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 0790-0791مىظمة التحرير الفلسطيىية عام األزمة بني األردن و
 "دراسة مه خالل الوثائق الفلسطيىية واألردوية"

 

   

 الملخص 

-ٜٓٚٔاألزمة بين األردن و منظمة التحرير الفمسطينية عام   عرضت الدراسة
من خالل الحديث عن األجواء المشحونة، واألحداث المتسارعة التي سادت بين   ٜٔٚٔ

الحكومة األردنية والمقاومة الفمسطينية منذ معركة الكرامة، باإلضافة إلى أحداث عام 
 ، ومبادرة " روجرز".ٜٛٙٔ

تطرقت الدراسة أيضًا إلى األعمال والمواجيات العسكرية التي وقعت في أيمول  كما
، وكيف أدار عرفات تمك األزمة تنظيميًا وعسكريًا وسياسيًا عمى الصعيد ٜٓٚٔعام 

.  الداخمّي، أعني عمى الساحة األردنية، وكذلك عمى الصعيد العربيَّ

ّد من متابعة ذلك عن طريق كان ال ب ٜٓٚٔواستكمااًل لمحديث عن أحداث أيمول 
، ىذا العام الذؼ تّمخض عنو الخروج العسكرّؼ ٜٔٚٔتتّبع األحداث وصواًل إلى عام 

 .لمنظمة التحرير الفمسطينية من األردن

 

 

 عماد رفعت البشتاوي. د. م. أ   

   فلسطني/ اخلليل  جامعة
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Abstract 

The present study the crises between Jordan and P.L.O 1970 / 

1971 events through shedding light on the straitened atmosphere 

and the accelerating events that had dominated the relation between 

the Jordanian government and the Palestinian resistance since the 

Karama Battle It also reflects on 1968 government and Rogers 

initiative. The study also investigates the military confrontation in 

September 1970 , and how Arafat controlled and ran this crisis 

organizationally , militarily and politically  on the local level , i.e. in 

Jordan, and on the Arab level. The study also keeps investigating 

the consequences of these events up to 1971 , the year in which the 

PLO Left Jordan militarily. 
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 المقدمة
فترة ىامة في مسيرة النضال الفمسطيني من جية،  ٜٔٚٔ/ ٜٓٚٔأحداث عام  ُتعد

 وتاريخ العالقات األردنية الفمسطينية من جية أخرػ، باإلضافة إلى العالقات العربية العربية.

 ٕٔومعركة الكرامة  ٜٚٙٔبعد حرب حزيران  -شيدت العالقات األردنية الفمسطينية 
بسبب تزايد شعبية الثورة الفمسطينية والعمل  -ين الطرفينتناقضًا مكشوفًا ب -ٜٛٙٔآذار 
، وقد جرػ التعبير عن ذلك من خالل محاوالت الحكومة األردنية الحفاظ عمى ىيبتيا -الفدائي

ونفوذىا وسيطرتيا عمى األوضاع في الساحة األردنية أمام تصاعد العمل الفدائي كمًا وكيفًا، فقد 
ار عمى ضبط العمل الفدائي وتنظيم انتشار المنظمات تمثل الموقف األردني في اإلصر 

المسمحة، وترتيب األوضاع الداخمية، وعدم إعطاء إسرائيل المبررات لالعتداء عمى األردن، في 
حين تمثل موقف منظمة التحرير الفمسطينية في تأكيد حقيا في العمميات الفدائية ضد إسرائيل 

كل أطول خط مواجية مع إسرائيل وأكبر وجود انطالقًا من األراضي األردنية، التي تش
 لمفمسطينيين، وقد أدػ ىذا التناقض إلى وقوع صدامات عسكرية بين الطرفين تفاوتت في حدتيا.

تعتبر أول اختبار حقيقي يواجو ياسر عرفات بعد رئاستو  ٜٔٚٔ/ ٜٓٚٔإن أحداث عام 
رؼ تخوضو منظمة التحرير مع وكذلك أول صراع عسك لحركة فتح ولمنظمة التحرير الفمسطينية،

تمك األزمة وبصورة موضوعية.  بعدولة عربية، ومن ىنا جاءت ىذه الدراسة لتحاول رصد وتت
فمن المالحع أن الدراسات واألبحاث التي تعنى بالحديث عن تمك الفترة غالبًا ما تنحاز لطرف 

 عمى حساب الطرف اآلخر.

مسطينية واألردنية مثل : الوثائق الفمسطينية اعتمدت الدراسة بشكل رئيسي عمى الوثائق الف
العربية التي أصدرتيا مؤسسة الدراسات الفمسطينية، والوثائق األردنية التي أصدرتيا وزارة 

 الخارجية األردنية وكذلك الوثائق العربية التي أصدرتيا الجامعة األمريكية في بيروت.
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 : مشكلة الدراسة

: ما ىي األسباب و الظروف التي أوصمت العالقة ؤال الرئيسمشكمة الدراسة حول الستتمحور -
 ٜٔٚٔ-ٜٓٚٔبين منظمة التحرير الفمسطينية و األردن إلى االنفجار عام 

 وانبثق عن ذلك عدة أسئمة فرعية أىميا:

ىل انعدام التنسيق وال سيما في موضوع العمميات الفدائية تجاه اسرائيل كان العامل الذؼ فجر -
 الطرفين ؟الخالف بين 

ىل فقدت القيادة الفمسطينية القدرة عمى ضبط سموك بعض التنظيمات أو بعض األفراد داخل  -
 بعض التنظيمات مما أدػ إلى التوتر و انعدام الثقة بين الطرفين ؟

ىل كانت االتفاقيات التي وقعت بين األردن و المنظمة غير كافية . أم ينقصيا حسن النوايا -
 في التنفيذ ؟

 في تصاعد األزمة و زيادة حدتيا ؟  ٜٓٚٔ-ٜ-ٕٛساىمت وفاة جمال عبد الناصر في  ىل-

 فرضيات الدراسة :

ساىمت سموكيات و تصريحات بعض التنظيمات الفمسطينية في اضفاء حالة من التوتر عمى -
 العالقات بين األردن ومنظمة التحرير و فصائميا.

الخطابات و السموكيات في تأجيج الشارع األردني ضد نجحت  الحكومة األردنية في استغالل -
 منظمة التحرير.

عجزت االتفاقيات والمبادرات عن نزع فتيل األزمة بين األردن ومنظمة التحرير بسبب انعدام -
 الثقة بين الطرفين .

 وفاة جمال عبد الناصر مع بداية األزمة أفقد العرب القدرة عمى التدخل .-
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 أهداف الدراسة :

 د مراحل األزمة بين األردن و منظمة التحرير الفمسطينية.رص-

 تحميل أسباب فشل االتفاقيات والمعاىدات و المبادرات التي وقعت بين أطراف األزمة.-

 اهمية الدراسة :

تزويد القارؼء بدراسة موضوعية عن أزمة لفترة حرجة من تاريخ النضال الفمسطيني من جية -
 تحرير الفمسطينية من جية أخرػ.وعالقة االردن مع منظمة ال

 محاولة االستفادة من دروس ىذه التجربة الصعبة عمى صعيد الفمسطينية األردنية .-

 : منهجية الدراسة

ستعتمد الدراسة عمى منيجين أوليما منيج البحث التاريخي لتتبع جذور و أحداث األزمة 
حت . ثانييما : منيج التحميل بالضافة الى المعاىدات و االتفاقيات و المبادرات التي طر 

 الوصفي لوصف وتحميل المواقف و السياسات قبل و أثناء األزمة .
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 1972أحداث أيلول 
نقطة تحول ميمة في وضع  ٜٛٙٔ، ومعركة الكرامة ٜٚٙٔشكمت حرب حزيران 

المقاومة المقاومة الفمسطينية والعمل الفدائي في األردن، إذ أسيمت تمك المتغيرات في إبراز 
المسمحة سياسيًا وا عطائيا زخمًا جماىيريًا، حيث بدأت الدعاية النشيطة الواسعة في البالد 
العربية واألجنبية مما أتاح لمثورة الفمسطينية اكتساب الشيرة العريضة والعطف الواسع، ونجم عن 

دعم حركتيا، ذلك تدفق التبرعات والمساعدات المالية بحيث تمكنت من توسيع نطاق نشاطاتيا و 
 (ٔ)واستقطاب األنصار حوليا ودعم مركزىا.

