو بريزنسطعك غ  زب(وزيطر السمرجيطة)  وسميروس  منس (نمئف الرئيس)الرئيس عمرتر  والتر مونديل 

 -  دار العربيطططططة للودططططمئ   ملطططططف العطططططمل  العربططططك  المفموططططططمك الم طططططرية( الططططرئيس للشطططططواس الططططد مي الطططططوينك
 .7/2232 -ية  رم  البيممة  امسرائيل

 .222  ص 2733محمد اليويل  العبة األم  والسمداك  القم رل  الز راي لر ر  العربك   (804)
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وة دددىونادددائجوكاعددد ود ا دددض،وك ددداوالددداروعك دددتوع ارةوكاعدددت،وعادددضوا ضددد وا  ددداوبعدددضو
ا
 نددداوادددض وا دددانالااواحاما دددا

،و عددداوألاا دددرواندددضوا  ةددد مو
ا
ا بار  ددد وا ددداع والضدددا ،و ووالددد ئ موالةددداداملوادددضوا  ةددد مول ددد ئ موكدددار  و  اعدددا

تضعر و ناح موت غو،وعاوو  وا ااا  و  فواعنضو اك ووكارو وة ىوع  ،وعة ىوالودع والا ةد  ن وعة دىو

 ألاع
ا
 .(805) والع ت  و   عا

عوا ددا ملوةددووعدد    وكاعدد ود ا ددضوعو نادداوو دد  هوألاع ددىواطدداروالةددي وردد والودد قوألاع ددو،وع دداءملو

  نددداعطوا قدددزءوألاعطوع اددد توال دددا و( ا ددد ائ ت)الةان ددد و ادددهوةنددد اوواطدددارو تددد ا وععامدددضةو دددي وتددد ووع ددد وع

ا ضةوالانانال  وال  و  ةضلوا ا وحةدمو ااناوور وم  و( ا  ائ ت)الغ ت  وعا اتوالزة،وع اءوا اواووع  وع

 ااددددديول ا ةددددد     وورددددد وال دددددا والغ ت ددددد وعالدددددزةوعال ددددد ولدددددوو امددددداع وا دددددمو دددددن امل،وع  ودددددكتوع ة ددددد وع ددددد و

عألاردووع د   وا حةدموالد اايوعال د و د اموانا ا اداوعدوو اند والةدكاوورد وال دا والغ ت د وعالددزةو( ا د ائ ت)ع

 و ندد روت  ادداقوالاطددد افوتدديح املوالةدد اووبعدد دةوألااددد ادولااددتوعاددتوا حك عدد والعةددة   والا ددد ائ    و قندد

 .(806)ع وا  ا والا  اءاملوال  عر  و0799ال  ووط دعاوعووال ا والغ ت  وعالزةور و ن و

ة دىواوو نمدزورد وعدضةو( ا د ائ ت) عاوال و ن والةان  وا  و ن  وة ىو  دموععامدضةو دي وتد ووع د وع

ا اتور وكاع ود ا ض،وع نا  وععامضةوالةي ور وعضةو تراعووعداوتد وو و اعضكوويو واش  وعوو ار  وانتااءوالا 

ةداع ووا ددىوويودد و ةدد ا وعددوو  ا د وععامددضةوالةددي وعاوو  سددح و   دد والند املوالا دد ائ    وعددوو دد ناءوادديطو

 .(807)عضةو تراعووعووويو وا ىواةع وش  روبعضو  ا  وا ااا  والةي 

العةددة   وا  دد   وتا ادد وشدد قوالنندداةوة ددىوعةدداح وعااددلوالدد ئ موالةدداداملوة ددىو اض ددضوالندد املوو

،وعاتندددددداءوعا دددددداملوالاندددددد اروالاع  ة دددددد وعادددددد املودعل دددددد وردددددد و دددددد ناء،وردددددد وحدددددد وو دددددد اهوالا ااا دددددد و( 11)
ا
ك  دددددد عترا

ت  دد دو ر دد وكاائدد وةةددة   وة ددىوشدد  ووة ادداوا ةدد وك  دد عتراملوة ددىوا حددضعد،وعال دد و دد م  و(   دد ائ ت)

،وع ددموا ادداقوة ددىواووالعيادداملوةددضاو لددا،وع دد كوح  دد وال  دد دوا  دداو اض ددضماوردد وعااعادداملو حندد وردد و دد ناء

                                                           
 .33حسس نم عة  الم در السمب   ص  (805)
امسطرائيلية   -ملطف العطمل  العربطك  الطدار العربيطة للودطمئ   معم طدل ال طل  الم طرية: الدار العربيطة للودطمئ  (806)

  بيطططروك  ماسسطططة الدراسطططمك الفلسطططينية ( طططرض ودطططمئ )؛ عممطططف ديفيطططد واسيطططمرض 8/2236-البيممطططة  رمططط  
؛ شطططريف  بطططد العزيطططز بطططدير  الرجئطططوس الفلسطططيينيوس مطططس عممطططف ديفيطططد الططط  مفموططططمك 22-8  ص 2773

 .239  ص 2777  القم رل  ماسسة ام را   اعتوبر 283الوطي الن مئك  مجلة السيمسة الدولية  العدد 
  القطططم رل  96ملطططف ودطططمئقك العطططدد , مجلطططة السيمسطططة الدوليطططة  ودطططمئ  معم طططدل السطططر   طططك الشطططر  اموسطططي  (807)

امسطططططرائيلية  بيطططططروك  ماسسططططططة   -؛ المعم طططططدل الم طططططرية173-162  ص 2773ماسسطططططة ام طططططرا   ابريطططططل 
  131يقططة رمطط    ود(ك.د)  بيططروك  2773؛ الودططمئ  العربيططة لعططم   2-8  ص 2777الدراسططمك الفلسططيينية  

  رمطط  2777  بيططروك   منشططوراك الدراسططمك الفلسططيينية  2773؛ الودططمئ  الفلسططيينية لعططم  993-923ص 
 .212-229  ص 172الوديقة 
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ال ض ع دددد و ددددان  وت يا ددددا،وع  ا دددد ووالاةتددددرافوالكاعددددتوتالعيادددداملوالضت  عا دددد  وعالااا دددداد  وعالةناا دددد ،و

 .(808)عاغااءوا ناطع والااا اد  و

   والعددا والع  دديواووا ااا د وكاعدد ود ا دضوكانددهوتددضع ول د   والعددا والددضع  وعالع  ديواعدداوتال ةددض ول د

ول غا  ،وانضوشدع ملوالدضعطوالع ت د ،وع  د  اودعطوا  ا  د ورد واد عجوع د وعدووالندزاتو
ا
اكاووردوالاعتوةن اا

الا دددد ائ   واةددددارةو اعدددد ضوبةدددد  وانددددضاووالعددددالموالع  دددديو ادددد كوادددد ةوة ت دددد واةددددا   واوو  ا دددداوو-الع  ددددي

ال ح دددضوعدددووا ااا ددد وكاعددد ود ا دددض،وا ددد ولدددموعاووا ددد ائ توهددد والددد ات و. (809)العدددضعاووالا ددد ائ   وع ا دددضكولدددا

وتدددددتوداعدددددهوالدددد ئ موانددددد روالةددددداداملوا دددددىو نددددض موا ز دددددضوعدددددووالاندددددا  ملوعهدددد و  ددددد وول ددددد ئ موكدددددار  و
ا
  ةدددد وشددددد عا

 .(810)تا نا اتاملوالاع  ة  وا نض  ،ولن ةوال غووال    فيور وال   املوا ااضة

لضت  عا ددددد  وألاردن ددددد ورددددد و   دمددددداوكددددداووا  ادددددفوألاردفددددديوعدددددووا ااا ددددد وكاعددددد ود ا دددددضومددددد وا دددددا  اروا

ععةددداةيااوعدددوو  دددتوالةدددي وعع نددد وةدددض واالددديقو  وتددداروادددضو ددد د وا دددىواغاددداءوالاحدددايطوعددد وةدددض والا  ددد وةدددوو

 .(811)حن قوالع روالن ع  

وعددددووا ااعادددداملوا ضاشدددد ةوعدددد و
ا
لنددددضو كددددضوا  دددداوا حةدددد وو( ا دددد ائ ت)كدددداوور  وا  دددداوا حةدددد ووعا ددددحا

،وةنددضو عطولندداءوت يا دداواووألاردوولددوواودداركو0799عموعالعودد  ووعددوون ةدداوول دد ئ موالاع  كدديوكددار  وردد وا بددا

،والاوبعدددددضواةدددددادةوال دددددا والغ ت ددددد وعالندددددضووللحك عددددد وألاردن ددددد ،وع  او تدددددضملو(ا ددددد ائ ت)رددددد و  وعااعاددددداملوعددددد و

ا ددددداعضادماوليفسدددددحاروعدددددووال دددددا والغ ت ددددد ،واددددد  ةووعادددددع او ادددددهورااتددددد ودعل ددددد و دددددضةو عن ددددد و( ا ددددد ائ ت)

  ددداوا حةدد ووعدددووع ددداط وةنددضوعددد    ودع ددد وردد و ن دددفواضدددتواوو دداموالاادددامموبودددووواةددد   وعاددضدة،وعحددد روا

 دد    ول  وددك  والا ةدد     ،وعالاوادد وو لدداو دد  د وا ددىوكارودد ،وك دداو كددضوادد عرةواوو كدد ووعنة دد والاا  دد و

ور و  اوا ااعاامل
ا
 .(812)الا ة     وط اا

بةدددد  وادددد اروالدددد ئ موالةدددداداملوع عددددضو  ا دددد وكاعدددد ود ا ددددض،وح دددد هوععارادددد وعددددووالددددضعطوالع ت دددد و

عتددلحاوا نادد دوعدد وا دد ائ ت،وعتادد ضوعنةدد ر وة ددىوالعدد روعادار دداو ااعادداملوالةددي وعالددة ووالضددامخوالدد  و

 .(813)داعاوعم او ن ضلوة ىوا حك ع وألاردن  

                                                           
 .2773 يلول  27   ك (27761)دمش   جريدل البعث  (808)
 .927  ص 1محمود ريمض  الم در السمب     (809)
 .2773 يلول  23   ك (2779)جريدل البعث  دمش   العدد  (810)
 .37يمر  سوري  محمد برمممك  الم در السمب   ص  (811)
 .131-132جيمس لنك  الم در السمب   ص  (812)
 .77مديحة المد عك  الم در السمب   ص  (813)
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   كوا  اوا حة ووعاادواوما ا  وع وال ئ موالاع  كديو  رد وكدار  ،وعاديطو  داوا اادود وةد ضو

 كددديوة دددىوا  ددداوا حةددد ووا ضددداد وعألا دددموال ددد و  ددد نتااوا ااا اددداوكاعددد ود ا دددض،وععددداو دددموة  ددداوالددد ئ موالاع  

 .(814)الا ااقور وكاع ود ا ض

كدداووة ددىوا  دداطوعو ددلوت دداو اددضثوو(815)ععددووا  ددموالاشددارةو  ددىواوورئدد موالدد  راءوألاردفدديوع دد وتددضراو

وولةووعاوحضثواووا  داوا حةد ووا  دت. (816)عووا  املوعووا قان وا     
ا
تدال ئ مواند روالةداداملوما ا دا

ردد و دد  والعاشدد وعددووعااعادداملوكاعدد ود ا ددض،وات ددغوالدد ئ موالةدداداملوا  دداوا حةدد ووادديطو  دداوا كا دد ،وتددووو

ا ااعادداملواع ددرملوا  دداو اع ددلوتالن دد  والا ةدد     ،وع ندداويوددع وتا حضدداصوععددووا اا ددتواوو اددز وحنائضدداو

وا دددددىوع ددددد ،وعمنددددداوح ددددداوا  ددددداوا حةددددد ووالددددد
ا
 ئ موالةددددداداملوة دددددىوعااعلاددددداوعشدددددقعاوتالا ةددددداوت  ااددددداوةائدددددضا

ع ا  توعة عل  والاوتول  ةد ض ووا دا،وادا  كوا  داوا حةد وو    ضداملولغد ضوالانائداوتدال ئ موالةداداملو

ردد وا غدد روردد وط  ددلوة د دداوعددووال   دداملوا ااددضةوععةددض وت  اانادداوردد و  لدد ولع اتددموالددضعطوالع ت دد و طدديتو

 .(817) ة امااوة ىوعاو  ك 

،وة ددىو ودد و لدداو(818) ددا اتوالدد ئ موكددار  واغ  ددروادد اروالدد ئ مواندد روالةدداداملوردد وا ددا  اروا ااعادداملا

  نددهوة دداووانضدداءوعنا ددض وتددوووا ااا دد وكاعدد ود ا ددضوعاعدده،واادداعطورئدد موالدد  راءوع دد وتددضراوواوو ا ددتو

ووألانضدداءوعمدد وتا  دداوا حةدد وو ندداوكدداووردد وط  ندد ول  غدد رووعا اددلوعدد والدد ئ موالةدداداملواعدد فوا  دداوا حةدد 

وا ىوة او
ا
 .(819)ة ىوعتووطائ  اواا طوا ماماوةائضا

                                                           
 .2773 يلول  27   ك (2776) البعث  دمش   العددجريدل  (814)
شطممل  مطمس و طو مطس   طل  لسطيينك   طك جطرال  2782رئطيس الطوزراي األردنطك  ولطد  طم  : مطر بدراس (815)

  وبططد   ملططم العسططعري عمستشططمر مططمنونك  ططك القططواك 2796نططمل شطط مدل الحقططو  مططس جممعططة دمشطط   ططك  ططم  
  ا ططب  مسططم دًا لطططرئيس القسطط  السططمرجك لرسطططتسبمراك  دطط  ا ططب  ممئطططد لططواي سطططنة 2769المسططلحة  ططك  طططم  

 م طططب  السطططعرتير العطططم  للطططديواس الملعطططك  طططم    وبعطططد م تطططرا الجطططيال والتحططط  بطططدوائر الق طططر الملعطططك 2773
  وبعططد اسططتقملة زيططد الر ططم ك سططنة 2772  ووزيططر الططديواس  ططك 2772ومستشططمر األمططس القططومك سططنة  2773
الطدار العربيطة : للمزيطد ينظطر.  يس مطر بدراس وئيسًم للوزراي وتسل  حقيبتك الشاوس السمرجيطة والطد مي 2776

؛ محمططد محمططود العنططممر  رجططممك مططس 2/2739-2ير وتططراج   رمطط  البيممططة للودططمئ   ملططف العططمل  العربططك  سطط
 .196  ص  1323امردس   ممس  دار المتنبك للنشر   

 .77مديحة المد عك  الم در السمب   ص  (816)
 .1337اعتوبر  82  23962  العدد 7  مجلة الشر  األوسي   ا ك شلي   م ة اسد امردس (817)
 .923  ص 1السمب    محمود ريمض  الم در  (818)
 .1337اعتوبر  82  23962  العدد 7  ك شلي   الم در السمب     (819)
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كانددددهومندددداكوا ددددضاروكة ددددرةوعراءوانددددضااتوالدددد ئ مواندددد روالةدددداداملوردددد وا مددددا وال ةدددد   ،وع دددداوادكوا ددددىو

انددددز قوع دددد وا ددددىوط  ددددلوال ةدددد   وعحددددضما،وعهدددد و و   دددداو  وةناتدددد والندددد ة،واالضددددض توالعةددددة  وال ددددروعادددداو،و

،وعالا اادوالة ا   ويعارضوعيع اتوعدوواديطو دوو ر وا ضاشد و عوت ا د  واطد افوعال اضوالع  يوشضاوكاعت

ة ت  وح  ا ،وعمة اوح ت ملوع  وت ووا   ا والا  ائ    وعالةنضاووالاع  كديواندضعهو ندا  ملوا دىواوو دمو

 .(820)  ا  وكاع ود ا ض

لةدددداداملوة ددددىوا ااا دددد و ونمدددار وا حن ندددد ،وا اوعدددداوا ندددداواووالابر ددد املوال دددد و دددد الهولا ا دددد والددد ئ موا

ال ددروكاا دد ،وعكدداوو  ةددوو ماع مدداوع دد اتون دد ا وا  دداوحةدد و،وعا  دداطوتدد ملو( ا دد ائ ت)كاعدد ود ا ددضوعدد و

عةنم  تاددداوعرا ددد او( ا ددد ائ ت)العددد رو  دددىوكدددتوالعدددالموتدددوووع ددد وحاعلدددهوعدددووا دددتوالةدددي وعاضدددحهو  ددد  و

ل دددددفوالع  ددددديوعطعدددددووالن ددددد  وع  دمددددداوععدددددزقوا( ا ددددد ائ ت)ل ةدددددي ،والاواووالددددد ئ موالةددددداداملوادددددضو ددددد  ولددددددو

 .الا ة     وتال   م

ع ضضعواووال ئ موان روالةاداملوتض وا ااعااملوعوونن  وا حضوألادفىوال  و نضتوتداورد وحد ووتدض ملو

 ك دددددروع ددددداوكاندددددهو( ا ددددد ائ ت)ا ااعاددددد وعدددددوونن ددددد وا حدددددضوألااصددددد ىوالددددد  و ا دددددموتدددددا،وع اددددد اونالدددددهو( ا ددددد ائ ت)

