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 مقدمة

كال  تربط الواليات المتحدة اتيجية قويةإعالقات مملكة الردنية الهاشمية وال يةمير ، سير

كبالمساعدات ال ذلك ويتجسد  الرئيس وقد شكل قرار  . بشكل سنوي ردنلإىل اية المقدمة مير

ك  ال  اف ترامب اال  دونالد مير   منقطة  6/12/2017بتاري    خ  لرسائيبالقدس عاصمة ل عير
 
همة ف

ي  ردنوخاصة أن ال ،هذه العالقة   المدينة. الم ىلع الوص 
 
  قدسات ف

  أعلن الجانب ال
 ردن 

 
  موقف

 
ها من قرار ترامب، ا معارض   واعتير

 
عية الدولية وميثاق المم خرق ا للشر

أحادية الجانب تستهدف فرض حقائق جديدة عىل الرض تعتير الغية  ةخطو ه المتحدة، وأن

  و وباطلة. 
 ية، إن قرار ردنالناطق باسم الحكومة ال ،قال محمد المومن 

 
اف ا غير ترامب يعتير "اعير

  "  
  من المدينة الذي احتل رسائيحتالل ال كونه يكرس اال قانون 

ر
ف   العامىل  للجزء الشر

 
  1. 1967 ف

كتهديدات الدارة ال من  رغمعىل ال   حال دعم  ردندات عن العقطع المسابية مير
 
وسواها ف

 . أظهر تأكيده عىل موقفه ردن، إال أن اللألمم المتحدة قرار الجمعية العامة

ز    ضوء ما سبق، تير
 
 ترامب بشأن القدس عىل مستقبلتؤثر سياسات كيف   الشكالية: ف

كال  –ية ردنالعالقات ال السالمية  المقدسات متلك الوصاية عىلي ردنا أن الخصوص   ،يةمير

  المدينة من جانب
 
اتيجية مع الواليات المتحدة من جاإمتع بعالقات يتو  ،ف  نب آخر؟ سير

  محاولة لإلجابة 
 
ك  هذه الشكالية، ال بد من مالحظة االهتمام ال  عنف   منطقة  ردن بالمير

 
ف

  
، ويمكن تتبع ذلك من خالل الجراءات ال رسائيال  –الرصاع الفلسطين  ة رسائيىل  لية الخير

  قام فيها موظف من  –ية بشأن حادثة السفارة ردنعتذار من الحكومة البخصوص اال 
النر

                                                           
. 9/12/2017بالعربية، CNN قانوًنا، موقعاألردن بعد إعالن ترامب للقدس عاصمة إلسرائيل: االعتراف باطل  1

https://goo.gl/im4eNx 
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  عّمان ليةرسائيالسفارة ال 
 
  ف

 
مما أعاد  - السفارةقت غلأوعىل إثرها  ،ير  ي  أردنير  بقتل مواطن

  العاهل الكما أن   . من جديد لية رسائيالعالقات الرسمية وفتح السفارة ال 
الملك عبدهللا  ردن 

  
ك  يس ال نائب الرئ ،مايك بينسستقبل ا الثان   . ، الذي رفض الفلسطينيون استقبالهمير

  مواجهة القرار، ولم ردنالتحّرك  ،ومن جهة مقابلة
 
 عىل المستوى الدوىل  والعرنر  والسالم  ف

اجع عن دعمه لقرار الجمعية العامة ي كال التهديدات  رغمير  ية بقطع المساعدات عنه. مير

  ،بشكل عام
ّ
 ا لقرار رسمي  ارفض  ردنإعالن المع  ،العالقات كما ه   بقاءي السيناريو المحتمل  إن

  محاولة  ،ا بلوماسي  يا ودودولي  
 
ل المفاوضات الدولية لحل لتقليل من حدته من خاللوالعمل ف

  سياستها الخارجية  ردنفال ،الرصاع
 
دولة محاطة بالرصاعات والتحديات المختلفة، تسىع ف

 ،ولياتها ؤ دية والمنية ومسموازنة بير  مصالحها االقتصاوال ،حتواء لكافة التهديداتلمحاولة اال 