بدأت أول مواجية حقيقية بين الحكومة األردنية والمنظمات الفمسطينية في 
التي أعطت ( ٖ) ٜٛٙٔ/ٔٔ/٘ٔ، وأعقبيا توقيع اتفاقية بين الطرفين بتاريخ (ٕ)ٜٛٙٔ/ٔٔ/ٗ

واعتبر عرفات أّن السبب الرئيسي ، (ٗ) الثورة الفمسطينية مكاسب كبيرة إلى جانب بعض السمبيات
لتمك المواجيات يعود إلى "تنامي قوة الثورة الفمسطينية وتحقيقيا اإلنجازات في زمن قياسي بعد 

، وتحوليا إلى حركة جماىيرية فدائية ناجحة ونيميا الرضا الرسمي والشعبي ٜٚٙٔحرب 
ض إلى أية انتكاسات مما أعطاىا الفمسطيني والعربي، كما أنيا خالل تمك الفترة القصيرة لم تتعر 

 .(٘)بعدًا وأىمية ورسوخًا"

نجد أن الدولة األردنية قد شعرت بالقمق عمى  ٜٜٙٔ-ٜٛٙٔفي الفترة الممتدة ما بين 
ىيبتيا وسمطانيا، حيث إّن حواجز التفتيش التي أقاميا الفدائيون والميميشيا عرضت رجال 

اإلىانة ، باإلضافة إلى فقدان الشرطة والمحاكم الجيش األردني وموظفي الدولة األردنية إلى 
األردنية لسمطتيا، فقد أصبح لممنظمات الفمسطينية شرطتيا العسكرية وجيازىا األمني ومحاكميا 

. كذلك دخمت التنظيمات الفمسطينية في مزايدات (ٙ)الثورية ومكاتبيا ووسائل إعالميا ومؤسساتيا
ع بل والتنافس عمى ادعاء قدرتو عمى إسقاط النظام خطابية فالكل يتسابق إلى اليجوم الالذ

 .(ٚ)األردني
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( 8)شهدت الفترة األولى من رئاسة عرفات للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

أجرى عرفات محادثات مع الملك  16/0/1969تطورًا إيجابيًا في العالقات مع األردن؛ ففي 
هذا اللقاء بأنه "ال توجد تناقضات بين األردن حسين، وصرح رئيس الوزراء األردني عقب 

 . (9)ومنظمة التحرير الفلسطينية، وال يوجد لألردن تحفظات على العمل الفدائي"
ولكن مع مرور األيام تزايدت وتراكمت أسباب االختالف والتباين بين  الحكومة األردنية 

واء قامت الحكومة األردنية في ومنظمة التحرير الفمسطينية ، ومع تزايد الصدامات وتوتر األج
بعدد من اإلجراءات ، حاولت من خالليا ضبط عمل الفدائيين عمى الساحة ( ٓٔ)ٜٓٚٔ/ٕ/ٓٔ

األردنية، وداخل المدن، مّما اعتبرتو المنظمات الفمسطينية تصفية لمعمل الفدائي، واندلعت عمى 
تمخض  ٜٓٚٔ/ٕ/ٔٔية في إثر ذلك االشتباكات المسمحة، وُعِقد اجتماع لممنظمات الفمسطين

، وتمت دعوة الفمسطينيين إلى االلتفاف حول  (ٔٔ)عنو تشكيل )القيادة الموحدة لمعمل الفدائي(
 منظمة التحرير الفمسطينية. 

وفي ىذه األثناء طمب عرفات لقاًء مع الممك حسين لمتخفيف من حالة التوتر، ولو مؤقتًا، 
ة االجتماع صدر بيان مشترك عن الجانبين تم ، وفي نيايٜٓٚٔ/ٕ/ٕٕحيث ُعِقد المقاء في 

عمى جو من التفاىم والحرص عمى الوحدة الوطنية، والطمب من جميع  -من خاللو-التأكيد 
األطراف العمل بروح ىذا المقاء، واعتباره أساسًا لمعالقات بين الحكومة األردنية والمنظمات 

 . (ٕٔ)الفمسطينية

االحتقان الموجود إاّل أّنو لم يستطع أن ينزع فتيل  لقد خّفف ىذا المقاء بشكل مؤقت من
منع العمل الفدائي في شمال األردن بسبب  ٜٓٚٔالتوتر، فقد حاولت الحكومة األردنية في أيار 

 . (ٕٔ)قيام إسرائيل بشن غارات عمى المدن والقرػ األردنية

ام األردن ليا وتجددت االشتباكات بين الجيش األردني والمنظمات الفمسطينية بسبب اتي
.ومنعًا لتفاقم األزمة التقى عرفات مع الممك  ٜٓٚٔ/ٙ/ٛبمحاولة اغتيال الممك حسين في 

، واتفقا عمى العمل المشترك لعودة الحياة الطبيعية، وعودة جميع ٜٓٚٔ/ٙ/ٓٔحسين في 
ر، القوات النظامية والفدائية إلى قواعدىا، وقيام دوريات مشتركة لتشرف عمى وقف إطالق النا
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وتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة أسباب الحوادث، ولجنة أخرػ مشتركة لتجنب الوقوع في مشاكل 
. ولم يمض عمى ىذا االتفاق إال ساعات قميمة حتى تفجرت االشتباكات وكان مصير (ٗٔ)جديدة

 ىذا االتفاق كمصير االتفاقات السابقة والالحقة. 

فقد كان عرفات واثقًا  ٜٓٚٔحزيران  بالرغم من تطور ىذه األوضاع وتفاقم األجواء في
من أّن المواجية ليست حتمية بين الثورة الفمسطينية والحكومة األردنية إذا استوعبت القيادة 
األردنية أّن حرب حزيران ومعركة الكرامة قد أدخمت الجماىير الفمسطينية والثورة الفمسطينية في 

والفدائي المسؤول وحرية التنظيم والتعبئة  مرحمة جديدة، بمعنى آخر إذا سمحت بالعمل الثورؼ 
ذا لم تقم الحكومة بذلك وحاولت الرجوع لمخمف  فال  -أؼ ما قبل معركة الكرامة–والحركة، وا 

يوجد مجال إال حل ىذا التناقض بين الثورة الفمسطينية والحكومة األردنية بـ"العنف المسؤول" بدل 
نو إذا ُفِرض القتال عمى الثورة الفمسطينية والفدائيين "الحوار المسؤول". وكان عرفات واثقًا من أ

فسيقاتمون، وسينتصرون ألّن الثورة الفمسطينية تعبر عن حركة التاريخ والشعب وىي الحركة التي 
 . (٘ٔ)تنتصر دائماً 

رأؼ عرفات إّن  ولكن كيف يمكن التوفيق بين سمطة الثورة والدولة في األردن؟ فحسب
الثورة الفمسطينية موجودة عمى جميع األرض العربية وتستطيع أن تتحرك، وليا الحق في أن 
تتحرك عمى جميع األرض العربية ومن ضمنيا األردن، وقد اعترفت جميع الحكومات والشعوب 

 . (ٙٔ)العربية بيذا الحق ليا

ىين، األول: الحرص عمى وقف إّن التحرك الحقيقي لعرفات في أثناء األزمة كان باتجا
 . (ٚٔ)منع دخول الجيش األردني إلى عمانإطالق النار. واآلخر: الوقوف بصالبة ل

نما حاولت الدول  ولم تكن محاوالت تيدئة األجواء األردنية الفمسطينية داخمية فقط، وا 
 ٕ٘اّصة بعد . ولكّن جميع تمك الجيود فشمت خ(ٛٔ)العربية التدخل أكثر من مرة لمتوسط والتيدئة

التي ( ٜٔ)عندما أعمن وزير خارجية الواليات المتحدة "وليم روجرز" عن مبادئو ٜٓٚٔحزيران 
. وأعاد األردن تأكيده (ٕٔ)ٜٓٚٔ/ٚ/ٕٙواألردن في ( ٕٓ)ٜٓٚٔ/ٚ/ٖٕوافقت عمييا مصر في 

 . (ٕٕ)ٜٓٚٔ/ٛ/ٜٕالموافقة عمى المبادرة ِعْبر خطاب وجيو الممك حسين إلى األردنيين في 



                                                                      

 9  (0202حزيران /الثامن والعشرون )العدد دراسات تاريخية  مجلة

 1971-1972ة عام األزمة بين األردن ومنظمة التحرير الفلسطيني 

أما عرفات فقد اتخذ موقفًا رافضًا لمبادرة "روجرز" وىو موقف ينسجم مع بقية المنظمات 
نما (ٖٕ)الفمسطينية . ولم يتوقف رفض عرفات لمبادرة "روجرز" عند حدود التصريحات فقط، وا 

بذل جيودًا دبموماسية ونشاطًا مكثفًا لخمق موقف عربي رافض، ولذلك أرسل الوفود إلى الدول 
، ومن ناحية أخرػ كثف عرفات من جيوده وأكد موقفو (ٕٗ)لشرح موقف الفمسطينيين العربية

الرافض لمبادرة "روجرز" حيث أجرػ جولة من المحادثات مع الرئيس السورؼ نور الدين 
د إزاء المبادرة األمريكية . كما دعا إلى عقد (ٕ٘)األتاسي لخمق موقف فمسطيني سورؼ ُموحَّ

حيث اطمعت بدورىا عمى  ٜٓٚٔ/ٛ/ٜلمنظمة التحرير الفمسطينية في  اجتماع لمجنة التنفيذية
مجريات األحداث  ودعت المجمس الوطني الفمسطيني إلى عقد دورة طارئة استثنائية، وبسبب 
العالقات المتردية مع القاىرة فقد عقد المجمس الوطني دورتو في عمان، وأعمن رفضو لمبادرة 

 . (ٕٙ)حباطيا"روجرز" ودعا إلى التصدؼ ليا وا  

ومن المؤكد أّن مبادرة "روجرز" ليست ىي السبب الوحيد لمخالف بين الحكومة األردنية 
والمنظمات الفمسطينية. ولكن مّما ال شّك فيو أنيا كانت من أىم عوامل تطوير الخالف وتفعيمو 

دافع ،ال سيما وأّن الداعم الحقيقي والم ٜٓٚٔ/ٜ/ٚٔوتسريعو ووصولو إلى ما وصل إليو في 
جمال عبد الناصر الذؼ تنحى جانبًا قمياًل من الوقت عن -منذ نشوئيا -عن الثورة الفمسطينية 

تمك األزمة بعد اليجوم الشديد الذؼ شنتو عميو فصائل منظمة التحرير الفمسطينية مما كان لو 
 أكبر األثر في حرية تحرك الممك حسين بعيدًا عن ضغوطات عبد الناصر. 

