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 مستخلص البحث
 تشكل القضية الفلسطينية عامال أساسيا في رسم السياسة األردنية الخارجيةة فضةال

سةةواا التةةي تتوافةةق مةة  م ةةالح  أو التةةي عةةن ارتبةةاط األردن بمخرجةةاا تلةة  القضةةية 
فةةي  األردنيةةةومةةن انةةا اسةةتندا السياسةةة تتعةةارم مةة  تلةة  الم ةةالا ودليميةةا ودوليةةا  

علةة  بهةةا  التةةي مةةرا وتمةةر  اإلدليميةةةتعاملهةةا مةة  الحركةةة حسةةا المعطيةةاا وال ةةرو  
  .الفلسطينية بشكل خاصالعربية بشكل عام وعل  الساحة  المنطقة 

 
 المقدمة 

فككككم رسككككم السياسككككة األردنيككككة  أساسككككياا  تشكككككل ال اككككية ال لسكككك ينية  ككككام ا 
سكوا  التكم تتوافك  الخارجية فا   ن ارتبا  األردن بمخرجات تلك ال اية 

 .ودولياا  مع مصالحه أو التم تتعارض مع تلك المصالح إقليمياا 
ملككككك حركككككة  األردنيككككةاسككككة ومككككن بككككين المل ككككات التككككم تعاملككككت مع ككككا السي

)حمككاسا التككم تعككد ابككرز الحركككات السياسككية والعسكككرية  اإلسكك ميةالم اومككة 
 إلكككلمكككع تلكككك الحرككككة يسكككتند  األردن لكككل السكككاحة ال لسككك ينيةا فككككان تعامكككل 

قكككرا   المشككك د السياسكككم ال لسككك ينم ودور حرككككة حمكككاس فكككم تشككككيله  إ كككاد 
فم تعامل كا مكع  األردنيةسياسة ال لس ينم. ومن هنا استندت ال اإل ارداخل 

 لكككل ب كككا التكككم مكككرت وتمكككر  اإلقليميكككةالحرككككة حسكككط المع يكككات وال كككروك 
  .الساحة العربية بشكل  ام و لل الساحة ال لس ينية بشكل خاص
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قسمت الدراسة إلكل أربكع محكاور أساسكيةا وألن كا تتعلك  بالسياسكة األردنيكة 
ككككة الم اومكككة اإلسككك مية تجكككاه حرككككة حمكككاسا ف كككد تنكككاول المحكككور األولا حر 

المعروفككة اختصككارا )حمككاسا مككن حيككل بككدايات النشككا  والمرتكككزات السياسككية 
وال كرية التم تكممن ب كاا فاك   كن ت سكيمات ا اإلداريكة والسياسكيةا فكم حكين 
اهكككتم المحكككور اللكككانم السياسكككة األردنيكككة تجكككاه حمكككاس فكككم ال تكككر  المتب يكككة مكككن 

مككل بعككدها نجلككه الملككك  بككدا  اللككانم ليك (5333 -5391)ح بككة الملككك حسككين 
هذه السياسة ولكن باخت ك وااح  ما ن جه والكده تجكاه حرككة  (    -5333)

حماسا وكان ذلك هو  نوان المحور اللالكل مكن هكذه الدراسكة التكم اختتمكت 
بمحككور رابككع تنككاول السياسككة األردنيككة تجككاه الحركككة فككم المككد  التككم تعراككت 

ائيلية  لل ق اع غز ا وموقك األردن مكن الحكرط في ا الحركة إلل حرط إسر 
ا مع خ صة 8050 -8002ومن الحركة فم المد  التم انحصرت بين  امم 

 وابرز االستنتاجات التم توصلت إلي ا هذه الدراسة. 
 

 )حماس(: النشأة والمرتكزاا  أواًل: حركة المقاومة اإلسالمية
 النشأة والتأسيس  -1

لجما ككككة اإلخككككوان  فكريككككاا  ة حمككككاس امتككككداداا تعككككد حركككككة الم اومككككة اإلسكككك مي
ذا مككا أردنككا اإلحا ككة ب ككروك نشككا  وان كك   حركككة  المسككلمين فككم فلسكك ينا وا 

اإلخكككوان   لكككل جما كككة  لينكككا أن نعكككر  أوالا  -حمكككاس  –الم اومكككة ال لسككك ينية 
 ال لس ينية والتم من خ ل ا تشكلت حركة الم اومة اإلس مية حماس.

ا كككة اإلخكككوان المسكككلمين فكككم فلسككك ين إلكككل  كككام إذ تعكككود بكككدايات نشكككا  جم
ا  نكككدما زارهكككا النكككين مكككن إخكككوان المسكككلمين المصكككريين وهمكككا ككككل مكككن 5391

لبنكككا ومحمكككد اسكككعد الحككككيما وقكككد الت كككل االسكككا اتم شككك ي  حسكككن  ن بكككدالرحم
ا وقككد أسكك رت تلككك الزيككار   ككن ا1)مبعولككا اإلخككوان مككع الحككا  أمككين الحسككينم

 .ا9)فم فلس ين تاسيس فرع لإلخوان المسلمين
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وتمكككككد بعككككض المصككككادر بككككان البدايككككة ال عليككككة لتاسككككيس جما ككككة اإلخككككوان 
 نككككككدما أسككككككس اإلخككككككوان  1991المسككككككلمين فككككككم فلسكككككك ين ترجككككككع إلككككككل سككككككنة 

ال لسكك ينيين فككم ال ككدس جمعيككة المكككارم وأقككاموا أول هيكككل تن يمككم في ككا فككم 
فكككم تلكككك السكككنةا لكككم مكككا لبلكككت أن ازدادت فكككروع جما كككة اإلخكككوان المسكككلمين 

فلسكك ينا إذ تككم افتتككا  فككروع فككم غككز  ويافككا ورفككح وخككان يككونس وب يككة المككدن 
 . ا1)ال لس ينية

 يكة والترب الكد و  تمجكاال فكم فلسك ين فكم اإلخكوان جما كة نشك ت وقكد

  لكل فلسك ينا والمكمامر  الصك يونما والتعريكك بكالخ ر السياسكيةا والتو يكة

 -لسك ينيين هكم الحكرط العربيكةا وككان أول اختبكار للجما كة ال دللج ا والتعبئة
إذ شاركت أ اا  الجما ة فم تلك الحكرط إلكل جانكط  1991الص يونية  ام 

اإلخككككوان المسككككلمين المصككككريين  فككككم المج ككككود العسكككككر  سككككوا   لككككل الجب ككككة 
 .ا9)ال لس ينية أو  لل الجب ات الداخلية فم فلس ين ن س ا

الاكك ة  اا5)سككيناألول بككن الح والككر اككم الملككك  بككدا  5392وبعككد حككرط 
الغربيكة إلكل المملكككة األردنيكة ال اشككميةا وجكد اإلخككوان المسكلمين ال لسكك ينيين 
نمكككا أصكككبحوا فكككم كتلكككة موحكككد  مكككع  أن سككك م أمكككام واقكككع جديكككد لكككم يعاراكككوه وا 
اإلخكككوان المسكككلمين فكككم الاككك ة الشكككرقية ليشككككلوا تن يمكككا واحكككد هكككو اإلخكككوان 

 .ا6)المسلمين فم األردن
لحككككروط فكككككم كتابككككه  حمككككاس.. ال كككككر والممارسكككككة ويككككذكر الكاتككككط خالككككد ا

السياسككيةا إن فتككر  الخمسككينات مككن ال ككرن المنصككرم شكك دت جككداال حككادا بككين 
الشخصكككيات ال لسككك ينية وبكككين اإلخكككوان المسكككلمين فكككم الاككك ة الغربيكككة حكككول 
اككككرور  تشكككككيل تن ككككيم سياسككككم خككككاص ال يحمككككل لونككككا إسكككك ميا فككككم م  ككككره 

ركككة التحريككر الككو نم ال لسكك ينم )فككتحا وشككعاراتها وانت ككل األمككر بتشكككيل ح
من مكة التحريكر  1961والتم أسست فيما بعكد وبالتحديكد فكم  كام  1951 ام 

ال صكائل السياسكية والعسككريةا  ال لس ينية والتم امت تحت لوائ ا  دد من
ولككم يكككن لإلخككوان ال لسكك ينيين أ    قككة بالمن مككة كككون م قككد انت جككوا خ ككا 

 .ا1)المن مةدينيا  يختلك  ن أهداك 



 

 
 
 

959] ا99) 9دراسات إقليمية                                                        مركز الدراسات اإلقليمية            
] 

و لككككككل أسككككككاس ذلككككككك بككككككدأ الصككككككراع السياسككككككم بككككككين ال ككككككرفينا اإلخككككككوان 
ال لسكك ينيين وحركككة فككتحا وأصككبحت االت امككات تكككال بين مككا حككول قيككام كككل 
ج كككة باسكككت  اط شخصكككيات الج كككة األخكككرا وككككان هكككذا الصكككراع سكككمة ح بكككة 

 .ا1)الستينيات من ال رن المنصرم
لكم يمنكع مكن تعكاون ال كرفين فكم وبالرغم من السكجال الكدائرا غيكر إن ذلكك 

مواج ة التحديات التم واج ت ال اية ال لس ينيةا ولعل أبرزهكا حكرط حزيكران 
إذ شارك العديد من جما ة اإلخوان ال لس ينيين مع حركة فكتح  1961/ يونيو 

 .ا9)االسرائلية –فم شن هجمات  ديد   لل الحدود األردنية 
ال ككومم فككم مواج ككة إسككرائيلا  و لككل الككر نكسككة حزيككران وتراجككع المشككروع

اسككتغل اإلخككوان المسككلمون فككم فلسكك ين هككذا التراجككع إل ككاد   ككر  مشككرو  م 
اإلسككككك مم واسكككككت  اط الجمكككككاهير نحكككككو االن ككككك   بكككككرما جديكككككد  لمواج كككككة 

 .ا11)المشروع اإلسرائيلم
و لل هذا األساسا بدأ اإلخكوان ال لسك ينيون ت سكيم حكركت م وفك  مراحكل 

 -1961حلة األولل وتسمل بمرحلة المساجد من األ ككوام تن يميةا بدأت المر 
والتكككم  مكككل في كككا اإلخكككوان ال لسككك ينيون  لكككل بنكككا  المسكككاجد وتعبئكككة  1915

الجيككككككككل وتككككككككا ير توج ككككككككه وتعميكككككككك    يدتككككككككه وتركيزهككككككككا لمواج ككككككككة الحركككككككككة 
 .ا11)الص يونية

والتككم  رفككت  1911 -1916أمككا المرحلككة اللانيككة ف ككد امتككدت مككن األ ككوام  
الممسسات والتم اتج كت في كا حرككة اإلخكوان ال لسك ينيون نحكو بنكا   بمرحلة

الممسسككات االجتما يككة والد ويككة التككم كانككت ل ككا تككالير كبيككر  لككل ق ا ككات 
ا فككم حككين كانككت المرحلككة اللاللككة واألخيككر  ا19)واسككعة مككن الشككعط ال لسكك ينم

ام والتككم يمككككن أن نسكككمي ا مرحلككة البكككدايات والتاسكككيس ف ككد امتكككدت مكككن األ كككو 
وتميككزت هكككذه المكككد  بكككان    اإلخككوان المسكككلمين إلكككل الشكككارع  1911 -1911

وتحككول الحركككة إلككل قككو  سياسككية فبككدأت التحاككير نحككو االنت ككال إلككل مرحلككة 
مككن خكك ل ان كك   االنت ااككة  1911الك ككا  المسككلح والتككم امتككدت إلككل  ككام 
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إلخككوان كككانون األول مككن ذلككك العككام والتككم اتخذتككه حركككة ا 1ال لسكك ينية فككم 
المسكككلمين مو كككدا لتشككككيل حرككككة م اومكككة مسكككلحة والتكككم جكككا ت نتاجكككا لحالكككة 
الت ا ل داخل تن يم اإلخوان المسلمين  لكل مكدا سكنوات  ديكد  أفكرزت فكم 

لم اومكة االحكت ل اإلسكرائيلم حمكل اسكم حرككة  إسك مياا  تن يميكاا  الن اية إ اراا 
 .ا11)الم اومة اإلس مية )حماسا

 
 ةفكرية والسياسيالمرتكزاا ال -2

أمككا  ككن كي يككة اتخككاذ قككرار التاسككيس واليتككها ف ككد اجتمككع ابككرز شخصككيات 
ا الكككذ  يعكككد ممسكككس الحرككككة  ا19)حرككككة اإلخكككوان ومكككن م الشكككي  احمكككد ياسكككين