  وقعتإيجابية ل عالقات اقتصادية إرسائيها بوتربط
  اتفاقية الغاز النر

 
   تمثلت آخرها ف

 
 عامال ف

  البيت البيضغزة  الذي عقد بشأن لمؤتمر ا ردنحرص  الكما .  2014
 
، 13/3/2018بتاري    خ  ف

 الذي رفضه الفلسطينيون. و 

  عىل تجسيد رد فعل صارم عىل أرض الواقع، لم يعمل أخرىومن ناحية 
  ،الجانب الفلسطين 

ك  ىل  أو ال رسائيكإيقاف التعامالت مع الجانب ال   . مير

 

كالعالقة األ  ي ردنية والوصاية األردناأل –ية مير
 
  القدسية عىل المقدسات ف

كبدأت العالقة ال   ينية بالتطور منذ خمسينيات القرن ردنال - يةمير انحسار نفوذ  عقب ،العشر

ق الوسط،    منطقة الشر
 
  كانتبريطانيا ف

ا. ا وعسكري  اقتصادي   ردنالداعمة الساسية لأل النر
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انيتها، وخاإىل ا يةردنلجأت الحكومة الف صة بعد اعتماد مبدأ لواليات المتحدة لتعويض مير 

  العام  2أيزنهاور
 
 3. 1957ف

كية لأل   العام  . باضطراد  ردنتزداد المساعدت المير
 460.91كانت قيمة المساعدات   2006فف 

  منطقة الشر  ،مليون دوالر 
 
والتهديد من قبل  ،ق الوسطومع تزايد التحديات والمشاكل ف

  تزامنت مع الحملة ، (داعشتنظيم الدولة السالمية )السالمية المتشددة ك الجماعات
النر

كال    نجمت عن الالجئير   ردنالمشاكل  ، إىل جانبهابر ية لمواجهة المير
االقتصادية النر

، زادت الحكومة ال  كالسوريير  والعراقيير    العام الية من حجم مير
 
إىل  2018مساعدات لتصل ف

 4مليار دوالر. 

ك  وزير الخارجية ال  ،ريكس تيلرسونوقع وقد  مذكرة تفاهم  14/2/2018، بتاري    خ  السابقمير

  مع الجانب ال
 1.275الواليات المتحدة بشكل غير ملزم بتقديم ما ال يقل عن تتعهد فيها  ،ردن 

وتعد  - 20225وحنر  2018ابتداء من السنة المالية  ،ا لمدة خمسة سنواتمليار دوالر سنوي  

  عهد الرئيس ترامب
 
  زيادة بنسبة  - هذه المذكرة ه  الوىل من نوعها ف

 %. 25ما يعن 

                                                           
بمبدأ أيزنهاور في السياسة الخارجية األميركية،  ، واشتهر1961-1953مبدأ أيزنهاور: دوايت أيزنهاور، رئيس الواليات المتحدة األميركية  2

ولة دهذا المبدأ الموجه لدول الشرق األوسط بأنه يمكن ألي  . ويمكن تلخيص5/1/1957إثر خطبة ألقاها أمام الكونغرس األميركي بتاريخ 
رضها في الشرق األوسط طلب المساعدات األمنية والعسكرية واالقتصادية من الواليات المتحدة، وكذلك طلب المساعدة العسكرية في حال تع

 لهجوم من قبل أي عدو، مشيًرا حينها إلى االتحاد السوفييتي.
: العلوم االجتماعية ، دراسات1985-1957قة األردنية األميركية: دراسة تاريخية في العوامل السياسية واآلثار التنموية خليل الحجاج، العال 3

 . 2009، الجامعة األردنية، 1. عدد36واإلنسانية، مجلد 
الرابط أدناه:  ( علىForeign Assistanceيمكن االطالع على الموقع الخاص بالمساعدات األميركية الخارجية الرسمي ) 4

https://goo.gl/NC27kk 
ية في األردن، مذكرة تفاهم جديدة بين الواليات المتحدة واألردن بشأن المساعدة الخارجية الثنائية لألردن، الموقع الرسمي للسفارة األميرك 5

