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 :الممخص
 ٜ٘ٗٔكان لمفمسطينيين ممثمون في جامعة الدول العربية منذ تأسيسيا عام 

بالرغم من وقوعيا تحت االنتداب البريطاني، وكان مندوبي فمسطين في 
الباقي تمك الحقبة ىم موسى العممي وعبد الكريم العممي وأحمد حممي عبد 

 وأحمد الشقيري عمى التوالي.
الذي دعا إليو الرئيس المصري  ٜٗٙٔوفي مؤتمر القمة العربي األول عام 

جمال عبد الناصر أنشئت منظمة التحرير الفمسطينية لتعبر عن ارادة 
شعب فمسطين ولتكون ىناك ىيئة تطالب بحقوقو وتقرير مصيره، وكمف 

االتصال بالفمسطينيين وكتابة تقرير المؤتمر ممثل فمسطين احمد الشقيري ب
عن ذلك يقدم لمؤتمر القمة العربي التالي، فقام أحمد الشقيري بجولة زار 
خالليا الدول العربية واتصل بالفمسطينيين فييا، وأثناء جولتو تم وضع 
مشروعي الميثاق القومي والنظام األساسي لمنظمة التحرير الفمسطينية، 

عام، وقام الشقيري باختيار المجان التحضيرية  وتقرر عقد مؤتمر فمسطيني
لممؤتمر التي وضعت بدورىا قوائم بأسماء المرشحين لعضوية المؤتمر 

حزيران من عام  ٕآذار و ٕٛالفمسطيني األول الذي أقيم في القدس بين 
وافتتحو الممك حسين بن طالل، وعرف المؤتمر باسم المجمس  ٜٗٙٔ

 ة التحرير الفمسطينيةالوطني الفمسطيني األول لمنظم

DOI 

10.37653/juah.2021.171403 

 ٕٕٓٓ/ٔ/٘ تم االستالم:
 ٕٕٓٓ/ٕ/ٜٔ قبل لمنشر:
 8/9/2228   تم النشر:

 الكممات المفتاحية
 منظمة
 التحرير
 فمسطين

 

 

 

 

 



(3311) 
 

Jordan's position regarding the establishment of the Palestine Liberation 

Organization until 1967 

AssistProf Dr. Jamal Faisal Hamad      Mohammed Rashid Ghafel 

College of Arts- University of Anbar 

Submitted: 05/01/2020 

Accepted: 19/02/2020 

Published: 01/06/2021 

Abstract: 

The Palestinians had representatives in the League of 

Arab States since its founding in 1945 despite its 

occurrence under the British Mandate, and the 

representatives of Palestine in that era were Musa Al-

Alami, Abdul Karim Al-Alami, Ahmed Hilmi Abdel-

Baqi and Ahmed Al-Shugairi, respectively. 

In the first Arab summit conference in 1964 called by 

Egyptian President Gamal Abdel Nasser, the Palestine 

Liberation Organization was created to express the will 

of the people of Palestine and for there to be a body 

demanding their rights and self-determination. The 

conference mandated the representative of Palestine, 

Ahmed Al-Shugairi, to contact the Palestinians and write 

a report on that to be submitted to the following Arab 

summit conference, Ahmed Al-Shugairi made a tour 

during which he visited the Arab countries and contacted 

the Palestinians there. During his tour, the draft national 

charter and the articles of association of the Palestine 

Liberation Organization were drafted. Here are lists of 

the names of candidates for membership in the first 

Palestinian conference, which was held in Jerusalem 

between March 28 and June 2 of 1964 and was opened 

by King Hussein bin Talal. The conference was known 

as the First Palestinian National Council for the Palestine 

Liberation Organization.   
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 المقدمة: 
 العربية القمة عن صدر قرار عقب ٜٗٙٔ عام الفمسطينية التحرير منظمة أنشئت

 تأسيسيا منذ شكميا تمثيال الجامعة في تمثل فمسطين كانت قبميا. بالقاىرة عقدت التي األولى
 إقامة من تبعيا وما ٜٛٗٔ حرب بعد بو االىتمام وعظم التمثيل ىذا وتزايد ،ٜ٘ٗٔ عام

 .اإلسرائيمية الدولة
 الثانية لمقمة تصور بتقديم الشقيري أحمد فمسطين ممثل األول العربي القمة مؤتمر كمف

. األساسي والنظام لمميثاق مشروع ووْضع الفمسطيني، الشعب باسم يتحدث كيان إنشاء عن
 الدول في المنتشرة الفمسطينية التجمعات من لمعديد زيارتو خالل من الشقيري جيود وأسفرت
 التشريعية السمطة بمثابة يعتبر الذي" الفمسطيني الوطني المجمس" انتخاب عن العربية
 .لممنظمة

 آب ٕٛ في القدس في الغرض ليذا عقد الذي األول الفمسطيني العربي المؤتمر وأعمن
 نظاميا وعمى لممنظمة القومي الميثاق عمى وصادق الفمسطينية، التحرير منظمة قيام ٜٗٙٔ

 .أعضائيا باختيار كمف التي التنفيذية لمجنتيا رئيسا الشقيري وانتخب األساسي،
 

 : تأسيس منظمة التحرير الفمسطينية:اوال
شاركت منظمة التحرير الفمسطينية بعد اكتمال متطمبات إنشائيا بمؤتمر القمة العربي 

، إلى جانب المموك والرؤساء (ٔ)ٜٗٙٔالثاني الذي عقد في االسكندرية في الخامس من أيمول 
، إذ قدم تقريره إلى المؤتمر مبينًا مراحل (ٕ)العرب ومثل المنظمة وفد برئاسة أحمد الشقيري

 . (ٖ)إنشاء المنظمة ومطالبًا الدول العربية بدعمو في المجالين العسكري والمالي
ر القمة العربي الثاني في بيانو الختامي في الحادي عشر من أيمول رحب مؤتم   
بقيام منظمة التحرير الفمسطينية بوصفيا ممثاًل لمشعب الفمسطيني، ومتحممة لمسؤولية  ٜٗٙٔ

العمل الوطني الفمسطيني والنيوض بما يممئو عمييا الواجب عمى الصعيدين العربي والدولي، 
غ مميون جنية استرليني لميزانية العام االول لممنظمة ووافق المؤتمر عمى تخصيص مبم

لمشؤون غير العسكرية عمى أن تؤدييا الدول االعضاء بنسبة حصصيا في ميزانية جامعة 
نشاء جيش التحرير الفمسطيني، (ٗ)الدول العربية الراغبة أن تسيم من المبمغ المعين عمييا ، وا 
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األردن فقد تحفظ عمى ىذا القرار، عمى اساس بعد موافقة كل من مصر وسوريا والعراق، أما 
 .(٘)أن تشكيل جيش التحرير وتدريبو وتمويمو يجب أن يخضع لعمميات القيادة الموحدة

 : موقف االردن من تأسيس المنظمة:ثانيا
عمى الرغم من ترحيب األردن بقيام منظمة التحرير الفمسطينية إاّل أنو كان يدرك في   

الواقع صعوبة الجمع بين الكيان الفمسطيني والكيان األردني في صيغة واحدة، ولذلك كانت 
موافقتو مشروطة بأن ال تمارس منظمة التحرير السيادة عمى الضفة الغربية، وأن ال تقوم بسمخ 

 .(ٙ)غربية عن الضفة الشرقيةالضفة ال
أدت المطالب العسكرية لممنظمة، والتجنيد اإللزامي من تخوف األردن رفض األردن     

" إن الجيش األردني ىو جيش من أبناء فمسطين" أما (ٚ)ىذه المطالب وقال الممك حسين
يم" وفضمت التجنيد فقال الممك حسين" إنو يمحق ضررًا بعدد من العاممين في األردن وعائالت

، وضمن ذلك السياق فقد عبر عن تخوف األردن (ٛ)األردن بداًل من ذلك جيشًا من المتطوعين
بقول الممك حسين" أما المنظمة فقد فيمنا أن تشكيميا ما ىو إال لملء الفراغ في المجتمعات 

فمسطينيين الدولية وابقاء القضية الفمسطينية حية في األذىان، والقيام بتنظيم وتعبئة طاقات ال
خارج حدود األردن"، كما وجد األردن من مطالب المنظمة تيديدًا لسيادة األردن، وعميو فمم 

 . (ٜ) تقبل سوى بوجود رمزي لجيش التحرير الفمسطيني عمى األراضي األردنية
لكن المنظمة أرادت عكس ذلك، إذ وجيت عمميا داخل األردن، واصطدمت جيودىا   

ليا، بسبب الشكوك التي راودت األردن حول أىداف المنظمة  بمواقف األردن الرافضة
، وفي خضم تمك المخاوف انعقد المؤتمر الفمسطيني الثاني في القاىرة في الحادي (ٓٔ)الحقيقية

، ألقى أحمد الشقيري خطابو قائاًل" أن قيام ٜ٘ٙٔوالثالثين من أيار إلى الرابع حزيران عام 
زات منظمة التحرير الفمسطينية، مؤكدا أن الشعب الشخصية الفمسطينية ىي أكبر انجا

، وكانت أىم قرارات (ٔٔ)الفمسطيني يرفض التوطين والتعايش السممي مع الكيان الصييوني"
المؤتمر الفمسطيني الثاني: تطبيق قانون التجنيد اإللزامي عمى مخيمات الشعب الفمسطيني، 

 .(ٕٔ) ان الصييونيوتسميح وتدريب أبناء القرى األمامية المواجية لمكي
رفض األردن مقررات المؤتمر الفمسطيني الثاني، بتجنيد الفمسطينيين في األردن ألنيا   

عممت عمى توسيع صالحيات المنظمة ورئيسيا، لتشمل الفمسطينيين المقيمين في األردن، إذ 
 عده األردن ىذا العمل من اختصاص الدولة وتمس سيادة األردن عمى الشعب واالرض، كما
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، بالمقابل قالت منظمة التحرير" إن األردن يمانع (ٖٔ)اعتبرتو تدخال في شؤون األردن الداخمية
، حاول أحمد (ٗٔ)بال مبرر من تجنيد الفمسطينيين في الضفة الغربية وتدريبيم وتسميحيم"

