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انمقذمت
شمتٜم٤مول هذه اًمدراؾم٦م شم٤مريخ اًمٕمالىم٤مت إردٟمٞم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م ُمٜمذ شم٠مؾمٞمس اإلُم٤مرة
قم٤مم 1991م ،وًمٖم٤مي٦م قم٤مم 1951م ،طمٞم٨م اهمتٞمؾ ري٤مض اًمّمٚمح ،وشمبٕمف سم٠مرسمٕم٦م أي٤مم
اهمتٞم٤مل اعمٚمؽ اعم١مؾمس قمبد اهلل سمـ احلسلم ،وهذه احل٘مب٦م ُمـ شم٤مرخيٜم٤م اًمٕمريب اعمٕم٤مس
مت ّثؾ ُمرطمٚم٦م اًمت٠مؾمٞمس ًمٚمبٚمديـ.
وشم٠ميت أمهٞم٦م اًمدراؾم٦م ذم شم٤مريخ اًمبٚمديـ وقمالىمتٝمام اعمِمؽميم٦م؛ عمح٤موًم٦م اًمٙمِمػ
ِ
وحم٤موًم٦م إًم٘م٤مء اًمْمقء
قمـ اًمدور آؾمتٕمامري ذم شمٙمريس اًمتجزئ٦م ذم اعمنمق اًمٕمريب،
قمغم دور آٟمتداب ذم احلدّ ُمـ حم٤موٓت اًمتٞم٤مر اًم٘مقُمل اًمٕمريب سمتح٘مٞمؼ ُمنموقمف،
ظمّمقص ً٤م ذم اعمرطمٚم٦م اًمتل أقم٘مب٧م ؾم٘مقط اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمسقري٦م سمٕمد ُمٕمريم٦م
ُمٞمسٚمقن ذم 1992م.
ٍ
ومّمقلُ ،ىم ِّسٛم٧م طمس٥م احل٤مضم٦م اًمبحثٞم٦م
وشم٘مع هذه اًمدراؾم٦م ذم ؾمبٕم٦م
واًمرضورات اًمت٤مرخيٞم٦م ًمألطمداث ،وم٤مًمٗمّمؾ إول يتٜم٤مول ٟمِم٠مة اًمبٚمديـ حم٤موًٓ
وأهؿ اعمالُمح ذم ّ
يمؾ ُمرطمٚم٦م ُمـ شم٤مرخيٝمام ًمٖم٤مي٦م
قمرض شم٤مرخيٝمام ،وُمرطمٚم٦م شم٠مؾمٞمسٝمام،
ّ
آؾمت٘مالل.
سمٞمٜمام يبح٨م اًمٗمّمؾ اًمث٤مين ذم اًمٕمالىم٤مت سملم اًمبٚمديـ ،ضٛمـ صمالصم٦م حمددات
رئٞمس٦م ،أوهل٤م دور طمزب آؾمت٘مالل اًمٕمريب ذم شم٠مؾمٞمس إُم٤مرة ذىمل إردن ،حم٤موًٓ
اًمبح٨م قمـ أسمرز اًم٘مقُمٞملم اًمٚمبٜم٤مٟمٞملم اًمذيـ ؾم٤ممهقا ذم ٟمِم٠مة اإلُم٤مرة ،إمم اًمدور
وإصمر اًمذي شمريمتف اًمثقرة اًمسقري٦م اًمٙمؼمى قمغم اًمبٚمديـ.
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أُم٤م اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م ،وم٘مد شمٜم٤مول ىمراءة اًمٕمالىم٦م سملم اًمبٚمديـ ،واًمتل يم٤مٟم٧م هم٤مئب٦م
ٍ
سمِمٙمؾ ُمب٤مذُ ،مـ ظمالل شمتبع آًمت٘م٤مءات ذم اًمرؤى اًم٘مقُمٞم٦م سملم اًمتٞم٤مرات اًمقـمٜمٞم٦م
ذم اًمبٚمديـ ،ورصد اًمٕمالىم٦م إردٟمٞم٦م ًمألُمػم قمبد اهلل ُمع إدسم٤مء اًمٚمبٜم٤مٟمٞملم.
ومتٛم٧م دراؾم٦م شم٤مريخ اًمٕمالىم٤مت اعمب٤مذة سملم اًمبٚمديـ ،واًمتل
أُم٤م اًمٗمّمؾ اًمراسمعّ ،
سمدأت شمتِمٙمّؾ إره٤مص٤مهت٤م ُمع سمداي٦م احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،ذم ضقء ـمرح اعمٚمؽ قمبد
اهلل عمنموقمف اًمقطمدوي ٕىمٓم٤مر ؾمقري٦م ،وُمـ ضٛمٜمٝم٤م ًمبٜم٤من ،واًمْمٕمػ اًمٗمرٟمز
اًمذي سمرز ضمٚمٞم ً٤م سمٕمد إٟمِم٤مء طمٙمقُم٦م ومٞمٌم ،وًمٖم٤مي٦م اؾمت٘مالل اجلٛمٝمقري٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م.
وقمٚمٞمف ،شمبدأ ُمٕم٤ممل اًمٕمالىم٤مت إردٟمٞم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م شمتْمح أيمثر ،رهمؿ سم٘م٤مء إردن
حت٧م آٟمتداب؛ وذًمؽ ًمبدء اًمتٛمثٞمؾ اًمدسمٚمقُم٤مد ،واٟمخراط اًمبٚمديـ ذم شم٠مؾمٞمس
اجل٤مُمٕم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ،وطمتك اؾمت٘مالل اعمٛمٚمٙم٦م إردٟمٞم٦م اهل٤مؿمٛمٞم٦مُ ،مرور ًا سم٤معمقىمػ اًمٚمبٜم٤مين
ُمـ ُمنموع ؾمقري٦م اًمٙمؼمى ،وهذا ُم٤م حي٤مول سمحثف اًمٗمّمؾ اخل٤مُمس.
وٟمٔمر ًا عم٤م شمريمتف طمرب ومٚمسٓملم ذم قم٤مم  1998م ُمـ أصمر قمغم اًمٕمالىم٦م سملم
اًمبٚمديـ ،وم٘مد شمٜم٤موًمتٝم٤م ذم اًمٗمّمؾ اًمس٤مدس؛ عمح٤موًم٦م رصد اعمتٖمػمات واًمثقاسم٧م ذم
ضؿ اًمْمٗم٦م اًمٖمرسمٞم٦م ًمألردن ذم طم٤مًم٦م يسقده٤م
اًمٕمالىم٦م سملم اًمبٚمديـ ،واًمتل وضٕمٝم٤م ّ
رء ُمـ اًمتقشمر واخلالف ،ظمّمقص ً٤م ذم فمالل اهل٤مضمس اًمٚمبٜم٤مين ُمـ ُمنموع ؾمقري٦م
اًمٙمؼمى.
ويتٜم٤مول اًمٗمّمؾ اًمس٤مسمع قمالىم٤مت اعمٚمؽ قمبد اهلل سم٤معمٕم٤مرض٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م ،واًمتل
شمٗمّس أؾمب٤مب اًمتقشمر واًمت٘م٤مرب واًمتْم٤مد ذم ٍ
يمثػم ُمـ إطمٞم٤من ،اًمتل سمحثتٝم٤م اًمٗمّمقل
ّ
حتقل ًمّمٗمقف
اًمس٤مسم٘م٦م ،وظمتؿ هذا اًمٗمّمؾ سم٤مهمتٞم٤مل ري٤مض اًمّمٚمح ــ واًمذي ّ
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اعمٕم٤مرض٦م سمٕمد ظمروضمف ُمـ احلٙمؿ ــ ذم قمامن ،وإٟمتٝم٤م ًء سم٠مصمر اهمتٞم٤مل اعمٚمؽ قمبداهلل ذم
اًم٘مدس.
َّ
إن هذه اًمدراؾم٦م ُم٤م هل إٓ حم٤موًم٦م ُمتقاضٕم٦م ًمبح٨م شم٤مريخ اًمٕمالىم٦م سملم إردن
ً
وًمبٜم٤من ،ووضع اًمب٤مطم٨م ومٞمٝم٤م َّ
حم٤موٓ اضمتٞم٤مز اًمٓمريؼ إمم آظمره ،رهمؿ
يمؾ ضمٝمده
اًمّمٕمقسم٤مت اًمٙمبػمة اًمتل واضمٝمتف ،واًمتل ُمـ أمهٝم٤م :همٞم٤مب اًمقصمٞم٘م٦م ،ومٗمل زي٤مرشمف
ًمبػموت حم٤موًٓ شم٘مديؿ ضمٝمده ًمالؾمؽمؿم٤مد سمقصمٞم٘م٦م ختدم اًمدراؾم٦مً ،مٙمـ هق ىمدر
ًمِمح اًمٙمبػم ذم ُم٤م يٕمٞمٜمف قمغم يمت٤مسم٦م شم٤مريخ
اًمب٤مطم٨م ذم اًمت٤مريخ اًمٕمريب ،سم٠من جيد هذا ا ّ
شمٕمرض٧م حلريؼ ظمالل احلرب إهٚمٞم٦م أشمك
ؿمٕمبف وأُمتف ،وم٤معمٙمتب٦م اًمقـمٜمٞم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م ّ
قمغم ّ
يمؾ ُم٤م ومٞمٝم٤م ،واجل٤مُمٕم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م شمٗمت٘مر ُمٙمتبتٝم٤م ًمٚمتٜمٔمٞمؿ واًمؽمشمٞم٥م ،وُم٤م أقم٤من
اًمب٤مطم٨م هق اعمراضمع وُم٤م سمحثف ذم اًمّمحػ ذم اجل٤مُمٕم٦م إُمريٙمٞم٦م ذم سمػموت ،وذم
ّ
فمؾ همٞم٤مب اًمقصمٞم٘م٦م ،وم٢مٟمَّف جل٠م إمم اًمّمحػ واعمّم٤مدر واعمراضمع ،واًمّمٕمقسم٦م إظمرى
اًمتل واضمٝم٧م اًمب٤مطم٨م ،هل اعمدة اًمزُمٜمٞم٦م اًمٓمقيٚم٦م اًمتل اظمت٤مره٤م.
وأظمػم ًا أؿم٤مر اًمب٤مطم٨م إمم شم٘مسٞمؿ ومّمقل اًمٙمت٤مب اًمتل ىمد ظمْمٕم٧م ًمألطمداث
َ
ً
ُمٝمٛم٦م ذم صٞم٤مهم٦م شم٤مريخ اًمٕمالىم٤مت سملم اًمبٚمديـ ،وطمس٥م
ُمراطمؾ
اًمت٤مرخيٞم٦م اًمتل شمٕمتؼم
اعم٤مدة اًمت٤مرخيٞم٦م اعمتقومرة ،وهذا اًمٕمٛمؾ ّ
يمٙمؾ إقمامل ،ومٞمف يمثػم ُمـ اًمٜمقاىمص ،وٓ
ٌ
حم٤موًم٦م أومم ًمرصد شم٤مريخ اًمٕمالىم٤مت سملم اًمبٚمديـ طمس٥م ُم٤م
يدّ قمل اًمٙمامل ،وًمٙمٜمَّف
اـمٚمع اًمب٤مطم٨م قمٚمٞمف ،طمٞم٨م يٚم٘مل اًمْمقء قمغم ُمتٖمػمات يمثػمة ؿمٝمده٤م اعمنمق اًمٕمريب
ظمالل ومؽمة اًمثالصم٦م قم٘مقد اًمتل يبحثٝم٤م هذا اًمٙمت٤مب ،واًمتل يتٓمٚمع إمم ّ
يمؾ ُمالطمٔم٦م
ي٘مقُمٝم٤م أو يٖمٜمٞمٝم٤م ومٞمزيده ً
ىمٞمٛم٦م.

11

وظمػم اًمٙمالم يمالم اهلل شمٕم٤ممم إذ ىم٤مل ذم ُمٜمزل يمت٤مسمف سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ ﭐﱡﭐ ﲅ
ﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑ ﲒﲓﲔﲕ

ٍ
ىمراءة اًمٞمقم ظمّمقص ً٤م ذم اًمت٤مريخ اًمٕمريب ،هل طم٤مضم٦م ٕضمؾ أن
ﲖ ﲗ ﱠ ومٙمؾ
ٍ
يمبػمة.
ٟمت٘م٤مرب أيمثر ،وٟمٜمٗمض قمٜمّ٤م قمب٤مءة اًمرسمٞمع اًمتل أهنٙم٧م وأشم٧م قمغم أطمال ٍم
ادملف
شامر حمؿد يوكس العبادي
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الفصل الأول
نـشــأة الـبـلـديـن
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انفصم األول
وـشـأة انـبـهـذَـه

 :1تأطُض انذونت مىذ عهذ اإلمبرة1991و وحتً االطتقالل <1?:و:
 . 1أ :ذأعٛظ إياسج ششق ٙاألسدٌ:

ِ
واضٓمرار ا َعمٚمؽ ومٞمّمؾ(ُ )1
ًمٚمخروج ُِمٜمٝم٤م
شمؿ اطمتالل ومرٟمس٤م ًمسقري٦م،
َسمٕمد أن َّ
ِ
ِ
اًمسقري٦م سمِدُمِمؼ
سمت٤مريخ  91آب 1992م ،وذًمؽ إصمر هزيٛم٦م ضمٞمش اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ُ
ٕمريم٦م ُمٞمسٚمقن( ،)2شمرشمّ٥م قمغم ذًمؽ ُىمدوم إُمػم قمبد اهلل سمـ احلسلم ُمـ ِ
ذم ُم ِ
احلج٤مز
َ
َ
ِ
احلريم٦م
ىم٤مصد ًا ؾمقري٦م ،وراومٕم ً٤م ِؿمٕم٤مر حتريره٤م ُمـ اًمٗمرٟمسٞملم ،سمٜم٤م ًء قمغم ـمٚم٥م ُزقمامء
اًم٘مقُمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمذيـ َقمٛمٚمقا ُمع اعمٚمؽ ومٞمّمؾ ذم دُمِمؼ ،وجل٠مؤوا إمم ذىمل
ً
إض٤موم٦م عمٜم٤مؿمدات سمٕمض ؿمٞمقخ َىمب٤مئؾ ذىمل إردن ًمٚمنميػ احلسلم سمـ
إردن،
ِ
ِ
سمحريم٦م َحت ّر ٍر قمرسم ّٞم ٍ٦م ِضدَّ ُم٤م ُومرض قمغم
أهداف إُمػم اًم٘مٞم٤م ُم
قمكم( ،)3ويم٤من ُِمـ
ؾمقري٤م ُمـ ىمبؾ آٟمتداب اًمٗمرٟمز ،وُمع َُم ِ
سػم إُمػم قمبداهلل ًمِسقري٦م ،يم٤مٟم٧م َُمديٜم٦م

َ
ُمٕم٤من أومم ا ُعمدن اًمتل وصٚمٝم٤م ،وذًمؽ ذم  91شمنميـ اًمث٤مين1992م ،و َأقمٚم َـ َّ
اًمٖم٤مي٦م
أن
ِ
ِ
ِ
وم٤مع قمـ ؾمقري٦م ،و َـمر ُد آؾمتٕمامر اًمٗمرٟمز ُمٜمٝم٤م ،وذًمؽ ُمـ
ُمـ جمٞمئف وشم٘مدّ ُمف هق اًمد ُ
()4
ِظم ِ
ٍ
شم٘مررت ُم٤م سملم
الل
ُمٜمِمقر أصدره  ،وىمد يم٤مٟم٧م احل٤مًم ُ٦م اًمسٞم٤مؾمٞم٦م ذم اعمٜمٓم٘م٦م ىمد ّ
ٍ
ٍ
وشمٗم٤ممه٤مت أسمرزه٤م :اشمٗم٤مىمٞم ُ٦م ؾم٤ميٙمس سمٞمٙمق ُمٜمذ
اشمٗم٤مىمٞم٤مت
ومرٟمس٤م وإٟمجٚمؽما سمٛمقضم٥م

ىمسٛم٧م أرايض اًمسٚمٓم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م ،وسمٛمقضمبٝم٤م أظمْمٕم٧م ُمٜمٓم٘م٦م
قم٤مم1919م ،واًمتل ّ
ٍ
ٟمٗمقذ قمسٙمري ُم٤م سملم ومرٟمس٤م وسمريٓم٤مٟمٞم٤م ،وشم٠ميمّدت هذه
اعمنمق اًمٕمريب عمٜم٤مـمؼ
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آشمٗم٤مىمٞم٦م ذم ُم١ممتر ؾم٤من ريٛمق قم٤مم1992م ،اًمذي قم٘مده احلٚمٗم٤مء واًمٞم٤مسم٤من ،وومٞمف
رؾمٛم٧م ُمٕم٤ممل ُمٕم٤مهدة اًمّمٚمح ُمع شمريمٞم٤م ،و َأضٗم٧م اًمنمقمٞم٦م قمغم وقمد سمٚمٗمقر
 Pulforقم٤مم1917م ،ومل ي٠مظمذ اعمجتٛمٕمقن سمٕملم آقمتب٤مر ُمب٤مدئ وًمسـ Wilson

ومقضع اعمنمق اًمٕمريب حت٧م
وُمراؾمالت احلسلم ــ ُمٙمامهقن ُ ،Mechmahon
ّ
سمّمؽ آٟمتداب قمغم
وشمؿ دُم٩م وقمد سمٚمٗمقر
آٟمتداب اًمؼميٓم٤مين واًمٗمرٟمزَّ ،
ومٚمسٓملم(.)5
أُم٤م سم٤مًمٜمسب٦م ًمنمق إردن وم٘مد قم٤مؿم٧م طمتك حلٔم٦م وصقل إُمػم هل٤م سمح٤مًم٦م
ؾمٞم٤مؾمٞم٦م ُمٜم٘مسٛم٦م؛ عم٤م ظم ّٚمٗمف اهنٞم٤مر اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمسقري٦م ُمـ ومرا ٍغ ؾمٞم٤مد ٍ
يمبػم،
ّ
طم٤موًم٧م سمريٓم٤مٟمٞم٤م ُمأله ُمـ ظمالل اًمسامح سم٘مٞم٤مم طمٙمقُم٤مت حمٚمٞم٦م ُمست٘مٚم٦مُ ،متاميزة ذم
ٟمْمجٝم٤م اًمسٞم٤مد ،ومل شمٚمتٗم٧م سمريٓم٤مٟمٞم٤م ًمرقم٤ميتٝم٤م إٓ سمٛم٘مدار اعمِمقرة اإلداري٦م ،وسمام
يْمٛمـ اؾمت٘مراره٤م( ،)6ورهمؿ هذه احل٤مًم٦م اًمسٞم٤مؾمٞم٦م اعمْمٓمرسم٦مّ ،إٓ َّ
أن إُمػم واصؾ
شم٘مدّ ُمف ؿمامًٓ ،راومٕم ً٤م ؿمٕم٤مر اًمتحرير اًمذي أيمسبف اًمتٕم٤مـمػ واًمِمٕمبٞم٦م ،ومقصؾ قمامن
ذم  9آذار 1991م ،ؿم٤مرقم ً٤م سم٤مٓشمّم٤مل ُمع أه٤مزم ُمٜمٓم٘م٦م ذىمل إردن واًم٘مقُمٞملم
اعمٜم٤مضٚملم ضد آٟمتداب اًمٗمرٟمز ،اًمذيـ جل٠موا إمم ذىمل إردن سمٕمد هزيٛمتٝمؿ ذم
ِ
إُمػم اًمتحريري٦م ًمسقري٦م ،وأسمدى
دقمقات
ؾمقري٦م( ،)7وىمد أىمٚم٘م٧م سمريٓم٤مٟمٞم٤م
ُ
اًمٗمرٟمسٞمقن اؾمتٞم٤مئٝمؿ ،وشمب٤ميٜم٧م ر ّدة اًمٗمٕمؾ سمٞمٜمٝمام ،ومب٤مًمٜمسب٦م ًمٗمرٟمس٤م قمٛمٚم٧م قمغم
ً
ُمٓم٤مًمب٦م سمريٓم٤مٟمٞم٤م سم٤مخت٤مذ اعمٜم٤مؾم٥م إزاء شم٘مدّ م إُمػم
شمٕمزيز ىمقاهت٤م احلدودي٦م اجلٜمقسمٞم٦م،
صقب ؾمقري٦م ؿمامًٓ( ،)8واظمت٤مرت سمريٓم٤مٟمٞم٤م ُمٗم٤موض٦م إُمػم ،ومقصقًمف قمامن ىمد
شمزاُمـ ُمع شمرشمٞمب٤مت وزارة اعمستٕمٛمرات اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م ًمٕم٘مد ُم١ممتر ذم اًم٘م٤مهرة؛ ًمٚمبح٨م
ذم طم٤مًم٦م ُمٜم٤مـمؼ آٟمتداب اًمؼميٓم٤مين وشمرشمٞمبٝم٤م اًمسٞم٤مد ،وأقمب٤مئٝم٤م اعم٤مًمٞم٦م.
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ً
وىمد ّ
رؾم٤مًم٦م ُمـ اًمنميػ احلسلم ،خيؼمه ومٞمٝم٤م
شمٚم٘مك إُمػم ًمدى وصقًمف قمامن
سمرضورة ُم٘م٤مسمٚم٦م اعمسؽم وٟمستقن شمنمؿمؾ Winston Churchel
هرسمرت صٛمقئٞمؾHerbert Samouel

()10

()9

وأظمرى ُمـ

شم١ميمد قمغم رضورة ُم٘م٤مسمٚم٦م اًمقزير

اًمؼميٓم٤مين ذم اًم٘مدس؛ ًمبح٨م اعمس٤مئؾ اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤محل٤مًم٦م اًمسٞم٤مؾمٞم٦م ًمٚمٛمٜمٓم٘م٦م(.)11
 . 1ب :يؤذًش انقذط (> 93-8آراس1?81و):

يٕمتؼم هذا اعم١ممتر هق اًمبداي٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م ًمت٠مؾمٞمس إُم٤مرة ذق إردن؛ عم٤م ضم٤مء ومٞمف
ُمـ شمسقي٦م ُمٕم٘مقدة سملم ومرٟمس٤م وسمريٓم٤مٟمٞم٤م واًمٕمرب ،سم٘مٞم٤مدة إُمػم قمبد اهلل ،وذم اًمٚم٘م٤مء
اًمذي ضمرى ذم اًم٘مدس سملم إُمػم قمبداهلل سمـ احلسلم ووٟمستقن شمنمؿمؾ ،وطمرضه
ُمستِم٤مره اخل٤مص قمقين قمبد اهل٤مدي( ،)12وقمدد ُمـ ىم٤مدة طمزب آؾمت٘مالل اًمٕمريب،
اًمذيـ ىمدُمقا ًمنمق إردن وراوم٘مقا إُمػمّ ،
متخض قمـ هذا آضمتامع اشمٗم٤مق أسمرز
ٟم٘م٤مـمف:

()13

 .1إىم٤مُم٦م طمٙمقُم٦م وـمٜمٞم٦م ذم ذق إردن سمرئ٤مؾم٦م إُمػم قمبد اهلل.
 .9شمٙمقن هذه احلٙمقُم٦م ُمست٘مٚم٦م اؾمت٘مالًٓ إداري ً٤م شم٤مُم ً٤م.
 .9شمسؽمؿمد سمرأي ُمٜمدوب سمريٓم٤مين ي٘مٞمؿ ذم قمامن.
 .9شمس٤مقمد سمريٓم٤مٟمٞم٤م هذه احلٙمقُم٦م ًمتقـمٞمد إُمـ.
 .5شمٜمِمئ سمريٓم٤مٟمٞم٤م ىم٤مقمدشملم ًمٚمٓمػمان ذم قمامن وزيزي٤مء.
يمؾ ُمـ ذم ؾمقري٤م وومٚمسٓملم ُمـ ّ
 .6حت٤مومظ هذه احلٙمقُم٦م قمغم طمدود ٍّ
يمؾ
اقمتداء.
 .7شمتقؾمط سمريٓم٤مٟمٞم٤م ًمتحسلم اًمٕمالىم٦م سملم إُمػم وومرٟمس٤م.
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ُ .8مدة آشمٗم٤مق ؾمت٦م أؿمٝمر.
اعم٘مرراتُ ،يم ِّٚمػ رؿمٞمد ـمٚمٞمع( )14سمتِمٙمٞمؾ أول طمٙمقُم٦م ،وذًمؽ
وسمٜم٤م ًء قمغم هذه ّ
ذم ٟ 11مٞمس٤من1991م ،وىمد اظمتػم أقمْم٤مء هذه احلٙمقُم٦م ُمـ اعمٜمتسبلم إمم طمزب
آؾمت٘مالل اًمٕمريب ،واعمٜمبثؼ قمـ (اجلٛمٕمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمٗمت٤مة) ،وًمذا ٟمٚمحظ اًمٓم٤مسمع
اًمٕمرويب اعمٕمؼم قمـ هذه احلٙمقُم٦م (أو اإلدارة)( ،)15واٟمتدسم٧م احلٙمقُم٦م اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م
اعمسؽم ضمقًمٞمقن إسمراُمسقن  J. Abramsonإمم قمامن ًمٞمِمٖمؾ وفمٞمٗم٦م اعمٕمتٛمد
اًمؼميٓم٤مين سم٢مُم٤مرة ذىمل إردن ،يمام ىم٤مُم٧م سمت٘مديؿ ُمٕمقٟم٦م ُم٤مًمٞم٦م إلٟمِم٤مء ىمقة قمسٙمري٦م
ً
إض٤موم٦م ًمٕمدد ُمـ اعمٕمدات اًمٕمسٙمري٦م ًمٚمسٞمٓمرة قمغم إُمـ،
ىمقاُمٝم٤م ( )1952رضمالً،
وقمٚمٞمف سمدأت ُمٔم٤مهر اًمدوًم٦م شمتجغم ُمـ ِظمالل اًم٘مرار اًمذي اختذه جمٚمس اعمِم٤موريـ،
(وهق آؾمؿ اًمذي أـمٚمؼ قمغم اإلدارة إومم) ،وذًمؽ سم٘مراره سم٠من شمت٠مًمػ إُم٤مرة
ذىمل إردن ُمـ صمالصم٦م أًمقي٦م ،هل :إرسمد ،اًمسٚمط ،اًمٙمرك ،وىمرار ًمتٜمٔمٞمؿ ُمٞمزاٟمٞم٦م
قم٤مُم٦م ًمتسٕم٦م أؿمٝمر اقمتب٤مر ًا ُمـ ؿمٝمر ٟمٞمس٤من 1991م(.)16
 . 1جـ :أتشص انرحذٚاخ انرٔ ٙاجٓد اإلياسج:

ًم٘مد واضمٝم٧م اًمدوًم٦م ذم اعمرطمٚم٦م اعمٛمتدة ُمـ اًمت٠مؾمٞمس طمتك شمقىمٞمع اعمٕم٤مهدة ُمع
ٍ
حتدي٤مت أُمٜم ّٞم ً٦م وداظمٚم ّٞم ً٦م وظم٤مرضم ّٞم ً٦م ،أسمرزه٤م:
سمريٓم٤مٟمٞم٤م قم٤مم (1998م)،
واهتٛم٧م
 -1حم٤موًم٦م اهمتٞم٤مل اجلٜمرال همقرو  :)17(Gourdذم99طمزيران1991م ،ه
قمٜم٤مس طمزب آؾمت٘مالل اًمقاومدة إمم ذىمل إردن هب٤م ،مم٤م اؾمتدقمك إهتزاز صم٘م٦م
سمريٓم٤مٟمٞم٤م سم٤مًمٙمٞم٤من اجلديد ،وسمرضم٤مٓت اإلدارة ذم اإلُم٤مرة(ً ،)18مذا سمدأ اإلٟمجٚمٞمز
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حلدّ ُمـ ٟمٗمقذ أقمْم٤مء طمزب آؾمت٘مالل ذم
سم٤مًمْمٖمط قمغم إُمػم قمبد اهلل سم٤مدم٤مه ا َ
اإلدارة إردٟمٞم٦م اًمٜم٤مؿمئ٦م(.)19
 -9قمّمٞم٤من اًمٙمقرة ذم أي٤مر قم٤مم1991م :واًمذي ؾم ّببتف اخلالوم٤مت قمغم
اًمتٓمبٞم٘م٤مت اإلداري٦م اًمتل أحل٘م٧م اًمٙمقرة سم٢مرسمد ،وؾمقء شم٘مدير اعمقىمػ ُمـ ىمبؾ
شمؿ إمخ٤مده
ُمتٍمف اًمٙمقرة ،وىمد ظمٌم أن يٛمتدّ هذا اًمٕمّمٞم٤من إمم صمقرة ،وًمٙمـ َّ
سمتٕمزيزات قمسٙمري٦م طمٙمقُمٞم٦م ُمـ ىمبؾ سمريٓم٤مٟمٞم٤م(.)20
 -9مترد ىمبٞمٚم٦م اًمٕمدوان (1999م) :رأى زقمٞمؿ ىمبٞمٚم٦م اًمٕمدوان اًمِمٞمخ ؾمٚمٓم٤من
اًمٕمدوان وسمّمٗمتف زقمٞم ًام قمِم٤مئري ً٤مَّ ،
احلؼ ذم إسمداء اًمرأي سم٠مُمقر اًمبالد اًمٕم٤مُم٦م،
أن ًمف ّ
ً
إض٤موم٦م إمم اُمتٕم٤مضف ُمـ اإلُمتٞم٤مزات اعمٛمٜمقطم٦م ًم٘مبٞمٚم٦م سمٜمل صخر ،وًمْمٕمػ اإلدارة
وم٤مطمت٩م اًمٕمدوان قمغم إوض٤مع اًمسٞم٤مؾمٞم٦م ذم اًمبالد ،وشمبٜمّك ُمٓم٤مًم٥م
اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمبالد،
َّ
شمتْمٛمـ آؿمؽماك ذم احلٙمؿ ،وشمرشمّ٥م قمغم هذا آطمتج٤مج شمٖمٞمػم وزاري ضم٤مء سمحسـ
ظم٤مًمد أسمق اهلدى رئٞمس ً٤م عمجٚمس اًمٜمٔم٤مر( ،واؾمتبدل آؾمؿ ُمـ جمٚمس اًمقيمالء إمم
جمٚمس اًمٜمٔم٤مر) (.)21
ِ
وهذه اًمٖمزوات شمٕمدٍّ ُ
سم٤مًمغ اخلٓمقرة
 -9همزوات اًمقه٤مسمٞملم (1999 – 1991م):
قمغم اإلُم٤مرة؛ وذًمؽ ًمٕمٛم٘مٝم٤م اجلٖمراذم داظمؾ طمدوده٤م ،وًمٕمدم ُم٘مدرة اًمدوًم٦م قمغم
ومرض إُمـ ومح٤مي٦م اًمسٙم٤من ،وىمد وصٚم٧م ذروهت٤م ذم آب 1999م ،سم٤مؿمؽماك
ً
إض٤موم٦م ًمدور ىمبٞمٚم٦م سمٜمل صخر واًمٕمدوان واًمٕمج٤مرُم٦م،
اًمٓمػمان اًمؼميٓم٤مين ذم إسمٕم٤مده٤م،
وقمِم٤مئر اًمبٚم٘م٤مء وسمٜمل محٞمدة ،اًمتل ّاحتدت ذم ُمقاضمٝمتٝم٤م(.)22
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 . 1د :انًعاْذج األسدَٛح انثشٚطاَٛح ٔانقإٌَ األعاع:ٙ