 .(821) ا اعا

الضعلد ول ودد عووا بار  د وا  د   ولدد ئ موالد  راءوألاردفدديوع د وتددضراووك داو ع د وا دداع والضدا وع  دد و

اووعاوحضثور وا ضةوعاوت ووعكا  وال ئ موالةاداملول   اوا حة ووعاتد ا والا ااا د ،وواووالد ئ موالةداداملو

وة دددىوالدددد ئ موالةددددادامل،و
ا
ورددد وكاعدددد ود ا دددض،وعلددددموية ودددد وا  نددداوعاووالاعدددد  ة  ووعار ددد اواددددغ ا

ا
كددداووععددددزع 

ول غا  ع ع 
ا
وتعضا

ا
 .(822) اوا  الاوع والعالموا بارو و ع ا

عع  دداو ةددووعددوواعدد ،وادد ووالدد ئ موالةدداداملولددمو  الدد وردد وحددضعثوادديفوت ندداوعتدد ووا  دداوا حةدد و،و

االةدداداملوكددداوو ددد كواوو و  ددضوا  ددداوا حةددد ووعدددووا اا ددتواوو كددد وولددداوا  ددد وردد وع ا  ددد وا عاراددد والع ت ددد و

وةدددوو لدددداواووالةددداداملوكدددداوورددد وحا دددد وا دددىوع ا  دددد و( ا ددد ائ ت) وا  كدددضةول ا تددددتوا دددىو ددددي و زئددديوعدددد
ا
ا ددددي

شد ة  ،وت عندىواووالدد ئ موالةداداملولددمو ةدوو  الد وردد واوويوداركوا  دداوا حةد وورد وا ااعادداملوعان داوانددوو

 .(823)كيو  ايوبعضوالو ة  وة ىوة    و نة واليااوالع روك غااوا ااا  وعو م 

،واكدداووعددووعا حن ندد واووا  دداوا حةدد ووعالدد ئ موكددا
ا
ر  وكاندداو نةدد اوول عدد روعددوو عا دداوع ا ادد و ددضا

ا ةدددداا توة ددددىوا  دددداوا حةدددد وواوو نضددددتوالةددددي وتامامددددتوال   حدددداملوا ودددد عة ول وددددع والا ةدددد  ن وعددددوو

                                                           
 .78حسس نم عة  الم در السمب   ص  (820)
 .228سلي  ال ويص  الم در السمب   ص  (821)
 .37مديحة المد عك  الم در السمب   ص  (822)
 .1337اعتوبر  82  23962  العدد 7ا ك شلي   الم در السمب     (823)
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ا ااعاامل،ور و   تواةادةوال ا والغ ت د ،واعداوالد ئ موكدار  ،وع عدضواوو د رصورد وعاامد والنناشداملوا حدادةو

اح موتدد غو،وااندداوتددض ويغ ددرو مضااددا،ولددمويعددضو ادداعط،وحددتوعوددك  وال ددا والغ ت دد وتدد ووالدد ئ موالةدداداملوععندد

و،وعح دددداطو لدددداو(ا دددد ائ ت)عالنددددضو،وتددددتو ان ددددلوالةددددي وتدددد ووع دددد وع
ا
و ددددضا

ا
،وعمدددد اوعدددداوع ددددض وتدددد غووعنا ددددضا

ورد وا ااعادامل،وك داواةتدرفوكدار  وتنضعداو
ا
الااايفوعالاغ رو تض وعووا ةاا تواوو ك ووا  اوا حة ووط ادا

نددداو ومددد وع والددد ئ موالةدددادامل،وكدددتوة دددىوا  ددداطوعددد وا  ددداوا حةددد و،وع ا ع ددداو نادددا وا دددىوتدددفوالاال ض ددد و  

 .(824)الع    ور وادانتااو  ااا  وكاع ود ا ض

،و اع دضواياداو0791 ما و لاواض وال ئ موالةاداملور دال وا دىوكدار  ورد والةدافيوعالعود  ووعدووا  د طو

 وددع والا ةدد  ن ،وادد ووع دد و دداك ووة ددىوا دداعضادوليادد يتوتوندداوعددوو  ددتوح ا دد وا حندد قوا ودد عة ول

و
ا
تالضعروألاردفيوال  و اضد وتن دواطاروالةي ور والو قوالاع و،و  د  اوعدوو اند وألاردووال د واعدضوةن د ا

ور وا ااعااملوا بات وتا حةموال ااي
ا
 .(825)  ا  ا

ال ددددرواةا دددداد و م ددددمووة اددددهوا حك عدددد وألاردن دددد وع اا دددداوال  ددددر وردددد وت دددداوواتددددضر اوبعددددضوا ا ددددات

نااغوعم موال  راءوألاردفيوال وائلوألاعل د وال د ونامدهو. (826)0791ال  راءوالاردفيور والاا  وةو وعووا   طو

ورددد وا ددد    وا ددد ك ر،وعلةدددووع ادددفوألاردوو
ا
ةدددووعددد    وكاعددد ود ا دددض،وعددد واووا حك عددد وألاردن ددد ولدددمو ةدددووط ادددا

اووالاردووالدد  وعردملوالاشددارةو: م ددموالا تدد املوآلا  دد  دد اةموردد و ندد  موناددائجوكاعدد ود ا ددضوعاددضواتددضروا 

ال داوردد وع اادد وعاعددضدةوردد وعوددائلوكاعدد ود ا ددضو و تر دد وة  دداو  والتزاعدداملواان ن دد و عوععن  دد و ندداولددمويودداركو

ت دددد االااو عوعنااودددداا،و عوح ددددىوتا  ااندددد وة ياددددا،وععددددوووددددموواووألاردوو دددد عووتا حددددتوالعددددادطوعالودددداعتوالدددد  و

الا د ائ   ،وعيعدضوال دارو  وطد فوعدووألاطد افوالع ت د ورد وحدتومد اوالندزاتوعالا  د وةددووو-لع  دييعدا سوالندزاتوا

ا ةددد عل  وا ق اة ددد وا  نددداةوة دددىوألاعددد والع ت ددد وعدددوو  دددتوألارضوالا ةددد     وعا حنددد قوالع ت ددد ،وعددداومددد والاو

  وا ااا دددد واددددعفوردددد وا  اددددفوالع  دددديولغدددد ضوال تدددد طوا ددددىوا حددددتوالعددددادطوعالودددداعتوعة  دددداو دددد كوالاردوواوو

وعدددوو   ددد وألاراضددد  والع ت ددد وا اا ددد ،وت ددداورددد و
ا
وا ددد ائ   ا

ا
 ددد    ولكددديو  اادددلوة ياددداو مددد واوو ا ددد ووافسدددحاتا

 لددداوالدددزةوعال دددا والغ ت ددد وعةددد دةوالةددد ادةوالع ت ددد وة دددىوالندددضووال ااعددد و ادددهوالاحدددايطوعددد وتددداق وألاراضددد  و

ردن دد وال اشدد   ،وعاعددضوالوددع والا ةدد  ن وع ادوة ددىو لدداواووا   ةدد والا و0799الع ت دد وا اا دد وردد وحز دد اوو

وةددووع ار دد وعةدد عل اتااوعدعرمدداو
ا
ال دد فوألاعطوردد وال ةدد   والياائ دد ول ن دد  والا ةدد     ،و و ادد افىوع  نددا

وعدد ومدد  و
ا
 مددا وا دد  والةددي وردد وا ن ندد وعردد وتدد ووحندد قوالوددع والا ةدد  ن وعالددضااتوةيادداوعهدد وافسددقاعا

 ددع وشدداع  وة ددىوال ددع ض ووالع  دديوعا بددارو ،و     دداووا حنددائلوالة ا دد والةاتادد ،و ددام  وا  ددا ملوعا

                                                           
 .138-131جيمس لنك  الم در السمب   ص  (824)
 .287امسرائيلية   ص  - بد العظي  ر مطمس  العرممك الم رية (825)
؛ زيططططمد سطططططر العبططططد ميططططر  الم ططططدر 2773 يلططططول  27   ططططك (8779)العططططدد  جريططططدل الدسططططتور   مططططمس  (826)

 .238السمب   ص 
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ولض  ر ا،وعالضاالوةدوو ا دتوالةدضتوعع دائتواضعد والن د  والا ةد     و
ا
عا  اافوعلان  موال ا و    ضا

عا حنددددد قوالع ت ددددد وعا ددددد  والةدددددي والعددددددادطورددددد وا  احدددددتوآلا  ددددد واددددد وواطدددددداروا ضددددداد وال ددددد و  تدددددز و ادددددداوألاردوو

 .(827)عشعضا

و-الا ددددد ائ    و-ا  دددد   )ا  دددداوا حةدددد وواووال دددد غ وال دددد و    دددددهوةيادددداوا ضاحةدددداملوالةيو دددد و كددددضوو

 ددداءملورددد وتددد غ وعغدددا  ةو ددداوفعدددض و  دددلحاناوال طن ددد وعع دددلح والن ددد  والا ةددد     وعع دددلح و( الاع  ة ددد 

 .(828)ال طووالع  ي

عاشد وعدوواود  ووألاعطوع ك وا  اوا حة وور وا اروع  اوا ىوالوع وألاردفيوعألاعد والع ت د ورد وال

وتدددد وو0791
ا
و  عددددا

ا
،و كددددضوا دددداواووادددد اراملوكاعدددد ود ا ددددضواشددددا  هوة ددددىوثغدددد   وو عل  دددداوهدددد واغادددداولددددمو دددد توورت ددددا

الا  ائ    وعحتوتاق و  اند وا ودك  والع ت د والا د ائ    وة دىوا ق اداملوألااد ك،وعوانياداوو–الا ااا  وا     و

 .(829)ل ا والغ ت  وعالزةوع ن   وا   رول ا ة     واغااو    وغاا  وال   لوتال ةض و ةانضتوا

( ار د وةود وعد ة)عت اواووألاردوولمواوداركورد وعد    وكاعد ود ا دضوعلةدوو كد وا دموألاردووعألاردن د وو

. (830)ردد وعو ندد وكاعدد ود ا ددض،وك دداو ددمو اض ددضودعروألاردووردد وا  ح دد وا نض دد ،ودعوواودداعروعدد وا حك عدد وألاردن دد 

ألاعدددد وال اادددد وة ددددىوا  دددداوا حةدددد و،و  وكددددان او ا اعدددد ووعندددداوا ب دددد تو اددددهوعطددددوةووعمددد اويعندددد وادددد ضو  ا دددد 

 .(831)ال غ صوا بار   

ط د والد ئ موكددار  وعدووا  دداوا حةد ووةدض وا  ددا و  واد اروا ددىوحد ووالاطديتوة ددىوعودائلوالا ااا ددامل،و

اار  اداو دا  عوووعوش وول   اوا حة ووا ائضوالا ااا  ،وععةضوت م دوانتااءوا ااعااملواناو  ر دتوع  د  

وعتدددددتوع  ددددد و. (832)ادددددافموا دددددىوالوددددد قوألاع دددددوولغددددد ضوا ح ددددد طوة دددددىوالاو  دددددضوعدددددووألاردووعالةدددددع د  
ا
عاعدددددي

                                                           
  2777الحسطيس مطم بطيس مايطد ومعطمرض  القطم رل   بد المنع  حمزل محمود  اسرار موامف ومطراراك الملطا  (827)

؛ جريططدل الدسططتور   مططمس  العططدد 273-237؛ منيططر ال ططور ويططمر  موسطط   الم ططدر السططمب   ص 237ص 
 .2773 يلول  13   ك (8776)

 .287 لك محم ظة  الم در السمب   ص  (828)
-222ر السططمب   ص ؛ سططلي  ال ططويص  الم ططد233 بططد المططنع  حمططزل محمططود  الم ططدر السططمب   ص  (829)

226. 
 .922  ص 1محمود ريمض  الم در السمب     (830)
 .73مديحة المد عك  الم در السمب   ص  (831)
 .1337اعتوبر  82  23962  العدد 7ا ك شيل   الم در السمب     (832)
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،وعا ا دددد وعدددد وا  دددداوا حةدددد وواعدددد ضواددددافموة ددددىوا  دددداو0791ا بار  دددد وألاع  كدددديوردددد والعودددد  ووعددددوو   دددد طو

 .(833)ة    وا نترح ا حة ووالااة روألاع  كيول وائلوكاع ود ا ض،وععا   وحك عااول  ة   وال

بوددد عصوالا ااا ددد ،وعرددد وغاا ددد والنندددا ،و ت دددغو( ا ددد ائ ت)كددداوولدددضكوا  ددداوا حةددد ووشددداورددد واوو  تدددز و

ا  اوا حة وو ا  عوواافموتووولض اوا ع  واااا  و   ضوا اتاملوة يااواضتواة داءورد ،ولندضو دادوالتدرددو

كاعد ود ا دض،وا دووناح د وكدان او و   دضعوووت ووالالض  وعة وار وا  اوا حة ووا اءوالان د اصورد وعااعادامل

الاادد اروتالعيادداملوعدد وال   دداملوا ااددضة،وعاغاددمويوددع عووردد وال اددهوناةدداوتددوووالان دد ا وا ددىوكاعدد ود ا ددض،و

رت دددداويةددددا وةددددووع دددداط و  ا دددد  وعشب دددد  وال ددددروعنض لدددد وة ددددىوا  دددداوا حةدددد وو كبرمدددداوالان دددد ا وا ددددىو اندددد و

واووعداو ادضثومد والةادامل،وعا ب عجور والياا  وتا وال ض
ا
 و،وكاووا  اوا حةد ووععة ودارع و دضرك وو  دضا

ة   دددد و اددددولفوعددددووع احددددتولةددددياموكددددان او   ددددضعووالاوكددددضوعددددووالناددددائجوالياائ دددد ،وعمدددد وافسددددحاروا دددد ائ توعددددوو

 .(834)ألاراض  والع ت  

  دد وا  ودداروا  دداوا حةدد ووالن ددادةوألاردن دد وردد واعكان دد وا وددارك وردد وا ااعادداملواليحندد ،وكدداوور  وع 

الاةدي وألاردفدديوةدضناوواتدد وةدد دةومد والددضا طوردد وا ااعادامل،وبةدد  وح كد والا دد   اووال دد وتدض ملو ددزدادوبعددضو

،ووعألامددضافوال دد   ن  والع  نددد وردد وعةددانضتوا ن نددد ،ولدد اوادداووداددد طوا ااعادداملورت دداو  نددد و0791حدد رو

ا تورددد وا ةدددانضتوندددا ةووعددددوورددد وال دددا والغ ت ددد وح دددىولددد وتاةددددمو اادددي،و ووعدددووا ةدددا( الا ددد ائ   )الاندددض و

 .(835)عووال ا والغ ت  ( ا  ائ ت)اا اجو

عة  اوا روا  داوا حةد وواودة تو قند وعدووا ةد وعةد عل ووت ئا د والود  فوةضدضوا ح  دضورئد مو

الض  اووا  كي،ول  اال والا ع  وال د و ااداجوا دىوردوعدوو اند والادارةوالاع  ة د ،واوةدضملواللقند وار عد وةود و

و اع لوعع
ا
 .(836)ة  اوتااة روالادارةوألاع  ة  و  ااا املوكاع ود ا ضوعالضعروالاع  كيور و  ض ن ا  الا

 رادوا  اوا حة ووعووم  وألا ع  واوويةاغتوالا ت وللح  طوة دىو وك دضاملوعدووالدضعطوالع ت د و

رددد وحددداطورا ددداوالدددضا طورددد وا ااعاددداملومدددتو  ةددداةضوالعددد روألاردوورددد وع اادددا،وعالاواانددداوع دددضدوعدددوو انددد و

اوو. Zbigniew Brzezinski (838) (  غن دد وت  م ةددكي)،وانددضو دد وعة ودداروألاعددووالندد عيو(837)ل   دداملوا ااددضةا

                                                           
 .2773 يلول  18   ك (8773)الدستور   ممس  العدد جريدل  (833)
 .1337اعتوبر  82  23962د ا ك شلي   الم در السمب    العد (834)
 .1328شبمي   18 دنمس ابو  ودل  مقمبلة   (835)
 .1337اعتوبر  82  23962ا ك شلي   الم در السمب   مجلة الشر  اموسي  العدد  (836)
 .1328شبمي  18 دنمس ابو  ودل  مقمبلة   (837)
اوعرانيططًم  ح ططل  لطط     ططك 2713نيسططمس  13مفعططر اسططتراتيجك امريعططك  ولططد  ططك : بريجنسططعكزيغنيططو  (838)

-2777   ططيس مستشططمر اممططس القططومك اممريعططك 2798شطط مدل الحقططو  مططس عليططة  مر ططمرد للحقططو   ططك  ططم  
  يعمطططل حمليطططًم مستشطططمرًا  طططك مرعطططز الدراسطططمك السطططتراتيجية والدوليطططة  واسطططتماًا بمطططمدل السيمسطططة السمرجيطططة 2732
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  ر دددضوالا دددلح ويعا دددضوة دددىوع ادددفوا حك عددد وألاردن ددد و مدددا وا ق ددد دوالاع  ة ددد ورددد والوددد قوألاع دددو،وك ددداو ددد و