الشقيري رئيس المنظمة اطمئنان األردن من انشاء الكيان الفمسطيني قائاًل" إنو ال يأخذ شكل 
حكومة وال يمارس أي سيادة اقميمية عمى مناطق الضفة الغربية او عمى قطاع غزة، وأن قيام ال

منظمة التحرير الفمسطينية ممثمة لمكيان الفمسطيني ال يتعارض مع األردن، وأن األردن دولة 
 .(٘ٔ)معترف بيا رسميًا ومعترف بيا عالميًا، أما الكيان الفمسطيني معترف بيا عربياً 

يبق أن سياسة أحمد الشقيري سارت باتجاىين األول: ىو السعي لتأييد يتضح مما 
الدول العربية لمنظمة التحرير الفمسطينية ورئيسيا، أما الثاني: التوفيق مع األردن من أجل 

 استيعاب نشاط منظمة التحرير الفمسطينية عمى أراضييا.
تتعمق بالوجود إذ  يرجع عدم قبول األردن لمطالب منظمة التحرير ألسباب أصبحت  

رأى كل طرف في األخر عامل تيديد لوجوده، فضاًل عن وجود أعداد كبيرة من الفمسطينيين 
داخل األردن أشرفت وانفردت بشؤنيم المنظمة وبوجود جيش أردني وال يمكن تشكيل كتائب 
و فمسطينية في األردن، األمر الذي يسبب ازدواجية في السمطة وخمق حالة أو نظام جديد ى

، كون ىذا العمل من اختصاص الدولة (ٙٔ)دولة داخل دولة، وأعمن األردن رفضو لممطالب
األردنية وأنو يمس سيادتيا وخالفًا لمشروط التي تأسست ألجميا منظمة التحرير 

 .(ٚٔ)الفمسطينية
تحولت حالة الترقب في العالقات بين األردن ومنظمة التحرير الفمسطينية الى حالة   

التوتر والخالف في مؤتمر القمة العربي الثالث الذي عقد في الدار البيضاء في المغرب في 
، إذ انفجر الخالف عمنًا بين األردن والمنظمة لرفض األردن ٜ٘ٙٔالثالث عشر من أيمول 

دمت بيا منظمة التحرير، وىي تنظيم جيش التحرير الفمسطيني في األردن، المطالب التي تق
والسماح لمراغبين من الفمسطينيين بالتدريب عمى السالح واقامة معسكراتيم فيو، وتسميح القرى 

. رفض األردن مطالب المنظمة في المؤتمر بعد أن القى (ٛٔ)األمامية عمى خطوط اليدنة
فيو موقف األردن الرافض لمطالب المنظمة لتبدأ الحمالت أحمد الشقيري خطابًا انتقد 

، كما ناقش (ٜٔ)اإلعالمية التي قادىا أحمد الشقيري من القاىرة عبر إذاعة صوت فمسطين
، القائد العام لمقيادة الموحدة الذي ابمغ فيو اعضاء (ٕٓ)المؤتمرون تقرير عبد الحكيم عامر

ث سنوات حتي تصبح جاىزة لمقيام بالميام المؤتمر بأن الجيوش العربية بحاجة الى ثال
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المطموبة منيا، وتضمنت خطة عبد الحكيم عامر القائد العام لمقيادة الموحدة دخول القوات 
العراقية وقوات المممكة العربية السعودية الى األردن لمساندة قواتيا في حال وقوع حرب مع 

ماح بدخول قوات عربية إلى الكيان الصييوني األمر الذي أثار رفض الممك حسين الس
أراضيو، بقولو" ان دخول ىذه القوات الى اراضيو سوف يدفع الكيان الصييوني لمقيام بيجوم 

، والشك أن ىذا الرفض انعكس (ٕٔ)الى األردن قبل أن تستكمل الدول العربية استعداداتيا"
ير الفمسطينية عمى بقية الدول العربية مما دفع بالمؤتمرين الى رفض مطالب منظمة التحر 

 .(ٕٕ)وبذلك جاءت قرارات المؤتمر مخيبة ألمال أحمد الشقيري
كان من الطبيعي أن يتصاعد الخالف بين األردن ومنظمة التحرير الفمسطينية بعد   

مؤتمر القمة العربي الثالث في الدار البيضاء، وقد كان من ابرز قرارات المؤتمر وضع ميثاق 
لتشكيك عن طريق الصحافة واالذاعة المتعمقة بفرض التجنيد التضامن العربي ووقف حمالت ا

االجباري، كما طالب المؤتمر أن تقوم المنظمة باالتصاالت بالدول العربية لمتفاىم عمى 
، (ٖٕ)االجراءات التي يمكن ان يتخذىا، إال أن المؤتمر قد فشل في تحقيق مطالب الشقيري

عن نتائج مؤتمر القمة  ٜ٘ٙٔالثين من أيمول وفي البيان الذي اذاعو أحمد الشقيري في الث
الثالث أنتقد موقف األردن من مطالب المنظمة قائاًل" إن األردن يمانع بال مبرر في تجنيد 

، وأكد أحمد الشقيري في مذكراتو (ٕٗ)فمسطيني الضفة الغربية وفي تدريبيم وتزويدىم بالسالح"
مت الى المؤتمر قد رفضيا األردن فكان أن جميع مطالب منظمة التحرير الفمسطينية التي قد

، وعمى أثر ذلك قدم أحمد الشقيري استقالتو في (ٕ٘)بداية صراع طويل بين المنظمة واألردن
ودعا المجنة التنفيذية الى اجتماع طارئ في  ٜ٘ٙٔيوم إذاعة البيان في الثالثين من أيمول 

 ٜ٘ٙٔة في الثالث من كانون األول ، لكن المجنة التنفيذية التي انعقدت في القاىر (ٕٙ)القاىرة
 .(ٕٚ)رفضت استقالة أحمد الشقيري وطمبت إليو االستمرار في العمل

إذ  ٜٙٙٔتصاعدت الخالفات بين األردن ومنظمة التحرير الفمسطينية مع بداية عام   
قال الممك حسين" إن قضية فمسطين ىي قضية األردن وال يجوز لفئات تدعي العمل 

وحدة البمد، وأن الحمالت التي يوجييا لنا أحمد الشقيري ال يمكن أن تفسر الفمسطيني وتفرق 
إال عمى أنيا تستيدف ضعضعة االوضاع في األردن وتمزيق شمل االسرة الواحدة التي ىي 

، كذلك رفضو أي تنظيمات عسكرية في األردن ال (ٕٛ)كونيا خدمة كبرى لمصييونية وأىدافيا"
ولو" إن الجيش العربي في األردن ىو جيش فمسطين في تخضع لقيادة الجيش األردني بق
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تشكيمو وتكوينو وغاياتو من أجميا ينمو ويزيد فال مجال وال مكان إذن ألية تشكيمة عسكرية 
 .(ٜٕ)أخرى"

حدد الممك حسين موقف األردن من منظمة التحرير الفمسطينية في خطاب الى   
في قصر بسمان قائاًل" لقد أطمعتم عمى   ٜٙٙٔحكومتو في الخامس من كانون الثاني 

المباحثات بين األردن ورئيس منظمة التحرير الفمسطينية، وأني أود أن اقول لكم لكل من يود 
ندًا الى خطوط أساسية تمتزم بيا األردن وتعتنقيا كل أن يعمم، أن موقف األردن مست

الحكومات، ألنيا تتفق مع مقررات مؤتمرات القمة العربية، وتتفق مع مخططات القيادة العربية 
الموحدة وال مجال فييا لالجتياد والتفسير أو المزايدة، أو المناورة وال يمكن التخمي عنيا بأي 

اب الممك حسين ىذا فأن كافة نشاطات منظمة التحرير ، عمى أثر خط(ٖٓ)شكل من األشكال"
الفمسطينية في األردن قد توقفت، مما أدى الى قطع العالقات بين األردن ومنظمة التحرير 

 . (ٖٔ)الفمسطينية، وتجدد الحمالت االعالمية بين الطرفين مرة أخرى
ردن والمنظمة، تدخمت جامعة الدول العربية مجددًا لحل الخالف القائم بين األ      

فاجتمع وفد األردن مع وفد منظمة التحرير في مقر جامعة الدول العربية في القاىرة في 
، وقد نتج عن ىذا المقاء الذي تكفمت جامعة الدول العربية ٜٙٙٔالعاشر من كانون الثاني 

 برعايتو من أجل إيجاد حل لمخالف وقرر ما يأتي:
ابتداًء من تاريخ  المقاء وعدم التحريض إيقاف جميع وسائل اعالم الطرفين  -ٔ

 لكال الطرفين وعدىا نقطة ميمو كل الخالف الحاصل.
 تأجيل عقد المجمس الوطني الفمسطيني.  -ٕ
لقاء الطرفين في مقر جامعة الدول العربية في القاىرة في الحادي والعشرين   -ٖ

 . (ٕٖ)الستئناف المباحثات ٜٙٙٔمن شباط 
في  ٜٙٙٔالعربية في الحادي والعشرين من شباط عقد مجمس جامعة الدول       

، ووزير الداخمية عبد (ٖٖ)القاىرة بحضور أمين عام جامعة الدول العربية عبد الخالق حسونة
، ليعيد (ٖٗ)الوىاب المجالي وسفير األردن ورئيس منظمة التحرير الفمسطينية أحمد الشقيري

لكنو الحقيا بمذكرة توضيحية تعبر  أحمد الشقيري مطالبو السابقة التي عدت جوىر الخالف
عن رؤية منظمة التحرير الفمسطينية وذلك لتيدئة توتر ومخاوف األردن تجاه تمك المطالب 
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التي عبرت عن حسن النية تجاه األردن مؤكدًا أنيا ال طموح ليا في أن تمارس أي سمطة 
 .(ٖ٘)سياسية اقميمية في ضفتي األردن