رهمؿ اًمتحدي٤مت اًمتل واضمٝم٧م إٟمِم٤مء اإلُم٤مرةَّ ،
وم٢من إُمػم اؾمتٓم٤مع إىمٜم٤مع سمريٓم٤مٟمٞم٤م
ّ
صؽ آٟمتداب قمغم ومٚمسٓملم ،وصدر
سم٤مؾمتثٜم٤مء ذىمل إردن ُمـ سمٕمض ُمقا ّد
اًم٘مرار اًمؼميٓم٤مين سمت٤مريخ  16أيٚمقل 1999م سم٤مؾمتثٜم٤مء ذىمل إردن ُمـ اهلجرة
وطمدّ دت طمدود اإلُم٤مرة اًمنمىمٞم٦م ُمـ ظمٚمٞم٩م اًمٕم٘مب٦م ُمرور ًا سمٛمٜمتّمػ
اًمٞمٝمقدي٦مُ ،
وادي قمرسم٦م واًمبحر اعمٞم٧م وهنر إردن ،اًمت٘م٤م ًء سمٜمٝمر اًمػمُمقك( ،)23وأقمٚمـ اؾمت٘مالل
ٍ
سمزي٤مرة ًمؼميٓم٤مٟمٞم٤م ،وشم٠مًمٗم٧م
اإلُم٤مرة ذم  95أي٤مر 1999م ،وذًمؽ سمٕمد ىمٞم٤مم إُمػم
اإلُم٤مرة ُمـ ؾم٧م ُم٘م٤مـمٕم٤مت هل :قمامن ،اًمٙمركُ ،م٠مدسم٤م ،اًمسٚمط ،ضمرش ،وإرسمد(،)24
شمٗمرد
واُمت٤مزت اًمٗمؽمة ُم٤م سملم (1991م) وًمٖم٤مي٦م (1998م) سمٕمدم آؾمت٘مرار؛ سمسب٥م ّ
وأىمرت سمريٓم٤مٟمٞم٤م حت٧م ضٖمط جلٜم٦م آٟمتداسم٤مت ذم قمّمب٦م
اعمٕمتٛمد اًمؼميٓم٤مين ذم اًم٘مرارّ ،
إُمؿ اًمت٘مدم سمٛمٕم٤مهدة ُمع ذىمل إردنُ ،و ِّىمٕم٧م سمت٤مريخ  92ؿمب٤مط 1998م ،وأسمرز
ُم٤م شمْمٛمٜمتف اعمٕم٤مهدة:
 -1ىم ّٞمدت اًمٕمالىم٤مت اخل٤مرضمٞم٦م ًمإلُم٤مرة ،ووضٕمتٝم٤م حت٧م اإلذاف اًمؼميٓم٤مين؛
ٟمّم٧م قمغمُ" :مٕم٤مهد ص٤مطم٥م اًمسٛمق إُمػم
وذًمؽ سمٛمقضم٥م اعم٤مدة اخل٤مُمس٦م ،واًمتل ّ
ً
ُمسقىم٦م إًمٞمف قمـ ـمريؼ اعمٜمدوب
أٟمَّف يٜم٘م٤مد سمٛمِمقرة ص٤مطم٥م اجلالًم٦م اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م
اًمس٤مُمل ًمنمق إردن ،ذم مجٞمع اًمِم١مون اعمختّم٦م سمٕمالىم٤مت ذق إردن
اخل٤مرضمٞم٦م".
ً
رىم٤مسم٦م سمريٓم٤مٟمٞم٦م قمغم شمٕمٞملم اعمقفمٗملم اًمذيـ ٓ حيٛمٚمقن
 -9ومرض٧م اعمٕم٤مهدة
ضمٜمسٞم٦م ذق إردن.
ُ -9وم ِرض٧م اًمرىم٤مسم٦م قمغم اًم٘مقات اعمسٚمح٦م ِّ
سمٙمؾ ُم٤م يتٕمٚمؼ سمِم١موهن٤م.
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 -9ىم ّٞمدت اعمقازٟم٦م وأظمْمٕمتٝم٤م ًمٚمٛمٜمدوب اًمس٤مُمل.
 -5ضمٕمٚم٧م ُمـ ُمٕم٤مهدات شمسٚمٞمؿ اعمجرُملم اعمقىمٕم٦م سملم سمريٓم٤مٟمٞم٤م وهمػمه٤م ُمـ
ً
ؾم٤مري٦م قمغم ذق إردن(.)25
اًمدول
وإلضٗم٤مء اًمنمقمٞم٦م قمغم اعمٕم٤مهدة ،وم٘مد ضمرى اًمٕمٛمؾ قمغم وضع اًم٘م٤مٟمقن
ً
قم٤مصٛم٦م
شمٙمقن ُمـ ُُم٘مدُم٦م شمٜم٤موًم٧م حتديد قمامن
إؾم٤مد (اًمدؾمتقر) ،واًمذي ّ
ًمإلُم٤مرة ،وُمقاصٗم٤مت اًمراي٦م إردٟمٞم٦م ،وومّمقل شمٜم٤موًم٧م :طم٘مقق اًمِمٕم٥م ،طم٘مقق
إُمػم ،اًمتنميع ،اإلدارة ،اعمجٚمس اًمتنميٕمل وُمدة قمْمقيتف صمالصم٦م أقمقام ،يٙمقن
ومٞمف أقمْم٤مء اعمجٚمس اًمتٜمٗمٞمذي (احلٙمقُم٦م) أقمْم٤م ًء ذم اعمجٚمس اًمتنميٕمل(.)26
وسمٜم٤م ًء قمٚمٞمفُ ،أضمري٧م اٟمتخ٤مسم٤مت أول جمٚمس شمنميٕمل ُمـ قمٛمر اإلُم٤مرة ،و ُقم٘مدت
أومم ضمٚمس٤مشمف ذم ٟ 92مٞمس٤من 1999م ،وشم٠م ًّمػ ُمـ ( )16قمْمق ًا ُمٜمتخب ً٤م قمـ ؾم٧م
دوائر اٟمتخ٤مسمٞم٦م ،هل :قمجٚمقن ،اًمبٚم٘م٤مء ،اًمٙمركُ ،مٕم٤من ،سمدو اًمِمامل ،وسمدو اجلٜمقب.
وأىمر اعمجٚمس اعمٕم٤مهدة إردٟمٞم٦م اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م ذم  6طمزيران 1999م ،رهمؿ اعمٕم٤مرض٦م
ّ
()27
دمسدت قمغم ؿمٙمؾ ُم١ممترات
اًمِمٕمبٞم٦م هل٤م ،ورومض صٞمٖم٦م آٟمتداب  ،واًمتل ّ

ؿمٕمبٞم٦م ،طمٞم٨م ُقم٘مد ُم١ممتر وـمٜمل ذم قمامن سمت٤مريخ  95متقز 1998م ،وشمرأس هذا
اعم١ممتر اًمِمٞمخ طمسلم اًمٓمراوٟم٦م( ،)28وصدر قمٜمٝم٤م اعمٞمث٤مق اًمقـمٜمل ،وأسمرز ُم٤م
شمْمٛمٜمف(:)29
ّ
 -1قمدم آقمؽماف سمٛمبدأ آٟمتداب ،واعمٓم٤مًمب٦م سمحٙمقُم٦م دؾمتقري٦م ،واؾمت٘مالل
اإلُم٤مرة سمحدوده٤م اًمٓمبٞمٕمٞم٦م اعمٕمرووم٦م.
 -9اؾمتٜمٙم٤مر وقمد سمٚمٗمقر واقمتب٤مره خم٤مًمٗم ً٤م سمريٓم٤مٟمٞم٤م ووقمقده٤م ًمٚمٕمرب.
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ضمراء اعمٕم٤مهدة إردٟمٞم٦م
 -9اؾمتٜمٙم٤مر يم٤موم٦م إُمقر اعمؽمشمب٦م قمغم اإلُم٤مرة ّ
اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦مُ :م٤مًمٞم ً٤م وإداري ً٤م وشمنميٕمٞم ً٤م.
ْ . 1ـ :األسدٌ نغاٚح انحشب انعانًٛح انثاَٛح ?1?9و:

اؾمت٘مر ؿمٙمؾ اًمٜمٔم٤مم اًمسٞم٤مد إردين ذم هذه اًمٗمؽمة ،وحتدّ دت أـمره اًمسٞم٤مؾمٞم٦م
ّ
ُمـ ظمالل اًم٘م٤مٟمقن إؾم٤مد ،ذم طملم سم٘مٞم٧م اعمٕم٤مرض٦م حتٛمؾ اًمتٓمٚمٕم٤مت اًمقـمٜمٞم٦م
سم٤مٓؾمت٘مالل ،واًمتخ ّٚمص ُمـ ؾمٚمٓم٦م اعمٕمتٛمد اًمؼميٓم٤مين ،وىمد ضمرت اٟمتخ٤مسم٤مت
اعمجٚمس اًمتنميٕمل اًمث٤مين ذم 1طمزيران1991م ،وسم٘مٞم٧م ؿمٕم٤مرات شمٕمديؾ اعمٕم٤مهدة
ً
ـم٤مهمٞم٦م قمغم هذه اًمٗمؽمة ؾمٞم٤مؾمٞم ً٤م طمتك  9طمزيران 1999م ،طملم ـمرأ شمٕمديؾ قمغم
اعمٕم٤مهدة ُمع سمريٓم٤مٟمٞم٤م سمام يٛمٜمح احلٙمقُم٦م صالطمٞم٤مت أيمؼم(.)30
وؿمٝمد اعمجٚمس اًمتنميٕمل اًمث٤مًم٨م واعمٜمتخ٥م ذم  1شمنميـ اًمث٤مين1997م اًمت٠ميمٞمد
قمغم اًمدؾمتقري٦م واًمّمالطمٞم٤مت احلٙمقُمٞم٦م ً
ٟمسب٦م عم٤م يم٤من قمٚمٞمف اًمقضع اًمسٞم٤مد ؾم٤مسم٘م ً٤م،
ُمـ شمَٖمقل اعمٕمتٛمد اًمؼميٓم٤مين ،واؾمتبدل اعمجٚمس اًمتٜمٗمٞمذي سمٛمجٚمس وزراء ُمٜمح
اًمدوًم٦م إردٟمٞم٦م اعم٘مدرة قمغم اًمتحرك ،وضمرى هذا سمٜم٤م ًء قمغم شمٕمديالت ًمبٜمقد اعمٕم٤مهدة
شمْمٛمٜم٧م اؾمتحداث وزارات ضمديدة ذم وزارة شمقومٞمؼ أسمق
واًم٘م٤مٟمقن إؾم٤مد،
ّ
اهلدى( ،)31وا ُعمِمٙمٚم٦م ذم  6آب1999م ،وهل وزارات :اًمدوم٤مع واًمداظمٚمٞم٦م واًمتج٤مرة
واًمزراقم٦م(.)32
أُم٤م قمـ إطمزاب اًمسٞم٤مؾمٞم٦م ذم هذه اعمرطمٚم٦م ،ومٛمـ أسمرزه٤م :طمزب آؾمت٘مالل
اًمٕمريب( ،)33واًمذي ًمٕم٥م أقمْم٤مؤه دور ًا يمبػم ًا ذم اإلدارة إردٟمٞم٦م ،ومحؾ ؿمٕم٤مر
اًمٕمٛمؾ ضد آٟمتداب اًمٗمرٟمز قمغم ؾمقري٦م( ،)34وطمزب ُأم اًم٘مرى اعمٜم٤موئ حلزب

99

آؾمت٘مالل( ،)35وطمزب اًمِمٕم٥م إردين اًمذي اٟمت٘مد أؾمٚمقب إدارة اًمبالد وشمٖمقل
اإلٟمجٚمٞمز ،واًم٘م٤مدُملم ُمـ ظم٤مرج اإلُم٤مرة قمغم اإلدارة اًمٕم٤مُم٦م ،وقمٛمؾ أقمْم٤مء هذا
احلزب قمغم شم٠مؾمٞمس طمزب اًمٚمجٜم٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٚمٛم١ممتر اًمقـمٜمل إردين ،واًمذي ًمٕم٥م
ً
ُمٕم٤مرض٦م ذم اخل٤مرج ُم ّثٚمٝم٤م
دور ًا طم٤مؾم ًام ذم ُمسػمة احلريم٦م اًمقـمٜمٞم٦م إردٟمٞم٦م ،وؿمٙمّؾ
احلزب اًمقـمٜمل إردين سمدُمِمؼ سمزقم٤مُم٦م اًمديمتقر حمٛمد صبحل أسمق همٜمٞمٛم٦م(،)36
وطمزب اًمتْم٤مُمـ اًمذي ـم٤مًم٥م سم٤مًمتخ ّٚمص ُمـ اإلٟمجٚمٞمز(.)37
وذم قم٤مم 1998م وصؾ شمٕمداد ؾمٙم٤من ذىمل إردن ( 300,000شم٘مريب ً٤م)
وازدادت ُمس١موًمٞم٦م احلٙمقُم٦م ،وسم٘مل ُمٕمٔمؿ ؾمٙم٤من ذىمل إردن يٕمتٛمدون قمغم
ً
ُمتخٚمٞم٦م قمـ أؾمٚمقب
شمست٘مر
اًمزراقم٦م وشمرسمٞم٦م إهمٜم٤مم واإلسمؾ ،وسمدأت سمٕمض اًمٕمِم٤مئر
ّ
طمٞم٤مة اًمب٤مدي٦م ،ووصؾ قمدد اًم٘مرى إمم ( )922ىمري٦م(.)38
 :ٔ . 1أٔضاع األسدٌ ف ٙانحشب انعانًٛح انثاَٛح ?1?9و ٔنغاٚح
االعرقالل <1?:و:

أقمٚمـ إُمػم قمبد اهلل شمْم٤مُمٜمف ووىمقومف جل٤مٟمِ٥م احلٚمٗم٤مء ذم احلرب اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م،
وذم سمرىمٞمتف اعم١مرظم٦م سمت٤مريخ  9أيٚمقل1999م إمم اعمٚمؽ اًمؼميٓم٤مين (ضمقرج اًمس٤مدس)،
شمٕمزز هذا اعمقىمػ سم٘مرار احلٙمقُم٦م
أيمّد وىمقف اإلُم٤مرة إمم ضم٤مٟم٥م سمريٓم٤مٟمٞم٤م ،وىمد ّ
سمت٤مريخ  16أيٚمقل1999م ،سم٢مىمرار طم٤مًم٦م اًمٓمقارئ ذم اًمبالد وإقمالن احلرب قمغم
أعم٤مٟمٞم٤م(.)39
وإمج٤مًٓ سم٘مل اًمقضع اًمسٞم٤مد ذم اًمبالد ه٤مدئ ً٤م ظمالل اًمٕم٤مم إول ُمـ احلرب،
إٓ أٟمّف سمٕمد اطمتالل ىمقات أعم٤مٟمٞم٤م ًمٗمرٟمس٤م ،وشمِمٙمٞمٚمٝمؿ طمٙمقُم٦م ُمقاًمٞم٦م هلؿ ُقم ِروم٧م
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سمحٙمقُم٦م ومٞمٌم  ،Vachyوإقمالن اعمٜمدوب اًمس٤مُمل اًمٗمرٟمز ذم ؾمقري٤م وًمبٜم٤من
شم٠ميٞمده هل٤مَ ،ظمِمٞم٧م سمريٓم٤مٟمٞم٤م قمغم ُمّم٤محلٝم٤م ،وذقم٧م سم٤مإلقمداد ًمٕمٛمٚمٞم٤مت طمرسمٞم٦م
ؿمامزم إردن ،وذم  91طمزيران 1991م ؾم٤مقمد اجلٞمش إردين اًم٘مقات اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م
سمتحرير سمٕمض ُمٜم٤مـمؼ اًمب٤مدي٦م اًمسقري٦م(.)40
وسمٕمد اٟمتٝم٤مء احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،وإٟمِم٤مء هٞمئ٦م إُمؿ اعمتحدة ذم 95

ٟمٞمس٤من1995م ،أقم٤مدت احلٙمقُم٦م إردٟمٞم٦م ـمٚمبٝم٤م ُمـ سمريٓم٤مٟمٞم٤م ذم ُمذيمرة ُم١مرظم٦م ذم
 97طمزيران 1995مُ ،مٓم٤مًمبتٝم٤م سم٤معمٗم٤موض٤مت ُمٕمٝم٤م إلقمالن آؾمت٘مالل ،واقمؽموم٧م
سمريٓم٤مٟمٞم٤م سم٤مضمتامع هلٞمئ٦م إُمؿ سمتٓمقر إردن عمستقى يٜمٝمل ٟمٔم٤مم آٟمتداب ،وواوم٘م٧م
ًمٜمدن سمت٤مريخ  99آذار 1996م قمغم ُمٕم٤مهدة أردٟمٞم٦م سمريٓم٤مٟمٞم٦م شمٕمؽمف سم٤مؾمت٘مالل ذىمل
إردن وؾمٞم٤مدهت٤م(.)41
واختذ اعمجٚمس اًمتنميٕمل ذم ضمٚمستف سمت٤مريخ  99أي٤مر1996م ،ىمرار ًا سمتٕمديؾ
اًم٘م٤مٟمقن إؾم٤مد ًمٞمٕمٛمؾ سم٤مًمتٕمديالت ُمٜمذ  95آذار  ،)42(1996وضمرت ُمراؾمؿ
إقمالن آؾمت٘مالل وُمب٤ميٕم٦م إُمػم قمبد اهلل ُمٚمٙم ً٤م قمغم أؾم٤مس اًمٜمٔم٤مم اعمٚمٙمل اًمٜمٞم٤ميب،
وأىمرت اًمتٕمديالت ُمـ ىمبؾ اعمجٚمس ًمٞمّمبح اؾمؿ اًمدوًم٦م سمٕمد إىمرار اًمدؾمتقر
ّ
اعمٛمٚمٙم٦م إردٟمٞم٦م اهل٤مؿمٛمٞم٦م(.)43

 :8تأطُض انجمهىرَت انهبىبوُت.
 . 8أ :ذأعٛظ دٔنح نثُاٌ انكثٛش:

ً
اؾمتج٤مسم٦م ًمالًمت٘م٤مء ُم٤م سملم ىمقة آٟمتداب اًمٗمرٟمز واعمٓم٤مًمب٤مت اعمسٞمحٞم٦م (اعم٤مروٟمٞم٦م
ظمّمقص ً٤م) سم٢مٟمِم٤مء دوًم٦م ًمبٜم٤من اًمٙمبػم ذات اًمٓم٤مسمع اعمسٞمحل آٟمٗمّم٤مزم قمـ اًمداظمؾ
اًمسقري ،ظمّمقص ً٤م ذم ّ
فمؾ إضمقاء اًم٘مقُمٞم٦م اًمقطمدوي٦م اًمتل و ّومـرهت٤م إره٤مص٤مت
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اًم٘مقُمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦مُ ،مرور ًا سم٤مًمثقرة اًمٕمرسمٞم٦م اًمٙمؼمى ،وطمتك إٟمِم٤مء ممٚمٙم٦م ومٞمّمؾ ،اًمت٘مك
اًمتٞم٤مر آٟمٗمّم٤مزم اًمٚمبٜم٤مين (ذو اًمٓم٤مسمع اعمسٞمحل اعم٤مروين) ُمع آٟمتداب اًمٗمرٟمز ذم
رؤيتٝمؿ ًمت٠مؾمٞمس دوًم٦م ًمبٜم٤من( ،)44أو ُم٤م ُؾم ِّٛمل سمٚمبٜم٤من اًمٙمبػم(.)45
وسم٤مًمٗمٕمؾ أصدر اجلٜمرال همقرو  Gourdقمدة ىمرارات أمهٝم٤م اًم٘مرار رىمؿ ()999
وٟمص قمغم" :ومّمؾ إىمْمٞم٦م إرسمٕم٦م :طم٤مصبٞم٤م
ذم  9آب 1992مَّ ،

()46

اًمب٘م٤مع

()48

راؿمٞم٤م

()47

وضٛمٝم٤م إمم ضمبؾ ًمبٜم٤من" ،وشمبٕمف سم٘مرار يٜمٝمل اًمقضمقد
وسمٕمٚمبؽ(،)49
ّ

اإلداري ًمقٓي٦م سمػموت (يمام طمدّ دهت٤م اًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م) ،صمؿ ىمرار يٜمٝمل اًمقضمقد
اًم٘م٤مٟمقين عمتٍمومٞم٦م ضمبؾ ًمبٜم٤من ،وذًمؽ ذم  91آب  1992م( ،)50ويٕمتؼم ىمرار اجلٜمرال
إهؿ ،ذًمؽ أٟمَّف
همقرو رىمؿ ( ،)918واعمٕمٚمـ ُمـ ىمٍم اًمّمٜمقسمر ذم سمػموت هق
ّ
َٙمقن هذا اًم٘مرار ُمـُُ :م٘مدُم٦م
سمٛمقضمبف أظمرج ًمبٜم٤من إمم اًمقضمقد إداري ً٤م وؾمٞم٤مؾمٞم ً٤م ،وشم ّ
وٟمّم٧م اعم٘مدُم٦م قمغم " َّ
أن ًمبٜم٤من ُيٕم٤مد إمم طمدوده اًمٓمبٞمٕمٞم٦م ،وؾمٞمستٓمٞمع
وصمالث ُمقادّ ،
سمّمٗمتف دوًم٦م أن ّ
وٟمّم٧م سم٘مٞم٦م ُمقاده قمغم أن
حي٘مؼ اًمؼمٟم٤مُم٩م اًمذي ظم ّٓمٓمف ًمٜمٗمسف"ّ ،
ُشمِمٙمّؾ طمٙمقُم٦م سم٤مؾمؿ دوًم٦م ًمبٜم٤من اًمٙمبػم ،وشمِمتٛمؾ قمغم:
أُ -مٜمٓم٘م٦م ًمبٜم٤من اإلداري٦م احل٤مًمٞم٦م (أي ضمبؾ ًمبٜم٤من).
ب -وقمغم أىمْمٞم٦م سمٕمٚمبؽ وراؿمٞم٤م وطم٤مصبٞم٤م ،وذًمؽ ووم٘م ً٤م ًمألواُمر اًمّم٤مدرة ذم
اًم٘مرار رىمؿ (.)999
ت -قمغم أرايض وٓي٦م سمػموت ،اًمتل ُوم ِّمٚم٧م قمٜمٝم٤م ،ويمام يكم :صٞمدا ُم٤م أحلؼ
ُمٜمٝم٤م سمٗمٚمسٓملم وؾمٜمجؼ سمػموت ،وىمسؿ ُمـ ؾمٜمجؼ ـمراسمٚمس ،ويِمٛمؾ :أرايض
ىمْم٤مء قمٙم٤مر وىمْم٤مء ـمراسمٚمس ،وىمسؿ ُمـ اًمْمٜمٞم٦م واعمٜمٞم٦م ،وىمسؿ ُمـ ىمْم٤مء طمّمـ
إيمراد.
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وو ِضع هذا اًم٘مرار اًمذي سمٛمقضمبف سمرزت اعمالُمح اجلٖمراومٞم٦م حلدود دوًم٦م ًمبٜم٤من،
ُ
اسمتدا ًء ُمـ شم٤مريخ إقمالٟمف ذم  1أيٚمقل ،)51(1992وذم ٟمٗمس يقم إقمالن دوًم٦م ًمبٜم٤من
اًمٙمبػم ،أصدرت اعمٗمقضٞم٦م اًمٗمرٟمسٞم٦م ىمرار ًا ُمـ (ُ )92م٤مدة طمدّ دت اًمت٘مسٞمامت
وشمؿ سمٛمقضمبف شم٘مسٞمؿ ًمبٜم٤من إمم أرسمع
اإلداري٦م وأضمٝمزة احلٙمؿ اعمريمزي٦م واعمحٚمٞم٦مّ ،
ُُمتٍمومٞم٤مت ،هلً :مبٜم٤من اًمِمامزم ،واجلٜمقيب ،إض٤موم٦م إمم اًمب٘م٤مع وضمبؾ ًمبٜم٤من ،وسمٚمدشملم
ُمٜمٗمّمٚمتلم ذم سمػموت وـمراسمٚمس ،و ُىم ِّسٛم٧م إمم( )19ىمْم٤مء ،وُمديري٤مت أصٖمر،
وأٟمٞمٓم٧م اًمسٚمٓم٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م سمٞمد ُمس١مول ومرٟمز ُيدقمك طم٤ميمؿ ًمبٜم٤من اًمٙمبػم ،ويتبع
اعمٗمقض اًمس٤مُمل اًمٗمرٟمز ذم ؾمقري٦م وًمبٜم٤من(.)52
ّ
وشمرشمّ٥م قمغم هذه اإلضمراءات إقم٤مدة شمٜمٔمٞمؿ ىمقات اًمدرك وومّم٤مئؾ اًمنمـم٦م(،)53
وُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اإلداري٦م ،وم٘مد ُؿمٙم َِّؾ جمٚمس شمٜمٗمٞمذي يٙمقن ُمدراء دوائره ًمبٜم٤مٟمٞملم،
و ُقم ِّلم ًمف ُمستِم٤مرون ومرٟمسٞمقن هلؿ اًمسٚمٓم٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م ،وؿمٙمّؾ اجلٜمرال همقرو جمٚمس ً٤م
ٌ
وؾمٕمف
ُمٙمقٟم ً٤م ُمـ ( )15قمْمق ًا ،سمٞمٜمٝمؿ
إداري ً٤م ّ
مخس٦م ُمسٚمٛمقن وقمنمة ُمسٞمحٞمقن ،صمؿ ّ
إمم ( )17قمْمق ًا طمس٥م أيت:
ادسقحقون

ادسؾؿون

ُ 6مقارٟم٦م

 9ؾمٜم٦م

 9أرصمقذيمس

 9ؿمٞمٕم٦م

 1روم يم٤مصمقًمٞمؽ

 1دروز

وًمالٟمسج٤مم سملم أقمْم٤مء هذه اًمٚمجٜم٦م وؾمٕمٞمٝم٤م ًمٙمس٥م اعمزيد ُمـ اًمّمالطمٞم٤مت
سم٤مشمٗم٤مق أقمْم٤مئٝم٤م ،أصدر همقرو ىمرار ًا ذم  9آذار 1999م ،ي٘ميض سمح ّٚمٝم٤م واؾمتبداهل٤م
سمٛمجٚمس متثٞمكم(ُ ،)54مٙمقن ُمـ ( )92قمْمق ًا ُمقزقملم قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم:
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ادسؾؿون

ادسقحون

< شـة

 13مواركة

< صقعة

 :روم أرثوذكس

 8دروز

 1كاثولقك

_

 1أقؾقات

ووزع أقمْم٤مؤه ُم٤م سملم ُمٜمتخبلم وُمٕم ّٞمٜملم ،وشمدظمٚم٧م ؾمٚمٓم٤مت آٟمتداب اًمٗمرٟمز
ّ
ذم آٟمتخ٤مسم٤مت ًمّم٤مًمح ٟمج٤مح اعمرؿمحلم إىمرب ًمسٞم٤مؾمتٝم٤م واعمقاًملم هل٤م ،وخمْمٕم ً٦م
ىمرارات اعمجٚمس إمم ُمقاوم٘م٦م احل٤ميمؿ اًمٕم٤ممً ،مٞمّم٤مر شمٜمٗمٞمذه٤م( ،)55وذم قم٤مم (1995م)
ُدقمل إمم اٟمتخ٤مسم٤مت ضمديدة ًمٚمٛمجٚمس اًمتٛمثٞمكم اًمذي ىم٤مم سمتِمٙمٞمؾ جلٜم٦م ُمٝمٛمتٝم٤م
وؾم ّٛمٞم٧م جلٜم٦م إقمداد اًم٘م٤مٟمقن إؾم٤مد (أو
إؾم٤مؾمٞم٦م صٞم٤مهم٦م ُمنموع اًمدؾمتقرُ ،
جلٜم٦م اًمدؾمتقر) ،وشم٠م ًّمٗم٧م ُمـ (ٟ )19م٤مئب ً٤م وُمستِم٤مر ًا ىم٤مٟمقٟمٞم ً٤مُ ،مٕم ّٞمٜملم ُمـ ىمبؾ
ً
ُمست٠مٟمس٦م سمرأي أقمٞم٤من
اعمٗمقضٞم٦م اًمٗمرٟمسٞم٦م ،وذقم٧م هذه اًمٚمجٜم٦م سمّمٞم٤مهم٦م اًمدؾمتقر
اًمبالد ُمـ ظمالل شمقزيع ( )19ؾم١مآً قمٚمٞمٝمؿ ،شمتْمٛمـ حتديد ؿمٙمؾ احلٙمؿ اًمذي
أي اهتامم أو ر ّدُ ،مـ ىمبؾ
يرهمبقن ومٞمف ،وُمس٠مًم٦م اًمٓمقائػ ومتثٞمٚمٝم٤م ،ومل َّ
شمتٚمؼ اًمٚمجٜم٦م َّ
ُمٕمٔمؿ أقمٞم٤من اًمٓم٤مئٗم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ،واًمذيـ ىم٤مـمٕمقا هذه اإلضمراءات اطمتج٤مضم ً٤م قمغم
إحل٤مىمٝمؿ سمٚمبٜم٤من ،وومّمؾ ُمٜم٤مـم٘مٝمؿ قمـ اًمداظمؾ اًمسقري.
ً
أىمر ومٞمٝم٤م اًمدؾمتقر سمٕمد ُمٜم٤مىمِمتف ذم 99
ورهمؿ ذًمؽ قم٘مد اعمجٚمس
ضمٚمس٦م ظم٤مص٦م ّ
أي٤مر 1996م ،وطمرضه٤م اعمٗمقض اًمس٤مُمل اًمٗمرٟمز هٜمري ضمق ومٜمٞمؾ
 ،)56(Henri de Jouvenelواًمذي أقمٚمـ اًمدؾمتقر وطمدّ د ؿمٙمؾ اًمٜمٔم٤مم اًمسٞم٤مد،
وشمٙمقن هذا اًمدؾمتقر ُمـ (ُ )129م٤مدة ،أسمرز ؾمامشمف هق :صٞم٤مهم٦م
وهق "مجٝمقري"،
ّ
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ُمٗم٤مهٞمٛمف قمغم أؾم٤مس ـم٤مئٗمل ،وضم٤مء ؿمٙمؾ احلٙمؿ مجٝمقري ً٤م سم٤مًمِمٙمؾ ،وًمٙمٜمَّف سمٕمٞمد قمـ
اًمٜمٔمؿ اًمديٛم٘مراـمٞم٦م؛ عم٤م ُمٜمحف اًمدؾمتقر ُمـ صالطمٞم٤مت واؾمٕم٦م ًمٚمرئٞمس اًمذي خيْمع
ٕواُمر اعمٗمقض اًمٗمرٟمز( ،)57وحتدّ د ؿمٙمؾ اًمراي٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م( ،)58وهبذه اإلضمراءات
ُأقمٚمٜم٧م اجلٛمٝمقري٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م يم٠مول مجٝمقري٦م ذم اعمنمق اًمٕمريب.
وًمٙمـ شمقاصٚم٧م آطمتج٤مضم٤مت ُمـ ىمبؾ اًم٘مقُمٞملم اًمٚمبٜم٤مٟمٞملم واًمراومْملم عمبدأ
وضمقد يمٞم٤من ًمبٜم٤مين ُمٜمٗمّمؾ قمـ داظمٚمف اًمسقري ،وُمٕمٔمؿ هذه آطمتج٤مضم٤مت
ضم٤مءت ُمـ ىمبؾ اًمٓمقائػ اإلؾمالُمٞم٦م(.)59
وًمٙمـ شمٕم٤مون اًمتٞم٤مرات آٟمٗمّم٤مًمٞم٦م اعمتٛمتٕم٦م سم٤مُمتٞم٤مزات يمبػمة ضٛمـ اجلٛمٝمقري٦م
اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م ،واًمتل يم٤من هل٤م ُمّمٚمح٦م واُمتٞم٤مز سمخروج يمٞم٤من ًمبٜم٤من اًمسٞم٤مد ،وومّمؾ
سمٕمض ُمٜم٤مـم٘م٦م قمـ ؾمقري٦م واعمدقمقُم٦م ُمـ ىمبؾ آٟمتداب اًمٗمرٟمز ،ودقمٛم٧م وضمقد
اًمٙمٞم٤من اًمسٞم٤مد واجلٖمراذم اًمٚمبٜم٤مين اًمذي ُأقمٚمـ قمغم ؿمٙمؾ مجٝمقري٦م ،ويذيمر أٟمَّف
ظمالل اًمٗمؽمة ( 1992إمم 1996م) شمٕم٤مىم٥م قمغم ُمٜمّم٥م ًمبٜم٤من اًمٙمبػم أرسمٕم٦م ومرٟمسٞملم،
وهؿ(:)60
 )1اًمٙم٤مسمتـ ضمقرج شمراسمق  1992(G.trabaudم –  1999م).
 )9اعمسؽم سمريٗم٤م أوسمقار  1924–1999( B.aubouardم).
 )9اجلٜمرال وم٤مٟمدٟمؼمغ 1999( Vendenbergم –  1995م).
 )9اعمسٞمق ًمٞمقن يم٤ميال  1926 –1995(LeonCaylaم).
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 .8ب :انعٓذ انجًٕٓس٘ ٔنغاٚح انًعاْذج انهثُاَٛح انفشَغٛح
(<1?9< – 1?8و)
 . 8ب :1 ،عٓذ انشئٛظ شاسل دتاط.

