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 في األردن ونشاطهم السياسي ينجماعة اإلخوان المسلم
9191 -9111 

 
 د. فواز موفق ذنون

 مدرس/ قسم الدراسات السياسية واإلستراتيجية/ مركز الدراسات اإلقليمية
 جامعة الموصل

 
 مستخلص البحث

إحدددح حرتدداس اإلسدديم السياسددي التددي  ،تعددد جماعددة اإلخددوان المسددلمين فددي األردن
السياسية من خيل مشارتتها الفعلية في المؤسساس السياسية الرسمية  تؤمن بالعملية

وتهدف جماعة اإلخوان   ،وفي االنتخاباس النيابية التي تشهدها األردن بين فترة وأخرح
المسلمين من خيل نشاطها إلى استئناف الحياة اإلسيمية من خيل الدعوة واإلصيح 

ل تدددريجي لتطبيددق برامجهددا التددي تشددمل والسددعي إلددى الوصددول للسددلطة سددلميا وبشددت
  مختلف نواحي الحياة في المجتمع األردني. 

 
 المقدمة

اتجهتتتت الدراستتتات ايكاديميتتتة تتتتخ الستتتنوات ايخيتتتر   لتتت  م اولتتتة تستتتليط 
 الضتتتتوى علتتتت  ستتتتاسر  اإلستتتتبم السياستتتتخ التتتتاة  تتتتد  يشتتتت  طري تتتت  تتتتتخ ال يتتتتا 

اب اإلسبمية   تد  السياسية  تخ العالمين العر خ واإلسبمخ  وصف اي ز 
 تتد ت الشتتعوب  تتا قتراب منهتتا تتتخ ستت يل ال صتتول علتت   يتتا   ال لتتول التتتخ 

 . تضل تخ كاتة نوا يها السياسية وا قتصادية وا جتماعية
يتدرس ال  تت تجر تة اإلختوان المستلمون السياستية تتخ  ،من ساا  المنطل 

لمستتتتتتلمين نشتتتتتتع  جماعتتتتتتة اإلختتتتتتوان ا ، ا تناولنتتتتتتا تتتتتتتخ الم تتتتتتور ايول ،ايردن
تتخ  تين عتالل الم تور ال تانخ عبقتة اإلختوان  ،وتلسفتهم الفكريتة  والسياستية

المستتتتلمين  النستتتتام السياستتتتخ ايردنتتتتخ  تتتتتخ عهتتتتد الملتتتت  ع تتتتدا  ايول  تتتتن 
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 ما الم ور ال الت ت تد خصتل لتدور  ،ال سين وعهد المل   سين  ن طبل
-9191للمتتد  متتن جماعتتة اإلختتوان المستتلمين تتتخ ال يتتا  النيا يتتة تتتخ ايردن 

9117. 
 

 أوال: نشأة جماعة اإلخوان المسلمين ومرتتزاتهم الفترية والسياسية 
التتتتاة  سستتتتها ( 0)ل نتتتتاانشتتتتعت تكتتتتر  اإلختتتتوان المستتتتلمين متتتت  الشتتتتي   ستتتتن 

انت تتل  9191وتتتخ عتتام  ، مصتتر اإلستتماعيليةتتتخ  9199ك ركتتة خيريتتة عتتام 
يات اير عينيتات  متن ومت   تدا ،ال نا  ل  ال اسر  التخ  ص  ت مركزا لنشتاط 

 ال تترن الماضتتخ تتتم تنستتيم الجماعتتة التتاين وضتتعوا    تتتهم المطل تتة  تت   تتم متتا
ل  تتت  ن انتشتترت  تكتتار جماعتتة اإلختتوان المستتلمين تتتخ جميتت  التتدول العر يتتة 

 .(2)واإلسبمية
 ن عتتتام  ،متتتا عتتتن نشتتتع  اإلختتتوان المستتتلمين تتتتخ ايردن تتتتترج  المصتتتادر 

زار  9191 صتيفتفتخ  ،إلختوان تتخ ايردنيم تل  دايتة نشتع  جماعتة ا 9191
وكتان  وسو ا د  عضاى جماعتة اإلختوان المصترية ايردن ع دال كيم عا دين

مت   ايردن دن وقتر تتتخ مت عديتد   ل تاىات جراى ساه الزيار   ين منهاج  من 
للتتتتتدعو  العديتتتتتد متتتتتن الشخصتتتتتيات المتتتتت  ر  تتتتتتخ  تانضتتتتتمت ، عتتتتتث الم  فتتتتتين

داختل   خت إلخوانت رتتتخ توطيتد دعتاام الفكت وقتد  ستهمت ستاه الزيتار  ،المجتمت 
المركتتز  احتالمجتمتت  ايردنتتخ، وكتتال  سيتتعت المنتتال المناستتب لتعستتيس واتتتتت

، 9191ين ال تانخ نتوتم ر تشتر  91تتخ ايردن، والت  تتخ يتوم  لإلختوان العتام
كتتتانون ال تتتانخ /  1وتتتتخ  ،(1)ا ول  تتتن ال ستتتينوت تتتت رعايتتتة الملتتت  ع تتتدا  

صتتتدرت موات تتتة مجلتتتس التتتوزراى ايردنتتتخ علتتت  تعستتتيس جماعتتتة  9191ينتتتاير 
قرر مجلتس التوزراى تتخ  "اإلخوان المسلمين تخ ايردن وكان نل الموات ة " 

 الستتماح للوجيتت  9191 ايرينتت/متتن كتتانون ال تتانخ  1  المنع تتد  تتتخ جلستتت

وغيترسم  وقاستم المصترة ،وراشتد دروز  ،وا  تراسيم جتاموس ع داللطيف   و قور 
  تتو  (4)"اإلختتوان المستتلمين تتتدع  جمعيتتة ايردن  تعستتيس جمعيتتة تتتخ شتتر 
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ومتتن  ستتم  عمتتال  ،ايردن جماعتتة اإلختتوان تتتخل عامتتا   ومراق تتا   م سستتا  ( 5)قتتور 
والم اضتتتترات وا  تفتتتتا ت   قامتتتتة النتتتتدوات :تلتتتت  المر لتتتتةالجماعتتتتة تتتتتخ 

والنهتتخ عتتن المنكتتر، كمتتا  اإلستتبمية والتتدعو   لتت  الخيتتر وايمتتر  تتالمعروف
تتتخ  نشتتاى الكليتتة  ،،ع تتد اللطيتتف   تتو قتتور م سستتها ستتاسمت مم لتتة  شتتخل 

، را طتة العتالم اإلستبمخ تتخ عمتان، والمشتاركة كتال  تتخ اإلستبمية العلميتة
   .(6)اإلسبمخ والم تمر
مراق تتا   دالر من خليفتةم متد ع تت اختيتر ايستتتاا 0551   واختتر عتاموتتخ 

نشتتاى سياتتة و ،  عتتد استتت الة   تو قتتور  عامتا  للجماعتتة تتتم  نشتتاى نستام  ساستتخ، وا 
 تتخ ستاه الفتتر  ناإلختوا  صتدركمتا  ،عامة تتخ كتل شتع ة تنتختب سياتة  داريتة

 صتدرت الجماعتة  يانتا   تددت تيت   9119 ، وتتخ عتامة الكفتاح اإلستبمخمجل
العتتتتالم   ن ايردن جتتتتزى   يتجتتتتز  متتتتن ،سياستتتتتها  تتتتالخطوط العريضتتتتة التاليتتتتة

ن ال كم  شريعة ا  سو مطلباإلسبمخ  .(7)وتلسفتهم الدنيوية اإلخوان ، وا 
  بت  ركان رايسة سخ:وت وم تلسفة جماعة اإلخوان المسلمين عل   

الفلسفة الرو ية: التخ ت وم عل  الديانة والشمول:  معنخ  ن اإلسبم دين  – 
ا يجا يتتة اات الستتمات ودنيتا ونستتام اجتمتتاعخ شتتامل ويتختتا متتن الع ليتتة 

 اإلنسانية التخ تجيز الخبف تخ الر ة
الفلستتفة ا قتصتتادية: التتتخ تتتتلخل  متتاسب ا قتصتتاد ا جتمتتاعخ ال تتاام  -ب

كت ديد الملكية وا عتمتاد  ،عل   عث الخيارات ا قتصادية اإلصب ية
 عل  ر س المال الوطنخ 

م  اإلسبمخ  ناىا ستليما الفلسفة ا جتماعية: التخ ت وم عل   ناى المجت -ج
 ت  يص   قادرا عل   ناى امة مسلمة تسع   ل  تط ي  تعاليم اإلسبم 

  (8)تط ي ا شامب
 متا عتتن ر يتتة الجماعتتة تيمتتا يتعلتت   ال يتتا  السياستتية وخاصتتة تيمتتا يتعلتت  

تتتر  جماعتة اإلختوان  ن  ، موضوع الديم راطية والتعدديتة السياستية والتيييتر
مفهومتا غر يتا وت كتد علت  استتعمال مفهتوم الشتور  التاة  ةالديمقراطيدمفهوم 
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يعتتتد  نستتترسم المفهتتتوم اإلستتتبمخ ايساستتتخ التتتاة  ي كتتتد علتتت   ريتتتة اإلنستتتان 
وكرامت  وعل  العدالة ا جتماعية وتكات  الفرل ومشاركة الشتعب تتخ اتختاا 