اوردد والا ااا ددامل،وعمدد وتاض ددضوت  م ةددكيو،واندداو دد ك ووعددووا ب دد وة ددىوألاردوواوو و ندد  وتالددضعروا   دد  ول دد

 دددان  وتدددال ق  وة دددىوألاردووت ضاركددد وال   ددداملوا اادددضة،وك ددداوااعدددهوتال دددغووة دددىو( ا ددد ائ ت)ا دددموعنددداواوو

دعطوا ب ددددد جو ح   ددددداوة دددددىوةدددددض وعةددددداةضةوألاردو،وعادددددضو ت دددددغواحدددددضوشددددد  يوا ب ددددد جوا  ددددداوا حةددددد ووتاع اددددداو

 
ا
عا ددداوألاردوووتدددع تاملوكة دددرةورددد وااتددددراضوولددد مومددد اوااةددد واندددض. ل دددغ صواع  ة ددد ولكددديو و ضة ددداوعال دددا

ألاعددد اطوعدددووالضنددداوالدددضع  وةنددد والا ااادددامل،وعرددد والةددد اقوناةددداو كددد ورئددد موالددد  راءوألاردفددديوع ددد وتدددضراوواوو

ال   ددددداملوا اادددددضةواقدددددزملوا ةددددداةضاملوالعةدددددة   وعالااا ددددداد  وةدددددووألاردووةنددددد واتددددد ا وا ااا ددددداملوكاعددددد و

،و  وان ا ددددهوا  دددد و(839)لدددداودادددد ورعا دددد وا اتادددداوا ةددددلح د ا ددددض،وعكدددداوومندددداكوعاددددهولددددمواةددددا  وألاردوواي

 .(840)0797ع   وودع روةا و( 11)ع   وودع روا ىو( 101)ا ةاةضاملوالاع  ة  وا نضع ول ردووعوو

،وواوو0791الاع  ة د ورد وألاعطوعدوواود  ووألاعطو( C.B.S) ك وا  اوا حة وور وعنات د ولداوعد وشدضة و

 و ددادماوالاادد رولضر دد واووا  دداوا حةدد ووعتددا اوتوغادداو  دد وت اتددرقوطدد ق،وعاووالاع  ة ددو–العيادداملوألاردن دد و

،وعكدداووا  دداو(841)ال   داملوا ااددضةو  دارووال ددغووة دىوالاردوووللح دد طوة دىو و  ددضماو عامدضةوكاعدد ود ا دض

 نداو ويعاندضو نداوكداوومنداكورد وا وعادهوعدووألاعاداملو د ءوا دموا  دروتد وو: " ا حة وواك دروتد اح وحد وواداط

ألاردووعال   املوا ااضةوعةدتو د ءوالا دموا حدا  ،ولد لاواوننداونضادالورد وكدتوا مدا وةدووع دادروتض  د و عدضادو

 .(842)"ا ق غوألاردفيوبةيووال  يو

  ا عددهوالعيادد وتدد ووالاردووعال   دداملوا ااددضة،وردد وحدد وو ناعددهوةيعدد وع دد وعدد وال   دداملوا ااددضةو

لع ت ددد ،وعحددددااخوة دددىوع دددداوا ب ددد  ،وة دددىوعةددددا كو  دددضوعددددووالاعددد والددد  ودادددد والاردوو  دددىواعز ددددزوةيااددداوا

 .(843) العيااملوع ودعطوا ب  ج

ا دددىوووHarold H. Saunders  (844) (مارعلدددضو ددد نضر ا)ار دددتوالددد ئ موكدددار  وعةددداةضوع  ددد وا بار  ددد و

،وامداءورد والا اتداملو(845)،وبعدضواووعاد وتناةداوة دىوالا اتدامل0791ة داوورد والةدادووةود وعدوواود  ووألاعطو

                                                                                                                                                                                

 Seyom Brown, faces of             :ينظطرللمزيطد . اممريعيطة  طك عليطة بطول نيتطز للدراسطمك الدوليطة
power, New York, 1983, P 589.            

 .73مديحة المد عك  الم در السمب   ص  (839)
 .2777ايلول  19   ك (1397)الجريدل الرسمية األردنية  العدد  (840)
 .36-39محمد امشقر  الم در السمب   ص  (841)
 .282يمر  سوري  الم در السمب   ص  (842)
 .286-289 ااد سعيد  الم در السمب   ص  (843)
 ك  يردليفيطم  انجطز دراسطتم األوليطة  2783عمنوس األول  17دبلوممسك امريعك  ولد  ك :  مرولد سوندرزا (844)

  التحطط  2799  وح ططل  لطط  الططدعتوراض  ططك الحقططو  مططس جممعططة بططملك  ططم  2791 ططك جممعططة برنسططتوس  ططم  
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،وك دداو  دد نهوالا اتدداملو0799لددمو اغ ددروعندد وةددا و( 191) روال   دداملوا ااددضةوة ددىوادد اروعم ددموالاعددوواوو اةدد

 .(846)ا  احاملول   املونة والادارةوالاع  ة  

اووالددد دعدوالاع  ة ددد و مةدددضوت دددضقوا  ادددفوالاع  كددديوالان  دددض ،و" ع كددد و ددد نضر اول   ددداوا حةددد وو

 اادددضةوا ع عاددد ،وع كدددضواووال   ددداملوا اادددضةولدددمواعتدددرفوعلدد مواياددداو  واناددد افوةدددووع  ددداملونةددد وال   ددداملوا

واااع وا ةا طناملوعالا ما و( ا  ائ ت)ت موالنضووالو ا  وا ىو
ا
ال اعيوا دىو( الا  ائ   )عاغااوةاراهودائ ا

 .(847)"اااع وع  دواا د ور وا ن ن و

ندداكواشددارةوا ددىواووالاواوو  دداوالا اتدداملولددمواودد تو  وادد اناملوكدداوويةدداىواليادداوألاردو،وعلددمو ةددووم

عةدددتوال دددغ صوال ددد و  دددارووة دددىوالدددضعطو( ا ددد ائ ت)ادارةوالددد ئ موكدددار  وة دددىوا ددداعضادو  ار ددد وادددغ صوة دددىو

الع ت دددد ،وا اددددلوعة ودددداروا  دددداوا حةدددد ووة ددددىواووا اتدددداملوعاشددددن ووع ا دددد وعال ددددروعننعدددد ،وع ااندددد وا ددددىواتددددضاءو

الاع  ة ددددد و ددددد نضر او ددددداةاملوعددددد ووالالتدددددزا وعدددددوو انددددد وال   ددددداملوا اادددددضة،وانضددددد ىوعةددددداةضوع  ددددد وا بار  ددددد 

عة وددار وا  دداوا حةدد و،وعةنددضوا ا دداة ووعدد وا  دداوا حةدد وواكدداوو دد اروا حك عدد وألاردن دد واووألاردوو و

اةدددا   وا ودددارك ورددد وا ااعاددداملوا باتددد وتا ض دددلوتنددد دوا ااا ددداملوكاعددد ود ا دددض،وتدددضعوو و  دددضوعدددووا قانددد و

 ددىواددادةوال ددا والغ ت دد ،ولةندداولددمويةددا  وا ح دد طوالا ةدد  ن وعالةددع د ،وة ددىو ودد و لدداو   دداو دد نضر اوا

ة ددىو و  ددضوعددياموع وعددووا   ةدد والع ت دد والةددع د  ،و كدد وكددار  واندداولددمو ا ددلوا اتدد وااطعدد وعددووا  دداوا حةدد وو

 .(848)ال  و  كواحا ا ملوعوارك وألاردن  ووعالا ة     وووة ىوعاوو موالا ااقوة  اوعووكاع ود ا ض

ملولددددد دعدوالددددد ئ موكدددددار  وة ددددىوا دددددع  وا  ددددداوا حةددددد و،و ددددد اءوعدددددووناح ددددد واناندددددادا(  ا ددددد ائ ت)ع  ددددهو

الا ا ددددددهو عوعدددددددووناح ددددددد وا  ددددددد  و،وعادددددددضو كددددددد وعنددددددداح موتددددددد غوواغاددددددداو ا ددددددد وو اض دددددددضوع ادددددددفوعا ددددددد واضدددددددتو

و
ا
ا ااعاامل،وعيعانضواوو ةد ارو  داوا  اادفورد وال ادهوا حااد ولداو م  د و  ا د  وتالغد وع غاداو اد ضوا د دا

 .(849)ووووعةانضتوال ا والغ ت  وعحتوا ةول والا ة     عةضن وة ىوا ااعااملوب

                                                                                                                                                                                

 22)يعية   مل مسم دًا لوزير السمرجية اممريعية لشاوس الشطر  األوسطي  طك المطدل بعد م بملقول الجوية اممر 
   1328/ 18/23المو طططططططططول الحطططططططططرل  طططططططططك : للمزيطططططططططد ينظطططططططططر(. 2732عطططططططططمنوس الدطططططططططمنك  26-2773نيسطططططططططمس 

www.http.@rwikipedia.org 
 .2773تشريس األول  26   ك (2311)جريدل الدستور   ممس  العدد  (845)
مجلطططة السيمسطططة الدوليطططة  الطططردود اممريعيطططة  لططط  امسطططئلة األردنيطططة السم طططة : للمزيطططد مطططس التفم طططيل  ينظطططر (846)

  2777  القطم رل  ماسسطة ام طرا   ينطمير 99  العطدد (ودطمئ  سم طة)بميمر اتفم  السر   ك الشر  األوسطي 
 .167-166ص 

 .3/7/2777  832ييس  رم  الملف و  ملفمك  لس. ا. د (847)
 .1337اعتوبر  82  23962  العدد 7ا ك شلي   الم در السمب     (848)
 .771  ص 3/7/2777  832و  ملفمك  لسييس  رم  الملف . ا. د (849)

http://www.http.@rwikipedia.org/
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الةالددالوعالعودد  ووو-ة ددىو ودد و لدداوةنددضوعدد    وال دد  دوعالااددض والةالددالوردد ودعوددلوتاددار  والعودد  و

،وت ودددارك ورؤ ددداءو ددد ر اوعا قزائددد وعل   ددداوعالددد  ووا قنددد  يوععنة ددد والاا  ددد والا ةددد     ،و0791عدددوو   ددد طو

رادضوعاداند وا ااا داملوكاعد ود ا دض،وع وك دضوالا د  موة دىوالا دض ول داو: (850)عاضوا   وا     وةضةوا ارامل

عالع دددتوة دددىوا دددناط اوععدددووودددمواةاضدددارومددد  والا ااا ددداملوالا  ةددديع  وال دددروشددد ة  وعتاط ددد ولاا    ددداوتدددا حلو

الع  ددددددديوعالا ةددددددد  ن وعردددددددد وال ادددددددهوناةدددددددداواة ندددددددهو  اددددددد وال دددددددد  دوعالاادددددددض وا دددددددد والعياددددددداملوالة ا دددددددد  و

 .(851)  ووعالع توة ىوننتوعن وا قاعع وعووالنام ةعالااا اد  وع وع

حاعلدددهوا ق اددد وا دددان اروالدددضعطوالع ت ددد والااددد كوناددد و  اددد وال ددد  د،واندددا والددد ئ موال  سددد وعع ددد و

النددددد ار وعرئددددد مواللقنددددد والانا   ددددد و نة ددددد والاا  ددددد والا ةددددد     و ا ددددد وة ادددددامل،وتز دددددارةولددددد ردوورددددد والةدددددافيو

 اناةدددداوتا ن دددد ا ولددددضعطوا ق ادددد وع ضندددد واددددووا ق ادددد وردددد وع ا  دددد و،وردددد وعااعلدددد و0791عالعودددد  ووعددددووا  دددد طو

ال  اتوت ووالع روعا  ائ ت،وعا دتاضاهوالز دارةو دضة موالعياداملوتد ووالاردووععنة د والاا  د والا ةد     و

عادددددددضوادددددددض وعع ددددددد والنددددددد ار وااتراحددددددداو  ددددددداوا حةددددددد وو نضددددددد  وتاةدددددددادةوالاعددددددداعووتددددددد ووالاردووععنة ددددددد والاا  ددددددد و

ولع   ددداتاموداادددتووالا ةددد     وععدددووودددم
ا
الةددد اوول ادددضائ  ووتا دددا ضا والاراضددد  والاردن ددد وعدددوو ض دددضوعن  ندددا

الاراضددد  وا اا ددد وعناتدددتوعةددداةضاملوعال ددد ول   ددد ورادددضوا  ددداوا حةددد وومددد اوالوددد صوعوط ددد وعدددوو  اددداوتدددووو

يودد فو دد غوالاا  دد والا ةددد  ن وة ددىوال ودداصوالعةدددة  وان يادداوعددووالاراضددد  والاردن دد وعالاحتددرا والدددضا لو

،وعوحاعلددددهوالدددضعطوالع ت ددد وعنددد والددد ئ موالةددداداملوعددددوو(852) ان ووالاردن ددد و  وعنددد وا دددا واحدددزارو  ا ددد  ل نددد

ل اوع اوال ئ موالع اق واح دضوحةدووالضةد ودةد ةوا دىوةندضوا د وة ت د و( ا  ائ ت)  ا  ووععامضةوال ل وع و

وردد وبغددضاد،وعاددضواع ددضوا ةدد عل ووالع اا دد ووةددض و    دداوالددضة املوةددووط  ددلو اععدد والددض
ا
عطوالع ت دد و ااد ددا

 .(853) لضة ةوع  وال  واتضاهوة ىوعشاواوو نعزطوةزل و  ا   وكاع  ودااتوالعالموالع  ي

ت ودددددارك و   ددددد و( 0791اودددد  ووالةدددددافيوو1-1)ةنددددضوعددددد    والن ددددد والع  ددددديوالاا دددد ورددددد وبغدددددضادول  دددددضةو

 حدضةولاعز دزودةدمواة اءوا قاعع والع ت  وتا اكناءوع د ،وكداووال دضفوعدووا د    ومد وعاد وا د وة ت د وع

الع توالع  ديوا ودتركو  ا  د والعدضعاووال د   في،وعدرا د والةد عفوكااد وا ا  د وتا ن ند ،وعادضوتدادفو

                                                           
 .2773 يلول  12   ك (9636)البعث  دمش   العدد جريدل  (850)
  .2773 يلول  12   ك (2333)جريدل الدستور   ممس   (851)
الدار العربية للودمئ    ملف العمل  العربك  امردس  العرممك مي منظمة التحرير الفلسيينية  رم  البيممة  (852)

 89/8391 –ار 
 .917-913  ص 1محمود ريمض  الم در السمب     (853)
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و فودددددداءوعطدددددووادددددد عيول ياددددد دوردددددد و
ا
مددددد اوا ددددد    والدددددد ك كوا حددددداد وعالةددددددا وول ةدددددضوت ادددددد روالددددد  وا  دددددد و  ا دددددا

 .(854)ا ة  و

،وعكدداوو ب اتدد و0791الددالوعددوواودد  ووالةددافيوالنددىوا  دداوا حةدد ووا اتدداوردد وا ق ةدد والةان دد وردد والة

ا ا ة دددد ورددد وا ز دددضوعدددووتندددداءوا ةدددا طناملوع ا يدددغوألاراضدددد  و( ا ددد ائ ت)،ولندددضوةدددد ضو مدددضافو(855) م  ددد وتالغددد 

ا اا  وعوو كاغااوألات   ووع اة اوا ا ووالع  يوعا ضوال   ن والعةة   وعالة ا د  وعالااا داد  ورد و

 .(856)عن ن والو قوألاع و

ع  اوكداووألالدموالد  ونادموتداو ناد ادوا حك عد وا  د   وعاندضااة اورد وط  دلو"  اوا حة ووع ك وا 

 و االوع واعان ناوعع الضناوالن ع  وا وترك وااووة  ناواووفع فواووعواكتوألاع والع ت  وعا عاتااولدمو ضدض و

ىوط  ددلوكاعد ود ا ددضوتدتوال ادد تواووا مددا والن دادةوا  دد   وا د... تا ا د وا ااا دداملوكاعد ود ا ددضوعلدوو ن دد و اداو

ر و   والاا ايووالضعل  ،وعوعاو  ة اوم اوعووا روتدالغول عد والع ت د وعن دال اوا ودتركويعبدروةدووعااد وألاعد و

الع ت دد وعادد اة اوعحالدد والا ادد وعالض ض دد وعال ودد هوال دد و ا ددفو ادداومدد اوال اادد ،وعاووع  اندداوال دد  وهدد وتندداءو

 .(857)" و ا  ىو  ض املوال اا والع  يوألا مولع توة  يوعوتركوشقاتو ح 

 :(858)ععا وا  اوا حة ووالةترا  م  ول ع توالع  يوا وتركوعاعا ضوة ىونن ا ووم ا

 
ا
 .ا عرةوا حوضوالكاعتول نضراملوعا  اردوالع ت  و  ا   والعضعوالا  ائ   و:اوال

 
ا
وادددد عرةوعادددد وعددددن سو  ايدددد  وعدت  عايدددد  وة  دددديوع حددددضواةددددانض والددددضعطوالع تو:ثانيــــا

ا
 دددد ول دددد ووالن دددد  ودعل ددددا

 .عت ن لواان فيوعافةافي

عاادددلوال ؤ ددداءوالعددد روة دددىوالاا  دددتوالددد  واضعددداوا  ددداوا حةددد ووعوعاانددد اوعدددوواددديطواددد اراتاموة دددىو