14/2/2018 .https://goo.gl/Z1fdJe 



 

5 
 

ي الموقف األ
  إزاء قرار ترامبردن 

  خالل زيارة إىل تركيا ناقش  
الرئيس  مع ، تزامنت مع صدو قرار ترامب،الملك عبدهللا الثان 

ك  رجب طيب أردو 
 ، قرار الان، تداعيات غالير

 
ام الوضع الخاص بالقدسمؤكد ورة احير ، ين ض 

ارئة لمجلس التعاون عقد جلسة ط واتفقا عىلإقامة الدولة الفلسطينية، و  ،ل الدولتير  وح

  6. السالم  

ترامب  قرار قال فيه إن ا فيها الملك خطاب   ألفر و ، 13/12/2017بتاري    خ جلسة ال تلك تعقدو 

 
 
  المنطقيشكل تهديد

 
ب لحل الرصاع سالن ن حل الدولتير  هو الخيار إة، و ا لألمن واالستقرار ف

  ال 
  التصدي لي محاولة يمكن أن تعمل عىل  ردنكما أكد استمرار ال.  ىل  رسائيالفلسطين 

 
ف

  
  أو التاريخ 

  الوضع القانون 
 
يفل تغيير ف   7. لمسجد القىص والحرم القدس  الشر

ك  ن الفيتو ال ، إال أيدين القرار  إصدار قرار من مجلس المن مساع   ردنالدعمت   مير
 
ا،  كان عائق

بقطع  ح ترامبي    رص ورغم تلجمعية العامة لصدار القرار. إىل التوجه اما استدع المر 

  ستصوتالمساعدات عن 
الذي يتلفر مساعدات  ردناللصالح القرار، إال أن  الدول النر

ة نسبي   كية، كبير  يدين، الذي 20/12/2017 الجمعية العامة الذي صدر بتاري    خدعم قرار  ا،أمير

 ا. ضمني  قرار ترامب 

 إرسائيو  ردنزيارة بينس إىل مرص وال أثارت
 
ة مها خاصة أن، ا كبير    ل جدال ة قصير

ن جاءت بعد فير

وعدم التعامل مع الجانب  ه،استقبالون رفض الفلسطيني ما وبعد ،قرار ترامب بشأن القدس

ك  ال   . مير

                                                           
 https://goo.gl/c8BbPM. 7/12/2017ئاسة الوزراء األردنية، الملك والرئيس التركي يجريان مباحثات في أنقرة، موقع ر  6
 https://goo.gl/W6iRgA. 13/12/2017كلمة الملك عبدهللا الثاني خالل جلسة منظمة التعاون اإلسالمي،  7
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  الجانب ال استقبل 
ترصيحات واضحة للملك ، وكانت هناك 21/1/2018بتاري    خ بينس  ردن 

اتيجية بير  الأكد فيها العالقة ال  ، خالل هذه الزيارةعبدهللا
   ردنسير

 
والواليات المتحدة. وف

  ال 
 رسائيذات الوقت ضح بشأن الرصاع الفلسطين 

 
ىل  رسائي"إن الرصاع ال : ىل  وقرار ترامب قائال

  بالنسبة 
  الإلينالفلسطين 

 
بأن  ا يهدد االستقرار. أؤكد ا رئيسي  والمنطقة يعد مصدر   ردنا ف

  8. "القدس غالية علينا كمسلمير  ومسيحير  كما ه  بالنسبة لليهود

اف بالقدس عاصمة ل ا باال ا تاريخي  "اتخذ الرئيس ترامب قرار  ، فقال: بينس أما   ل، ولكنه رسائيعير

  نفس القرار ب
 
ام دور الننا ملير  أأوضح ف    ردنمون باحير

 
ووصايتها عىل الماكن المقدسة ف

 ننا لم أالقدس. و 
 
  نأخذ موقف

  9. فاوضات"فهذه أمور خاضعة للم ،ا من الحدود والموقف النهان 

 
 