 متا عتن  ،ينسرون للديم راطية عل   نهتا مرادتتة للشتور  تإنهمال رارات  لال  
يفسترون التعدديتة السياستية علت   تتإنهم ،للتعددية السياسيةيتهم وتلسفتهم ر  

 ن ا  ستتتت  ان  خلتتتت  النتتتتاس مختلفتتتتين متفتتتتاوتين ولتتتتم ي صتتتتد  هتتتتاا التفتتتتاوت 
عليتتت  تتتتان تلستتتفتهم تنطلتتت  متتتن  ن  ،ا قتتتتتال والتنتتتاتر  تتتل التعتتتاون والتعتتتارف

ية ال ز ية مسهر التعددية السياسية سمة  ساسية لممارسة الديم راطية والتعدد
ونستتتروا للتعدديتتتة السياستتتية علتتت   نهتتتا  ريتتتة  ،متتتن مستتتاسر تلتتت  الديم راطيتتتة

للمجتمتتتت   تتتتترادا وم سستتتتات تتتتتخ  تتتت  الممارستتتتة السياستتتتية التتتتتخ تنشتتتتع منهتتتتا 
ال ز يتتتة وستتتخ  نشتتتاى اي تتتزاب السياستتتية اات  تتترامل م تتتدد  ضتتتمن  ةالتعدديتتت

اة تتتت من  تتت  جماعتتتة التتت التغييدددر السياسدددي متتتا  .(5)الدستتتتور وقتتتوانين الدولتتتة
اإلخوان المسلمين تيركز عل   ن التييير سنة من سنن ا  تعال  تتخ ال يتا  

 ،والتييير تيهمتا مترت ط  متا تتخ اإلتتراد متن دواتت  و ستداف سياستية ،والمجتم 
كمتتان  ن التيييتتر السياستتخ وتتت  الر يتتة ا خوانيتتة ي تتتاج  لتت  عنصتتر الوقتتت 

تصتتاب  جهتتز  ال كتتم  تضتتل و تتت   دون تستتارع  تتت  يكتتون تيييتترا ن تتو اي
 .(01) عد التييير  ا نتكاسة والتراج 

 
 ثانيا: عيقة جماعة اإلخوان المسلمين بالنظام السياسي في األردن 

 تتتتتتخ ايردن والنستتتتتام المستتتتتلمين العبقتتتتتة  تتتتتين جماعتتتتتة اإلختتتتتوان توصتتتتتف
وستتاه الصتتداقة  ،السياستتخ  كونهتتا عبقتتة اقتترب  لتت  التواتتت  والتتت لف السياستتخ

 تتين الطتترتين ترجتت   لتت   يتتام عهتتد الملتت  ع تتدا  ا ول  تتن ال ستتين، التت   ن 
 متتتة م تتتددات داخليتتتة وخارجيتتتة  طتتترت العبقتتتة  تتتين الطتتترتين  إطتتتار التفتتتاسم 

وستتتاه الم تتتتددات تتعلتتت   النستتتتام السياستتتخ و تتتتاإلخوان علتتت   تتتتد  ،والتجتتتاوب
طية تتخ تالنسام السياستخ ايردنتخ انطلت  متن منهجيتة ا عتتدال والوست ،سواى

متن ختبل   تداى المرونتة والتعتاطخ  ايجا يتة مت   ،سياست  الداخلية والخارجيتة
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للملتت  ع تتدا  ايول  والتاريخيتتةتضتتب عتتن الخلفيتتة الدينيتتة  ،ال تتو  اإلستتبمية
 تتتن ال ستتتين وقدرتتتت  علتتت  التعتتتايس متتت  ال ركتتتات اإلستتتبمية ومنهتتتا جماعتتتة 

استتتتية الموقتتتت  الجيراتتتتتخ  س  دركتتتتواالتتتتاين ستتتتم  الم ا تتتتل  ،اإلختتتتوان المستتتتلمين
لألردن تخ طري ة تعاملهم م  النستام السياستخ وم اولتة ا  تعتاد  تال بد عتن 
 ة م اولتتتة ت تتتدت الفوضتتت   تتتال بد قتتتد يتتتتم استتتتيبلها  ستتتراايليا   تتتل عمتتتل 

 .(00)اإلخوان عل  الم اتسة عل  نفسها وانجازاتها و  نيتها التنسيمية
عتتة والنستتام السياستتخ ايردنتتخ تتتخ عليتت  ت تتد نشتتعت عبقتتة قويتتة  تتين الجما

عهتتتد الملتتت  ع تتتدا  ا ول ولتتتيس  دل علتتت  التتت  قيتتتام الملتتت  ع تتتدا   اتتتتتتاح 
كتتتتال  مشتتتاركة اإلختتتتوان تتتتتخ  ،المركتتتز العتتتتام لإلختتتتوان المستتتلمين تتتتتخ ايردن

 25ايردن ل فتتل تنصتتيب الملتت  ع تتدا  ملكتتا علتت  التت بد  عتتد استتت بلها تتتخ 
لموقتتتتف المشتتتتتر  لإلختتتتوان ايردنيتتتتين والملتتتت  كمتتتتا  ن ا ،9191 يتتتتار / متتتتايو 

وتنكيلتتتتت   (9119-9191)ع تتتتدا  ضتتتتد ممارستتتتات الملتتتت  تتتتتارو  تتتتتخ مصتتتتر 
 اإلخوان المسلمين تخ مصر  عمل عل   يجاد مستا ات واستعة متن التفتاسم 

  .(02)والتعاون  ين الطرتين
لتم يختلتف ايمتر ك يترا  (9111-9119)وتخ عهتد الملت   ستين  تن طتبل 

عل   العبقة  ين جماعة اإلخوان المسلمين تخ ايردن و تين النستام يت تخ ما
السياستتخ ستتو   عتتث تتتترات التتتوتر التتتخ لتتم تتت  ر علتت  اإلطتتار العتتام التتاة 
 تتدد شتتكل العبقتتة  تتين الطتترتين، ت تتد ا تتتاج الملتت  ال تتادم  لتت  العتترس  تتدي ا 

التتخ   ل  سهير شع خ و يدلوجخ ي تف  الضتد متن التيتارات ال وميتة واليستارية
سهتتترت تتتتخ المنط تتتة العر يتتتة   تتتان تتتتتر  الخمستتتينيات والستتتتينيات متتتن ال تتترن 
المنصتترم والتتتخ يعت تتد النستتام السياستتخ تتتخ ايردن  تتان ا تتد  جنتتدتها العمتتتل 

 .(01)عل   س اط الملكية تخ ايردن
ولعل  قو  موقف لإلخوان المسلمين تخ مساند  النسام السياستخ ايردنتخ 

عنتدما وجت   9117مل   سين تخ  زمتة ا ن تبب عتام يتم ل تخ وقوت  م  ال
ا تهام ضد عناصر قومية من اي زاب والجيس  م اولة تد ير ان بب عل  
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وكتتان لموقتتف اإلختتوان ا يجتتا خ داتعتتا للملتت   ستتين  تتالتفكير  ،الملتت   ستتين
ن ايخيتر اعتتار   جتة  لتكليف المراقب العام لإلخوان  تشتكيل ال كومتة    

اإلخوان الخ ر  السياسية الكاتية التخ تمكنهم من تشكيل  كومتة  عدم امتب 
 .(04)تخ تل  الفتر 

وكتتتتان ستتتتاا الموقتتتتف داتعتتتتا للملتتتت   ستتتتين إلصتتتتدار ايوامتتتتر   تتتتل جميتتتت  
اي زاب والتيارات ال ز ية والسياسية واإل  اى عل  جماعة اإلختوان و صت  وا 

 تتإراد  ملكيتتة  نشتتر ال تتو  الو يتتد  المتترخل لهتتا  العمتتل السياستتخ وستتم  لهتتم 
 تكارسا تخ المساجد وايماكن العامة ودور الجماعة وتروعها تخ كاتتة  ن تاى 

يستت ب مخالفتتة    تتتخ  التتة متتا ايردن متتن دون تتتدخل متتن الستتلطات ايمنيتتة 
 .(05)ال انون

م  النسام السياسخ لتم  - اا جاز التع ير -غير  ن ساا الت ارب ا خوانخ
ر  منهتتتا ا نت تتتاد المتكتتترر لإلختتتوان ايردنيتتتين يخلتتتو متتتن  عتتتث تتتتترات التتتتوت

لعبقتتتتات ايردن الخارجيتتتتة متتتت  التتتتدول الير يتتتتة و خاصتتتتة الو يتتتتات المت تتتتد  
و ريطانيتتا وقيتتامهم  المستتاسرات الشتتع ية التتتخ تنتتدد  تلتت  العبقتتات ممتتا دتتت  

خاصة تتخ ستنوات  ،السلطات ايردنية لمب  تهم وزج ال عث تخ المعت بت
9111و 9111

(06). 
غيتتتر  ن التتت  كتتتان استتتت ناىا تتتتخ مستتتير  العبقتتتة  تتتين الطتتترتين،  ا تو  تتتت 
العبقة  شكل  قتو  منتصتف الستتينيات متن ال ترن الماضتخ خاصتة  عتد قيتام 

قطتتب  دالستتلطات المصتترية   تتان عهتتد التترايس جمتتال ع دالناصتتر  إعتتدام ستتي
تاستتتيل الملتت   ستتين  ،9111وعتتدد متتن رمتتوز الجماعتتة عتتام  (9111-9111)