عائية بين األردن ومنظمة التحرير الفمسطينية دون تواصمت الحرب االعالمية والد  
تحقيق شيء يذكر حتى توقيع اتفاقية دفاعية مشتركة بين األردن ومصر في الثالثين من أيار 

ٜٔٙٚ(ٖٙ). 
يبدو أن اصرار المنظمة في تنفيذ مطالبيا دون اعطاء أي مرونة تجاه تخفيف سقف    

أنو تدخل سافر في شؤون األردن الداخمية مما المطالب األمر الذي عدتو الحكومة األردنية 
زاد تمسكيم بحماية بمدىم مستغمة بذلك تقارب وجيات النظر بينيم وبين الحكومة المصرية 

 ازاء الوجود الفمسطيني عمى ارض األردن.
اتخذ الكيان الصييوني من عبور منظمة التحرير الفمسطينية والفصائل الفمسطينية    

ود ذريعة لكافة ىجماتيا عمى الحدود والقرى االمامية في محاولة شن ىجمات داخل الحد
الضغط عمى األردن في سبيل التشديد عمى الوجود الفمسطيني وتحركاتو في األردن ألنيم 
يعممون مستقبل وجود المنظمة في األردن، مما جعل العالقات بين األردن والمنظمة تدخل في 

، كما دفع بالكيان الصييوني الى (ٖٚ)عتداءات الصييونيةمرحمة التوتر الشديد والذي تمثل باال
تيديد األردن بالحرب إذا لم تتوقف ىجمات المنظمة والفدائيين المنطمقة من اراضي األردن، 
بذل األردن جيودىا لمنع رجال المنظمة من التسمل داخل الكيان الصييوني وال سيما عناصر 

تحرير، واتيمت حركة فتح األردن بإعاقة النشاط فتح، وأغمق األردن الحدود بوجو منظمة ال
 .  (ٖٛ)مع الكيان الصييوني وتصفية قضيتيم يالفدائي والتواطئ

أدعى "اشكول" أن الكيان الصييوني تعرض خالل تشرين االول وبداية تشرين الثاني 
الى ست عمميات شنيا الفدائيون من ارضي األردن واربع من اراضي سوريا وعممية  ٜٙٙٔ

واحدة من اراضي لبنان، ولما كان الكيان الصييوني ال يفرق في عدائيم لمعرب بين قطر 
وقطر ولما كانت سياستيم تقوم عمى تحمل المسؤولية لمبمد الذي تأتييم العمميات من اراضيو، 

، (ٜٖ)فقد عمدوا عمى حشد قوة عسكرية كبيرة عمى األردن بحجة انطالق العمميات من أراضيو
الفدائيين داخل الكيان الصييوني أعطت ذريعة من أجل االنتقام من األردن ولكن ىجمات 

أرضًا وشعبًا وبما فيو الفمسطينيون أنفسيم حتي قامت بعدة عمميات مخربة خالليا منشأة تابعة 
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لألردن، والسيما خسائر بشرية من مدنيين وعسكريين بحجة قواعد الفدائيين الفمسطينيين داخل 
 . (ٓٗ)األردن

عمى الكيان  ٜٙٙٔمن جانبيا أخذت حركة فتح لتصعيد العمميات، خالل العام       
الصييوني، وفي تصريح لحكومة الكيان الصييوني الذي أوضح من خالل سعي األردن دون 
تييئة الالجئين الفمسطينيين عسكريًا ضد الكيان الصييوني مما زاد حالة الخالف بين األردن 

ودخوليم مرحمة العداء وغمق مكاتب المنظمة والتشديد عمى ومنظمة التحرير وحركة فتح 
المصري الذي تبمور عن  -، ومع بداية التقارب السوري (ٔٗ)الوجود الفمسطيني داخل األردن

، تضاعف العمميات (ٕٗ)ٜٙٙٔاتفاقية مشتركة وقعيا الطرفان في الرابع من تشرين الثاني 
راضي األردنية، وحذرت منظمة التحرير العسكرية الفدائية ضد الكيان الصييوني من األ

الفمسطينية من بقاء سكان الضفة الغربية بدون سالح، وحممت األردن ما يتعرضون لو من 
 .(ٖٗ)االعتداءات ضد الكيان الصييوني

اعطت العمميات الفدائية لمفمسطينيين عبر االراضي األردنية مسوغات لمكيان 
صييوني المباغت عمى قرية السموع في محافظة الصييوني لميجوم البري والجوي لمكيان ال

مستخدمين فيو الدروع والطائرات مخمفين جرحى  ٜٙٙٔالخميل في الثالث من تشرين الثاني 
وقتمى من المدنيين وخسائر مادية وتدمير البيوت والمحال التجارية والمساجد والمستشفيات 

ا اصطدمت السيارة التي كانوا بذريعة أن ثالثة من جنودىم قتموا وأصيب ستة أخرون عندم
، وتضمنت االدعاءات القول إن آىل ٜٙٙٔيستغمونيا بمغم في الثاني عشر من تشرين الثاني 

 .(ٗٗ)قرية السموع استضافوا الفدائيين الذين زرعوا الغم وقدموا ليم المساعدة
ا صرح ناطق عسكري اردني تحرك قوة عسكرية أردنية من الخميل باتجاه السموع اال أني

اصطدمت قبيل وصوليا الى القرية بقوة العدو الصييوني كانت تكمن ليا في منطقة وعرة 
ونشب القتال بين القوة األردنية وقوات الكيان الصييوني انيا تمكنت من ايقاف العدو من قرية 

وقد نفذ الكيان الصييوني عمميتيم اليجومية خالل أربع ساعات ثم انسحبوا من  (٘ٗ)السموع
وقد كان اليدف من ىذا اليجوم الصييوني ىو خمخمة استقرار األردن، وبين العمميات القرية، 

 .(ٙٗ)االنتقامية الصييونية
بعد انتياء العممية اصدر الكيان الصييوني بيانًا جاء فيو" إن ىذا اليجوم االنتقامي 

فقط من كان ضروريًا، إلعطاء البرىان لألردن أن السالم ال يمكن أن يكون عمى جانب واحد 
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جانبيي خط اليدنة، وأن القرية التي ىوجمت كانت تستضيف المتسممين الذين يزرعون االلغام 
 ٜٙٙٔ، وقامت تظاىرات في الخامس عشر من تشرين الثاني (ٚٗ)في الكيان الصييوني"

، (ٛٗ)اصطدمت مع قوات االمن األردنية وفرض األردن منع التجوال في مدن الضفة الغربية
أوضح فيو  ٜٙٙٔالداخمية األردنية بيانًا في الخامس عشر من تشرين الثاني وأصدرت وزارة 

موقف األردن من التظاىرات التي قامت في القدس ونابمس والخميل عقب اعتداء الكيان 
الصييوني عمى قرية السموع وجاء فيو" فقد أرادت جماعات من المواطنين استنكارىا لمعدوان 

ي الباسل ومطالبتيا بالثأر من الكيان الصييوني بتظاىرات سممية الغادر وتقديرىا لمجيش العرب
 .(ٜٗ)قامت في بعض مدن األردن"

اال أن عناصر مخربة من االحزاب اليسارية المنحمة اندست في صفوف المتظاىرين    
فأخرجت ىذه التظاىرات عن ىدفيا النبيل، وأدت الى اعمال شغب وتخريب واطالق نار عمى 

لجيش، مما اضطر األردن الى فرض منع التجوال في بعض المدن، وكان رجال الشرطة وا
اسباب التظاىرات االحتجاج عمى عدم فاعمية الترتيبات الدفاعية عنيم، وىذا ما اشار الية 

قائاًل" إن غارة  ٜٙٙٔأحمد الشقيري في الخطاب الذي ألقاه في السادس من تشرين الثاني 
دعا في خطابو" الى إنشاء فرق شعبية لممقاومة الوطنية، الكيان الصييوني حققت أىدافيا" و 

وتدريب األفراد وتنظيميم وتسميح القرى األمامية، وأكد عجز األردن عن تسميح القري االمامية" 
كما أبدى استعداده لنقل جيش التحرير الى األردن ضمن المواقع التي تحددىا القيادة العربية 

 .(ٓ٘)الموحدة
ري الفرصة لشن حممة تحريضية ضد األردن عن طريق إذاعة اغتنم أحمد الشقي  

المنظمة في القاىرة ، إذ اعمن في احدى خطاباتو" أنو من الضروري تحرير األردن كشرط 
، وفي (ٔ٘)سابق لتحرير فمسطين"، كما دعا الى" الغاء الممكية في األردن واعالن الجميورية"

س في الثاني والعشرين من تشرين الثاني االجتماع الوطني الفمسطيني الذي عقد في نابم
 مطالبين األردن العمل عمى ما يأتي. ٜٙٙٔ
 االشتراك في اتفاقية الدفاع المشتركة المعقودة بين مصر وسوريا.  -ٔ
 تنظيم المقاومة الشعبية.  -ٕ
 عدم التعرض لمفدائيين.  -ٖ
 .(ٕ٘)التعاون مع منظمة التحرير الفمسطينية  -ٗ
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م األردن شكوى ضد الكيان الصييوني في األمم ومن اجل احتواء التوتر قد     
القاضي  ٜٙٙٔالمتحدة، والتي اصدرت قراراىا في الخامس والعشرين من تشرين الثاني 

، فضاًل عن اتيام (ٖ٘)شجب أعمال الكيان الصييوني، وحذرتيا من القيام بأعمال عدائية أخرى
اذل أمام الكيان الصييوني وعدم األردن لجمال عبد الناصر والقيادة العربية الموحدة، بالتخ

، ولكن رئيس وزراء الكيان الصييوني" (ٗ٘)مساعدة األردن في اليجوم عمى قرية السموع
اشكول" وصف القرار بأنو" متحيز" وأن مجمس األمن لم يبحث في اسباب التوتر قائاًل" ما دام 