بككككراهيم اليككككازور  و ككككدد مككككن ا15)الرنتيسككككم زو بككككدا لعزيكككك ا وصكككك   شككككحاد  وا 
كككانون األول  58أ اككا  المكتككط السياسككم لإلخككوان المسككلمين فككم غككز  فككم 

إذ تزامنكككككككت مكككككككع ان ككككككك   االنت ااكككككككة ال لسككككككك ينية اكككككككد السكككككككل ات  5321
اإلسككرائيليةا وأ لنككوا تاسككيس حركككة م اومككة إسكك مية تتككولل  مليككات الم اومككة 

ا وجكا  ا16)اد إسرائيل حتل تح ي  النصر وتحرير كامكل التكراط ال لسك ينم
 فم بيان التاسيس الذ  تامنه ميلا  الحركة مايلم:

فكم  حركة الم اومكة اإلسك مية جنكا  مكن أجنحكة اإلخكوان المسكلمين تعد))
فلسككك ينا وحرككككة األخكككوان المسكككلمين تن كككيم  كككالمما وهكككم كبكككرا الحرككككات 
اإلس مية فم العصر الحديلا وتد وا لت بيك  الم كاهيم اإلسك مية فكم شكتل 

جكا ت لتككون سكندا و ونكا لككل االتجاهكات الو نيكة ا والحركة مجاالت الحيا 
ا والحركككة ب ول ككا عاملككة  لككل السككاحة ال لسكك ينية مككن اجككل تحريككر فلسكك ينال

 ازأتوحكد وال تجك ا تصكون وال تبكدداال ت كر تجمع و  حاارا ومست ب ا او مل ا
 .ا11)ااتلمن كل كلمة  يبة وج د مخلص

وفيمكا يتعلك  بال يككل التن يمكم لحرككة الم اومكة اإلسك مية حمكاسا فيتككون 
ا مجلكككس الشكككوراا والكككذ  ياكككع السياسكككات العامكككة مكككن ج كككازين رئيسكككيين همكككا
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الحرككةا ويتككون  وي ر الخ   والموازناتا والمجلس التن يذ  الذ  يكدير  مكل
 المجلس التن يذ  من مجمو ة من األج ز  والممسسات هم:

 المكتط السياسم -
 المكتط اإل  مم -

 الج از العسكر  )كتائط  ز الدين ال ساما  -

 الج از األمنم -

 يم والتعبئة الجماهيريةج از التن  -

 .ا11)مكتط شمون الو ن المحتل -
وقد حددت حركة حماس لن س ا جملة من األهكداك وز كت مكابين أهكداك 

 كامر  تحريررإستراتيجية وأهداك مرحليكةا أمكا األهكداك اإلسكتراتيجية ف كم  

 مكن اإلنسكان األرض لكم تحريكر "  ..ياسري، أحمر  الشري  يقرل  إذ فلسريي، 

خكرا  وال ككر ا الل كافم الغزو  التكم الن سكية ال زيمكة مكن ال لسك ينم الشكعط وا 

 هذا   لها  لل واستولت مزقتها التم الص يونم العدو اربات أمام في ا وقع

التكم  كن األهكداك اإلسكتراتيجية األخكرا  فاك ا  اا91)هكو من جنكا  وهكذا خ نا
 الم دسككاتو  فلسكك ينا وتحريككر الصكك يونما االحككت ل إن ككا تتملككل فككم 

 أراك م إلكل ال جئكين و ود  ح وقها ال لس ينم الشعط واستعاد  اس ميةاإل

 .ا91)الشريك سواستعاد  ال د امودياره وو ن م
أمككككا  ككككن األهككككداك المرحليككككة التككككم رسككككمت ا حمككككاس فككككم مسككككيرت ا السياسككككية 

 والعسكرية وصوال إلل األهداك اإلستراتيجية فتتملل فم:
 . 1967سنة المحتلة األراام  أ غز ا وق اع الغربيةا الا ة تحرير -
 والكو ما اإلسك ميةا والملكل األخك  ا ونشكر ال لسك ينما المجتمكع َأسكلمة -

 مشكروع وبكد  الشكعط لصكمود أساسكية أدوات با تبارهكا اإلسك مم وااللتكزام

 .التحرير

 .التسوية مشاريع اد المسلح الك ا  وخيار الج ادا جذو   لل الح ا  -

   .ال لس ينية ال اية د م باتجاه واإلس مم العربم العم  ت عيل -
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ي اك اإسرائيل مع الت بيع محاربة -  .للمن  ة اإلسرائيلم االخترا  مشروع وا 
 .ا91)واقتصادياا  أمنياا إسرائيل  إن اك -

وترا حركة حماس إن تحرير فلس ين تتعل  بل ل دوائر تحاول التحرك 
ا ةلعربيكككةا الكككدائر  إال سككك ميا  مكككن خ ل كككا وهكككم الكككدائر  ال لسككك ينيةا والكككدائر 

وماي منككا كككون الدراسككة تتعلكك  بالسياسككة األردنيككة تجككاه حمككاسا فككان األخيككر  
فكككم ت لكككط مكككن جميكككع األن مكككة السياسكككية العربيكككة بمكككا في كككا الن كككام السياسكككم 

األردن أن  ت كككككوم بواجب كككككا لنصكككككر  قاكككككية فلسككككك ين ود كككككم صكككككموده ومواج تكككككه 
 .ا 99)كت ا وا  انت ا فم أدا  م تمت ال حت ل اإلسرائيلم وتس يل  مل حر 

 
 حسين(  : السياسة األردنية تجاه حركة حماس )حقبة المل ثانياً 

 بداياا نشأة العالدة بين األردن وحركة المقاومة اإلسالمية )حماس(  -1
     1991 - 1991 

جملكة مكن لالع قة بين الن ام السياسم األردنكم وحرككة حمكاسا  خاعت
ترسكككم  ري كككة التعامكككل السياسكككم التكككم غالبكككا ماكانكككت  المحكككددات التكككم كانكككت

  .تخاع للمصالح السياسية بين ال رفين
فالنسككبة للن ككام السياسككم األردنككما كانككت الرميككة األردنيككة ل بيعككة الع قككة 

 ومصالح ل روك بن   ل تخاع مع حركة حماس إبان فتر  الملك حسين

 من كا واالن ك   ا كد ك  لكرردن حمكاس استخدام  دم أبرزها امان متعدد ا

بيكد  م مكة ورقكة وجكود حمكاسشككل  كمكا الحكدودا  بكر  مليكات فدائيكة لتن يكذ
بين مكا  إ كار الصكراع فم ال لس ينية التحرير من مة  لل الاغ  فماألردن 

 فكم نجاحكه  لكل األردن رهكان إلكل إاكافة ا لكل أح يتكه تمليكل ال لسك ينيين

 األردن فم المسلمين اإلخوان بجما ة حماس المرتب ة حركة وت ويع احتوا 

 ا تبكار لكه يمككن حيكل الن كام الحكاكما مكع األمكد  ويلكة يةالسلم الع قة ذات
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 وغربيكة توج كات أمريكيكة  كل فكم اإلقليمكم األردن دور أهليكة مكن جكز اا  ذلكك

 .ا91) ةالمن  لدول األدوار رسم إل اد 
 مسكالة مال لسك ينية فك التحريكر من مكة ينكافس الكذ  فكاألردنخكر آبمعنكل 

 تملي كا معينكة  كروك فكم منكه رغبكة غيكر و لكل ياك ر ال لسك ينيينا تمليكل

   قات إقامة إلل والدولما اإلقليمم المحي  من ةيوسياس اغو  اقتصادية

  بر ان وذه إاعاك فم ج داا  يالو ال ذاته فم الوقت وهو المن مةا تلك مع

 المتصا د الن وذ كلش وقد الساحة ال لس ينيةا فم فا لة أ راك مع التعامل

 والداخليكةا أجندتكه اإلقليميكة تن يكذ لمحاولكة لكرردن قويكة فرصة حماس لحركة

 ّ   كلوتشك األردنا فكم الن ام حل ا  المسلمين اإلخوان سليلة تعد حماس ألن
 وخاصكةا  ال لسك ينيةا التحريكر من مكة وتنكافس المملككةا فكم اسكت رار  امكل

 أوسكا  فكم أو المحتلكةا األرض فكم  سكوا  الواسكع صاحبة الن كوذ  فتح حركة

 .ا99)األردنية الساحة  لل ال لس ينيين بعض
ن حركة حماس ل ا محكددات فكم تعامل كا  لكل السكاحة العربيكة إبالم ابل ف

ومن كككا السكككاحة األردنيكككةا إذا تن لككك  حمكككاس مكككن رميكككة سياسكككية تعكككد ال اكككية 
سككككك ميةال لسككككك ينية قاكككككية  ربيكككككة  ينم وليسكككككت خاصكككككة بالشكككككعط ال لسككككك  وا 

فحسكككطا لكككذا ف كككم تسكككعل إلكككل االتصكككال والعمكككل والتنسكككي  مكككع جميكككع الكككدول 
العربيككة مككن اجككل خدمككة ال اككية ال لسكك ينية ومصككالح الشككعط ال لسكك ينم وهككم 
)أ  حماسا إذ تن ل  ب ذه الرمية فم تعامل ا مع األن مة العربية فإن كا تحكدد 

السكككك ما ومن ككككاا الموقككككك مككككن  مليككككة  لبعككككض المرتكككككزات كككككاس ل ككككذا التعامكككك
واالن تككا  مككن قبككل بعككض الككدول العربيككة  لككل إسككرائيل إذا تراهككا حركككة حمككاس 
بان ا تملل  ائ كا أمكام الت كدم الم كرد فكم   قات كا مكع بعكض األن مكة العربيكةا 
فاككك   كككن   قكككة األن مكككة العربيكككة بمن مكككة التحريكككر ال لسككك ينية وهكككم تملكككل 

والككدول العربيككة التككم ل ككا  ائ ككا أخككرا أمككام ت ككور الع قككات بككين حركككة حمككاس 
  قككككككات و يككككككد  مككككككع المن مككككككة لكون ككككككا المملككككككل الشككككككر م والوحيككككككد للشككككككعط 
 ال لسكك ينما وتكككاتم اإلشككككالية مكككن فراكككية  ككدم ا تكككراك حرككككة حمكككاس أصككك ا 
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خككر يتعلكك  بتبككادل المصككلحة آ ككن مرتكككز  بمن مككة التحريككر ال لسكك ينيةا فاكك ا 
وانعككاس ذلكك  لكل الكدور الككدول العربيكة  السياسية بكين حرككة حمكاس وبعكض

 .ا95)اإلقليمم لتلك الدول
 لككككل هككككذا األسككككاس والن السككككاحة ال لسكككك ينية السككككاحة الرئيسككككة الختبككككار 
الع قكة بككين الن ككام السياسكم األردنككم وحركككة حمكاسا كانككت لتلككك المحككددات 
انعكاسات ا الوااحة فم تشكيل صيغة الع قات بين ال رفينا وحددت شكل 

 ردنية تجاه تلك الحركة.و ري ة السياسة األ
سعت حركة حمكاس بعكد تاسيسك ا إلكل العمكل  لكل إيجكاد مكوا ا قكدم ل كا 
داخكككل السكككاحة األردنيكككة و ككككدت إن ارض األردن هكككم ارض الحشكككد والربككككا   
وهكككم األرض األقكككرط إلكككل فلسككك ين والكككذ  مكككن خ ل كككا يمككككن ت كككديم الكككد م 

 كل وجكود قا كد   السياسم والمالم والمعنو  للشكعط ال لسك ينما خاصكة فكم
شككعبية كبيككر  لحركككة حمككاس فككم األردن والمتمللككة بجما ككة اإلخككوان المسككلمين 

ا 5323الكككذين ح  كككوا انتصكككارا الفتكككا فكككم االنتخابكككات التشكككريعية األردنيكككة  كككام 
من ل كككين مكككن شكككعارات د كككم ال اكككية ال لسككك ينية واألخكككذ بيكككد حرككككة حمكككاس 

تصكككككبة ممكككككا أ  كككككاهم لتح يككككك  االسكككككت  ل والتحكككككرر واسكككككترجاع األرض المغ
)شكككعبياا فرصكككة الت كككدم فكككم تلكككك االنتخابكككات والتكككم جعلكككت جما كككة اإلخكككوان 

 لككل ال لسكك ينيين يسككعون إلككل االن تككا  مككع حركككة حمككاس والمنككادا  بككد م ا 
  .ا96)كافة المستويات