ارستتتات المصتتترية لصتتتال    تتتان قتتتام  ا تضتتتان عتتتدد متتتن رمتتتوز اإلختتتوان المم
 .(07)المصريين وكان ال  م ط ت دير وتر يب من ق ل  خوان ايردن

وستخ ال   تة التتخ  9191-9117وخبل ال   ة التخ امتتدت متا ين ايعتوام 
شتتهدت ان ستتار التيتتارات ال وميتتة واليستتارية تتتخ المنط تتة العر يتتة خاصتتة  عتتد 

ت تتدمت ال ركتتات اإلستتبمية لتتتعلن عتتن نفستتها   9117ران / يونيتتو نكستتة  زيتت
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لتكتتون ال تتديل عتتن التيتتارات الستتا  ة تعختتات  تتالنمو وا نتشتتار وستتاعدسا تتتخ 
التتتت  العوامتتتتل الخارجيتتتتة التتتتتخ ستتتتاسمت  تو يتتتت  العبقتتتتة  ينهتتتتا و تتتتين النستتتتام 

 .السياسخ ايردنخ
لسياستخ  عتد  تترب ولعتل  ول اخت تار للعبقتة  تين  ختوان ايردن والنستام ا

والتخ وقف تيها اإلختوان   تو  مت  ال يتاد  ايردنيتة تتخ  9117 زيران / يونيو 
والمواجهتتة ايردنيتتة متت   9171كانتتت   تتدات  يلتتول ايستتود  ،مواجهتتة  ستتراايل

 ا وقتف  ختتوان ايردن علت  ال يتتاد ودعتوا  لتت   ،تصتاال الم اومتة الفلستتطينية
دنتخ  و تلستطينخ لمواجهتة العتدو وقف المجا هتة وادختار  ة جهتد عستكرة  ر 

كما رتضتت جماعتة اإلختوان المستلمين  ،اإلسراايلخ  دل من ا قتتال الداخلخ
تتتخ ايردن  م تتاو ت الفصتتاال الفلستتطينية لل ضتتاى علتت  النستتام تتتخ ايردن 

ايمتتتتر  التتتتاة كتتتتان م تتتتط ارتيتتتتاح ك يتتتتر متتتتن ق تتتتل ال يتتتتاد   ،تتتتتخ تلتتتت  ايزمتتتتة
 .(08)ايردنية

سلمية التخ طر تت دوليتا ل تل ال ضتية الفلستطينية  عتد وخبل المشاري  ال
التتتتتخ ستتتتجلت ستتتتخ ايختتتتر  موقفتتتتا مشتتتتتركا لإلختتتتوان والنستتتتام  9179 تتتترب 

كتان الطرتتان  علت   ،السياسخ لدعم مصر وستوريا تتخ  ر همتا ضتد  ستراايل
موعد م  رتث مشتر  لتل  الم ادرات ومنها م تمر جنيتف للستبم ومعاستد  

لتتتخ ر   تيهتتا كتتب متتن اإلختتوان وال يتتاد  ايردنيتتة ا 9171-9179كامتتب ديفيتتد 
سراايليا  .(05) عنها م اولة لتصفية ال ضية الفلسطينية وتفكيكها  مريكيا وا 

وم لمتتتا وقتتتف ايردن ضتتتد السياستتتة المصتتترية تتتتخ ال ضتتتاى علتتت  جماعتتتة 
كتتتتان الملتتتت   ستتتتين علتتتت  موعتتتتد جديتتتتد تتتتتخ  ،اإلختتتتوان المستتتتلمين تتتتتخ مصتتتتر

ا النستتتتام الستتتتورة لل ضتتتتاى علتتتت  اإلختتتتوان الوقتتتتوف ضتتتتد ال ملتتتتة التتتتتخ شتتتتنه
التتاين وجتتدوا تتتخ ايردن المتتبا افمتتن لهتتم تكتتانوا  9199المستتلمين تتتخ عتتام 

 .(21)م ط تر يب من ق ل ال كومة واإلخوان تخ ايردن
ودخلتتت العبقتتة  تتين اإلختتوان المستتلمين والنستتام السياستتخ ايردنتتخ مر لتتة 

صتادية خطيتر  تم لتت  انهيتار اقت ا شتهد ايردن تطتورات  ،9191جديد  عتام 
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ستتتعر الصتتترف للتتتدينار ايردنتتتخ وارتفتتتاع معتتتد ت التضتتتخم وزيتتتاد  الضتتترااب 
وايستتتتتعار رات هتتتتتا ارتفتتتتتاع نستتتتت ة ال طالتتتتتة ممتتتتتا  د   لتتتتت  موجتتتتتة عارمتتتتتة متتتتتن 

ممتا استتدع  تتدخل الملت  التاة  ،التساسرات التخ  دت  ل  الفوضت  والعنتف
جديتد  لل يتتا  السياستية تتتخ  استتطاع الستيطر  علتت  الموقتف و علتتن عتن  دايتتة

جتراى اإلصتب ات  ايردن من خبل عود  ال يا  ال رلمانية  مسارات جديد  وا 
 .(20)السياسية وا قتصادية

وقتتتد استتتتيل اإلختتتوان المستتتلمين تتتتخ ايردن ا نفتتتتاح السياستتتخ تتتتخ التتت بد  
تخ  ع اب ساه ايزمة ليعمتل علت  طترح  رامجت  السياستية وا قتصتادية التتخ 

 .(22)ت تر ي ا ك يرا من ق ل الشارع ايردنخ تخ تل  الفتر  ق
وال  ي تتة  ن العبقتتة  تتين الطتترتين شتتهدت تراجعتتا طفيفتتا و ختتات العوامتتل 
اإلقليميتتة والدوليتتة ستتخ التتتخ ت تتدد وترستتم  طتتار ال تترب  و ال عتتد  تتين النستتام 

لم )ستتنتك 9191ت عتد ا نتخا تات ايردنيتة لعتام  ،السياستخ واإلختوان المستلمين
عتتن ا نتخا تتات تتتخ الم  تتت الب تت ( سهتتر اإلختتوان ك تتو  شتتع ية  يستتتهان 

  التتخ ال واعتدوتعكتل  ها تخ  وساط ايردنيين مما ا دت تجو   ين الطترتين 
تتخ  9119 ا دختل نستام ال كتم ومنتا عتام ُ نخ عليها الت الف  ين الطترتين. 

  ا متتا رتضتتتسلستتلة متتن الم اد تتات ضتتمن التستتوية الستتلمية متت   ستتراايل وستتا
عندسا تكترت ال يتاد  ايردنيتة تتخ  ضتعاف دورستم متن  ، شد  جماعة اإلخوان

اإلختتتتتوان" " سلستتتتتلة تشتتتتتريعات وسياستتتتتات تهتتتتتدف  لتتتتت  ال تتتتتد متتتتتن قتتتتتو ختتتتتبل 
 ونفتتتتواسم، ك تتتتانون انتخا تتتتات "الصتتتتوت الوا تتتتد" التتتتاة ختتتتاث علتتتت   ساستتتت 

لتس ، و د   الفعل  ل   ضعاف دورسم تخ مج9119اإلخوان" انتخا ات عام "
واستمرت  ال   ت  توقيعها اتفا  سبم م   سراايل تتخ وادة عر تة  ،النواب
وستتو ا تفتتا  التتاة شتتج ت  جماعتتة اإلختتوان واستتتهجنت  وساجمتتت  9119عتتام 

الجامعتتات ايردنيتتة دتتت  ايخيتتر  لتت  التوجتت   لتت    النستتام السياستتخ وستتو متتا
المستتاجد  التت  متت  تشتتديد ال  ضتتة علتت  لضتترب قتتو  "اإلختتوان" تيهتتا. وتتتزامن

علت  التر ة العتام، وتتو  ستاا واا   و رمان "اإلخوان" من المنتا ر التتخ تت  ر
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 تترب تكريتتة و  اتيتتة إلضتتعاف  جتتر  توسيتتف تيتتار "الستتلفية الت ليديتتة" لشتتن
 .(21)ايردنخ "اإلخوان" داخل المجتم 

" علتتت  التضتتتيي  الرستتتمخ تم تتتل  م اطعتتتة انتخا تتتات عتتتام  إلختتتوانخ" التتترد
هديد شرعية ال يا  السياسية،     ن الم اطعة لتم تت د    لت تخ م اولة 9117

 ورغم  . صار اإلخوان وال د من دورسم تخ ال يا  السياسية  ل  اإلمعان تخ

عتتاد  كتتل طتترف تشتتكيل ت الفاتتت   الفجتتو   تتين الطتترتين تتتخ ستتاه المر لتتة، وا 

ول لعتدم وصت   خ يم ل ضتمانة   العبقة الوطيد الداخلية واإلقليمية، تإن  رت 
 .(24)اتفاقمهالعبقة  ل  مر لة المواجهة، وا تواى ايزمات ق ل 

 
   9111-9191ثالثا: اإلخوان المسلمين ودورهم في الحياة النيابية 

 مدخل  
طوال المسير  الطويلة لجماعة اإلخوان المسلمين تخ ايردن والممتتد  متن 

شتار   ختوان   0585تاري  نشعتها  تتخ  ر عينيتات ال ترن المنصترم والت  عتام 
ايردن تتتتتخ ال يتتتتا  النيا يتتتتة وكانتتتتت لهتتتتم  صتتتتماتهم الواضتتتت ة تتتتتخ اإل تتتتدات 

وترجت   ول مشتاركة إلختوان ايردن  ،والتطورات السياسية التخ شهدتها ال بد
 ة  عد عشر سنوات من تعستيس  تركتهم عنتدما شتاركوا تتخ  9111 ل  عام 

 تات تجتر  علت   ستاس ا نتخا ات التشريعية ايردنيتة والتتخ كانتت  ول انتخا
 .(25)مرش ا عل   ر عين م عدا نيا يا 999 ز خ تناتس تيها 

وقتتد  ستتفرت ا نتخا تتات عتتن تتتوز ستتتة   تتزاب سياستتية   ب تتين م عتتدا متتن 
 صتتل  ر عتتتين م عتتد وكانتتتت الم اعتتد العشتتتر  المت  يتتة متتتن نصتتيب المرشتتت ين 

(9)المست لين، كما سو م ين تخ الجدول رقم 
(26). 