بات واضحًا تمامًا أّن األمور المتجية أصاًل نحو التصعيد  ٜٓٚٔأيمول ومع بداية شير 
ّن المتتبع لمخطاب السياسي واإلعالمي عمى مستوػ  كانت في طريقيا نحو االنفجار، وا 

وفي البرقية التي بعثيا عرفات  ٜٓٚٔ/ٜ/ٕالقيادتين: األردنية والفمسطينية يالحع ذلك. ففي 
متيمًا إياه رب في الجزائر وجو أصابع االتيام إلى النظام األردني إلى مؤتمر اتحاد المحامين الع

ليس -ليتيم الحكومة األردنية  ٜٓٚٔ/ٜ/ٛوعاد عرفات مرة أخرػ في ( ٕٚ)باالرتباط مع الغرب.
بل وبالمساس بالشعب الفمسطيني وضرب الوحدة األردنية  -فقط بضرب قواعد الفدائيين

ر والقبائل األردنية، وذلك بعد أن أصدرت الحكومة الفمسطينية بالتحالف مع بعض العشائ
عمى  ٜٓٚٔ/ٜ/ٛ( المدرع وكتائب أخرػ من المشاة لميجوم في ٓٗاألردنية أوامرىا إلى المواء )
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عدد من قواعد الفدائيين في المنطقة الشمالية من األردن بعد أن دكتيا بالمدفعية الثقيمة أدت إلى 
كبير من الجرحى.  عالوة عمى ما قامت بو من اعتداءات  مقتل أكثر من ثالثين فدائيًا وعدد

 . (ٕٛ)عسكرية عمى قواعد الثورة في كل من عمان والزرقاء

وعمى الصعيد األردني استشعر الممك حسين بالخطر المحدق بو وبالعرش الياشمي، ففي 
دمت بعد أن ق( ٜٕ)أصدر أمرًا بتشكيل حكومة عسكرية مؤقتة برئاسة دمحم داود ٜٓٚٔ/ٜ/ٙٔ

. وأعمنت الحكومة العسكرية األحكام العرفية إلعادة (ٖٓ)حكومة عبد المنعم الرفاعي استقالتيا
 .(ٖٔ)األمن واالستقرار كما ُعين حابس المجالي قائدًا عامًا لمقوات المسمحة وحاكمًا عسكريًا عاماً 

اذ عدد من ورّدت المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية عمى تمك اإلجراءات باتخ
القرارات منيا: وقف التفاوض مع الحكومة العسكرية ،وتعيين عرفات قائدًا عامًا لقوات الثورة 
خذ في  ُُ لغاء قرار تجميد عضوية الجبية الشعبية لتحرير فمسطين الذؼ اُت الفمسطينية، وا 

نية بعد عممية خطف الطائرات. كذلك اتخذ قرارًا بتوحيد حركة المقاومة الفمسطي ٜٓٚٔ/ٜ/ٕٔ
فورًا بكافة قواتيا النظامية والفدائية والميميشيا، وتحويل المجنة العسكرية العميا إلى ىيئة أركان 

 . (ٕٖ)يتولى قيادتيا العميد عبد الرزاق اليحيى قائد جيش التحرير الفمسطيني

اعتبر عرفات تشكيل الحكومة العسكرية في األردن وتنصيب الحكام العسكريين من 
ميع مناطق البالد بمثابة مخطط ييدف إلى إفشال االتفاق الذؼ توصمت إليو ضباط الجيش لج

المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية مع حكومة عبد المنعم الرفاعي ومع رئيس األركان 
الفريق مشيور حديثة بإشراف المجنة العربية الخماسية، وىو االتفاق الذؼ يضع األساس 

ة الطبيعية إلى البالد، وإلنشاء عالقات أخوية راسخة بين الحكومة والجيش التمييدؼ إلعادة الحيا
 . (ٖٖ)األردني من جية وبين الثورة الفمسطينية والشعب األردني والفمسطيني من جية أخرػ 

وحاول عرفات أن يعبئ الشعب األردني ضد خطوة الممك ىذه محرضًا إياه عمى إسقاط 
تمك الحكومة قائاًل: "إّن الشعب الشجاع في األردن الذؼ أحبط مشاريع حمف بغداد وتمبمر 

لقادر عمى سحق كل المؤامرات التي تحاك لو وألمتنا العربية  -وىو أعزل من السالح -وأيزنياور
 . (ٖٗ)"يمانو وبسالحوجمعاء بقدرة إ
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ومع كل اإلجراءات التي اتخذتيا الحكومة العسكرية األردنية والمجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفمسطينية إال أّن عرفات حاول أن يضبط إيقاع التحركات الفمسطينية وردود أفعاليا. 

منعًا باتًا عن إطالق النار  فقد أصدر أمرًا بصفتو قائدًا عامًا لقوات الثورة الفمسطينية باالمتناع
عمى أؼ موقع عسكرؼ تابع إلى القوات المسمحة األردنية في المدن والقرػ والمخيمات إال إذا بدأ 
ذلك الموقع بإطالق النيران. وفي ىذه الحالة ينحصر إطالق النار عمى الموقع العسكرؼ الذؼ 

ميا. وشدد عرفات عمى ضرورة التزام بدأ بإطالق النار بالفئة التي تحاول القوة العسكرية اقتحا
 . (ٖ٘)كل مقاتل بتنفيذ كافة التعميمات الصادرة إليو من قائد الموقع

ضبط األمور ومنعيا من التدىور، فعمى الرغم  -قدر اإلمكان–ومرة أخرػ حاول عرفات 
فقد وجو نداء إلى قوات الثورة الفمسطينية في ( ٖٙ)من اندالع المواجية العسكرية

محييًا فييم انضباطيم العسكرؼ والثورؼ والتزاميم بتنفيذ تعميمات القيادة، كما لم ٜٓٚٔ/ٜ/ٚٔ
تغب عن بال عرفات محاولة استنياض ىمة الجيش األردني لكي يوجو بنادقو ضد االستعمار 

 . (ٖٚ)والصييونية بداًل من توجيو البنادق إلى أفراد قوات الثورة الفمسطينية.

( حاول من خاللو رفع ٜٓٚٔ/ٜ/ٚٔفي اليوم نفسو ) وفي نداء آخر وجيو عرفات
معنويات قواتو، وترسيخ الصمود وتأكيده  باثًا فييم أفكار الثورة ومبادئيا من أجل االنتصار 

 . (ٖٛ)وىزيمة القوػ التي تحاول تصفية الثورة الفمسطينية

د الناصر وعمى الصعيد العربي وخالل األيام األولى لممواجيات العسكرية حاول جمال عب
وجو نداء إلى كل  ٜٓٚٔ/ٜ/ٜٔالتدخل لمنع األمور من االنحدار والتدىور أكثر فأكثر. ففي 

( ساعة فقط  إلتاحة المجال أمام ٕٗمن الممك حسين وعرفات إليقاف إطالق النار، ولو لمدة )
ات الفريق دمحم صادق رئيس ىيئة أركان القوات المسمحة المصرية لالجتماع بالممك حسين وعرف

 . (ٜٖ)لوقف ىذا الصراع الدموؼ 

استجاب الممك حسين لنداء جمال عبد الناصر، وأرسل إليو في اليوم نفسو رسالة يعمن 
، كما أعمن عرفات موافقتو عمى وقف إطالق النار (ٓٗ)فييا استجابتو لمنداء، ووقف إطالق النار

كومة األردنية بالوقف الحقيقي إلتاحة الفرصة أمام الفريق دمحم صادق لمقيام بميمتو، وطالب الح
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إلطالق النار وليس في وسائل اإلعالم فقط؛ حقنًا لمدماء البريئة، وحفاظًا عمى البالد من دخوليا 
نقاذ البالد أيضًا من خطر األوبئة التي من الممكن  في حرب أىمية طويمة وتدخالت أجنبية، وا 

وترك عرفات  شوارع بدون دفن،أن تتفشى نظرًا لوجود آالف الجثث تحت األنقاض، وفي ال
، ومن (ٔٗ)لمفريق دمحم صادق اتخاذ الخطوات والترتيبات الكفيمة بوقف إطالق النار بين الجانبين

 المؤكد أن الطرفين لم يمتزما بوقف إطالق النار. 