ولة المعتدى عمييا أن مجمس األمن لم يتخذ اجراءات فعالة إليقاف المعتدي فأن من حق الد
 .(٘٘)ومن واجبيا أن تدافع عن نفسيا"

وقفت مصر وسوريا إلى جانب المنظمة في حمالتيا الدعائية ضد األردن، وقال    
الممك حسين" إن بعض حمفائنا العرب قاموا بمياجمتنا بداًل من أن يياجموا الكيان الصييوني 

 .(ٙ٘)ولم أتوقع رد فعل كيذا من جانبيم"
األردن عمى تمك الحمالت بالقول إنو من االجدر بمصر وسوريا أن تسمحا كذلك رد   

لمفدائيين بالدخول من أراضييا الى المناطق المحتمة، بدل أن تمنعيم من ذلك وتحرضيم عمى 
االنطالق من األردن، وأن األردن فعل كل ما كان بمقدوره أن يفعل، وكان يتوقع أن تيب 

مة واالتيامات اليو تجاه اعتداء وقع عميو، وأن الوضع في مصر لنجدتو بدل أن توجو المال
دول المواجية يجب أن يكون متماثاًل وليس من العدل والشرف أن يكون التصعيد عمى خط 

 . (ٚ٘)اليدنة مع األردن وحده
اتيم احمد الشقيري األردن بالتقصير في الدفاع عن القرى األمامية وتركيا بدون   

سالح أو حماية، ودعا الشقيري إلى إقامة دولة فمسطينية في األردن، كما أعمن الرئيس 
، ان تحرير األردن يعني تحرير فمسطين، وطالب باإلطاحة (ٛ٘)السوري نور الدين االتاسي
اإلعالم العربي الموم إلى األردن، دون االشارة إلى مسؤولية القيادة بالنظام األردني، ووجو 

 .  (ٜ٘)العربية الموحدة ولمجيوش العربية، ولم توجو الموم إلى العدو الصييوني
افتقرت القيادة العربية الموحدة لمعالجة مواقف عسكرية كالموقف الذي تعرضت لو      

ل األعضاء في القيادة العربية الموحدة، لم ييرع قرية السموع، كما أنو لم يكن احد من الدو 
لنجدة األردن، والوقوف إلى جانبو عسكريًا في تمك المحنة، وخالل االتيامات المضادة في 
الصحف واإلذاعة ضد األردن، لم يتوقف أي مسؤول لمتفكير والتأمل، حتى يكتشف الحقيقة، 
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مون بيا داخل عمق الكيان الصييوني وىي ان حركة فتح ونشاط المنظمة والعمميات التي يقو 
 .(ٓٙ)ىو السبب الرئيس لمعدوان عمى قرية السموع

كان آلثار اليجوم داخل األردن مقمقة لمغاية، وفضحت ضعف القوة العسكرية       
األردنية، وفجرت موجة عارمة من أعمال االحتجاج ضد النظام، وشعرت األردن أنيا 

عمميم في السموع تناقض مع تعيدىم السابق بسالمة  انخدعت من الكيان الصييوني، لكون
األردن، فإن اليجوم وقع يوم مناسبة عيد ميالد الممك حسين الحادي والثالثين إذ تكمم الممك 
حسين عن ىذا اليجوم" لقد خمق ىذا اليجوم فعاًل آثارًا مدمرة داخل األردن ذاتو، ألنو وأن 

ماًل تواطأ فيو أو رعاه األردن بأية طريقة أو شكل" كان عماًل انطمق من األردن فإن لم يكن ع
 .(ٔٙ)واطمقت المنظمة شعار" قبل تحرير تل أبيب ينبغي تحرير فمسطين"

في بعض  ٜٙٙٔتجددت التظاىرات ضد األردن في التاسع عشر من تشرين الثاني   
يب مدن األردن والعاصمة عمان، مما اضطر األردن لالستجابة لمطالب المتظاىرين وتدر 

، وفي مقابمة مع وصفي التل قمل من حجم الخسائر التي تعرض (ٕٙ)وتسميح القرى األمامية
ليا األردن جراء عممية السموع وتعيد األردن أنيا ستقوم بإعمار قرية السموع، وعمى الرغم من 
محاوالت األردن الرامية إلى تيدئة الرأي العام، إال أن التظاىرات تجددت في يوم الثالث 

في القدس تصدت ليا قوات الجيش األردني والشرطة األردنية،  ٜٙٙٔشرين تشرين الثاني والع
وفي اليوم نفس خرجت تظاىرات في مدينة رام اهلل واشتبكوا مع قوات الجيش األردني 

، وصف احمد الشقيري الممك حسين" قاتل وعدو االسالم (ٖٙ)واستمرت خمس ساعات
 .(ٗٙ)والعروبة"
وضح  ٜٙٙٔذي ألقاه الممك حسين في األول من كانون األول وفي خطاب العرش ال  

فيو جيود األردن في مجال تسميح القرى األمامية وتحصينيا، واستعرض موقف األردن من 
القضية الفمسطينية عامة، ومنظمة التحرير الفمسطينية خاصة، فأكد عمى دور األردن من 

وة ودعم الحق العربي في فمسطين، وأضاف" القضية الفمسطينية بالحشد والبناء واالعداد والق
بأن مجمس األمة عمى عمم بيذه السياسة، والحكومة تسترشد بقرار المجمس الذي عقد في 

، وذكر بدور األردن من قيام منظمة التحرير الفمسطينية ٜٙٙٔالسادس عشر من تموز 
، كما أشار الممك الى ودعميا إال أنيا انحرفت عن ميثاقيا وزجت نفسيا في الخالفات العربية"

دور األردن في المحافل الدولية إلبراز الحق العربي في االمم المتحدة، فضاًل عن دفاعيا عن 
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عمى  ٜٙٙٔ، ورد مجمس النواب في السابع من كانون االول (٘ٙ)القضايا العربية االخرى
ك الممك خطاب العرش مؤكدًا تأييده لسياسة األردن من منظمة التحرير، وأن المجمس يشار 

رأيو بأن المنظمة قد تحولت عن ميثاقيا الغاية التي قامت من اجميا، وقد زجت نفسيا في 
 .(ٙٙ)الخالفات وشجعت لحمالت تحريضية عمى األردن

ىذه التطورات دفعت أحمد الشقيري رئيس منظمة التحرير الفمسطينية الى زيارة سوريا 
لمسؤولين العسكريين والمدنيين وعمى اجتمع خالليا با ٜٙٙٔفي الخامس من كانون االول 

 .(ٚٙ)رأسيم رئيس الجميورية نور الدين االتاسي
االمر الذي دفع نور الدين االتاسي الى القاء خطاب في السابع من كانون االول    
من شرفة دار الحكومة امام الجماىير دعاىم الى أن يثوروا عمى النظام في األردن  ٜٙٙٔ

دفاع عن الضفة الغربية، معارضًا موقف األردن من المنظمة قائاًل" لقد معتبرًا سوريا ممزمة بال
داست قوات العرش األردني عمى ضميرىا القومي، وعمى ضميرىا االنساني حيث انطمقت 
تطارد الفدائيين، وكانت الطعنات تتوالى عمى ىؤالء االبطال من حيث ينبغي أن يأتييم 

مية بين المنظمة واألردن بالتصاعد وفي رسالة ، وىكذا اخذت الحمالت االعال(ٛٙ)العون"
وجييا أحمد الشقيري الى الجيش والشعب األردني بمناسبة عيد الفطر في الثامن عشر من 

ىاجم فييا الممك حسين وحكومة األردن، وناشد الجيش الذي وصفو  ٜٚٙٔكانون الثاني 
العمل الفدائي ورمي  بجيش التحرير الفمسطيني بضرورة االستعداد، واتيم األردن بضرب

الفدائيين في السجون والتقصير في تسميح المدن والقرى االمامية، وأضاف بأن األردن" أصبح 
 . (ٜٙ)سجنًا كبيرًا"
تحسنت العالقات األردنية مع المنظمة بعد زيارة مفاجئة التي قام بيا الممك حسين   

، وتوقيع اتفاقية الدفاع المشترك مع مصر، توسط جمال ٜٚٙٔلمقاىرة في الثالثين من أيار 
عبد الناصر وتمت المصالحة بين احمد الشقيري واألردن وتوقفت الحمالت اإلعالمية بين 

 .(ٓٚ)حريراألردن ومنظمة الت
نستنتج من ذلك ان األردن كان عازم عمى التوفيق بين ما تريده منظمة التحرير 
الفمسطينية وبين طموحات الدول العربية المواجية لمكيان الصييوني والسيما مصر التي كانت 
تأمل منح األردن لممنظمة دورًا اكبر لتنظيم عممياتيا في القرى عمى خط التماس مع الكيان 

 ي.الصييون
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 النتائج: 

 والسياسة لمتاريخ وكان مصيرية عالقة بأنيا الفمسطينية األردنية العالقات اتسمت  -
 الفمسطينية لمقضية حل ايجاد تجاه األردني الموقف أن وجدنا ولكننا فييا دور والجغرافية
 عمل نشوئو ومنذ فاألردن تربطيما، التي المصيرية العالقة تمك ومستوى يرتقي ال وتسويتيا

 عمى بالمحافظة تمثمت التي الخاصة ومصالحو يتناسب بما الفمسطينية القضية تسوية عمى
 ذلك كان لو حتى حسابو، عمى الفمسطينية لمقضية حل دون والحيمولة ووجوده، السياسي كيانو
 .الفمسطينية القضية تصفية حساب عمى

 الكيانية مقوماتو الفمسطيني الشعب افقدت ٜٛٗٔ حرب عمى ميمة نتائج ترتبت لقد -
 في وأسيمت الفمسطينية، القضية عمى العربية الوصاية وفرضت والشعب، والسيادة كاألرض
 الشعب توزع نتيجة الخمسينيات حقبة في الفمسطيني والكيان باليوية اإلحساس ضعف