 (1)جدول رقم 
 1591عام  االنتخاباس التشريعيةنتائج 

 المقاعد الحزب أو التتلة 
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 م عد 99 ال زب الوطنخ ا شتراكخ 9
 م اعد 9 ال زب العر خ الدستورة 2
 م اعد 9 اإلخوان المسلمون 3
 م اعد 9 الج هة الوطنية 4
 م عدان 9  زب ال عت 5
 م عد وا د 9  زب الت رير اإلسبمخ 6

 
ت تتد تتتازت جماعتتة اإلختتوان المستتلمين  ،تتتخ الجتتدول  عتتبهوكمتتا ستتو م تتين 

تخ ايردن  عر عة م اعتد نيا يتة كانتت موزعتة للمرشت ين متن مختلتف منتاط  
ايردن  ا نجتت  المرشتت ون م متتد ع تتدالر من خليفتتة المراقتتب العتتام لإلختتوان 
المسلمين و اتس ع دالن خ وع دال اقخ جمو وع دال ادر العمرة من شيل تل  

  .(27)تخ المجلس النيا خ ايردنخ تخ تل  ال   ةالم اعد 
متواقفهم ختوان المستلمين لإل ومن خبل تواجدسم تخ المجلتس النيتا خ كتان

 يتتت انت تتدوا  ،السياستتية متتن اإل تتدات  التتتخ متترت  هتتا التت بد تتتخ تلتت  ال   تتة
ور  تتتتوا  إليتتتتاى المعاستتتتد   ،التتتتتدخل ال ريطتتتتانخ تتتتتخ الشتتتت ون الداخليتتتتة للتتتت بد

 خطتتتتو  الملتتتت   ستتتتين  تعريتتتتب  ور  تتتتوا  ،*9199  ريطانيتتتتة لعتتتتامايردنيتتتتة ال
  .(28)الجيس ايردنخ الاة كان خاضعا للض اط ا نكليز تخ تل  الفتر 

المستتتتتلمين تتتتتتخ ايردن مشتتتتتروع   يزنهتتتتتاور التتتتتاة  كمتتتتتا عتتتتتارث اإلختتتتتوان
للتتتدخل تتتخ الشتتر  ايوستتط  9117 صتتدرت  الو يتتات المت تتد  ايمريكيتتة عتتام 

 ا  وضتتت   ،طانيتتتا التتتتخ انستتت  ت منتتت   عتتتد  زمتتتة الستتتويسوال لتتتول م تتتل  ري
 ، ختتوان ايردن مختتاطر المشتتروع متتن ختتبل مرشتت يهم تتتخ المجلتتس النيتتا خ
 ،وتخ خارج ق ة ال رلمان نسم اإلخوان المستاسرات الشتع ية الراتضتة للمشتروع

ايمر الاة  د   ل  اعت ال عدد ك ير منهم متن  يتنهم م متد خليفتة المراقتب 
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ضتو تتخ المجلتس النيتا خ التاة اعت تل علت  خلفيتة تلت  المستتاسرات العتام والع
 .(25)سرا    عد ال    طل  م 

تراجتت  التتدور السياستتخ والنيتتا خ لإلختتوان  ستت ب ضتتعف  9119وتتتخ عتتام 
تم يل اإلخوان تخ مجلس النتواب ايردنتخ والتاة اقتصتر علت  عضتوين ت تط 

ختتتوان متتتن سمتتتا مشتتتهور الضتتتامن ويوستتتف العستتتم غيتتتر  ن التتت  لتتتم يمنتتت  اإل
التع اتتتة السياستتتية للشتتتارع ايردنتتتخ تجتتتاه ال ضتتتايا الم ليتتتة واإلقليميتتتة والدوليتتتة 
ولعتتل العامتتل اإلقليمتتخ كتتان  اضتترا   تتو  تتتخ  جنتتد  اإلختتوان السياستتية طيلتتة 
ع د الستينيات من ال رن المنصرم من ختبل المت تمرات التتخ  قاموستا لنصتر  

اة كتان يع تد  شتكل دورة والتاة ال ضية الفلسطينية و سمها م تمر ال دس الت
 تتل  ،المستتتويات  علتت يتتتم خبلتت  دعتتو  الشخصتتيات السياستتية وال ز يتتة علتت  
 .(11) ن المل   سين كان يفتت   عث دورات ساه الم تمرات

ولعتتل ا تتترز دور لإلختتتوان المستتلمين تتتتخ ايردن تم تتتل تتتخ مشتتتاركتهم تتتتخ 
وكانتت  ،ل رن المنصترمال كومات ايردنية التخ تشكلت تتر  الس عينيات من ا

ستتاه سياستتة  ردنيتتة جتتاىت كمكاتتتع  لتتدور اإلختتوان التتداعم للملتت   ستتين تتتخ 
، وستتاه السياستتة 9171 زمتتت  متت  الفصتتاال الفلستتطينية تتتخ  يلتتول ايستتود عتتام 

 دت    تتا  لتت  تزايتتد شتتع ية اإلختتوان تتتخ المجتمتت  ايردنتتخ ممتتا مكتتنهم متتن 
شتتت ون الم دستتتات متتتن ختتتبل مشتتتاركة  دار  وزار  التر يتتتة والتعلتتتيم وايوقتتتاف و 

اس   الفر ان ال يادة ال ارز تخ اإلختوان التاة تتول    ي تة التر يتة والتعلتيم 
 تتتم  صتتت   وزيتتترا لألوقتتتاف تتتتخ وزارتتتتخ  9171تتتتخ  كومتتتة وصتتتفخ التتتتل عتتتام 

،  م عاد ليكون علت  ر س اات التوزار  تتخ  كومتة 9179-9179ا مد  للوزة 
    (10).9179عام  خزيد الرتاع

متت  تراجتت  ال يتتا  التشتتريعية تتتخ التت بد علتت  ا تتر قتترار ال متتة العر يتتة عتتام و 
اعت تتتار منسمتتتة الت ريتتتر الفلستتتطينية المم تتتل الشتتترعخ والو يتتتد للشتتتعب  9179

 ،الفلستتتطينخ ممتتتا ا تتتدت  ر اكتتتا تتتتخ ال يتتتا  السياستتتية والتشتتتريعية تتتتخ ايردن
تتتتخ  متتتن  صتتتل تلستتتطينخ ي تلتتتون مواقتتت  ايردنيتتتينب وجتتتود العديتتتد متتتن   ستتت
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ت تتد تتتم تعطيتتل دور ال رلمتتان للمتتد  متتن عتتام  ،المجتتالس التنفيايتتة والتشتتريعية
عنتتتتتدما استتتتتتدعخ ال رلمتتتتتان لبنع تتتتتاد  عتتتتتد  جتتتتتراى  9199وليايتتتتتة عتتتتتام  9179

انتخا تتتات تكميليتتتة تتتتاز خبلهتتتا عضتتتوين متتتن اإلختتتوان سمتتتا ا متتتد الكتتتوت خ 
نيا يتتتة تتتتخ وختتتبل المتتتد  التتتتخ شتتتهدت توقتتتف ال يتتتا  ال .(12)وع تتتدا  العكايلتتتة

عمتتل اإلختتوان المستتلمين   تتو  علتت  التيليتتل داختتل المجتمتت  ا ردنتتخ  ،ايردن
متتتتن ختتتتبل ات تتتتادات الطل تتتتة والجمعيتتتتات اإلستتتتبمية والن ا تتتتات ومتتتتن ختتتتبل 

كتل . (11)تعسيسهم للعديد من المدارس اإلسبمية تخ المدن الرايسة تخ ال بد
و تتتاتوا  ك تتتر  نتتتخايردالتتت  عتتتزز متتتن وجتتتودسم  شتتتكل اك تتتر داختتتل المجتمتتت  

مما  سلهم  التالخ ليكونوا قو  سياسية ودينية تسع  للفوز  عك ر عدد  ،تنسيما
 .9191 دت تخ ا نتخا ات التشريعية ايردنية عام  من ايصوات وساا ما
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متت  انتهتتاى ايزمتتة  ا قتصتتادية التتتخ عصتتفت  تتايردن تتتخ نيستتان  ا ريتتل 
 ييتتة ا نفتتتاح  ،قتترر الملتت   ستتين  العتتود   لتت  ال يتتا  التشتتريعية ،9191عتتام 