ولعككككط العامككككل الخكككككارجم دوره فككككم أول اختبككككار للسياسكككككة األردنيككككة تجكككككاه 
 أ اكا ن حركة حماس بمعية  دد من الت ل وفد م 5330حماسا ف م  ام 

الحرككات اإلسكك مية بالملككك حسكين بككن  كك ل لمناقشكة تككدا يات أزمككة الخلككي  
مكانيكككة أن تكككمد  الحرككككات اإلسككك مية دوراا  5335-5330اللانيكككة  فكككم حلحلكككة  وا 

األزمكككة مكككن خككك ل سكككعي ا بعكككد ل ائ مكككا بالملكككك حسكككين بالتوجكككه إلكككل العكككرا  
إلقنا كككككككه  (8009-5313)ب  صكككككككدام حسكككككككين وم ابلكككككككة الكككككككرئيس العراقكككككككم السكككككككا

باالنسككحاط مككن الكويككت ح نككا للككدما  العربيككةا و لككل الككرغم مككن إن الزيككار  لككم 
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تح كك  شككيئا إال إن ككا سككجلت احتكاكككا لحركككة حمككاس بال يككادات العربيككة ومن ككا 
 .ا91)ال ياد  األردنية

والح ي كككة إن أزمكككة الخلكككي   اللانيكككة كانكككت قكككد أ  كككت هامشكككا مكككن الحريكككة 
ا ف كد أدت األزمكة إلكل ترحيكل األردنكمكة حماس فم االنتشار داخل المجتمع لحر 

أ كككداد كبيكككر  مكككن األردنيكككين وال لسككك ينيين ومكككن م مكككن ككككانوا أ اكككا  فكككم حرككككة 
حمكككاس واسكككت روا فكككم األردنا واسكككت ا وا مكككن خككك ل تواجكككدهم فكككم  مكككان إقامكككة 

 .  ا91) شبكة من الع قات مع ال وا والشخصيات السياسية فم األردن
من جانبه حاول الملك حسين االن تا   لل حركة حماس فكم تلكك المكد ا 
فبعد أن است ا ت حرككة حمكاس االنتشكار محليكا و ربيكاا وجكد الملكك حسكين 
فرصة فم است  اط هذه الحركة وكانت محسوبة بذكا  من خ ل رغبتكه فكم 

د  ان يكككككون ت ربككككه من ككككا أن يخرجككككه مككككن دائككككر  االت ككككام بككككالتوا م مككككع األجنكككك
ا ومككن جانككط أخككر أراد الملككك حسككين ا99)األمريكيككة واإلسككرائيلية فككم المن  ككة

مككن خكك ل الت ككرط مككن حمككاس المعاراككة لحركككة فككتح سياسككيا وفكريككاا أن تكككون 
ال كامح لتمليكل ال لسك ينيين فكم  اا 11)حماس ورقة بيده فم مواج ة ياسر  رفات

يسكت يع مكن خ ل كا  األردنا كذلك أراد الملك حسين أن يجعكل مكن حمكاس ورقكة
سككككرائيل لل بككككول بككككبعض السياسككككات األردنيككككة  الاككككغ   لككككل الواليككككات المتحككككد  وا 

وربمكككا تككككون هكككذه األسكككباط ورا  قيكككام الملكككك حسكككين  اا11)اإلقليميكككة فكككم المن  كككة
بغكككض ال كككرك  كككن انتشكككار حرككككة حمكككاس داخكككل المجتمكككع األردنكككم دون قيامكككه 

سككتراتيجيته المتعل ككة بالمحاولككة للحككد من ككا إلدراكككه باهميككة حمككاس فكك م سياسككاته وا 
 اإلسرائيلم. -بال اية ال لس ينية والصراع العربم

حمكككل معككه تحكككرك  5335-5330 لككل إن انت ككا  أزمكككة وحككرط الخلكككي  اللانيككة 
دولككم ب يككاد  الواليككات المتحككد  إليجككاد حككل لل اككية ال لسكك ينية مككن خكك ل  ككر  

سككرائيلا  والتككم اسككتندت أساسككا  لككل بعككض مشككاريع السكك م بككين الككدول العربيككة وا 
رمية الواليات المتحد  للس م من خ ل مبدأ األرض م ابل السك ما فع كد مكمتمر 

سكككوفيتيةا  -بنكككا   لكككل د كككو  أمريكيكككة 5335تشكككرين األول  كككام  90مدريكككد فكككم 
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وحاكككر المكككمتمر الوفكككد اإلسكككرائيلم ووفكككود  ربيكككة تملكككل ككككل مكككن مصكككر وسكككوريا 
 .ا19)كفلس ينم مشتر  -فا   ن وفد أردنم

 ارات حركة حماس هذا الممتمر انسجاما مع مواق  ا المبدئية الرافاة 
والتنككازل  ككن للتسككوية السككلميةا ورأت فيككه بانككه ي ككدك إلككل اال تككراك بإسككرائيل 

ح و  الشعط ال لس ينما وسعم الواليات المتحد  إلكل اإلخك ل بكالتوازن العربكم 
جمككت حركككة حمككاس المككمتمرون وهاا ا11)واإلقليمككم لصككالح إسككرائيل فككم المن  ككة

العرطا وحذرت م من مصادر  ح و  الشكعط ال لسك ينم مكذكر  إيكاهم بكان الج كاد 
 .ا19)هو السبيل الوحيد لتحرير فلس ين

أمككا األردن ف ككد وجككد فككم المككمتمر فرصككة إل ككاد  تككرميم   قاتككه اإلقليميككة 
لوقوك إلكل والدولية وخاصة مع دول الخلي  والواليات المتحد  التم ات مته بكا

جانككط العككرا  ممككا أدا إلككل ق ككع المسككا دات األمريكيككة األمككر الككذ  انعكككس 
فرصكة   كد مكمتمر  رسلبا  لل االقتصاد األردنما فاراد الملك حسكين اسكتلما

مدريكككد للت كككرط مكككن جديكككد مكككن الواليكككات المتحكككد ا وا  كككاد   كككر  ن سكككه ككككدا م 
 .ا15)للس م وسا م له فم المن  ة

تكككم أبكككدت ا حمكككاس تجكككاه الكككدول المشكككاركة فكككم مكككمتمر ورغكككم االنت كككادات ال
مدريدا إال إن ذلك لم ينعكس سكلبا  لكل السياسكة األردنيكة تجكاه الحرككة التكم 
اسكككتمرت بإيجكككاد مكككوا ا قكككدم داخكككل السكككاحة السياسكككية األردنيكككةا ولعكككل   كككد 

واختيكار رئيسكا  5335مجلس شورا حركة حمكاس فكم  مكان فكم أواخكر  كام 
لكككك بحيكككل أاكككحت العاصكككمة األردنيكككة  مكككان موقعكككا لكككها خيكككر دليكككل  لكككل ذ

 .ا16)حيويا لحركة حماس ومجاال رحبا لكافة أنش ت ا السياسية

أن ات  ككككت كككككل مككككن من مككككة  5335وككككان مككككن نتككككائ  مككككمتمر مدريككككد  كككام 
سككرائيل  لككل   ككد محادلككات سككرية فككم العاصككمة النرويجيككة  التحريككر ال لسكك ينية وا 

م انت ت با تراك إسرائيل بمن مكة التحريكر والت ا5339أوسلو فم أيلول من  ام 
ال لس ينية التم بادرت هم األخرا بكاال تراك بدولكة إسكرائيل اكمن حكدود أمنكة 

 .ا11)واالت ا   لل تسوية شاملة لل اية ال لس ينية
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وقد وقك كل من األردن وحركة حماس اد ات ا  أوسلوا وكان لكل من 
دانتكها ف كد ككان رفكض حمكاس ال رفين دوافعه الخاصة بكرفض هكذا االت كا   وا 

ح ككو  الشككعط ل ت ككا  نابعككا مككن سياسككت ا ال ائمككة  لككل رفككض االنت ككاص مككن 
اككك ا  الشكككر ية  لكككل المحتكككل واال تكككراك بوجكككوده  لكككل األرض  ال لسككك ينم وا 

ا أما األردن ف د كان له رأ  أخرا ف كد ن كر الت كا  أوسكلو  لكل ا11)ال لس ينية
ة السككك ما وجكككا  رفكككض األردن ل ت كككا  انكككه تجاهكككل الكككدور األردنكككم فكككم  مليككك

 اإلسكرائيليين مكع م اواكات ا إحا كة فكم ال لسك ينية التحريكر من مة قيام بسبط

 ال كرفين بكين ل كة أزمكة أحكدلت ممكا األردنيكة ال يكاد   لكم بكدون بالسكرية الكاملكة

 إلكل ت كدك ال لس ينية السياسة أن األردنية وتعت د ال ياد ا وال لس ينم األردنم

 المحتلكة األراام فم ال لس ينم نمست ب  للكيا رسم فم لرردن دور أ  دإبعا

ن كا  تلكك فكم مالن كوذ األردنك توسكيع فكم ال لسك ينية ال يكاد  تخكوك تعككس وا 

أوسكلو  ات كا  بكان األردنيكة ال يكاد  ا ت كدت أياكا األسكاس هكذا و لكل ااألرااكم
ن األولكل بالدرجكة اكدها موج كا نككا   لكل دليكل أكبكر ككان بالسكرية أحا تكه وا 

 .ا19)ةاألردني الرمية حسط ذلك
وقككد كككان لموقككك حمككاس الككرافض الت ككا  أوسككلو دوره فككم إحككدال التككوتر 
بين كككا وبكككين من مكككة التحريكككر ال لسككك ينيةا إذ هاجمكككت قيكككاد  حمكككاس من مكككة 
التحريكككر ال لسكككك ينية ووصككك ت ا بالعمالككككة م البكككة الشككككعط ال لسككك ينم بإ ككككاد  

. وقكد اسكتغل (90)د و  إلل است الة جميع أ اا هاالن ر في ا والعمل  لل ال
األردن هكككذا التكككوتر لمصكككلحته السياسكككية فعمكككل  لكككل السكككما  لحرككككة حمكككاس 

أنش ت ا السياسكية والل افيكة المناهاكة الت اقيكة أوسكلو  لكل أرااكيه  ةبممارس
التككم اسككتنكرت الصككمت  ةاألمككر الككذ  أز كك  قيككاد  من مككة التحريككر ال لسكك يني

ن كوذ حمكاس داخكل األردنا ووصك ت تلكك الحرككة بان كا ت كدك األردنم حيال 
إلككككل حككككرك المسككككير  السككككلمية  ككككن مسككككارها وت ككككدك إلككككل إاككككعاك السككككل ة 
ال لسكككك ينيةا وأكككككدت المن مككككة إن تواجككككد الحركككككات اإلسكككك مية ومن ككككا حركككككة 

 .ا91)التحرير ال لس ينية ةحماس فم األردن تعد م ل ة لمن م
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بككين  الع قككة شكك دتحركككة حمككاس ف ككد  ه تجككاولتاكيككد االن تككا  األردنككم 
 السياسم المكتط قاد  من الت ل  دد إذ ا5339  ام فم نو ياا  ت وراا الجانبين 

أبو  موسل من كل ومنح شاكرا بن زيد آنذاكا الحكومة برئيس لحركة حماس
 حك  وهمككا أ اكا  فكم المكتككط السياسكم لحمكاس العلمكم و مكاد مكرزو 

للحرككة فكم  السياسكم المكتكط يككون أن  لكل فك التوا وتكم األردنا فكم اإلقامكة
 بكك  كرك مكتكوط غيكر بات كا  الكوزرا ا رئكيس مكع الت كاهم ذلكك وككرس  مكانا

 مكع نزال ومحمد غوشه إبراهيمومن م  حماس قاد  بعض بين "الش و  االت ا "
 :اآلتية البنود االت ا  تامن العامة وقد المخابرات مدير ال يسم مص  ل

 .األردنية الساحة فم للحركة واإل  مم السياسم نشا ال  لل المواف ة -
 .األر ني األمني الشأ، في الحركة ت خ  ع م -
 أال ت وم الحركة با   مليات  سكرية ان  قا من األردن.  -
 . ا99)تامن الحكومة األردنية س مة العناصر ال يادية لحركة حماس -

اك دور المن مككة فككم وكانككت ال يككاد  األردنيككة ت ككدك مككن ورا  ذلككك إاككع
ن من مككة التحريككر ااألرااككم ال لسكك ينية ذلككك إن الملككك حسككين كككان يشككعر بكك