 واألحزاب الحكومات بين فمسطين أبناء والء وتشتت المجاورة، العربية االقطار عمى الفمسطيني
 وىي الفمسطيني السياسي المسرح عمى الفمسطيني الكيان إرىاصات بدأت وعندما العربية،
 الفمسطينية النزعة اخذت وغيرىا الفمسطيني، الوطني التحرير وحركة فمسطين، عموم حكومة
 شعار من بدال العربية الوحدة إلى الطريق فمسطين تحرير شعار فمسطين ابناء ورفع تقوي
 .فمسطين تحرير إلى الطريق العربية الوحدة

 عام ظيورىا منذ أصبحت الفمسطينية التحرير منظمة أن تبين الدراسة خالل من -
 اتخاذ عمى أجبرتو إذ والخارجية الداخمية األردن قرارات في المؤثرة العوامل من ٜٗٙٔ
، البحث موضوع مدة طول ونشاطاتيا مطالبيا لمواجية الداخمي الصعيد عمى عدة إجراءات
 بعض مع بالتعاون إعالمياً  عميو الضغط خالل من الخارجية قراراتو عمى تأثير ليا وكان
 إلى األردن دفع مما، األردن ضد الفمسطينية الغالبية ذي األردني الشعب لتأجيج العربية الدول
 إلى ٜٚٙٔ حزيران حرب دخول قرار اسوءىا كان العام الرأي تيدئة بيدف خطوات اتخاذ
 تحت الغربية الضفة سقوط إلى أدى الذي األمر، مسبقة استعدادات دون وسوريا مصر جانب
 مستشاريو وبعض حسين الممك كان إذ، فقط يومين غضون في الصييوني الكيان احتالل
 .الحرب في يسيموا لم إذا والخيانة بالتواطؤ يتيموا أن أو، ضدىم ثورة حدوث من يخشون

 االحاالت
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في ختام اجتماعات  ٜٗٙٔأيار  ٕٛأعمن عن قيام منظمة التحرير الفمسطينية برئاسة أحمد الشقيري في  (ٔ)

دار  المؤتمر الفمسطيني األول الذي عقد في القدس لتبنى شؤون الشعب الفمسطيني وقيادتو لتحرير فمسطين. 
، ٕ٘٘، تصنيف، ٛٚلممف ، رقم إٚٔٓ، عام ٜٜٗٔ -ٜٛ٘ٔالكتب والوثائق، وكالة األنباء العراقية، 

، ٔ، مؤسسة الدراسات الفمسطينية، طٜٗٙٔ؛ جورج خوري نصراهلل، الوثائق الفمسطينية العربية لعام ٘ٔص
؛ صحيفة، ٜٗٙٔأيمول  ٙ، ٜٖٕٚٛ؛ صحيفة، االىرام، مصر، العددٚ، ص٘بيروت، د.ت، رقم الوثيقة 
؛ نظام ٜٗٙٔأيمول  ٙ، ٕٔٙٛ، العدد ؛، صحيفة، النيارٗٙٔأيمول  ٙ، ٕٓ٘الجميورية، العراق، العدد 

، كانون األول ٛٗ محمود بركات، مؤتمرات القمة العربية وقضية فمسطين، مجمة شؤون فمسطينية، العدد
؛ محسن محمد صالح، القضية الفمسطينية خمفياتيا التاريخية وتطوراتيا المعاصرة، مركز ٕٛٔص، ٜٙٛٔ

مؤسسة الدراسات  ،ٜٗٙٔلمقضية الفمسطينية لعام ؛ الكتاب السنوي ٖٚ، صٕٕٔٓالزيتونة، بيروت، 
عبد القادر ياسين ومجموعة باحثين، منظمة التحرير الفمسطينية،  ؛ٕٚص ،ٕٜٚٔ، ٔالفمسطينية، بيروت، ط

 .ٖٗص، ٜٕٓٓالمستقبل، الباحث لمدراسات، بيروت،  –العالقات  -التاريخ 
في الجامعة األمريكية في بيروت، ثم عاد  درس ٜٛٓٔ أحمد الشقيري سياسي فمسطيني، ولد في لبنان (ٕ)

، التحق في معيد الحقوق في القدس عام، اختارتو الحكومة السورية ليكون مستشارًا ٕٜٚٔإلى فمسطين عام 
، ثم عاد إلى مصر وىناك شغل منصب مدير الشؤون الفمسطينية ٜٓ٘ٔفي بعثتيا لدى االمم المتحدة عام 

، تفرغ لمكتابة، ولو ٜٚٙٔئيسًا لمنظمة التحرير الفمسطينية، ثم استقال عام الدول العربية، وأصبح ر  في جامعة
. وسام حسين عبد ٜٓٛٔالعديد من المؤلفات، أىميا قضايا عربية، العرب من القمة إلى اليزيمة، توفي عام 
حة ، اطرو ٜٚٙٔ -ٜٛٓٔالرزاق عبود، أحمد الشقيري حياة ودوره عمى صعيد القضية العربية  الفمسطينية 

أيمول  ٕٔ، ٕٓٓٗٛ؛ االىرام، العدد ٜٕٓٓدكتوراه" غير منشوره" كمية التربية، الجامعة المستنصرية، 
عصام الصالح،  ؛ٜٕت، ص -م، د -؛ أحمد عصام عودة، الممف الكامل لمسيرة القمة العربية، دٜٗٙٔ

 .ٙٙ، صٖٜٚٔعام  ،ٖٕسياسة الممك حسين الفمسطينية ببياناتو، مجمة شؤون فمسطينية، بيروت، العدد 
اشتركت في المؤتمر وفود جميع الدول األعضاء في جامعة الدول العربية ىم. الممك حسين، الرئيس  (ٖ)

جمال عبد الناصر، الرئيس عبد السالم محمد عارف، الرئيس أحمد بن بيال، الفريق أبراىيم عبود، رئيس 
ة، األمير فيصل بن عبد العزيز نائبًا عن الممك وزراء تونس الباىي األدغم نائبًا عن الرئيس الحبيب بورقيب

سعود، الرئيس أمين الحافظ، الرئيس عبداهلل السالل، األمير عبداهلل السالم الصباح، الرئيس شارل حمو، الممك 
 ٙ، ٜٖٕٚٛادريس  السنوسي، األمير عبداهلل نائبًا عن الممك الحسن الثاني، احمد الشقيري. االىرام، العدد 

؛ سميمان موسى، تاريخ األردن في القرن ٜٕٗٙأيمول  ٙ، ٜٗٗٔ؛ صحيفة النداء، العدد ٜٗٙٔأيمول 
نظام محمود بركات،  ؛ٓٛ، صٜٜٙٔ، ٔ، مطبعة المحتسب، األردن، طٕ، جٜٜ٘ٔ -ٜٛ٘ٔالعشرين

  .ٜٕ؛ أحمد عصام عودة، المصدر السابق، صٕٚٔمؤتمرات القمة العربية المصدر السابق، ص
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؛ جريدة ٜٗٙٔأيمول  ٕٔ، ٕٓٓٗٛ؛ االىرام، العدد ٔٗ، صٖ٘ٛ، تصنيف ٔٔٗمف د. ك. و، رقم الم (ٗ)

 ،ٜٔٚٔدار العود، بيروت،  ،اليزيمة الى القمة من الشقيري، ؛ أحمدٜٗٙٔأيمول  ٕٔ، ٛٔٙٛالنيار، العدد 
 .ٕٛٔص

 الكتاب ؛ٜٗٙٔأيمول  ٕٔ، ٓٓ٘ٔ؛ صحفة النداء، العدد ٜٗٙٔأيمول  ٕٔ، ٕٙ٘الجميورية، العدد  (٘)
 .ٜٚص ،ٜٗٙٔ لعام الفمسطينية لمقضية السنوي

 .ٔٛسميمان موسي، تاريخ األردن في القرن العشرين، ص ؛ٕٓٓٗٛاالىرام، العدد  (ٙ)
، في عمان، وتمقى عمومو األولية في عمان، وبعدىا تابع عمومو في كمية ٖٜ٘ٔولد عام  .الممك حسين (ٚ)

 سكرية البريطانية، نودي بو ممكًا عمى البالد كمية سان ىرست الع من، تخرج باإلسكندريةفكتوريا 
توفي  ،ٖٜٚٔوحرب  ،ٜٓٚٔ، وأحداث ٜٚٙٔ، حكم األردن قرابة نصف قرن تخمميا حرب ٖٜ٘ٔعام =

، ٜٛٛٔ -ٜٗٚٔموقف األردن من القضية الفمسطينية ، عبد شالل الدليمي ، دحام فرحانٜٜٜٔعام 
أسد األردن حياة  ؛ افي شاليم،ٕٔ، صٕ٘ٔٓ بغداد، اطروحة دكتوراه" غير منشوره" كمية اآلداب، جامعة

، ٕٔٔٓحسين في الحرب والسالم، ترجمة. سميمان عوض العباس، مركز االبحاث األردن، عمان، 
 .ٕٗٗص

الممك حسين  سياسةصالح، ال؛ عصام ٖٓ، صالمصدر السابقدحام فرحان عبد الحميد شالل الدليمي،  (ٛ)
 .ٙٙ، صالفمسطينية، المصدر السابق

، أطروحة ٖٜٚٔ-ٜ٘ٙٔ، القضية الفمسطينية في جامعة الدول العربية يعموانال عمي عمي حسين (ٜ)
الكيان الفمسطيني، ؛ عصام سخيني، ٕٕٚ، صٕٗٓٓ، كمية اآلداب، جامعة بغداد، ،" غير منشورة"دكتوراه

 .ٖ٘، صٜ٘ٚٔكانون الثاني  ،ٔٗ -ٔٗمجمة شؤون فمسطينية، االعداد 
، العمواني عمي حسين ؛ٜٙاسة الممك حسين الفمسطينية، المصدر السابق، صعصام الصالح، سي (ٓٔ)
 .ٖٕٚسابق، صالمصدر ال
، ٜٔٚٔعز الدين عمي الخير، المقاومة الفمسطينية وحق تقرير المصير، مطبعة المواء، بغداد،  (ٔٔ)