علتتت  مطالتتتب الشتتتارع ايردنتتتخ وتشتتتكيل  كومتتتة تستتتتطي  العمتتتل علتتت   جتتتراى 
 . صب ات اقتصادية وسياسية شاملة

 9191تشتتتترين ال تتتتانخ / نتتتتوتم ر  9وعلتتتت  ستتتتاا ايستتتتاس ت تتتتد جتتتترت  تتتتتخ 
مرشتتتت ا م لتتتتوا مختلتتتتف  (197) شتتتتار  تيهتتتتا ،انتخا تتتتات تشتتتتريعية تتتتتخ التتتت بد
و ست ب  ،ا تجاسات والتيتارات الفكريتة والسياستيةال طاعات الشع ية ومختلف 

ت تتتتد شتتتتار  المرشتتتت ون لبنتخا تتتتات  9117 ستتتتر العمتتتتل ال ز تتتتخ منتتتتا عتتتتام 
 صفتهم الشخصية  است ناى جماعة اإلخوان المسلمين الاة لم يكونوا ينتمون 

ن ط يعتتة المشتتاركة تتتخ ا نتخا تتات  متتا عتت. (14) لتت  تنستتيم سياستتخ  و  ز تتخ
متتن  %99نستت ت   ناخ تتا  ة متتا (111.919)مجموعتت   ت تتد اقتتترع متتا ،ونتااجهتتا
وكانتتتت نتتتتاال التصتتتويت قتتتد  ستتتفرت عتتتن تتتتوز  ،ناخ تتتا (9.911.111) صتتتل 

 (91)م عتتتتتدا واإلستتتتتبميون المستتتتتت لون ( 99)جماعتتتتتة اإلختتتتتوان المستتتتتلمين  تتتتتت 
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م عتتدا و صتتل التيتتار  (99)علتت   م اعتتد،  ينمتتا  صتتل التيتتار ال تتومخ العر تتخ
ت د تاز  ها التيتار  (91) ما   ية الم اعد وعددسا  ،م اعد (91)اليسارة عل  

الم اتس الت ليدة الاة يم ل ر ساى العشاار ورجتال ال كتم الستا  ين المتوالين 
  .(9)انسر الجدول رقم . (15)للمل 

 (2)جدول  رقم 
  1595نتائج االنتخاباس التشريعية لعام 

 المقاعد االتجاه السياسي 
 91 التيار الم اتس  9

 99 جماعة اإلخوان المسلمون  9

 99 التيار ال ومخ العر خ 9

 91 التيار اليسارة 9

 91عدد الم اعد الكلخ=  
 الجدول من إعداد الباحث 

 
وقتتد  تتترزت نتتتاال ا نتخا تتات ال  تتل الشتتع خ والسياستتخ لجماعتتة اإلختتوان 
المستتتتتتتلمين وقتتتتتتتدرتها علتتتتتتت  تنستتتتتتتيم مرشتتتتتتت يها ونجتتتتتتتاح  رامجهتتتتتتتا السياستتتتتتتية 

و هتتاه ايصتتوات ت تتد تمكنتتت الجماعتتة متتن  ،وا قتصتتادية تتتخ كستتب النتتاخ ين
مما  مل ال كومة  ،من مجموع م اعد مجلس النواب %97.1ال صول عل  

التتتتخ تشتتتكلت  رااستتتة مضتتتر  تتتدران ا نفتتتتاح علتتت  مطالتتتب اإلختتتوان ايردنيتتتة 
نشتاى  المسلمين تخ  لياى اإل كام العرتية واإلتراج عن المعت لين السياستيين وا 

 .(16)كلية للشريعة تخ جامعة اليرمو  وتشكيل ن ا ة للمعلمين تخ ال بد
ل الشع خ ويعزو الم للين والمتا عين للشعن ايردنخ التفو  ا خوانخ وال  

التتتاة  اتتتتت عليتتت  جماعتتتة اإلختتتوان  لتتت  التتتدور المركتتتزة التتتاة لع تتتت  تكتتتانوا 
ايك تتر تنسيمتتا وايوستت  انتشتتارا وتتتع يرا تتتخ الشتتارع ايردنتتخ كتتونهم يمارستتون 
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اكست ها الخ تر  والتواصتل مت   عملهم منا نصف قرن كجمعيتة خيريتة وستاا متا
متتن جماعتتة اإلختتوان  الشتتارع ايردنتتخ التتاة كتتان متعاطفتتا جتتدا متت  المرشتت ين

 .(17)تخ ا نتخا ات
م اتستة  ستتاا التتاري  ال تديت تتخ جامعتة اليرمتو   خوي كد  الدكتور علت

"الديم راطية الم يد :  الة ايردن "  ان من ايست اب التتخ  ايردنية تخ كتا  
 دت  ل   روز جماعتة اإلختوان تتخ تلت  ا نتخا تات ستخ  ترامجهم ا نتخا يتة 

لتتتتخ تناولتتتت مختلتتتف جتتتواب ال يتتتا  السياستتتية وا قتصتتتادية التتتتخ طر وستتتا وا
تضتتب  ،وا جتماعيتتة وال  اتيتتة تسهتتروا  م ا تتة قتتو  قتتادر  علتت  ال يتتاد  والتيييتتر

عتتتتتن التتتتت  الصتتتتت و  اإلستتتتتبمية التتتتتتخ  تتتتترزت تتتتتتخ عتتتتتدد متتتتتن التتتتتدول العر يتتتتتة 
والشتتع ية التتخ ي ستت   هتا التيتتار اإلستبمخ تتتخ تلت  التتدول وستتو  ،واإلستبمية

 وستو متا (18)ادة  تيييتر الواقت  العر تخ ويطترح اإلستبم  تب  تديب منت تيار ين
اتفتتت  معتتت  ال ا تتتت م متتتد الشتتترعة  ستتتتاا العلتتتوم السياستتتية تتتتخ اات الجامعتتتة 
التاة يتر   تتان طترح اإلختتوان المستلمين لشتعار )اإلستتبم ستو ال تتل( تتخ تلتت  

منتتتادا  عتتتن شتتتعارات  ختتتر  كال تضتتتب   ك يتتترا   شتتتع يا   ا نتخا تتتات اكستتتب تعييتتتدا  
صتتبح الترستل اإلدارة والتتوسيفخ   م است ة المفستدين وال ضتتاى علت  الفستاد وا 

 ينما يتر  مضتر  تدران التاة تكلتف  مهمتة . (15)تخ م سسات الدولة ايردنية
 ان س ب نجاح اإلخوان المسلمين، ت دان   ة النتاس  ،تشكيل ال كومة آناا 

 تتتدوا   تتتتهم تتتتخ  امتتتة  ينمتتتا لتتتم يف ، ايشتتتخال العتتتاملين تتتتخ  جهتتتز  ال كومتتتة
ولتتتم يكتتتن  متتتام النتتتاس  الخيتتتار  تتتين قتتتدرات  ،المستتتاجد  تتتل امنتتتوا  استتتت امتهم

المرشتت ين وكفتتاىتهم وقتتدرتهم علتت  تل يتتة مصتتال هم  تتل كتتان الخيتتار  متتامهم 
 .(41) ين ا ست امة و ين الفساد

وقتتد دختتل مضتتر  تتدران تتتخ مناقشتتات مطولتتة متت  اإلختتوان المستتلمين  ييتتة 
وقتتتد دارت تلتتت  المناقشتتتات التتتتخ ع تتتدت تتتتخ التتتديوان  ،ومتتتة شتتتراكهم تتتتخ ال ك

 تتتتين  تتتتدران وم متتتتد ع تتتتدالر من  9191الملكتتتتخ تتتتتخ كتتتتانون ايول /ديستتتتم ر 
خليفتتة المراقتتب العتتام لإلختتوان المستتلمين التتاة طالتتب  تتوزارات التر يتتة والتعلتتيم 
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،     ن والعمتتتل ،العتتتالخ وايوقتتتاف وشتتت ون الم دستتتات، والتنميتتتة ا جتماعيتتتة
تانتهت الم ا  ات دون  ة اتفتا ، ستو  ا تفتا   ،رتث مطالب خليفة دران 

علتت  متتن  اإلختتوان ال  تتة ل كومتتة مضتتر  تتدران   نتتاى عرضتتها ل رنامجهتتا تتتخ 
 .(40)مجلس النواب ايردنخ

وعتتاد العامتتل اإلقليمتتخ ليفتترث نفستت  علتت  العبقتتة  تتين النستتام السياستتخ 
التتت   ن   ، يتتتا  السياستتتيةايردنتتتخ وجماعتتتة اإلختتتوان المستتتلمين ودورستتتم تتتتخ ال

التتتتخ جتتتاىت علتتت  خلفيتتتة  9119-9111 تتتروز  زمتتتة  و تتترب الخلتتتيل ال انيتتتة 
والر يتتتة المشتتتتركة للنستتتام السياستتتخ ولإلختتتوان تتتتخ  ،اجتيتتتاح العتتترا  للكويتتتت

رتث ال رب دت  الطرتان لبقتراب  ك تر، تتعمر الملت   ستين  كومتة  تدران 
 .(42) تعديل وزارة إلشرا  اإلخوان تخ ال كم

تعاد  دران من جديد م ا  ات  م  م مد ع دالر من خليفتة تتخ  وااتل عتام 
وانتهت  اتفتا  كتب الطترتين علت   شترا  خمستة متن  عضتاى اإلختوان  9119