يم٤من أول قمٛمؾ ىم٤مم سمف اًمؼمعم٤من اًمٚمبٜم٤مين سمٕمد إقمالن اجلٛمٝمقري٦م ،هق اٟمتخ٤مب
ؿم٤مرل دسم٤مس

()61

سمٛمٜمّم٥م رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م ،وذًمؽ ذم  96أي٤مر1996م ،وعمدة

وًمٙمـ رئ٤مؾمتف اُمتدّ ت إمم ؾمبع ؾمٜمقات وؾمبٕم٦م أؿمٝمر؛ وذًمؽ سمسب٥م
صمالث ؾمٜمقات،
َّ
دمديد اعمٗمقض اًمس٤مُمل اًمٗمرٟمز ًمف إمم  9يم٤مٟمقن اًمث٤مين 1999م( ،)62أُم٤م ؾمب٥م
آظمتٞم٤مر اًمٗمرٟمز ًمِم٤مرل دسم٤مس ،ومٝمق ًمتخٗمٞمػ ِطمدة اعمٕم٤مرض٦م اًمٓم٤مئٗمٞم٦م ذم اًمبالد،
اعمقضمف هلؿ سمٛمٜمحٝمؿ ًمٚمٛمسٞمحٞملم اعمقارٟم٦م اُمتٞم٤مزات يمبػمة قمغم طمس٤مب
وًمٜمٗمل آهت٤مم ّ
اًمٓمقائػ إظمرى ،ذًمؽ َّ
أن اًمدسم٤مس يٜمتٛمل ًمٚمٓم٤مئٗم٦م إرصمقذيمسٞم٦م ،وىمد رأت ومٞمف
أي ُمسٞمحل ُم٤مروين
اًمسٚمٓم٤مت آٟمتداسمٞم٦م أيمثر ىمبقًٓ ًمدى اًمٓمقائػ اعمسٚمٛم٦م ُمـ ّ
ً
إض٤موم٦م ًمٙمقٟمف ُم٘مبقًٓ ًمدى اًمتٞم٤مر آؾمت٘مالزم اعمسٞمحل (اعم٤مروين) ،واعم١مُمـ
آظمر،
سم٤مؾمت٘مالل ًمبٜم٤من ضٛمـ طمدود قم٤مم1992م( ،)63يمام أقمٚمٜمٝم٤م اجلٜمرال همقرو.
واُمت٤مزت هذه اًمٗمؽمة سمؼموز شمٞم٤مرات ومٙمري٦م ًمبٜم٤مٟمٞم٦م ،ختتٚمػ سمآرائٝم٤م طمقل ًمبٜم٤من
وؿمٙمٚمف اًمسٞم٤مد وطمدوده ،ويٛمٙمـ إمج٤مهل٤م ذم ُم٤م يكم:
 -1شمٞم٤مر رأى ذم ًمبٜم٤من وـمٜم ً٤م ىمقُمٞم ً٤م ُمسٞمحٞم ً٤م ،وىمد سم٘مل ُمتخقوم ً٤م ُمـ أدسمٞم٤مت اًمٗمٙمر
شمْمؿ ًمبٜم٤من إمم طمدوده٤م،
اًم٘مقُمل اًمٕمريب وُمِم٤مريٕمف اًمقطمدوي٦م ،اًمتل ُمـ اعمٛمٙمـ أن ّ
رأؾمٝم٤م إُمٞمؾ إدة(،)64
وأسمرز ُمـ ُم ّثؾ هذا اًمتٞم٤مر ،هق ُم٤م دقمل سم٤مًمٙمتٚم٦م اًمقـمٜمٞم٦م ،واًمتل شم ّ
واًمبٓمريريمٞم٦م اعم٤مروٟمٞم٦م( ،)65واًمذي سم٘مل ُم١مُمٜم ً٤م َّ
سم٠من ًمبٜم٤من وـمـ عمسٞمحٞمل اًمنمق،
ُمرشمبط سمٗمرٟمس٤م وهمػم ُمٕمٜمل سم٤مًمداظمؾ اًمسقري واًمٕمريب.
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 -9شمٞم٤مر رأى سم٢مُمٙم٤مٟمٞم٦م اًمقصقل إمم شمسقي٦م سملم مجٞمع اًمٓمقائػ اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م ُمـ
ُمسٚمٛملم ووطمدويـ ــ (أي داقملم ًمٚمقطمدة ُمع ؾمقري٦م) ــ وُمسٞمحٞملم اٟمٗمّم٤مًمٞملم؛
(أي يدقمقن ًمالٟمٗمّم٤مل قمـ اًمداظمؾ اًمسقري ويقاًمقن ومرٟمس٤م) ،ورضورة ُمِم٤مريم٦م
يم٤موم٦م آدم٤مه٤مت ذم سمٜم٤مء اًمدوًم٦م ،ورأى هذا اًمتٞم٤مر (اًمذي اشمّسع طمجٛمف ٓطم٘م ً٤م) ذم
آٟمتداب اًمٗمرٟمز ً
قم٘مب٦م أُم٤مم اًمقصقل إمم اًمتسقي٦م واًمتٕم٤مون اإلؾمالُمل اعمسٞمحل ذم
سمٜم٤مء اًمدوًم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م( ،)66وأسمرز َُم ْـ ُم ّثؾ هذا اًمتٞم٤مر اًمٙمتٚم٦م اًمدؾمتقري٦م اًمتل شمر ّأؾمٝم٤م
سمِم٤مرة اخلقري(.)67
اؾمتٛمر اًمٍماع سملم هذيـ اًمتٞم٤مريـ ،ظمّمقص ً٤م َّ
وأن اًمتٞم٤مر إول يسٞمٓمر قمغم
وىمد
ّ
اًمدوًم٦م ظمالل هذه اًمٗمؽمة وطمتك آؾمت٘مالل ،وأسمرز ُم٤م يٛمٙمـ ُمالطمٔمتف هق َّ
أن
اعمسٚمٛملم سمٛمختٚمػ ـمقائٗمٝمؿ و ّـمدوا ُمٙم٤مٟمتٝمؿ اًمسٞم٤مؾمٞم٦م ظمالل هذه اًمٗمؽمة ،رهمؿ
شمؿ ،وطمٔمل رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م ؿم٤مرل دسم٤مس سمت٠ميٞمد قمدد يمبػم ُمٜمٝمؿ؛
ُمٕم٤مرضتٝمؿ عم٤م ّ
وذًمؽ سمسب٥م إذايمٝمؿ ذم اًمسٚمٓم٦م ،وٟٓمخراـمٝمؿ ذم إدارات اًمدوًم٦م ،وُمـ أسمرز ُمـ
فمٝمر ُمٜمٝمؿ ،اًمقضمٞمف اًمٓمراسمٚمز اعمسٚمؿ اًمِمٞمخ حمٛمد اجلّس ،وًمٙمـ سم٘مٞم٧م اعمٓم٤مًمب٦م
سم٤مًمقطمدة ُمع اًمداظمؾ اًمسقري قمٜمقاٟم ً٤م يمبػم ًا ٕيمثري٦م اًمٓمقائػ اإلؾمالُمٞم٦م ،وهل:
اًمسٜمٞم٦م واًمِمٞمٕمٞم٦م واًمدرزي٦م(.)68
وُمـ اجلدير ذيمره هٜم٤م َّ
سم٠من ساقم ً٤م ؾمٞم٤مؾمٞم ً٤م سملم سمِم٤مرة اخلقري وإُمٞمؾ إدة فمٝمر
قمؼم قمٜمف شمٜم٤مومسٝمام قمغم ُمقىمع رئ٤مؾم٦م اجلٛمٝمقري٦م ،طمٞم٨م شمٜم٤مومس يمالمه٤م
قم٤مم1999مّ ،
قمغم هذا اعمٜمّم٥م ،إض ً
٤موم٦م ّ
ًمؽمؿمح اًمِمٞمخ حمٛمد اجلّس اًمذي شم٠ميمّد ومقز اجلّس
ً
ٟمتٞمج٦م ًمٚمٛمٜم٤مومس٦م اعم٤مروٟمٞم٦م اًمٙمبػمة سملم إدة واخلقري ،واٟمسح٤مب إُمٞمؾ إدة
سم٤مًمرئ٤مؾم٦م،
اعمٗمقض اًمس٤مُمل اًمٗمرٟمز إمم
ًمّم٤مًمح اجلّس ُمـ سم٤مب اعمٜم٤مورة اًمسٞم٤مؾمٞم٦م ،ممّ٤م دومع ّ
شمٕمٚمٞمؼ اًمدؾمتقر ومتديد وٓي٦م دسم٤مس( ،)69وهذه احل٤مدصم٦م ّ
شمدل قمغم إسار اًمٗمرٟمسٞملم
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ً
إض٤موم٦م إمم إوض٤مع
قمغم شمرؾمٞمخ ُمبدأ اًمٓم٤مئٗمٞم٦م ذم شمقزيع اًمسٚمٓم٦م ُم٤م سملم اًمٓمقائػ،
اعمٗمقض اًمٗمرٟمز هذا اإلضمراء ،وسمٚمغ اًمرومض
اًمسٞم٤مؾمٞم٦م ذم ًمبٜم٤من ،اًمتل ومرض٧م قمغم ّ
ٍ
وًمدرضم٦م شم١م ّصمر قمغم ُمٙم٤مٟم٦م ومرٟمس٤م
اًمسقري عمنموع اعمٕم٤مهدة اًمٗمرٟمسٞم٦م أوضمف،
ً
إض٤موم٦م عمرور ًمبٜم٤من سم٠مزُم٦م اىمتّم٤مدي٦م ضٖمٓم٧م قمغم اعمجتٛمع
آؾمتٕمامري٦م ذم اعمنمق،
اًمٚمبٜم٤مين(.)70
 . 8ب :8 ،عٓذ انشئٛظ حثٛة انغعذ

()71

ُقملم طمبٞم٥م سم٤مؿم٤م اًمسٕمد رئٞمس٤م ًمٚمدوًم٦م ُمـ ىمبؾ اعمٗمقض اًمٗمرٟمز اًمٙمقٟم٧م دي
وأىمرت اٟمتخ٤مسم٤مت ٟمٞم٤مسمٞم٦م ضمديدة ذم
ُم٤مريتؾ ،وذًمؽ سمت٤مريخ  9يم٤مٟمقن اًمث٤مين 1999مّ ،
رس ًمٚمدوًم٦م (وهق
 92يم٤مٟمقن اًمث٤مين ،وىم٤مم طمبٞم٥م اًمسٕمد سمتٕمٞملم ُمسٚمؿ سمٛمٜمّم٥م أُملم ّ
ُمٜمّم٥م رئ٤مد ًمٚمٛمجٚمس احلٙمقُمل)(.)72
ٍ
اعمٗمقض
ومت ّٞمزت ومؽمشمف اًمرئ٤مؾمٞم٦م سمؼموز أزُم٦م اىمتّم٤مدي٦م ذم ًمبٜم٤منٟ ،متج٧م قمـ ىمرار ّ
اًمس٤مُمل دو ُم٤مرشمٞمؾ سم٢مظمْم٤مع دم٤مرة اًمتبغ واًمتٜمب٤مك ًمٜمٔم٤مم آطمتٙم٤مر ،سمدًٓ ُمـ اًمٜمٔم٤مم
ؾمٞم٤مؾمٞم٦م ،طمتك َّ
ً
إن اًمبٓمريريمٞم٦م ورهمؿ َّأهن٤م
احل ّر ،ممّ٤م ُمٜمح اعمٕم٤مرض٦م ذم اًمبالد ىمق ًة
حمسقسم٦م آٟمذاك قمغم اًمتٞم٤مر اعمقازم ًمسٞم٤مؾم٤مت آٟمتداب اًمٗمرٟمسٞم٦م ،أسمدت ُمٕم٤مرضتٝم٤م
ًمٚم٘مرار اًمٗمرٟمز واطمتج٤مضمٝم٤م( ،)73وُمع ضٖمط اعمٕم٤مرض٦م اًمسٞم٤مؾمٞم٦م ،واشمس٤مع إزُم٦م
آىمتّم٤مدي٦م اًمتل ؾم ّببتٝم٤م اًمسٞم٤مؾم٤مت اًمٗمرٟمسٞم٦م اعمٗمروض٦م قمغم ًمبٜم٤من ،ـم٤مًم٥م اًمٜمقاب
اًمٚمبٜم٤مٟمٞمقن سم٢مقم٤مدة اًمٕمٛمؾ سم٤مًمدؾمتقر ،وؾم٤ممه٧م ُمع هذا اًمٓمٚم٥م ٟمداءات اًمبٓمري٤مرك
اعم٤مروين ،وُمٓم٤مًمب٤مت اًمقطمدة ُمـ ىمبؾ اعمسٚمٛملم ،واًمتل شمقاصٚم٧م ،وإزاء هذا
اًمقضع ّىمرر دو ُم٤مرشمٞمؾ ذم  9يم٤مٟمقن اًمث٤مين 1996م إقم٤مدة جمٚمس اًمٜمقاب؛ ًمٞمٕم٘مد دورة
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اؾمتثٜم٤مئٞم٦م دقم٤م هل٤م اًمرئٞمس طمبٞم٥م سم٤مؿم٤م اًمسٕمد؛ وذًمؽ ٟٓمتخ٤مب رئٞمس
اجلٛمٝمقري٦م(.)74
 . 8ب :9 ،عٓذ انشئٛظ إيٛم إدج:

قم٘مد جمٚمس اًمٜمقاب ضمٚمستف سمت٤مريخ  92يم٤مٟمقن اًمث٤مين 1996م ،وذم ضمٚمستف
اٟمتخ٥م إُمٞمؾ إدة رئٞمس ً٤م ًمٚمجٛمٝمقري٦م ،واًمذي وم٤مز سمحّمقًمف قمغم ( )11صقشم ً٤م
ُم٘م٤مسمؾ( )9أصقات قمغم ُمٜم٤مومسف سمِم٤مرة اخلقري ،وُم ّثؾ اٟمتّم٤مر إُمٞمؾ إدة ذم هذه
ً
دًٓم٦م قمغم ُمدى ٟمٗمقذ اًمٗمرٟمسٞملم؛ سمسب٥م ُم٤م ُم ّثٚمف إُمٞمؾ إدة ُمـ رُمزي٦م ذم
آٟمتخ٤مسم٤مت
ُمس٤ميرة اًمسٞم٤مؾم٤مت اًمٗمرٟمسٞم٦م ،وُمقآ ًة ًمسٞم٤مؾم٤مت آٟمتداب اًمٗمرٟمز( ،)75وذم هذه
اًمٗمؽمة سمرزت خم٤موف ؾمٞم٤مؾمٞم٦م ُمـ ٟمققملم:
وختقومٝمؿ ُمـ دجمف
أوهل٤م :ظمِمٞم٦م دقم٤مة احلامي٦م اًمٗمرٟمسٞم٦م قمغم اؾمت٘مالل ًمبٜم٤من،
ّ
سمسقري٦م؛ وذًمؽ سمسب٥م اعمٗم٤موض٤مت اًمسقري٦م اًمٗمرٟمسٞم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م ضم٤مري٦م سمخّمقص
اؾمت٘مالل ؾمقري٦م وطمدوده٤م اجلٖمراومٞم٦م.
يٙمرس اؾمت٘مالل
واًمث٤مينّ :
ختقف اًمٓمقائػ اإلؾمالُمٞم٦م (أو اًمقطمدويقن) أن ّ
ًمبٜم٤من طمدوده اعمٕمٚمٜم٦م ذم إول ُمـ أيٚمقل 1992م(.)76
وىمد شمريم٧م اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمسٞم٤مؾمٞم٦م اًمٗمرٟمسٞم٦م اًمسقري٦م آصم٤مره٤م قمغم ًمبٜم٤من ،سم٠من ظمٌم
سمْمٛمف
اًمتٞم٤مر اًمداقمل ًمٚمقطمدة ُمع اًمداظمؾ اًمسقري قمغم أن شمذه٥م ُمٓم٤مًمب٤مشمف
ّ
ًمسقري٦م ،دون أن شم١مظمذ سمٕملم آقمتب٤مرً ،مذا ٟم٤مدى ُمسٚمٛمق اًمس٤مطمؾ( ،)77أي ُمدن:
ً
إض٤موم٦م عمـ آُمـ هبذه اًمٗمٙمرة ُمـ
سمػموت وـمراسمٚمس ،وصٞمدا وصقر ،وُمرضمٕمٞمقن،
ِ
ٍ
ف سمٛم١ممتر اًمس٤مطمؾ وإىمْمٞم٦م إرسمع ،وشمٜمبع
ًمٕم٘مد
اًمٓمقائػ إظمرى،
ُم١ممتر ُقم ِر َ
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ضؿ اعمٜم٤مـمؼ اعمْم٤موم٦م إمم ضمبؾ ًمبٜم٤من ُمـ
أمهٞم٦م هذا اعم١ممتر سم٠مٟمَّف ؿمٝمد شمراضمٕم ً٤م ًمٗمٙمرة ّ
ىمبؾ ىمٓم٤مقم٤مت ؾمٞم٤مؾمٞم٦م يمبػمة ُمـ اًمٓم٤مئٗم٦م اعمسٚمٛم٦م.
وممّـ ـم٤مًمبقا سمذًمؽ ُمـ اًمٓمقائػ إظمرى ،وإقم٤مدهت٤م إمم ؾمقري٦م؛ وذًمؽ سمسب٥م
ً
سمداي٦مُ ،مـ ظمالل اقمؽماومٝمؿ سمسقري٦م وًمبٜم٤من
اًمتٜم٤مزل اًمذي ضم٤مء ُمـ ىمبؾ اًمسقريلم
قمؼمت قمٜمف اعمٕم٤مهدة اًمسقري٦م اًمٗمرٟمسٞم٦م ذم 9
يمدوًمتلم ُمٜمٗمّمٚمتلم ُمست٘مٚمتلم ،وهذا ُم٤م ّ

أيٚمقل 1996م ،اًمتل طمدّ دت احلدود اًمسقري٦م اًمنمىمٞم٦م ،أي اقمؽموم٧م ضٛمٜم ً٤م سمّمٞمٖم٦م
ًمبٜم٤من اًمٙمبػم( ،)78واًمتل ومرضٝم٤م آٟمتداب اًمٗمرٟمز.
ٍ
ًمّمٞمٖم٦م ًمالًمت٘م٤مء ُم٤م سملم اًمٓمقائػ اًمتل يتٙمقن ُمٜمٝم٤م
وسمرز ُمـ هذا اعم١ممتر شمٞم٤مر دقم٤م
ًمبٜم٤من؛ وذًمؽ سمٛمٜم٤مداشمف وُمٓم٤مًمبتف سمٕمدم شمٗمٙمٞمؽ دوًم٦م ًمبٜم٤من سمحدوده٤م ُمٜمذ  1أيٚمقل
1992م ،سمؾ اًمدقمقة ًمتسقي٦م ُمـ ىمبؾ مجٞمع اًمٓمقائػ ،واعمٓم٤مًمب٦م سم٤مؾمت٘مالل ًمبٜم٤من
سم٤مًمٙم٤مُمؾ ،وُم ّثؾ هذا اًمتٞم٤مر ُمـ ىمبؾ ُمسٚمٛمل ًمبٜم٤من ،و ُي َٕمدّ هذا شمٖمػم ًا يمبػم ًا ذم ُمقىمػ
سمِمٙمؾ ٍ
ٍ
يمبػم قمـ ُمٓمٚم٥م اًمدقمقة إلقم٤مدة ُمٜم٤مـم٘مٝم٤م إمم
اًمٓم٤مئٗم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سمؽماضمٕمٝم٤م
اًمداظمؾ اًمسقري ،ودقم٧م إلجي٤مد شمسقي٦م ؾمٞم٤مؾمٞم٦م سملم ـمقائػ ًمبٜم٤من ،شمْمٛمـ سم٘م٤مء
اجلٛمٝمقري٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م سمِمٙمٚمٝم٤م اعمٕمٚمـ ُمٜمذ 1992م.
وأسمرز ُمـ ُم ّثؾ هذا اًمتٞم٤مر ،طمزب اًمٜمداء اًمٚمبٜم٤مين ،وآل اًمّمٚمح ،وأسمرزهؿ :يم٤مفمؿ
ٍ
ُمس٤مطم٦م
وشم٘مل اًمديـ اًمّمٚمح ،واسمـ قمٛمٝمام ري٤مض اًمّمٚمح( ،)79اًمذيـ ؾمٕمقا إلجي٤مد

ٍ
ضمديدة ًمٚمٕمٛمؾ ُمع اًمتٞم٤مرات اعمٜم٤مدي٦م سم٤مًمتسقي٦م سملم اًمٓمقائػ اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م مجٞمٕمٝم٤م( ،)80وىمد

و ِّىمٕم٧م اعمٕم٤مهدة اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م اًمٗمرٟمسٞم٦م ذم  19شمنميـ أول 1996م ،وذًمؽ سمٕمد
ضؿ قمدد ًا
ُمٗم٤موض٤مت ذم سم٤مريس ّ
شمزقمٛمٝم٤م رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م إُمٞمؾ إدة ،سمٛمِم٤مريم٦م وومد َّ
ُمـ اًمٜمقاب ،أسمرزهؿ زقمٞمؿ اعمٕم٤مرض٦م ذم اعمجٚمس ،اًمٜم٤مئ٥م سمِم٤مرة اخلقري ،وأسمرز ُم٤م
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شمْمٛمٜمتف اعمٕم٤مهدة ،هق أن يب٘مك آٟمتداب ًمثالصم٦م أقمقام ،صمؿ ُي٘مبؾ ًمبٜم٤من ذم قمّمب٦م
ّ
إُمؿ يمدوًم٦م ذات ؾمٞم٤مدة ،وأن شمٙمقن ُمدة اعمٕم٤مهدة ( )95ؾمٜم٦م ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمتجديد ،وأن
احلؼ سم٤مٓطمتٗم٤مظ سم٘مقات قمسٙمري٦م ،وىمد ص٤مدق قمٚمٞمٝم٤م جمٚمس اًمٜمقاب
يٙمقن ًمٗمرٟمس٤م ّ
سمت٤مريخ  17شمنميـ أول 1996م(.)81
ٍ
ويمتٕمبػم قمـ اخلالوم٤مت اًمسٞم٤مؾمٞم٦م سملم اًمٓمقائػ اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م ،وم٘مد شمِمٙمّٚم٧م شمٞم٤مرات
ؾمٞم٤مؾمٞم٦م ًمبٜم٤مٟمٞم٦م اؾمتٜمدت ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من إمم ظمٚمٗمٞم٤مهت٤م اًمٓم٤مئٗمٞم٦م ،طمقل ؿمٙمؾ
وُمّمػم ًمبٜم٤من اجلٖمراذم واًمسٞم٤مد ،وسمدا ذًمؽ ُمـ ظمالل ىمٞم٤مم اعمسٞمحٞملم اعمقارٟم٦م (أو
آؾمت٘مالًمٞملم) سمت٠مؾمٞمس ُُمٜمٔمٛم٦م قمسٙمري٦م شمدقمك سم٤مؾمؿ طمزب اًمٙمت٤مئ٥م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م،
واًمتل شم١مُمـ سمرضورة اًمتٛمسؽ سم٤مًمٙمٞم٤من اًمٚمبٜم٤مين ،وىم٤مم اعمسٚمٛمقن سمت٠مؾمٞمس جمٚمس
اؾمتِم٤مري يدقمك (اًمٜمج٤مدة) قم٤مم 1997م؛ هبدف شمٜمسٞمؼ ُمٓم٤مًمبٝمؿّ ،إٓ َّ
أن رضورات
اًمتٕم٤مون سملم خمتٚمػ اعمٙمقٟم٤مت اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م ،سمدت شمتْمح ،ظمّمقص ً٤م َّ
ٛمر اًمدوًم٦م
وأن ُقم َ
ً
واىمٕمٞم٦م(.)82
أصبح يزيد قمغم مخس٦م قمنم قم٤مُم ً٤م ،واًمٙمٞم٤من اًمٚمبٜم٤مين أصبح أيمثر
 . 8جـ ،نثُاٌ خالل انحشب انعانًٛح انثاَٛح ٔحرٗ االعرقالل
 . 8جـ :1 ،نثُاٌ خالل انحشب انثاَٛح:

ُأقمٚمٜم٧م إطمٙم٤مم اًمٕمرومٞم٦م ذم ًمبٜم٤من ُمٜمذ  91أيٚمقل 1999م؛ وذًمؽ ٓهتامم
وشمؿ هتٛمٞمش
اًمٗمرٟمسٞملم سمت٠مُملم وؾم٤مئؾ اًمدوم٤مع وشم٠مُملم احل٤مضم٤مت اًمرضوري٦مَّ ،
وو ِضٕم٧م اًمّمح٤موم٦م وآشمّم٤مٓت واًمٜمِم٤مط اًمسٞم٤مد
صالطمٞم٤مت رئٞمس اًمدوًم٦مُ ،
حت٧م اًمرىم٤مسم٦م اًمّم٤مرُم٦م(.)83
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وسمٕمد ؾم٘مقط ومرٟمس٤م سمٞمد إعم٤من وىمٞم٤مم طمٙمقُم٦م ذم ومٞمٌم اعمقاًمٞم٦م ًمألعم٤من ،و ِّىمٕم٧م
هدٟم٦م ومرٟمسٞم٦م أعم٤مٟمٞم٦م  99طمزيران 1999م ،وضٕم٧م سمٛمقضمبٝم٤م مجٞمع اعمستٕمٛمرات وُمـ
ضٛمٜمٝم٤م ًمبٜم٤من سمٞمد دول اعمحقر ،وقم ّٞمٜم٧م طمٙمقُم٦م ومٞمٌم ُمٗمقض ً٤م ؾم٤مُمٞم ً٤م ضمديد ًا ًمسقري٦م
وًمبٜم٤من ،ومل يٙمـ ُمقىمػ اًمٚمبٜم٤مٟمٞملم واضح ً٤م ؾمٞم٤مؾمٞم ً٤م إزاء هذه اًمٔمروف ،ظمّمقص ً٤م
وًمٙمـ سمريٓم٤مٟمٞم٤م سمٕمد ومِمؾ طمريم٦م رؿمٞمد قم٤مزم اًمٙمٞمالين ذم
طمٚمٗم٤مء ومرٟمس٤م ذم ًمبٜم٤من(،)84
َّ
اًمٕمراق ،أظمذت شمستٕمدّ ًمٚمتخ ّٚمص ُمـ طمٙمقُم٦م ومٞمٌم ذم ًمبٜم٤من وؾمقري٦م ،وم٠مقمٚمٜم٧م ذم
 8طمزيران 1991م قمزُمٝم٤م سم٤مًمتٕم٤مون ُمع طمٙمقُم٦م ومرٟمس٤م احلرة ،سم٤مًمتخٚمص ُمـ ٟمٗمقذ
سح سمف اجلٜمرال
ىمقات اعمحقر ذم اعمٜمٓم٘م٦م ،وأ ّيده٤م سمذًمؽ اًمتٍميح اًمٗمرٟمز اًمذي ّ
ووزقم٧م ُمٜم٤مؿمػم
اًمٗمرٟمز يم٤مشمرو  ،Catrouxواعم١م ّيد ومٞمف اؾمت٘مالل ؾمقري٦م وًمبٜم٤منِّ ،
قمغم اًمبٚمديـ ظمالل قمٛمٚمٞم٦م حتريرمه٤م ُمـ ىمبؾ ضمٞمقش احلٚمٗم٤مء (ومرٟمس٤م احلرة
َ
آؾمت٘مالل اًمٚمبٜم٤مين ًمٙمس٥م شمٕم٤مـمػ اًمتٞم٤مرات اًمسٞم٤مؾمٞم٦م اًم٘مقُمٞم٦م
وسمريٓم٤مٟمٞم٤م) ،شم١م ِّيدُ
واًمداقمٞم٦م إمم آؾمت٘مالل ،وشمدقمق اًمِمٕمبلم ًمٚمقىمقف سمج٤مٟم٥م طمريمتٝمام اًمٕمسٙمري٦م
سمتحرير اًمبٚمديـ( ،)85واًمتل اٟمتٝم٧م سم٤مؾمتسالم اًم٘مقات اًمٗمرٟمسٞم٦م اعمقاًمٞم٦م حلٙمقُم٦م
ومٞمٌم وشمقىمٞمٕمٝم٤م قمغم اشمٗم٤مىمٞم٦م قمٙم٤م ذم 1991م ،وسمٛمقضمبٝم٤م خت ّٚم٧م ىمقات ومٞمٌم قمـ
وشمؿ آشمٗم٤مق سملم ومرٟمس٤م وسمريٓم٤مٟمٞم٤م ذم  99متقز
ؾمقري٦م وًمبٜم٤من ًمّم٤مًمح احلٚمٗم٤مءَّ ،
1991م ،أن ّ
شمتقمم ومرٟمس٤م اإلدارة اعمدٟمٞم٦م ذم ؾمقري٤م وًمبٜم٤من ،سمٞمٜمام شمٙمقن اإلدارة
اًمٕمسٙمري٦م ًمّم٤مًمح سمريٓم٤مٟمٞم٤م(.)86
 . 8ج :8 ،اعرشاف فشَغا تاعرقالل نثُاٌ:

أقمٚمـ اجلٜمرال يم٤مشمرو ذم  96شمنميـ اًمث٤مين 1991م ،اؾمت٘مالل ًمبٜم٤من ،سمنمط
لم أًمٗمرد ٟم٘م٤مش( )87رئٞمس ً٤م ًمٚمجٛمٝمقري٦م،
اًمتٗم٤موض ُمع ومرٟمس٤م ًمٕم٘مد ُمٕم٤مهدة ُمٕمٝم٤م ،و ُقم ِّ َ
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واقمؽموم٧م ٌ
دول قمديد ٌة هبذا آؾمت٘مالل ،وأسمرزه٤م سمريٓم٤مٟمٞم٤م (وشمب٤مدًم٧م ؾمقري٦م وًمبٜم٤من
آقمؽماف سم٤مٓؾمت٘مالل)(.)88
وًمٙمـ ومرٟمس٤م رأت َّ
أن اؿمتداد اعمٕم٤مرض٦م ًمسٞم٤مؾم٤مهت٤م آٟمتداسمٞم٦م سمٚمبٜم٤من ،وُمٓم٤مًمب٤مت
َّ
سمٕمض اعمحسقسملم قمٚمٞمٝم٤م ،وأسمرزهؿ اًمبٓمريريمٞم٦م اعم٤مروٟمٞم٦م ،سم٢مقم٤مدة إوض٤مع
ً
إض٤موم٦م ًمٚمْمٖمط اًمؼميٓم٤مين واعمتٛمثؾ سمبٕمثتٝم٤م اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م ذم سمػموت،
اًمدؾمتقري٦م ًمٚمبالد،
ه
احلرة ذم  9آب 1999م
يمؾ ذًمؽ أوم٣م وسمٕمد قمدة أطمداث إمم أن أقمٚمٜم٧م ومرٟمس٤م ّ
ُمققمد ًا إلضمراء آٟمتخ٤مسم٤مت اًمتل ٟمجح ومٞمٝم٤م اًمتٞم٤مر آؾمت٘مالزم ،واٟمتخ٥م جمٚمس
ػ ري٤مض اًمّمٚمح سمٛمٜمّم٥م رئٞمس
اًمٜمقاب سمِم٤مرة اخلقري رئٞمس ً٤م ًمٚمجٛمٝمقري٦م ،و ُيم ِّٚم َ
ًمٚمحٙمقُم٦م( ،)89واًمّمٚمح ُمـ همػم حمسقسملم قمغم اًمتٞم٤مر اعمقازم ًمٗمرٟمس٤م ،ظمّمقص ً٤م وأٟمَّف
ٌ
قمٛمٞم٘م٦م ،وًمٕم٥م دور ًا ؾمٞم٤مؾمٞم ً٤م سمٛم٘م٤موُم٦م
أطمد اًمقـمٜمٞملم اًمذي شمرسمٓمٝمؿ سمسقري٦م رواسم ُط
آٟمتداب اًمٗمرٟمز(.)90
 .8جـ :9 ،انًٛثاق انٕطُٔ ٙاالعرقالل انهثُاَ:ٙ

ُمع اؾمتتب٤مب إُمر ًمرئ٤مؾم٦م سمِم٤مرة اخلقري وطمٙمقُم٦م ري٤مض اًمّمٚمحُُ ،م ِّثٚم٧م
قمؼم قمـ إرادة
اًمٓم٤مئٗمت٤من اًمرئٞمسٞمت٤من ذم ًمبٜم٤من ذم اًمٜمٔم٤مم اًمسٞم٤مد ،وم٤معمٜمّم٥م اًمرئ٤مد ّ
اًمٓم٤مئٗم٦م اعم٤مروٟمٞم٦م ،ذم طملم رئ٤مؾم٦م اًمقزارة قمـ اًمٓم٤مئٗم٦م اإلؾمالُمٞم٦م (اًمسٜمٞم٦م) ،ويم٤من
أسمرز ُم٤م ؾمٕم٧م ًمف احلٙمقُم٦م هق شمٕمديؾ اًمدؾمتقر سم٘مّمد إهن٤مء اًم٘مٞمقد اًمتل ومرضٝم٤م
آٟمتداب ،وُمٜمح آؾمت٘مالل ؿمٙم ً
ال دؾمتقري ً٤م وىم٤مٟمقٟمٞم ً٤م( ،)91سمتّمٛمٞمؿ طمٙمقُمل
ؿمجع احلٙمقُم٦م قمغم اعميض هبذا
وُمٓم٤مًمب٤مت اًمِمٕمبٞم٦م ودوًمٞم٦م ،أسمرزه٤م ُمـ سمريٓم٤مٟمٞم٤م ،ممّ٤م ّ
اإلضمراء( ،)92وىمد ومِمٚم٧م اعمس٤مقمل اًمٗمرٟمسٞم٦م ذم إطمب٤مط ضمٚمس٦م جمٚمس اًمٜمقاب ذم 8

اًمٜمقاب اعمقاًمقن ًمٚمسٞم٤مؾم٤مت اًمٗمرٟمسٞم٦م،
شمنميـ اًمث٤مين 1999م ،واًمتل شمٖم ّٞم٥م قمٜمٝم٤م
ُ
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واختذ اعمجٚمس ومٞمٝم٤م ىمرارات ُقمدّ ت ُمـ اًمدؾمتقر ٓهمٞم٦م مجٞمع اعمقاد اًمتل دمٕمؾ ُمـ
ومرٟمس٤م ُمرضمٕمٞم٦م إلدارة اًمدوًم٦م ،أو ص٤مطمب٦م ؾمٚمٓم٦م ذم اًم٘مرار اًمٚمبٜم٤مين( ،)93ويم٤مٟم٧م ر ّدة
اًمٗمٕمؾ اًمٗمرٟمسٞم٦م سم٘مٞم٤مم ُمٜمدوهب٤م اًمس٤مُمل سم٤مًمقيم٤مًم٦م ضم٤من هٚمٚمق ــ اعمٜمدوب اًمٗمرٟمز
يم٤مشمرو يم٤من ذم اجلزائر ــ سمقىمػ اًمٕمٛمؾ سم٤مًمدؾمتقر ،وشمٕمٚمٞم٘مف ّ
وطمؾ اعمجٚمس اًمٜمٞم٤ميب،
وشمبٕمف سم٘مرار سمتٕمٞملم إُمٞمؾ إدة رئٞمس ً٤م ًمٚمجٛمٝمقري٦م ،وذًمؽ ذم  9شمنميـ أول 1999م.
ومت ّثٚم٧م ر ّدة اًمٗمٕمؾ اًمٗمرٟمسٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م سمٛمدامه٦م ُمٜمزل رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م ورئٞمس
احلٙمقُم٦م ،وقمدد ُمـ اًمقزراء ،واقمت٘م٤مهلؿ ،وذًمؽ ذم ومجر  11شمنميـ اًمث٤مين 1999م،
وشمــؿ ؾمجٜمٝمؿ ذم ىمٚمٕم٦م راؿمٞم٤م ،ممّ٤م ؾم ّب٥م ردة ومٕمؾ ؿمٕمبٞم٦م هم٤مضب٦م ،وىم٤مم أقمْم٤مء ُمـ
َّ
جمٚمس اًمٜمقاب سم٤مٓضمتامع ذم ىمري٦م سمِم٤مُمقن( ،)94وُمِمٙمّٚملم ُم٤م يِمبف طمٙمقُم٦م اإلٟم٘م٤مذ
اًمقـمٜمل اًمِمٕمبٞم٦م ،وراومْملم اًم٘مرار اًمٗمرٟمز سمتٕمٞملم إُمٞمؾ إدة رئٞمس ً٤م ًمٚمجٛمٝمقري٦م،
واقمت٘م٤مل رئٞمسٝمؿ وطمٙمقُمتٝمؿ اعمٜمتخبلم ،وم٘م٤مُمقا سمتبديؾ أًمقان اًمٕمٚمؿ اًمٚمبٜم٤مين،
وآشمٗم٤مق قمغم اعمٜم٤مداة سمٕمدم دومع اًمرضائ٥م إمم اخلزيٜم٦م ،وقمدم آقمؽماف سم٠مي وصمٞم٘م٦م
يقىمٕمٝم٤م إُمٞمؾ إدة ،وؿمٙمّؾ جمٚمس وـمٜمل ًمتٜمٔمٞمؿ طمريم٦م ُم٘م٤موُم٦م ُمسٚمح٦م ذم اعمقاضمٝم٤مت
قمٛم٧م أٟمح٤مء اعمدن اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م(.)95
اًمِمٕمبٞم٦م اًمتل ّ
وخلِمٞم٦م سمريٓم٤مٟمٞم٤م ُمـ اٟمٗمج٤مر اعمقىمػ ذم اعمٜمٓم٘م٦م ،و ّعم٤م سمدأت سمقادر اًمثقرة اعمسٚمح٦م
اؾمتٛمر ًمٖم٤مي٦م  99شمنميـ اًمث٤مين
شمٔمٝمر ذم ًمبٜم٤من قمغم اقمت٘م٤مل اًمزقمامء اًمٚمبٜم٤مٟمٞملم ،واًمذي
ّ
1999م ،أومرضم٧م اًمسٚمٓم٤مت اًمٗمرٟمسٞم٦م قمـ اعمٕمت٘مٚملم ،وًمٞمٕمتؼم هذا اًمٞمقم اًمبداي٦م
احل٘مٞم٘مٞم٦م ٓؾمتٙمامل ُم٘مقُم٤مت آؾمت٘مالل واًمدوًم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م(.)96

97

يشاجع انفصم األٔل
( )1اعمٚمؽ ومٞمّمؾ سمـ احلسلم (1889م – 1999م) :هق ومٞمّمؾ سمـ احلسلم سمـ قمكم احلسٜمل اهل٤مؿمٛمل ،ويم٤من
ٟم٤مئب ً٤م قمـ ضمده ذم جمٚمس اًمٜمقاب اًمٕمثامين قم٤مم 1919م ،وقمْمق مجٕمٞم٦م اًمٗمت٤مة اًمٕمرسمٞم٦م اًمّسي٦م ،واؿمؽمك ذم
اًمثقرة اًمٕمرسمٞم٦م اًمٙمؼمى قم٤مم 1916م ،وٟمقدي سمف ُمٚمٙم ً٤م قمغم ؾمقري٤م ذم  8آذار 1992م ،ورطمؾ قمٜمٝم٤م سمٕمد
اطمتالل اًمٗمرٟمسٞملم هل٤م (ًمٚمٛمزيد اٟمٔمر :ظمػم اًمديـ اًمزريمكمُ ،مقؾمققم٦م إقمالم ،صمامٟمٞم٦م جمٚمدات ،دار
اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم ،سمػموت ،1992 ،ج ،5ص ،165وؾمٞمِم٤مر ًمف :اًمزريمكم ،إقمالم.
(ُ )2مٕمريم٦م ُمٞمسٚمقن ( 95متقز1992م) :هل اعمٕمريم٦م اًمتل ضمرت سملم ضمٞمش اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمسقري٦م
واجلٞمش اًمٗمرٟمز ،وأسمرز أصمر هل٤م :اٟمتٝم٤مء اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمسقري٦م ( 1992 – 1918م) ،حت٧م طمٙمؿ
ٍ
ٍ
ضمديدة هل ُمرطمٚم٦م آٟمتداب
طم٘مب٦م
اعمٚمؽ ومٞمّمؾ ودظمقل اًم٘مقات اًمٗمرٟمسٞم٦م ًمسقري٦م ،واسمتداء
اًمٗمرٟمزً ،مٚمٛمزيد راضمع :صبحل اًمٕمٛمريُ ،مٞمسٚمقن هن٤مي٦م قمٝمدُ ،مٜمِمقرات ري٤مض اًمريس ًمٚمٙمت٥م
واًمٜمنم ،طً ،1مٜمدن1991 ،م ،ص  199وُم٤م سمٕمده٤مٓ ،طم٘م ً٤م :اًمٕمٛمريُ ،مٞمسٚمقن.
( )3اًمنميػ طمسلم سمـ قمكم (1859م –  :)1991هق احلسلم سمـ قمكم سمـ حمٛمد قمبد اعمٕملمُ ،مـ أطمٗم٤مد أيب
ٟمٛمل اسمـ سمريم٤مت احلسٜمل اهل٤مؿمٛمل ،وهق أول ُمـ ٟم٤مدى ذم اًمٕمرب سم٤مٓؾمت٘مالل قمـ اًمٕمثامٟمٞملم ،وهنض
سمثقرة قمغم اًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م قم٤مم1916م ،وسمقيع ذم قمامن سم٤مخلالوم٦م قم٤مم 1999م ،وًم ّ٘م٥م سم٠مُمػم اعم١مُمٜملم،
وختغم قمـ اًمٕمرش قم٤مم 1999م ًمّم٤مًمح اسمٜمف إيمؼم قمكم ،ودومـ ُمـ سمٕمد ووم٤مشمف قم٤مم 1991م ذم اًم٘مدس،
ًمٚمٛمزيد :اًمزريمكم ،إقمالم ،ج ،9ص.952 -999
( )4قمكم حم٤مومٔم٦م ،شم٤مريخ إردن اعمٕم٤مس :قمٝمد اإلُم٤مرة (1996 – 1991م) ،طُ ،9مريمز اًمٙمت٥م إردين،
قمامن1989 ،م ،ص ،92وؾمٞمِم٤مر ًمف :اعمح٤مومٔم٦م ،شم٤مريخ ،قمبداهلل سمـ احلسلم ،أصم٤مر اًمٙم٤مُمٚم٦م ،اًمدار
اعمتحدة ًمٚمٜمنم ،ط ،9سمػموت 1979 ،م ،ص .156وؾمٞمِم٤مر إًمٞمف ٓطم٘م ً٤م ،قمبد اهلل ،أصم٤مر ،وعمٓم٤مًمٕم٦م
ٟمص اعمٜمِمقر ،راضمع :قمبد اعمجٞمد اًمِمٜم٤مق ،شم٤مريخ إردن وطمْم٤مرشمف ،وزارة اًمث٘م٤موم٦م ،قمامن9219 ،م،
وؾمٞمِم٤مر ًمف :اًمِمٜم٤مق ،شم٤مريخ.
( )5قمبد اًمقه٤مب اًمٙمٞم٤مزم ،اعمقؾمققم٦م اًمسٞم٤مؾمٞم٦م 6 ،أضمزاء ،اعم١مؾمس٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمدراؾم٤مت واًمٜمنم ،سمػموت،
1989مُ ،م٩م ،9ص 127وؾمٞمِم٤مر ٓطم٘م ً٤م :اًمٙمٞم٤مزم ،اعمقؾمققم٦م.
( )6حمٛمد قمبد اًم٘م٤مدر ظمريس٤مت ،إردٟمٞمقن واًم٘مْم٤مي٤م اًمقـمٜمٞم٦م واًم٘مقُمٞم٦م ،دراؾم٦م ذم اعمقىمػ اًمِمٕمبل (1918

–  1999م) ،وزارة اًمث٘م٤موم٦م ،قمامن9228 ،م ،ص ( )95 91وؾمٞمِم٤مر ٓطم٘م ً٤م :ظمريس٤مت ،إردٟمٞمقن،
وًمٚمٛمزيد قمـ هذه اًمٗمؽمة راضمع :ه٤مين طمقراين ،اًمؽميمٞم٥م آىمتّم٤مدي آضمتامقمل ًمنمق ٕردن:
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ُم٘مدُم٤مت اًمتٓمقر اعمِمقة (1952 -1991م)ُ ،مٜمٔمٛم٦م اًمتحرير اًمٗمٚمسٓمٞمٜمٞم٦مُ ،مريمز إسمح٤مث ،سمػموت،
ط1978 ،1م ،ص  – 91ص  ،52وؾمٞمِم٤مر ٓطم٘م ً٤م :طمقراين ،اًمؽميمٞم٥م.
( )7ظمػم اًمديـ اًمزريمكم ،قم٤مُم٤من ذم قمامن ،اعمٓمبٕم٦م اًمٕمرسمٞم٦مُ ،مٍم 1995 ،م ،ص -6ص ،7وؾمٞمِم٤مر ٓطم٘م ً٤م:
اًمزريمكم ،قم٤مُم٤من ،اًمِمٜم٤مق ،شم٤مريخ ،ص  ،167وًمٚمٛمزيد اٟمٔمر :طمٜم٤من ُمٚمٙم٤موي ،اًمت٤مريخ آضمتامقمل
عمديٜم٦م قمامن (1997- 1991م) رؾم٤مًم٦م ديمتقراه همػم ُمٜمِمقرة ،ىمسؿ اًمت٤مريخ ،اجل٤مُمٕم٦م إردٟمٞم٦م ،قمامن،
9221م ،ص  167وُم٤م سمٕمد.
( )8ضمريدة اًمبِمػم اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م ،ع1992/9/15 ،9691 :م ،ص ،9وهل حمٗمقفم٦م ذم ُمٙمتب٦م اجل٤مُمٕم٦م إردٟمٞم٦م.
( )9وٟمستقن شمنمؿمؾ ( :)1965 -1879وهق ؾمٞم٤مد ،ورضمؾ دوًم٦م سمريٓم٤مين ،وسمدأ طمٞم٤مشمف اًمٕمٛمٚمٞم٦م ذم
(اخلدُم٦م اًمٕمسٙمري٦م ذم اهلٜمد ،يمقسم٤م ،واًمسقدان ،واؾمتٚمؿ قمدة وزارات ذم اًمٗمؽمة (1928م1999-م)
أسمرزه٤م :اًمداظمٚمٞم٦م واًمذظم٤مئر واعمستٕمٛمرات ورئٞمس ًمٚمقزراء ظمالل احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،وشم٘م٤مقمد ُمـ
احلٞم٤مة اًمسٞم٤مؾمٞم٦م ؾمٜم٦م 1969م ،اًمٙمٞم٤مزم ،اعمقؾمققم٦مُ ،م٩م  ،1ص.791
( )10هرسمرت صٛمقئٞمؾ (1872م  :)1969-ؾمٞم٤مد سمريٓم٤مين هيقدي ،وأول ُمٜمدوب ؾم٤م ٍم قمغم ومٚمسٓملم،
وآُمـ سمٗمٙمرة إجي٤مد وـمٜمل ىمقُمل ًمٚمٞمٝمقد ذم ومٚمسٓملم ،طمٞم٨م ؾم٤مهؿ سم٢مجي٤مد وقمد سمٚمٗمقر ،اًمٙمٞم٤مزم،
اعمقؾمققم٦مُ ،م٩م  ،9ص .791
( )11اًمزريمكم ،قم٤مُم٤من ،ص ،97وأيْم ً٤مُ :مٜمٞم٥م اعم٤ميض وؾمٚمٞمامن اعمقؾمك ،شم٤مريخ إردن ذم اًم٘مرن اًمٕمنميـ،
ط ،1قمامن 1959م ،ص – 199ص ،195وؾمٞمِم٤مر ٓطم٘م ً٤م :اعمقؾمك ،شم٤مريخ.
( )12قمقين قمبد اهل٤مدي (1972-1888م) :ؾمٞم٤مد قمريب ومٚمسٓمٞمٜمل ،قمٛمؾ حم٤مُمٞم ً٤م وشمٕمٚمؿ ذم سمػموت
وإؾمت٤مٟم٦م ،وأهنك دراؾم٦م احل٘مقق ذم سم٤مريس ،وهق ُمـ ُم١مؾمز مجٕمٞم٦م اًمٗمت٤مة اًمٕمرسمٞم٦م (1911م) ،وىمد
ؿم٤مرك ذم اضمتامقم٤مت ُم١ممتر اًمّمٚمح (1919م) ،وذم اًمٗمؽمة ُم٤م سملم 1995م1998 -م ،قمٛمؾ حم٤مُمٞم ً٤م ذم
اًم٘مدس ،صمؿ ُقم ّلم ؾمٗمػم ًا ًمألردن ذم ُمٍم سملم قم٤مُمل 1951م – 1955م ،ووزير ًا ًمٚمخ٤مرضمٞم٦م إردٟمٞم٦م
قم٤مم 1956م ،وسم٘مل رئٞمس ً٤م ًمٚمجٜم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م جل٤مُمٕم٦م اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م ُمٜمذ 1958م وطمتك ووم٤مشمف ،وًمٚمٛمزيد
راضمع :اًمزريمكم ،إقمالمُ ،م٩م ،5ص ،98وقمـ طمٞم٤مشمف اًمسٞم٤مؾمٞم٦م ،راضمع :ظمػمي٦م ىم٤مؾمٛمٞم٦مُ ،مذيمرات
قمقين قمبد اهل٤مديُ ،مريمز دراؾم٤مت اًمقطمدة اًمٕمرسمٞم٦م ،سمػموت9229،م ،وؾمٞمِم٤مر ٓطم٘م ً٤م :ىم٤مؾمٛمٞم٦م،
ُمذيمرات.
( )13اعمقؾمك ،شم٤مريخ إردن ،ص ،198اًمزريمكم ،قم٤مُم٤من ،ص ،199وطمقل ُم١ممتر اًم٘مدس راضمع :أجمد أمحد
اًمزقمبل :هرسمرت صٛمقئٞمؾ وشم٠مؾمٞمس إُم٤مرة ذىمل إردن (1995-1992م)ُ ،مريمز اًمٙمت٤مب
إيم٤مديٛمل ،قمامن9229 ،م ،ص  ،126وُم٤م سمٕمدهـ٤م.
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( )14رؿمٞمد ـمٚمٞمع (1877م – 1996م) :رؿمٞمد سمـ قمكم سمـ طمسـ سمـ ٟم٤مصٞمػ ُمـ آل ـمٚمٞمعُ ،مقاًمٞمد ىمرى
اًمِمقف سمٚمبٜم٤من ،وهق ُم١مؾمس اإلدارة (احلٙمقُم٦م) إومم ذم ذىمل إردن ،ويٕمتؼم ُمـ رضم٤مل اجلٝم٤مد
واإلدارة اًم٘مقُمٞملم ،وُمـ ُمقاًمٞمد اًمِمقف (ًمبٜم٤من) ،وشمس ّٚمؿ قمدة ُمٜم٤مص٥م إداري٦م ذم اًمٕمٝمد اًمٕمثامين،
وسمٕمد ُمٞمسٚمقن طمٙمؿ قمٚمٞمف سم٤مإلقمدام همٞم٤مسمٞم ً٤م ُمـ ىمبؾ ومرٟمس٤م ،وسمٕمد أن أقمٗمل ُمـ ُمٜمّمبف ذم ذىمل إردن
هم٤مدر إمم ُمٍم ،طمٞم٨م اشمّمؾ سم٤مًمقـمٜمٞملم اًمسقريلم ،واٟمْمؿ ًمٚمثقرة اًمسقري٦م 1995م ،وُم٤مت ُمريْم ً٤م
ظمالل اًمثقرة ،ودومـ ذم ىمري٦م ؿمبٙم٤م سمجبؾ اًمدروزً .مٚمٛمزيد اٟمٔمر :اًمزريمكم ،إقمالمُ ،م٩م ،9ص-99
صٟ ،95مجٞم٥م اًمبٕمٞمٜمل ،رضم٤مل ُمـ سمالدي ،دار اًمرحي٤مين ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ،سمػموت ،1989 ،ص ،89
ٓ ،86طم٘م ً٤م :اًمبٕمٞمٜمل ،رضم٤مل.
(ُ )15مٕمـ أسمق ٟمقار ،شم٤مريخ اعمٛمٚمٙم٦م إردٟمٞم٦م اهل٤مؿمٛمٞم٦م ،ىمٞم٤مم وشمٓمقر إُم٤مرة ذق إردن 1992 ،م –
1999م ،ضمزأيـٟ ،منم ضمريدة اًمرأي ،قمامن9222 ،م ،ضمـ  ،1ص .72وؾمٞمِم٤مر ٓطم٘م ً٤م :أسمق ٟمقار،
شم٤مريخ.
( )16دائرة اعمٓمبققم٤مت واًمٜمنم ،اًمقزارات إردٟمٞم٦م (1991م – 1989م) ،قمامن1989،م ،وؾمٞمِم٤مر ٓطم٘م ً٤م:
اًمقزارات إردٟمٞم٦م ،اعمقؾمك ،شم٤مريخ ،ص ،159وًمٚمٛمزيد اٟمٔمر قمبد احلٚمٞمؿ ُمٜم٤مع اًمٕمدوان ،اًمتٕمددي٦م
اًمسٞم٤مؾمٞم٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م إردٟمٞم٦م اهل٤مؿمٛمٞم٦م ( ،)1989 -1991ضمزأيـ ،قمامن ،دار اًمراي٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع،
9228م ،ضمـ ،1ص – 86ص ،87وؾمٞمِم٤مر ٓطم٘م ً٤م :اًمٕمدوان ،اًمتٕمددي٦م.
( )17اجلٜمرال همقرو (1996 – 1867م) :ضمٜمرال ومرٟمز ظمدم ذم اًمسٚمؽ آؾمتٕمامري اًمٗمرٟمز ،وقمٛمؾ
ُمٗمقض ً٤م ؾم٤مُمٞم ً٤م ذم ؾمقري٤م ( ،)1999-1919قمٛمؾ ظمالهل٤م قمغم إهن٤مء احلرب ُمع شمريمٞم٤م ذم يمٚمٞمٙم٤م ،وىمٛمع
ووضمف إٟمذار ًا إمم اعمٚمؽ ومٞمّمؾ وظم٤مض ُمٕمريم٦م ُمٞمسٚمقن
احلريم٤مت اًمقـمٜمٞم٦م اعمٜم٤موئ٦م ًمالطمتالل اًمٗمرٟمزّ ،
واٟمتٍم ،ودظمؾ دُمِمؼ صمؿ طمٚم٥م ،وأسمرز ىمراراشمف هق شم٠مؾمٞمس دوًم٦م ًمبٜم٤من اًمٙمبػم ،وطم٤مول شم٘مسٞمؿ
ؾمقري٦م إمم مخس٦م دويالت ـم٤مئٗمٞم٦م .راضمع :اًمٙمٞم٤مزم ،اعمقؾمققم٦م ضمـ  ،9ص ،977وًمٚمٛمزيد اٟمٔمر :ؾمٛمػم
قمٓم٤م اهلل ،ضمٜمرآت اًمنمق ،دور اًمٕمسٙمريلم إضم٤مٟم٥م ذم اًمٕم٤ممل اًمٕمريب سملم احلرسملم ،دار اًمس٤مىمل،
سمػموت ،1995 ،ص  – 81ص ،89يِم٤مر ًمف ٓطم٘م ً٤م :قمٓم٤مهلل ،ضمٜمرآت.
( )18قمكم حم٤مومٔم٦م ،اًمٕمالىم٤مت إردٟمٞم٦م اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م ُمـ شم٠مؾمٞمس اإلُم٤مرة وطمتك إًمٖم٤مء اعمٕم٤مهدة 1991م -
 ،1957دار اًمٜمٝم٤مر ،سمػموت ،1979 ،ص ،92وؾمٞمِم٤مر ٓطم٘م ً٤م :حم٤مومٔم٦م ،اًمٕمالىم٤مت ،اعمقؾمك ،شم٤مريخ،
ص –168ص ،179ص.158
( )19اًمزريمكم ،قم٤مُم٤من ،ص.187
( )20اعمقؾمك ،شم٤مريخ ،ص – 169ص .169
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( )21ضمريدة اًمنمق اًمٕمريب ،ع1999/9/ 99 ،18:م ،ص + 1ص ،9اعمقؾمك ،شم٤مريخ ،ص ،919قمبد اهلل
اًمٕمس٤مفُ ،م٤مضمد اًمٕمدوان (1996 –1899م) ُمسػمشمف ودوره ذم احلٞم٤مة اًمسٞم٤مؾمٞم٦م إردٟمٞم٦م ،رؾم٤مًم٦م
ديمتقراه همػم ُمٜمِمقرة ،ىمسؿ اًمت٤مريخ ،اجل٤مُمٕم٦م إردٟمٞم٦م ،قمامن9229 ،م ،ص .65
( )22زهػم همٜم٤ميؿ وضمقرج ـمريػ :أظمب٤مر ووصم٤مئؼ أردٟمٞم٦م ذم صحٞمٗم٦م ومٚمسٓملم ( ،)1998–1999ضمزأيـ،
ُمٙمتب٦م اًمِمب٤مب ،قمامن9221 ،م ،ج ،1ص – 59ص ،58وؾمٞمِم٤مر ٓطم٘م ً٤م :ـمريػ ،أظمب٤مر ،اعمقؾمك،
شم٤مريخ ،ص.997 -996
( )23اًمٕمدوان ،اًمتٕمددي٦م ،ضمـ ،1ص  ،88اعمقؾمك ،شم٤مريخ ،ص ،188وًمٚمٛمزيد قمـ اًمبٜمقد اعمٚمٖم٤مة ُمـ صؽ
آٟمتداب اٟمٔمر :حم٤مومٔم٦م ،اًمٕمالىم٤مت ،ص – 99ص .96
( )24قمبد اهلل ،إصم٤مر ،ص – 172ص.179
( )25اًمِمٜم٤مق ،شم٤مريخ ،ص ،181وعمراضمٕم٦م ٟمص اعمٕم٤مهدة اٟمٔمر :أسمق ٟمقار ،شم٤مريخ ،ضمـ ،1ص – 969ص
.969
( )26قمبد اعمجٞمد اًمِمٜم٤مق ،اعمدظمؾ إمم شم٤مريخ إردن وطمْم٤مرشمف ،ط ،9قمامن ،9229 ،ص – 195ص .196
وؾمٞمِم٤مر ٓطم٘م ً٤م :اًمِمٜم٤مق ،اعمدظمؾ ،حم٤مومٔم٦م ،شم٤مريخ ،ص ،69حم٤مومٔم٦م ،اًمٕمالىم٤مت ،ص – 67ص،68
وعمٓم٤مًمٕم٦م ٟمص اًم٘م٤مٟمقن إؾم٤مد راضمع :ـمريػ ،أظمب٤مر ،ضمـ ،1ص.197
( )27قمكم حم٤مومٔم٦م ،اًمٗمٙمر اًمسٞم٤مد ذم ذق إردن 9 ،أضمزاء ،قمامن ،وزارة اًمث٘م٤موم٦م9211 ،م ،ضمـ ،1
ص ،995وؾمٞمِم٤مر ٓطم٘م ً٤م :حم٤مومٔم٦م ،اًمٗمٙمر اًمسٞم٤مد.
( )28طمسلم اًمٓمراوٟم٦م (1951-1875م) :هق طمسلم سمـ حمٛمد سمـ ضمؼميؾ اًمٓمراوٟم٦م ،وًمد ذم اًمٙمرك وشمٕم ّٚمؿ
وقملم قم٤مم 1929م ىم٤مضٞم ً٤م ذم حمٙمٛم٦م اًمٙمرك ،صمؿ
ذم يمتّ٤مهب٤م وطمّمؾ قمغم إضم٤مزة ذم احل٘مقق ُمـ إؾمت٤مٟم٦مّ ،
رئٞمس ً٤م ًمبٚمديتٝم٤م ،وأ ّيد اًمثقرة اًمٕمرسمٞم٦م اًمٙمؼمى ،وهق قمْمق احلٙمقُم٦م اعم١ماسمٞم٦م اًمتل ىم٤مُم٧م ذم اًمٙمرك سمٕمد
اهنٞم٤مر ممٚمٙم٦م ومٞمّمؾ ،وشمرأس اعم١ممتر اًمقـمٜمل قم٤مم 1998م ،وقمْمق اعمجٚمس اًمتنميٕمل اًمث٤مين قمـ اًمٙمرك
1991مً ،مٚمٛمزيد اٟمٔمر :ومقزي اخلٓمب٤مء ،طمسلم اًمٓمراوٟم٦م :رئٞمس اعم١ممترات اًمقـمٜمٞم٦م إردٟمٞم٦م ،وقمْمق
اعمج٤مًمس اًمتنميٕمٞم٦م إردٟمٞم٦م ،دار إسمرار ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ،قمامن9229 ،م ،ص – 11ص .98
(ٟ )29مص اعمٞمث٤مق ،راضمع :اًمِمٜم٤مق ،شم٤مريخ ،ص – 189ص ،191أسمق ٟمقار ،شم٤مريخ ،ص – 979ص.982
( )30حم٤مومٔم٦م ،اًمٗمٙمر ،ضمـ  ،9ص  ،969اعمقؾمك ،شم٤مريخ ،ص – 92ص.91
( )31شمقومٞمؼ أسمق اهلدى (1899م1956-م)ُ :مقاًمٞمد قمٙم٤م ،وشمٕم ّٚمؿ ذم إؾمٓمٜمبقل صمؿ ؾمٙمـ ذىمل إردن،
ّ
وشمٕمرض قمغم
وشمقمم رئ٤مؾم٦م اًمقزارة إردٟمٞم٦م أيمثر ُمـ (ُ )19مرة واهتؿ سمٛمقآة اًمسٞم٤مؾم٦م اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦مّ ،
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أصمره٤م عمح٤موٓت اهمتٞم٤مل ،وىمد اقمتزل اًمٕمٛمؾ اًمسٞم٤مد سمٕمد اعمرض وُم٤مت اٟمتح٤مر ًا قم٤مم 1956م،
اًمزريمكم ،إقمالم ،م ،9ص.99
( )32اعمقؾمك ،شم٤مريخ ،ص ،957ص ،969ص ،967حم٤مومٔم٦م ،اًمٗمٙمر اًمسٞم٤مد ،ضمـ ،9ص.192
( )33ظمٚمٞمؾ احلج٤مج ،شم٤مريخ إطمزاب اًمسٞم٤مؾمٞم٦م إردٟمٞم٦م ذم قمٝمد اإلُم٤مرة ،قمامن9221 ،م ،ص-19
ص ،19وؾمٞمِم٤مر ٓطم٘م ً٤م :احلج٤مج ،إطمزاب.
( )34حم٤مومٔم٦م ،اًمٗمٙمر اًمسٞم٤مد ،ضمـ ،9ص.72
( )35اعمقؾمك ،شم٤مريخ ،ص – 991ص .999
( )36حمٛمد صبحل أسمق همٜمٞمٛم٦م1929( :م 1972-م) ُمقاًمٞمد إرسمد ،وشمٕمٚمؿ ذم دُمِمؼ صمؿ إؾمت٤مٟمبقل ،ودرس
ٓطم٘م ً٤م ذم أعم٤مٟمٞم٤م طمٞم٨م أصدر قم٤مم 1999م جمٚم٦م اعمٞمث٤مق ،وٟمٗمل إمم دُمِمؼ ٔرائف اًمسٞم٤مؾمٞم٦م اعمتٓمروم٦م قم٤مم
وقملم قم٤مم 1969م ؾمٗمػم ًا ًمألردن ذم ؾمقري٤مً ،مٚمٛمزيد اٟمٔمر :طمسـ
1997م ،وقم٤مد قم٤مم 1962مّ ،
ص٤مًمح قمثامن ،أمحد اًمِمقسمٙمل ،رضم٤مٓت ُمع اعمٚمؽ قمبد اهللُ ،م١مؾمس اعمٛمٚمٙم٦م إردٟمٞم٦م اهل٤مؿمٛمٞم٦م،
ُمٜمِمقرات وزارة اًمث٘م٤موم٦م ،قمامن1995 ،م ،ص – 89ص ،126وؾمٞمِم٤مر ٓطم٘م ً٤م :طمسـ قمثامن،
رضم٤مٓت.
( )37حم٤مومٔم٦م ،اًمٗمٙمر ،ضمـ ،1ص.126
( )38حم٤مومٔم٦م ،اًمٗمٙمر ،ضمـ ،1ص.126
( )39حم٤مومٔم٦م ،اًمٕمالىم٤مت ،ص.126
( )40قمبد اعمجٞمد اًمِمٜم٤مق ،اًمت٤مريخ اًمسٞم٤مد ًمٚمٕمالىم٤مت إردٟمٞم٦م اًمسقري٦م ُمٜمذ آؾمت٘مالل وطمتك قم٤مم
1976مُ ،مٜمِمقرات جلٜم٦م شم٤مريخ إردن ،قمامن1996 ،م ،صٓ ،95طم٘م ً٤م :اًمِمٜم٤مق ،اًمٕمالىم٤مت،
حم٤مومٔم٦م ،اًمٕمالىم٤مت ص ،126ص.127
( )41حم٤مومٔم٦م ،اًمٗمٙمر ،ج  ،1ص ،922اًمِمٜم٤مق ،شم٤مريخ ،ص .996
( )42اعمقؾمك ،شم٤مريخ ،ص ،926ص ُ ،929مٚمػ وصم٤مئؼ رأي إُم٦م وُم٘مررات اعمج٤مًمس اًمبٚمدي٦م ،سم٢مقمالن
اؾمت٘مالل اعمٛمٚمٙم٦م إردٟمٞم٦م اهل٤مؿمٛمٞم٦م ،دائرة اعمٙمتب٦م اًمقـمٜمٞم٦م.
( )43اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م ،ع1996/5/95 ،861:م ،ص9
(44) Meir Zamir ،The Formarion of Modern Lebanon
 zamir ،formation.وؾمٞمِم٤مر ًمف ٓطم٘م ً٤م Croo Helm ،London ،1985 ،p47 ،p48.