ومع مرور األيام كان حجم المأساة يزداد، وعدد القتمى يتضاعف باآلالف، ولم يكن ىناك 
أؼ مجال إليقاف إطالق النار، وحاول عرفات االستعانة واالستغاثة بالرؤساء والمموك العرب 
الذين كانوا يعقدون مؤتمرىم في القاىرة وطمب منيم أن ينقموا مؤتمرىم إلى عمان فورًا ليروا 

 .(ٕٗ)يم ما يحدث بأنفس

وفي إطار الحمالت اإلعالمية والحرب النفسية التي كانت تشن من قبل الطرفين وّجو 
( في الجيش األردني لالنضمام إلى صفوف الشعب والثورة، وأّن ٓٗعرفات نداء إلى المواء )

ة من . وفي بيان آخر حذر عرفات قوات الثور (ٖٗ)الثورة ستضمن ليم المعاممة األخوية والكريمة
تصديق إعالنات وقف إطالق النار الوىمية التي تمجأ إلييا أحيانًا الحكومة األردنية ألّن ذلك 
ينصب في إطار التضميل والخديعة وىذه الخدعة تضاف إلى الخدعة األولى عندما أعمنت 

. وعندما استشعر عرفات أّن (ٗٗ)ٜٓٚٔ/ٜ/ٜٔالحكومة األردنية عن وقف إطالق النار في 
، حاول إبعاد (٘ٗ)األردنية قد تمجأ إلى الدول الكبرػ خاصة الواليات المتحدة لحمايتياالحكومة 

جميع الذرائع عن الحكومة لفعل ذلك؛ فقد سارع إلى توجيو بيان يؤكد فيو ضمان سالمة الرعايا 
 . (ٙٗ)األجانب لكي ال تتخذ الحكومة األردنية واألمريكية حماية الرعايا ذريعة لمتدخل

انب األردني ألقى الممك حسين خطابًا موجيًا إلى الشعب حول التوصل إلى وعمى الج
. ومن جانبو نفى (ٚٗ)وقف إطالق النار بناء عمى ما اّتفق عميو مع قيادات حركة )فتح( األسرػ 

عرفات التوصل إلى إطالق النار مع الجانب األردني معتبرًا أّن قيادة الثورة الفمسطينية ال عمم 
ألّن الموجودين في األسر ال يمثمون الثورة الفمسطينية حاليًا وال يمارسون فييا أية ليا باالتفاق 

 . (ٛٗ)مسؤولية
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ومع محاوالت عرفات المتواصمة رفَع معنويات قوات الثورة الفمسطينية إال أنو لم يغب عن 
بالو األوضاع الصحية واالجتماعية واالقتصادية المتدىورة. ومن ىنا جاء قرار القيادة الفمسطينية 

بقبول وقف إطالق النار. وقد برر عرفات ذلك بتمكين الناس من دفن  ٜٓٚٔ/ٜ/ٕ٘في 
تضميد جرحاىم، والحصول عمى مستمزمات الحياة الضرورية من ماء وطعام ودواء، موتاىم، و 

، وكان عرفات التقى مع الرئيس السوداني (ٜٗ)واعتبر ذلك بأنو استجابة لوساطة الدول العربية
، (ٓ٘)جعفر النميرؼ رئيس الوفد العربي الذؼ أوفده مؤتمر المموك والرؤساء العرب في القاىرة

، لكّن  عرفات لم يكن (ٔ٘)المقاء من الخروج مع النميرؼ من عمان إلى القاىرة وتمكن بعد ىذا
ينوؼ البقاء في القاىرة مع أّن وجوده ىناك كان مفيدًا في محاولة الغتنام الجيود العربية 
وتحريكيا إليقاف ما يجرؼ في عمان، ومع ذلك فقد كان مصّرًا عمى العودة إلى عمان "أرض 

ما االستشيادالشيادة" كما سماى . (ٕ٘)ا، فإّما أن تسقط المؤامرة ويسقط مخططوىا ومنفذوىا، وا 
ومن ىنا يتضح لنا كيف أّن األمور كانت تسير، وكيف وصمت األحداث والتعبئة اإلعالمية 
والنفسية لمجانبين األردني والفمسطيني، حيث أصبحت أحداث أيمول مسألة حياة أو موت بالنسبة 

 إلى الجانبين. 

بحضور -جيود جمال عبد الناصر والدول العربية أقّر المموك والرؤساء العرب  وبفضل
حيث نصت عمى إنياء كافة العمميات  ٜٓٚٔ/ٜ/ٕٚاتفاقية القاىرة في  -الممك حسين و عرفات

العسكرية من الطرفين، وسحب القوات المسمحة األردنية إلى قواعدىا، وسحب قوات الثورة 
وانبثق عن اتفاقية القاىرة تشكيل لجنة  (ٖ٘)أماكن تالئم العمل الفدائي.الفمسطينية من المدن إلى 

عربية عميا لممتابعة  وتكون قراراتيا ممزمة لمطرفين برئاسة رئيس وزراء تونس الباىي األدغم 
 . (ٗ٘)وميمتيا تطبيق اتفاقية القاىرة

عمى اتفاقية القاىرة ألّنيا الخطوة األولى (ٙ٘)وعرفات(٘٘)لقد أثنى كلٌّ من الممك حسين،
نحو تأكيد المرتكزات الثابتة لموحدة الوطنية وتأكيد االلتحام بين الجيش األردني وقوات الثورة 

 الفمسطينية. 
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وبعيدًا عن التصريحات العمنية فإّن المتتبع لمخطاب السياسي لكل من الممك حسين 
َف  -كل وضوحوب-ولعرفات بعد اتفاقية القاىرة يالحع  أّن الممك حسين كان يتصرَّف تصرُّ

 . (ٚ٘)المنتصر الواثق من نفسو

عرفات فقد وّقع عمى اتفاقية القاىرة توقيع الُمجبر والمضطر، ففي الكممة المطولة التي أما
لى  قوات الثورة في  تحدث عن ىدف الحكومة األردنية  ٜٓٚٔ/ٜ/ٕٛوجييا إلى الشعب وا 

معتبرًا أّن اليجوم األردني وضع الثورة الفمسطينية أمام  ٜٓٚٔأيمول  وسياستيا من كل أحداث
( ألف مواطن وىالكيم نتيجة ِٓٓٚخَيارين، األول: استمرار القتال عمى حساب موت أكثر من )

لمقتال والجوع والعطش، وانتشار األمراض بسبب تراكم الجثث في الشوارع والبيوت. أّما الخِيار 
ق النار إلنقاذ المواطنين من مذبحة لم تتمكن القوػ العربية الخارجية اآلخر:فيو  وقف إطال
نما عقدت (ٛ٘)ألسباب ما من إيقافيا . ولم يتخذ عرفات قرار توقيع اتفاقية القاىرة بمفرده، وا 

القيادة الفمسطينية اجتماعًا في عمان لتقدير الموقف حيث اتخذت القرار  بالموافقة إنقاذًا لمشعب 
 . (ٜ٘)منعًا لمتدخل األجنبيالفمسطيني و 

رأػ عرفات أن الميمة العاجمة بعد توقيع اتفاقية القاىرة تتمثل في تحقيق انسحاب الجيش 
. وأكد أّن (ٓٙ)األردني وا عادة انتشار قوات الثورة الفمسطينية والعودة إلى الحياة الطبيعية لممواطنين

ة ألنيا الحل الوحيد إليقاف ىذه التجربة التي الجانب الفمسطيني موحد وممتزم بتنفيذ اتفاقية القاىر 
دفع الشعبان األردني والفمسطيني ثمنيا من دمائيما. ولم ُيْخِف عرفات عدم تفاؤلو من مستقبل 

 . (ٔٙ)الشعب الفمسطيني والثورة الفمسطينية بانيًا تشاؤمو ىذا عمى تجارب السنوات الثالث السابقة

حات والخطابات، فإّن وقف إطالق النار لم يستمر وعمى أرض الواقع وبعيدًا عن التصري
إال أيامًا قميمة، وسرعان ما عادت االتيامات المتبادلة بين الطرفين، فبعد أن أذاعت المجنة 

حول استتباب األمن، وعودة  ٜٓٚٔ/ٓٔ/٘العربية العميا لممتابعة بيانًا من إذاعة عمان بتاريخ 
ًا نفى عرفات ىذه المعمومات، واعتبر أّن ىذا البيان الحياة الطبيعية إلى ما كانت عميو سابق

ُينافي حقائق األمور ومجرياتيا، فحممة االعتقاالت مستمرة، وكذلك القيام باليجومات العسكرية 
 . (ٕٙ)ضد قوات الثورة في شمال األردن خاصة في منطقة إربد
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بي والدولي حول واعتبر عرفات أّن الحكومة األردنية استغمت إعالميًا االرتياح العر 
اليدنة، ووقف إطالق النار وتحت ىذه المظمة ىاجم الجيش األردني عدة قرػ في شمال األردن، 
واعتقل عددًا كبيرًا من المواطنين الذين ُوجيت إلييم تيمة حيازة السالح، والتعامل مع الفدائيين، 

ي حممة واسعة من ولم يتوقف األمر عند ىذا الحّد فباإلضافة إلى ذلك شّن الجيش األردن
 . (ٖٙ)االعتقاالت في مدينة السمط

ومع ىذه األحداث وغيرىا فقد نجح عرفات والممك حسين  في التوصل إلى بروتوكول 
وحدد ىذا البروتوكول األماكن التي يجب أن تقيم  (ٗٙ)،ٜٓٚٔ/ٓٔ/ٖٔلتنفيذ اتفاقية عمان في 

التي ترتبت عمى ىذا البروتوكول سحب قوات . ومن أبرز النتائج (٘ٙ)فييا قوات الثورة الفمسطينية
 . (ٙٙ)الثورة الفمسطينية من عمان وتجمعيا في جرش وعجمون 

عمى إثر استقالة حكومة أحمد ( ٚٙ) ٜٓٚٔ/ٓٔ/ٕٛشّكل وصفي التل حكومتو في 
. وكان واضحًا من األحاديث التي أدلى بيا ومن خالل اإلجراءات التي اتخذىا أّن (ٛٙ)طوقان

نما إخراج المقاومة الفمسطينية بشكل كامل ونيائي من ىدفو ليس تن فيذ اتفاقية القاىرة فقط وا 
. لم يبِد عرفات اىتمامًا كبيرًا بتعيين وصفي التل رئيسًا لموزراء معتبرًا أّن الُحكم  ىو (ٜٙ)األردن

 لالتفاقيات التي تم توقيعيا. 