ع تتدا  العكايلتتة وزيتترا  ،تتتخ ال كومتتة وستتم كتتل متتن: ماجتتد خليفتتة وزيتترا للعتتدل
راسيم زيتتتتتد للتر يتتتتتة والتعلتتتتتيم ويوستتتتتف العستتتتتم وزيتتتتترا للتنميتتتتتة ا جتماعيتتتتتة  وا  تتتتت

الكيبنخ وزيرا لألوقاف وش ون الم دسات اإلسبمية وعدنان الجلجتولخ وزيترا 
 .(41)للص ة

الجتتدد متتن اإلختتوان المستتلمين كتتانوا  هو ينمتتا يتتر  مضتتر  تتدران  تتان وزراى
ر   التتتت عث  تتتتان التتتتوزراى  ،متعتتتتاونين معتتتت  وا تتتتدوا نجا تتتتا تتتتتخ  دار  وزاراتهتتتتم

ا تجديتتدا تتتخ ال كتتم  و اإلدار   و  تترامل التتتا عين لإلختتوان المستتلمين لتتم يتتدخلو 
ويعلتتل اإلختتوان المستتلمين التت   تتان مشتتاركتهم تتتخ  كومتتة  ،تستتت   ا ستمتتام

 تتتدران كانتتتت قصتتتير    يتتتت لتتتم يتمكنتتتوا متتتن ت  يتتت  انجتتتازات  و  صتتتب ات 
 .(44)ملموسة
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قليميتة  ج ترضتت نتتدتها علت  الستتا ة السياستتية متييتترات سياستية داخليتتة وا 
 ،ايمتتر التتاة  عتتاد تشتتكيل الخارطتتة السياستتية وال ز يتتة تتتخ ايردن ،ايردنيتتة

ومتتن  تتين تلتت  المتييتترات قتترار النستتام السياستتخ ايردنتتخ العتتود   لتت  التعدديتتة 
ال ز ية  عتد ان طتاع دام  ك تر متن  تبت ع تود ) عتد توقفهتا علت  خلفيتة  زمتة 

تتخ  ون اي تزاب السياستية الجديتد التاة  صت   ناتتاا  ت د تم  قرار قتان ،(9117
 سياستتتتتتيا    ز تتتتتتا   (91)وتشتتتتتتكل  موج تتتتتت   9119تشتتتتتترين ايول / كتتتتتتتو ر عتتتتتتام 

ايول  التتخ تجتر  علت   ستاس  ز تخ  9119تكانت انتخا ات عام  ،مرخصا
وم لتتتت مناستتت ة لمعرتتتتة متتتد  النفتتتوا الفعلتتتخ لأل تتتزاب السياستتتية تتتتخ الشتتتارع 

ر قانون انتخا خ جديد عرف   تانون الصتوت الوا تد ايردنخ خاصة م    قرا
 ة  عطتتتاى الناختتتب صتتتوت  لمرشتتتت  وا تتتد  يتتتث النستتتتر عتتتن عتتتدد الم اعتتتتد 
المخصصتتتة تتتتخ داارتتتت  ا نتخا يتتتة ممتتتا   تتتار ستتتاا ال تتتانون استتتتهجان وانت تتتاد 

 .(45)مختلف التيارات اإلسبمية وال ومية واليسارية عل   د سواى
وقيتام  ،اإلستراايلية-  دى عمليتة الستبم العر يتة ما المتيير اإلقليمخ تتم ل 

 99منسمتتتتتتة الت ريتتتتتتر الفلستتتتتتطينية  توقيتتتتتت  اتفتتتتتتا  ستتتتتتبم متتتتتت   ستتتتتتراايل تتتتتتتخ 

ممتتا شتتكل ساجستتا قل تتا لل يتتاد  ايردنيتتة ستتواى متتن ختتبل  9119 يلول/ستت تم ر 
 – و انعكاستتتتتات ا تفتتتتتا  الفلستتتتتطينخ  ، ضتتتتتعاف التتتتتوزن التفاوضتتتتتخ لتتتتتألردن

ت د شكل ا تفا  مدخب لفتت   ،الداخلية تخ ايردناإلسراايلخ عل  ايوضاع 
ملتتف الهويتتة ايردنيتتة و  تتو  المواطنتتة التتتخ يتمتتت   هتتا ايردنيتتون متتن  صتتل 
تلستتتتطينخ تجتتتتتاى ا تفتتتتتا  ليتتتت  ر علتتتتت  مستتتتتار ا نتخا تتتتات ايردنيتتتتتة ووضتتتتت  

 التتتتت لهمتتتتا  متتتتا ا نكفتتتتاى  ايردنيتتتتون متتتتن  صتتتتل تلستتتتطينخ  متتتتام خيتتتتارين  
ن تمستتكهم  هتتويتهم الفلستتطينية ايصتتلية  و المشتتاركة تتتخ وا نعتتزال تع يتترا عتت

ممتتا يعنتخ  التتتالخ تتتع ير  ،ا نتخا تات وا نتتدماج تتخ ال يتتا  السياستتية ايردنيتة
 .(46)ا تفا  عل  مفعول الصوت الفلسطينخ تخ ا نتخا ات العامة ايردنية

ستب اإلسراايلخ لم يكن م عت قلت  ت  -و اعت ادنا تان ا تفا  الفلسطينخ
 تتل ر متتا استتتفادت منتت  تتتخ توسيتتف قتتانون الصتتوت  ، النستت ة لل يتتاد  ايردنيتتة
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 الوا د تخ ت ييد نفوا اإلخوان المستلمين داختل الشتارع ايردنتخ خاصتة  اا متا
ختتر كتتان يفكتتر تتتخ توقيتت  اتفتتا  ستتبم متت   ستتراايل علمنتتا  تتان ايردن ستتو اف

ضتتت   و م اولتتتة دون  ن يكتتتون لجماعتتتة اإلختتتوان المستتتلمين  ة تتتتع ير تتتتخ رت
    .تعطيل  داخل مجلس النواب

وق تتتتل ال تتتتديت عتتتتن ا نتخا تتتتات التشتتتتريعية التتتتتخ جتتتترت تتتتتخ ايردن عتتتتام 
  د متن التتاكير  تان جماعتة اإلختوان المستلمين تتخ ايردن استتفادوا   ،9119

من قانون اي زاب الجديد ليعملوا عل  تعسيس  زب  ستبمخ يكتون الواجهتة 
وعل  ستاا ايستاس  تتم  نشتاى  ،تخا ات تشهدسا ال بدالسياسية لهم تخ  ة ان
من خبل سيكلية  ،9119تشرين ايول/ كتو ر   9تخ  جبهة العمل اإلسيمي

مجلتس الشتور  التاة  ،والهياتة العامتة ،تنسيمية تكونت من: الهياة التعسيسية
عضتتوا  متتن  97والمكتتتب التنفيتتاة التتاة يتكتتون متتن  ،عضتتوا 991يتكتتون متتن 
 .(47)العام تيهم ايمين

تشترين  9ت تد جترت ا نتخا تات تتخ  ، ما عن ا نتخا ات التشريعية تتخ الت بد
 ز تتا  91 مشتتاركة  عتتداد ك يتتر  متتن المستتت لين تضتتب عتتن  9119ال تتانخ /نتتوتم ر 

 تخ:سياسيا يم لون مختلف التيارات وا تجاسات السياسية وكاف
 
 
 
 

   (1)جدول رقم 
1551انتخاباس األحزاب السياسية المشارتة في 

(49) 
 األحزاب السياسي االتجاه 

 األحزاب القومية
 األردني البعث العربي االشتراتي.  

 البعث العربي التقدمي.  
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 األردني العربي الديمقراطي.  

 جبهة العمل القومي.  

 (األحزاب الدينية)
 جبهة العمل اإلسيمي  

 (الحرتة العربية اإلسيمية )دعاء  

األحزاب المارتسية 
 ()اليسارية

 األردني الحزب الشيوعي  

  األردني االشتراتيالديمقراطي  

 (حشد) األردني الشعب الديمقراطي 

 ياألردن الوحدة الشعبية الديمقراطي  

 حزب الحرية  

األحزاب الليبرالية 
 ()الوسطية

 األردني العهد.  

 التقدم والعدالة.  

 األردني حزب التجمع الوطني.  

 حزب الوطن.  

 حزب اليقظة.  

  الحزب الوحدوي العربي الديمقراطي 

 الحزب المستقبل.  

 (حزب الوحدة الشعبية )الوحدويون 

 األردني حزب الجماهير العربية.  

 العربية الدستورية األردنية الجبهة.  