ضٛم٧م إًمٞمف آىمْمٞم٦م إرسمٕم٦م (طم٤مصبٞم٤م،
(ً )45مبٜم٤من اًمٙمبػم :هق اعمّمٓمٚمح اًمذي أـمٚمؼ قمغم ًمبٜم٤من سمٕمد أن ّ
راؿمٞم٤م ،سمٕمٚمبؽ ،واًمب٘م٤مع) ،وسمٕمض أرايض وٓي٦م سمػموت ذم اًمٕمٝمد اًمٕمثامين ،إض٤موم٦م عمديٜمتل ـمراسمٚمس
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وقمٙم٤مر ،سمٞمٜمام اصٓمٚمح قمغم شمسٛمٞم٦م ُمتٍمومٞم٦م ضمبؾ ًمبٜم٤من ذم طمدوده٤م اعمٕمرووم٦م ذم اًمٕمٝمد اًمٕمثامين ،وهل
ضمبؾ ًمبٜم٤من (اعمتٍمومٞم٦م) سمٚمبٜم٤من اًمّمٖمػم ،وًمٚمٛمزيد اٟمٔمر :اًمٙمٞم٤مزم ،اعمقؾمققم٦م ،م  ،6ص – 99ص .95
( )46طم٤مصبٞم٤م :شم٘مع ضمٜمقب ًمبٜم٤من ،وشمبٕمد قمـ سمػموت  119يمؿ ،وأصؾ آؾمؿُ he spayyeمـ اًمّسي٤مٟمٞم٦م،
وشمٕمٜمل ُمٕم٤مُمؾ اخلزف واًمٗمخ٤مر ،وومٞمٝم٤م يمثػم ُمـ يٜم٤مسمٞمع اعمٞم٤مه ،قمٗمٞمػ سمٓمرس ُمره٩مُ ،مقؾمققم٦م اعمدن
واًم٘مرى اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م ،اقمرف ًمبٜم٤من ،اعمٓمبٕم٦م إهٚمٞم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م 12،جمٚمدات ،سمػموت ،1979،م ،9ص
 –119صٓ .115طم٘م ً٤مُ :مره٩مُ ،مقؾمققم٦م.
( )47راؿمٞم٤م :شم٘مع ضمٜمقب ًمبٜم٤من ،وشمبٕمد قمـ سمػموت  85يمؿ ،وأصؾ اًمتسٛمٞم٦م رسي٤مين rishayeوومٞمٝم٤م ىمٚمٕم٦م
ُمِمٝمقرة سمٜم٤مه٤م إُمراء اًمِمٝم٤مسمٞمقن ،وذم شم٤مريخ ًمبٜم٤من احلدي٨م ارشمبٓم٧م اًم٘مٚمٕم٦م سمٛمٕمريم٦م آؾمت٘مالل،
طمٞم٨م ُؾم ِج َـ ومٞمٝم٤م اًمرئٞمس سمِم٤مرة اخلقي ورئٞمس احلٙمقُم٦م ري٤مض اًمّمٚمح ،وم٤مىمؽمن اؾمؿ اًم٘مٚمٕم٦م
سم٤مٓؾمت٘مالل ،اٟمٔمرُ :مره٩مُ ،مقؾمققم٦مُ ،م٩م ،5ص  - 989ص .989
( )48اًمب٘مـ٤مع :ؾمٝمؾ يٜمبسط سملم ؾمٚمسٚمتل اجلب٤مل اًمنمىمٞم٦م واًمٖمرسمٞم٦م ،وجيري ومٞمف هنرا اًمٚمٞمٓم٤مين واًمٕم٤ميص،
ويٕمتؼم ُمـ أظمّم٥م اعمٜم٤مـمؼ اًمزراقمٞم٦م ذم سمالد اًمِم٤مم ،اٟمٔمر :أمحد قمبده اًمٕمجٛمل ،اًمب٘م٤مع سملم ًمبٜم٤من
وؾمقري٦م 1996 -1918م ،رؾم٤مًم٦م ديمتقراه همػم ُمٜمِمقرة ،ىمسؿ اًمت٤مريخ ،ضم٤مُمٕم٦م دُمِمؼ ،يمٚمٞم٦م أداب،
9225م ،صٓ ،197طم٘م ً٤م :اًمٕمجٛمل ،اًمب٘م٤مع.
( )49سمٕمٚمبؽ :وهل شمتبع حم٤مومٔم٦م وشمبٕمد  85يمؿ قمـ سمػموت ،وأصؾ آؾمؿ رسي٤مين ُمـ  belأي ص٤مطم٥م أو
رب ،وآؾمؿ اًمث٤مين ٕطمد إصٜم٤مم ،وي٘م٤مل َّ
رب
إن آؾمؿ ؾم٤مُمل ُمريم٥م  bel – beaaأي ّ
ُم٤مًمؽ أو ّ
ؾمامه٤م اًمروُم٤من ُمديٜم٦م اًمِمٛمس ،وأىمدم قمريب ذيمره٤م إذظمري واسمـ طمقىمؾ ذم ُمٜمتّمػ
اًمب٘م٤مع ،ذم طملم ّ
اًم٘مرن اًمٕم٤مذ ،وذم اًمٕمٍم احلدي٨م ًمٕمب٧م دور ًا ُمٝم ًام قمغم صٕمٞمد اًمٜمِم٤مط اًمث٘م٤مذم سمتٜمٔمٞمؿ اعمٝمرضم٤مٟم٤مت
اًمدوًمٞم٦مً ،مٚمٛمزيد اٟمٔمرُ :مره٩م ،اعمقؾمققم٦مُ ،م٩م ،9ص – 952ص.975
( )50ؿمٗمٞمؼ ضمح٤مُ ،مٕمريم٦م ُمّمػم ًمبٜم٤من ذم قمٝمد آٟمتداب اًمٗمرٟمز (ُ ،)1996 – 1918مٙمتب٦م رأس سمػموت،
ط ،9سمػموت1995 ،م ،ص -995ص ،922وؾمٞمِم٤مر ٓطم٘م ً٤م :ضمح٤مُ ،مٕمريم٦م ،وأيْم ً٤مُ :مسٕمقد
اخلقٟمدً ،مبٜم٤من اعمٕم٤مسُ :مِمٝمد شم٤مرخيل وؾمٞم٤مد قم٤مم ،اعمقؾمققم٦م اًمت٤مرخيٞم٦م اجلٖمراومٞم٦م ،ضمديدة اعمتـ،
ًمبٜم٤من9221،م ،ص ،196وؾمٞمِم٤مر ٓطم٘م ً٤م :اخلقٟمدً ،مبٜم٤من ،وًمٚمٛمزيد اٟمٔمر :قمبد اهلل أيب قمبد اهلل ،شم٤مريخ
اعمقارٟم٦م وُمسٞمحٞمل اًمنمق قمؼم اًمٕمّمقر ،مخس٦م أضمزاء ،دار ُمٚمٗم٤مت1997 ،م ،ضمـ  ،9ص ،196
ٓطم٘م ً٤م :أيب قمبد اهلل ،اعمقارٟم٦م.
( )51اخلقٟمدً ،مبٜم٤من ،ص  – 199ص  ،192ومٞمٚمٞم٥م طمتل ،شم٤مريخ ًمبٜم٤من ُمٜمذ أىمدم اًمٕمّمقر إمم قمٍمٟم٤م
احل٤مرض ،دار اًمث٘م٤موم٦م ،سمػموت ،ط1956 ،1م ،ص – 596ص  ،597وؾمٞمِم٤مر ٓطم٘م ً٤م :طمتل ،شم٤مريخ
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ًمبٜم٤من ،ؾم٤مُمل اًمّمٚمحً ،مبٜم٤من اًمٕمب٨م اًمسٞم٤مد واعمّمػم اعمجٝمقل ،دار اًمٜمٝم٤مر ،ط ،9سمػموت9229 ،م،
ص ،51وؾمٞمِم٤مر ٓطم٘م ً٤م :اًمّمٚمحً ،مبٜم٤من اًمٕمب٨م ،وعمٓم٤مًمٕم٦م ٟمص اًم٘مرار راضمع :قمبد اًمٕمزيز ؾمٚمٞمامن
ٟمقار ،وصم٤مئؼ أؾم٤مؾمٞم٦م ُمـ شم٤مريخ ًمبٜم٤من احلدي٨م (1992-1517م) ضم٤مُمٕم٦م سمػموت اًمٕمرسمٞم٦م،
سمػموت1979،م ،ص ،599وؾمٞمِم٤مر ٓطم٘م ً٤مٟ :مقار ،وصم٤مئؼ ،وعمٓم٤مًمٕم٦م ٟمص ظمٓم٤مب همقرو راضمع:
ضمريدة اًمبِمػم ،ع ،5928 :شم٤مريخ ،1997/9/ 92:ص.p 92 ،formation ،zamir ،9
( )52ضمح٤مُ ،مٕمريم٦م ،ص  ،996اخلقٟمدً ،مبٜم٤من ،ص ،192اًمٕمجٛمل ،اًمب٘م٤مع ،ص -197ص.198
( )53ومقاز اًمٓمراسمٚمز ،شم٤مريخ ًمبٜم٤من احلدي٨م ُمـ اإلُم٤مرة إمم اشمٗم٤مق اًمٓم٤مئػ ،ري٤مض اًمريس ًمٚمٙمت٥م واًمٜمنم
واًمتقزيع ،سمػموت9228 ،م ،ص ،152وؾمٞمِم٤مر ٓطم٘م ً٤م :اًمٓمراسمٚمز ،شم٤مريخ ًمبٜم٤من ،وًمٚمٛمزيد قمـ هذه
اًمت٘مسٞمامت وشمٓمقره٤م اٟمٔمر :قم٤مـمػ قمٞمد وآظمرونُ ،مقؾمققم٦م ًمبٜم٤من شم٤مريخ وؾمٞم٤مؾم٦م وطمْم٤مرة سملم
إُمس واًمٞمقم ،وُمـ آٟمتداب إمم آؾمت٘مالل 12 ،أضمزاء ،أو شمقيمريس ،سمػموت ،ضمـ ،12ص– 92
ص  ،99وؾمٞمِم٤مر ٓطم٘م ً٤م :قمٞمدُ ،مقؾمققم٦م.
(ً )54م ٚمٛمزيد وُمٕمروم٦م آظمتالوم٤مت سملم اعمجٚمس اًمتٛمثٞمكم واًمٚمجٜم٦م اإلداري٦م ،اٟمٔمر :ضمح٤مُ ،مٕمريم٦م ،ص-995
ص.996
( )55اًمٓمراسمٚمز ،شم٤مريخ ًمبٜم٤من ،ص ،152اخلقٟمدً ،مبٜم٤من ،ص – 199ص  ،199وًمٚمٛمزيد طمقل هذه اًمٚمج٤من
واعمج٤مًمس وأقمْم٤مئٝم٤م واٟمتامئٝمؿ اًمٓم٤مئٗمل ،راضمعٟ :م٤مضمل يمريؿ احلٚمق ،طمٙم٤مم ًمبٜم٤من ُمٜمذ  1992إمم
1982مُ ،م١مؾمس٦م ظمٚمٞمٗم٦م ًمٚمٓمب٤مقم٦م ،سمػموت1982 ،م ،ص -11ص ،15وؾمٞمِم٤مر إًمٞمف ٓطم٘م٤م :احلٚمق،
طمٙم٤مم.
( )56هٜمري دي ضمقومٜمٞمؾ :هق أول ُمٗمقض ؾم٤مُمل ومرٟمز ًمسقري٦م وًمبٜم٤من ُمدين ،وقمٛمؾ صح٤مومٞم ً٤م وؾمٞم٤مؾمٞم ً٤م،
وقمْمق ًا ذم جمٚمس اًمِمٞمقخ ،وىمد وم٤موض اإلٟمجٚمٞمز وًمبٜم٤مٟمٞمل اخل٤مرج ىمبؾ وصقًمف سمػموت ذم ( 9يم٤مٟمقن
إول  ،)1995ويم٤مٟم٧م أومم ُمٝم٤مُمف إمخ٤مد اًمثقرة اًمسقري٦م ،ودقم٤م إمم اًمسٚمؿ ُمع ومرٟمس٤م ،اٟمٔمر :اخلقٟمد،
ًمبٜم٤من ،ص.195
( )57ضمح٤مُ ،مٕمريم٦م ،ص – 969ص  ،968ص  ،975ص ،989قمٞمدُ ،مقؾمققم٦مُ ،م٩م ،12ص ،99اٟمٔمر:
اعمقؾمققم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ،هٞمئ٦م اعمقؾمققم٦م اًمٕمرسمٞم٦م 92 ،جمٚمد ،دُمِمؼ9226 ،مُ ،م٩م  ،16ص  – 921ص
.929
( )58طمتل ،شم٤مريخ ًمبٜم٤من ،ص.598
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( )59طمس٤من قمكم طمالقُ ،مذيمرات ؾمٚمٞمؿ قمكم ؾمالم (1998 -1868م) ُمع دراؾم٦م ًمٚمٕمالىم٤مت اًمٕمثامٟمٞم٦م
اًمٕمرسمٞم٦م ،اًمدار اجل٤مُمٕمٞم٦م ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم ،سمػموت1989 ،م ،ص ،999وؾمٞمِم٤مر ٓطم٘م ً٤م :طمالق،
ُمذيمرات ؾمالم ،ضمح٤مُ ،مٕمريم٦م ،ص – 975ص .989
( )60اًمٙمٞم٤مزم ،اعمقؾمققم٦م ،م  ،5ص .911
( )9اًمٙمٞم٤مزم ،اعمقؾمققم٦م ،م  ،5ص .911
( )61ؿم٤مرل دسم٤مس (1995-1888م) :ؾمٞم٤مد ًمبٜم٤مين وُمقفمػ إداري يمبػم ،وهق أول رئٞمس ًمٚمجٛمٝمقري٦م
اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م ذم قمٝمد آٟمتداب اًمٗمرٟمز ،شمٕمٚمؿ ذم إؾمت٤مٟم٦م صمؿ هرب إمم سم٤مريس عمقآشمف اًمسٞم٤مؾم٦م اًمٗمرٟمسٞم٦م،
يروج ُمٓم٤مًمب ً٤م سمٗمّمؾ ًمبٜم٤من قمـ اًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م ،وسمٕمد احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م إومم قم٤مد إمم
وُمـ هٜم٤مك أظمذ ّ
سمػموت طمٞم٨م قمٛمؾ حم٤مُمٞم ً٤م وُمستِم٤مر ًا ًمٚمٛمٗمقضٞم٦م اًمٗمرٟمسٞم٦م ومٞمٝم٤م ،وذم 1996/5/96م ٟمجح اعمٗمقض
اًمس٤مُمل سم٢مىمٜم٤مع جمٚمس اًمِمٞمقخ واًمٜمقاب سم٤مٟمتخ٤مسمف رئٞمس ً٤م ،وضمدّ دت رئ٤مؾمتف ذم 1997/9/97م ،وضمدّد
ًمف ومؽمة شمٕمٚمٞمؼ اًمدؾمتقر اًمٚمبٜم٤مين وًمٖم٤مي٦م 1999م ،وهق أرصمقذيمز وُمتزوج ُمـ ومرٟمسٞم٦م ،ذم سم٤مريس
1995م ،وًمٚمٛمزيد اٟمٔمر :اًمٙمٞم٤مزم ،اعمقؾمققم٦م ،م ،5ص.998
( )62احلٚمق ،طمٙم٤مم ،ص – 91ص .99
( )63يمامل اًمّمٚمٞمبل ،شم٤مريخ ًمبٜم٤من احلدي٨م ،دار اًمٜمٝم٤مر ،سمػموت ،ط1991 ،7م ،ص – 916ص 917ؾمٞمِم٤مر
ًمف ٓطم٘م ً٤م :اًمّمٚمٞمبل ،شم٤مريخ ،ضمح٤مُ ،مٕمريم٦م ،ص.927
( )64إُمٞمؾ إدة :)1999-1889( ،حم٤م ٍم ًمبٜم٤مينُ ،م٤مروين ،شمٕم ّٚمؿ ذم اجل٤مُمٕم٦م اًمٞمسققمٞم٦م ذم سمػموت ،وٟم٤مل إضم٤مزة
احل٘مقق ُمـ ومرٟمس٤م ،وشمس ّٚمؿ ُمٜمّم٥م حم٤مُمل ًمٚم٘مٜمّمٚمٞم٦م اًمٗمرٟمسٞم٦م ذم سمػموت وقمْمق اًمقومد اًمٚمبٜم٤مين اًمذي
ؾم٤مومر إمم ُم١ممتر اًمسالم ذم ومرٟمس٤م ًمٚمٛمٓم٤مًمب٦م سم٤مؾمت٘مالل ًمبٜم٤من قمـ ؾمقري٦م ،واٟمتخ٥م ٟم٤مئب ً٤م
ًمدورات1999،1999،1999:م ،وشمس ّٚمؿ رئٞمس جمٚمس اًمٜمقاب 1999م ،صمؿ رئٞمس ً٤م عمجٚمس اًمقزراء
أؾمس طمزب اًمٙمتٚم٦م اًمقـمٜمٞم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م وشمس ّٚمؿ رئ٤مؾم٦م
ُمـ  19شمنميـ أول 1999م امم  92آذار 1992مّ ،
اجلٛمٝمقري٦م ُمٜمذ  92يم٤مٟمقن اًمث٤مين 1996م وًمٖم٤مي٦م ٟ 9مٞمس٤من 1991م ،وشمقذم ذم  97أيٚمقل1999م،
احلٚمق ،طمٙم٤مم ،ص - 91ص ،99اٟمٔمر :اًمٙمٞم٤مزم ،اعمقؾمققم٦م ،م  ،1ص.995
( )65صالح اًمٕم٘م٤مد ،إزُم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م :أصقهل٤م وشمٓمقره٤م وأسمٕم٤مده٤م اعمختٚمٗم٦م ،اعمٜمٔمٛم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمؽمسمٞم٦م واًمث٘م٤موم٦م
واًمٕمٚمقمُ ،مٕمٝمد اًمبحقث واًمدراؾم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م ،دار همري٥م ،اًم٘م٤مهرة ،1978 ،صٓ ،188طم٘م ً٤م:
اًمٕم٘م٤مد ،إزُم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م ،واٟمٔمرُ :م٤مئػم زاُمػم ،اًمٙمٞم٤من اعمسٞمحل اًمٚمبٜم٤مين سملم اًمتّمقرواًمقاىمع ،شمرمج٦م:
ؾمٚمٞمؿ وم٤مرس ،دار اعمروج ،سمػموت1986 ،م ،صٓ ،172طم٘م ً٤م :زاُمػم ،اًمٙمٞم٤من.