بأنه ال يمكن  44/2/2018بتاري    خ  CNNا الملك عبدهللا خالل مقابلة مع قناة وقد ضح أيض

ك  االستغناء عن الدور ال    عملية السالم بالمنطقة "ال سالم دون امير
 
 مما  ،لواليات المتحدة" ف

  امستمر  ير  بأن الجانب استنتاجإىل يقود 
 
  المنطقة. القرار ب ن ف

 
 أهمية كل طرف ف

ك  الدور ال عىل  ردناليؤكد    المنطقةمير
 
مع تشديده عىل موقف صارم تجاه  ، وأهميته ف

ام وصاية الكما تؤكد القدس،   امها باحير عىل الماكن المقدسة  ردنالواليات المتحدة عىل الير 

  المدينة
 
  مساعدات المالية. واستمرار تقديم ال ،ف

  اليلرسائيال  –ية ردنتوترت العالقات ال
  ة خالل السنوات الماضية إثر حادث قتل القاص 

 ردن 

 عىل الحدود بير  الضفة الغربية وال
  ال ردنرائد زعيير

 
 ، 2014عام ف

 
 ير  ي  ردنير  الوقتل المواطن

  العام 
 
 ،عينات شالينمع  ردنبمغادرة البدأت التوترات بعد السماح لحارس السفارة . و 2017ف

                                                           
 https://goo.gl/oMDi1x. 21/1/2018الموتمر الصحفي للملك عبدهللا الثاني ومايك بينس،  8
 المصدر السابق. 9
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ة ال    عمانرسائيالسفير
 
ىل  رسائيوطاقم السفارة، وشكلت طريقة استقبال رئيس الوزراء ال  ،لية ف

  يشدد عىل ي  أردنا ا وشعبي  ا رسمي  بنيامير  نتنياهو للحارس غضب  
ا، مما جعل الملك عبدهللا الثان 

 يلن  ردنأن ال
 
  تنازل عن حقوق المواطن

 و  . ير  والقاص 
 
 ط
 
ا  ب  ل ا رسمي  من الحكومة الردن اعتذار 

  عّمان سفارةعادة فتح الوتغيير السفير ل لية رسائيال 
 
 10. الرسائيلية ف

  
، فقد وقعت مذكرة تفاهم رسائيال  - يةردنقطع العالقات ال ما سبق ال يعن  لية بكل النواح 

اد الغاز الطبيىع  المسال ابشأن    الستير
 
بتاري    خ  ،االتفاقية بشكل رسم  وقعت و ، 2014عام ف

كية ال، 23/9/2016 حر  المير كة نوبل إنير   عاملة بير  رسر
 
كة الكهرباء ال ،لإرسائيف ية ردنورسر

كة مملوكة بالكامل للحكومة ال)الوطنية   الة(، يردنالشر
ّ
كة بمد   بموجبها ستقوم الشر

 ردنال نر

   11. الطبيىع   بالغاز 
ل إرسائيو  ردنلتعزيز العالقات بير  الخطوة باعتبارها تفاقية هذه اال وتأنر

  
  لم تتأثر بحادث قتل القاص 

 أالنر
 
 أو حنر بقرار ترامب بشأن القدس.  ،ير  ي  ردنير  الو المواطن

لية رسائيالذي قدمته الحكومة ال  (19/1/2018) ن توقيت االعتذار الرسم  أمن المفارقة 

وط ال ردنلأل ام بكافة الشر ة حساسة عىل مستوى موقف  ية، جاءردنوتعهدها بااللير    فير
 
ف

   ردنىل االهتمام الكبير بدور الما يشير إ، من القدس، وقبل زيارة بينس بيومير   ردنال
 
ف

 12المنطقة. 