،واندضوادا وا  داوا حةد ووتدضعروكض درورد و  ح دضوالك  د واكداوو(859)ا ب  صوالع    وة ىوا ب  وال  وااترح دا

اءوالع  دددديوعددددووادددديطوا بدددد عجوتا دددد رول  حددددضةوالع ت دددد وعااددددلوة  دددداويةدددداىوا ددددىور روال ددددضتوا ب  ددددروردددد والضندددد

 
ا
 .                (860)  ا  ا

                                                           
كلط   ؛  بد المجيطد الشطنم   المطدسل2773   ك تشريس الدمنك  (1  2387)الدستور   ممس  العدد جريدل  (854)

 .213-216  ص 1333تمريخ امردس وحطمرتم   ممس  
 .981  ص 1محمود ريمض  الم در السمب     (855)
 .232 لك محم ظة  الم در السمب   ص  (856)
 .981  ص 1محمود ريمض  الم در السمب     (857)
 .981 لك محم ظة  الم در السمب   ص  (858)
 .982  ص 1محمود ريمض  المسدر السمب     (859)
 .27محمد  طة  الم در السمب   ص  (860)
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،وعادضوحدضدملو0791ا روع    والن  ور وبغضادوار اطوعاضوا ىوالنام ةورد وال ابد وعدوواود  ووالةدافيوو

يعددضوا ااا دد وع  د وال اددضوت دد عرةواانداتوالدد ئ موا  دد  واندد روالةداداملوتددالع دةوا ددىوال ددفوالع  ديوالدد  و و

 .(861)كاع ود ا ضوع    وللحتوالعادط

انناون ح وت ووار   مم،وعلةوولوو ما ع اوتدو وعةد عط،و فديوار د هو: " كاووردوال ئ موالةادامل

وعددوواوو دد دعاو قددوعاوا ددىوا دد  روالاناعدداطو
ا
وعتددض 

ا
وكدداعي

ا
،وعاكددضوالدد ئ موالةدداداملواوو"ل   دد كوعال ؤ دداءو ا دد ي

 .(862) ،و كا ت وردملول موك اعتام،وعمموعنعزل ووةوو احاملوالة اع ع  و و نعزطوع واعزطوع 

ةدض وا  ااند وة دىوا اداا  وكاعد ود ا دض،وعةدض والاعاعدتو: عاضواا وا     وةضداوعدووالند اراملوام  دا

عدد وعدداو   دد وة يادداوعددووناددائجوعرا دداولكددتوعدداو تر دد وعددوو وددارو  ا دد  وعااا دداد  وعاان ن دد وعال رمدداوعددووآوددار،و

 ةوحك عدد و    ر دد وع دد والع ت دد ول   دد توةددوومددا  ووالا ادداا ا ووعةددض و  ا دد و  وععامددضةوا دديوةددووودةدد

ل  دددل وعددد والعدددضع،وع وعدددتوا ددد    وعياددداوالعددد دةوا دددىوحة دددرةوالع دددتوالع  ددديوا ودددتركوعةدددض والا ددد فوت ددد رةو

اوا د     ووال    فيوةديعةوة دى،وو وك دضوالالتدزا وت اد داملوا د    وع  د  و–عنا دةوبو عووال  اتوالع  يو

الةادووعالةاب وا نعنض وور وال تاصوعا قزائ ،وع لاو ح ا د و مدضافوألاعد والع ت د وعع دا ح اوع  د  اورد و

حالدد و  ا دد والدد ئ موا  دد  واندد روالةدداداملوة ددىوععامددضةوالةددي وعدد وا دد ائ ت،واعدداوة ددىوا قاندد وا ددا  ،وانددضو

ع  دد وودع رو ددضةوةودد و ددن امل،وعاددضرو( 1111) اعصدد ى،وتانددض موعةدداةضاملوعال دد ولددضعطوا  ا  دداو ض ددغوا  تاددا

وة دددىو لددداواكدددضوا ددد    والتدددزا والن ددد والع ت ددد وتالةدددي والعدددادطو( 011)ن ددد  وألاردووتددددو و د 
ا
ع  ددد وودع رو دددن  ا

ت ددداوو0799الدد  و نددد  وة دددىو  دداووالافسدددحاروالا ددد ائ   والوددداعتوعددوو   ددد وألاراضددد  والع ت دد وا اا ددد وةدددا و

 .(863)ايااوالنضووالع ت  

كدضوا  دداوا حةدد ووالتددزا وألاردووتالاعدداعووالكاعددتوعد وكددتوا وددترك ووعا   ددض وولن دد وبغددضادوععادد فو 

ألاردووتندد ةوا دددىو انددد وا اراتاددداو ح ا ددد وع دددا  والدددضعطوالع ت ددد وكااددد ،وع نددد وع ددد وعدددوواوواةددداغتوكض اتددد ورددد و

 .(864)ا ن ن ولعض روالض ائ والا  ائ    

حاددددا وة ددددىواكبددددرواددددضروع ةدددووعددددووالعيادددداملوا ةددددان ةوعدددد وعمةددد او  ةنددددهوالة ا دددد وألاردن دددد وعدددووا 

تن دددهوع ددد و  ضددد  ورددد وط  ن دددا،وعلدددموتاددداموتاةترااددداملوالدددضعطوالع ت ددد وا ااندددهورددد والةدددادوو. الدددضعطوالع ت ددد 

،وعردد والةددداب وعالعوددد  وو(865)ردد وعاشدددن ووة دددىوععامددضةوتدددل وتدد ووع ددد وعا ددد ائ تو0797عالعودد  ووعدددووآ ارو

                                                           
 .2773تشريس الدمنك  9   ك (2321)الدستور   ممس  جريدل  (861)
 .2773تشريس الدمنك  9   ك (88967)ام را   القم رل  العدد جريدل  (862)
 .122-123سليممس ن يراك  الم در السمب   ص  (863)
 .26محمد  طم  الم در السمب   ص  (864)
 .262  1خ األردس  ك القرس العشريس   سليممس موس   تمري (865)
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ردن  وا  والعياداملوالضت  عا د  وعد وع د ،وعل د اووا دتوألاردووةدوو،واة نهوا حك ع وألا 0797عووآ ارو

ول ردو( 0,111)الة ا  وا     و ن رو نض مو
ا
 .(866)ع   وودع رو ن  ا

اووا حك عدد وا  ددد   ،وكانددهوتاا ددد وا دددىوعضددادرةوة ت ددد ول ةدداةضماول عددد د وا دددىوال ددفوالع  ددديوعال ددد و

 ورد ومدا  ووالا ادداا ا ووعدووانمدا املوة ددىوحةداروع دد و دا د ورد والياا دد وا دىو ند  ضوكددتوعداوحننداوال دد ا ن

 .(867)عال طووالع  ي

رد و( ا د ائ ت)اووا  والعيااملوت ووع د وعالاردو،وكداووعا اعدا،وبةد  واناد ادوع د وتال ةد   وعد وو

حدد وودةددهوالاردووعة ددىوعددضارو ددن املوالضرا دد و  ددىوادد عرةوال ةدد   وا ق اة دد ،وت دداو ادد اء وعدد وحددتوالن دد  و

 .الا ة     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(866)  Clinton Bailey, op, cit., p 97. 
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 :الخاتمة 

الاردن د ورد وو–  ت هوالضاحة وا ىوةضدوعووالا ا اا املوعووايطودرا  والعيااملوالة ا د  وا  د   وووووو

،وعاضوا ضد واوومنداكوعاغ دراملوععةدامضاملوكة درةوطد  ملوة دىومد  والة ا د و0791-0791ا ضةوا  اضةوعوو

 :ات  ما

 الا ددد ائ   ول دددا  وا ددد ائ ت،وعاناةددداروا دددضوو–اددد وال ددد اتوالع  ددديو،وعع دددتوك0799 ة دددووا دددضارومز  ددد و

الندد عيوالناتدد  ،وردد واددعفوالض  دد والة ا ددد  وعالااا دداد  وعألاعن دد وعالعةددة   والع ت دد وعمواشدددتاا،و

وةووعا فوال   املوا ااضةوالاع  ة  ووا ىو ان و
ا
 .عدة  اوالن  ول ا( ا  ائ ت)ا ي

 وردد و    دداملوالة ا دد وا بار  دد وا  دد   وو0790ئددتوةددا وعح ددىو عاو0799شدد ضملوا ددضةوعددووةددا و
ا
  ةدد نا

ال ادروعووعم دموألاعدوورد واود  ووالةدافيو( 191)الاردن  ،وكاووعووات  وعةام ماواض طوالضعلا وول ن ارو

0799. 

 اووا  اددد وا ق    ايددد  ولددديردوواددد ضوة  ددداوالتزاعددداملو دددترا  م  وكض دددرة،و ا ةدددتورددد و حدددضواع  ددداوتةةااددد و

  ن ورددد والاردو،وعاودددة توا دددائتوا ةددد     و ادددهوعة ددد وعنة ددد والاا  ددد والا ةددد     وال  ددد دوالا ةددد

ة دددىوألاراضددد  والاردن ددد وعالددد ا  واووعنة ددد والاا  ددد والا ةددد     وادددضو مددداع ملو ددد   والضعلددد ورددد واددد ضو

ألاعدد والدد  و( ا دعا  دد والةدد   )ع  دمدداوة ددىوالةدداح والاردن دد وع دداو دكوا ددىوا ددلوندد توعددووا حةددمويةددرىو

لياا دد وا ددىوال ددضا وتدد ووا قدد غوالاردفدديوعا ناععدد والا ةدد     ،و  دد  اواووبعددضوالا ددائتواددضو دكوردد وا

وا دىوا د ونةدا وا حةدمورد والاردوو اددهوةد رواووالا ةد     ووتاا د وعا د وا دىوااةدضةوتدد ض و
ا
دةدهوة ندا

عدددووألاعدد والدد  و ودددارواعاعدداضوالدد ئ مو  دداطوةضدددضوالناتدد والدد  وآ( ا دد ائ ت) ن  ددلوعيادداوالع   دداملوادددضو

لامن د ودعطوا  ا  دد و( ا دد ائ ت)ت د عرةوا حادا وة ددىوا ناععد والا ةدد     ،وعدة  داورد وكااح دداوادضو

 .ا ةاءل ،وألاع وال  و دكوا ىو    والعيااملوالة ا   وت ووع  وعالاردو

 كدددددداووالنضدددددد  ووا  دددددد  وعالاردفدددددديوت ودددددد عتورع دددددد  ،وعراددددددضوالا ددددددائتوالا ةدددددد     ولدددددد لاوا ودددددد عت،و

 موةضدددددضوالناتددددد وتضا ددددد ول اندددددارروا  ددددد  والاردفدددددي،وعادددددضوا ددددداغتوا  ددددداوا حةددددد وو  ددددداوعع ا  تاددددداول ددددد ئ

الةدد عف،وع  دد  اواووبعددضوالا ددائتوالا ةدد     واددضوتالغددهوردد و  ددع ضوا  اددفواددضوالدد ئ مو  دداطو

 .ةضضوالنات ،وعاانعاواووا حاا وة ىوة شاوة ىوا ااولابر  واةيناوا ح روة ىوا ناعع وع  ا تاا

 نن دددد و اددددد طوع  دددد ورددددد و ددددار  والن ددددد  و( 0791   ددددد طوو11) ئ مو  ددددداطوةضددددضوالناتددددد وردددد وكانددددهوعاددددداةوالدددد

ولن دددددد اا،وعلددددددمو ادددددد رتوا  دددددداوا حةدددددد ووعددددددوو
ا
وع  ددددددا

ا
الا ةدددددد     ،و  واةدددددد والوددددددع والا ةدددددد  ن ون دددددد را

ا دداغيطوعادداةوالدد ئ مو  دداطوةضددضوالناتدد ،وعاودد   والا ددائتوالا ةدد     وعةددض وع كز تادداولييغدداطوردد و

الا ةددد     ،وعتدددد هوالعيادددداملوا  ددد   والاردن دددد وا دددىوع ح دددد والاددددو  وبعدددضو  عدددد و   دددد طو  دددا  وا ناععدددد و

ور وت فوةدا و0791
ا
،وعرد واةنداروطد دو0790،وعانتاهوا ىوحضوالن  ع وبعضوط دوالاردوول  نة  وغاائ ا

و0790ا نة ددددد وعدددددووالاردووحدددددضوهوة   ددددد واالا ددددداطوعتدددددايوالادددددتورئددددد موع راءوالاردوورددددد واوددددد  ووالةدددددافيو
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وعددددووالغددددا والاددددار  وادددديواةدددد ضعضوالضاحةدددداو  اطدددد وتالنددددام
ا
 ة،وعة ددددىوالدددد الموعددددوواوواالا دددداطوالاددددتوكددددتولغددددزا

 .ا  ات املوا     وةووط  لوالضوالنة وةوواالا اطوعتايوالات

 كاوو ةيووالاردوو و عتوا   ة والع ت  وات غوألاو ور و    والعيا وتد ووع د وعالاردو،وعكاندهوا ا د  و

علةددووالعيادداملوعدداولضكددهواووةددادملوا ددىو. 0791الضت  عا دد  وعدد والاردووردد ون ةدداووا دد وع دد ول عيادداملو

بعددددضوعضاحةدددداملوادددد هوا  دددداوا حةدددد ووعالدددد ئ مواندددد روالةدددداداملوعالدددد ئ مو( 0791   دددد طوو1)طض عتادددداوردددد و

ادددددضو ع دددددهواغاددددداءوا بددددديفو( ا ددددد ائ ت)حدددددااخوالا دددددض،و  واووعا  ضددددداملوا  ا  ددددد والعةدددددة   والع ت ددددد وعددددد و

 . والاردوا    والة ر ور

 واوواتددد ضهوالعياددداملو0791ردد وةدددا و( ا ددد ائ ت)كدداوولا ا ددد وع ددد و  ااا دد وا دددتوالنددد املوالةان دد وعددد و،

ا  ددد   والاردن ددد وتدددالاا ر،و  وةارادددهوكدددتوعدددووألاردووع ددد ر اوالا ااا ددد ،وعاناندددضوالددد ئ موا  ددد  وانددد رو

ا دد وا ادداعرواددضوع دد ،والةدداداملوا  اددفوالاردفددي،وعاتا دداوتوندداوعادد و اددهوالاددوو روالةدد ر ،وعداددتو  

 .0799ا ىوةا وو0799عع ملوالعيااملوا     والاردن  وت  ح  وا ق  دواتاضاءوعووةا و

 تاددد   وشدددض ضورددد والعياددداملو( 0799اوددد  ووالةدددافيوو07)انددد رملو  دددارةوالددد ئ موانددد روالةددداداملو  ددد ائ تورددد و

العنين دد وا ددىوحددضوعتدددفوالع ت دد وعدد وع دد ،وال ددرواووا  ادددفوالاردفدديوعددوو  دداوالز ددارةوا وددد عع وااةددموت

الز ددارةوتا ضددادرةوالشددقاة وال دد وح  ددهوا حدد ا زوال دد وكانددهواعدد قوال ةدد   والعادلدد وعالةددي وردد والودد قو

الاع ووعة ىوال الموعووا ا  اروالا  ا ملوت ووع  وعالاردوو اضفو  ةد لوع اادفودعطوا  ا  د ،والاو

 والع ت دددد وا ق اة دددد وردددد واودددد  ووالةددددافيواوو  دددداوالا  ددددا ملولددددمو ةادددد ول دددداوالنمدددداووبةدددد  وادددد اروا عارادددد

 .،وعال  وت   ضاوا عهو ض وةو ةودعل وة ت  وعووت يااوالاردووةيااتااوالضت  عا   وع وع  0791

 الا د ائ   وال دد وو– ونماند وا حن ند و  اوعداوا ندا،وكدتوالاردوو  كدضووا دترا  م ااوح داطوال د اتوالع  ديو

لضعل ددددد وعا ا ة ددددد وتنددددد اراملوألاعدددددموا اادددددضةوالضاة ددددد وا دددددىو نددددد  وة دددددىوا ددددداووالنضددددد طوتا ض دددددلوالوددددد ة  وا

 .0799عووألاراض  وال  واحا تااوةا و( ا  ائ ت)افسحارو
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 الوثائق غير منشورة. أ
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 .19/9/0791،وعواري وحتوا   وعو عتورع   ،وو(111)ا ة  و،وراموا  فووع،وع اامل. ك. د .0

 .0791آ اروو11،و(19 ،و/ت)ع،وع ااملوا ة  و،وال امو. ك. د .1

 .1/7/0797،وا ااا  وكاع ود ا ض،و(119)ع،وع ااملوا ة  و،وراموا  فو. ك. د .1

 الوثائق الاجنبية -0
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 الوثائق منشورة-ب 

 :الوثائق العربية -0

الادارةوالعاعدددددددد ،و،وت دددددددرعمل،وع وددددددد راملودائدددددددد ةوالضرا ددددددداملوالة ا ددددددد  وع0791ال ودددددددائلوالع ت ددددددد ولعددددددددا و .0