95

( )66يمامل اًمّمٚمٞمبل ،سمٞمقت سمٛمٜم٤مزل يمثػمة ،دار ٟمقومؾ ،سمػموت1991 ،م ،ص – 59ص ٓ 58طم٘م ً٤م:
اًمّمٚمٞمبل ،سمٞمقت ،وطمقل ُمقىمػ اًمٜمخ٥م اإلؾمالُمٞم٦م ُمـ اًمٙمٞم٤من اًمٚمبٜم٤مين ،اٟمٔمر :قمّم٤مم يمامل ظمٚمٞمٗم٦م،
أسمح٤مث ذم شم٤مريخ ًمبٜم٤من اعمٕم٤مس ،داراجلٞمؾ ،سمػموت ،ط1985 ،1م ،صٓ ،985طم٘م ً٤م :ظمٚمٞمٗم٦م،
أسمح٤مث ،اٟمٔمر :أيب قمبد اهلل ،اعمقارٟم٦م ،ج ،9ص .196
( )67سمِم٤مرة اخلقريُ :مقاًمٞمد آب 1892م ذم ىمْم٤مء قم٤مًمٞم٦مُ ،م٤مروين ،شمٕمٚمؿ ذم اجل٤مُمٕم٦م اًمٞمسققمٞم٦م وٟم٤مل إضم٤مزة
احل٘مقق ُمـ ومرٟمس٤م وقمٛمؾ سمٕمد قمقدشمف ذم ُمٙمت٥م إُمٞمؾ أده (ٓطم٘م ً٤م أصبح أسمرز ظمّمقُمف اًمسٞم٤مؾمٞملم)،
و ُيٕمتؼم أول ُمسٞمحل ذم اًمنمق ٟم٤مل إضم٤مزة اًمٗم٘مف ،شمقمم رئ٤مؾم٦م حمٙمٛم٦م احل٘مقق ،واٟمتخ٥م ذم جمٚمس
اًمِمٞمقخ ًمدوريت 1996م و 1997م ،و ُقم ّلم وزير ًا ًمٚمداظمٚمٞم٦م ُمٜمذ  97أي٤مر  1996م وًمٖم٤مي٦م  5أي٤مر 1997

م ،ورئٞمس ً٤م ًمٚمقزراء ُمٜمذ  5أي٤مر  1997وطمتك  12آب 1998م ،وُمـ  9أي٤مر  1999م وًمٖم٤مي٦م  19شمنميـ
وأؾمس طمزب
أول 1999م ،واٟمتخ٥م ٟم٤مئب ً٤م ًمدورات  1999م و 1999م و  1997م و  1999مّ ،
اًمٙمتٚم٦م اًمدؾمتقري٦م ،ويٛمٙمـ شم٘مسٞمؿ ومؽمة شمقًمٞمف رئ٤مؾم٦م اجلٛمٝمقري٦م إمم صمالث ُمراطمؾ :إومم :آٟمتداب
ُمٜمذ  91أيٚمقل 1999م وًمٖم٤مي٦م  91شمنميـ اًمث٤مين  1999م ،واًمث٤مٟمٞم٦م :آؾمت٘مالل ُمٜمذ  99شمنميـ اًمث٤مين
1999م طمتك  99شمنميـ اًمث٤مين 1999م ،واًمث٤مًمث٦م :وهل "اًمتجديد"ُمٜمذ  99شمنميـ اًمث٤مين ،1999
وًمٖم٤مي٦م  18أيٚمقل 1959م ،وشمقذم قم٤مم 1969م ،احلٚمق ،طمٙم٤مم ،ص ،99وًمٚمٛمزيد :اًمٙمٞم٤مزم ،اعمقؾمققم٦م،
م  ،1ص .559
( )68اًمّمٚمٞمبل ،شم٤مريخ ،ص ،911ظمٚمٞمٗم٦م ،أسمح٤مث ،ص -199ص.199
( )69اًمّمٚمٞمبل ،شم٤مريخ ،ص ،995 -999واٟمٔمر :اًمٓمراسمٚمزً ،مبٜم٤من ،ص 162-158

( )70ضمح٤مُ ،مٕمريم٦م ،ص.952
( )71طمبٞم٥م سم٤مؿم٤م اًمسٕمدُ :مقاًمٞمد1866م ذم ىمْم٤مءقم٤مًمٞم٦مُ ،مسٞمحل ُم٤مروين ،وؿمٖمؾ قمدة ُمٜم٤مص٥م ذم اًمٕمٝمد
اًمٕمثامين ،أسمرزه٤مُ :مدير ٟم٤مطمٞم٦م ذم ضمبؾ ًمبٜم٤من ،صمؿ ُقم ّلم رئٞمس ً٤م عمجٚمس إدارة ضمبؾ ًمبٜم٤من ،وهق أول
لم
ؿمخص ُمسٞمحل ُُمٜمح ُمـ اًمب٤مب اًمٕم٤مزم ًم٘م٥م سم٤مؿم٤م ،وذم قمٝمد طمٙمقُم٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمسقري٦م ُقم ِّ َ
رس
طم٤ميم ًام قمغم ًمبٜم٤من سم٤مؾمؿ طمٙمقُم٦م اًمنميػ ،اٟمتخ٥م ٟم٤مئب ً٤م ًمدوريت  1999و 1999م ،و ُقم ّلم أُملم ّ
حل٤ميمؿ ًمبٜم٤من ذم  ،1999صمؿ اٟمتخ٥م رئٞمس ً٤م عمجٚمس اًمٜمقاب 1999م ،وذم اًمٗمؽمة سملم  19يم٤مٟمقن اًمث٤مين
رس اًمدوًم٦م ًمدوًم٦م طم٤ميمؿ ًمبٜم٤من اًمٙمبػم ،اٟمتخ٥م قمْمق ًا ذم
1995م ،وًمٖم٤مي٦م  99أي٤مر ُ 1996قم ِّ َ
لم أُملم ّ
جمٚمس اًمِمٞمقخ ًمدوريت  1996م و1997م ،وٟم٤مئب ً٤م ًمرئٞمس جمٚمس اًمِمٞمقخ  1996و 1997م ،و ُقم ّلم
رئٞمس ً٤م عمجٚمس اًمقزراء ُمـ  19آب 1998م ،وًمٖم٤مي٦م  19أي٤مر 1999م ،و ُقم ّلم رئٞمس ً٤م عمجٚمس اًمقزراء
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ـمٞمٚم٦م شمقًمٞمف اًمرئ٤مؾم٦م ُمـ  92يم٤مٟمقن اًمث٤مين 1999م ،وًمٖم٤مي٦م  92يم٤مٟمقن اًمث٤مين 1996م ،وذًمؽ سم٘مرار ُمـ
اعمٗمقض اًمس٤مُمل ،احلٚمق ،طمٙم٤مم ،ص – 95ص .97
( )72ضمح٤مُ ،مٕمريم٦م ،ص ،978اًمٓمراسمٚمزً ،مبٜم٤من ،ص – 158ص ،162اًمّمٚمٞمبل ،شم٤مريخ ،ص – 999ص
.995
(ً )73مٚمٛمزيد قمـ هذه إزُم٦م ،راضمع :اخلقٟمدً ،مبٜم٤من ،ص.198
( )74ضمح٤مُ ،مٕمريم٦م ،ص.952
( )75ضمح٤مُ ،مٕمريم٦م ،ص.952
( )76اًمٓمراسمٚمزً ،مبٜم٤من ،ص ،165وسم٤مًمٜمسب٦م إمم احلدود اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م وم٘مد اًمتل شمؿ حتديده٤م ُمـ ىمبؾ اجلٜمرال
همقرو وإقمالٟمف ًمبٜم٤من اًمٙمبػم ،واًمذي طمدّ د احلدود ًمدوًم٦م ًمبٜم٤من اًمٙمبػم ،إض٤موم٦م إمم آشمٗم٤مق سملم ومرٟمس٤م
وسمريٓم٤مٟمٞم٤م اعمُق ّىمع ذم / 9ؿمب٤مط 1999 /م ،واًمذي متّ٧م سمٛمقضم٥م جلٜم٦م ُمِمؽميم٦م طمدّ د  98قمالُم٦م
طمدودي٦م ،وًمٚمٛمزيد طمقل هذا اعمقضقع راضمعُ :مٜمذر حمدود ضم٤مسمر ،اًمنميط اًمٚمبٜم٤مين اعمحتؾُ ،مسٚمؽ
آطمتالل وُمس٤مرات اعمقاضمٝم٦م وُمّم٤مئر إه٤مزمُ ،م١مؾمس٦م اًمدراؾم٤مت اًمٗمٚمسٓمٞمٜمٞم٦م ،سمػموت1999 ،م،
ُمـ ص 6إمم ص.96
ضٛم٧م ُمدٟم ً٤م
( )77ي٘مّمد سمٛمسٚمٛمل اًمس٤مطمؾ هٜم٤مُ :مسٚمٛمل وٓي٦م سمػموت يمام يم٤مٟم٧م ذم اًمٕمٝمد اًمٕمثامين ،واًمتل ّ
ؾم٤مطمٚمٞم٦م هل :سمػموت ،ـمراسمٚمس ،صٞمدا ،صقرُ ،مرضمٕمٞمقن ،وإىمْمٞم٦م إرسمع اًمتل يم٤مٟم٧م ذم اًمٕمٝمد
اًمٕمثامين شمتبع وٓي٦م اًمِم٤مم.
( )78احلالقُ ،مذيمرات ؾمالم ،ص ،6اًمٓمراسمٚمزً ،مبٜم٤من ،ص ،165قمكم حمٛمد أهم٤م ،آدم٤مه٤مت اًمسٞم٤مؾمٞم٦م
ذم ًمبٜم٤من ( )1989–1992دراؾم٦م قمٚمٛمٞم٦م ُمقصم٘مف ُمع سمٞم٤من ُمقىمػ اعمسٚمٛملم ُمـ اًمٙمٞم٤من اًمٚمبٜم٤مينُ ،م١مؾمس٦م
اًمرؾم٤مًم٦م ،سمػموت1991،م ،صٓ ،86طم٘م ً٤م :أهم٤م ،آدم٤مه٤مت.
( )79ري٤مض اًمّمٚمح (1951-1899م) :ؾمٞم٤مد قمريب ورضمؾ دوًم٦م ًمبٜم٤مين ،وًمد ذم صقر ،ودرس احل٘مقق
ذم إ ؾمت٤مٟم٦م ،ويم٤من يٕمٛمؾ ًمّم٤مًمح اًمقطمدة واًم٘مقُمٞم٦م ذم اًمٕمٝمد اًمٕمثامين ،وٟمٗم٤مه إشمراك ُمع واًمده ظمالل
احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م إومم ،صمؿ رطمؾ إمم ُمٍم ،وقمٛمؾ قمغم اًمدقم٤مي٦م ًمٚمقطمدة اًمٕمرسمٞم٦م ذم أوروسم٤م ،وذًمؽ
واًمتػ طمقًمف اًمٕمديد ُمـ اًمقـمٜمٞملم،
ّ
ًمّم٤مًمح اؾمت٘مالل اعمنمق اًمٕمريب ،صمؿ قم٤مد إمم سمػموت قم٤مم 1995م،
ّ
وشمقمم رئ٤مؾم٦م اًمقزارة اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م قم٤مم 1999م ،وقمٛمؾ ُمع سمِم٤مرة اخلقري رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م قمغم شمٕمديؾ
اًمدؾمتقر ،واقمت٘مؾ ُمع اًمقزراء ذم ىمٚمٕم٦م راؿمٞم٤م ،صمؿ أومرج قمٜمٝمؿ ذم قمٝمد رئ٤مؾمتف ًمٚمحٙمقُم٦م ،أقمدم أٟمٓمقن
ؾمٕم٤مدة رئٞمس احلزب اًمسقري اًم٘مقُمل ،اًمٙمٞم٤مزم ،اعمقؾمققم٦م ،م ،9ص.867
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(ً )80مٚمٛمزيد اٟمٔمر :سم٤مشمريؽ ؾمٞمؾ ،ري٤مض اًمّمٚمح واًمٜمْم٤مل ُمـ أضمؾ آؾمت٘مالل اًمٕمريب ،شمرمج٦م :قمٛمر
إيقيب ،اًمدار اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٕمٚمقم ،سمػموت9221 ،م ،ص – 995صٓ ،998طم٘م ً٤م :ؾمٞمؾ ،ري٤مض
اًمّمٚمح ،احلالقُ ،مذيمرات ؾمالم ،ص.99
( )81اًمٓمراسمٚمز ،شم٤مريخ ًمبٜم٤من ،ص ،165اًمّمٚمٞمبل ،شم٤مريخ ،صُ ،992مٜمػم شم٘مل اًمديـ ،وٓدة واؾمت٘مالل،
دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم ،سمػموت1959 ،م ،ص ،99وؾمٞمِم٤مر ٓطم٘م ً٤م شم٘مل اًمديـ ،وٓدة واؾمت٘مالل.
( )82اًمّمٚمٞمبل ،سمٞمقت ،ص ،999اًمّمٚمٞمبل ،شم٤مريخ ،ص ،992وًمٚمٛمزيد :ؾمٞمؾ ،ري٤مض اًمّمٚمح ،ص– 521
ص.525
( )83اخلقٟمدً ،مبٜم٤من ،ص.156
( )84اخلقٟمدً ،مبٜم٤من ،ص.157
( )85اًمٓمراسمٚمز ،شم٤مريخ ًمبٜم٤من ،ص ،179اًمّمٚمٞمبل ،شم٤مريخ ،ص.992
( )86اخلقٟمدً ،مبٜم٤من ،ص – 158ص.159
( )87أًمٗمرد ٟم٘م٤مش (1886م – 1978م) :رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م اًمراسمعُ ،م٤مروين شمٕمٚمؿ ذم اجل٤مُمٕم٦م اًمٞمسققمٞم٦م ،صمؿ
لم
ٟم٤مل إضم٤مزة احل٘مقق ُمـ ومرٟمس٤م وقمٛمؾ ذم اًمسٞم٤مؾمٞم٦م ُمٕم٤مرض ً٤م ذم اًمٕمٝمد اًمٕمثامين ،وذم قمٍم آٟمتداب ُقم ِّ َ
رئٞمس ً٤م ًمٚمجٛمٝمقري٦م ،سم٤مإلض٤موم٦م ًمرئ٤مؾمتف عمجٚمس اًمقزراء ُمـ  99شمنميـ أول 1991م وًمٖم٤مي٦م  1يم٤مٟمقن
1991م ،طمٞم٨م سم٘مل ذم ُمٜمّم٥م رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م طمتك  18آذار 1999م ،واٟمتخ٥م ٟم٤مئب ً٤م قمـ سمػموت
ًمدوريت 1999م و1959م ،وشمس ّٚمؿ ذم اًمٗمؽمة ُم٤م سملم 1959م وًمٖم٤مي٦م ُ 1955مٜمّم٥م وزير اخل٤مرضمٞم٦م،
صمؿ وزير ًا ًمٚمٕمدل ،اًمٙمٞم٤مزم ،اعمقؾمققم٦مُ ،م٩م ،1ص.969 – 961
( )88اخلقٟمدً ،مبٜم٤من ،ص.162
( )89همس٤من أمحد قمٞمسك ،اًمٕمالىم٤مت اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م اًمسقري٦م ،ذيم٦م اعمٓمبققم٤مت ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ،سمػموت،
9227م ،ص – 192ص ،199وؾمٞمِم٤مر ٓطم٘م ً٤م :قمٞمسك ،اًمٕمالىم٤متً ،مٚمٛمزيد قمـ هذه اًمٗمؽمة راضمع:
اخلقٟمدً ،مبٜم٤من ،ص – 162ص .166
( )90قمبد اًمٕمزيز قمبد اًمٖمٜمل إسمراهٞمؿ ،دراؾم٦م قمـ اًمٕمالىم٤مت اًمسقري٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م طمتك قم٤مم  1958م ،ذم إزُم٦م
اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م :أصقهل٤م ،شمٓمقره٤م ،اعمٜمٔمٛم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمؽمسمٞم٦م واًمث٘م٤موم٦م واًمٕمٚمقمُ ،مٕمٝمد اًمبحقث واًمدراؾم٤مت
اًمٕمرسمٞم٦م1987،م ،ص.579
()91اًمّمٚمٞمبل ،شم٤مريخ ،ص .197 ،196
( )92قمـ اًمدور اًمؼميٓم٤مين راضمع :قمّم٤مم يمامل ظمٚمٞمٗم٦مُ ،مـ اعمٞمث٤مق اًمقـمٜمل إمم اجلالء 1996 – 1998م،
سمػموت ،1998 ،ص  – 99ص ٓ ،95طم٘م ً٤م :ظمٚمٞمٗم٦م ،اعمٞمث٤مق.
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( )93أمحد سمٞمْمقن ،ري٤مض اًمّمٚمح ذم زُم٤مٟمف ،دار اًمٜمٝم٤مر ًمٚمٜمنم ،سمػموت9211،م ،ص  – 199ص 195

وؾمٞمِم٤مر ٓطم٘م ً٤م :سمٞمْمقن ،ري٤مض اًمّمٚمح.
( )94سمِم٤مُمقن :ىمري٦م شمبٕمد قمـ سمػموت 18يمؿ ،وأصؾ اًمتسٛمٞم٦م رسي٤مين  Ber shamonسمٞم٧م اًمدرهؿ أو
ومــر إًمٞمٝم٤م ىمسؿ ُمـ اًمذيـ ـم٤مًمبقا
اًمٗمٚمس أو ُمٕمبد ؿمٛمقن ،واىمؽمن اؾمٛمٝم٤م سمٛمٕمريم٦م آؾمت٘مالل ،طمٞم٨م َّ
سم٤مٓؾمت٘مالل اًمت٤مم ،وؿمٙمّٚمقا ُم٤م يِمبف طمٙمقُم٦م إٟم٘م٤مذ وـمٜمل حللم ظمروج اًمرئٞمس سمِم٤مرة اخلقري ورئٞمس
وزرائف ،وومٞمٝم٤م رومع أول قمٚمؿ ًمالؾمت٘مالل قم٤مم 1999مً ،مٚمٛمزيد اٟمٔمرُ :مره٩مً ،مبٜم٤من ،ضمـ ،1ص 996

– .992
( )95ؾمٞمؾ ،ري٤مض اًمّمٚمح ،ص – 599ص ،592سمٞمْمقن ،ري٤مض اًمّمٚمح ،ص – 929ص ،929سمٞم٤مر
زي٤مدة ،اًمت٤مريخ اًمدسمٚمقُم٤مد ٓؾمت٘مالل ًمبٜم٤من ،سمػموت1969 ،م ،ص.121
( )96ؾمٞمؾ ،ري٤مض اًمّمٚمح ،ص – 519ص  ،596سمٞمْمقن ،ري٤مض اًمّمٚمح ،ص – 999ص.995

99

52

الفصل الثاني
العالقات األردنًة اللبنانًة
خالل الفترة

(1991م1998-م)

51

59

انفصم انثبوٍ
انعالقبث األردوُت انهبىبوُت

خالل انفتزة 1?81م1?8>-م

 :1عالقت انتُبر انقىمٍ انعزبٍ بىشأة اإلدارة األردوُت:
 . 1أ ،نجٕء انقٕي ٍٛٛانعشب إنٗ ششق ٙاألسدٌ تعذ يعشكح يٛغهٌٕ:

سمٕمد اهنٞم٤مر اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمسقري٦م (1918م ــ 1992م)ّ ،ادمف اًم٘مقُمٞمقن اًمذيـ
قمٛمٚمقا ومٞمٝم٤م ٟمحق اهلروب ُمـ إطمٙم٤مم اًمتل أصدره٤م آٟمتداب اًمٗمرٟمز ُمـ ظمالل
اعمجٚمس اًمٕمسٙمري اًمت٤مسمع ًمٚمجٞمش اًمٗمرٟمز ذم اًمنمق ،طمٞم٨م رأى اًمقطمدويقن
اًمسقريقن (اًم٘مقُمٞمقن) ُمـ يم٤موم٦م أىم٤مًمٞمؿ ؾمقري٦م اًمٓمبٞمٕمٞم٦م (ؾمقري٦م احل٤مًمٞم٦مً ،مبٜم٤من،
ذق إردن ،ومٚمسٓملم)َّ ،
سم٠من اًمسٞم٤مؾم٦م اًمٗمرٟمسٞم٦م ىمد ىمْم٧م قمغم آُم٤مهلؿ ،وطم ّٓمٛم٧م
رؤيتٝمؿ اًمٕمرسمٞم٦م اًمقطمدوي٦م ،سم٢مصداره٤م أطمٙم٤مُم ً٤م سم٤مإلقمدام ضد ُمـ قمٛمؾ ُمع اعمٚمؽ
ومٞمّمؾ ،وآُمـ سمٗمٙمرة اًمقطمدة اًمٕمرسمٞم٦م ُمـ اًمٚمبٜم٤مٟمٞملم وإردٟمٞملم واًمسقريلم
واًمٗمٚمسٓمٞمٜمٞملم(.)1
ويالطمظ ذم هذه اًمٗمؽمة وىمقف اًمٗمرٟمسٞملم ُمع اًمتٞم٤مرات آٟمٗمّم٤مًمٞم٦م (اًمٓم٤مئٗمٞم٦م)،
ودقمٛمٝم٤م ذم خمتٚمػ اعمٜم٤مـمؼ اًمتل ُأٟمٞمٓم٧م هب٤م سمٛمقضم٥م آشمٗم٤مىمٞم٤مت اعمقىمٕم٦م ُمع
ٍ
سمريٓم٤مٟمٞم٤م ،وشمبٜمّ٧م ومرٟمس٤م ّ
أؾم٤مس ـم٤مئٗمل ،وسمام يسٝمؿ
يمؾ ُمـ ٟم٤مدى سم٤مٟٓمٗمّم٤مل قمغم
سمخٚمؼ اًمتِمٔمل ،وىمد دمغم هذا ذم وىمقومٝم٤م ودقمٛمٝم٤م ًمٚمٜمزقم٦م آٟمٗمّم٤مًمٞم٦م اعم٤مروٟمٞم٦م،
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واًمتل سمحث٧م قمـ ٍ
ىمقة قمٔمٛمك شم١م ُِّمـ هل٤م ىمٞم٤مم ُمنموقمٝم٤م ،واعمتٛمثؾ سمدوًم٦م ًمبٜم٤من
اًمٙمبػم( ،)2ومح٤مرسم٧م ّ
يمؾ ُمتبٜمّل اًمٕم٘مٞمدة اًم٘مقُمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ،وهل ذم ًمبٜم٤من حتديد ًا ذات
ـم٤مسمع إؾمالُمل ،وي١م ّيده٤م يمثػم ُمـ اعمسٞمحٞملم ُمـ خمتٚمػ اًمٓمقائػ ،قمٛمٚمقا ضد
آٟمتداب اًمٗمرٟمز حتديد ًا ،ورومْمقا صٞمٖم٦م ًمبٜم٤من اًمٙمبػم(.)3
وُم٤م يستحؼ اإلؿم٤مرة إًمٞمف هق َّ
أن اًمٕمالىم٤مت إردٟمٞم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م مل شم٠مظمذ ؿمٙمٚمٝم٤م
اًمذي يٛمٜمحٝم٤م وصػ قمالىم٦م دوًم٦م سمدوًم٦م ذم هذه اًمٗمؽمةً ،مقىمق ِع يمال اًمدوًمتلم حت٧م
َّ
وٕن اعمٕم٤ممل احلدودي٦م واإلداري٦م مل شمٙمـ واضح٦م سمٕمد سمِمٙمؾ هن٤مئل ،وإٟمَّام
آٟمتداب،
يم٤مٟم٧م اًمٕمالىم٦م دمري ــ ويٛمٙمـ دراؾمتٝم٤م ــ ُمـ ظمالل آًمت٘م٤مءات ذم اًمرؤى اًمٕمرسمٞم٦م
شمٕمززت قمغم اعمستقى إردين ُمع ٟمِم٠مة اإلُم٤مرة،
اًم٘مقُمٞم٦م اًمقطمدوي٦م ،واًمتل ّ
وؿمٕم٤مرات إُمػم قمبد اهلل ودقمقاشمف ًمٚمقطمدة اًمٕمرسمٞم٦م ،وُمـ أؿمٙم٤مهل٤م دقمقشمف ًمٚمقطمدة
أؾمسٝم٤م إُمػم ومٞمّمؾ ،ومسٞم٤مىم٤مت
اًمسقري٦م وُمٜم٤مداشمف سم٤معمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمسقري٦م اًمتل ّ
اًمٕمالىم٦م إردٟمٞم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م ذم هذه اًمٗمؽمة ،شمبدأ ُمـ ُمٜمٓمٚمؼ اًمٗمٙمرة اًمقطمدوي٦م
(اًم٘مقُمٞم٦م) ،واًمتل مجٕم٧م إردٟمٞملم واًمٚمبٜم٤مٟمٞملم وهمػمهؿ ُمـ أىمٓم٤مر ؾمقري٦م اًمٙمؼمى
(ضٛمـ ُمٗمٝمقم ؾمقري٤م اًمٓمبٞمٕمٞم٦م).
 . 1ب ،حضب االعرقالل انعشتٔ ٙأثشِ ف ٙانعالقح ت ٍٛاألسدَٔ ٍٛٛانهثُاَ:ٍٛٛ