 
  ة متا 999.919مجموعت   ت تد اقتترع متا ، ما عن المشاركة تخ ا نتخا تات

وكانتتت نتتتاال ا نتخا تتات قتتد  ستتفرت  ،ممتتن ي تت  لهتتم ا قتتتراع% 97.79نستت ت  
وستتاه النتيجتتتة  ،متتتن م اعتتد مجلتتس النتتتواب %19.9عتتن تتتوز المستتتت لين  نستت ة 

يراستتتا الم للتتتين مخي تتتة لرمتتتال وتسهتتتر ضتتتعف التم يتتتل ال ز تتتخ تتتتخ ال رلمتتتان 
خ الشتتتتارع ايردنتتتتخ وت  تتتتت عجتتتتز اي تتتتزاب السياستتتتية عتتتتن    تتتتات  ضتتتتورسا تتتتت

    (45).ايردنخ  عد  ك ر من عام عل  تشري  قانون التعددية ال ز ية تخ ال بد



 
   

  [917]       فواز موفق ذنون د.                                        اإلخوان المسلمين ونشاطهمجماعة 

وقدر تعل  ايمر  جماعة اإلخوان المسلمين و تز هم الجديتد ج هتة العمتل 
 91ت تتد  صتتتلت علتتت   ،ت تتتد كانتتت الكتلتتتة ايك تتتر  عتتد المستتتت لين ،اإلستتبمخ

ومتتت   ن اإلختتتوان  ،سمتتتن  جمتتتالخ م اعتتتد المجلتتت %91يعتتتادل  م عتتتدا  ة متتتا
م اعتد م ارنتة  متا كتان لهتا تتخ المجلتس الستا     تراجت   1المسلمين خسترت 

مت       نها  م  ال  سلت الكتلة اي رز وايك تر تجانستا م ارنتة%  7.1قدره 
  .(51) اقخ الكتل تخ مجلس النواب ايردنخ

 9119م والجتتدول التتتالخ يوضتت  اي تتزاب الفتتااز  تتتخ انتخا تتات التشتتريعية لعتتا

 وعدد الم اعد التخ  صلت عليها:
 (4)جدول رقم 

1551األحزاب السياسية الفائزة في مجلس النواب األردني لعام 
(59) 

 السياسي االتجاه عدد المقاعد الحددزب
 مستقل 91 المستقلون 

 ديني 91 جبهة العمل اإلسيمي
 محافظ 9 حزب التجمع الوطني                   

 محافظ 9 حزب العهد
 محافظ 9 حزب الوطن
 وسط 9 حزب اليقظة

 وسط 9 حزب المستقبل 
 قومي 9 الحزب العربي الديمقراطي

 يساري 9 الحزب االشتراتي الديمقراطي 
 يساري 9 حزب الشعب األردني

 قومي 9 حزب البعث العربي االشتراتي
تم تتل وال  ي تتة  ن التراجتت  ال ستتيط ل ضتتور جماعتتة اإلختتوان المستتلمين الم

 ج هة العمتل اإلستبمخ تتخ مجلتس النتواب يتراه الت عث معنويتا ولتيس عتدديا 
عضتتوا تتتخ  99عضتتوا م ا تل  91ت ستب، تتتإاا كتتان عتدد نوا تت  قتتد تراجت   لتت  

ال رلمان السا  ، تان  س اب الخسار  تعزو  ل  الم الية تخ  جم الترشي ات 
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يا لتضخم وعدم جدية  عضها، تضب عن  ضاتة ترشي ات غير معتمد  رسم
 جم الخسار  التخ شملت  عضاى  ارزين  م ال ع تداللطيف عري تات وم متد 
  تتو تتتارس اللتتاان يمتت بن   تتب سياستتيا مهمتتا تتتخ الجماعتتة  صتتفة عامتتة وتتتخ 

 ينمتتتا يفستتتر نجيتتتب اليضتتت ان ا تتتد  عضتتتاى  (52)ج هتتتة العمتتتل  صتتتتفة خاصتتتة
ستتعت  جماعتتة اإلختتوان  تتان التراجتت  جتتاى  ستت ب قتتانون الصتتوت الوا تتد التتاة

ال كومة من وراىه  ل  ت ليل عدد  عضاى الج هتة لمعارضتتها  ة توجهتات 
 كوميتتتتة  اتجتتتتاه الصتتتتل  متتتت   ستتتتراايل، ستتتتاا تضتتتتب عتتتتن  ن  عتتتتث  عضتتتتاى 

ولعتل ايستم متن . (51)الج هة لم ي تالفهم ال تس تتخ الفتوز تتخ تلت  ا نتخا تات
ل متن  صت 9ال  توز  عضاى ال ركة داخل ايوساط الفلستطينية خاصتة وان 

من  صول تلسطينية سم من المنتمين للج هة مما يعنخ  التتالخ  تاازا   ناا ا   91
 سب قول اليضت ان  تان الج هتة تستاسم تتخ التتوازن التديميراتخ  تين الستكان 

وساا يجيب عل  ما طر نتاه تتخ  دايتة  (54)اوة ايصول ايردنية والفلسطينية
المشتتاركة وا نتتدماج تتتخ  تتدي نا وان ايردنيتتين متتن  صتتول تلستتطينية اختتتاروا 

ال يتتتا  السياستتتية ايردنيتتتة  عيتتتدا عتتتن  ة اتفاقتتتات سياستتتية تجريهتتتا ال كومتتتة 
 ايردنية.

 
 
 

كتتان يشتتيلهم  لتتم يكتتن يشتتيل  تتال جماعتتة اإلختتوان   تتدر متتاعلتت   ن التت  
يتترونهم  التراجتت  تتتخ المشتتاركة السياستتية تتتخ ا نتخا تتات التشتتريعية  فعتتل متتا

يتي  ال صول  ل نسام الصوت الوا د الاة  التعسف تخ قانون الترش   فع
التاة يستم   9191عل  اك تر عتدد متن ايصتوات علت  غترار انتخا تات عتام 

للفتترد  اختيتتار مجموعتتة متتن المرشتت ين والتتاة ر ت تيتت  ال كومتتة  عنتت  يستتم  
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ايمتر  ،تلت تخ معهتا تتخ سياستتها الداخليتة منهتا والخارجيتة لصعود قو  قتد  
نستتام الصتتوت الوا تتد وت ليتتل عتتدد  صتتوات المعارضتتة التتاة دتعهتتا  لتت   قتترار 

نب ستت  تتتخ الخطتتوات التتتخ  قتتدمت عليهتتا  وستتاا متتا .(55)داختتل ق تتة ال رلمتتان
آاار /متتارس  91 كومتتة ع دالستتبم  لمجتتالخ والتتتخ شتتكلها الملتت   ستتين تتتخ 

9117و ددت لها مهمة  جراى ا نتخا ات النيا ية لعام  9117
(56).   

 خلمجتتتتتالاان المستتتتلمين تتتتتخ ايردن  تتتتان  كومتتتتة  ا ت كتتتتد جماعتتتتة اإلختتتتو 
عمتتدت  لتت   جتتراى  عتتث الخطتتوات التتتخ تهتتدف  لتت  ت لتتيل التتدور السياستتخ 
للمعارضتتة متتن ختتبل  صتتدارسا قانونتتا لبنتخا تتات تضتتمن  عتتث التعتتديبت 
الخاصة  الدواار ا نتخا ية م  اإل  اى عل  نسام الصوت الوا د كمتا وات تت 

زاب سياستتية متتن   تتزاب الوستتط واندماجتت  تتتخ علتت  طلتتب تعستتيس  مانيتتة   تت
وسو ايمر الاة اعت ره  ختوان  ،ال زب الوطنخ الدستورة ال ريب من السلطة

ايردن م اولة  كومية تهدف  ل  دت  تلت  اي تزاب تتخ ا نتخا تات النيا يتة 
 .(57)ومناتسة اي زاب اإلسبمية
تشتترين  9 تتتخ ا نتخا تتات التشتتريعية تتتخ ايردن وعلتت   ة  تتال ت تتد جتترت

مرشتتتت ا علتتتت  م اعتتتتد مجلتتتتس النتتتتواب  199وتنتتتتاتس  ،9117ال تتتتانخ/ نتتتتوتم ر 
ناخ ا و ليت نس ة المشاركة  9.917.111و لغ عدد الناخ ين  ،ال مانين م عدا

و ستتفرت عتتن تتتوز ال تتزب التتوطنخ الدستتتورة ولتتم يفتتز متتن اإلستتبميين  19%
 تتتتتتوميين و ر عتتتتتتة متتتتتتن ال -شتتتتتتاركوا  صتتتتتتفتهم الشخصتتتتتتية –    ر عتتتتتتة نتتتتتتواب 

 .(58)واليساريين
ج هة  ة وسخالسياسي واجهتم وكانت جماعة اإلخوان المسلمين من خبل 

العمل اإلسبمخ قد  علنتت ق يتل  جتراى ا نتخا تات م اطعتهتا لهتا و كتدت تتخ 
... ن  س اب الم اطعة تعود  ل  التراجت  والتتدسور ))نص    يان الم اطعة ما

تشتتتتتتريعخ والتتتتتتتدخل ال كتتتتتتومخ تتتتتتتخ الخطيتتتتتتر تتتتتتتخ مجتتتتتتال العمتتتتتتل النيتتتتتتا خ وال
ا نتخا تتات وتتتخ مجتتال ال ريتتات العامتتة والتتتدسور الخطيتتر تتتخ مجتتال العمتتل 
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النيتتتا خ والتشتتتريعخ والتتتتدخل ال كتتتومخ تتتتخ ا نتخا تتتات وتتتتخ مجتتتال ال ريتتتات 
وطال ت الجماعة تخ  يانهتا . (55)((...واي زاب السياسيةالديم راطية العامة و 

ليتتتتتا ى نستتتتتام الصتتتتتوت الوا تتتتتد واستتتتتت دال    تتتتتانون  تعتتتتتديل قتتتتتانون ا نتختتتتتاب وا 
 .(61) ضارة ي    النزاسة والعدل تخ ايردن