 1972تقويم ياسر عرفات ألحداث أيلول 
في أيمول  -مباشرة -،أؼ بعد الصدامات ٜٓٚٔتشرين ثاني  حاول عرفات منذ شير 
بين الجيش األردني وقوات الثورة الفمسطينية تقويم ما جرػ مستفيدًا من إيجابيات ما  ٜٓٚٔ

 جرػ ومتالفيًا السمبيات وواضعًا يده عمى معظم األخطاء التي وقعت بيا الثورة. 

المكاسب التي تحققت ىي إعادة تقويم أما من حيث اإليجابيات فيعتبر  عرفات أّن أىم  
المرحمة الماضية، واستخالص الدروس المستفادة وىي إّن أحداث أيمول أكدت من الناحية 
االستراتيجية بعيدة المدػ أّن المقاومة الفمسطينية ىي أحد العوامل الثابتة المؤثرة في الشرق 

ة ُأمتحنت خالليا القدرات العسكرية األوسط، أما من الناحية العسكرية فإنيا كانت تجِربة فريد
لمثورة الفمسطينية و كذلك بيان مستوػ التدريب ونقاط القوة والضعف في قتال استمر بشكل 
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( يومًا جّربت فيو قوات الثورة الفمسطينية كافة ٕٖٔ( يومًا، وبشكل متقطع لمدة )ٕٔمتواصل )
جبال عمى الرغم من أّن أشكال القتال: قتال مواقع، وحرب مدن، وحرب عصابات، وحرب 

 . (ٓٚ)القوتين كانتا غير متكافئتين عددًا وعدة

وعمى الصعيد الداخمي لمنظمة التحرير الفمسطينية فقد قام عرفات بسمسمة إجراءات 
وتغييرات كان المقصود منيا إعادة ترتيب البيت الداخمي الفمسطيني حيث تم  تفعيل القيادة 

واقع، أؼ عمى الساحة األردنية وأصبح يقود المقاومَة مكتٌب الفمسطينية وتوحيدىا عمى أرض ال
تنفيذؼ مكون من خمسة أعضاَء تم اختيارىم لقيادة تمك المرحمة. وشدد عرفات أيضًا عمى 
ضرورة أن تمارس تمك القيادة صالحياتيا عمى جميع تنظيمات الثورة، وأن تكون ىذه القيادة لكل 

، كما صدرت العديد من القرارات األخرػ مثل (ٔٚ)عمان الثوار الذين صمدوا وقت المعارك في
إغالق مكاتب المنظمات الفمسطينية في لبنان، وتعيين قائد عام لممقاومة في عمان، وقائد عام 

. كما تم (ٕٚ)في كّل من إربد وجرش والزرقاء وبقية القطاعات وىذه كميا قيادة الثورة الحقيقية
. وتحققت ألول (ٖٚ)تحقيق وحدة الجباية وتحققت وحدة البنادق من خالل وحدة التسميح والتموين

مرة وحدة البالغات حيث إّن البالغات أصبحت تصدر باسم حركة المقاومة وليس باسم أؼ 
 . (ٗٚ)جناح عسكرؼ ألؼ تنظيم فمسطيني

الفمسطينية في األردن لم ينكر  وعمى صعيد السمبيات واألخطاء التي اقترفتيا الثورة
عرفات وجود أخطاء حدثت من جانب المقاومة )سواء عن جيل أو بتدخل من المخابرات 

 . (٘ٚ)األردنية( لكّن ىذه األخطاء ال يمكن أن يكون أسموب معالجتيا بيذا الشكل الدموؼ 

لقد وجو عرفات انتقاداتو الشديدة إلى بعض فصائل منظمة التحرير الفمسطينية خاصة 
تمك التي رفعت شعار )السمطة وكل السمطة لممقاومة( ويذكر  عرفات أنو في اليوم األول لمقتال 
في أحداث أيمول جاءه قائد التنظيم الذؼ رفع الشعار السابق طالبًا منو السالح. فسألو ياسر 

 (ٙٚ) كيف إذن كنت ستنفذ شعارك وأنت لم تستطع الصمود ليوم واحد!.عرفات: 

وحّمل عرفات الصحافة واإلعالم الفمسطيني والعربي جانبًا من المسؤولية، فعند حدوث 
عمميات اختطاف طائرات كان اإلعالم العربي يضع ىذه العمميات عمى الصفحات األولى بشكل 
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ئات من عمميات عبور الفدائيين من إربد واألغوار إلى ممفت لمنظر، بينما تحدث العشرات والم
األراضي المحتمة وال يذكرىا أحد إال في البالغات العسكرية بعد عممية االستشياد. فما تفسير 

 (ٚٚ)ذلك؟

 لخص ياسر عرفات األخطاء التي ارتكبتيا المنظمات الفمسطينية باآلتي: 

ة في إثبات الوجود، واتخاذ المبادرات المظير الثورؼ الذؼ كان يتجمى بشيء من المبالغ -ٔ
غير المجدية، بل والمضرة بالقضية الفمسطينية. فمماذا كان بعض الفدائيين يتجولون 

 بالسيارات المسمحة في المدينة؟ ولماذا كان البعض اآلخر يجمع التبرعات وىو مسمح؟ 
ل التعبئة تصرف بعض قوات المقاومة غير الالئق حيال عناصر الجيش األردني مما سي -ٕ

ضد  -التي ينتسب أفراد الجيش األردني إلييا-النفسية ليذا الجيش، ولمعشائر األردنية 
 الثورة الفمسطينية. 

حوادث خطف الطائرات ألحقت ضررًا فادحًا بالنسبة  إلى الرأؼ العام حيث ظير الثوار  -ٖ
 الفمسطينيون بمظير الثوار المزيفين المنعدمي المبادغ. 

مناسبة التي كانت تطمقيا بعض المنظمات إذ لم ينتج عنيا سوػ اإلثارة، الشعارات غير ال -ٗ
)كل السمطة لممقاومة( ال يعكس واقع الثورة وال  -عمى سبيل المثال -ومن ذلك
 . (ٛٚ)مصمحتيا

  ٜٓٚٔتدىورت عالقات الثورة الفمسطينية مع الحكومة األردنية منذ نياية كانون أول 
اتيمت الحكومة األردنية قوات الثورة الفمسطينية  ٜٓٚٔ/ٕٔ/ٚ ، ففئٜٚٔوبداية كانون ثاني 

، ومع ذلك تمكن عرفات من عقد اتفاقية مع الحكومة (ٜٚ)باحتالل مخفر الشرطة في مدينة جرش
 لتجنب الدخول في دوامة العنف مرة أخرػ. ( ٓٛ)ٜٓٚٔ/ٕٔ/ٗٔاألردنية في 

الفمسطينية، فوجو رسالة إلى المموك تنبو عرفات إلى الخطر الداىم المحدق بالثورة 
والرؤساء العرب حول تجدد القتال في األردن ناشدىم فييا التدخل لوقف ما ُيرتكب بحق الثورة 

كما أرسل برقية أخرػ إلى المموك والرؤساء العرب موضحًا ليم إصرار األردن ( ٔٛ)في األردن
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قيام ضغط عربي ُمورس عمى  . وقد أسفرت جيود عرفات عن(ٕٛ)عمى تصفية العمل الفدائي
 . (ٗٛ)ٜٔٚٔ/ٔ/ٖٔتمخض عنو التوصل إلى تفاىم أردني فمسطيني في ( ٖٛ)األردن

بعد أن شّنت  ٜٔٚٔوما لبثت األوضاع أن عادت إلى التوتر من جديد في آذار 
ربد . وناشد عرفات الدول العربية التدخل (٘ٛ)الحكومة األردنية ىجومًا عمى مدينتي جرش وا 

 . (ٚٛ). ولكّن األردن نفت تمامًا المعمومات التي ذكرىا عرفات(ٙٛ)يجرؼ  إليقاف ما

ولمواجية المرحمة الخطيرة التي تمر بيا قوات الثورة الفمسطينية في األردن عقدت المجنة 
برئاسة عرفات  ٜٔٚٔنيسان  ٕ٘التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية اجتماعًا في بيروت في 

قف، ومطالبة الحكومة األردنية بااللتزام باتفاقيتي القاىرة وعمان، لوضع خطة لمواجية المو 
 . (ٛٛ)وضمان حرية العمل الفدائي

دّلت وبكل ( ٜٛ)ولكّن التصريحات التي أدلى بيا الممك حسين ورئيس وزارئو وصفي التل
وضوح عمى أّن الحسم العسكرؼ ال مفّر منو. وتسارعت األحداث في شيرؼ حزيران وتموز 

ندما ضرب الجيش األردني مواقع قوات الثورة الفمسطينية في جرش والسمط باألسمحة ع ٜٔٚٔ
وفي جميع الحاالت كانت ( ٜٓ)الثقيمة، وامتدت المواجيات إلى جرش وعجمون واألغوار

 االستعدادات وموازين القوػ لصالح الجيش األردني. 

