
 

 

و 

  ملخص الدراسة
جئين وأثرها على العالقـات     تضمنت الدراسة عدة فصول تتحدث عن قضية الال       

لـى  إ ،ردن وفلـسطين  عالقات التاريخية التي جمعـت األ     الردنية الفلسطينية بدءاً من     األ

سرائيل إ تاريخية والحروب ضد     أحداثبعدة   اً مرور ،ريوهات المستقبلية لهذه العالقة   اسينال

عداد هائلة من الفلسطينيين من أ التي كانت السبب المباشر لتهجير ،67حرب  و48كحرب 

  وقد ركزت الدراسة على . في الدول المستقبلة" الجئين "لىإ وتحويلهم من مواطنين ،لدهمب

 ألسـباب  وذلك   ،نالالجئيداد  عأخذت نصيبها من    أ الدول التي    أكثر  من نهاألردن  دولة األ 

  .ردني والفلسطيني الشعبين األ بين جمعت،عائليةحتى  و،قوميةو ،تاريخية

 بحـاالت    مروراً ،ردنية الفلسطينية الدراسة لمحة عن تفاوت العالقات األ     احتوت   

ثـم تعرضـت     .األسود كأيلوللى حاالت توتر وشكوك     إ ،تعاون ومحبة كحرب الكرامة   

 وكيفيـة  ،تهم مع الشعب األردني والعائلة المالكة وعالقاألردنئين في   جال لحالة ال  ةالدراس

ك أن كل هـذه  تم اإلدرا حتى ،بين الطرفين لفترة من الزمن    الثقة   تدهورانتشار الشكوك و  

  .تركةن مصالحهم مش أخصوصاً و،الشكوك واالنفصال ليس من مصلحة الطرفين

سرائيلية حول  اإل الفلسطينية و  اًيض وأ ،مواقف الدولية والعربية  الوضحت الدراسة   أ 

    بـل  ،لى انتشار الـسالم علـى الـساحة       حلها لن يؤدي إ   عدم  كيف أن    و ،جئينالقضية ال 

اضـافة  ،ان اسرائيل رافضة لتطبيق قرارات االمم المتحدة        وخصوصا  يزيد من التوتر    س

نيين حول  مبينة الدراسة ردود الفعل االردنيين و الفلسطي      , حول الوطن البديل   لتلميحاتالى ا 

 المـشاريع علـى     تلكوكيفية العمل معاً للتخلص من تطبيق مثل        هذه المشاريع المستقبلية    



 

 

ز 

مع ذكر ان التعاون و االتحاد ضمن مشروع كونفدرالية قد يشكل قـوة ردع              ,ارض الواقع 

  .لمثل تلك المشاريع

 فتحدث الباحث عن ازمة الثقة والمخاوف ووضح انها مبنية على اوهام ليس لهـا          

 من اجل عرقلة المـساعي الداعيـة         تدعمها  اطراف خارجية  الن هناك  من الصحة    ساسا

المخاوف ف ,الجئينلللوصول الى حل نهائي للقضية الفلسطينية وخاصة في امور المتعلقة با

ن التمسك بحقوق   ان كالهما يريد   أل ، بين الشعبين  أو ،ردن وفلسطين الحقيقية ليست بين األ   

ـ   قد  الجيل الجديد   ف . تاماً طينية مستقلة استقالالً   تحقيق دولة فلس    و جئينالال  اًأصـبح واعي

ن قمة االندماج والتعاون تـاركي    في  ردن  ن في األ  اأصبح الشعب فقد   ،مرهذا األ لبشكل كبير   

ال المخاوف والشكوك وراءهما، ألنها كلها من صـنع أنـاس ال ينتمـون ال لـألردن و                

ر يمر به   ي توت بمثابة أ تعتبر  فإنها  ات  توترات في العالق  اللو كان هناك بعض     و ،لفلسطين

ن أ و ، قبل التقسيم   واحداً  كياناً اكانن الكيانين   إ ف ،مهما حدث و .شعب واحد في دولة واحدة    

مـن  لـيس    ، وإنه  واحدة أسرة إلى يشعب واحد ينتم    اقرب بان يكونوا الى    هماالشعبين  

  .األحداثهذه تفصلهما ن أسهولة ال

  توضـيح  الوصـفي و التحليلـي اسـتطاعت       جدراسة عن طريق المنه   ال أنكما  

 خاءإعالقة تعاون و  وان من المرشح ان تكون       ،ردن وفلسطين العالقات المستقبلية بين األ   

 في حال قيام دولة فلسطينية       مرشح قيام كونفدرالية بين االردن و فلسطين       هوان،فيما بينهم 

 هما عدم ثقة بين   أول   انفصا أي نأب   يدركوا الشعبينف ،67مستقلة ذات سياة على اراضي      

   مصلحة إسرائيلإال في يصبيساعد في حل قضية الفلسطينية ولن لن 