 .ٕٛٔص
الفمسطينية  االردنية، العالقات تاريخ، عميش عقمو ؛ سميمانٜ٘ٙٔحزيران  ٕ، ٕٕٚٙٛاالىرام، العدد  (ٕٔ)

؛ حسين الشعبي، عشر ٕٔٓٓاطروحة دكتوراه" غير منشوره"، معيد التاريخ العربي،  ،ٜٛٛٔ -ٜٙٔٔ
سنوات من الصراع بين الحكم األردني ومنظمة التحرير الفمسطينية، مجمة شؤون فمسطينية، بيروت، االعداد 

اصيل المؤتمر الفمسطيني األول ينظر: ؛ لالطالع عمى تفٕٛٓ، صٜ٘ٚٔ، كانون الثاني، شباط ٕٗ -ٔٗ
 .ٕٛٔنظام محمود بركات، المصدر السابق، ص

، مؤسسة الدراسات الفمسطينية، بيروت، ٜ٘ٙٔجورج خوري نصراهلل، الوثائق الفمسطينية العربية لعام  (ٖٔ)
ينية االستراتيجية األردنية وارتباطيا بالقضية الفمسط، عبد الرحيم الخاليمة ؛ أحمدٕٕ، صٜٛٙٔ، ٔط
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المصدر السابق، ، الدين ؛ عزٕٖٔ -ٖٔٔ، ٜٜٛٔ، ٔ، المطابع العسكرية، عمان، طٜٜٙٔ -ٕٜٔٔ
 .ٕٙٚص

 ،ٜٛٙٔ، ٔبيروت، ط ،مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،ٜ٘ٙٔلعام  لمقضية الفمسطينية الكتاب السنوي (ٗٔ)
؛ عمي محافظة، أبحاث وآراء في تاريخ األردن ٕٕٛ، صٜ٘ٙٔ؛ اليوميات الفمسطينية لعام ٘ٙٔص

 .ٕ٘ٓ، صٜٜٛٔ ،ٔط دار الفارس لمنشر والتوزيع، عمان، الحديث،
(ٔ٘) peter Gubser, Jordan Crossroads of Middle Eastem Events, Boulder, 

publisher, 1986,p.98.. 
سييال سميمان الشمبي، العالقات  ؛ٔٛٗ، صٛٙٔ، رقم الوثيقة ٜ٘ٙٔالعربية لعام  الوثائق الفمسطينية (ٙٔ)

 . ٜٕٔ، صٕٙٓٓ، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ٜٚٙٔ -ٜٔ٘ٔالبريطانية  -األردنية
 Clinton Bailey, Jordan,s(2).ٕٓٔص ؛ٖٚ، صٜ٘ٙٔالكتاب السنوي لمقضية الفمسطينية لعام  (ٚٔ)

Palestinian Challenge 1948- 1983; A political History, Boulder, publisher 
Westtview, 1984, p, 23. 

، ٛٙٔ، رقم الوثيقة ٜ٘ٙٔالوثائق الفمسطينية العربية لعام ؛ ٕٗ، تصنيف ٔٔٗد. ك. و، رقم الممف  (ٛٔ)
التحرير  ، دائرة الثقافة، منظمةٜٚٛٔ -ٜٖٛٔ؛ وثائق فمسطينية، مائتان وثمانون وثيقة مختارة ٜٙٔص

؛ غصون كريم ٜ٘ٙٔأيمول  ٗٔ، ٓٚٔٔ؛ جريدة، الوقائع العراقية، العدد ٕٔٗ، صٜٚٛٔالفمسطينية، 
، أطروحة دكتوراه" غير ٜٓٚٔ -ٜٛ٘ٔمجذاب الربيعي، التطورات واالتجاىات السياسية الداخمية في األردن 

 .ٜٙٔ، صٕٗٔٓمنشوره" كمية التربية" أبن رشد" جامعة بغداد، 
؛ سميم العويص، أألردن وحق ٜٙٔ، صٖٛٗ، رقم الوثيقة ٜ٘ٙٔق الفمسطينية العربية لعام الوثائ (ٜٔ)

   .ٖٖ، صٜٛٛٔفمسطين في تقرير المصير، دراسة وثائقية، د. م، 
، اشترك في حرب ٖٜٛٔتخرج من الكمية العسكرية  ٜٜٔٔعبد الحكيم عامر. عسكري مصري ولد عام  (ٕٓ)

، وقد تولى منصب نائب رئيس ًٖٜ٘ٔا لمقوات المسمحة برتبة لواء عام في فمسطين، أصبح قائدًا عام ٜٛٗٔ
 ٜٚٙٔوقد ارتبط بأخطاء عسكرية التي ارتكبت في حرب  ٜٚٙٔحزيران  ٜالجميورية استقال من ميامو في 

، دراسة تحميمية، ٖٜٚٔ -ٜٚٙٔالفمسطينية  -، نورا رائد حسين، العالقات األردنيةٜٚٙٔتوفي في أيمول 
 .ٖٖ، صٕٗٔٓستير" غير منشوره" كمية التربية لمبنات، جامعة بغداد، رسالة ماج

سميمان موسي، تاريخ األردن في  ؛ ٚ٘، صٜ٘، رقم الوثيقة ٜ٘ٙٔالوثائق الفمسطينية العربية لعام  (ٕٔ)
 .ٜٚالقرن العشرين، ص

اورين، ستة أيام  ميشيل ب. اورين،؛ ٖٕٕ. صٜٙ٘، رقم الوثيقة ٜ٘ٙٔالوثائق الفمسطينية العربية لعام  (ٕٕ)
شرق اوسط الجديد، ترجمة، إبراىيم الشيابي، منتدى سور االزبكية،  وصناعة ٜٚٙٔمن الحرب، حزيران 

 .ٚٙ، صٕ٘ٓٓ، ٔالسعودية، ط
 .ٖٚ، صٜ٘ٙٔ؛الكتاب السنوي لمقضية الفمسطينية لعام ٚٙسابق، صالمصدر الميشيل ب. اورين،  (ٖٕ)
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؛ أحمد الشقيري من القمة الى ٖٖٖ، صٜٛٔ، رقم الوثيقة ٜ٘ٙٔالفمسطينية العربية لعام  الوثائق (ٕٗ)

 .ٗٓٔ، صٜٔٚٔاليزيمة، دار العود، بيروت، 
؛ الكتاب السنوي لمقضية الفمسطينية لعام ٜ٘ٙٔتشرين األول  ٔ، ٚٛٔٔالوقائع العراقية، العدد  صحيفة، (ٕ٘)

  .ٖٚ، صٜ٘ٙٔ
 .ٚٙسابق، صالمصدر الميشيل ب. اورين،  (ٕٙ)
، ٜ٘ٙٔ؛ الكتاب السنوي لمقضية الفمسطينية لعام ٜ٘ٙٔكانون األول  ٗ، ٜٖٚٚجياد، العدد جريدة ال (ٕٚ)

   .٘ٚص
 ، مؤسسة الدراسات الفمسطينية، بيروت،ٜٙٙٔجورج خوري نصراهلل، الوثائق الفمسطينية العربية لعام  (ٕٛ)
، مركز ٜ؛ اليوميات الفمسطينية، منظمة التحرير الفمسطينية، جٕ٘، صٖٗ، رقم الوثيقة ٜٔٚٔ ،ٔط

 . ٖٗ٘، صٜٙٙٔاالبحاث، بيروت، 
 Hal Kousut. Lsrael and the؛ ٜٖص ،ٖٗرقم الوثيقة  ،ٜٙٙٔالعربية لعام  الفمسطينية الوثائق (ٜٕ)

Arabs. The June 1967, facts on File, New youfk, 1968. 
؛ اليوميات الفمسطينية، منظمة التحرير ٘ٗ، صٖٚ، رقم الوثيقة ٜٙٙٔالوثائق الفمسطينية العربية لعام  (ٖٓ)

   .ٗٙالفمسطينية، المصدر السابق، ص
كانون  ٙ، ٖ٘ٓٛ؛ صحيفة الجياد، العدد ٖ٘، ٓٗ، رقم الوثيقة ٜٙٙٔالوثائق الفمسطينية العربية لعام  (ٖٔ)

   .ٜٙٙٔالثاني 
وقع عمى ىذا االتفاق عن الجانب األردني عبد الوىاب المجالي وزير الداخمية وأنور الخطيب وممثل  (ٕٖ)

األردن في جامعة الدو العربية، أما الوفد الفمسطيني، أحمد الشقيري عن منظمة التحرير الفمسطينية  وابراىيم 
عمييا عبد الخالق حسونو أمين عام  ابو ستة واعضاء المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية، وشيد

جامعة الدول العربية، واعادت المنظمة تكرار المطالب السابقة نفسيا التي كانت تطالب بيا. ينظر. د. ك. 
، ٗٗ، رقم الوثيقة ٜٙٙٔ؛ الوثائق الفمسطينية العربية لعام ٖٕ، صٕٓٓٔ، تصنيف ٓٙٚو، رقم الممف

فمسطينية، تأسيسيا، مساراتيا، مركز االبحاث، منظمة التحرير ؛ اسعد عبد الرحمن، منظمة التحرير ال٘ٗص
؛ مصطفى ناجح محمد العمواني، النشاط السياسي الفمسطيني في األردن ٜٓٔ، صٜٛٚٔالفمسطينية، 

   .ٔٗ، صٜٕٔٓ، رسالة ماجستير" غير منشوره"، كمية التربية، جامعة تكريت، ٜٗٚٔ – ٜٗٙٔ
، وعين وزيرًا ٜٙٗٔ، كان محافظ االسكندرية عام ٜٛٛٔىرة عام عبد الخالق حسونة: ولد في القا (ٖٖ)