في جرش وعجمون  وىذا ما عبر عنو عرفات حين قال: "كان لدػ الثورة الفمسطينية
( ألف مقاتل بطائراتيم ٖٓ( مقاتل، ولكّن الجيش األردني حشد أكثر من )ٖٓٓ٘حوالي )

ومدفعيتيم الثقيمة، وأحكموا الحصار عمى المقاتمين إلى أن تمكنوا من السيطرة عمى تمك 
 . (ٜٔ)المناطق"

وبذلك تمكن الجيش األردني من حسم المعركة عسكريًا لصالحو بصورة نيائية وخرجت 
 قوات الثورة الفمسطينية من األردن باتجاه لبنان. 
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 الخاتمة
المنعطف األىم، بل واألخطر عمى صعيد العالقات  ٜٔٚٔ/ٜٓٚٔلقد شكل العام 

ي الفمسطيني، وتزايد جماىيرتو بشكل األردنية الفمسطينية، حيث شيد ىذا العام ذروة العمل الفدائ
لم يسبق لو نظير. وفي كل محطة من ىذه المحطات كانت الفجوة تتزايد بين الحكومة األردنية 
والمقاومة الفمسطينية؛ ألّن تزايد قوة كل طرف كانت عمى حساب الطرف اآلخر من حيث نفوذه 

 مؤسساتيا.وىيبتو وصالحياتو وسيطرتو عمى الدولة األردنية وأجيزتيا و 

األردن بالنسبة لممقاومة الفمسطينية ىي القاعدة األىم واألكبر النطالق العمل الفدائي 
كانت تسير نحو ٜٛٙٔومحاولة خمق ىوية وطنية فمسطينية، لكن األحداث و ابتداء من عام 

 التصعيد ومن ثم نحو االنفجار. ولم يكن بمقدور أحد وقفيا إال بالحسم العسكرؼ، وىذا ما حدث
 .ٜٔٚٔ/ٜٓٚٔخالل العام 

يجاد مخرج لألمور المتوترة  حاولت القيادتان الفمسطينية و األردنية نزع فتيل األزمة وا 
وذلك من خالل اتخاذ التدابير و اإلجراءات و عقد االتفاقيات إال إن جميع ىذه الجيود و 

 المحاوالت باءت بالفشل.

انفالت الوضع العسكرؼ و األمني لقد كان لغياب جمال عبد الناصر األثر األكبر في 
عمى الساحة األردنية ، كما أن مقررات القمة العربية التي استضافتيا مصر قبيل وفاة عبد 
الناصر لم تجد طريقيا لمتطبيق ، بل ان األطراف وجدت نفسيا في حل من التنفيذ بعد غياب 

 راعييا و ضامنيا .
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 ..الهــوامش

ىندؼ: المقاومة الفمسطينية والنظام األردني، مركز األبحاث منظمة التحرير الفمسطينية،  خميل(ٔ)
. وانظر أيضًا ىشام الدجاني، االستراتيجية الصييونية تجاه شرقي األردن، ٖٙ، صٜٔٚٔبيروت، 

 .ٖ٘، ص ٜٓٛٔ(، نيسان، ٔٓٔمجمة شؤون فمسطينية، بيروت، ع )
، وثيقة رقم ٜٓٚٔ، مؤسسة الدراسات الفمسطينية، بيروت، ٜٛٙٔم الوثائق الفمسطينية العربية لعا (ٕ)
 . ٜٛ(، صٙٛ)
وانظر  ٕٚ٘( صٕٕٗ، وزارة اإلعالم، عمان، )د.ت(، وثيقة رقم )ٜٛٙٔالوثائق األردنية لعام ( ٖ)

 .ٖٛٛ-ٖٙٛ(، صٕٕٚ-ٕٔٚ، وثيقة رقم )ٜٛٙٔأيضًا: الوثائق الفمسطينية العربية لعام 
وثيقة رقم  ٖٜٚٔ، مؤسسة الدراسات الفمسطينية، بيروت، ٜٓٚٔلعربية لعام الوثائق الفمسطينية ا(ٗ)
 . ٚٚٗ-ٙٚٗ(، صٖٖٚ)
 . ٚٚٗالمصدر نفسو، ص( ٘)
 -ٜٕٔصالح خمف، فمسطيني بال ىوية، مؤسسة الصياد لمدعاية والنشر،)د.م(. )د.ت(،ص ( ٙ)

ٖٔٓ. 
ال نستطيع أن ننكر أن التنظيمات الفمسطينية ارتكب أفرادىا بعض األخطاء سواء عن جيل أو ( ٚ)

بسبب استعجال النتائج وأحيانًا أخرػ تحت تأثير أجيزة المخابرات األردنية )ال سيما بعد إنشاء الشعبة 
بال ىوية، السرية الخاصة األردنية( التي تغمغمت في صفوف تمك التنظيمات. صالح خمف، فمسطيني 

 .ٖٓٔص 
( حدث تغيير ٜٜٙٔ/ٕ/ٗ-ٔفي الدورة الخامسة لممجمس الوطني الفمسطيني التي عقدت بتاريخ )( ٛ)

جذرؼ في تركيبة المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية وذلك بانتخاب ياسر عرفات رئيسًا لمجنة 
 الموضوع انظر:  التنفيذية التي تشكمت أيضًا من التنظيمات الفمسطينية حول ىذا

؛ الوثائق الفمسطينية ٖٕٔ، الجامعة األمريكية، بيروت، )د.ت(، صٜٜٙٔالوثائق العربية لعام  -
؛ ٚٛ٘( صٕٓٛ، وثيقة رقم )ٕٜٚٔ، مؤسسة الدراسات الفمسطينية، بيروت، ٜٜٙٔالعربية لعام 

 .ٖ٘، صٕٜٚٔروت، ، مؤسسة الدراسات الفمسطينية، بيٜٜٙٔالكتاب السنوؼ لمقضية الفمسطينية لعام 
الحسين بن طالل )ممك المممكة األردنية الياشمية(: مينتي كممك، أحاديث ممكية، نشرىا بالفرنسية، ( ٜ)

وانظر  ٕ٘ٔ، صٜٚٛٔفريدون صاحب جم، ترجمة غازؼ غزيل، مؤسسة مصرؼ لمتوزيع، عمان، 
 . ٔٙ-ٓٙ(، صٖٔرقم )، وزارة اإلعالم، عمان، )د.ت(، وثيقة ٜٜٙٔأيضًا: الوثائق األردنية لعام 
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 . ٖٖ-ٖٔ(، صٚ، وزارة اإلعالم، عمان، )د.ت( وثيقة رقم )ٜٓٚٔالوثائق األردنية لعام ( ٓٔ)
، ٜ٘ٚٔ، مؤسسة الدراسات الفمسطينية، بيروت، ٜٓٚٔالكتاب السنوؼ لمقضية الفمسطينية لعام ( ٔٔ)

 . ٚص
، وانظر أيضًا الكتاب السنوؼ لمقضية ٘ٗ( صٔٔ، وثيقة رقم )ٜٓٚٔالوثائق األردنية لعام ( ٕٔ)

 . ٖٙٔ، صٜٓٚٔالفمسطينية لعام 
، ٖٜٚٔ-ٜٚٙٔأسعد عبد الرحمن: تطورات وتفاعالت قضية فمسطين مع البيئة الرسمية العربية (ٖٔ)

 ٜٓٚٔ/٘/ٙ. في ٕٚ، صٖٜٛٔ(، آذار، نيسان ٖٚٔ، ٖٙٔمجمة شؤون فمسطينية، بيروت، ع )
أصدرت القيادة الموحدة لمعمل الفدائي بيانًا أعمنت فيو عن تأليف لجنة مركزية بقرار من المجمس 
الوطني تشترك فيو جميع فصائل المقاومة لتمارس دورىا القيادؼ في حركة المقاومة وتحل )المجنة 

الفدائي، وتتألف المجنة المركزية من المركزية( المنبثقة عن المجمس الوطني محل القيادة الموحدة لمعمل 
المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية وممثمين عن جميع المنظمات الفدائية ورئيس المجمس 

، ٜٓٚٔالوطني الفمسطيني وقائد جيش التحرير الفمسطيني. انظر: الكتاب السنوؼ لمقضية الفمسطينية 
 . ٕٓ-ٜٔص
اجتماع عرفات مع الممك حسين، انظر الوثائق األردنية لعام  لمزيد من التفاصيل حول قرارات(ٗٔ)

 . ٜٛ، صٜٓٚٔ
 . ٛٚٗ(، صٖٖٚ(، ووثيقة رقم )ٕٗ، وثيقة رقم )ٜٓٚٔالوثائق الفمسطينية العربية لعام (٘ٔ)
 . ٓٓ٘(، صٖٜٖالمصدر نفسو، وثيقة رقم )(ٙٔ)
 . ٔٓ٘المصدر نفسو، ص(ٚٔ)
 .ٓٙٗ-ٜ٘ٗألمريكية، بيروت، )د.ت(، ص، الجامعة آٜٚٔالوثائق العربية لعام (ٛٔ)
 النقاط الرئيسية لمشروع روجرز ىي:(ٜٔ)

 وقف إطالق النار لمدة ثالثة أشير عمى األقل. - 
 بدء المفاوضات بإشراف يارينج، واستنادًا إلى قرارات األمم المتحدة. - 
 موافقة إسرائيل عمى قرار مجمس األمن بجميع أجزائو، واستعدادىا لتنفيذه. - 
التزام مصر واألردن بمبدأ السالم مع إسرائيل، واالعتراف بحقيا في الوجود " ضمن حدود آمنة  - 

ومعترف بيا"، مقابل التزام إسرائيل بمبدأ االنسحاب من األراضي التي احتمتيا في حرب حزيران 
 .ٙٚ٘، ص ٜٓٚٔ. الكتاب السنوؼ لمقضية الفمسطينية لعام ٜٚٙٔ