ن هكذه اتسعل لمد جسور الع قات  لل حساط األردنا معبرا  ن ا ت كاده بك
السياسككككة قككككد تككككمد  إلككككل ت ككككويض أركككككان الدولككككة األردنيككككة ممككككا قككككد يسككككتغل ا 

ردن الككككككو ن البككككككديل ل األلت بيكككككك  فكككككككر  الككككككو ن البككككككديل وجعكككككك ليونياإلسككككككرائ
بحكم الت ا ل ال بيعم بين ا تم األردن الشرقية والغربيةا مكن لل لس ينيين 

هنا بدأت ال ياد  األردنية تعمل  لل استخدام ورقة حماس إلاكعاك السكل ة 
ال لسكك ينية وكككذلك االن تككا   لككل المشككاريع األمريكيككة واإلسككرائيلية بخصككوص 

األردن من ورا ها إلكل ت ويكت ال رصكة  إسرائيليةا ي دك - ملية س م أردنية
 لل من مكة التحريكر ومنع كا مكن أ  مخ  كات سياسكية تككون  لكل حسكاط 

 .ا91)األردن ودوره فم المن  ة
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 (1999 - 1991) المل  حسين
 ككرد دون تنسككي  مسككب  تحككرك من مككة التحريككر ال لسكك ينية وبشكككل من إزا 

مع األردن كما هو مع ود ساب اا أراد األردن االن تا   لل المشاريع السلمية 
األمريكيككة الخاصككة بع ككد ات اقيككة سكك ما فكككان أن وقككع  لككل ات اقيككة سكك م مككع 
سكرائيل والتكم  إسرائيل  رفت آنكذاك بات اقيكة واد   ربكة للسك م بكين األردن وا 

 82فكككم  اإلسكككرائيلية -ل الحكككدود األردنيكككةوقعكككت فكككم صكككحرا  واد   ربكككة  لككك
5339أكتوبر  تشرين األول/

  . ا99)
أدانككت حركككة حمككاس كمككا هككو معتككاد من ككا فككم ملككل هكككذا مواقككك ات اقيككات 
الس م وأكدت رفا ا الت اقية واد   ربة وجا  فم نص ردها  لل االت اقية 

  كن هرهكاوجو  ماكمون ا فكم تختلكك لكم الصك يونيةا االت اقيكة األردنيكة أن))

 "مكن بد اا  الص يونم العدو مع توقيع ا تم التم االستس مية سائر االت اقيات
 للشكرو  اسكتجابة كون كا حيكل مكن أوسكلوا ومكروراا بات كا  " دي يكد  كامكط

 والمصكالح الح كو   لكل حسكاط الصك يونية األهكداك يخكدم وبمكا الصك يونية

رض األ  لككل وسككيادته بوجككوده تعتككرك أن ككا حيككل ومككن العربيككةا
  .ا95)ااال لس ينية

ورغكككم قكككرار اإلدانكككة الصكككادر مكككن حرككككة حمكككاسا إال إن ال يكككاد  األردنيكككة 
فاكككلت  كككدم الكككرد  لكككل الحرككككةا بكككل إن مصككك  ل ال يسكككم مكككدير المخكككابرات 
األردنية  آنذاك  اد وأككد بكان ات كا  السك م مكع إسكرائيل سكوك لكن يغيكر مكن 

ن بك ده ملتزمكة ببنكود االت كا  السياسة األردنية المتبعكة تجكاه حرككة حمكاس وا
5339الذ  تم بين األردن وقياد  حماس فم  ام 

 . ا96)
غير إن األردن ما لبل أن أجكرا تغييكرا فكم سياسكته تجكاه حرككة حمكاسا 
وهكككو تغييكككرا ال نسكككت يع أن ن لككك   ليكككه تغيكككرا جوهريكككا ب كككدر مكككا ككككان تغييكككرا 

لس ما ف م ن اية أيار/ فراته ال روك اإلقليمية والدولية بعد توقيعه ات ا  ا
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 لكككط األردن مكككن موسكككل أبكككو مكككرزو  رئكككيس المكتكككط السياسكككم  5331مكككايو 
لحركككة حمككاس بمغككادر  األرااككم األردنيككةا بحجككة د مككه للعمليككات العسكككرية 

الخ ككو  ي ككدك إلككل  هفككم األرااككم ال لسكك ينيةا وكككان األردن وهككو يتخككذ هككذ
 كن رغبتكه فكم إسككات  التخلص من الاغو  األمريكية واإلسكرائيلية فاك ن

ا وبعد ا91)احتجاجات من مة التحرير اد حركة حماس ونشا  ا فم األردن
مغككادر  أبكككو موسكككل األردنا اجتمعكككت قيكككاد  حرككككة حمكككاس فكككم  مكككان وت كككرر 

ا رئيسككا للمكتككط السياسككم لحمككاس ا91)خكك ل االجتمككاع انتخككاط خالككد مشككعل
 . ا99)لمجلس الشورا بدي   ن أبو موسلا كما انتخط إبراهيم غوشة رئيساا 

 لككل إن الملككك حسككين سككر ان ما ككاد إلككل الت ككرط مككن حركككة حمككاس مككن 
جديككدا فبعككد مغككادر  أبككو موسككل األردن وفككم  ري ككه إلككل الواليككات المتحككد  تككم 
ا ت الككه فككم إحككدا الم ككارات فككم الواليككات المتحككد ا وقككد تككدخل الملككك حسككين 

ه فعككاد أبككو مككرزو   لككل لككدا المسككئولين األمريكككان الككذين قككرروا اإلفككرا   نكك
مككتن  ككائر   سكككرية أردنيككة خاصككة واسككت بله الملككك حسككين بن سككه وسككمح لككه 

 . ا51)ولعائلته بالمكول فم األردن ومزاولة نشا ه السياسم من جديد
وال نسككت يع أن نككت  م خ ككو  الملككك حسككين والغايككة التككم ي ككدك إلي ككا  مككن 

علككل ذلككك برغبككة الملككك ت رورا  التوسكك  لإلفككرا   نككها إال إن بعككض المصككاد
حسين بعود  أبو مرزو  إلل رئاسة المكتط السياسم لحمكاس بكدال مكن خالكد 
مشعل الذ  يراه الملك حسين من الشخصيات المتشدد  التم يمكن إن تككون 
 ائ ككا فككم اسككتخدام الملككك حسككين لحمككاس كورقككة اككد من مككة التحريككر واككد 

السككبط قكد يكككون فكم غيككر ا غيككر إن هكذا ا51)إسكرائيل ومشكاريع ا فككم المن  كة
محلككه ذلككك إن خالككد مشككعل ب ككم  لككل رأس المكتككط السياسككم لحمككاسا كمككا 

لصالح حرككة حمكاس بصك ة  امكة وخالكد  وبارزاا  كبيراا  لعط الملك حسين دوراا 
 مشعل بص ة خاصة فم تلك ال تر . 

تعرض خالد مشعل إلل محاولة اغتيال فم  5331أيلول/ سبتمر  81ف م 
ين مككن  مكك   الموسككاد اإلسككرائيلم مككن خكك ل رشككه بمككاده  مككان بواسكك ة النكك
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سامة أدت إلل ف دان و يه ودخوله المستش لا األمر الذ  الار سخ  الملك 
حسككين الككذ  ا تبككر العمليككة بان ككا تملككل انت اكككا لرمككن األردنككم وخرقككا لبنككود 

 .ا59)اإلسرائيلية -ات اقية الس م األردنية
ه الحادلكككة لتح يككك  مكاسكككط سياسكككية واسكككت اع الملكككك حسكككين اسكككتغ ل هكككذ

لككككرردن ولحركككككة حمككككاسا ف ككككد   ككككد الملككككك حسككككين صكككك  ة مككككع االسككككرائليين 
وبوسكككا ة أمريكيكككة تكككم بموجب كككا تسكككليم  مككك   الموسكككاد الكككذين ال كككم ال كككبض 
 لي مككككا م ابككككل مسككككاهمة إسككككرائيل بمعالجككككة خالككككد مشككككعل با  ا هككككا المصككككل 

ا تاكمن الصكك  ة إ كك   الماكاد لحالككة التسكمم الككذ  تعككرض ل كا مشككعلا كمكك
إسككككرائيل سككككرا  احمككككد ياسككككين المحكككككوم  ليككككه مككككدا الحيككككا  بت مككككة اإلرهككككاط 

 .ا51)والمعت ل داخل السجون اإلسرائيلية
وقكككد أدت هكككذه الصككك  ة إلكككل ازديكككاد شكككعبية الملكككك حسكككين داخكككل األوسكككا  
ال لسككك ينيةا و كككززت مكككن مكانكككة حرككككة حمكككاس اإلقليميكككة ممكككا شككككل اكككربة 

ل لس ينية التم شعرت بالحر  الشديد لعجزها رغم   قات كا لمن مة التحرير ا
مع تل أبيط فم ال يام بص  ة سياسية تمكن ا من إ ك   سكرا  احمكد ياسكين 

 .ا59) يلة تلك المد 
تكوفم الملكك حسكينا وقكد نعكت حرككة حمكاس  5333فبراير  شبا / 1وفم 

لك حسكين الملك حسين من خ ل ممسس ا احمد ياسين الذ  أكد إن وفا  الم
يملل خسار  كبير  للعالم العربم ن را للع قة الخاصة التم كانت ترب  الملك 

. من جانبه قدم خالد مشعل تعازيه إلكل األردن ا55)حسين بالشعط ال لس ينم
مسكككتذكرا مواقكككك الملكككك حسكككين تجكككاه حرككككة حمكككاس ووقوفكككه إلكككل جانب كككا فكككم 

الوقكككوك إلكككل جانكككط  أزمات كككا التكككم مكككرت ب كككاا دا يكككا الشكككعط ال لسككك ينم إلكككل
 .ا56)الشعط األردنم فم هذه المرحلة الحرجة

بكككراهيم غوشكككة رئكككيس  وقكككد شكككاركت قيكككاد  حمكككاس متمللكككة بخالكككد مشكككعل وا 
مجلس الشورا فم مراسيم التشييع والعزا  والتكم حاكرها  كدد مكن  ال يكادات 
اإلسكككرائيلية مكككن خككك ل حاكككور الكككرئيس اإلسكككرائيلم  يكككزرا وايكككزمن وبنيكككامين 
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رئيس الحكومة اإلسرائيلية فم مش د متباين جدا وس  تعتيم إ  مم نتنياهو 
مكككن قبكككل السكككل ات األردنيكككة التكككم حرصكككت  لكككل إنجكككا  مراسكككيم العكككزا  دون 
حككككككدول أ  مشككككككاكل بسككككككبط وجككككككود ككككككك  ال ككككككرفين المتناقاككككككين لبعاكككككك ما 

سرائيل إلل مراسيم  زا  الملك حسين يع ينكا ا51)البعض ا وحاور حماس وا 
لل مدا المصالح التكم سكعل الملكك حسكين إلكل تعزيزهكا مكع داللة وااحة  

 ك  ال رفين خ ل فتر  حكمه. 
 لل إن وفا  الملك حسكين تعكد ن  كة تحكول فاصكلة فكم السياسكة األردنيكة 
تجككاه حركككة حمككاس وانت ككا  المرحلككة الذهبيككة فككم   قككة الحركككة مككع ال يككادات 

التككككم كانككككت تحكككككم  األردنيككككة بسككككبط اخككككت ك المعادلككككة والمصككككالح السياسككككية
الع قككة بككين األردن وحركككة حمككاس إبككان ح بككة الملككك حسككينا إذ ملككل مجككا 

ا بدايككككة مرحلككككة جديككككد  مككككن السياسككككة ا51)الملككككك  بككككدا  اللككككانم بككككن الحسككككين
 األردنية تجاه الحركة فم ال تر  ال ح ة.