، وأصبح أمين العام لمجامعة ٕٜ٘ٔ، ثم  أصبح وزيرا لممعارف عام ٜٓ٘ٔ-ٜٜٗٔلمشئون االجتماعية من 
. عبد الوىاب الكيالي، موسوعة السياسة، ٕٜٜٔتوفي  ٕٜٚٔعزام، وبقي حتى عام  الرحمنالعربية بعد عبد 

الفمسطينية  -نورا رائد حسين، العالقات األردنية  ؛ٛ٘ٛص سات العربية لمنشر، بيروت،مؤسسة الدرا ،ٖج
، ٕٗٔٓكمية التربية لمبنات، بغداد،  " غير منشوره"،، دراسة تحميمية، رسالة ماجستيرٖٜٚٔ-ٜٚٙٔ
 الفمسطينيةلمقضية  السنوي الكتاب؛ ٜٓصسابق، المصدر الأحمد الشقيري من القمة إلى اليزيمة، ؛ ٖٚٔص
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 Theodore Draper, lsrael and world؛ ٜٕ ،ٔط ،، مؤسسة الدراسات الفمسطينية، بيروتٜٙٙٔلعام 
politics Roots of the third Arab-lsraeli war, London , martin Secker Warburg 

Limited 1968,p.37. 
حصل عمى شيادة البكالوريوس في ، في مدينة الكرك األردنية ٕٜٗٔعبد الوىاب المجالي. ولد عام  (ٖٗ)

القانون من جامعة دمشق، شغل مناصب رفيعة، منيا نائب لرئيس الوزراء ومناصب وزارية متعددة لمدفاع 
، المؤسسة ٘. عبد الوىاب الكيالي، موسوعة السياسة، جٜٜٔٔواالقتصاد الوطني والداخمية والنقل، توفي في 

 .ٖٖٓ، ص ٜٜٜٔ، ٗالعربية لمدراسات والنشر، بيروت، ط
 .ٙ٘ص ،ٚٚرقم الوثيقة  ،ٜٙٙٔالعربية لعام  الفمسطينية الوثائق (ٖ٘)
مؤسسة الدراسات الفمسطينية، بيروت،  ،ٜٚٙٔالعربية لعام  الفمسطينية الوثائقجورج خوري نصراهلل،  (ٖٙ)

الكتاب ؛ ٜٚٙٔأيار  ٖٔ، ٜٙٛ؛ صحيفة الثورة العربية، العراق، العدد ٖٜٕ ،ٕٓٔ، رقم الوثيقة ٜٜٙٔ
 .ٕٗٔ، صٜٜٙٔ، ٔ، مؤسسة الدراسات الفمسطينية، بيروت، طٜٚٙٔالسنوي لمقضية الفمسطينية لعام 

قامت بعممية ، حيث ،ٜ٘ٙٔ من كانون الثاني الصييوني في االول الكيان ضد الفدائية بدأت العمميات (ٖٚ)
ن عين بون عمى الضفة تيدف الى نسف أنابيب المشروع الصييوني لنقل المياه في الكيان الصييوني م

الغربية لنير األردن، وبعدىا وقعت عشرات العمميات ونفذت جميعًا تسمال من األردن فما كان من الكيان 
، وعندما عمم ٜ٘ٙٔالصييوني أال وقامت بعممية عسكرية انتقامية واسعة النطاق ضد قمقيمية وجنين في أيار 

القاىرة لحضور اجتماع مجمس الدفاع العربي المشترك الذي رئيس الوزراء وصفي التل بيذه العممية وكان في 
يضم وزراء الدفاع والخارجية قال" لقد بدأت معركة الضفة الغربية وىذه مقدمتيا وبعدىا استمرت العمميات 

. ينظر. محمد أحمد المحافظة، المممكة األردنية الياشمية، ٜٙٙٔوزادت حدتيا في االشير االخيرة من عام 
 .ٕٛٚ، صٕ٘ٓٓ، عمان، ٜٜٙٔ -ٜٙٗٔصينيا في عشرين عامًا بناؤىا وتح

حسن جمعة صالح، القضية ؛ ٙ٘ٛ، صٖٔٗ، رقم الوثيقةٜٙٙٔالوثائق الفمسطينية العربية لعام  (ٖٛ)
، ٕٕٔٓالفمسطينية خمفيتيا التاريخية وتطوراتيا المعاصرة ، مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات، بيروت، 

واحداث سبعين عامًا من تاريخ األردن الحديث" سيرة حياة"  تراثاهلل المؤمني، عبد الكريم عبد ؛ ٛٛص
 .ٚٔٔ؛ سميمان موسى، تاريخ األردن في القرن العشرين، صٕٖ٘، صٕٔٔٓعمان، 

تيسير النابمسي، االحتالل االسرائيمي لألراضي العربية، مركز االبحاث، منظمة التحرير الفمسطينية،  (ٜٖ)
  .ٓٔٔ، صٜ٘ٚٔبيروت، 

عز الدين عمي الخير، المصدر  ؛ٚ٘ٛ، صٖٔٗ، رقم الوثيقةٜٙٙٔالوثائق الفمسطينية العربية لعام  (ٓٗ)
 . ٜٙالسابق، ص

في التسوية العربية االسرائيمية، مجمة دراسات اقميمية، جامعة  خميل أبراىيم الحيطي، دور األردن (ٔٗ)
 .ٗٗٔ، صٜٙٙٔالفمسطينية لعام  ؛ الكتاب السنوي لمقضيةٗٔ، صٜٕٓٓ، تموز ٘ٔالموصل، العدد 
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، استجابة لرغبة ٜٙٙٔعقدت اتفاقية الدفاع المشتركة بين مصر وسوريا في الرابع من تشرين الثاني  (ٕٗ)

الشعب العربي في كل البمدين في توحيد جيودىما لمواجية أي اعتداء خارجي عمى أي منيما، وقد تضمنت 
أكد البمدان أن أي اعتداء مسمح يقع عمى أي دولة منيما أو  االتفاقية أحدى عشر مادة، وبموجب االتفاقية

قواتيما المسمحة بمثابة ىجوم عمى أي واحد منيما عمى الدولة االخرى أن تتخذ كافة التدابير بما في ذلك 
؛ أمين عواد ٛٓ٘، صٜٙٙٔاستخدام القوات المسمحة لرد االعتداء. ينظر. الوثائق الفمسطينية العربية لعام 

، ٜٜٛٔ، ٔني حسن، التحدث واالستقرار السياسي في األردن، الدار العربية لمتوزيع والنشر، عمان، طمينا ب
 .ٕٗم، ص نزار كنعان وعبد الرحمن ريحاوي، األردن في عيد الحسين، بيروت، د.؛ ٕٓٔص

النشر، عمان، أمين عواد مينا بني حسن، التحدث واالستقرار السياسي في األردن، الدار العربية لمتوزيع و  (ٖٗ)
 .ٕٗم، ص نزار كنعان وعبد الرحمن ريحاوي، األردن في عيد الحسين، بيروت، د.؛ ٕٓٔ، صٜٜٛٔ، ٔط
كم الى الجنوب من مدينة الخميل،  ٗقرية السموع، قرية عربية في الضفة الغربية من األردن عمى بعد  (ٗٗ)

، ٖٖٓٔحوالي  ٜٔٙٔوىي قرية زراعية تعتمد عمى مياه االمطار، يبمغ عدد سكانيا حسب تعداد عمم 
ط الفدائيين بسبب نشا ٜٙٙٔتعرضت الى ىجوم من قبل الكيان الصييوني في الثالث من تشرين الثاني 

؛ صحيفة الجياد، العدد ٔٗٚ، صٖٛ٘، رقم الوثيقة ٜٙٙٔالوثائق الفمسطينية العربية لعام المستمر. ينظر. 
، ٜٜٛٔ؛ سعد سعدي، معجم الشرق االوسط، دار الجميل، بيروت، ٜٙٙٔتشرين الثاني  ٗٔ، ٚٙٓٗ
 . ٕٕ٘ص

مقاومة الفمسطينية، المصدر السابق، ؛ عز الدين عمي الخير، الٖٗ، صٜٚٙٔالوثائق االردنية لعام  (٘ٗ)
 .ٕٗٛنزار كنعان، المصدر السابق، ص ؛ٜٙص

تيسير النابمسي، االحتالل اإلسرائيمي األراضي العربية، مركز ابحاث منظمة التحرير الفمسطينية، بيروت،  (ٙٗ)
 .ٜٕٔص، ٜٙٙٔالكتاب السنوب لمقضية الفمسطينية لعام  ؛ٓٔٔ، صٜ٘ٚٔ

 سميمان ؛ٜٖٔ، صٜٓٚٔت األمم، ترجمة مروان خير، مكتبة الزيتونة، بيروت، مايمز كوبالند، لعب (ٚٗ)
 .ٛٔٔ، صٕج األردن في القرن العشرين، تاريخ موسى،

؛ عيسى الشعبي الكيانية الفمسطينية، ٘٘ٛ، صٖٔٗرقم الوثيقة ، ٜٙٙٔلعام  الوثائق الفمسطينية العربية (ٛٗ)
 .ٕٗٔالمصدر السابق، ص

؛غازي ربايعة، االستراتيجية والقوتين العظميين في ٜٙٙٔ، تشرين الثاني ٕٕ، ٓٓٔٗالجياد، العدد  (ٜٗ)
 ،ٜٙٙٔلعام  لمقضية الفمسطينية الكتاب السنوب؛ ٕٜ، صٜٔٛٔ، د. م، ٜٓٛٔ -ٜٚٙٔالشرق االوسط 

 . ٖٔٔص
ك المممكة األردنية ؛ محمد عزت نصراهلل، الحسين ممٜٙٙٔ، تشرين الثاني ٕٕ، ٓٓٔٗالجياد، العدد  (ٓ٘)

؛ سميمان موسى، تاريخ األردن في ٜٔ، صٜٚٛٔ، ٔالياشمية، مينتي كممك، مؤسسة مصر لمتوزيع، ط
 .ٔٛٔ؛ غصون كريم، المصدر السابق، صٜٔٔ، صٕالقرن العشرين، ج