 . ٙٔ، صٜٓٚٔالكتاب السنوؼ لمقضية الفمسطينية لعام (ٕٓ)
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 . ٜٖٔ(، صٔٙ، وثيقة رقم)ٜٓٚٔالوثائق األردنية لعام (ٕٔ)
وذلك من خالل مذكرة أرسمتيا وزارة الخارجية األردنية إلى وزارة الخارجية األمريكية أعربت فييا          

 عن موافقة الحكومة األردنية عمى مبادرة روجرز. 
 . ٓٗٔ(، صٔٙصدر نفسو، وثيقة رقم)الم(ٕٕ)
 حول مواقف المنظمات الفمسطينية من مبادرة روجرز انظر: ( ٖٕ)

 . ٕٕ٘-ٕٔ٘، صٜٓٚٔالوثائق العربية لعام  -
 . ٛٔ-ٚٔ، صٜٓٚٔالكتاب السنوؼ لمقضية الفمسطينية لعام  -
 .ٓٙ٘-ٓٗ٘، صٜٓٚٔالوثائق الفمسطينية العربية لعام  -

 . ٛٔ، صٜٓٚٔضية الفمسطينية لعام الكتاب السنوؼ لمق( ٕٗ)
 . ٜٔالمصدر نفسو، ص( ٕ٘)
 . ٖٜٙ-ٕٜٙ( صٖٚ٘، وثيقة رقم )ٜٓٚٔالوثائق الفمسطينية العربية لعام (ٕٙ)
 . ٘ٔٚ(، صٛٙ٘، وثيقة رقم )ٜٓٚٔالوثائق الفمسطينية العربية لعام (ٕٚ)
 . ٖٙٚ(، صٖٓٙالمصدر نفسو، وثيقة رقم )(ٕٛ)
 . ٛٚٔ-ٚٚٔ( ، صٕٛالمصدر نفسو، وثيقة رقم )( ٜٕ)
 . ٙٚٔ-٘ٚٔ(، صٓٛالمصدر نفسو، وثيقة رقم )(ٖٓ)
 . ٗٛٔ( صٚٛالمصدر نفسو، وثيقة رقم )( ٖٔ)
 . ٜٙٚ(، صٚ٘ٙالمصدر نفسو، وثيقة رقم )(ٕٖ)
 .ٚٙٚ(، ص ٘٘ٙ، وثيقة رقم ) ٜٓٚٔالوثائق الفمسطينية العربية لعام (ٖٖ)
 .ٚٙٚ(، ص ٘٘ٙرقم )المصدر نفسو، وثيقة (ٖٗ)
 . ٜٙٚ(، صٛ٘ٙالمصدر نفسو، وثيقة رقم )( ٖ٘)
 حول اندالع المواجية العسكرية بين الجيش األردني وقوات الثورة الفمسطينية انظر: ( ٖٙ)
 . ٜٙٔ-ٜ٘ٔ، صٜٓٚٔالوثائق األردنية لعام -    

 . ٕٔٙ-ٔٔٙ، صٜٓٚٔالوثائق العربية لعام  -
 . ٙٙٚ-٘ٙٚ(، صٔ٘ٙ-ٓ٘ٙ، وثيقة رقم )ٜٓٚٔلعام الوثائق الفمسطينية العربية  -

 . ٙٚٚ(، صٕٚٙالمصدر نفسو، وثيقة رقم )( ٖٚ)
 . ٙٚٚ(، صٖٚٙ، وثيقة رقم )ٜٓٚٔالوثائق الفمسطينية العربية لعام  ( ٖٛ)
 . ٙٛٚ(، صٜٚٙ-ٜٙٙالمصدر نفسو، وثيقة رقم )( ٜٖ)
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 . ٚٛٚ( صٜٛٙالمصدر نفسو، وثيقة رقم ) (ٓٗ)
 . ٛٛٚ(، صٜٜٙنفسو، وثيقة رقم ) المصدر( ٔٗ)
 . ٕٓٛ(، صٖٔٚالمصدر نفسو، وثيقة رقم ) (ٕٗ)
 . ٜٚٚ(، صٜٔٚ، وثيقة رقم )ٜٓٚٔالوثائق الفمسطينية العربية لعام ( ٖٗ)
 . ٗٓٛ(، صٕٖٚالمصدر نفسو، وثيقة رقم )(ٗٗ)
ول التيديد بإنزال حول ىذا الموضوع انظر: بيان المجنة المركزية لمنظمة التحرير الفمسطينية ح( ٘ٗ)

 . ٗٓٛ(، صٖٖٚ، وثيقة رقم )ٜٓٚٔقوات أمريكية في األردن. الوثائق الفمسطينية العربية لعام 
 . 797(، صٖٔٚالمصدر نفسو، وثيقة رقم ) (ٙٗ)
حول وقف إطالق النار بناء عمى اتفاق الممك حسين مع قيادات أسرػ حركة )فتح( في السجون ( ٚٗ)

)أبو إياد( والذؼ كان من ضمن األسرػ القصة كاممة وكيف أنيم تعرضوا األردنية يروؼ صالح خمف 
 .ٛ٘ٔإلى حيمة ومؤامرة من الحكومة األردنية. انظر: صالح خمف، فمسطيني بال ىوية، ص

 . ٙٔٛ(، صٖ٘ٚ، وثيقة رقم )ٜٓٚٔالوثائق الفمسطينية العربية لعام ( ٛٗ)
 . ٕٗٛ(، ص٘ٚٚالمصدر نفسو، وثيقة رقم )( ٜٗ)
 . ٕٕٛ(، صٕٚٚ، وثيقة رقم )ٜٓٚٔالوثائق الفمسطينية العربية لعام ( ٓ٘)
. انظر: صالح ٜٓٚٔحول كيفية خروج عرفات من عمان إلى القاىرة في أثناء أحداث أيمول ( ٔ٘)

 . ٜ٘ٔخمف: فمسطيني بال ىوية، ص
 . ٗ٘ٛ(، صٜٜٚ، وثيقة رقم )ٜٓٚٔالوثائق الفمسطينية العربية لعام (ٕ٘)
 لتفاصيل حول اتفاقية القاىرة انظر: لمزيد من ا(ٖ٘)

 . ٚٗٙ، صٜٓٚٔالوثائق العربية لعام  -
 . ٖٕٛ-ٖٕٚ(، صٖٕٔ، وثيقة رقم )ٜٓٚٔالوثائق األردنية لعام  -
 . ٚ٘ٛ-ٙ٘ٛ(، صٖٓٛ، وثيقة رقم )ٜٓٚٔالوثائق الفمسطينية العربية لعام  -

 . ٖٕٛ(، صٖٕٔ، وثيقة رقم )ٜٓٚٔالوثائق األردنية لعام (ٗ٘)
 . ٕٛٗ-ٕٚٗ(،صٕٙٔ، وثيقة رقم )ٜٓٚٔالوثائق الفمسطينية العربية لعام( ٘٘)
 . ٖٙٛ-ٔٙٛ(، صٕٔٛالمصدر نفسو، وثيقة رقم )( ٙ٘)
 حول خطاب الممك حسين بعد اتفاقية القاىرة انظر: ( ٚ٘)

 . ٔٙٛ-ٓٙٛ(، صٓٔٛ، وثيقة رقم )ٜٓٚٔالوثائق الفمسطينية العربية لعام  -
 . ٕٛٗ-ٕٚٗ(، صٕٙٔ، وثيقة رقم )ٜٓٚٔام الوثائق األردنية لع -
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(، ٖٔٛ، وثيقة رقم )ٕٙٛ-ٔٙٛ(، صٕٔٛ، وثيقة رقم)ٜٓٚٔالوثائق الفمسطينية العربية لعام ( ٛ٘)
 . ٜٓٙ-ٜٜ٘(، صٜٚٛ.  وثيقة رقم )ٗٙٛص
 . ٕٙٛ-ٔٙٛ(، صٕٔٛالمصدر نفسو، وثيقة رقم )( ٜ٘)
من القاىرة إلى دمشق ومنيا إلى عمان  أدلى عرفات بيذه التصريحات وىو في الطائرة متوجياً ( ٓٙ)

(، ٖٔٛ، وثيقة رقم )ٜٓٚٔعقب توقيع اتفاقية القاىرة مباشرة. الوثائق الفمسطينية العربية لعام 
 . ٗٙٛ-ٖٙٛص
وانظر أيضًا: المصدر نفسو،  ٗٙٛ(، صٖٔٛ، وثيقة رقم)ٜٓٚٔالوثائق الفمسطينية العربية لعام ( ٔٙ)

 . ٕٕٜ(، صٚ٘ٛوثيقة رقم )
 . ٖٛٛ(، صٕٖٛالمصدر نفسو، وثيقة رقم )( ٕٙ)
 . ٗٛٛ-ٖٛٛ(، صٕٖٛالمصدر نفسو، وثيقة رقم )(ٖٙ)
في ىذا المجال عقد الباىي األدغم رئيس وزراء تونس ورئيس المجنة العربية العميا لممتابعة سمسمة ( ٗٙ)

يب من االجتماعات مع الممك حسين وعرفات لتطبيق وقف إطالق النار، ووضع أسس جديدة لترت
 الوجود الفدائي في األردن. حول ىذا الموضوع انظر: 

 . ٕٕٗ-ٕٔٗ(، صٕ٘ٔ، وثيقة رقم )ٜٓٚٔالوثائق األردنية لعام  -
 . ٚ٘ٙ، صٜٓٚٔالوثائق العربية لعام  -