                             
 خيصة واستنتاجاس

نشتاط جماعتة اإلختوان المستلمين تتخ  يمكن ال ول  ان ،ت دم من خبل ما
ايردن تعكتتتس صتتتتور  للتتتدور ا يجتتتتا خ والستتتلمخ  شتتتتكل  العتتتام ضتتتتمن  طتتتتار 

ستتتعت  لتتت  توسيفتت  متتت   رامجهتتتا وت تتتديم  قوانينهتتتا السياستتتية  وستتو متتتاالدولتتة و 
علتت  كاتتتة ايصتتعد  ويمكتتن  ن نتتتلمس التت   ،تجر تهتتا تتتخ المجتمتت  ايردنتتخ

 من خبل ا ستنتاجات التخ توصلنا  ليها تخ نهاية ساه الدراسة وسخ:
تعكيتتتد جماعتتتة اإلختتتوان تتتتخ ايردن علتتت  النتتتوا خ ا يجا يتتتة تتتتخ ر يتهتتتا  -9

استتتية للمشتتتاركة تتتتخ قيتتتاد  المجتمتتت  ايردنتتتخ متتتن ختتتبل النستتتر   لتتت  السي
م ادئ التييير الستلمخ والتعدديتة السياستية علت   نهتا متن مكمتبت النستر  
اإلستتبمية ال اامتتة علتت  ضتترور  ت  يتت  العتتدل والمستتاوا  والرتاسيتتة ي نتتاى 
المجتمتتت  ايردنتتتخ تعكتتتدت علتتت  عتتتدم تعتتتارث ر يتهتتتا السياستتتية متتت  تلتتت  

 .ئ وايتكارالم اد
كان لدور الجماعتة الستلمخ وا يجتا خ تتخ المجتمت  ايردنتخ داتعتا للنستام  -9

السياستتتخ تتتتخ ايردن لبنفتتتتاح علتتت  الجماعتتتة تمتتتن ختتتبل تت تتت  المستتتار 
علتت   ،التتتاريخخ للعبقتتة  تتين الطتترتين نتتر   عنهتتا اتستتمت  الطتتا   التتودة

عتا لسياستات ال كتم ت  التعامتل ال تار  لت الرغم من انت ال الت ارب  ينهمتا 
والت ول تتخ ت الفاتت  الداخليتة وعتبى المتييترات اإلقليميتة تتخ ضتوى عتدم 

 عتتتن العامتتتل تضتتتب   لديم راطيتتتة وتيليتتتب الجانتتتب ايمنتتتخرستتتول قواعتتتد ا
التتتتدولخ التتتتاة يت تتتتر  ت عتتتتا ل اعتتتتد  المصتتتتل ة ليتتتت  ر تتتتتخ ستتتتاه المعادلتتتتة، 

دعم  دمتتاج ليصتت   لتتدينا تتتخ الم صتتلة النهاايتتة  درا  داخلتتخ وختتارجخ يتت
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اإلسبميين تخ ال يا  السياسية لعتدم ال تدر  علت  تجتاوز نفتوا اإلستبميين 
و ضورسم تخ الشتارع، علمتا  ن اليمتوث المتعمتد متن دعتوات اإلصتبح 

الفرصتتتتة لل كومتتتتة كتتتتخ ت تتتتدد  نفستتتتها  جتتتتم مشتتتتاركة اإلستتتتبميين  ح  تتتتتا
 .وط يعة  دوارسم

طتتة مهمتتة تتتخ تتتاري  م  9191شتتكل ا نفتتتاح السياستتخ تتتخ ايردن عتتام  -9
جماعتتة اإلختتوان تتتخ ايردن متتن ختتبل مشتتاركتهم ونجتتا هم الك يتتر التتاة 

ممتتا عكتتس ال  تتل الواستت  لإلختتوان داختتل  ،   تتوه تتتخ انتخا تتات التت  العتتام
لتم يتر  للنستام السياستخ التاة اختا ي  تت عتن  وسو متا ،المجتم  ايردنخ

ال كتتم تتتخ  تلتتم يتدخر نستتام ،وستاال ت جتتم متتن دورستتم تتخ الشتتارع ايردنتتخ
تشتتتتريعات وسياستتتتات ك تتتتانون سلستتتتلة تاصتتتتدر  ،جهتتتتده لل تتتتد متتتتن نفتتتتواسم

انتخا ات "الصوت الوا د" الاة خاث عل   ساس  "اإلخوان"  اسم  تزب 
، و د   الفعتتل  لتت   ضتتعاف 9119ج هتة العمتتل اإلستتبمخ انتخا تتات عتام 

وكتتان التترد "ا ختتوانخ" علتت   دورستتم تتتخ مجلتتس النتتواب وتراجتت   ضتتورسم،
كم اولتتتة متتتن   ختتتوان لتهديتتتد  9117 تتتل   اطعتتتة انتخا تتتات عتتتام التتت  تم

 .شرعية ال يا  السياسية تخ ايردن تخ تل  ال   ة
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Abstract 

The Muslim Brotherhood in Jordan, one of the movements of 

political Islam that believes in the political process through their active 

participation in the political institutions of official and parliamentary 

elections taking place in Jordan from time to time, and aims of the 

Muslim Brotherhood through its activity to resume Islamic life 

through advocacy and reform and seek to access to power peacefully 

and gradually to application programs that include various aspects of 

life in the Jordanian society. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هوامش ومصادر البحث
فا  ال:فةاا البلةامل العةام ا   1591حسن البنا:  للاح حسان احعاح لباحالمحعن العاح البنا: لا:   (1)

التلا  بعحسساا العميعاةن األللةاا فا  راناامس لا:   ،ألسمل بسةطا كا:   معاأ وبامأ انالوا: لسا:ل:  
 ،األخاا و لععمةااا اناار العلمااا:ة  عمةااا اراا:س لاوضااإ ىلااض بمااع ال عمةاا:ة الح نةااا ك  1529

ظامة لح ه فرمل  رم ن رل:ل ىسا اةةن  نطاطم  فا   ،1521التل  بحاس الميم  ف  الق:همل ل:  
 خااامن اااان راس الميااام  للاااةن احسسااا: ب: ساااع:ليةا لااا:   ،العاااحاسا لالعقااا:ه  لالاااحلايم اللرماةاااا
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 رام ن لاحاح اقيا   ليةاه عع:لاا ثاإ ععمااإ  فا   ،لقض  ل:ا:   عار الاحل:ل ل امعااإ ،1521
ثاااإ اوسااال  اناااا: بماااح قيااا   1542، سشااان  وتخ:بااا:ة لااا:  1529اإلخاااما  العسااايعةن لااا:  

امسملا  ،ليتف:صةأ  لبحالمه:ب ولرة:ل  1545شب:ط/ فبما م  12اغتةأ ف   ،اللرماا العةم ا
  .911-912ص  (2991 ،العؤسسا الممبةا ليحساس:ة لالنطم ،بةملة) 4ط 2السة:سةا ن

رباا ، )  خ:سقااا ا  فاا:و لا خاات   ،ال ع:لاا:ة اإلساا اةا األسروةااا ،العااح لبحالع ةااح لنخاامل  (2)
.ليتماام  بطاارأ افةااأ لاان  اا:س   عع:لااا 41ص  (2912 ،امكااا العسااب:س ليحساساا:ة لالبلاام 

  مبااا  ،الفراام السة:ساا  ليلمكاا:ة اإلساا اةا ،اإلخااما  العساايعةن فاا  اةاام اوةاام  العااح اشااتةا
ص  (2999 ،العمكا الفيسطةن  ليحساس:ة اإلقيةعةا ،فيسطةن -) البةمل،فيسطةناةم لاألسر  ل 

 .بمحه: لا: 11
سحاأ ىلاض اساطنبمل لتيقا   ،1999العيك لبحاهلل األلل بن اللسةن   للح فا  اراا العرمااا لا:   (1)

وسا  ىاا:سل  ،وصبن و:يب: لن ارا ف  ا يا  العبممثا:  الماعا:و  1595لف  ل:   ،الميم  الح نةا
 ،ب:سااإ الععيرااا األسروةااا الا:شااعةا 1541لولياان لاان اسااتق لا: لاا:   1521شاامق  األسر  لاا:  

 ،ليتف:صاةأ   اوةام ،ف  القحا بةنع: ك:   ستمح لية ل فا  العسا ح األقةاض 1591اغتةأ ل:  
 .111) ر.  ر.ات( ص  ،ايمك العسيعةن العم:صمل  لرللاإ ،واةن سمةح

  العسااااايعم  لالنةااااا:  السة:سااااا  فااااا  األسر    ا ياااااا الميااااام  اخياااااح لبةاااااح العبةضاااااةن   اإلخاااااما (4)
 .11ص  ،1555 4ع ( لع: )ا عتع:لةا 

 يقااض ليمااااه الح نةااا فااا   ،1591لبااحاليطةأ وباام قااامسل  ااان امالةااح اح ناااا السااي  األسروةاااا لاا:   (9)
ا ةأ ار الطة  حسن البن: اؤس  اإلخاما  العسايعةن فا  اةام  فنصابن  وبام  ،الق:همل لراط 

 ااملض  م ةاا  ة اا:سل لفااح ىخااما  اةاام ىلااض األسر  ثااإ كاا:  لااه الااحلس فاا   ،لضااما  نسةسااة: فةااا: قاامسل
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