 .ٚٗٔص، ٜٙٙٔالفمسطينية لعام  لمقضية السنوي الكتاب (ٔ٘)
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 النظرية فتح بين ؛ ىاني الحسن،ٕٔٛ، صٕٓٗ، رقم الوثيقة ٜٙٙٔالوثائق الفمسطينية العربية لعام  (ٕ٘)

 . ٛٔ، صٕٜٚٔ، حزيران، ٚالعدد ، والتطبيق، االطار النظري، مجمة شؤون فمسطينية
العربية لوثائق الفمسطينية دولة بينما امتنعت نيوزيمندا عن التصويت. ينظر. ا ٗٔوقد وافق عمى القرار  (ٖ٘)

 الكويت،، ورائدًا عربياً  زعيماً  ي، احمد الشقير وخيرية قاسمي؛ ٙٔٛ، صٜٜٖ، رقم الوثيقة ٜٙٙٔلعام 
، ٜٜٓٔسيرة حياة، ترجمة شفيق جميعان، دار العود، عمان،  الحسينجيمس لنت، ؛ ٜٖٗ، صٜٚٛٔ
 .ٛٛٔ، صٕسميمان موسى، تاريخ األردن في القرن العشرين، ج ؛٘ٗٔص

، كانت قوات الفدائيين في مصر تخضع لمقيادة المصرية، وفي سوريا Odd Bullال أود بوليقول الجنر  (ٗ٘)
تخضع لمقيادة السورية، ولكن ىذا الترتيب لم يكن ينطبق في األردن ولبنان. سميمان موسى، تاريخ األردن في 

 .ٕٛٙسابق، صالمصدر الشالم، اافي  ؛ٕٓٔ، صٕالقرن العشرين، ج
دار العود،  احمد الشقيري اني اتيم، ؛ٜٔٔ، صٕسميمان موسى، تاريخ األردن في القرن العشرين، ج (٘٘)

 .ٕ٘ٔص ،ٖٜٚٔ، ٔبيروت، ط
أن رد الفعل االول عند العرب تجاه غارة الكيان الصييوني اتسم بالتعاطف مع األردن في محنتو، وأبداء  (ٙ٘)

تثناء سوريا ومنظمة التحرير الفمسطينية، وقد عرضت االستعداد لمساعدة األردن عمى مداواة جراحو باس
حكومة العراق ارسال قوات عسكرية الى األردن لمساعدة عمى رد العدو، أما المممكة العربية السعودية فقد 
حشدة عشرين الف جندي من قواتيا في تبوك ليكونا عمى أىبة االستعداد لمدخول الى االراضي األردنية حينما 

ين ذلك، لكن أجيزة الدعاية في مصر، لم تمبث أن أخذت توجو االتيامات الى األردن. يطمب الممك حس
عبد المنعم حمزة محمود، اسرار  ؛ٗٓٛ، صٜٖٗ، رقم الوثيقة ٜٙٙٔالوثائق الفمسطينية العربية لعام 

خ سميمان موسى، تاري ؛ٜٜ، صٜٜٜٔومواقف وقرارات الممك حسين ما بيت مؤيد ومعارض، د. م، القاىرة، 
 .ٕ٘ٔاحمد الشقيري، اني اتيم، مصدر سابق،  ؛ٕٓٔ، صٕاألردن في القرن العشرين، ج

  .ٕٓٔ، صٕسميمان موسى، تاريخ األردن في القرن العشرين، ج (ٚ٘)
في  ٜٕٜٔنور الدين األتاسي: ىو احمد نور الدين بن محمد عمي بن فؤاد االتاسي الحسيني، ولد عام  (ٛ٘)

عين رئيسًا لمداخمية بعد وصول حزب البعث  ،ٜ٘٘ٔدمشق وتخرج فييا عام حمص، درس الطب في جامعة 
، ثم عضوًا في مجمس رئاسة الدولة عام ٜٗٙٔ، أصبح نائبًا لرئيس الوزراء عام ٖٜٙٔإلى السمطة عام 

وتم احتالل  ٜٚٙٔ، الذي أطاح بالرئيس أمين الحافظ، حروب ٜٙٙٔ، أصبح رئيسًا لمدولة عام ٜ٘ٙٔ
، ٜٓٚٔ، تمكن رئيس الوزراء حافظ األسد من عزلو واستقال من جميع مناصبو عام ٜٓٚٔام الجوالن، في ع
سابق، المصدر الأسعد عبد الرحمن،  ؛ٙٔٔسابق، صالمصدر النورا رائد حسين،  .ٕٜٜٔتوفي عام 

 .ٕٙٓص
عبد ؛ ٖٖٓٔ/ ٖ –السورية، بطاقة رقم:" آر  -د. ع. و، ممف العالم العربي، األردن، العالقات األردنية (ٜ٘)

، ٕٔٔٓ، عمان، "سيرة وحياة" الكريم عبد اهلل المؤمني، تراث وأحداث سبعين عامًا من تاريخ األردن الحديث
 .ٕٖ٘ص
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 .ٙٗٔسابق، صالمصدر الجيمس لنت،  ؛ٗٔخميل إبراىيم الحيطي، المصدر السابق، ص (ٓٙ)
؛ الحسين بن ٔٛسابق، صالمصدر ال؛ ميشيل ب. أورين، ٚٗٔسابق، صالمصدر الجيمس لنت،  (ٔٙ)

 .ٜٛٔطالل، مينتي كممك، ص
 .ٚٙسابق، صالمصدر العصام الصالح، ؛ ٖٖ٘سابق، صالمصدر العبد الكريم عبد اهلل المؤمني،  (ٕٙ)
 .ٚٙٛ، صٕٔٗ، رقم الوثيقة ٜٙٙٔالوثائق الفمسطينية العربية لعام  (ٖٙ)
 . ٛٙالصالح، المصدر السابق، ص عصام (ٗٙ)
؛ الحسين مينتي كممك، ٚٓ٘، ٕ، جٜٚٚٔ -ٕٜ٘ٔالممك حسين المعظم جاللة  خطب مجموعة (٘ٙ)

 .ٚ٘المصدر السابق، ص
 .ٖ٘ٔص، ٜٙٙٔلعام  لمقضية الفمسطينية الكتاب السنوي (ٙٙ)
 .ٕٙٓسابق، صالمصدر الأسعد عبد الرحمن،  ؛ٙٔٔسابق، صالمصدر النورا رائد حسين،  (ٚٙ)
لم يقف االمر الى ىذا الحد بل تجسد بعمل عسكري تمثل باجتياز دورية مسمحة من الجيش السوري في  (ٛٙ)

الحدود السورية األردنية قتمت عريفًا اردنيًا، وذلك ما أكدتو وزارة  ٜٙٙٔالثامن والعشرين من كانون االول 
الجيش السوري مؤلف من ثالث جنود الداخمية األردنية في بيان اصدرتو بيذا الشأن جاء فيو" أن دورية من 

يوم الثامن والعشرين  مسمحين برشاشات خفيفة اجتازت الحدود السورية األردنية في الساعة الثالثة من صباح
من كانون االول واتجيت نحو منزل عريف االمن العام األردني عيسى المرافي وقرعت باب منزلو الذي يبعد 

األراضي األردنية، واضاف البيان أنو عندما خرج المرافي من منزلو  مترًا عن الحدود السورية داخل ٓ٘ٔ
البعث، سوريا، العدد  جريدة لالستفسار بادرتو الدورية بأطالق العيارات النارية عمية فأستشيد في الحال.

 . ٖٛٔ؛ غصون كريم، المصدر السابق، صٜٙٙٔكانون االول  ٛ، ٘ٗٔٔ
مؤسسة الدراسات الفمسطينية، بيروت، ، ٜٚٙٔ الفمسطينية العربية لعامالوثائق ، نصراهلل خوري جورج (ٜٙ)
 .ٓٔ، صٜٜٙٔ، ٔط
 ٜٚٙٔوىي اتفاقية وقعت بين األردن ومصر وقد أقرىا مجمس األمة األردني في األول من حزيران  (ٓٚ)

شعب جاءت االتفاقية في أحدى عشر مادة، جاء في مقدمة االتفاقية أن األردن ومصر استجابة لرغبة ال
العربي في كال البمدين الشقيقين وانطالقًا من أيمانيما المطمق بالمصير المشترك ووحدة األمة العربية، 
وتوحيدًا لجيودىما في تأمين وحماية سالمتيما ومثميما القومية، وقد اتفقا عمى عقد اتفاقية دفاع مشترك ليذه 

عمى أي منيما أو عمى قواتيما المسمحة بمثابة  الغايات، وبموجب االتفاقية فأن البمدين يعتبران أي ىجوم
ىجوم عمى أي منيما لممزيد عن ىذه االتفاقية. ينظر. د. ك. و، وكالة االنباء العراقية، ممف فمسطين رقم 

، رقم ٖٜٚٔ، ٔ، وزارة الثقافة واالعالم، عمان، طٜٚٙٔ؛ الوثائق األردنية لعام ٕٔ، صٜٖٔ/ ٔالممف 
صحيفة، صوت العرب، العدد  ؛ ٜٚٙٔأيار  ٖٔ ،ٙ٘العدد  لدستور، األردن،ا ؛صحيفة،ٜٔ، صٕٔالوثيقة 
، مركز المحرونة ٖٜٜٔ -ٜٗٙٔالتحرير الفمسطينية  منظمةعصام الدين فرج،  ؛ٜٚٙٔحزيران  ٔ، ٕ٘٘

، ٜٚٙٔحرب الثالثين سنة ، ؛ محمد حسنين ىيكل االنفجارٓ٘، صٜٜٛٔ ،ٔط لمبحوث والتدريب والنشر،
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 Fawaz. A. Gerqes, Arab – lsraeL war؛ ٓ٘ٙص، لمترجمة والنشر، القاىرة، د. تمركز االىرام 
,US, Action Arab perception, in David- w؛ 
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