 .مل.ا قاعع وألاع  ة  ،ود

،وت دددددددرعمل،وع وددددددد راملودائددددددد ةوالضرا ددددددداملوالة ا ددددددد ،وعالادارةوالعاعدددددددد ،و0790ال ودددددددائلوالع ت ددددددد ولعدددددددا و .1

 .مل.ا قاعع وألاع  ة  ،ود

،وت دددددددرعمل،وع وددددددد راملودائدددددددد ةوالضرا ددددددداملوالة ا ددددددد  وعالادارةوالعاعدددددددد ،و0791ال ودددددددائلوالع ت ددددددد ولعددددددددا و .1
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،وت دددددددرعمل،وع وددددددد راملودائدددددددد ةوالضرا ددددددداملوالة ا ددددددد  وعالادارةوالعاعدددددددد ،و0791 ودددددددائلوالع ت ددددددد ولعددددددددا وال .9

 .مل.ا قاعع والاع  ة  ،ود

،وت دددددددرعمل،وع وددددددد راملودائدددددددد ةوالضرا ددددددداملوالة ا ددددددد  وعالادارةوالعاعدددددددد ،و0799ال ودددددددائلوالع ت ددددددد ولعددددددددا و .1
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ئدددددددد ةوالضرا ددددددداملوالة ا ددددددد  وعالادارةوالعاعدددددددد ،و،وت دددددددرعمل،وع وددددددد راملودا0791ال ودددددددائلوالع ت ددددددد ولعددددددددا و .9

 .مل.ا قاعع والاع  ة  ،ود
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 .مل.ا قاعع والاع  ة  ،ود
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،وت دددددددرعمل،وع وددددددد راملودائدددددددد ةوالضرا ددددددداملوالة ا ددددددد  وعالادارةوالعاعدددددددد ،و0799ال ودددددددائلوالع ت ددددددد ولعددددددددا و .1

 .مل.اعع والاع  ة  ،ودا ق

،وت دددددددرعمل،وع وددددددد راملودائدددددددد ةوالضرا ددددددداملوالة ا ددددددد  وعالادارةوالعاعدددددددد ،و0791ال ودددددددائلوالع ت ددددددد ولعددددددددا و .7

 .مل.ا قاعع والاع  ة  ،ود
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 .0791ع  ة والضرا املوالا ة     و،وت رعمل،و0791ال وائلوالا ة     ولعا و .1
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 الوثائق الاردنية -2

 .0791املوعال و ،وع ارةوالةناا وعالاةي والاردن  ،و،وة او،ودائ ةوا  ض ة0791ال و ن والاردن  ولعا و .0

 .مل.،وة او،ودائ ةوا  ض ةاملوعال و ،وع ارةوالةناا وعالاةي والاردن  ،ود0791ال و ن والاردن  ولعا و .1

 .مل.،وة او،ودائ ةوا  ض ةاملوعال و ،وع ارةوالةناا وعالاةي والاردن  ،ود0790ال و ن والاردن  ولعا و .1

 .مل.،وة او،ودائ ةوا  ض ةاملوعال و ،وع ارةوالةناا وعالاةي والاردن  ،ود0791  ولعا وال و ن والاردن .9

  



 

 

  197 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          ألازمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

 لميــاء صفــاء حســـن. د"        دراســـة تاريخيــــة "  0791_0791األردنيـــة  –العالقـــات السياسيــة المصريــة 

 

 :وثائق الدار العربية -1

الدددضاروالع ت دددد ول  ودددائل،وع ددددفوالعدددالموالع  ددددي،والاردووالعيادددداملوعددد وعنة دددد والاا  ددد والا ةدددد     ،وراددددمو .0

 .،وت رعمل0/0111-الض اا و ر

 .0/0111-لموالع  ي،و  روع  ا م،وراموالض اا و رالضاروالع ت  ول  وائل،وع فوالعا .1

-الدددضاروالع ت ددد ول  ودددائل،وع دددفوالعدددالموالع  دددي،وع ددد وعالعياددداملوعددد وال   ددداملوا اادددضة،ورادددموالض ااددد و  .1

 .،وت رعمل1/0119

،و1/0111-الاردن دد ،وراددموالض اادد و رو–الددضاروالع ت دد ول  وددائل،وع ددفوالعددالموالع  ددي،والعيادداملوالةدد ر  و .9

 .ت رعمل

-اروالع ت دد ول  ودائل،وع ددفوالعدالموالع  ددي،وع د وا ددتوالند املوة ددىوا ق اد وا  دد   ،ورادموالض اادد و الدض .1

 .،وت رعمل0/0910

،وراددددمو0791الددددضاروالع ت دددد ول  وددددائل،وع ددددفوالعددددالموالع  ددددي،وع دددد وا ااا دددد و دددد ناءوالةان دددد ولادددداوالا ضدددداصو .9

 .،وت رعمل0/0911-الض اا و 

-الةددد ر  ،ورادددموالض اادددد و رو– ددددي،والاردووعالعياددداملوالادن ددد والدددضاروالع ت ددد ول  ودددائل،وع دددفوالعدددالموالع   .9

 .،وت رعمل9/0111

-الدددضاروالع ت ددد ول  ودددائل،وع دددفوالعدددالموالع  دددي،وع ددد وعالعياددداملوعددد والا ادددادوالةددد ا   ،ورادددموالض ااددد و  .1

 .،وت رعمل7/0111

،و01/0111- و الةد ر  ،ورادموالض اادو–الضاروالع ت  ول  وائل،وع فوالعدالموالع  دي،والعياداملوا  د   و .7

 .ت رعمل

-الا دددددد ائ    ،وراددددددموالض اادددددد و و–الدددددضاروالع ت دددددد ول  وددددددائل،وع دددددفوالعددددددالموالع  ددددددي،وا ااعادددددداملوا  ددددد   و .01

 .،وت رعمل7/0919

الا دد ائ    ،وراددموالض اادد وو–الددضاروالع ت دد ول  وددائل،وع ددفوالعددالموالع  ددي،وععامددضةوال ددل وا  دد   و .00

 .،وت رعمل1/0919- 

 الوثائق الامريكية -1

Foreign Relation of the United state 

1. F. R. U. S, 1964-1968, Vo1. xx, Telegram from. The Department of state to the Embassy 

in Israel, washing ton, November, 25, 1967. 

2. F. R. U.S, 17,1602, Vol. xx, Visit to Cairo of king Hussin's and Arafatat, 1, September 

1970. 

3. F. R. U. S, 1986, Vol. xx UAR and Palestine, 26l8l1976 

4. F. R. U. S, Middle East Crisis, 12-9-1970. 

5. F. R. U. S, 15, 152, Diplomatic Activity, 26-9-1970 
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6. American Foreign Relation 1973, The Guns of October.  

 

 الكتب السنوية -0

،وت دددددددددددرعمل،وع وددددددددددد راملوع  ةددددددددددد والضرا ددددددددددداملو0799عدددددددددددا والةاددددددددددداروالةدددددددددددن  ول ن ددددددددددد  والا ةددددددددددد     ول .0

 .0799الا ة     ،و

،وت دددددددددددرعمل،وع وددددددددددد راملوع  ةددددددددددد والضرا ددددددددددداملو0799الةاددددددددددداروالةدددددددددددن  ول ن ددددددددددد  والا ةددددددددددد     ولعدددددددددددا و .1

 .0791الا ة     ،و

،وت دددددددددددرعمل،وع وددددددددددد راملوع  ةددددددددددد والضرا ددددددددددداملو0799الةاددددددددددداروالةدددددددددددن  ول ن ددددددددددد  والا ةددددددددددد     ولعدددددددددددا و .1

 .0797الا ة     ،و

،وت دددددددددددرعمل،وع وددددددددددد راملوع  ةددددددددددد والضرا ددددددددددداملو0791ن ددددددددددد  والا ةددددددددددد     ولعدددددددددددا والةاددددددددددداروالةدددددددددددن  ول  .9

 .0790الا ة     ،و

،وت دددددددددددرعمل،وع وددددددددددد راملوع  ةددددددددددد والضرا ددددددددددداملو0791الةاددددددددددداروالةدددددددددددن  ول ن ددددددددددد  والا ةددددددددددد     ولعدددددددددددا و .1

 .0799الا ة     ،و

،وت دددددددددددرعمل،وع وددددددددددد راملوع  ةددددددددددد والضرا ددددددددددداملو0790الةاددددددددددداروالةدددددددددددن  ول ن ددددددددددد  والا ةددددددددددد     ولعدددددددددددا و .9

 .0791الا ة     ،و

،وت دددددددددددرعمل،وع وددددددددددد راملوع  ةددددددددددد والضرا ددددددددددداملو0791الةاددددددددددداروالةدددددددددددن  ول ن ددددددددددد  والا ةددددددددددد     ولعدددددددددددا و .9

 .0799الا ة     ،و

،وت دددددددددددرعمل،وع وددددددددددد راملوع  ةددددددددددد والضرا ددددددددددداملو0791الةاددددددددددداروالةدددددددددددن  ول ن ددددددددددد  والا ةددددددددددد     ولعدددددددددددا و .1

 .0791الا ة     ،و

 .0799،وة او،وا   ة والفحا  وال   ول  و ،و0791الاردو،والةااروالةن  ولعا و .7

،وعودددائل،وآراءواحدددضاثو  ا ددد  ،وت دددرعمل،وداروالاتاددداثو0791 بدددراووشددداع  ،وسدددقتوالعدددالموالع  ددديولعدددا و .01

 .مل.ل  و ،ود

 .مل.،وعوائلو راء،واحضاثو  ا   ،وت رعمل،وداروالاتااثول  و ،ود0799سقتوالعالموالع  يولعا و .00

،و0799اود  ووألاعطو،و0791 اعع والضعطوالع ت  ،وع اتووععوائلو حدضاثولضنداوول  دضةواود  ووألاعطو .01

 .0799النام ة،و

 اععدددد والددددضعطوالع ت دددد ،و ن  دددد وألاعدددد ووالعددددا و م ددددمو اععدددد والددددضعطوالع ت دددد وردددد ودعرةوافعندددداد والةاعندددد و .01

 .0799    طوو00عألار ع و،و

ع ارةوا بار  ددد والع اا ددد ،و  ض ددد والعياددداملوتددد ووع ددد وعا ددد ائ ت،وعددد  زو مدددموال ودددائلوال  ددد   ،ودائددد ةو .09

 .ع  عاملالضا ثوع ا  توا 

 

 املوسوعات-2
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 .0719ا    ة والا ة     ،وا م ضوألاعط،ودعول،و .0

 دددددزء،وو11) دددددع ضو ددددد دةوالسدددددحار،وع  ددددد ة واةدددددي والاةددددد والع  دددددي،وع ددددد ،وعةاضددددد وع ددددد ول  وددددد ،و .1

 .1،وجو(0777

 .1،وعجو0777ةضضوال  اقوالا  د،وا    ة والا ة     ،وت رعمل،وداروالع ت  ول     ةامل،و .1

 .0،وجو0710 ،وا    ة والة ا   ،وت رعمل،وا   ة والع ت  ول ضرا امل،وةضضوال ماروالة ا  .9

 .1،وجو0791ا    ة والة ا   ،وت رعمل،وا   ة والع ت  ول ضرا امل،و .1

 .1،وجو0797ا    ة والة ا   ،وت رعمل،وا   ة والع ت  ول ضرا امل،و .9

 .9،وجو0711ا    ة والة ا   ،وت رعمل،وا   ة والع ت  ول ضرا امل،و .9

 .1،وجو0771ا    ة والة ا   ،وت رعمل،وا   ة والع ت  ول ضرا امل،و  .1

 .9،وجو0779ا    ة والة ا   ،وت رعمل،وا   ة والع ت  ول ضرا امل،و .7

 .0779 ا وا   ا ،وع   ة وم اوال  توعووع  ،والنام ة،وداروالو عق،و .01

 .1101الا  ي ،وارتض،وعا ضوعا  دوالعناا ة،ور ا ملوعووألاردو،وة او،وداروا انس ول  و وع  .00

 

 املذكرات الشخصية -1

 .1111اح ضوال  اعنا،وع ك امل،ورح   وع والاردو،وة او،و .0

 .0719ا حة ووتووطيط،وع ن  وك  ا،و     والا  والزتت،ولضناو،وع  ة وا    ول ا  ي ،و .1

 .0791ان روالةادامل،والضاالوةووال امل،والنام ة،وداروا    وا حض الول  و ،و .1

عددددد ك املو  رددددد وكدددددار  وكاعددددد ود ا دددددضوحددددد روة دددددىوحددددد روعرمدددددائووط ددددد اووعا حةددددداتاملو  رددددد وكدددددار  ،و .9

 .0711ش  وت   و،وت رعمل،وداروالاارا يول  و ،و: ا با  ة،و     

 دد  تو كددار،ودعوددل،وداروحةدداو،و: ر  وددارون ةةدد و،وعدد ك املون ةةدد و،وا حدد روعا حن ندد ،و    دد  .1

0711. 

ت ددددرعمل،وا  كدددزوالع  دددديول  ع  عددددامل،و دددا  عوواددددافم،وا ددداراملوتددددعض ،وعددد ك املو ددددا  عووادددافم،و .9

0711. 

 عضوالض ووالودا   ،وعد ك املوالا  دلو دعضوالدض ووالودا   ،وحد رواكاد ت ،و داووا افة ةدك ،ودارو .9

 .1111،و9تا ثوالو قوالاع ووالاع  ة  ،وصو

 .0779،و(مل.د)ك  توش ع و،وع ك ااي،وت رعمل،و .1

 دددا ح ،وت ددددرعمل،وداروا ةددددانضتوعا دددضوادددد   ،وعددد ك املوالا  ددددلواعطوعا ددددضواددد   ،وا ددددترا  م  وا  .7

 .1،وج0719الع  ي،و

،النددددددام ة،وال  عدددددد والعاعدددددد و0791عا ددددددضوةضددددددضوالغندددددد وا ق  دددددد  ،وعدددددد ك املوا ق  دددددد  ،وحدددددد رواكادددددد ت و .01

 .0717ل ةاار،و

 (.مل.د)،والةي وال ائ ور وا ااا  وكاع ود ا ض،والةع د  ،و(ع ك امل)عا ضوات ام موكاعتو .00
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،والضاددددالوةددددووالةددددي وعال دددد اتوردددد والودددد قو(0791-0791)عا دددد دور دددداض،وعدددد ك املوعا دددد دور دددداض .01

 .0،وج0719،و1الاع و،والنام ة،وداروا ةانضتوالع  ي،وص

 .1،وج0719،و1ع ك املواع  كاوعالع ر،وت رعمل،وا   ة والع ت  ول  و ،وص .01

شددد ق واتددد ام م،وع ددد ،وع كدددزوالضرا ددداملوالفدددحا  ،و: ع شددد  ودا ددداو،وعددد ك املوع شددد  ودا ددداو،و    ددد  .09

 .مل.داروالاعاعوول  و ،ود

،و( .د)،و    د وا  دتوا حدداو،و(0791-0791)مندر وكةد  م ،وعد ك املوكةد  م ورد والض دهوالاتد ضو .01

 .0،وج0711

 الكتب   -1

 :الكتب الوثائقية. أ

،ودت  عا   وا حة ووععواكتوالود قو(0777-0711)ات ام مواح ضو م او،و  ة  والن لوالةاعيو .0

 .1111ألاع و،وة او،و

لددد وا  ددداوا حةددد ووتدددووطددديط،وحددد طوشددد عووالاردووالة ايددد  ،و،و قي(0777-0711)الن دددلوالةددداعيو .1

 .مل,الاردو،ود

 .0711تة اا روا قا  ،وا  فوالا و نيو عاركوالة اع ،ودرا  وعوائن  وع ضان  ،والاردو،و .1

،وت ددددرعمل،و0799-0799الا دددد ائ   وو– دددد رجوطع دددد ،وادددد اراملوألاعددددموا ااددددضةوبوددددوووال دددد اتوالع  دددديو .9

 .0791 ع  ة والضرا املوالا ة     ،

،والندام ة،وال  عد والعاعد ولي داعيعامل،و0790  ن د وو-0790ا  والد ئ مواند روالةداداملوعدوو ندا  و .1

 .1،وج(مل.د)

 ،وعم  ةدد وعودائل،وع دد و عاندداو0791-مدد771ا داروالدد ئ موعا دضواندد روالةداداملوردد وةدا وا ع كدد و .9

 .0799الو عووالة ا   وعالعيااملوا بار   ،و

ئلوعاع  نددداملوا ددد ائ    ،وت دددرعمل،وع  ةددد والضرا ددداملوالا ةددد     ،و  دددارةوالةددداداملو  ددد ائ ت،وعودددا .9

0791. 