  

                                                           
 https://goo.gl/exrdU6. 21/1/2018يق إسرائيلي بعمان إلعادة فتح السفارة، الغد األردني، فر  10
اء % من حاجة شركة الكهرب40الستيراد  2019وقعت شركة الكهرباء الوطنية األردنية اتفاقية مع شركة نوبل إنيرجي تسري في العام  11

يل، الغد األردني، للمزيد: انظر، رسمًيا .. األردن يوقع اتفاقية استيراد الغاز من إسرائ من الغاز الطبيعي المسال لتوليد الكهرباء من إسرائيل.
26/9/2016 .https://goo.gl/1rCgLG 
 https://goo.gl/LnKE5A. 18/1/2018إسرائيل تعتذر لألردن عن حادث السفارة، الجزيرة نت،  12



 

8 
 

ي 
 الموقف الفلسطيب 

  ذ
  ذلك ال ا ال شك أن الموقف الفلسطين 

 
، بما ف   بلورة الموقف العرنر 

 
، من قرار ردنأهمية ف

  فرنسا بتاري     قال الرئيس محمود قد ف. ترامب
 
"إن : 22/12/2017خ عباس خالل كلمة ف

 
 
اقها  ،ا لعملية السالما نزي  ه  الواليات المتحدة لم تعد وسيط ولن نقبل أية خطة منها بسبب اخير

  هذا الموضوع بالذات جعلها تبعد نفسها عن  . للقانون الدوىل  
 
ما قامت به الواليات المتحدة ف

وع . أو  ،الوساطة  أ.. ال أعتقد ن من يقدم هكذا مشر
 
 نه قادر ليقدم حال

 
  عادال

 
 لعملية  مقبوال

ق الوسط   الشر
 
  13". السالم ف

  عىل اقترص 
كية وعىل الموقف الفلسطين  ، ولم التحرك الدوىل  وقف االتصاالت مع الدارة المير

  العالقة مع الجانب ال 
 
  بير  رسائييكن لهذا الموقف آثار عىل الرض ف

ىل  كوقف التنسيق المن 

  من الممكن أن تضغط عىل الطراف كالتوجه  ، أو القيام بأي  الجانبير  
إىل من الجراءات النر

 لمحكمة الجنائية الدولية أو غير ذلك. ا

  لم يتمكن  
عربية بشأن الدول الو  ردنتفاهم مع الإىل  لتوصلمن ايبدو أن الجانب الفلسطين 

كالتخىل  عن الرعاية ال  عجول، ية "لعملية السالم"مير   مي  
 م يبدر ما يفيد أن الجانب الفلسطين 

 من عدم تغير الرؤية العربية للعملية السياسية. 

 

 

                                                           
 https://goo.gl/DKmc8X . 22/12/2017، يمانويل ماكرون إالمؤتمر الصحفي بين محمود عباس والرئيس الفرنسي  13
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 خاتمة

  الجانب اليوازن 
 ؤ  بير  مصالحه ومسردن 

 
  التعامل مع قرار ترامب،  ولياته، ما يجعله أكير تمهال
 
ف

 ،حدة هذا القرار  بلوماسية للتخفيف منيكافة القنوات الدإىل   ردنفعىل الجانب الرسم  لجأ ال

 
 
 يتمسك وعىل الجانب اآلخر، ما زال الردن ا.  والغي  مع التأكيد الدائم عىل رفضه واعتباره باطال

ك  بالدور ال    المنطقةمير
 
كالعالقات ال لذا فإن  ؛االقتصادية والمنية مصالحها مراعي   ، ف ة يمير

  ردنبفر اليية مستمرة ولن تتأثر، وسردنال
 
  برفضه لتا متمسك

 
  ف

  والتاريخ 
غيير الوضع القانون 

 القدس. 

  العالقات ال
 
 عملية الفصل النسنر  للملفات ف

ّ
ية الدولية، بير  ردنولعل االستنتاج المهم أن

ية وطنية، أمر أساس  وسمة أردنملفات فلسطينية، تقدم فيها عّمان الدعم والمساندة، وملفات 

  الوقت الراهنردنللسياسة ال
 
فقد بات فصل ملفات العالقات سمة عالمية، ، ية، والعربية ف

  أخرى.  إذ 
 
  ملفات وتختلف ف

 
  يمكن أن تتفق دول ف

 

  