 
 : السياسة األردنية تجاه حركة حماس وبان حكةم الملة  عبةدال الثةانيثالثاً 
 بن الحسين:      

 2112 -1999 السياسة األردنية تجاه حركة حماس 1-

كان تكولم الملكك  بكدا  اللكانم العكرد األردنكم ن  كة تحكول فكم السياسكة 
األردنية تجاه حماسا ويمكد قاد  الحركة انه مع وفا  الملك حسين قد انت ت 

ككة حمكاس المرحلة الذهبية التم كانت تتصك في ا الع قات بكين األردن وحر 
 .ا59) يلة حكم الملك الراحل

ا ف ككككد تغيككككرت اولتغيككككر السياسككككة األردنيككككة تجككككاه حمككككاس أسككككباب ا ودوافع كككك
ال روك اإلقليمية والدولية التم كانت سكائد  خك ل حككم الملكك حسكينا غيكر 
إن العامككككل الخككككارجم المتملككككل بالعامككككل األمريكككككم واإلسككككرائيلم يعككككد السككككبط 

يكككة تجكككاه حمكككاس ف كككد أراد الملكككك  بكككدا  وهكككو الكككرئيس لتحكككول السياسكككة األردن
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حكككديل الع كككد فكككم تجربكككة حكمكككه أن يلبكككت قدراتكككه فكككم ككككبح جمكككا  الحرككككات 
اإلس مية الم اومة داخكل بك ده يدفعكه فكم ذلكك الكد م األمريككما والكذ  ككان 
الملك حسين يتغافكل  نكه ح ا كا  لكل التكوازن اإلقليمكم اكد إسكرائيلا األمكر 

بككدا  اللككانم اككروريا خاصككة بعككد إدرا  حركككة حمككاس الككذ  ال يككراه الملككك  
 لكل قائمكة اإلرهكاطا ورغبكة الملكك بإبعكاد الحرككة دفعكا ل نت كادات وللمشككاكل 

 .ا61)التم هو فم غنل  ن ا وهو فم بداية حكمه الجديد
 Madeleine lbrightمكككادلين أولبرايكككت  ا زارت5333ف كككم شكككبا / فبرايكككر 

العاصككمة األردنيككة  مككانا وفككم تلككك الزيككار   اكوزيككر  الخارجيككة األمريكيككة آنككذ
حلككككت أولبرايككككت الملككككك  بككككدا  اللككككانم  لككككل اككككرور  اتخككككاذ الخ ككككوات اككككد 
حركات الم اومة وبالتحديد اد حركة حماس ب دك ت ليص حركت ا ومن لكم 

 .ا61)إبعادها تدريجيا  ن األردن
لاغو  ن التغير فم السياسة األردنية تجاه حماس جا  استجابة لإلذلك ف

األمريكيةا خاصة بعد اقتناع صانع ال رار األردنم بان حركة حمكاس لكم تعكد 
الورقكككة السياسكككية التكككم كانكككت تسكككتخدم فكككم أجندتكككه اإلقليميكككة وباتكككت السكككل ة 
ال لسككك ينية هكككم الشكككغل الشكككاغل لل يكككاد  األردنيكككة الجديكككد  التكككم تسكككعل إلكككل 

 .ا69)ت وير   قت ا مع ا فم تلك المد 
العامككل اإلقليمككم فككم إدراكنككا ألسككباط التحككول فككم السياسككة هنككا يككاتم دور 

األردنية تجاه حماسا ذلك إن األردن فم   د الملك  بدا  اتبكع إسكتراتيجية 
مغاير   ن المرحلة  المااية ت وم  لل أسكاس إن قيكام دولكة فلسك ينية  لكل 

يملككل مصككلحة إسككتراتيجية أردنيككةا لككذلك سككعت إلككل إن ككا   5321حككدود  ككام 
ة التككككوترات مككككع  السككككل ة ال لسكككك ينية ود ككككم أ  م اواككككات تجككككر  بككككين كافكككك

السكككل ة وبكككين االسكككرائليين أمككك  فكككم نجكككا  هكككذه الم اواكككات ويح ككك  األردن 
والحدودا والمياها والدور اإلقليمم  نمصالحه الذاتية المتعل ة بال دس وال جئي

 التاريخيكككككككة والسياسكككككككية تجكككككككاه ال اكككككككية هوالكككككككتخلص بالتكككككككالم مكككككككن مسكككككككموليت
ا كما ال يخلو من  وامل داخلية لعل أهم ا تعا م قو  حمكاس ا61)ال لس ينية
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وازدياد ن وذها داخكل السكاحة األردنيكة وتاييكدها مكن قبكل مع كم األردنيكين مكن 
أصل فلس ينم وال جئون ال لس ينيونا األمر الذ  بات يشككل مصكدر قلك  

لسياسكككككم لل يكككككاد  األردنيكككككة مكككككن ان تشككككككل حمكككككاس مصكككككدر ت ديكككككد للن كككككام ا
 .ا69)األردنم

وقد بدأت ممشكرات تغيكر السياسكة األردنيكة تجكاه حمكاس  بعكد تسكلم الملكك 
 بدا  اللانم العكرد األردنكم باشك ر قليلكةا إذ قامكت السكل ات األردنيكة ابتكدا  

بشكككن حملكككة ا ت كككاالت واسكككعة اكككد أ اكككا  حرككككة  5333مكككن حزيكككران /يونيكككو 
حركة حماس تن كيم مح كور فكم حماس أ  بت ا إصدار إ  ن أكدت فيه بان 

بككراهيم غوشككة وموسككل  األردنا وأصككدرت مككذكرات ا ت ككال اككد خالككد مشككعل وا 
5333أيلول / سبتمر  85أبو مرزو  والذين تم ا ت ال م  فم 

 اا65)
ا تككدخلت حركككة اإلخككوان المسككلمين وبعككد ا ت ككال ابككرز قككاد  حركككة حمككاس

فككم األردن ومارسككت دور الوسككي  بككين حمككاس وبككين الحكومككة األردنيككةا كمككا 
لعبككت الوسككا ة العربيككة دورهككا فككم مواف ككة الحكومككة األردنيككة بعككد االت ككا  مككع 
بعكككادهم إلكككل دولكككة ق كككر فكككم  ال يكككاد  ال  ريكككة  لكككل اإلفكككرا   لكككل المعت لكككين وا 

إذ تكم تسك ير المعت لكين مكن حرككة حمكاس إلكل إ ار  مليكة سكميت بالتسك يرا 
 . ا66)ق ر والعمل  لل إي اك كل اإلجرا ات ال اائية المتخذ  بح  م

بكككراهيم  5333تشكككرين اللكككانم/ نكككوفمبر  85وفكككم  تكككم إبعكككاد خالكككد مشكككعل وا 
غوشة وموسكل أبكو مكرزو  و كدد مكن أ اكا  حرككة حمكاس إلكل ق كر  لكل 

نيككة بككان اإلبعككاد جككا  بسككبط إن مككتن  ككائر  ق ريككة خاصككة وسكك  تاكيككدات أرد
ال كككانون األردنكككم ال يجيكككز أن يككككون خالكككد مشكككعل ورفاقكككه أ اكككا  فكككم تن كككيم 

 . ا61)غير أردنم يعمل داخل األراام األردنية
كان ل م رأ  أخكرا إذ سكاد ا ت كاد  نغير إن المراقبين والمحللين السياسيي

كان هدف ا التالير لدي م  لل إن السياسة األردنية تجاه حماس فم تلك المد  
 لككل حركككة حمككاس ومنع ككا مككن الوقككوك  ائ ككا أمككام  مليككة التسككوية ال ائمككة 
سككرائيلا خاصككة وقككد جككا ت هككذه اإلجككرا ات  آنككذاك بككين السككل ة ال لسكك ينية وا 
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مسككككا د وزيككككر الخارجيككككة  Ronald Neumannبعككككد إ كككك ن رونالككككد نيومككككان 
كككككككل حركككككككات األمريكككككككم آنككككككذاك إن الواليككككككات المتحككككككد  سككككككتد م وسككككككتحارط 

المناهاكككة التككككم تتصككككدا للتسكككوية السككككلمية فككككم الشكككر  األوسكككك  وجككككا  هككككذا 
التصريح متزامنا مع أخبار كش ت ا صحي ة يكديعوت احرنكوت اإلسكرائيلية مكن 

شكككاركت فيكككه لككك ل دول  ربيكككة )قكككد يككككون األردن مكككن  خماسكككياا  أن اجتما كككاا 
لاككد مككن اككمن اا تككم االت ككا  فيككه  لككل محاربككة كككل الحركككات التككم ت ككك با

 .ا61)مشروع الس م فم الشر  األوس 
بينمككا أشككارت مصككادر أخككرا إن إبعككاد حمككاس  ككن السككاحة األردنيككة جككا  

 دانككم يككاتوم كشكك ت تلككك المصككادر إن  إذباككغ  إسككرائيلم بالدرجككة األسككاسا 
Danny Yatum  رئككيس ج ككاز الموسككاد  اإلسككرائيلم  السككاب  واحككد أهككم  ككاقم

سلم األردن معلومكات م صكلة ا أي ود باراك ائيلالمستشارين لرئيس وزرا  إسر 
يككران ككن اتصككاالت و  قككات ممللككم حمكك ا اس مككع دول أخككرا ملككل سككوريا وا 

وحككذر يككاتوم مككن إمكانيككة السككي ر  السياسككية لحمككاس  لككل البرلمككان األردنككم 
ا وقكككد (23)ألردنيكككة وجما كككة اإلخكككوان المسكككلمينبمشكككاركة الجب كككة اإلسككك مية ا

رئكيس الحكومكة األردنككم آنكذاك حينمكا قككال الروابككد   كو  بكدالرم ا تكرك بكذلك 
ال اكككية ليسكككت بيكككد ا وهكككم اكبكككر منكككم ومكككن األردنا إن إن كككا  وجكككود ))... 

 .ا11)حماس هو م لط إقليمم ودولماا
وبكككالرغم مكككن انت كككا  ملكككك حرككككة حمكككاس فكككم األردن بإبعكككاد الحرككككة إلكككل 

بكين بعكض  ق را غير إن األمر لم يخلو من اتصاالت محدود  كانت تجر 
قادته مع الحكومكة األردنيكة بغيكة السكما  بعكود  بعكض رموزهكا إلكل األرااكم 

الحكومككككة األردنيككككة مككككن جديككككدا ومككككن م إبككككراهيم غوشككككة الككككذ    ككككد ات اقككككا مككككع 
بعكككدم ممارسكككة أ  نشكككا  إ  مكككم أو  8005حزيكككران / يونيكككو  90األردنيكككة فكككم 

ألمككر الككذ  د ككا  سياسككم باسككم حركككة حمككاسا وقككد التككزم غوشككة ب ككذا االت ككا  ا
 .ا11)الحكومة األردنية للسما  له بدخول األراام األردنية
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بان تكككا  ال يكككاد  األردنيكككة تجكككاه  8001-8009واتسكككمت الح بكككة بكككين أ كككوام 
حمكككاس دون إن يعنكككم ذلكككك السكككما  ل كككا بمعكككاود  مزاولكككة نشكككا  ا السياسكككم  

د ذويكط ويعود أسباط االن تا  فم مواقك األردن تجاه حمكاس كمكا يكذكر خالك
فككم دراسككته  ككن الع قككة بككين األردن وحركككة حمككاسا إلككل إن ال يككاد  األردنيككة 
كانككككككت تسككككككعل المتصككككككاص غاككككككط الشككككككارع األردنككككككم الممككككككزو  بالحككككككالتين 
ال لس ينية واالخوانية فا   كن مناصكرته لحرككة حمكاس فكم مع كم مواق  كا 

 .ا19)وأفكارها
آذار /مككارس  88م ف ككد أدان األردن  مليككة اغتيككال الشككي  احمككد ياسككين فكك

مكن قبككل إسككرائيلا و بكر فيصككل ال ككايز رئكيس الحكومككة األردنيككة آنككذاك  8009
وقككال رئككيس الككوزرا  فككم  عمليككة اغتيككال الشككي  احمككد ياسككين ككن اسككتنكار األردن ل

بتصككككعيد بيككككان نشككككرته وكالككككة األنبككككا  األردنيككككة الرسككككمية  بتككككرا  إننككككا فوجئنككككا اليككككوم 
ال الشككي  احمككد ياسككين و ككدد مككن رفاقككه ممككا خ يككر تملككل بعمليككة اغتيكك مإسككرائيل

بحككك  الشكككعط  يملكككل جريمكككة جديكككد  تاكككاك إلكككل الجكككرائم التكككم ترتكب كككا إسكككرائيل
 .ا11) ال لس ينم وتشكل انت اكا خ يرا لكل األ راك والموالي 

وابكككدا الملكككك  بكككدا  اللكككانم امتعااكككه مكككن اغتيكككال  بكككدالعزيز الرنتيسكككم 
نيسككان / ابريككل  51اغتالتككه إسككرائيل فككم الككز يم الجديككد لحركككة حمككاس والككذ  

بعد اقل من ش ر من اغتيال ا الشي  احمكد ياسكين وأككد الملكك  بكدا   8009
وقكككدم  (19)اللكككانم إن إسكككرائيل ب كككذه اإل مكككال الوحشكككية غيكككر جكككاد  فكككم السككك م