 .0719    اوون  راو،والضعروال اشر وال حضع ،وعوائلوعا ان ض،والاردو،وا  اب والعةة   ،و .1

 .0711   موال   ص،والاردووعحلوالا ة     وور و ن   وا   ر،ودرا  وعوائن  ،والاردو،و .7

،وت دددرعمل،و0791-0799ا ا اةددداملوةضدددضوالناتددد والع ت ددد وعالضعل ددد وةضدددضوا م دددضوا  دددض،وعدددووعاااددد و .01

 .0797ع  ة والاتااثوالع ت  ،و

ة  وعاااة ،وةو ةواة ا وعووالةااووعالضناءوعم  ة وا  و يطوا  اوا حة ووتدووطديطوعدوو .00

 .0711،وة او،وع كزوالةا والاردفي،و0719-0799 ن و

 .0791الضرا املوالا ة     ،ووكاع ود ا ضوعاا ار ،وة ضوعوائني،وت رعمل،وع  ة  .01

الا دددد ائ    ون دددد  وعردعدواعددددت،وت ددددرعمل،وع  ةدددد والضرا دددداملوالا ةدددد     ،وو–ا عامددددضوا  دددد   و .01

0797. 
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وعددووالاددار  و .09
ا
،ولنددضو،و0799-0711عم  ةدد وا اتدداملو يلدد وا  دداوا حةدد و،وا ةدد وعةودد عووةاعددا

 .1،وج0791ش ك وع اعتول  و ،و

 .0791عن ،والة ة  وال وائن  والةاتن ،وبغضاد،وع ارةوالاةي ،وعو عتورع   ،وعا اوي .01

،و ا دددد توحددددض الو يلدددد وا  دددداوا حةدددد ووتددددوو(0779-0711)نضدددداطوا ددددا و  ةدددد  والن ددددلوالةدددداعيو .09

 .0،وج0777طيطوا عةم،والاردووعالعيااملوالع ت  ،وة او،وع كزوالاتضااءول  ضاة ،و

يطوا عةدددم،والنددد املو،و ا ددد توحدددض الو ض لددد وا حةددد ووطددد(0791-0711)  ةددد  والن دددلوالةددداعيو .09

 .1،وج0777ا ةلح والاردن  وعالو عووالعةة   وعالاعن  ،وة او،وع كزوالاتضااءول  ضاة ،و

 (.مل.د)،وة او،و0791-0710مافيوا ر،وعم  ة والض اناملوال  ار  والاردن  و .01

،ودرا دد و  و ن دد ،وت ددرعمل،وع كددزودرا دداملو0717-0701   ددفوادد ر ،ول  ودداري وال حددضع والع ت دد و .07

 .0771،و1ةوالع ت  ،وصال حض

 كتب عربية ومعربة . ر

 تدددددد ام موألاتدددددد ا ،والضعددددددضوالندددددد عيول ن دددددد  والا ةدددددد     ،وا ةدددددد  ووتدددددد ووالن ع دددددد والع ت دددددد وعال طن دددددد و .0

 .0719الا ة     ،وت رعمل،وع كزودرا املوال حضةوالع ت  ،و

 والنددام ةو  ددىو ح ددضوة ددا وةدد د ،وا  ددفوالكاعددتو ةدد رةوالن دد والع ت دد وردد وعدد    والن دد والع ت دد وألاعطوردد .1

 .0710ع    والن  وا حاد وةو ور وة او،ة او،و

 .0771 ح ضوةضضوا ح  موا بي   ،وص ترا  م  وألاردن  وعار ضاط اوتالن   والا ة     ،وة او،و .1

،وة داو،ودارو0799 -0791 ح  دوال  ات  ،وا ةامضاملوالعةة   وعالة ا   وة دىوالةداح وألاردن د و .9

 .1111ا ب  جول  و ،و

 .مل. ا ة  ووتيوم   ،و     ون  روع عة،والك  ه،ود( تيووا ف) اورعل ،و ت و  ادو ر  .1

 .1111  اع وة   ىو   يو،والة ا  وا بار   وألاردن  ،وعألا عاملوالع ت  ،وة او،و .9

 .0711   اة توا ر ،والاااعضوعوو  توالةي ور والو قوألاع و،والنام ة،وعةاض وعضت   ،و .9

 .0719،و( . د)  والاا   والا ة     ،و  عرما،و و  ة اوعضادماا،وا عضوةضضوال ح و،وعنةو .1

 ش   ،وا بووألاا  وت ووألاردووعا ة  و،و  رةوح اةوعتايوالاتوالة ا   ،و     و د دوو دعض،و .7

 . 0779ة او،و  عن ول  و ،و

 .0717 ع ووع نا،والااض الوعالا ان اروالة اي  ور وألاردو،وة او،والضاروالع ت  ول  و ،و .01

،وداروال  دددد   ول  ودددد ،و( .د)،و(0701 -0701)ال دددد   ن  وو-عدددد ووع دددد اى،والا  ددددا ملوالةدددد   والع ت دددد   .00

0779. 

 عدددد ووم  ددددض ،وكةدددد نم وع دارةوال دددد اتوالددددضع  وا  نددددا ،وال ادددداقوالددددضع  ،و   دددد طوألا دددد د،وحدددد رو كادددد ت و .01

 .0719،و1النام ة،وداروا  افوالع  ي،وصو0791

 .0711ت ام م،والنام ة،وعةاض وال يطول  و ،و نا فيوناناج،ونات ،و     وشاك و  .01

 .0791ال  ةموألا   ي،وا ااقوا توالن املوالةافيور و  ناء،وت رعمل،وا   ة والع ت  ول ضرا امل،و .09

  ددددد  ف،وال   ددددداملوا اادددددضةوألاع  ة ددددد وعالدددددضعطوالع ت ددددد ورددددد والةدددددضع ناملوعتضا ددددد والة ان دددددامل،و    ددددد و.  ع .01

 .0711عا  دوشا ل،ودعول،ودارودعولول  و ،و
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 .0711تا   او  ت،وألا ضوال  اتوة ىوالو قوألاع و،وت رعملوا   ة والع ت  ول  و ،و .09

تة ن وةضضوال ح ووالاة    ،و  اطوةضدضوالناتد ،وفودوةوع  د روالاةد والناتد   ،وت درعمل،وع كدزودرا داملو .09

 .1111ال حضةوالع ت  ،و

اروالةناادد وال طن دد ،وة دداو،وتاد ثوعدد    ،ودرا دداملواةدد وا حةدد ووتددووطدديطووع  اودا،و  ةدد  وتاددالوعحدد   .01

1119. 

  ددىو دد ملوو0799تةدد واددا روا مددا  ،والن ددادةوألاردن دد وال اشدد   وردد وع  ةدد والن دد والع ت دد وعددوو فوددوو و .07

و  ىوا  وبغضادوو1100
ا
 .1101،وة او،و1101عت  

 .0719،ودعول،وداروطيوول  و ،و0711 -0799بواروا قعا  ،والة ا  وا بار   والة ر  و .11

 .0719الة ا  وا بار   و   ،والنام ة،وعةاض وعضت   ،وو  اطو م او، .10

  دداطوةضددضوال دداد ،و ا دداءو مدد و وو فددي وردد والاددار  ،وال   ددلو  ددىوت ددهوا نددضو،وع دد ،وداروال ادداء،و .11

 .1،وج0771

 .0770الا    وت ووا حن ن وعالا   ت،و اعع وع وغاو،وداروالا  ي وعال و وص يع  ،وو .11

 .0777،و1  والا ة     ،وة او،وع كزودرا املوالو قوألاع و،وص  ادوا ح ض،وعضاتوة ىوالن  .19

 .077   مولنه،وا حة وو  رةوح اة،و     وشا فو   عاو،وة او،والضاروالع ت  ول  و ،و .11

،وة دداو،وداروعمددضع  ول  ودد ،و(0799 -0711)حددا  وفةدد   ،و ددار  والاردووالة ايدد  وا عاتدد وتدد ووةدداعيو .19

0771. 

 .0771،و( .د)،و     وتضروال اا  ،و(0711 -0791)ص  ائ    وو-حا  موم  عجوا ح روالع ت   .19

حض ددددد وا ددددد و ،وعةددددد رةوالةددددداداملوالا دددددايع  وعدددددوو  دددددارةوالندددددضووح دددددىوتدددددان وكاعددددد ود ا دددددض،ودعودددددل،و .11

 .مل. ع  ة وألارضول ضرا امل،ود

،وت ددددرعمل،وع كددددزودرا دددداملو(ع ح دددد والةددددادامل)،و0710 -0791حةددددوو تدددد وطالدددد ،وةيادددداملوع دددد والع ت دددد و .17

 .0771لع ت  ،وال حضةوا

،والنددددام ة،و0791ص دددد ائ    وال ابعدددد و كادددد ت وو-حةددددووالضددددضر وعآادددد عو،وحدددد رورع دددداووا ق لدددد والع ت دددد  .11

 .0799،و1ال  ع وا     والعاع ول  و ،وص

حةددوونااعدد ،وع دد وعال دد اتوالع  دديوص دد ائ   وعددووال دد اتوا اادد  و  ددىوال ةدد   وا ةدداا   ،وت ددرعمل،و .10

 . 0719،و1ع كزوال حضةوالع ت  ،وص

،و0717 -0797حةددد ووشددد  ف،وال   ددداملوا اادددضةوعدددووال ز  ددد ورددد وا  ندددا و  دددىوال  دددادةورددد وحددد روالنمددد  و .11

 .1،وج1110ع  ،وال  ع والعاع ول  و ،و

 .0711حةووع  اى،وععاركوا ق ا وا     ور وح رورع او،وبغضاد،و .11

 .0799و ،وح ض وا اد،وا ح روالضت  عا   وت ووع  وع   ائ ت،وت رعمل،وداروالن ا اول   .19

 .0771،وت رعمل،وداروت ةاوول  و ،و(عاائ وعوائل)ص  ائ    وو-ا  توحة و،وا ااعااملوالع ت   .11

ا  دددتومندددض وعآاددد عو،وا ناععددد والا ةددد     وعالنةدددا وألاردفدددي،ودرا ددد و ا    ددد ول ق ددد و   ددد ط،وت دددرعملو .19

 .0790ع كزوألاتااثوعنة  والاا   والا ة     ،و
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 وص ددد ائ    وال ابعددد ،والعددد دةو  دددىو ددد ناء،و    ددد وطددديطوالة دددا  ،وت دددرعمل،وتال ددده،وا حددد عروالع ت ددد. ك. د .19

 .0791ا   ة والع ت  ول ضرا امل،و

،وت ددددرعمل،وع كددددزوألاتادددداث،وعنة دددد و(0799 -0799)راشددددضوح  ددددض،وعندددد راملوا م ددددموالدددد طن والا ةدددد  ن و .11

 .0791الاا   والا ة     ،و

 .0771ت  ول  و ،ور اضوال  ضاع ،وح اراملونات   ،و  فم،ودارونن  وة   .17

 .1111ععاركوةضضوالنات ،وت رعمل،وع كزوال طووالع  يول تااثوعال و ،وو .91

ر دددددداضوالدددددد يم،ودن دددددداوحض دددددد ونادددددداو،وا ةدددددداروال ددددددع ،وا ناععدددددد والا ةدددددد     ،وعنة اتادددددداو شباتدددددد ا،و .90

 .0799ةيااتاا،وت رعمل،وع و رامل،وداروالياار،و

،ودارو ددددد عوو( . د) ددددد   وتددددد  ضا،و:     ددددد و،0717 -0171رع وودالاو،و دددددار  وع ددددداوعع  ةددددد وا حةددددد وو .91

 .0777ت و،و

 .0791 ن فوش ف،و لزاطور واكا ت ،وع كزودرا املوالا ة     ،و اعع وبغضاد،و .91

 اعيوعن د ر،وع تاد ولضنداووالةبدرك،وحد روا دانزافوالع ت د وا قض دضة،والندام ة،وع كدزوالع  ديول  ود ،و .99

0710. 

 .0791داروالوع ،و عضوشعضاووعآا عو،وع  وبعضوالعض ر،والنام ة،و .91

،والنددددددام ة،وع كددددددزوالضرا دددددداملوالة ا دددددد  و0711 -0799 ددددددعضوالددددددض وو تدددددد ام موعآادددددد عو،وع دددددد وعالعدددددد رو .99

 .0719الا ترا  م  ،و

 دعضو تد ود د ،وة   د وا  دا والند ارورد و  ا د وألاردووا بار  د ،وت درعمل،وع كدزوالضرا داملوالا ددترا  م  ،و .99

0771. 

،وألاردو،وع وددد راملوعةاضددد وا ا ةددد ،و0771 -0711  وو ددد   اووع يددد ى،و دددار  وألاردوورددد والنددد ووالعوددد .91

 .1،وج0770،و1ص

 .0771،وألاردو،و(0771 -0799)دددددددو،و ار  وألاردووالة اي  وا عات ،وحز  اوو .97

 .0711دددددددو،وعتايوالات،وت رةوشب   ور وكااتاملوالن ا اوالع ت  ،وة او،وال  اءول  و ،و .11

  ورد وةنددضوالةدضع نامل،و    د وة دداوةضدضوال مدار،وت ددرعمل،و د  كو  عد وشدع اع ،والضت  عا دد  وا  د   .10

0711. 

 دددددد ضفيوت  دددددد ،وا حدددددد عروالع ت دددددد وص دددددد ائ    وعة   دددددد والةددددددي ،و    دددددد وال دددددداو،وا حدددددداو،وت ددددددرعمل،ودارو .11

 .0771ا ح عفوالع  يول  و ،و

داروو،( .د)،و    د وتدضاووا ق د م،و0779 -0799الع ت د وو-شارطو ندضرل و،و  د اروا ااعاداملوص د ائ     .11

 .0771ا نااتول  و ،و

 .0711،وة او،و0799   روع اعت،وألاردوور وح رو .19

 .0771 ع ضوالات،وكااتاملو  ا   ،وة او،وداروالاة ول  و ،و .11

 .0719دددددددو،وألاردووعا ة  ووع   وة ت  ،وة او،وداروا ق  تول  و ،و .19

 .0711زوا عا   ،وة او،و،و     وةضضوالعز 0797 -0711  ضوة  والعضرعو،و ار  وا ق غوال اشر و .19
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شدد  فو   ددضوالع دد او،واةدد   وكاعدد ود ا ددضوععةددانضتوال دد اتوالع  دديوال دد   في،وبغددضاد،وداروال  ددوو .11

 .0711ل  و ،و

 .0791،وت رعمل،وداروا ة رة،و0799 -0791شا لوال يم،والااض وال ضنافيو .17

 .0779،وة او،وداروالو عقول  و ،و(0791-0799)تادقوالو ت،وح تناوع وا  ائ تو .91

 .1117تضاوو ا  ولااا،و ن روالةادامل،ودرا  و ار    ،وبغضاد،وداروالا املول  و ،و .90

تائ وة  نامل،والةي وة ىوالةي ،ودرا  ور والاا كاملوالضت  عا   وعالة ا   ور والود قوألاع دو،و .91

 .0719،و( . د)

اعدددددت،وة ددددداو،وطددددارقواددددد ر ،وعا ددددضوت عاعددددده،وعددددووا ضدددددادرةو  دددددىوا عامددددضة،و  ددددد راملوالاحددددضاثوعردعدوال .91

 .0797ا   ة والاردن  ول  و ،و

 .0779،وة او،و(0771 -0799)طارقو   توالعا ،ودت  عا   والةي وألاردن  و .99

 .0791طام وةضضوا حة م،وح رواو  ووعال ة   وألاع  ة  ،وت رعمل،وا   ة والع ت  ول  و ،و .91

ع كدددددزودرا ددددداملوال حدددددضةووةدددددارفوالعضدددددض،ولضنددددداووعال دددددائف،و نددددداط و دددددار خ وععةددددداروال دددددروعةا دددددت،وت دددددرعمل، .99

 .1110الع ت  ،و

،وت ددددرعمل،وعنة دددد والاا  دددد والا ةدددد     ،و0791 -0710ةضدددداووعدددد اد،والددددضعروالة ايدددد  وللقدددد غوألاردفددددي،و .99

0791. 

،و اةدداوالضعلدد وع  ددضتوا ما دد ،وت ددرعمل،والددضاروالع ت دد و0771 -0791ةضددضوالدد ؤعفو ددن ،وحدد رولضندداو،و .91

 .0،وج1111ل ع   ،و

 .0777 اروع افوا  اوا حة ووعات ووع  ضوعععارض،والنام ة،وةضضوا نعموح زةوعا  د،و   .97

ةضدددددضوا دددددنعمو ندددددات   ،واوددددد  وورددددد وعم دددددموألاعدددددو،ودعودددددل،وع وددددد راملوع ارةوالةنااددددد وعصرشدددددادوالنددددد عي،و .91

0799. 

،والنددام ة،وال  عدد وا  دد   ول  ودد ،و0797 -0791ص دد ائ    وو-ةضددضوالعةدد مورع دداو،والعيادداملوا  دد    .90

0771. 