 . ٕٙٗ-ٕٔٗ( صٕ٘ٔ، وثيقة رقم)ٜٓٚٔالوثائق األردنية لعام (٘ٙ)
 . ٕٛ٘-ٕٚ٘( صٕٛٔ، وثيقة رقم )ٜٓٚٔالوثائق األردنية لعام ( ٙٙ)
 . ٕٔٚ(، صٖٗٔالمصدر نفسو، وثيقة رقم )( ٚٙ)
 . ٕٗٙ-ٖٕٙ(، صٖٓٔالمصدر نفسو، وثيقة رقم )( ٛٙ)
جراءات وصفي التل انظر: ( ٜٙ)  لمزيد من التفاصيل حول تصريحات وا 

 . ٜ٘ٗ-ٜٖٜ(، صٓٚٛ-ٜٙٛ، وثيقة رقم )ٜٓٚٔالوثائق الفمسطينية العربية لعام 
 .ٜٗٙ(، صٖٛٛ، وثيقة رقم )ٜٓٚٔية لعام الوثائق الفمسطينية العرب( ٓٚ)
(، ٔٚٛ، وثيقة رقم )ٜ٘ٙ-ٜٗٙ(، صٖٛٛ، وثيقة رقم )ٜٓٚٔالوثائق الفمسطينية العربية لعام ( ٔٚ)

 . ٜٚٗ-ٜٙٗص
 . ٜٚٗ(، صٔٚٛالمصدر نفسو، وثيقة رقم )(ٕٚ)
 . ٜٗٙ(، صٖٛٛالمصدر نفسو، وثيقة رقم )( ٖٚ)
 . ٜ٘ٙ(، صٖٛٛوثيقة رقم ) المصدر نفسو ،( ٗٚ)
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 . ٜٚٗ(، صٔٚٛالمصدر نفسو، وثيقة رقم )( ٘ٚ)
 . ٜٜٗ -ٜٛٗ(، ص ٔٚٛ، وثيقة رقم ) ٜٓٚٔالمصدر نفسو ( ٙٚ)
 .ٜٛٗ( ، صٔٚٛالمصدر نفسو، وثيقة رقم ) (ٚٚ)
 . ٜٜ٘(، صٜٚٛ، وثيقة رقم )ٜٓٚٔالوثائق الفمسطينية العربية لعام ( ٛٚ)
 . ٕٖٓ(، صٖ٘ٔ، وثيقة رقم )ٜٓٚٔ الوثائق األردنية لعام( ٜٚ)
 . ٚٚٚ، صٜٓٚٔالوثائق األردنية لعام ( ٓٛ)
 . ٕ٘، الجامعة األمريكية، بيروت،)د.ت( صٜٔٚٔالوثائق العربية لعام ( ٔٛ)
، وثيقة رقم ٜٗٚٔ،مؤسسة الدراسات الفمسطينية ، بيروت، ٜٔٚٔالوثائق الفمسطينية العربية لعام ( ٕٛ)
 . ٕ٘ -ٔ٘(،ص ٖٓ)
زيد من التفاصيل حول نتائج اتصاالت ياسر عرفات مع الدول العربية انظر الوثائق الفمسطينية لم( ٖٛ)

 .ٕ٘(، ص ٖٔ، وثيقة رقم )ٜٔٚٔالعربية لعام 
 . ٗٙ-ٖٙ(، صٜٗ، وثيقة رقم )ٜٔٚٔالوثائق الفمسطينية العربية لعام (ٗٛ)

-ٕٗ(، صٚد.ت( وثيقة رقم )، وزارة اإلعالم، عمان، )ٜٔٚٔوانظر أيضًا الوثائق األردنية لعام 
ٕ٘ . 

 . ٖٔ-ٖٓ(، صٛٔ، وثيقة رقم )ٜٔٚٔالوثائق الفمسطينية العربية لعام (٘ٛ)
 . ٖٕٙ(، صٕٚٓ، ووثيقة رقم )ٕٖٕ(، صٖٕٓالمصدر نفسو، وثيقة رقم )( ٙٛ)
 . ٕٚ-ٔٚ(، صٕٕ، وثيقة رقم )ٜٔٚٔالوثائق األردنية لعام (ٚٛ)
. وانظر أيضًا  الكتاب ٜٖٔ(، صٖٛٓ، وثيقة رقم )ٜٔٚٔالوثائق الفمسطينية العربية لعام ( ٛٛ)

 . ٔٔ-ٓٔ، صٜٔٚٔالسنوؼ لمقضية الفمسطينية لعام 
بسبب التصريحات والسياسات المتشددة التي مارسيا وصفي  التل تجاه الثورة الفمسطينية فقد تم (ٜٛ)

و في القاىرة، حيث كان تشرين ثاني عندما كان متجيًا إلى  فندق ٕٛاغتيالو من قبل أربعة مسمحين في 
يحضر اجتماع مجمس الدفاع العربي المشترك، وقد أعمنت منظمة أيمول األسود مسؤوليتيا عن 

 االغتيال. حول ىذه التصريحات والخطابات انظر: 
-ٙ٘ٔ(، صٕٗٗ، وثيقة رقم )ٖٔٔ-ٕٛٔ(، صٖٛ، وثيقة رقم )ٜٔٚٔالوثائق األردنية لعام       

ٔ٘ٚ . 
 .ٜٓٙ-ٚٓٙ(، صٖٛ٘-ٖٙ٘، وثائق رقم )ٜٔٚٔنية العربية لعام الوثائق الفمسطي(ٜٓ)
 .ٚٙٙ(، صٚٓٙالمصدر نفسو، وثيقة رقم )(ٜٔ)



                                                                     

 06  (0202 حزيران /)الثامن والعشرون العدد دراسات تاريخية مجلة 

 وي شتاعماد رفعت البد. م.  أ.

 قائمة المصادر والمراجع:
 أواًل: الوثائق 

 ، وزارة اإلعالم، عمان، )د.ت(.ٜٛٙٔالوثائق األردنية لعام ـ ٔ
 ، وزارة اإلعالم، عمان، )د.ت(. ٜٜٙٔالوثائق األردنية لعام ـ ٕ
 ، وزارة اإلعالم، عمان، )د.ت(. ٜٓٚٔالوثائق األردنية لعام ـ ٖ
 ، وزارة اإلعالم، عمان، )د.ت(. ٜٔٚٔالوثائق األردنية لعام ـ ٗ
 ، الجامعة األمريكية، بيروت، )د.ت(. ٜٜٙٔالوثائق العربية لعام ـ ٘
 ، الجامعة األمريكية، بيروت، )د.ت(. ٜٓٚٔالوثائق العربية لعام ـ ٙ
 ، الجامعة األمريكية، بيروت، )د.ت(. ٜٔٚٔئق العربية لعام الوثاـ ٚ
 . ٜٓٚٔ، مؤسسة الدراسات الفمسطينية، بيروت، ٜٛٙٔالوثائق الفمسطينية العربية لعام ـ ٛ
 ٕٜٚٔ، مؤسسة الدراسات الفمسطينية، بيروت، ٜٜٙٔالوثائق الفمسطينية العربية لعام ـ ٜ

 . ٖٜٚٔ، مؤسسة الدراسات الفمسطينية، بيروت، ٜٓٚٔالوثائق الفمسطينية العربية لعام ـ ٓٔ
 . ٜٗٚٔ، مؤسسة الدراسات الفمسطينية، بيروت، ٜٔٚٔالوثائق الفمسطينية العربية لعام ـ ٔٔ

 ثانيًا: المراجع: 
خميل ىندؼ: المقاومة الفمسطينية والنظام األردني، مركز األبحاث منظمة التحرير الفمسطينية، ـ ٔ

 . ٜٔٚٔبيروت، 
الحسين بن طالل )ممك المممكة األردنية الياشمية( مينتي كممك، أحاديث ممكية، نشرىا بالفرنسية ـ ٕ

 . ٜٚٛٔفريدون صاحب جم، ترجمة غازؼ غزيل، مؤسسة مصرؼ لمتوزيع، عمان، 
 صالح خمف: فمسطيني بال ىوية، مؤسسة الصياد لمدعاية والنشر، )د.م(،)د،ت(.ـ ٖ
 . ٕٜٚٔ، مؤسسة الدراسات الفمسطينية، بيروت، ٜٜٙٔسطينية لعام الكتاب السنوؼ لمقضية الفمـ ٗ
 . ٜٗٚٔ، مؤسسة الدراسات الفمسطينية، بيروت، ٜٓٚٔالكتاب السنوؼ لمقضية الفمسطينية لعام ـ ٘
 . ٜ٘ٚٔ، مؤسسة الدراسات الفمسطينية، بيروت، ٜٔٚٔالكتاب السنوؼ لمقضية الفمسطينية لعام ـ ٙ
منظمة التحرير الفمسطينية، تحرير أسعد عبد الرحمن، مركز األبحاث منظمة مجموعة من الباحثين: ـ ٚ
 . ٜٚٛٔحرير الفمسطينية، نقوسيا، الت

 ثالثًا: الدوريات: 
. ٖٜٚٔ-ٜٚٙٔأسعد عبد الرحمن: تطورات وتفاعالت قضية فمسطين مع البيئة الرسمية العربيةـ ٔ

 . ٖٜٛٔ(، آذار/ نيسان، ٖٚٔ/ٖٙٔشؤون فمسطينية، بيروت، ع ) مجمة
ىشام الدجاني: االستراتيجية الصييونية تجاه شرقي األردن، مجمة شؤون فمسطينية، بيروت، ـ ٕ
 . ٜٓٛٔ(، نيسان، ٔٓٔع)