أيككار/ مككايو  88األردن م ترحككا فككم ال مككة العربيككة التككم   ككدت فككم تككونس فككم 
ا وقكككد جكككرا تبنكككم هكككذا ناإلسكككرائيلية اكككد ال لسككك ينيي إلدانكككة ال جمكككات 8009

 .ا15)الم تر  فم البيان الختامم لل مة
وقككد أ لنككت حركككة حمككاس  ككن ت ككديرها للخ ككو  األردنيككة و ككاودت التاكيككد 
ن كككا تتعامكككل مكككع األردن   لكككل إن الحرككككة حريصكككة  لكككل المصكككلحة العربيكككة وا 

فكككم الحكككرص  لكككل بمسككمولية و نيكككة وقوميكككة  اليكككة ولكككن تغيككر مكككن سياسكككت ا 
 . ا16)األمن العربم و دم التدخل فم شمون اآلخرين
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وفككم  ككل الت ككارط فككم المواقككك بككين ال ككرفينا أدانككت حمككاس واسككتنكرت  
تشككرين اللككانم/  3الت جيككرات التككم تعراككت ل ككا العاصككمة األردنيككة  مككان فككم 

والتكككم أ لكككن تن كككيم ال ا كككد  مسكككموليته  ن كككاا وأككككدت حمكككاس  8001نكككوفمبر 
 ا ل ككذه اال تككدا ات التككم ال تخككدم المصككلحة الو نيككة وال مصككالح  لككل رفاكك

 .ا11)وقاايا األمة
ن ككا   8001 لككل إن  ككام  حمككل معككه انسككحابا إسككرائيليا  مككن ق ككاع غككز  وا 

الحكككم العسكككر  المباشككر ل ككذا ال  ككاعا وقككد أ ككرط الملككك  بككدا   ككن تاييككده 
واالنسكحاط مكن  ل نسحاط بشر  إن يكون مرتب ا مكع تن يكذ خار كة ال ريك 

الاككككك ة الغربيكككككة وهكككككو جكككككز  مكككككن الرميكككككة األردنيكككككة التكككككم تنكككككاد  باالنسكككككحاط 
ا أمككا حمككاس ف ككد  ككدت االنسككحاط ا11)اإلسككرائيلم وتاسككيس الدولككة ال لسكك ينية

يكككذانا ل كككا بكككدخول معتكككرك الحيكككا  السياسكككية  اإلسكككرائيلم انتصكككار لم اومت كككاا وا 
والتككككم غيككككرت  8002والتككككم جككككا ت مككككن خكككك ل االنتخابككككات التشككككريعية  ككككام 

 فم تلك المرحلة.  ةالخار ة السياسية ال لس يني
 

 بعدها وأثرها في السياسة وما 2112 االنتخاباا التشريعية الفلسطينية 2-

 األردنية تجاه حماس      

األرااكم جرت انتخابات تشريعية فكم  8002كانون اللانم/ يناير  81فم 
نتخابيككة  رفككت ب ائمككة  التغييككر ال لسكك ينيةا وقككد دخلككت حركككة حمككاس ب ائمككة ا

بينمكا  598م عدا نيابيا من أصل ( 19)واإلص    وتمكنت من الحصول  لل 
م عككدا وحصككل أربككع مسككت لين  لككل أربككع  ( 91)حصككلت قائمككة حركككة فككتح  لككل 

الحركككات السياسككية ال لسكك ينية  لككل ب يككة  م ا ككد فاكك   ككن حصككول بعككض
  .ا19)الم ا د الموز ة فم تلك االنتخابات

 لككل الككرغم مككن  8002وقككد  للككت حركككة حمككاس مشككاركت ا فككم انتخابككات 
فكم  5332 زوف ا ورفا ا المشاركة فم االنتخابات الساب ة التم جرت  كام 

رغبت ا فم إص   الواقع السياسم والح كا   لكل اللوابكت ال لسك ينية والعمكل 
حكل  لل انجاز  موحات الشعط ال لس ينم بعدما وصكل هكذا الواقكع إلكل مرا
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استسككك مية بسكككبط سياسكككات إسكككرائيل تجكككاه السكككل ة ال لسككك ينية فكككم المرحلكككة 
   ا11)الساب ة.

غير أن  األمر لم يختلك بعد فوز حماس فم االنتخابكات التشكريعية  كام 
قصا  ها حركة فتح مكن 8002 ا ف د شكل فوزها الكبير فم تلك االنتخابات وا 

ا ا11)ة إسكككما يل هنيككككةالمشككك د السياسككككم ال لسككك ينم وتشكككككيل حكومكككة برئاسكككك
معاراككة مككن اإل ككراك الدوليككة واإلقليميككة التككم وصكك ت حركككة حمككاس بان ككا 

وفكم خاكم  ا19))حركة إرهابيةا ال يمكن التعامل م كا فكم الع قكات السياسكية
هذه المواقكا يب كل السكمال الم كرو  هكو مكا موقكك ال يكاد  األردنيكة بعكد فكوز 

لكككت مع ككككا بعكككد تلكككك االنتخابككككات حمكككاس باالنتخابكككات التشككككريعية وكيكككك تعام
 تلك الحركة؟  إزا وكيك ان ل  األردن فم موق ه 

ا فلسك ينياا  داخليكاا   د األردن نجا  حركة حماس فم تلك االنتخابكات أمكراا 
ذلك النجا ا وتكمن المخكاوك األردنيكة مكن  إزا غير انه شعر بعدم االرتيا  

رع األردنم ليشكل مع خشية إن يمد  ذلك إلل ازدياد ن وذ حماس داخل الشا
يعتبككككره السياسككككيين األردنيككككين ذو  إسكككك مياا  حركككككة اإلخككككوان المسككككلمين امتككككداداا 

. وقكد حكذر معكروك ا11)مخا ر  لكل بنيكة المجتمكع األردنكم فكريكا واجتما يكا
اإلخكوان المسكلمين مكن مغبكة اسكتغ ل  آنذاكالبخيت رئيس الحكومة األردنية 

تمييكز بكين مكاهو تن كيم فلسك ينم ومكا هكو ل م ))البد مكن ال فوز حماس قائ ا 
أردنكككككما وال يجكككككوز أن يتشكككككدد الكككككبعض للمزايكككككد   لكككككل أصكككككحاط الشكككككان فكككككم 

 .ا19)فلس ين بعيدا  ن الواقعية
 

وهككذا التصككريح يع ينككا ممشككر وااككح  لككل مككدا المخككاوك األردنيككة مككن 
التنسي  السياسم بين حماس وحركة اإلخوان ال لس يين فم األردنا ذلك إن 

شكككاه ال يكككاد  األردنيكككة مكككن أن تصكككبح حمكككاس الوجكككه الج كككاد  لإلخكككوان مكككا تخ
المسلمين فم األردن وانعككاس ذلكك  لكل السكاحة األردنيكةا وهنكا يكمكن ال لك  
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الح ي م لرردن من الت قم االخوانم مع حماس بحيل تصكبح األخيكر  جكز ا 
 .ا15)من المعادلة الداخلية لرردن

ن رميتكككين للتعامككل مككع حمككاس فككم تلكككك إزا  تلككك اال تبككاراتا كككان لككررد
الح بةا الرمية األولل كانت فم صالح الت ارط مع الحرككةا وال يكاد  األردنيكة 

ا: كوهكككم تسكككلك هكككذا الخيكككار ككككان فكككم جعبت كككا جملكككة مكككن األهكككداك لعكككل أهم ككك
الح ككا   لككل ال ككدو  فككم المحككي  ال لسكك ينم والسككيما الككدول المجككاور  ومن ككا 

مكككاس  لكككل إدار  ناجحكككة لررااكككم ال لسككك ينية األردن مكككن خككك ل مسكككا د  ح
شككراك جميككع ال عاليككات السياسككية ال لسكك ينية فككم الحكككما فاكك   ككن رغبككة  وا 
األردن أن تككككون صكككيغة حككككم حمكككاس بكككذات األسكككلوط التكككم كانكككت تنت جكككه 

رام ال كرارات الدوليكة كحركة فتح مما يعنكم االن تكا   لكل المجتمكع الكدولم واحتك
ة بعيدا  كن العنكك حتكل لكو كلكك ذلكك تنكازل حمكاس بشان ال اية ال لس يني

 .(22) ن بعض اللوابت فم سبيل نيل اال تراك الدولم بحكم ا
ومككككن اجككككل ذلكككككا   ككككد محمككككد الككككذهبم مككككدير المخككككابرات األردنيككككة آنككككذاك 
اجتما كككا م كككوال مكككع وفكككد مكككن قيكككاد  حمكككاس برئاسكككة إبكككراهيم غوشكككة النكككا   

الحركككة ل ككتح صكك حة جديككد  مككع  الرسككمم باسككم الحركككةا والككذ  أكككد اسككتعداد
الحكومكة األردنيككةا مكن جانبككه أكككد الكذهبم اسككتعداد ال يككاد  األردنيكة لغلكك  هككذا 
جرا  مصكالحة أردنيكة مكع قيكاد  حمكاس بمكا يسك م بالتكالم إلكل  كود   الملك وا 

 .ا11)األمور إلل  بيعت ا وبما يخدم ال اية ال لس ينية
  

شكارع األردنكم وال لسك ينما حكول وبدأ الحديل فم تلك المكد   يكدور فكم ال
ت ككارط أردنككم مككع حركككة حمككاس وسككعم أردنككم لتوقيككع ات اقيككات مككع الحكومككة 

االنتخابككككاتا وان  ال لسككك ينية التكككم أصكككبحت تكككديرها حمكككاس بعكككد فوزهكككا فكككم
األردنيكككين بكككدأوا ي ككككرون فكككم مصكككالح م اإلسكككتراتيجية حتكككل وان كانكككت  لكككل 

 .ا11)المدا ال صير
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ل ياد  األردنية  لل االن تا   لل حركة حمكاس فكم ونرا ان سبط إقدام ا
تلككك ال تككر  لككيس تبمهككا صككدار  السككل ة فككم األرااككم ال لسكك ينية فحسككطا بككل 
ربمككككا أراد األردن ت ويككككع حركككككة حمككككاس وجعل ككككا تككككدور فككككم ال لككككك األردنككككم 
قنا  كككا بكككاال تراك بإسكككرائيل بمكككا يسككك ل  لكككل المجتمكككع الكككدولم كالواليككككات  وا 

 ا وقرارات كككا  لكككل السكككاحة ال لسككك ينية بمكككا يكككد م امكككن المتحكككد  فكككرض أجنكككدت
 واست رار إسرائيل بالدرجة األولل.

من ذلكك لكم يحصكلا ف كد أككدت حرككة حمكاس  لكل مواق  كا  غير ان شيئاا 
اللابتكككة المبنيكككة  لكككل مواقكككك فكريكككة وأيدلوجيكككة وهكككم رفكككض المسكككير  السكككلمية 

قك األردن الدا مكة ورفض اال تراك بإسرائيلا وهذا بال بع يتعارض مع موا
 -للسكككك م مككككع إسككككرائيل وي ككككيم   قككككات مع ككككا ويميككككد ب ككككو  أ  ت ككككارط  ربككككم

 .ا19)إسرائيلم يساهم فم دم  إسرائيل فم المن  ة
 ليككه فكككر األردن بت بيكك  الرميككة اللانيككة فككم تعامل ككا مككع حركككة حمككاسا 
وهكككم الرميكككة التكككم تسكككتند  لكككل رفكككض اال تكككراك بالحرككككة والتاكككيي   لي كككاا 

الرمية جا ت متواف ة مع ال روك والمع يات اإلقليمية التم برزت فكم  وهذه
قككككد  (8001-8002)تلككككك المرحلككككةا ذلككككك إن السياسككككة األمريكيككككة بككككين  ككككامم 

أ ككادت التركيككز  لككل هككدفين رئيسككيين مككن أهككداف ا فككم الشككر  األوسكك  همككا: 
أوال بنكا  تحكالك إقليمكم فكم مواج كة إيكران خاصكة بعكد تصكا د خ كر الملكك 

نكككوو  اإليرانكككما أمكككا اللكككانم ف كككو العمكككل مكككن خككك ل هكككذا التحكككالك لمواج كككة ال
 . ا91)الحركات اإلس مية فم المن  ة

وقد انعكست السياسة األمريكية  لل من  ة الشر  األوسك  واصك  افات ا 
م ذلككك كاإلقليميككةا ف ككم الوقككت الككذ  اصكك  ت فيككه سككوريا مككع إيككران وتبع ككا فكك