 .1،وج0711،والنام ة،وعةاض وعضت   ،و99 وا  و  ن  و ا  موألال  .91

 .1111،و1ةضضوا م ضوالوناق،وا ضاتو  ىو ار  وألاردووعح ارامل،وة او،وا  اب والعةة   ،وص .91

 .0799ةضضوال ح موالن م،وا ناعع والا ة     وعألا ع وال ضنان  ،ودعول،و .99

 .0791  ائ   ،وت رعمل،وص و-ةضضوا حة ووشعضاو،والن ا اوا قض ضةور وال  اتوالع  ي .91

ةضددددضوالةددددااروال    دددد ،وحددددد روالةدددداةاملوالةددددهوعاحا ددددا ملوا حددددد روا باعةدددد ،وت ددددرعمل،وال  عدددد والعاعددددد و .99

 .مل. ل  و ،ود

 .0791الةاداملور والنضو،وح رو  و ي ،والنام ة،وع  ة وداروالاعاعوول  و ،و .99

 و دددددي والوددددد قوألاع دددددو،والا ةددددد     و،وعا   ةددددد وال اشددددد   ورددددد وة   دددددو-ةدددددضناوو تددددد وةددددد دة،وألاردن ددددد و  .91

 .مل. ة او،ود

 .0777 شكال املوالةي ور والو قوألاع و،وت رعمل،وداروالاارا يول  و ،و .97

 .0771،وع  ،و0771 -0799ة ا والض ووا ج،وعنة  والاا   والا ة     و .11
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و .10
ا
،وة ددددداو،وع ددددداب و(0777 -0710) ة ددددد وعا دددددضو دددددعادة،وا عاراددددد والة ا ددددد  وألاردن ددددد ورددددد و دددددضع ووةاعدددددا

 .مل. ل  و ،ودالض ا رو

 .0771ة  و ت وا حةو،وا ة  ووالع ت  ور وكتوالاحايطوال    في،وت رعمل،وداروا حة  ول  و ،و .11

ة  والض ووميط،ودرا املور والة ا  وا بار  د وا  د   وعدوواتدووط لد وو  دىوالةدادامل،وع د ،وعةاضد و .11

 .0791اليا  وا     ،و

 .0717درا املوال حضة،و،وت رعمل،وع كزو0711 -0791 ع  كاوعال حضةوالع ت  و .19

 .0799،وبغضاد،وداروا ح   ول  ضاة ،و(0791 -0711)ة  وا ب   ،وع  وعا ح روع و   ائ تو .11

،وت دددرعمل،وع كدددزو0799 -0799ة  ددد ىوالودددعس ،والة ددداووالا ةددد     ،والددد   والددد اايوعالا ددد روا   ةددداايو .19

 .0797ألاتااثوعنة  والاا   والا ة     ،و

 .0799درا  وعوائن  ،والنام ة،وع اب وألام ا ،والادةوا ب  ا،ولضناوو اوة ر،و .19

،وتددددد ووالا ةددددد لو0799 -0799الددددانموحض ددددد و ،وةياددددد وعنة دددد والاا  ددددد والا ةددددد     وتالنةددددا وألاردفددددديو .11

 .0719،و1عال ضا ،وةكا،وع  ة والةناا والا ة     ،وص

 .0771،ودعول،ودارودان  ،ول  و ،و0711 -0791الا  وحة و،والاة والة اي  والا ة  ن و .17

،وة ددداو،و(عادددائ وندددضعة)الدددا  ورتايعددد ،وعتدددايوالادددتوعا ةدددول والا ةددد     ،وعتدددايوالادددتواةددد ةوعع اانددد و .71

 .0779ا  كزوألاردفيوص يعي،و

،وت ددددرعمل،وداروا ةدددد رةو0711 -0711ا ددددتوشدددد عر،وصادددد اروعالانة  دددداملوعالندددد كوالة ا دددد  وردددد ولضندددداوو .70

 .0719ل  و ،و

 .0771و،وا  توة دةوال ا ت،والةي وا  و د،وة ا .71

 ,(.مل. د)ا  توح رافي،وةضضوالنات وعا   وا ة  و،وابر و .71

 .1،وج0791ا ادوع  ،و ن صوصعبراط ر  وال ضنان  ،وت رعمل،وداروالن ا ا،و .79

،ولضنددداووعاليةضددد ووعدددوو دددن املوا حددد روعع احدددتوال ددد اتوعالااالادددامل،وت دددرعمل،وا   ةددد والع ت ددد و____ .71

 .0771ل ضرا امل،و

 0711ع  يوال اشر وعدعر ور وا ح روالع ت  وص  ائ    ،وة او،واا موعا ضوتا  ،وا ق غوال .79

اا دددددموعا دددددضوالدددددضرعت،وةضدددددضو وراشدددددضوالع اددددداو،وألاردوورددددد وحددددد رورع ددددداو،وة ددددداو،وع  ةددددد وح دددددادةو .79

 .1110ل  و ،و

 .1111تاااملوعو ا ور وعة رةوألاردووا حض ال،وة او،و .71

 .1110،وة او،و(حنض وا  اوحة و) ل  ىوش ف،وة اعتوالةضاملوعا ح ك ور و  ا  والضعل وألاردن   .77

 .0799عالاو ت و  فم،وا  و املوالع ت  ور وا ح روال ضنان  ،وت رعمل،وع و راملوالوعض  ،و .011

 .1117عالاو   ضاو،وعتايوالات،و ا وة  ا،وة او،و .010

،و    دد وةضدضوالدد ؤعفو ح ددضوة دد ،و0791 -0711عدالك  وك ددر،وةضددضوالناتدد وعا حد عروالع ت دد والضدداردةو .011

 .0797ل  ع والعاع ول ةاار،والنام ة،وا

،وة دداو،و1111 -0710ا قدد غوالع  دديو/ عم  ةدد وتدداحة ووالاددار  والعةددة  ول ندد املوا ةددلح وألاردن دد  .011

 .1117ا  اب والعةة   ،و
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 .0719عا ضوالة اك،والن اروالع  يور وألا ع وال ضنان  ،وت رعمل،وداروالةا وال ضنان  ،و .019

ععع كدد وألاحدد ا ،وت ددرعمل،وا   ةدد والع ت دد ول ضرا دداملوعا ددضوتددبر وكا ادد ،وا ناععدد والا ةدد     و .011

 .1111عال و ،و

عا ددضو دد  اووالددض افيوالددضاعد ،وعندد رو دد  اووالددض افي،والنةددا والة ايدد  وألاردفدديو ركاندداوععن عا ددا،و .019

 .0771ة او،وا ن  ت وول  و ،و

ع ددداول  وددد ،و،وبغدددضاد،وداروعن دددروعت  ا0791 -0799ألاع  ة ددد وو-عا دددضوة ددد و  ددد م،والعياددداملوالةدددع د   .019

1117. 

 .0719الن عيور وة  والااض امل،والنام ة،وع كزوألام ا ،وو-عا ضوحااخو   اة ت،وآعووع   .011

 .1110عا ضوةضضوالة  موعاااة ،وألاردوو ار  وعح ارة،وة او،وداروالا ااو،و .017

 .0711عا ضوال   ت،ولعض وألاعموعالةادامل،والنام ة،والزم اءول ةي والع  يول  و ،و .001

 .1111عاا نا،وتاااملوعوو ار  وألاردووعح ار ا،وة او،وداروا ب  جول  و ،ووعا ضوحة و .000

 .0799عا ضوةضضوالعز ز،وال  اوألاا ول  ز   والع ت  ،ولنضو،ور اضوال يمول  و ،و .001

عا ضوة ضوال زا   ،والة ا  وا بار   وألاردن  وت ووالنة   وعالا ض ل،وة او،وداروة داوول  ود ،و .001

0777. 

الةددديووعالة ا ددد ،والندددام ة،وع كدددزوألامددد ا وو91،وحددد روالةيوددد وو دددن ،و كاددد ت وعا دددضوحةدددن ووم كدددت .009

 .0771ل  و ،و

 .0791ةضضوالنات وعالعالم،وت رعمل،وداروالياار،و .001

 .0791ال   لو  ىوح رورع او،وت رعمل،وداروالياار،و .009

ة اتدددددددفوا حددددددد روعة اتدددددددفوالةدددددددي ،وا ااعاددددددداملوالةددددددد   وتددددددد وووالعددددددد روع  ددددددد ائ ت،والندددددددام ة،ودارو .009

 .0779،و1عق،وصالو  

 .0711ةنضوعاترقوال  ق،وح رواكا ت وعا اوحضثوايااوععا اوحضثوبعضما،وت رعمل،و .001

عض ادددد وا ددددضاا ،وألاردووعحدددد روالةددددي ،و    دددد ،ورشدددد ضو تدددد وال ددددضا،وة دددداو،وعةاضدددد وت م عدددد ول  ودددد ،و .007

0771. 

عدددووالضددد طوعالع ددداءوعالاضدددح  ،وة ددداووو91عددد عاوو ح دددضو ددد   اووالعضدددضولددديمل،وا حةددد ووتدددووطددديطو .011

 .0،وج0779

 .0771،و1ع  اىوا حةن ،وعضاد وال ؤ اءوألاع  كاو،ولنضو،وص .010

وةووالة ا  ،والنام ة،وعةاض وعضت   ،و .011
ا
 .1110ع  اىوتضر،و  اطوةضضوالنات وبع ضا

 .0711،وة او،وعض    وا  اب والعةة   ،و0791آ اروو10ععوو ت ون ار،وعع ك والة اع و .011

،وة ددداو،ودارو(0711 -0799) ول ن ددد  والا ةددد     وعنددد وعن دددروال ددد روعطدددارقوا  يددد ى،وعوددداري وال ةددد   .019

 .0711ا ق  ت،و

،وت درعمل،و0799    وو0 -0799كان ووالةافيوو0عنة  والاا   والا ة     و  ع املوا ح روال ضنان  ،و .011

 .1،وج0799ع كزوالا   و،و
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،وت دددددددرعمل،و0799 -0719ع دددددددض وةضدددددددضوال ددددددداد ،وا ةدددددددول والا ةددددددد     وععوددددددداري وا ح ددددددد طوالة ا ددددددد  و .019

 .0791 و راملوا ةاض والض    ،وع

ص ددد ائ    ،و    ددد وداروا ق  دددت،و اععددد وبغدددضاد،وو-ع شددد او اكوا حةددد و،والةدددي وعالعياددداملوألاردن ددد  .019

 .1111ع كزوالضرا املوالضعل  ،و

 .0791ع ش  ودا او،و ناوعكاع ود ا ض،و     والا  والةعض ،وة او،وداروا ق  تول  و ،و .011

 ائ   وتددد وواكدديوك اشدد والدددضعطوالةبددرك،و    ددد وداروا ق  ددت،وة ددداو،وص ددو-ع شدد او اك،والنددزاتوالع  دددي .017

0771. 

ص ددد ائ    ،وع كدددزوالضرا ددداملوالا ةددد     ،و اععددد وو-عددد    و ن دددفوعا ااا ددد وا دددتوالنددد املوا  ددد    .011

 (.د،ومل)بغضاد،و

 .0791ناو وة   ،ونا وو رةوا ة     و ض ضة،وت رعمل،وداروال   ع ول  و ،و .010

 .1119،و1تن مويةار و ردفي،وة او،وداروعردوألاردن  ،وصنامضوحتر،وا  اوا حة وو .011

نةددددا وشدددد ا ي،و ع  كدددداوعالعدددد ر،وعالة ا دددد وألاع  ة دددد وردددد والدددد طووالع  دددديوردددد والندددد ووالعودددد  و،ولنددددضو،و .011

 .0771ر اضوال يمول ةا وعال و ،و

ن  دددتوالع  دددي،وطاتددداوكاعددد ود ا دددضوا قدددضاروالعدددا ط،وتددد اتوالضت  عا ددد  ورددد وعم دددموألاعدددوو  دددىوا اة ددد و .019

 .1100الضعل  ،وع  ،وداروالو عقول  و ،و

ص دددد ائ   وعدددووحددد رواكادددد ت وو-ن  دددتوعا ددد دوةضدددضوالغاددددار،والة ا ددد وألاع  ة ددد و مددددا وال ددد اتوالع  دددي .011

 .0711عح ىوا ااا  وكاع ود ا ض،وع  ،وو0791

،وت درعمل،و(0791 -0799)ص د ائ   وو-مال و ت وتة و ع د ،والة ا د وألاع  ة د و مدا وال د اتوالع  دي .019

 .0711 كزودرا املوال حضةوالع ت  ،وع

ص د ائ   ،و    دد وحةد ووةضددضوو-مارعلدضومددو دداعنضر ،وا قدضراووألاادد كو  ا د وة   دد والةدي والع  ددي .019

 .0711الاااو،وعاشن و،وعع ضوا واري وألاع  كي،و

و،وت درعمل،وع كدز 0711 -0791ص د ائ    وو-م دةموالة يفدي،وص دترا  م املوالعةدة   وللحد عروالع ت د  .011

 .0770درا املوال حضةوالع ت  ،و

 .0791م ةموألا   ي،ودرا املوةةة   ور وح رواو  و،وت رعمل،وداروا حن ن ول  و ،و .017

منر ول رافم،وال عضد والةبدرك،وا ود قوالع  ديوا عاتد وعال د اةاملوالضعل د ،و    د وعا دضوع  د ف،و .091

 .0771ع  ا ا،وداروا طض ول  و ،و

الع ت ددد ،والنددام ة،وع كددزوالضرا ددداملوالة ا دد  وتدددا م ا ،وو-  عح ددضوةضددضوا م دددض،والعيادداملوالا ةدد    .090

0790. 

 .0711عتايوالات،وكااتاملور والن ا اوالع ت  ،وة او،وداروال  اءول  و ،و .091

،وع د ،و0799ص د ائ   وعند وو-عل ا وتددوك نده،وة   د والةدي ول ضت  عا د  وألاع  ة د ،وعالندزاتوالع  دي .091

 .0779ألام ا ول  و ،و

 .1111،و1،وا    ة وال ضنان  ،و ار  ولضناووا عات ،وت رعمل،وصعم  و  يوااات .099
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ةضدضوالعةد مو.،و    د (0799 -0799)ع   ا وك انه،و ع  كاوعالع روع   ائ ت،وةود و دن املوحا د  و .091

 .0711النام ة،وداروا عارف،و: ح اد

 .0719 ز ضو   فوتايغ،وألاردووعالا ة  ن و،ولنضو،ور اضوال يمول  و ،و .099

 .0790ا ة  وواضتوع عض،وعت رعمل،وداروا ي  وول  و ،و   فوم كت،و .099

 .0799   فوكع  ،وح رورع اووع ا  موألا   رة،وة او،و .091
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 الرسائل والاطروحات-1

ال دددرو)الا ددد ائ   ،ور دددال وعا ةدددا روو–اح دددضو كددديوا قدددادر،والنةدددا والة ايددد  والدددضع  وعال ددد اتوالع  ددديو .0

 .0771،وك   والع   والة ا   ،و اعع وبغضاد،و(ع و رة

ال ددددددددرو)،ور ددددددددال وعا ةددددددددا رو0791-0711الاردن دددددددد وو–اركدددددددداووع ددددددددض ،والعيادددددددداملوالة ا دددددددد  وا  دددددددد   و .1

 .1101،وك   والترت  ،و اعع و  واار،و(ع و رة

،و(ال دددروع وددد رة)،ور دددال وعا ةدددا رو0791-0711ا  ددد   وو–تدددضروتددد ااووا اضددد  ،والعياددداملوالاردن ددد و .1

 .0771ا قاعع والاردن  ،وو-ك   والع   والة ا   

،و0710-0799الةددد ر  وو–لة ا ددد  وا  ددد   و ضدددارودرعيدددغو ا دددموآطوت ددد  والوددد   ،والعياددداملوا .9

 .1117 اعع وبغضاد،وو-،وك   والترت  (ال روع و رة)اط عح ودكا را و

،و0791-0799ح  ضوحة ووة  والضا في،ودعروا   ة والع ت  والةدع د  ورد و اععد والدضعطوالع ت د و .1

 .1117 اعع والانضار،وو-،وك   وآلادار(ال روع و رة)ر ال وعا ةا رو
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،و0791-0719 وا دد موالندد  والدد   ،وا   ةدد والع ت دد والةددع د  وعالن دد  والا ةددد     وح ددضروشدداك .9

 .1119 اعع وا ة ن    ،وو-،وك   والترت  (ال روع و رة)ر ال وعا ةا رو

-0711االددضواتدد ام موالع عدد طي،و ا  ددتوعن ق دد والن ددادةوالة ا دد  والاردن دد وردد والعيادداملوالضعل دد و .9

 .0770ا قاعع والاردن  ،وو-،وك   والع   والة ا   (رةال روع و  )،ور ال وعا ةا رو0770

،ور ددددددال وعا ةددددددا روال ددددددرو(0710-0799)ا  دددددد   وو–راعددددددزون ادددددداووع دددددد اى،والعيادددددداملوالا ةدددددد     و .1

 .1100ع و رة،وك   والع   والة ا   ،و اعع والنضو،وا ة  و،و

 دددددددىوالن ددددددد  والا ددددددد ائ    وعاو مددددددداوةو–  دددددددادوا ددددددد والعضدددددددضوع ددددددد ،وا ااا ددددددد وكاعددددددد ود ا دددددددضوا  ددددددد   و .7

،ور ددددال وعا ةددددا روال ددددروع ودددد رةو،وك  دددد والادار،وا قاععدددد والا دددديع  و،و(0771-0791)الا ةدددد     و

 .1101الزةو،وا ة  و،و

،ور دال و0791-0799   رةواح ض،وا  توتووةضضوالعز زوعدعر ور وتناءوا   ةد والع ت د والةدع د  و .01

 .0791ة ووش م،وو-،وك   والترت  (ال روع و رة)عا ةا رو

ادددددد ضاوو ددددددات والةدددددد  ض ،والدددددد ئ موا  دددددد  وعا ددددددضواندددددد روالةددددددادامل،ودرا دددددد وردددددد والة ا دددددد ووشدددددداك   .00

 .1117 اعع والض  ة،وو-،وك   وآلادار(ال روع و رة)،واط عحاودكا را و0710-0791الضاا   و

،ور ددددال وعا ةددددا رو0791-0711تددددضاووندددد ر ومدددداد ،ومدددد ار وت عددددض ووعدعر والعةددددة  وعالة ايدددد  و .01

 .1111 اعع ود ا ى،وو-،وك   والترت  (ال روع و رة)

،ور دال و0771-0799ةضضوا ح د موعنداتوالعدضعاو،والن د  والا ةد     ورد وعد    املوالن د والع ت د و .01

 .0770ا قاعع والاردن  ،وو-،وك   والع   والة ا   (ال روع و رة)عا ةا رو

،ور دددددددال و0791-0711ة دددددد وندددددداو والع دددددد افي،وع ادددددددفوالاردووالة ايدددددد  وردددددد و اععددددددد والددددددضعطوالع ت دددددد و .09

 .1117 اعع والانضار،وو-،وك   وآلادار(ال روع و رة)ةا روعا 

،ور دال وعا ةدا رو0791-0799ة  وعاا  وةز زوا بااف،وع افوع د وعدووالن د  والا ةد     و .01

 .1111 اعع وا  تت،وو-،وك   والترت  (ال روع و رة)

و،واط عحددددد 0791-0791ة ددددد وحةددددد ووالع ددددد افي،والن ددددد  والا ةددددد     ورددددد و اععددددد والدددددضعطوالع ت ددددد و .09

 .1119 اعع وبغضاد،وو-،وك   والترت  (ال روع و رة)دكا را و

ال ددددرو)،ور دددال وعا ةدددا رو0710-0791الا ددد ائ    وو-ة ددد وا  دددتوعا ددد دوالغندددا ،والعياددداملوا  ددد    .09

 .1100 اعع وا  تت،وو-،وك   وآلادار(ع و رة

ةدددا رو،ور ددال وعا 0791-0799ة دد وندداا ونددد ر وا حددض و ،وع ادددفوع دد وعددووا دددا اوا ودد قوالع  ددديو .01

 .1101 اعع والانضار،وو-،وك   وآلادار(ال روع و رة)

ال درو)،ور ال وعا ةدا رو0791-0719الا  وعنااتوت  ه،وت قهوالا   فيوعدعر ور والن ا اوالادن  و .07

 .1111 اعع وال رع ك،والاردو،وو-،وك   وآلادار(ع و رة

،و(ال ددروع وددد رة)رو،ور دددال وعا ةددا 0791-0791الاددارو ضددارو ا ددم،والة ا ددد والاع  ة دد و مددا وع دد و .11

 .1111 اعع و ة  ه،وو-ك   والترت  
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ادد ادواددائلو ددع ض،والة ا دد وا بار  دد والاردن دد ،ودرا دد وا اغ ددراملوا دد و ةوردد وتددناة والندد ار،ور ددال و .10

اةدموالضرا داملوالضعل د ،وا قاععد وو-،وعع ضوالضرا املوالن ع د وعالاشدتراك  (ال روع و رة)عا ةا رو

 .0711ا ة ن    ،و

،ور دددال و0711-0791  دددفوا  شدددض ،والدددضعروالةددد ر ورددد وا حددد روألام  ددد وال ضنان ددد واا دددمو ضدددار ول .11

 .1101 اعع و  واار،وو-،وك   والترت  (ال روع و رة)عا ةا رو

ال ددددرو)،ور دددال وعا ةدددا رو0791-0799اا ضددد وةضدددضو وا حةددد ن ،وع دددد وعا ددد ائ توا  ا  ددد وعالةددددي و .11

 .1111ا قاعع وا ة ن    ،وو-ل  ،وا ع ضوالعا  ول ضرا املوالة ا   وعالضع (ع و رة

،و0799-0791عا دددددضوع دددددا ح ،و  ا ددددد وا   ةددددد والاردن ددددد وال اشددددد   و مدددددا والن ددددد  والا ةددددد     و .19

 .0711 اعع والنام ة،وو-،وك   والااا ادوعالع   والة ا   (ال روع و رة)اط عح ودكا را و

ال ددرو)،واط عحد ودكادد را و0717-0791عا دضوالةدد ضواا دض،والادارةوالع ت دد وعالضعل دد ولي عد وال ضنان دد و .11

 .1111 اعع واناةوالة يم،وو-،وك   والع   والة ا   (ع و رة

،و0770-0719عا دددددضواح دددددضوالاشدددددن ،و وددددد وا ةددددداةضاملوالاع  ة ددددد ورددددد والة ا ددددد وا بار  ددددد والاردن ددددد و .19

 .0779ا قاعع والاردن  ،وو-،وك   والع   والة ا   (ال روع و رة)ر ال وعا ةا رو

،ور دددددال و0799-0711 ددددداوا حةددددد ووتدددددووطددددديطوعدعر والة ايددددد  ورددددد والادرووعا دددددضوة دددددادورد دددددف،وا  .19

 .1119 اعع و ة  ه،وو-،وك   والترت  (ال روع و رة)عا ةا رو

،و0790-0799ع نددضوةضددضوالعز ددزوة  دد والودد  ،و  ا دد والاردوو مددا وعنة دد والاا  دد والا ةدد     و .11

 .1117 اعع والض  ة،وو-،وك   والترت  (ال روع و رة)اط عح ودكا را و

،وك  ددد والع ددد  و(ال دددروع وددد رة)ع دددادةوة ددد وا بالدددض ،وع ددد وعال ةددد   والا ددد ائ    ،واط عحددد ودكاددد را و .17

 .1111 اعع وبغضاد،وو-الة ا   

،و0710-0791الةددد ا    واددديطوة دددضوالةددداداملوو–نددد اطوعا ددد وةكدددار،والعياددداملوالة ا ددد  وا  ددد   و .11

 .1101 اعع وبغضاد،وو-،وك   وآلادار(ال روع و رة)ر ال وعا ةا رو

ع دددددا وحةددددد ووةضدددددضوالددددد  اقوةضددددد د،واح ددددددضوالودددددن ر وح ا ددددداوعدعر وة دددددىوتدددددع ضوالن ددددد  والع ت دددددد و .10

 اععدددد وا ة ن دددد   ،وو-،وك  دددد وآلادار(ال ددددروع ودددد رة)،واط عحدددد ودكادددد ر و0711-0711عالا ةدددد  ن و

1117. 

عا ددلوتددا  وناتدد ،ودعرو اععدد والددضعطوالع ت دد وردد واتدد  وا ددا اوالعدد روالة ا دد  وعددووحدد رواودد  وو .11

 اععدد وو-،وك  دد وآلادار(ال ددروع ودد رة)،ور ددال وعا ةددا رو1111 ددىوعودد عتواتدديووا قاععدد وحو0791

 .1119دعول،و

 (الدوريات)املجالت  -9

اتدددد ام موةضددددضو والةدددديعي،والا دددداعووالع  دددديوردددد وحدددد رواكادددد ت ،وعم دددد والة ا دددد والضعل دددد ،والعددددضدو .0

 .0711،والنام ة،وع  ة والام ا ،و(001)

،وعم ددد ودرا ددداملوالع ددد  والافةدددان  و0791  ةددد والع ت ددد وا اادددضةوةدددا واتددد ام موالوددد ة ،وعوددد عتوا  .1

 .1119،و(0)،والعضدو10عالا ا اة  ،وعجو



 

 

  211 

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          ألازمنة

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

 لميــاء صفــاء حســـن. د"        دراســـة تاريخيــــة "  0791_0791األردنيـــة  –العالقـــات السياسيــة المصريــة 

 

اح دددضو اددداءوالدددض و،وعدددوو ددد عروعوددد عتوا  ددداوحةددد و،وعوددد عتو اععددد ون   ددد ركو فوددداءوك عن   دددهو .1

 .0791،وت رعمل،وحز  اوو(01)ا ة  و،وعم  وش عووا ة     ،والعضدو

الا ددددددد ائ    وع و مدددددددداوة ددددددددىوا  ددددددددزاو،وعم دددددددد وشدددددددد عووو–ةوا عامددددددددضةوا  دددددددد   وال  دددددددةموالا دددددددد  ي،و دددددددد م   .9

 .0797،وت رعمل،و(71)ا ة     ،والعضدو

 .0717،وت رعمل،و019ال  ةموألا   ي،وش   امل،وعم  وش عووا ة     ،والعضدو .1

،وعم ددد والة ا ددد والضعل ددد ،والعدددضدو(ع دددفوعودددائني)ت ددد ووت ددد ووالدددا  ،وا بددديفوا  ددد  والةددد ا   و .9

 .0799ام ة،وع  ة والام ا ،و،والن(91)

االضةوات ام موا  دت،ودعروالاردوورد وال ةد   والع ت د والا د ائ    ،وعم د ودرا داملواا    د ،و اععد و .9

 .1117،و    و01ا  تت،والعضدو

،وعم د وشد عوو0791ا  تومنض ،والا ا  والاردن  واضوا ناعع والا ة     واضدتو ق د و د ا  و .1

 .0791    طو،وت رعمل،و(9)ا ة     ،والعضدو

ا دد دوةضددضوال   ددفوةضددضوال مددار،وعنا ددىوتددبر وع يدد ى،والعيادداملوالةدد ا    وع و مدداوة ددىوال دد اتو .7

 .1101،و(09)،والعضدو1،وعم  واتااثوع ةاو،وعجو0799-0797الع  يوالا  ائ   و

   ووحة وووعآا عو،وعدووعد    وكاعد ود ا دضوا دىوعاادوداملوعاشد و،وعم د والة ا د والضعل د ،و .01

 .0797النام ة،وع  ة والام ا ،و نا  وو،(11)العضدو

شدد  فوةضددضوالعز ددزوتددض  ،والي عدد ووالا ةدد     ووعددووكاعدد ود ا ددضوا ددىوعااعادداملوال ادد والياددائي،و .00

 .0777،والنام ة،وع  ة والام ا ،و كا ت و(011)عم  والة ا  والضعل  ،والعضدو

 .0799،وت رعمل،واو  ووالةافيو(17)ش   امل،وعم  وش عووا ة     ،والعضدو .01

تدددادقو ددديطوالعةدددم،والنةدددا والاردفددديويةدددنوورددد والاااضددداراملوا اعدددضدة،وعم ددد وشددد ععووا ةددد     ،و .01

 .0799،وت رعمل،وكان ووالةافيو(17)العضدو

،وعم دد و(الا  د ووعالانا د ) 0791ط عدهواح دضوعةد م،وعوددارك وا ق د  والع ت د ورد وحدد روالعدا و .09

 .0717،وت رعمل،ون ةاوو(071)ش عووا ة     ،والعضدو

لعز ددزوال ق ددز ،والااددد كوالةدد ر وعددووا قددد  ووا ددىو ن ددف،وعم ددد والة ا دد والضعل دد ،والعدددضدوةضددضوا .01

 .0799،والنام ة،وع  ة والام ا ،و(11)

الا دددد ائ   ،وعم دددد وشدددد عووا ةدددد     ،وو–ةددددضناووالع ددددض،وا ااا دددد و دددد ناءوععةددددانضتوالنددددزاتوالع  دددديو .09

 .0799،وت رعمل،وكان ووالةافيو(11)العضدو

 .0799،وت رعمل،و(19)الاردفي،وعم  وش عووا ة     ،والعضدو–   وة ا وسب ن ،والض اووا  .09

،و(17)ة ددد والدددض وومددديط،وعددد    وال تددداصوعالع دددتوالع  ددديوا ودددترك،وعم ددد والة ا ددد والضعل ددد ،والعدددضدو .01

 .0791النام ة،وع  ة والام ا ،و

ةدد     ،وةدد دةواتدد ورد ندد ،وردعدوالاعددتوالادن دد و مددا وت دداووعدد    والنددام ةوالةيثددي،وعم دد وشدد عووا  .07

 .0799،وت رعمل،وكان ووألاعطو(91)العضدو

 .0711،وع كزوالضا ثوعالع  عامل،و    طو1كاع ود ا ض،وعم  والو عووالع ت  والاع  ة  ،والعضدو .11
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،وعم ددد وشددد عووا ةددد     ،و(اددد اءةوعوائن ددد )عا دددضواالدددضوالا مددد  ،والعياددداملوالاردن ددد والا ةددد     و .10

 .0717،وت رعمل،و(071)العضدو

،والندددام ة،و(11)الضعل دد ،والا دددترا  م  وا  دد   واض دددتوعدد    وكاعددد ود ا ددض،والعدددضدوعم دد والة ا ددد و .11

 .0797ع  ة والام ا ،وكان ووالةافيو

،و(19)،والعدضدو(ع دفوعودائني)عم  والة ا  والضعل  ،وعوائلوععامضاملوالةدي ورد والود قوألاع دو،و .11

 .0797ات  تو/ النام ة،وع  ة والام ا 

عدوالاع  ة ددد وة دددىوالا دددع  والاردن ددد وا باتددد وتاطددداروا اددداقوالةدددي ورددد وعم ددد والة ا ددد والضعل ددد ،والددد د .19

 .0797،والنام ة،وع  ة والام ا ،و نا  و(11)،والعضدو(عوائلواات )الو قوألاع وو

،والنددام ة،و(10)،والعددضدو(ع ددفوعوددائني)عم دد والة ا دد والضعل دد ،وعضددادرةوالةددي ول دد ئ موالةددادامل،و .11

 .0791ع  ة والام ا ،و

،وت ددرعمل،و  دد  و(01)شدد   املوا ناععدد والا ةدد  ن ،وعم دد وشدد عووا ةدد     ،والعددضدووندداو وة دد  ، .19

0790. 

الا دددد ائ    ،وعم دددد والة ا ددددد وو–ن  ددددتواح ددددضوح ردددد ،وا حددددضعدوالضعل دددد وع  ض دددد والعيادددداملوا  دددد   و .19

 .0797،والنام ة،وع  ة والام ا ،و(19)الضعل  ،والعضدو

قوالاردو،وعم ددددد وشددددد عووا ةددددد     ،والعدددددضدومودددددا والدددددض افي،والا دددددترا  م  وال ددددد   ن  و مدددددا وشددددد   .11

 .0711،وت رعمل،ون ةاوو(010)

ح ددددىوو0791مالدددد و ددددع د ،و  ا دددد والادوو مددددا والن دددد  والا ةدددد     وعندددد وا ادددداا  وكاعدددد ود ا ددددضو .17

 .0711،وت رعمل،و(91)،وعم  والاة والا ترا    والع  ي،والعضدو0770ع    والةي ،واو  ووألاعطو
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 (الجرائد)الصحف   -1

 السنوات املستخدمة مكان الصدور  الصفحة اسم ت

-0791-0799-0791-0791-0790-0791-0797-0791 النام ة ألام ا  0

0799-0799-0791. 

 .0797 -0791 ة او ا ق  ضةوال      1

 .0791-0799-0799-0791-0799-0791-0790-0791 ة او الض ا ر  1

 .1100-0791-0799-0799-0799-0791 ة او ال    9

 0711 الاردو   اءال 1

 0791 بغضاد ا ق   ر   9

 0791 بغضاد الة رة 9

 0799 لضناو الياار 1

 .0791 -0791 دعول الضعال 7

 

 املقابالت الشخصية-7

،وععا دددددتو0791ع  ددددد والةنااددددد وعالاةدددددي ورددددد وةدددددا وو1101شدددددضاصوو11ةددددضناوواتددددد وةددددد دة،وعنات ددددد و ددددد  و .0

عة وددداروا  دددداوو0719عو0791اووا  كدددديورددد وةدددا و  ايددد  ورددد ودائددد ةوا  ددددات املوالاردن ددد ،وعرئددد مود ددد  

 .عة واروا  اوةضضو و1111-0777ا حة و،و

 .،و ة   رو عطور والةاارةوالاردن  وع ريواردفي1101شضاصوو09ة  وعاااة ،وعنات  و   و .1

 (الانترنيت)شبكة املعلومات الدولية  -01

       www.wikipedia,orgع   ة وع ةض ض اوووووووووووووووووووووووووووووووووووو

  www.El-sadaDocumentsع ا وال ئ موان روالةاداملووووووووووووووووووو

  www.algazera.netع ا وا قز  ةوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

  www.aawsat.comع ا و   ضةوالو قوألاع ووووووووووووووووووووووووووووو

 

http://www.wikipedia,org/
http://www.wikipedia,org/
http://www.el-sadadocuments/
http://www.el-sadadocuments/
http://www.algazera.net/
http://www.algazera.net/
http://www.aawsat.com/
http://www.aawsat.com/
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 تخزينه أو منه جزء أي أو الكتاب هذا بإعادةإصدار اليسمح
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 محفوظة الطبع حقوق  جميع
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 ألاردنية –العالقات السياسية املصرية :          الكتاب 

0791 – 0791 

 "دراسـة تاريخيـة" 
Political Egyptian-Jordan Relations 

1970-1978 

"Historical Study" 

 لميــاء صفـاء حســن. د: تأليف 

 عمار شرعان. أ:   رئيس املركز الديمقراطي العربي

 ربيـــــعة تمــــــار. د:   مدير النشر

 ليــــلى شيبــاني. د: تنسيق

 VR. 3383 – 6761. B: رقم تسجيل الكتاب

 الطبعة ألاولى

 م 0102
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