ور أ لككك   ليكككه )محكككور الممانعكككةاا   كككر كم محككككحكككزط ا  وحرككككة حمكككاس فككك
محور مااد له  رك بمحور اال تدال مد وم أمريكيا واكم ككل مكن مصكر 

 .ا91)بز امة حركة فتح ةواألردن والسعودية والسل ة ال لس يني
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ن األردن المحسكوط  لكل محكور اال تكدال والمتحكالك اسكتراتيجيا إ ليها ف
حمككاس  ككن انتمائككه ل ككذه  ا اخككذ يعبككر فككم سياسككاته تجككاه حركككةنمككع واشككن 

المن ومكككككككةا إذ رفكككككككض األردن اسكككككككت بال إسكككككككما يل هنيكككككككة رئكككككككيس الحكومكككككككة 
ال لسكككك ينية  ككككن حركككككة حمككككاسا كمككككا منعككككت الحكومككككة األردنيككككة العديككككد مككككن 
المسكككمولين فكككم الحرككككة مكككن السككك ر إلكككل األردن أو  بكككور األرااكككم األردنيكككة 

إسكرائيل والواليكات  وساهم األردن فم الحصار اإلقليمم والدولم الذ  فراكته
 . ا99)المتحد   لل حكومة حماس فم تلك المد 

ال لسككك ينم بكككين أنصكككار حرككككة فكككتح وحرككككة  -وبعكككد االقتتكككال ال لسككك ينم
حماس وقيام األخير  بما يشبه االن  ط العسككر  و كرد ككل األج كز  األمنيكة 

 59وسككككي رت ا  لككككل ق ككككاع غككككز  فككككم  ةالتابعككككة لمن مككككة التحريككككر ال لسكككك يني
ا وقككك األردن بجانككط حركككة فككتح والسككل ة ال لسكك ينية 8001ان/ يونيككو حزيككر 

وأ لكككن رفاكككه لمكككا اسكككماه ان ككك ط حمكككاس  لكككل السكككل ة الشكككر ية دا يكككا إلكككل 
حمايككككة السككككل ة ال لسكككك ينية والسككككل ات الدسككككتورية المنبل ككككة  ن ككككاا كمككككا أكككككد 
معككككروك البخيككككت رئككككيس الحكومككككة األردنيككككة آنككككذاك اككككرور  حمايككككة السككككل ة 

ا ومنكع ان يكار تلكك السكل ة ممككدا ا91)نية ود م رئيس ا محمود  باسال لس ي
 .ا99)الشر ية ةرفض األردن أل  خرو  أو تحد ل ذه السل 

 
 
 2111 -2112 : السياسة األردنية تجاه حماسرابعاً 

امن إ ار الصراع العسكر  المستمر بين حركة حمكاس وبكين إسكرائيلا 
ال لس ينم مع ل حركة حماس وقد   لل ق اع غز  حربا شاملةشنت األخير  

 51لغايكة  8002ديسكمبر  كانون األول/ 81استمر العدوان  يلة ال تر  مابين 
التحتيككة  البنككلا اسككت دفت خ لككه إسككرائيل تككدمير 8003كككانون اللككانم/ ينككاير 

جبارها  لل االستس م والخاوع لإلراد  اإلسرائيلية  .ا95)للحركة وا 
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ف ككد كككان الموقككك األردنككم الرسككمم ألردنككما وب ككدر تعلكك  األمككر بككالموقك ا
المجتمككع الككدولما فككور وقككوع العككدوانا للعمككل مككن األردن  ا حيككل د ككاوااككحاا 

أجل الاغ   لل إسرائيل كم توقك  دوان ا  لل غز ؛ وشدد  لكل اكرور  
أن يلكككم وقكككك العكككدوان ج كككود دوليكككة فا لكككة ومسكككتمر  إلن كككا  الصكككراعا  لكككل 

ن قيكام الدولكة ال لسك ينية المسكت لة جنبكاا إلكل اكميتأساس حل الكدولَتين الكذ  
اسكتخدم الملكك  بكدا  اللكانم لغكة حكاد  فكم التعبيكر ا و جنط مع دولة إسكرائيل

 ككن معاراككته ل ككذا العككدوان. وفككم الوقككت ن سككه لككم يوجككه إدانككة مباشككر  إلككل 
الشارع  بذلك و الط بصور  مستمر  بواع حد فور  للعدوانا مرا ياا  حماس

التكم تملل كا حرككة  الم اومكة المسكلحةذ  تعكا ك بشككل قكو  مكع الك األردنما
 .ا96)حماس

ينكككاير  ككككانون اللكككانم/ 3وبلكككال االحتجكككا  األردنكككم ذروتكككه  نكككدما قكككام فكككم 
كخ كككو  احتجاجيكككة  لكككل باسكككتد ا  سككك يره فكككم تكككل أبيكككط  لكككم العايكككد  8003
ير ة إن السكك كز ا وأكككدت الخارجيككة األردنيكككل ق ككاع غكككوم اإلسككرائيلم  لكككال جكك

العايد لن يعكود إلكل تكل أبيكط إال فكم حالكة قيكام إسكرائيل بوقكك  كدوان ا  لكل 
 .ا91)ق اع غز 

 
وككككان ل كككذا التعكككا ك مكككن قبكككل ال يكككاد  األردنيكككة ألكككره الوااكككح فكككم إ كككاد  
الت ككارط األردنككم مككع حركككة حمككاسا وقككد   ككر ذلككك جليككا مككن خكك ل سككما  

 82كككة خالككد مشككعل فككم الملككك  بككدا  اللككانم لككرئيس المكتككط السياسككم للحر 
بزيكار  األردن والمشكاركة فكم تشكييع جلمكان والكدها وهكو  8003آط/ أغسك س 

أ  قيككككاد  مككككن  أواألمككككر الككككذ  كككككان يرفاككككه األردن سككككاب ا بككككدخول مشككككعل 
 .ا91)حماس لرردن تحت أ   رك كان

وقككد لمككن مشككعل مواف ككة العاهككل األردنككم  لككل دخولككه األرااككم األردنيككةا 
ة األردنيككة والن ابككات كمككام حشككد غ يككر يملككل األحككزاط السياسيككوقككال فككم كلمككة لككه أ

الم نيككككة والعشككككائر األردنيككككة وممللككككم األحككككزاط اإلسكككك مية فككككم األردن وفلسكككك ين 
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الملككك  بككدا  خيككرا وجميككع  وسككوريا والعككرا  ))جككزا ا  األردن وقيادتككه  وج لككة
 .ا99)المسئولين فم األردن الذين سمحوا لم ب ذه الزيار اا

نتلمس ممشرات التعا م بايجابية مع حركة حمكاس فكم نلكك المرحلكة  كما
مككن خكك ل تصككريحات المسككئولين األردنيككين الككذين يمللككون وج ككة ن ككر الدولككة 
األردنيةا ف د أكد أيمن ألص د  المستشار السياسم للملكك  بكدا  اللكانم فكم 

بككككان األردن رغككككم الحصككككار  لككككل حركككككة حمككككاس  8050حزيككككران/ يونيككككو  80
اع غز   فانه مستمر فم ت ديم مسا داته اإلنسانية ومستشك ياته الميدانيكة وق 

إلل ق اع غز ا مواحا بانه الحصار الذ  فراته إسرائيل  لل ال  كاع قكد 
سكك   سياسككيا ولككم يبكك  سككوا إسكك ا ه فنيككاا أمككا ناصككر جككود  وزيككر الخارجيككة 

ئيلم  لكل األردنم ف د أكد هو األخر بان األردن غير معنم بالحصار اإلسرا
ق كككككاع غكككككز ا وان الم مكككككة  ليسكككككت كسكككككر الحصكككككار بكككككل العمكككككل  لكككككل رفعكككككه 

 ا 111)ن ائيا.
ويككرا المراقبككون بككان محاولككة الت ككرط األردنككم مككن حركككة حمككاس فككم تلككك 
ال تككر  لككه مبرراتككه أردنيككاا إذ تككرا ال يككاد  األردنيككة بككان المسككاهمة فككم اسككت رار 

أردنيككككةا فمكككن شكككان ذلككككك  السكككاحة ال لسككك ينية امنيكككا وسياسككككيا يملكككل مصكككلحة
المسككاهمة فككم التعجيككل لحككل ال اككية ال لسكك ينية  لككل أسككاس الككدولتينا وهككذا 

ي اككم تمامكككا  لككل فككككر  الككو ن البككديل التكككم  المككا تنكككاد  بككه بعكككض  أياككاا 
األوسكككا  السياسكككية داخكككل إسكككرائيل وهكككم ال ككككر  التكككم أصكككبحت تكككمر  ال يكككاد  

 .ا111)واآلخراألردنية بين الحين 
ت كارط النسكبم بكين األردن وحمكاس ربمكا  ت اكم  ليكه حرككات غير إن ال

التغييكككر العربيكككة التكككم بكككرزت فكككم اآلونكككة األخيكككر  واسكككت ا ت إسككك ا  بعكككض 
األن مكككة العربيكككة واقتراب كككا مكككن التغييكككر فكككم سكككوريا التكككم تعكككد إحكككدا المعاقكككل 

الحديل يدور حول إمكانيكة  أالرئيسة لحركة حماس وفصائل ا المسلحةا إذ بد
حرككة حمكاس إلكل األردن وهكذا حسكط مكا نكراه غيكر واردا  لكل ا تبكار  ود  

إن ال ياد  األردنيكة لكن تسكمح بعكود  الحرككة إلكل األردن وتشككيل قكو  سياسكية 
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مككككع اإلخككككوان المسككككلمين فككككم الككككب د قككككد يسكككك ر  نككككه تبككككو هم للسككككل ة فككككم أ  
 ككرفين انتخابككات قريبككة يجري ككا األردنا ممككا يككدفع باتجككاه إ ككاد  التككوتر بككين ال

مكككن جديكككدا لكككذا سكككوك تلجكككا الحرككككة  إلكككل البحكككل  كككن دوال أخكككرا لكككن يككككون 
 األردن إحداها. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خال ة واستنتاجاا
مككككن خكككك ل اسككككتعراض مع يككككات الدراسككككةا نسككككت يع ال ككككول بككككان السياسككككة 
األردنية تجكاه حرككة حمكاس شك دت ان تاحكا كبيكرا خك ل ال تكر  التكم  اصكرت 

لكككك حسكككين فكككم تسكككعينيات ال كككرن المنصكككرما غيكككر إن في كككا الحرككككة ح بكككة الم
الحكال لكم يبك   لككل مكا هكو  ليككه خك ل  الع كد األول مككن   كد الملكك  بككدا  
اللككككانم وهككككذا ي ودنككككا إلككككل قككككرا   الت كيككككر السياسككككم لل يككككاد  األردنيككككة فككككم ككككك  
الع دين وكي ية التعامل مع ا استنادا إلل المع يات وال روك السياسية التم 

ل األردن أنما  التعامل مع تلك الحركةا والذ  يمكن أن نبينه فم ت رض  ل
 صور  االستنتاجات التالية: 
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خ ل المرحلة المتب يكة مككن   كد الملكك حسكينا ككان لكرردن مصكلحة فكم  -5

احتاككان حركككة حمككاس ن ككرا للمشككتركات التككم تجمعككه مككع الحركككة ومن ككا 
ل األردن لو كككن رفككض الحركككة لمشككروع الككو ن البككديل الككذ  ينككاد  بتحويكك

بديل لل لس ينييكن فا   كن اتخكاذ األردن لحركككة حمكاس كورقكة للتنكافس 
مع من مة التحرير ال لس ينية ومع السل ة ال لس ينية فيما بعدا ذلكك إن 

مككن المعاراككين للمن مككة ويككرون في ككا  -األردن وحمككاس –ككك  ال ككرفين 
 محتلة.فم األراام ال ن دم أهليت ا لتمليل جميع ال لس ينيي

إبان  الع د األول من حكم الملك  بكدا  اللكانما كانكت ال  يعكة والعدائيكة  -8
العنكككوان البكككارز للسياسكككة األردنيكككة تجكككاه حمكككاس ويكككاتم ذلكككك بسكككبط رغبكككة 
الملك  بدا  اللانم وهو فم بدايكة اسكت مه للعكرد الحصكول  لكل الكد م 

ت األمريكيكة بشكل خاصا لب ده واستمرار المسكا دا -األمريكم -الدولم
لكككرردن وا   كككار ن سكككه بم  كككر الكككرافض لتواجكككد الحرككككات اإلسككك مية فكككم 
ب ده والتم تعدها الواليات المتحد  حركات )إرهابيكةا تعمكل  لكل ت كويض 

 العملية السلمية لل اية ال لس ينية.

فككككم ككككك  الع ككككدين )الملككككك حسككككين والملككككك  بككككدا  اللككككانما كانككككت هنككككاك  -9
الرسمم للشكارع األردنكم المميكد ب كو  لحرككة مساحات واسعة من الراوخ 

حماسا وهذا ما نلح ه فم أ  اط العدوان اإلسرائيلم  لل غز  إذ أبكدا 
اللككانم مرونككة كبيككر  فكم التعامككل مككع حركككة حمككاس إلدراكككه  الملكك  بككدا 

مككدا التاييككد الككذ  باتككت  ليككه الحركككة فككم أوسككا  الشككارع األردنككم الككذ  
  ا وبرامج ا.بات يميد الحركة فم مواق 

  
Jordanian policy toward the Islamic Resistance 

Movement – Hamas 1990-2010 
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ABSTRACT 

Constitute the Palestinian issue key  factor in policy Jordanian 

Foreign as well as a link Jordan outputs that case, whether that is 

compatible with their interests or that conflict with those interests 

regionally and internationally, and here was based on Jordanian 

policy in dealing with the movement by the data and regional 

circumstances that have passed and pass out on the regionArab in 

general and on the Palestinian arena in particular. 

 
 

 اوامش وم ادر البحث
مهيييع م يييا   سطييي  تخييييناد ك يةيييسر ميييل سي خاييي  سينسطاييي  تييي   1292أميييال سينيييياد ع ميييي   ييي    (1)

ك 1921مأصيب  تااي  ط ي  ما اي  يبايق سياقي    ي   ك 1921عرة سيقي    ي   سسندبعلك ش رك تي   ي
ك س  قخ ه سييخن ت سيبسين نا  أ د ء سينسب سي  ياا  سيث نا ك إال سنه 1911سإلسالم       سيسأ  سياؤيا

أق   تاه  مسصي ر ملخ يه أيا سمتيه ط سي  تخيينال مطقي   يا ل مل سياسسر إيى مصس    إيى يبد ن سي  
 1ط  1ك يخازيييي  سنعيييس  بييي سيعه ب أي اييي ي ك معسيييع   سييا سييي  ر 1992ى مت ييييه  ييي   هدييي ك إيييي

 .112( ص 1999)طاسمتك سياؤسي  سي سطا  يخ رسس ت مسيدشسك 
خ ييي  سينيييسمبك اايي   سيا يييس مسياا رسيي  سييا سيييا ك )طاييسمتك مؤسيييي  سي رسسيي ت سياخيييينادا ك  (2)

 .12( ص 1992
 .11سياص ر نايهك  (1)
-1929ع  ا  مآخسمنك درسس  تي  سيا يس سييا سي  ينساي  سياق ممي  سإلسيالما  ااي   أط  ب سهلل (1)

 .12( ص 1999) ا نك مساز درسس ت سيشسق سألمسطك  1992
ك راي  سييى سسيندبعل ي خقي  1221سألمل طيل سينييالع ميي  تي  م ي  سيا سمي   ي    سياخك  ب سهلل (2)

  ملخي  سياب ع ي ن سي ثاي ن ك أسي  إمي رة أصب  ن ئبي   يل م ي  تي 1919سي خع  سي يدا ك مت      
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ط سيي  سيااخ يي  سألردنايي  سيه شييياا ك  1912مأ خييل  ييل سسيي قاليه   يي    1921شييسق  سألردن  يي   
تي  سيقي   طاداي  اي ن ييي    يخصيالة تي  سياييل  سألقصيىك يخ ا صيا ع سنعيسك  1921سغ ا   ي   

 .119أمال س ا ك مخعك سيايخاال سيا  صسمن مدميه ك )د.  د.يق( ص 
 .12سينسمب سياص ر سيي طقك ص  (2)
 .22سياص ر نايهك ص  (9)
 . 22سياص ر نايهك  (2)
 .11أطع  ا  مسخسمنك سياص ر سيي طقك ص  (9)
 .29سينسمبك سياص ر سيي طقك ص  (11)
 -1929سيي عد منايي  ايييال سيسسشيي اك سينسايي ت سإلسييالما  تيي  تخييينال  اايي   أناع  يي    (11)

 .19ك ص 2111س مدشعرةك اخا  سآلدسبك   م   سياعص ك ك رس ي  م  ي اس غا2112
 .12ك سياص ر سيي طقك ص مآخسمنأطع  ا   (12)
  19سياص ر نايهك  (11)
ت  قض ء سيال ل شا ل م يد  غزة سي   را  إياه  سااي  ي سيال  1912ساا  ي سالع مي       (11)

 ء ما رسي ه إلاي ا سألي ي ب ك ي يس  تي  شيب طه إييى سيشيخ  سي ي   أ دي1912مع   ئخ ه ط   ايسب 
سيسي ضيا ك  اي  م رسيي   ي  خنابيي   ي  رئاييي  يخالايع سإلسييالم  سييعا يةسيي  تي  قنيي   غيزة  يي   

ك س  قخ ه سييخن ت سالسسسئخا  1929ك أس  مع نةب  مل ممالئه يدعا  اسا  اا       1992
سألردن مأص رت ا اه  طيلده م ا سينا ةك    ستيسر  ديه ضيال سياي ق  يسا طيال  1991    

طاداي  اي ن   ئي س ميل صيالة سياليسك  2111 آ سر 22ك سغ  ي يه إسيسسئا  تي  1999مإسسسئا   ي   
سنعسع خ ي  خخا  مناعد  ميي،ك سي القي  طيال اساي  سياق ممي  سإلسيالما  ااي   مسألردنك رسي ي  

 .9ك ص 2111م  ي اس غاس مدشعرةك اخا  سي رسس ت سي خا ك   م   سيةخا ك 
أاا  درسس ه سيث نعي  ت  م سر  غزةك    دخ  اخا  سين،  1919يسن اي ع مي       ب سي زيز س (12)

ك 1992ك  ايي  تي  سيل م ي  سإلسيالما  تي  غيزة  يي   1992تي    م ي  سإلسي د ري  ميةيسر  ي   
سي ه  مييع ممالئييه تيي  إنشيي ء اسايي  اايي  ك يييعيى قايي دة سينسايي  ط يي  سغ ايي ل ساايي  ي سييالك سال سن 

ط ييي  سقييي  ميييل شيييهس  خيييى سغ اييي ل ي سيييالك  2111نايييي ن  19غ  ي يييه تييي  سيييييخن ت سإلسيييسسئاخا  س
 .21يخازي  سنعس ساسة سيسن اي  ت ع سيسسش اك سياص ر سيي طقك ص 

منيل مناي  صي ي ك تخيينالك سخييخ  درسسي ت مدهلاي  تي  سيقضيا  سياخيينادا ك )اعسيابيعرك  (12)
 .219-219 ( ص ص2112

 ا  )اا  ( سيا دة سيث نا كم  ئق ماث ق اسا  سياق مم  سإلسالم (19)
 .91-91 ك سنعس سيسسش اك سياص ر سيي طقك ص صسأل هزةيخ  سف  خى يخك  (12)
 .29سياص ر نايهك ص  (19)
 .29سينسمبك سياص ر سيي طقك ص  (21)
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 .29سياص ر نايهك ص  (21)
 . 221أطع  ا  مآخسمنك سياص ر سيي طقك ص  (22)
  ميني ا ااي  ك سس  شي ف سيادي لق سيسم ديي  ممق رطي  تليعة رم ن كسييا س  سألردناي أطعمنا   (21)

 .29( ص 2119سياص ي  سياش سا  ) ا نك مؤسي  تسي ريش سيبستك 
 .29سياص ر نايهك  (21)
 .221- 221 أطع  ا  مآخسمنك سياص ر سيي طقك ص ص (95)
 .11 مي،ك سياص ر سيي طقك ص  (22)
  .12ص  ك1991 (2)ملخ  تخينال سيايخا  )يد ن(    (29)
 .12سياص ر نايهك ص  (22)
 .11 مي،ك سياص ر سيي طقك ص  (29)
 تي  ك اساي  مم يا  سياخيينادا  سي نسييس يادعاي  سي دااعيي  سيخلدي  مرئيا  تخييناد  مد ض ي سس  ست تع  (11)

 رئايي    أصيب  ك 1956 مهدي   طشيه دة سيقي هسة   م ي  ميل ميةيسر مصيس تي  در  ك 1929 سيد  ميي 

 يهي   م ااي       ط ساه  رساا    ن لق    ٨٦٩١      مطسم ت   اسا  1956 سد  أس  نالكتخي إلين د لخب 
 .1921( ص 1922يالس زسدة سنعسك  نا  سهلل ساا ك سيق مع  سييا س  )سيق هسةك دسر سيدهض ك 

 .12رم نك سياص ر سيي طقك ص  أطع (11)
(32), Carol Migdalovits ,  The middle East Peace Talks” Foreign affairs 

Defence and Trade Division (Washington) December 6 2007 , p 3 

 .119-119 نقال  ل سيسسش اك سياص ر سيي طقك ص ص (11)
 سياص ر نايه. (11)
 ب سييييال  سياليي ي ك راخيي  سي اييس مييل طاييق سيشيي س إيييى سيي ة سين يي  )سيقيي هسةك م  بيي  سيشييسمق  (12)

 .211 -211 ( ص ص2119سي ميا ك 
 .22رم نك سياص ر سيي طقك ص  أطع (22)
 ك"سياييخن  مسياق ممي  سييا سيا  سياا مضي ت طيال سياخينادا  سيقضا  مي قب "   ثا نك  ثا ن (19)

 .117  ص ك2007 (1)يألطن ث )تخينال(      م   سيدل ح ملخ 
 .21 مي،ك سياص ر سيي طقك ص  (12)
 .22سياص ر نايهك  (19)
ك  )طاسمتك مؤسي  سي رسس ت سياخيينادا 1991-1919   سيعلدا  سياخينادا يزي  ص يغك سينسا (11)

 . 911( ص ص 2111
 .22 مي،ك سياص ر سيي طقك ص  (11)
 .11سطع رم نك سياص ر سيي طقك ص  (12)
 .11سياص ر نايهك ص  (11)
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 سي القي ت مسيييال ك سينييال مسكك معشياه يخ  يسف طشي   ماصي   خيى هيعف ساليا قاي ك سنعيسع (11)

مسألطنيي ث  يخ رسسيي ت سيلخايي  دسر  ايي نك) سيلخايي ك دسر :سإلسييسسئاخا ك يس ايي  – سألردنايي 
 ط  ه .  مم  211 ص (2000  سياخينادا ك

 .21 مي،ك سياص ر سيي طقك ص  (12)
منا  نزسلك اي ي  صينا  ايعل  القي  اساي  سياق ممي  سإلسيالما  ااي   ميع سألردنك ملخي  سي رسسي ت  (12)

 .212ك ص 1992 (22) سياخينادا ك  
ع سيدعيي   سييا سيي  تيي  سألردن يساايي  سيةاليخيي  مآخييسمنك اايي   مسينسايي  سإلسييالما  مسينييعسر ميي (19)

 .21 -21 ( ص ص2112) ا نك مساز درسس ت سيشسق سألمسطك 
سي نيييق طعسيييي ف تييي  سي عييييق ياييي  خ  تييي  م سرسيييه  س  در   1922خ يييي  مشييي  ع ميييي  تييي  رس  سهلل  ييي    (12)

ك ما ن خيالل درسسي ه ن نشين ء سي اي  سإلسيالم ك  اي  م رسي  1991م   سي عيق     سياازي ء ت    
ك مشييي رك تييي  يةسيييا  اساييي  ااييي  ك يالسييي زسدة سنعيييسع سيسسشييي اك سياصييي ر 1921-1992 ميييل  ييي  

 .29سيي طقك ص 
 .21 مي،ك سياص ر سيي طق ك  (19)
 .11سطع رم نك سياص ر سيي طقك ص  (21)
 .21  مي،ك سياص ر سيي طقك ص (21)
 مسنعس اعيكع 19-12 مش  ك سياص ر سيي طقك ص ص (22)

Russell E. Lucas ,  Jordan: The Death of Normalization with Israel ,  

Middle East Journal, Vol. 58, No. 1 (Winter, 2004) p 89 . 

 سمن ع م  ح   خى معقع سيا  ب  سالت سسضا  سي خاا  سي سسقا    خى سيسسطط سالي        

http://www.jstor.org/discover/10.2307/4329976?uid=3738272&uid=2&uid=4

&sid=21101185347737 
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