شمِمػم وصم٤مئؼ مجٕمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمٗمت٤مة

()4

واًمتل يٕمتؼم أقمْم٤مؤه٤م اهلٞمٙمؾ اًمتٜمٔمٞمٛمل

أؾمس اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمسقري٦م ،إمم ظمٓم٦م قمٛمؾ ومٞمام
حلزب آؾمت٘مالل اًمٕمريب ،اًمذي ّ
ّ
وشمتٚمخص
شمٕمرض٧م خلٓمر أضمٜمبل،
جي٥م ومٕمٚمف ،إذا أصبح٧م ؾمقري٦م ذم ظمٓمر ،أو ّ
هذه اخلٓم٦م سمت٠مًمٞمػ جلٜم٦م ُمريمزي٦م ذم إطمدى اًمبالد اًمسقري٦م ًمتٜمٔمٞمؿ إُمقر قمسٙمري ً٤م
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ُمـ أضمؾ اًمدوم٤مع قمـ اًمقـمـ ،وطمٗمظ إُمـ واإلدارة اًمٕمرومٞم٦م قمٜمد احل٤مضم٦م ،وأن
ُشمِمٙمّؾ قمّم٤مسم٤مت ُمـ اًمبدو ًمٚمدوم٤مع قمـ ؾمقري٦م.
شمتْمٛمـ شمِمٙمٞمؾ قمّم٤مسم٤مت سم٤مًمتٜمسٞمؼ ُمع أؿمخ٤مص أيمٗمٞم٤مء،
واطمتقت اخلُ ّٓم٦م سمٜمقد ًا
ّ
هدومٝم٤م إومٝم٤مم رؤؾم٤مء اًم٘مب٤مئؾ ظمٓمر اعمقىمػ وآشمٗم٤مق ُمٕمٝمؿ قمغم شم٘مديؿ اعمس٤مقمدة،
وأن يٙمقن ُمٙم٤من هذه اًمٚمجٜم٦م (أو اهلٞمئ٦م) اعمريمزي٦م ُمديٜم٦م سمػموت( ،)5وقمغم ُم٤م يبدو
وم٢من ّ
َّ
اعم٘مر هلذه اهلٞمئ٦م سمسب٥م آطمتالل اًمٗمرٟمز ،وًمٚمجقء
شمٕمذر أن شمٙمقن سمػموت هل ّ
سمٕمض ىمٞم٤مدات طمزب آؾمت٘مالل اًمٕمريب(( )6واعمٜمبثؼ قمـ مجٕمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمٗمت٤مة) إمم
ذق إردن ،واًمتل يم٤مٟم٧م ضمزء ًا ُمـ اًمبالد اًمسقري٦م اًمتل ؿمٙمّٚم٧م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م
اًمسقري٦م ،ىمد طمتّؿ جلقء اًمٙمثػم ممّـ صدرت سمح٘مٝمؿ أطمٙم٤مم ومرٟمسٞم٦م سم٤مإلقمدام إمم
ذق إردن ،ويم٤من ُمٕمٔمٛمٝمؿ ُمـ اعمٜمتسبلم حلزب آؾمت٘مالل اًمٕمريب ،وأظمذوا
يٜم ّٗمذوا اخل ّٓم٦م اًمتل رؾمٛمٝم٤م أقمْم٤مء اًمٕمرسمٞم٦م اًمٗمت٤مة ،واًمتل هؿ سمٓمبٞمٕم٦م احل٤مل أقمْم٤مء
ومٞمٝم٤م ،ذًمؽ َّ
أن جلقءهؿ ًمنمق إردن يٕمٜمل َّأهنؿ "أصبحقا ـمروم ً٤م ذم ىمْم٤مي٤مه
وُمّمػمه وضٞم٤مومتف ،إض٤موم ً٦م إمم يمقٟمف مل خيْمع إمم آٟمتداب اًمٗمرٟمز ،وإٟمام ًمٚمؼميٓم٤مين
اًمذي هق ًمٖم٤مي٦م اًمٚمحٔم٦م ُيٜمٔمر إًمٞمف يمحٚمٞمػ ًمٚمثقرة اًمٕمرسمٞم٦م اًمٙمؼمى"(.)7
وممّ٤م دمدر اإلؿم٤مرة إًمٞمفَّ ،
أن هذا اًمتٞم٤مر اًمسٞم٤مد اًمٕمريب (اًمقطمدوي) ،واًمذي
مجع إردٟمٞملم واًمٚمبٜم٤مٟمٞملم ،وهمػمهؿ ُمـ اًمسقريلم واًمٗمٚمسٓمٞمٜمٞملم وخمتٚمػ اًمٕمرب،
هق أٟمَّف مت ّٞم َز سمام يكم:
1ـ اعمٜم٤مداة سم٤مٓؾمت٘مالل واًمقطمدة اًمسقري٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م ،وضٛمـ احلدود اًمٓمبٞمٕمٞم٦م،
وًمٙمـ صدُم٦م ُمٞمسٚمقن وضٕم٧م هذا اًمتٞم٤مر
راومْم ً٤م آٟمتداب وراومْم ً٤م وقمد سمٚمٗمقر،
َّ
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أُم٤مم ُم١ماُمرة ىمٞمد اًمتٜمٗمٞمذ ،وهل :ؾم٤ميٙمس سمٞمٙمق وشمبٕمٞمتٝم٤م ،واعم٘مررات آؾمتٕمامري٦م
ُمٜمذ قم٘مد ُم١ممتر ؾم٤من ريٛمق(.)8
 9ـ إيامن ضمزء يمبػم ُمـ هذا اًمتٞم٤مر سم٤مًمدور اًم٘مٞم٤مدي ًمٚمنميػ طمسلم سمـ قمكم،
طمٞم٨م سم٤مذت أومٙم٤مرهؿ شمتْمح سمٕمد جلقئٝمؿ ًمنمق إردن سم٤مًمدقمقة ًمٚمنميػ
احلسلم سمـ قمكم أو أطمد أسمٜم٤مئف؛ ًمٞم٘مقد طمريم٦م حترير ضد آٟمتداب اًمٗمرٟمز(،)9
واًمت٘م٧م اًمرؤى ُم٤م سملم إُمػم قمبد اهلل اًمذي أقمٚمـ ٟمٗمسف "ٟم٤مئب ً٤م عمٚمؽ ؾمقري٦م"،
وسمٛمقضم٥م هذه اًمّمٗم٦م شمب٤مدل آشمّم٤مٓت ُمع رضم٤مٓت اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمٜمٝم٤مرة
اعمتقاضمديـ ذم ذق إردن ،ورضم٤مٓت اًمٕمِم٤مئر ٕضمؾ حترير ؾمقري٦م ُمـ
اًمٗمرٟمسٞملم ممّـ أقمرسمقا قمـ اؾمتٕمدادهؿ ًمٚمٕمٛمؾ حت٧م راي٦م إُمػم( ،)10وسمدأ إُمػم
سم٤مًمت٘مدم إمم قمامن سمسب٥م شمقؾمٓمٝم٤م ُم٤م سملم احلج٤مز وىمرهب٤م ُمـ دُمِمؼ ،وًمٙمقهن٤م حت٧م
اًمٜمٗمقذ اًمؼميٓم٤مين وًمٞمس اًمٗمرٟمز ،اًمذي أقمٚمـ احلرب ضد اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمسقري٦م
ورضم٤مٓهت٤م (وُمـ ضٛمٜمٝمؿ يمثػم ُمـ اًمٚمبٜم٤مٟمٞملم)(.)11
ورومض آٟمتداب اًمٗمرٟمز حترك إُمػم ودقمقشمف اًمتحرري٦م ،طمٞم٨م ّاهتٛم٧م
آؾمت٘مالًمٞملم اًمذيـ جل٠موا إمم ذق إردن هبذه اًمتحريم٤مت ،سمٞمٜمام رومْم٧م سمريٓم٤مٟمٞم٤م
دقمؿ أي قمٛمؾ يزء حلٚمٞمٗمتٝم٤م ومرٟمس٤م ،وىمد أصدرت سمريٓم٤مٟمٞم٤م ىمرار ًا ُمٜمذ يم٤مٟمقن أول
روج ُمـ إؿم٤مقم٤مت ذم ذق إردنَّ ،
يقضح " َّ
سم٠من ىمقة قمرسمٞم٦م شم٘مّمد
1992م ّ
سم٠من ُم٤م ّ
ُمٝم٤ممج٦م اًمٗمرٟمسٞملم وشمستحسٜمٝم٤م احلٙمقُم٦م اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م ،هق يمذب وهبت٤من"(.)12
حترك إُمػم وُمـ يتٕم٤مون ُمٕمف سمتقطمٞمد مجٞمع اًمقٓي٤مت
ورأت ومرٟمس٤م ذم ُمبدأ ّ
وأهن٤م ٓ يٛمٙمـ أن شمقاومؼ قمغم اؾمتبدال أُمػم سم٠مُمػم آظمر،
اًمسقري٦م ،أٟمَّف أُمر ُمرومقضَّ ،
أن ؾمقري٦م مل شمٙمـ ذم ٍ
وشمذرقم٧م ومرٟمس٤م ذم َّ
زُمـ ُمـ إزُم٤من ُمتحدة ؾمٞم٤مؾمٞم ً٤م وإداري ً٤م،
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وٓي٦م واطمدةًَّ ،
ً
َّ
وأن
وأن ؾمقري٦م اًمٓمبٞمٕمٞم٦م طمتك ذم زُمـ اًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م مل شمِمٙمّؾ
شمٜم٤مول هذا إُمر واًمٕمٛمؾ قمٚمٞمف (ُمـ ىمبؾ اًمتٞم٤مر اًم٘مقُمل) ُمرومقض ،وأن اًمقطمدة
اجلٖمراومٞم٦م ٓ شمٕمٜمل اًمقطمدة اًمسٞم٤مؾمٞم٦م واإلداري٦م(.)13
ودقم٧م ضمريدة اًمبِمػم اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م ذم قمدده٤م اعم١مرخ ذم  15آذار1991م أهؾ ذق
أي طمريم٦م شمستٝمدف اًمٗمرٟمسٞملم ،وشمسٚمٞمؿ ُمـ يٕمٛمؾ
إردن إمم إؿمٝم٤مر اًمٕمداء سمقضمف ِّ
ً
واصٗم٦م جملء إُمػم قمبد اهلل إمم ذق
ذًمؽ إمم اًمسٚمٓم٤مت آٟمتداسمٞم٦م ذم ؾمقري٦م،
سم٠مهن٤م طمريم٦م ؾمٞم٤مؾمٞم٦م شمستٝمدف اًمٗمرٟمسٞملم سم٤مًمذاتَّ ،
وأن وضمقد إُمػم هب٤م
إردن َّ
ً
ُمٝم٤ممج٦م َُم ْـ حي٤مول آقمتداء قمغم
ٕمر ُض اعمٜمٓم٘م٦م ًمرضب اًمٓمػمان اًمٗمرٟمز،
ُي ِّ
اًمٗمرٟمسٞملم ُمـ اًمٕمّم٤مسم٤مت(.)14
سمٞمٜمام يتْمح ُمـ ُم٘مررات ُم١ممتر اًم٘مدس ( 99-98آذار 1991م) سملم إُمػم قمبد
اهلل ووٟمستقن شمنمؿمؾَّ ،
سم٠من اًمِم٠من اخل٤مرضمل إلُم٤مرة ذىمل إردن ،حتدّ د ذم صمالث
ٟم٘م٤مطُ ،مرشمبٓم٦م مجٞمٕمٝم٤م سم٤مًمٕمالىم٦م ُمع ومرٟمس٤م اًمتل سم٤مذت إدارهت٤م وشمٓمبٞمؼ ؾمٞم٤مؾمتٝم٤م ذم
ؾمقري٦م وًمبٜم٤من وهل:
اًمتحرش سمحدود آٟمتداب اًمٗمرٟمز وقمدم اًمسامح
 1ـ اًمتٕم ّٝمد اًمت٤مم سمٕمدم
ّ
سمذًمؽ.
 9ـ اًمققمد اًمؼميٓم٤مين سمتحسلم اًمٕمالىم٦م سملم إُمػم واًمسٚمٓم٤مت اًمٗمرٟمسٞم٦م.
 9ـ محؾ اًمسٚمٓم٤مت اًمٗمرٟمسٞم٦م قمغم إصدار قمٗمق قمـ اعمحٙمقُملم سم٤مإلقمدام ُمـ
رضم٤مٓت ؾمقري٦م(.)15
وهذه اعمحدّ دات اًمثالصم٦م هل اًمتل سمٜم٧م اًمٕمالىم٦م ُم٤م سملم ذىمل إردن ذم سمداي٦م
ٟمِم٠مهت٤م وضم٤مراهت٤م ُمـ اًمدول اًمتل ومرض قمٚمٞمٝم٤م آٟمتداب اًمٗمرٟمز ،وحتديد ًا ًمبٜم٤من،
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واًمتل يم٤من اًمتٞم٤مر اعمقازم ًمٚمسٞم٤مؾم٤مت آٟمتداسمٞم٦م اًمٗمرٟمسٞم٦م ،واًمداقمل إمم آٟمٗمّم٤مل قمـ
اًمداظمؾ اًمسقري يسٞمٓمر قمٚمٞمٝم٤م ،واًمذي محؾ ٟمٔمر ًة ؾمٚمبٞم٦م إزاء اًمٕمالىم٦م ُمع اًمدول
يٕمؼم قمٜمف اًمدقمقات اعم٤مروٟمٞم٦م ٟٓمٗمّم٤مل ًمبٜم٤من قمـ حمٞمٓمف اًمٕمريب،
اًمٕمرسمٞم٦م ،وأسمرز ُم٤م ّ
وسمٞمٜمام شمبٜمّك إُمػم قمبد اهلل سمرٟم٤مجم ً٤م ؾمٞم٤مؾمٞم ً٤م وطمدوي ً٤م قمرسمٞم ً٤م ،وُمٓم٤مًمب٤مشمف محٚم٧م ؿمٕم٤مر
"اًمقطمدة اًمسقري٦م" وحترير ؾمقري٤مَّ ،
اًمسٚمٓم٦م ذم ًمبٜم٤منً ،مذا
وم٢من ذًمؽ يتٜم٤مىمض ُمع ُ
ً
إض٤موم٦م ًمٕمدم مت٤مس اًمدوًمتلم
اٟمٕمدُم٧م شم٘مريب ً٤م اًمٕمالىم٦م ُم٤م سملم اًمٙمٞم٤مٟملم اًمٜم٤مؿمئلم،
ضٛمـ طمدود ضمٖمراومٞم٦م واطمدة.
 . 1جـ ،دٔس انهثُاَ ٍٛٛف ٙاإلداسج األسدَٛح يُز عاو 1?81و ٔنغاٚح 1?8:و.

ًمتجٛمع أقمْم٤مء طمزب آؾمت٘مالل اًمٕمريب ذم ذىمل إردن ،أن ًمٕمبقا
ًم٘مد يم٤من
ّ
دور ًا ذم شم٤مريخ اإلُم٤مرة إردٟمٞم٦م؛ ٟمٔمر ًا عمِم٤مريم٦م قمدد ُمـ اًمٚمبٜم٤مٟمٞملم ممّـ مل ي١مُمٜمقا
سمٗمٙمرة شم٘مسٞمؿ إىمٓم٤مر اًمٕمرسمٞم٦م واًمٓم٤مئٗمٞم٦م اًمتل أظمذ آٟمتداب اًمٗمرٟمز يٕمٛمؾ قمغم
شمٕمزيزه٤م ،وًٓمت٘م٤مئٝمؿ ُمع اًمٗمٙمرة اًمقطمدوي٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمتل ُم ّثٚمٝم٤م اهل٤مؿمٛمٞمقن ،وم٢مٟمّف
يٛمٙمـ ىمراءة دور اًمٚمبٜم٤مٟمٞملم اًمذيـ قمٛمٚمقا ضد آٟمتداب اًمٗمرٟمز ذم اإلدارة إردٟمٞم٦م
(أـمٚمؼ قمغم قمامن ذم هذه اعمرطمٚم٦م أٟم٘مرة اًمٕمرب ،يم٢مؿم٤مرة إمم دوره٤م سم٤مًمتّمدي
يستحؼ اإلؿم٤مرة إًمٞمف هٜم٤م أُمران:
ًمالؾمتٕمامر اًمٗمرٟمز) ،وممّ٤م
ّ
 1ـ َّ
أن اًمتٞم٤مر اًمقطمدوي اًم٘مقي ،واًمذي مجع إردٟمٞملم واًمٚمبٜم٤مٟمٞملم وهمػمهؿ ،مل
ً
دوًم٦م واطمدةً ،راومْم ً٤م ومٙمرة إىمٓم٤مر (أو
يٙمـ يرى ذم ؾمقري٦م اًمٓمبٞمٕمٞم٦م إٓ
اًمدويالت) اًمتل ُأٟمِمئ٧م سمٗمٕمؾ آؾمتٕمامر(.)16
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 9ـ احلدود سملم أىمٓم٤مر ؾمقري٦م اًمٓمبٞمٕمٞم٦م مل شمٙمـ واضح٦م سمٕمد ذًمؽ ،أن
ٍ
واضح٦م ُمٕم٤معمٝم٤م سمٕمد ،وُمث٤مل قمغم هذا ،اًمٙمت٤مب
اًمتٗم٤ممه٤مت سملم سمريٓم٤مٟمٞم٤م و ومرٟمس٤م همػم
ُمٗمقض اعمٜمدوب اًمس٤مُمل اًمٗمرٟمز ذم سمػموت ،وـمٚم٥م ومٞمف اًمتقىمػ
اًمذي سمٕم٨م سمف ّ
قمـ خم٤مسمرشمف وخم٤مـمبتف سمام يتٕمٚمؼ سم٤مًمرُمث٤م ،قم٤م ّد ًا إي٤مه٤م شم٤مسمٕم٦م حلٙمقُم٦م دُمِمؼ ضٛمـ
ىمْم٤مء قمجٚمقن(.)17
وًمٙمقن رؿمٞمد ـمٚمٞمع – وهق ُمث٤مل واضح قمغم ًمبٜم٤مٟمٞملم ىمقُمٞملم – ُمـ أسمرز ىم٤مدة
طمزب آؾمت٘مالل اًمٕمريب ،وهق اًمتٜمٔمٞمؿ اًمسٞم٤مد اًمقطمٞمد ذم ذق إردن طمتك
حلٔم٦م ىمدوم إُمػم ،وم٘مد َيم ّٚمٗمف إُمػم سمٛمٜمّم٥م "اًمٙم٤مشم٥م اإلداري" ،وًمػمأس جمٚمس
شمسٛم٧م سمف أول طمٙمقُم٦م وهق ُمّمٓمٚمح شمريمل ــ ويٙمقن أول رئٞمس
اعمِم٤موريـ ــ يمام ّ
طمٙمقُم٦م ذم إُم٤مرة ذىمل إردن ،ويبدو َّ
أن اظمتٞم٤مره ضم٤مء ضٛمـ إؾمب٤مب أشمٞم٦م:
 -1ؾمٞم٤مؾمٞم ً٤م يٕمتؼم ُمـ ىم٤مدة آؾمت٘مالًمٞملم اًمذيـ آُمٜمقا سم٤مًم٘مٞم٤مدة اهل٤مؿمٛمٞم٦م قمغم
ؾمقري٦م ،وًمٕم٥م دور ًا ُمٝم ًام سم٤مًمدقمقة ًمألُمػم ذم ىمرى ضمبؾ اًمدروز ،وٟم٘مؾ اعمج٤مهديـ
ًمٞمتدرسمقا ضمٜمقسم ً٤م (ذم ذق إردن) ،صمؿ يٕمقدوا ًمٞمح٤مرسمقا ضد اًمٗمرٟمسٞملم ،ويم٤من
ً
إض٤موم٦م ًمٙمقٟمف أطمد
ـمٚمٞمع حم٤مومٔم ً٤م قمغم "طم٤مًم٦م صمقري٦م ضد اًمٗمرٟمسٞملم ذم طمقران"،
أقمْم٤مء طمزب آؾمت٘مالل اعمتقًمد قمـ مجٕمٞم٦م اًمٗمت٤مة اًمٕمرسمٞم٦م ،اًمتل شمرمج٧م ُمنموع
اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمسقري٦م حت٧م طمٙمؿ اعمٚمؽ ومٞمّمؾ ،آظمذيـ سمٕملم آقمتب٤مر آُمتداد
وأهنؿ يم٤مٟمقا ذم طم٤مًم٦م صمقرة قمغم اًمٗمرٟمسٞملم ،طمتك َّ
إن
اًمٕمِم٤مئري ًمٚمدروز ذم ؾمقري٤مَّ ،
ـمٚمٞمع طمٞمٜمام ىمدم ذم ٟمٞمس٤من 1991م ًمألردن ،راوم٘مف قمدد ُمـ زقمامء سمٜمل ُمٕمروف(.)18
 -9إداري ً٤م هق ظمري٩م ُمٕمٝمد اإلدارة واعم٤مل ُمـ إؾمت٤مٟم٦م ،وًمف ظمؼمة إداري٦م ُمٜمذ
اًمٕمٝمد اًمٕمثامين ،مت ّثٚم٧م ذم أٟمّف قمٛمؾ ذم ُمٙمت٥م اًمٕمِم٤مئر ذم اًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م ظمالل

59

دراؾمتف ذم ُمٕمٝمد إؾمت٤مٟم٦م ًمٖم٤مي٦م قم٤مم 1922م ،وشمس ّٚمؿ وفمٞمٗم٦م ُم٠مُمقر وٓي٦م ؾمقري٦م،
وىم٤مئٛم٘م٤مم سمٕمٚمبؽ ،صمؿ راؿمٞم ً٤م وطم٤مصبٞم ً٤م ،صمؿ قمْمق جمٚمس اعمبٕمقصم٤من ،وٟم٤مئب ً٤م قمـ ضمبؾ
وقملم سمٕمد صدور
طمقران (أو ضمبؾ اًمدروز ،ضمبؾ اًمٕمرب يمام ُؾم ّٛمل ومٞمام سمٕمد)ّ ،
اًمدؾمتقر ُمتٍموم ً٤م قمـ ًمقاء طمقران ذم ـمراسمٚمس اًمِم٤مم ،صمؿ ُمتٍموم ً٤م ذم اًمالذىمٞم٦م ،وذم
قمٝمد اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمسقري٦م ّ
شمقمم ُمٜمّم٥م طم٤ميمؿ قمسٙمري ذم مح٤مة ،صمؿ وزير ًا
ًمٚمداظمٚمٞم٦م ،ومقاًمٞم ً٤م حلٚم٥م(.)19
وُمـ اًمٚمبٜم٤مٟمٞملم آؾمت٘مالًمٞملم اًمذيـ ًمٕمبقا دور ًا جل٤مٟم٥م رؿمٞمد ـمٚمٞمع ذم اإلدارة
إردٟمٞم٦م ذم هذه اًمٗمؽمة ،قم٤مدل أرؾمالن( ،)20اًمذي ّ
شمقمم رئ٤مؾم٦م اًمديقان إُمػمي
وُمستِم٤مر إُمػم اخل٤مص ،ووم١ماد ؾمٚمٞمؿ( ،)21وٟمٍمي ؾمٚمٞمؿ( ،)22وؾمٕمٞمد قمٛمقن(،)23
وطمسٞم٥م ذيب٤من( ،)24وُمـ إردٟمٞملم اعمِم٤مريملم ذم جلٜم٦م طمزب آؾمت٘مالل ذم قمامن
حمٛمد قمكم اًمٕمجٚمقين(.)25
وه١مٓء اًمٚمبٜم٤مٟمٞمقن هؿ ضمز ٌء ُمـ شمٞم٤مر ًمبٜم٤مين قمرويب ىمقُمل ،رومض آٟمتداب
دوًم٦م قمر ٍ
ٍ
سمٞم٦م ضخٛم٦م قمغم ؾمقري٦م ،وإهن٤مء
اًمٗمرٟمز واًمؼميٓم٤مين ،ويتٓمٚمٕمقن إمم سمٜم٤مء
آٟمتداب اًمٗمرٟمز ،وٟمٔمرهتؿ إمم ًمبٜم٤من هل سمقضمقب شم٘مٚمٞمص ُطمدوده وإقم٤مدهت٤م إمم ُم٤م
ىمبؾ طمدود 1992م ،إن يم٤من ٓ سمدّ ُمـ وضمقده( ،)26سمٞمٜمام اًمٜمٔمرة اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م اًمرؾمٛمٞم٦م إمم
ذىمل إردن واًمٜم٤مسمٕم٦م ُمـ اعمقاًملم ًمالٟمتداب واعمنموع اًمٗمرٟمز ،قمغم أٟمَّف سمٚمدٌ قمغم
رأس إداراشمف ُمـ ُهؿ حمٙمقُمقن سم٤مإلقمدام ُمـ ىمبؾ اًمسٚمٓم٤مت اًمٗمرٟمسٞم٦مَّ ،
وأن
وأهن٤م ؾمٞم٤مؾم٤مت "ظمرىم٤مء"( ،)27ويؼمز
اًمسٞم٤مؾم٤مت اإلٟمجٚمٞمزي٦م هل اًمتل شمس٤مقمدهؿَّ ،
ُمـ هٜم٤م اًمتٕم٤مرض سملم ادم٤مهلم خمتٚمٗملم ذم اًمٙمٞم٤مٟملم اًمٜم٤مؿمئلم ،ورهمؿ ساُم٦م
آٟمتداب اإلٟمجٚمٞمزيَّ ،إٓ َّ
أن اًمتٞم٤مر آؾمت٘مالزم اًمٕمريب ،واًمذي ؿمٙمّؾ اًمٚمبٜم٤مٟمٞمقن
ٍ
ٕؾمب٤مب قمدة أسمرزه٤م:
ضمزء ًا ُمٜمف ،ىمد شمٕم٤مون ُمع إُمػم قمبداهلل
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1ـ ؿمٕم٤مر إُمػم قمبد اهلل سمتحرير ؾمقري٦م ،اًمذي اؾمت٘مٓم٥م مجٞمع اًمقطمدويلم
اًمٕمرب اًمث٤مئريـ ضد آٟمتداب اًمٗمرٟمز(.)28
9ـ إُمؾ سمتٓمقر إجي٤ميب خيدم سمرٟم٤مُم٩م طمزب آؾمت٘مالل اًمٕمريبُ ،مـ ىمٞم٤مم إُم٤مرة
قمرسمٞم٦م ذم ذىمل إردن( ،)29ظمّمقص ً٤م َّ
وأن ومؽمة ؾمت٦م أؿمٝمر ،وهل ُُمدة اشمٗم٤مق
ٍ
ُم٘م٤موُم٦م قمسٙمري٦م سمٛمٔمٝمر طمٙمقُم٦م
اًم٘مدس ،اقمتؼمه٤م آؾمت٘مالًمٞمقن ومؽمة ضمٞمدة ًمتٜمٔمٞمؿ
إداري٦م ضد اًمٗمرٟمسٞملم(( )30ظمّمقص ً٤م ذم ضقء ُم٤م أؿم٤مرت إًمٞمف وصم٤مئؼ مجٕمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م
اًمٗمت٤مةُ ،مـ إقمداد ظمٓم٦م ذم طم٤مل شمٕمرض ؾمقري٤م ًمٚمخٓمر).
9ـ ُمقاوم٘م٦م وٟمستقن شمنمؿمؾ سمٚمس٤من احلٙمقُم٦م اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م قمغم أن شمٙمقن ذىمل
إردن سمالد ًا ُُمست٘مٚم٦م ،وٓ شمٕمؽمض سمريٓم٤مٟمٞم٤م قمغم َُم ْـ ضم٤مء هل٤م ُمـ اًمٕمرب اعمحٙمقُملم
سم٤مإلقمدام ُمـ ىمبؾ اًمسٚمٓم٤مت اًمٗمرٟمسٞم٦م.
وًمٙمـ هذه اعمس٤ممه٦م اًمسٞم٤مؾمٞم٦م اإلداري٦م واًمٕمسٙمري٦م ،اًمتل ىمدّ ُمٝم٤م طمزب
َّ
آؾمت٘مالل اًمٕمريب ،وؾم٤مهؿ ومٞمٝم٤م اًمٚمبٜم٤مٟمٞمقن مل شمٓمؾ؛ وذًمؽ سمسب٥م قمدة أطمداث
أسمرزه٤م:
1ــ حادثة حماولة اغتقال اجلـرال غورو :ذم  99طمزيران1991م ىمرب ىمري٦م
اًم٘مٜمٞمٓمرة ،واًمتل ه ِ
اهتؿ هب٤م آؾمت٘مالًمٞمقن ذم اإلدارة إردٟمٞم٦م ،ويم٤من أسمرز اعمتٝمٛملم:
رؿمٞمد ـمٚمٞمع وأمحد ُمريقد وسمٕمض أقمْم٤مء احلٙمقُم٦م إردٟمٞم٦م( ،)31ورومض ـمٚمٞمع
شمسٚمٞمؿ اعمتٝمٛملم ،طمٞم٨م شمرشمّ٥م قمغم هذه احل٤مدصم٦م:
وشمؿ إضمراء
أـ شم٘مدّ ُم٧م احلٙمقُم٦م سم٤مؾمت٘م٤مًمتٝم٤م ًمألُمػم سمٜمٗمس يقم آهمتٞم٤ملَّ ،
شمٕمديالت ،و ُأقمٞمد رؿمٞمد ـمٚمٞمع سمتٙمٚمٞمػ احلٙمقُم٦م ،واؾمتبدًم٧م يمٚمٛم٦م "ُمِم٤مور"
سمٛمستِم٤مر ،واؾمؿ احلٙمقُم٦م شمبدّ ل ُمـ ذىمل إردن إمم اًمنمق اًمٕمريب(.)32
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ب ـ رسمط ُمٙمت٥م آؾمتخب٤مرات اًمٗمرٟمز ذم سمػموت سملم طم٤مدصم٦م حم٤موًم٦م آهمتٞم٤مل
قمؼم قمٜمٝم٤م ؿمٕم٤مر حترير ؾمقري٦م ،ورأى ومٞمٝم٤م
ودقمقات إُمػم قمبد اهلل اًمقطمدوي٦م ،اًمتل ّ
ِ
ً
ًمٚمْمٖمط قمٚمٞمٝمؿ ُمـ ىمبؾ سمريٓم٤مٟمٞم٤م ،سمتِمجٞمٕمٝم٤م احلريم٤مت اًمقـمٜمٞم٦م
حم٤موًم٦م
اًمٗمرٟمسٞمقن
اعمٕم٤مرض٦م ًمٚمقضمقد اًمٗمرٟمز ًمٚمْمٖمط قمغم ومرٟمس٤م ٕن شمستجٞم٥م عم٤م اشمٗم٘م٧م سمريٓم٤مٟمٞم٤م
قمٚمٞمف ُمع إُمػم ذم ُم١ممتر اًم٘مدس(.)33
ضمـ ـ اؾمتٖم ّٚم٧م اًمسٚمٓم٤مت آٟمتداسمٞم٦م اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م هذه احل٤مدصم٦م ًمٚمْمٖمط قمغم إُمػم
سمذريٕم٦م شمٓمبٞمؼ اشمٗم٤مق اًم٘مدس ،وسمدأ اإلٟمجٚمٞمز يتدظمٚمقن ذم يم٤موم٦م اًمتٗم٤مصٞمؾ اإلداري٦م
ًمٚمدوًم٦م(.)34
د ـ ُمـ ضم٤مٟم٥م آظمر يبدو َّ
أن هٜم٤مك اظمتالف سملم إُمػم وآؾمت٘مالًمٞملم ،ومٗمل
طملم رأى إُمػم َّ
أن رضسم٦م ُمٞمسٚمقن يم٤مٟم٧م طم٤م ّدة ًمدرضم٦م ٓ يٛمٙمـ ًمنمق إردن
حتٛمؾ أقمب٤مء طمرب يمؼمى ضد سمريٓم٤مٟمٞم٤م وومرٟمس٤مَّ ،
وأن إَ ْومم طمٚمٞمػ جي٥م صداىمتف،
ّ
وٓ يٛمٙمـ اًمب٘م٤مء دون آقمتامد قمغم ُمس٤مقمدشمف ،رأى آؾمت٘مالًمٞمقن وقمغم رأؾمٝمؿ
رؿمٞمد ـمٚمٞمع ،أٟمَّف ٓ سمد ُمـ اًمْمٖمط ٟمحق حترير ؾمقري٦م سمٙم٤موم٦م أىم٤مًمٞمٛمٝم٤م(.)35
هـ ـ اقمتؼمت سمريٓم٤مٟمٞم٤م رؿمٞمد ـمٚمٞمع وآؾمت٘مالًمٞملم قمدو ًا يدقمؿ اًمٕمّم٤مسم٤مت ضد
ٍ
سمرضمؾ ُمٕمتدل ،وم٠مرؾمؾ اعمٜمدوب
طمٚمٞمٗمٝم٤م ومرٟمس٤م ،ومْمٖمٓمقا قمغم إُمػم سم٤مدم٤مه شمٖمٞمػمه
ٍم ومٞمٝم٤م قمغم
اًمس٤مُمل اًمؼميٓم٤مين ذم ومٚمسٓملم سمؼمىمٞم٦م إمم شمنمؿمؾ ذم 9آب1991مُ ،ي ّ
اؾمت٘م٤مًم٦م رؿمٞمد ـمٚمٞمع ًمتقرـمف سمٛم١ماُمرات ضد اًمٗمرٟمسٞملم(.)36
 8ـ دعم احلركات ادـاوئة لػركسا :سم٘مل آؾمت٘مالًمٞمقن خيقضقن أدوار ًا ؾمٞم٤مؾمٞم٦م
شمدومع سم٤مدم٤مه حت٘مٞمؼ سمرٟم٤مجمٝمؿ اًمقطمدوي اًم٘م٤مئؿ قمغم حترير ؾمقري٦م اًمٓمبٞمٕمٞم٦م ُمـ
واؾمتٛمروا سمدقم ِؿ اًمتحريم٤مت ؾمٞم٤مؾمٞم ً٤م وقمسٙمري ً٤م ضد
اًمٗمرٟمسٞملم ،واًمقطمدة اًمت٤مُم٦م،
ّ
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اًمٗمرٟمسٞملم ،وطم٤مول قم٤مدل أرؾمالن ُمـ ظمالل ُمقىمٕمف رئٞمس ً٤م ًمٚمديقان إُمػمي
ُمس٤مقمدة ؾمٚمٓم٤من سم٤مؿم٤م إـمرش( ،)37اًمذي رومض أن يٙمقن ًمٚمدروز يمٞم٤من ظم٤مص
هبؿ ،وقم٤مب قمغم دروز ًمبٜم٤من آشمّم٤مل سم٤مًمٗمرٟمسٞملم ذم سمػموت ،وًمذًمؽ طم٤موًم٧م
اؾمتٛمروا سمدقمؿ هذه احلريم٤مت(،)38
سمريٓم٤مٟمٞم٤م شم٘مٚمٞمص ٟمٗمقذ آؾمت٘مالًمٞملم اًمذيـ
ّ
ً
ُمٕمؽمض٦م
وشمقاصؾ اًمْمٖمط اًمٗمرٟمز ُمـ ظمالل اعمٗمقضٞم٦م ذم سمػموت قمغم سمريٓم٤مٟمٞم٤م
قمغم ؾمٞم٤مؾم٦م اًمتس٤مهؾ دم٤مهٝمؿ ،ووصٗمتٝمؿ سم٤مٕؿم٘مٞم٤مء ،وُمٜمت٘مد ًة سم٘م٤مء ذق إردن
أرض ً٤م وُمٚمج٠م هلؿ( .)39وٟمت٩م قمـ هذه اًمْمٖمقـم٤مت أن أصدر إُمػم ذم  9شمنميـ
أول 1999م سمالهم ً٤م ُمـ أرسمع قمنمة ٟم٘مٓم٦م ،أسمرز ُم٤م ضم٤مء ومٞمف ،هق احلٗم٤مظ قمغم اًمقٓء
ُمع احلٙمقُم٤مت اعمج٤مورة ،وإظمراج ُمـ يتٝم٤مون سمذًمؽ ُمع اعمقفمٗملم وُمع إطمزاب
أي اضمتامع ،وـمرد ُمـ ُيِمتبف هبؿ سمتٕمٙمػم
واجلامقم٤مت اًمّسي٦م واًمٕمٚمٜمٞم٦م ُمـ قم٘مد ِّ
اًمّمٗمق أو إطمداث اًمِمٖم٥م(.)40
يتبلم َّ
أن اًمسٞم٤مؾم٦م إردٟمٞم٦م اخل٤مرضمٞم٦م إزاء اًمدول اعمج٤مورة ،وُمـ سمٞمٜمٝم٤م
وهٜم٤م ّ
ًمبٜم٤من ،ىمد سمدت شمتجف ٟمحق اًمتٕم٤مـمل ُمع اًمقاىمع واعمس٤ميرة؛ ٕضمؾ حت٘مٞمؼ إهداف
اعمتٕمٚم٘م٦م سمتثبٞم٧م يمٞم٤من اًمدوًم٦م ،ويتْمح هذا ُمـ ِّ
طم٨م إُمػم سمٕمد قمقدشمف ُمـ زي٤مرشمف
إومم ًمؼميٓم٤مٟمٞم٤م ،سمٕمدم اًمتٕمرض ًمٚمحدود ُمع ومرٟمس٤م ،ظمّمقص ً٤م َّ
اعم٤مزم
وأن
ّ
اًمِمح ّ
أصبح يمبػم ًا سمسب٥م ارشمٗم٤مع ٟمٗم٘م٤مت اًمدوًم٦م ،واطمتٞم٤مضم٤مهت٤م إُمٜمٞم٦م واًمٕمسٙمري٦م
واإلداري٦م ،ودقم٤م إُمػم ومرٟمس٤م إمم دمديد قمالىمتٝم٤م ُمع اإلُم٤مرة( ،)41طمٞم٨م أدرك
إُمػم َّ
يٕمرض اإلُم٤مرة عمْم٤مي٘م٤مت ًمدقمؿ
أن وضمقد آؾمت٘مالًمٞملم ذم اإلدارة ّ
وأهن٤م ؾمتؽمك أصمره٤م
آؾمت٘مالًمٞملم ًمٚمحريم٤مت اًمتل شمٕمٛمؾ ضد آٟمتداب اًمٗمرٟمزَّ ،
سمٕمدم ُمٜمح اإلُم٤مرة اعمست٘مبؾ اجلٞمد ،وشمب ّلم ذًمؽ ُمـ ظمالل رؾم٤مًم٦م سمٕم٨م هب٤م إُمػم إمم
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أرؿمٛمٜمدٟم٧م اًمٙم٤مصمقًمٞمؽ ذم اًمسٚمط ،خيؼمه سمف "أٟمَّف ًمـ ُيسٛمح أن شمٙمقن اإلُم٤مرة ُمٚمج٠م
ًمٚمٕمّم٤مة ،طمتك ٓ يؽمك اعمج٤مل ًمٚمحٙمقُم٦م اًمٗمرٟمسٞم٦م أن شمٜمت٘مد قمٚمٞمف سمٌمء"(.)42
وأقمٚمـ إُمػم قمبد اهلل ذم ظمٓم٤مسمف سمٛمٜم٤مؾمب٦م آؾمت٘مالل (إول) ًمنمىمل إردن
سمت٤مريخ  15أي٤مر  ،1999أٟمَّف يتٓمٚمع إمم ُمقىمػ ومرٟمز دم٤مه اًم٘مْمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ،واًم٘مسؿ
وًمٙمـ هذه
اًمِمامزم ُمـ اًمقـمـ (ؾمقري٦م) ،داقمٞم ً٤م ومرٟمس٤م إمم سمدء قمٝمد ضمديد(،)43
َّ
ِ
شمقاومؼ رؤاهؿ ُمع
اًمدقمقات مل يٙمـ اًمٚمبٜم٤مٟمٞمقن اًمرؾمٛمٞمقن يٚمتٗمتقن هل٤م سمسب٥م
اًمؼمٟم٤مُم٩م آٟمتدايب اًمٗمرٟمز ،ويم٤مٟم٧م اًمدقمقات شمّمؾ إمم ُمرطمٚم٦م اًمدوم٤مع قمـ
اؾمتٛمر اًمتٕم٤مون ُم٤م سملم
آٟمتداب ًمبٜم٤مٟمٞم ً٤م ،واًمدقمقة إمم قمدم اإلرضار سم٠مدواشمف ،سمٞمٜمام
َّ
إُمػم قمبد اهلل وسمٕمض (اًمقطمدويلم) اًم٘مقُمٞملم اًمٚمبٜم٤مٟمٞملم ،طمٞم٨م طمرض ري٤مض
اًمّمٚمح اطمتٗم٤مٓت اإلُم٤مرة سمٕمٞمد اؾمت٘مالهل٤م إول قمٜمدُم٤م اقمؽموم٧م سمريٓم٤مٟمٞم٤م سمحٙمقُم٦م
اًمنمق اًمٕمريب(.)44
 . 1د ،إتعاد االعرقالنٔ ٍٛٛيٍ ضًُٓى انهثُاَ ٌٕٛعٍ إياسج ششق ٙاألسدٌ:

وصٚم٧م احلقادث قمغم احلدود اًمِمامًمٞم٦م ًمإلُم٤مرة ذروهت٤م ذم  9آب 1999م ،إصمر
واهتٛم٧م ذىمل إردن هب٤م؛ ًمٙمقهن٤م شم٠موي ُم٤م
ُمٝم٤ممج٦م ُمرايمز ومرٟمسٞم٦م ذم طمقران ،ه
أؾمامه اًمٗمرٟمسٞمقن سمرضم٤مٓت قمّم٤مسم٤متَّ ،
وأن ذىمل إردن ىم٤مقمدة إلصم٤مرة احلرايم٤مت
ضد اًمسٞم٤مؾم٤مت اًمٗمرٟمسٞم٦م ،ممّ٤م طمتّؿ قمغم إُمػم قمبد اهلل اًمدقمقة ذم  19آب 1999م
ًمٕمدم شم٠مًمٞم٥م دوًمتلم يمبػمشملم قمغم اًمٕمرب ،مه٤م ومرٟمس٤م وسمريٓم٤مٟمٞم٤م( ،)45وزاد إُمر شم٠مزُم ً٤م
ٍ
سمحريم٤مت قمسٙمري٦م ضده٤مَّ ،أهنؿ
اقمؽماف ممّـ ىمبض قمٚمٞمٝمؿ اًمٗمرٟمسٞمقن ،وي٘مقُمقن
شمٚم٘مقا أُمقآً ُمـ طمٙمقُم٦م ذىمل إردن( ،)46رهمؿ َّ
أن إُمػم اشمبع ؾمٞم٤مؾم٦م اعمقازٟم٦م سملم
اًم٘مقُمٞملم اًمٕمرب ُمـ آؾمت٘مالًمٞملم وسمريٓم٤مٟمٞم٤م وومرٟمس٤م؛ ٕضمؾ حت٘مٞمؼ ُم٤م دقم٤م إًمٞمف
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سم٤مًمقطمدة ،وم٢مٟمَّف اقمتؼم َّ
أن هذه احلقادث ىمْم٧م قمغم أُم٤مل سمتقطمٞمد ؾمقري٦م ،وأٟمَّف ٓ
ؾمبٞمؾ ًمٚمحٗم٤مظ قمغم اؾمت٘مالل ذىمل إردن ،إٓ سم٢مسمٕم٤مد آؾمت٘مالًمٞملم سمسب٥م
طمقادصمٝمؿ ضد اًمسٚمٓم٤مت اًمٗمرٟمسٞم٦م واًمْمٖمط اإلٟمجٚمٞمزي(.)47
و ُىمدِّ م إٟمذار إمم إُمػم ُمـ ىمبؾ اًمسٚمٓم٤مت اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦مُ ،يٓمٚم٥م ومٞمف سمسط اًمرىم٤مسم٦م
اًمٙمكم قمغم
اعم٤مًمٞم٦م اعمٓمٚم٘م٦م وإظمراج اعمتٝمٛملم سم٤محلقادث قمغم احلدود ،واإلذاف
ّ
اًم٘مقات اًمٕمسٙمري٦م ،وىمبقل اشمٗم٤مق شمسٚمٞمؿ اعمجرُملم ُمع ؾمقري٦م ،ومّمدر سمالغ سمت٤مريخ
 91آب 1999م سم٢مسمٕم٤مد آؾمت٘مالًمٞملم؛ َّ
ٕن وضمقدهؿ ذم ذق إردن يمام وصٗمف
ٍ
سمخٓم٦م همػم طمبٞمب٦م" دم٤مه احلٙمقُم٦م احلٚمٞمٗم٦م  -واعم٘مّمقد ومرٟمس٤م -وأسمرز
يٗمّس
اًمبالغّ " :
ُمـ ُأظمرج ُمـ اًمٚمبٜم٤مٟمٞملم رؿمٞمد ـمٚمٞمع( ،)48و ُٟمٗمل آؾمت٘مالًمٞمقن إمم احلج٤مز(،)49
ويبدو ُمـ سمرىمٞم٦م ُمـ اعمٚمؽ ومٞمّمؾ إمم إُمػم قمبد اهللَّ ،
سم٠من دمرسم٦م ُمٞمسٚمقن ىمد
حتقًٓ ذم اًمتٕم٤مـمل ُمع ُمقضقع آٟمتداب؛ وذًمؽ ًمٕمدم ىمدرة اًمتٞم٤مر
أوضمدت ّ
ِ
وٕصمر هزيٛم٦م ُمٞمسٚمقن ،وم٤معمٚمؽ
اًمقطمدوي قمغم حت٘مٞمؼ شمٓمٚمٕم٤مشمف ُمـ ظمالل اًم٘مقة،
جير ذق إردن وراء إقمامل اًمٕمدائٞم٦م ،وآؾمتٗم٤مدة ُمـ
ومٞمّمؾ دقم٤م إُمػم ّأٓ ّ
دمرسم٦م ُمٞمسٚمقن( ،)50ويتْمح َّ
ومتسٙمٝمؿ
أن آؾمت٘مالًمٞملم سمٜمزاقمٝمؿ ُمع اًمٗمرٟمسٞملم
ّ
سمؼمٟم٤مجمٝمؿ ىمد ضمٚمبقا ضٖمٓم ً٤م وأصمر ًا يمبػم ًا قمغم قمالىم٦م اإلُم٤مرة سم٤مًمٙمٞم٤مٟم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م
اًمٜم٤مؿمئ٦م آٟمذاك ،وأسمرزه٤م ًمبٜم٤من(.)51
ْ . 1ـ ،نثُاَ ٌٕٛيٍ غٛش االعرقالن ٍٛٛنعثٕا دٔساً فَ ٙشأج اإلداسج األسدَٛح.

ُمـ اًمٚمبٜم٤مٟمٞملم اًمذيـ ًمٕمبقا دور ًا ُمٝم ًام قمغم اًمّمٕمٞمد إردين ذم هذه اًمٗمؽمة،
اًمِمٞمخ ُمّمٓمٗمك اًمٖماليٞمٜمل( ،)52واًمذي وصؾ إمم قمامن ذم ٟمٞمس٤من ُمـ قم٤مم1991م؛
وذًمؽ سمسب٥م ُمقىمٗمف اًمراومض ًمالٟمتداب اًمٗمرٟمز ،وىمد ُقم ّلم سمقفمٞمٗم٦م رئٞمس ديقان
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اًمرؾم٤مئؾ ذم ُمديري٦م إُمـ اًمٕم٤مم( ،)53وقمٜمد قمقدشمف إمم سمػموت ُؾمجـ ُمـ ىمبؾ
وشمؿ ٟمٗمٞمف ُمـ ًمبٜم٤من( ،)54ومٕم٤مد
اًمسٚمٓم٤مت اًمٗمرٟمسٞم٦م ٓهت٤مُمف سمٛم٘متؾ ُمدير اًمداظمٚمٞم٦مَّ ،
سمٕمده٤م إمم قمامنّ ،
وشمقمم شمٕمٚمٞمؿ اسمٜمَل إُمػم قمبد اهلل ،إُمراء ـمالل وٟم٤ميػ( ،)55و ُأٟمٞمط
اعم٘مررة ُمـ ىمبؾ ٟمٔم٤مرة اعمٕم٤مرف،
ه٤مم ذم وضع ُمٜم٤مه٩م اًمدروس اًمٕمرسمٞم٦م ّ
سمف دور ّ
درس ذم ُمدارس اإلُم٤مرة(.)56
يمٛمٜمٝم٤مج دراد ُي َّ
وىمد قم ّٞمٜمف إُمػم قمبد اهلل قمْمق ًا ذم اعمجٛمع اًمٕمٚمٛمل اًمذي أًمٗمف ذم  17متقز
1999م ،وسمٕمد قمقدشمف إمم سمػموت ًمٕم٥م دور ًا يمبػم ًا ذم ُمٕم٤مضدة ُمٓم٤مًم٥م اًمٓم٤مئٗم٦م
اإلؾمالُمٞم٦م؛ وذًمؽ ًمٙمقٟمف أصبح رئٞمس اعمجٚمس اإلؾمالُمل إقمغم( ،)57وُمـ
()58
أؾمس
اًمٚمبٜم٤مٟمٞملم اًمذيـ ًمٕمبقا دور ًا قمغم اًمّمٕمٞمد اًمّمحٗمل ظمٚمٞمؾ ٟمٍم  ،واًمذي ّ

صحٞمٗم٦م إردن ذم قمامن ،و ُشم َٕمدّ ُمٓمبٕمتف أول ُمٓمبٕم٦م أٟمِمئ٧م ذم وؾمط قمامن (ؿم٤مرع
ٍ
سمرهمب٦م ُمـ إُمػم قمبداهلل ،اًمذي ىمدّ م اًمدقمؿ
اًمسٚمط) ،وىمد ضم٤مء إمم اإلُم٤مرة
ًمٚمّمحٞمٗم٦م اًمٜم٤مؿمئ٦م ،وٟم٘مٚم٧م ُمـ طمٞمٗم٤م ذم  15أيٚمقل 1997م ،وىمد ًمٕمب٧م اًمّمحٞمٗم٦م
واؾمتٛمرت سم٤مًمّمدور أؾمبققمٞم ً٤م
دور ًا ه٤مُم ً٤م ذم احلٞم٤مة اًمسٞم٤مؾمٞم٦م وإدسمٞم٦م إردٟمٞم٦م،
ّ
حتقًم٧م إمم يقُمٞم٦م إمم أن شمقىمٗم٧م هن٤مئٞم ً٤م قمـ اًمّمدور قم٤مم
ًمٖم٤مي٦م قم٤مم 1999م ،صمؿ ّ
1989م(.)59
ً
ٟمتٞمج٦م ٕطمٙم٤مم اًمسٚمٓم٤مت
وُمـ اًمٚمبٜم٤مٟمٞملم اًمذيـ ّومروا إمم أُم٤مرة ذىمل إردن
اعمٜمتدسم٦م اًمٗمرٟمسٞم٦م اًمِم٤مقمر حمٛمد قمكم احلقُم٤مين( ،)60وذًمؽ قم٤مم  ،1999قمٜمدُم٤م ٟمِمب٧م
اًمثقرة اًمسقري٦م واهتٛمتف اًمسٚمٓم٤مت اًمٗمرٟمسٞم٦م اعمٜمتدسم٦م ِّ
سمب٨م روح اًمثقرة ،وىمد قم ّٞمٜمف
إُمػم قمبد اهلل ُمٕمٚم ًام ذم ُمدرؾم٦م اًمسٚمط ،صمؿ ُمٕمٚم ًام ذم ُمدرؾم٦م إرسمد( ،)61وُمـ ؿمٕمره
ظمالل ُمدة إىم٤مُمتف ذم إردن:
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ومــــ٢من ضمئــــ٧م إرسمــــد أًمٗمٞمتٜمــــل

أؾمــــــػم ًا وحتســــــبٜمل ـمٚمٞم٘مــــــ ً٤م

أـمـــــ٤مرح ؿمـــــجقى ورىم٤مءهـــــ٤م

وأٟمـــدب (ًمبٜمـــ٤من) أو (ضمٚم٘مـــ٤م)

()62

وىمد ًمٕم٥م دور ًا ذم اًمتٜمِمئ٦م اًم٘مقُمٞم٦م ظمالل ومؽمة إىم٤مُمتف ذم اإلُم٤مرة إمم أن هم٤مدر
قمامن قم٤مم 1999م ُمتقضمٝم ً٤م إمم دُمِمؼ(.)63

 :8مببَعــت انشــزَف حظــُه بــه عهــٍ ببنخالفــت وانمىقــف انهبىــبوٍ
(مظهمى نبىبن):
ُم ّثٚم٧م زي٤مرة اًمنميػ احلسلم سمـ قمكم إمم قمامن  18يم٤مٟمقن اًمث٤مين  ،1999واًمتل
اؾمتٛمرت ًمٖم٤مي٦م  92آذار )64(1999طمدصم ً٤م ُمٝم ًام ذم شم٤مريخ اًمٕمالىم٤مت إردٟمٞم٦م ُمع
ّ
ٍ
حلٔم٦م يم٤من ىمقُمٞمق ًمبٜم٤من (وُمسٚمٛمقه٤م
ُمسٚمٛمل ًمبٜم٤من؛ ًمرُمزي٦م اًمبٞمٕم٦م سم٤مخلالوم٦م ،وذم
حتديد ًا) يبحثقن قمـ ٍ
رُمز يٜم٤مدي سمام يتٓمٚمٕمقن إًمٞمف ُمـ وطمدة ُمع اًمداظمؾ اًمسقري.
طمٞم٨م رأى اعمٚمؽ طمسلم سمـ قمكم َّ
أن ىمٞم٤مم ُمّمٓمٗمك يمامل سم٢مًمٖم٤مء اخلالوم٦م 9
ً
ومرص٦م إلقم٤مدة سمٕم٨م اعمنموع اًمٕمريب اًمذي ىم٤مم سمف ،واعمتٛمثؾ ذم
آذار1999مُ ،ي َٕمدّ
وُمٕمزز ًا ُمنموقمف ّ
سمح٘مف سم٤مخلالوم٦م سم٘مٞم٤مدشمف ًمٚمثقرة اًمٕمرسمٞم٦م
اًمثقرة اًمٕمرسمٞم٦م اًمٙمؼمى،
ّ
اًمٙمؼمى ،وًمٚمٜمس٥م اًم٘مرر اًمذي يتٛمتع سمف ،وهمػمه٤م ُمـ إؾمب٤مب ،وذم زي٤مرشمف إمم
صدى ىمقي ً٤م ذم ؾمقري٦م وومٚمسٓملم،
قمامن سمدأت اًمدقمقة ًمف سم٤مخلالوم٦م( )65اًمتل ٓىم٧م
ً
واحلج٤مز واًمٕمراق ،وًمبٜم٤من وذق إردن ،وىمد دار ِؾم ٌ
ج٤مل قمريب يمبػم طمقل

ِ
هبذه اًمزي٤مرة واًمبٞمٕم٦م سم٤مخلالوم٦م ُمـ
اخلالوم٦م وإطم٘مٞم٦م هب٤م( ،)66أُم٤م آهتامم اًمٚمبٜم٤مين
ظمالل اًمّمح٤موم٦م واًمؼمىمٞم٤مت اعمرؾمٚم٦م ،ومٕمغم اًمّمٕمٞمد اًمّمحٗمل ٟمنمت ضمريدة اًمّمٗم٤مء
اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م سمرٟم٤مُم٩م اؾمت٘مب٤مل اعمٚمؽ طمسلم قمٜمد وصقًمف إمم قمامن ،وهق قمغم اًمٜمحق
اًمت٤مزم:
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1ـ يست٘مبؾ ضمالًمتف ذم قمامن إُمػم قمبد اهلل واًمقومد اعمراومؼ ًمف.
9ـ يست٘مبؾ ضمالًمتف ذم ضمرف اًمدراويش ُمِم٤ميخ احلقيٓم٤مت ،ومجٞمع قمِم٤مئر
اًمٓمٗمٞمٚم٦م سمرئ٤مؾم٦م طم٤ميمؿ اًمٓمٗمٞمٚم٦م.
9ـ يست٘مبؾ ضمالًمتف ذم ُمقىمػ اًم٘مٓمراٟم٦م ُمِم٤ميخ اًمٙمرك وزقمامء ىمب٤مئٚمٝم٤م سمرئ٤مؾم٦م
طم٤ميمؿ اًمٙمرك اإلداري.
9ـ يست٘مبٚمف ذم ُمقىمػ اجلٞمزة وومد ُم١مًمػ ُمـ ُمِم٤ميخ سمٜمل صخر وهمػمهؿ ُمـ
اًمٕمِم٤مئر.
5ـ أ ُّم٤م اًمقومد اًمذي يست٘مبؾ ضمالًمتف ذم قمامنُ ،م١م ًّمػ ُمـ ُمقفمٗمل احلٙمقُم٦م
وزقمامء قمِم٤مئر اعمٜمٓم٘م٦م ،وسمٕمض ُمـ اًمبٚمدان اعمج٤مورة ٓؾمت٘مب٤مًمف ،وسمٕمد أن يٕمقد
اعمٜمدوب اًمس٤مُمل اًمؼميٓم٤مين ُمـ ُمٍم ،يس٤مومر إمم قمامن طمٞم٨م ي١مدي اًمتحٞم٦م جلالًم٦م
اعمٚمؽ(.)67
مجع
يب ،ومٕمٜمقان اخلالوم٦م اإلؾمالُمٞم٦م َ
وهذا آهتامم اًمٚمبٜم٤مين هق ضمز ٌء ُمـ اهتام ٍم قمر ّ
يمثػميـ ُمـ اًمذيـ يِمتٖمٚمقن سم٤مًم٘مْمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ،واًمذيـ ضم٤مؤوا إمم قمامن( ،)68وؾمٕم٧م
ِ
إومِم٤مل هذا اعمنموع؛ َّ
قم٤مرض اًمسٞم٤مؾم٦م اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م
ٕن اًمنميػ طمسلم
سمريٓم٤مٟمٞم٤م إمم
َ
سمحؼ اًمٕمرب ذم ومٚمسٓملم،
سمٕمد احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م إومم ،وظمّمقص ً٤م ا ُعمتٕمٚم٘م٦م ُمٜمٝم٤م ّ
وىم٤موم اإلذقم٤من ًمتقىمٞمع ُمٕم٤مهدة طمج٤مزي٦م سمريٓم٤مٟمٞم٦م(.)69
ً
هٞمئ٦م هل٤م ُُمٙمقٟم٦م ُمـ :إطمس٤من
وىمد اٟمتخ٥م اًمٕمرب اًمذيـ طمرضوا ًمٚمبٞمٕم٦م
اجل٤مسمري( ،)70وحمٛمد قمكم سمٞمٝمؿ ،وقم٤مدل أرؾمالن ،ووضٕمقا شم٘مرير ًا ُمـ شمسع ُمقاد،
قمؼمت سمٜمقده٤م قمـ ِ
آُم٤مل اًمتٞم٤مر اًم٘مقُمل ًمٕمرب اعمنمق ،وهل:
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1ـ آؾمتٛمرار ذم رومض آٟمتداسم٤مت واعمٓم٤مًمب٦م سم٤مؾمت٘مالل ؾمقري٦م وومٚمسٓملم
سم٤مٓؾمتٜم٤مد إمم طم٘مقىمٝم٤م اًمٓمبٞمٕمٞم٦م واًمٕمٝمقد اًمتل ىمٓمٕمٝم٤م احلٚمٗم٤مء جلالًم٦م اعمٚمؽ طمسلم.
9ـ إرضم٤مع ًمبٜم٤من إمم طمدود ؾمٜم٦م 1919م خمت٤مر ًا ذم إدارة ؿم١موٟمف.
9ـ ُمقاصٚم٦م اًمسٕمل ًمتح٘مٞمؼ آحت٤مد اًمٕمريب.
9ـ اخت٤مذ اًمتداسمػم اًمّسيٕم٦م ًمٚمحّمقل قمغم شمٗم٤مهؿ ُمع أُمراء اجلزيرة.
5ـ ٟمٔمر ًا عمخ٤مًمٗم٦م شمٍميح سمٚمٗمقر حل٘مقق إُم٦م اًمٓمبٞمٕمٞم٦م واًمٕمٝمقد اعم٘مٓمققم٦م
جلالًم٦م اعمٚمؽ طمسلمٟ ،م١ميمد رومْمف.
6ـ ُمٜمع ُمٝم٤مضمرة إرُمـ واًمٞمٝمقد إمم ؾمقري٦م وومٚمسٓملم.
7ـ سمٜم٤م ًء قمغم رهمب٦م ضمالًم٦م اعمٚمؽ طمسلم ذم آـمالع قمغم رأي إُم٦م ذم ُم٤م يتٕمٚمؼ
سمِم١موهن٤م اًمسٞم٤مؾمٞم٦م ،وًمتٕمذر اضمتامع ضمالًمتف سمقومقد إُم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم ّ
يمؾ ومرص٦م،
وم٤مًمبالد ُمستٕمدة إليٗم٤مد ُمـ يٜمقب قمٜمٝم٤م ًمٚمٛمداوًم٦م ُمع ضمالًم٦م اعمٚمؽ طمسلم ذم ّ
يمؾ
اًمب٧م اًمٜمٝم٤مئل طمس٥م شمٍمحي٤مت اعمٚمؽ طمسلم
ُمقضقع أو ُمٕم٤مهدة ،طمٞم٨م يٙمقن ّ
قم٤مئد ًا ًمألُم٦م ٟمٗمسٝم٤م.
ِ
ِ
أن ّ
8ـ سمام َّ
وىمػ إؾمالُمل سف،
ومروقم ِف
اخلط احلج٤مزي سمجٛمٞمع
وطم٘مقىم ِف ،هق ٌ
أهؿ إىمٓم٤مر اًمٕمرسمٞم٦مٟ ،مٚمتٛمس اؾمؽمداد هذا اخلط
وهق اخلط اًمقطمٞمد اًمقاصؾ سملم ّ
وشمقطمٞمد إدارشمف ،وإقم٤مدة مجٞمع ُم٤م ُأظمذ ُمٜمف ُمـ إدوات اعمحريم٦م واعمتحريم٦م ،وضمٕمؾ
إدارشمف اعمريمزي٦م ذم اعمديٜم٦م اعمٜمقرة.
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9ـ ٟمٚمتٛمس أن شمٙمقن ضمالًمتٙمؿ قمغم ٍ
صم٘م٦م شم٤مُم٦م ُمـ حتْمػم إُم٦م ًمٙمؿ سمجٛمٞمع
اًمقؾم٤مئؾ اعمٓم٤مقم٦م؛ ٕضمؾ اًمقصقل إمم اًمٖم٤مي٦م اعم٘مدؾم٦م ،وإُم٦م ُ
شمبذل ذم ؾمبٞمؾ ذًمؽ
ّ
يمؾ ُم٤م ًمدهي٤م ُمـ ىمقة(.)71
ِ
ىمْمٞم٦م ُُمسٚمٛمل ًمبٜم٤من سم٘مقة ودقمقاهتؿ اًم٘مقُمٞم٦م،
طمْمقر
ويتْمح ُمـ هذا اًمت٘مرير
ُ
ويؼمز ذًمؽ ضمٚمٞم ً٤م ذم اًمٜم٘مٓمتلم( )9و( ،)6واًمتل مت ّثؾ ضمزء ًا ُمـ ُمٓم٤مًم٥م ُُمسٚمٛمل
ًمبٜم٤من ،طمٞم٨م اًمٜم٘مٓم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م شمٓم٤مًم٥م سم٢مرضم٤مع ًمبٜم٤من حلدوده ،أي طمدوده ىمبؾ ىمٞم٤مم
ًمبٜم٤من اًمٙمبػم ،اًمذي أقمٚمٜمف اجلٜمرال همقرو ذم  1أيٚمقل 1992م ،وذًمؽ سمام يتٗمؼ
ضٛم٧م إمم ًمبٜم٤من اًمٙمبػم ىمّس ًا
وُمٓم٤مًمب٤مت ُمسٚمٛمل اًمس٤مطمؾ وإىمْمٞم٦م إرسمٕم٦م اًمتل ّ
ُمـ ىمبؾ ؾمٚمٓم٤مت آٟمتداب اًمٗمرٟمز ،واًمٜم٘مٓم٦م اًمس٤مدؾم٦م قمـ اًمِمٕمقر ًمدى ُمسٚمٛمل
ًمبٜم٤من َّ
اًمسٙم٤مٟمٞم٦م متٞمؾ ًمّم٤مًمح
سم٠من قمٛمٚمٞم٤مت اًمتجٜمٞمس عمٝم٤مضمري إرُمـ دمٕمؾ اًمٙم ّٗم٦م ُ
اعمسٞمحٞملم قمغم طمس٤مب اعمسٚمٛملم.
ويرضمع ذًمؽ إمم َّ
أن اًمقومد اًمٚمبٜم٤مين اًمذي اؾمت٘مبؾ اعمٚمؽ طمسلم وطمرض ُمراؾمؿ
ِ
ًمبٜم٤مٟمٞملم ِ
ِ
سمّمٞم٤مهم٦م هذا اًمبٞم٤من ،ومه٤م:
اصمٜملم ممّـ ُيم ّٚمٗمقا
شمٕمز َز سمِقضمقد
اًمبٞمٕم٦م ذم قمامنّ ،
حمٛمد قمكم سمٞمٝمؿ وقم٤مدل أرؾمالن ،سمٞمٜمام ُُم ِّث َؾ جمٛمؾ اًمقومد اًمٚمبٜم٤مين ُمـ ىمبؾ :حمٛمد قمكم
سمٞمٝمؿ ،قم٤مرف اًمٜمٕمامين ،أٟمٞمس اًمّمٞمداوي ،احل٤مج سمِمػم ضمؼم ،وقمكم ٟم٤مس اًمديـ(،)72
"وىمد مت ّٞمز اؾمت٘مب٤مل اعمٚمؽ ًمقومد سمػموت سمٌمء ُمـ اًمؽمطمٞم٥م واًمٕمٓمػ اًمٙمبػمّ ،
وشمقمم
ِ
ًمٚمقطمدة اًمٕمرسمٞم٦م،
شم٘مديؿ اًمقومد اًمِمٞمخ ىمسٓمٜمٓملم يٜمل( ،)73واًمذي اردمؾ ظمٓمب٦م دقم٧م
وسم٤ميع اًمقومد اًمنميػ طمسلم سم٤مؾمؿ أطمرار اًمٕمرب(.)74
َ
أُم٤م قمـ ردود اًمٗمٕمؾ اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م قمغم اًمبٞمٕم٦م ،وم٘مد سمرزت ذم ُمديٜمتل ـمراسمٚمس
وسمػموت ذات اًمث٘مؾ اًمسٙم٤مين اإلؾمالُمل ،واعمٓم٤مًم٥م سم٤مًمقطمدة ُمع اًمداظمؾ اًمسقري،
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ومٗمل سمػموت اضمتٛمع أئٛم٦م اعمسٚمٛملم ووضمٝم٤مؤه٤م ،وسمحثقا ُمس٠مًم٦م اخلالوم٦م وآشمٗم٤مق
قمغم ُمب٤ميٕم٦م اًمنميػ طمسلم سم٤مخلالوم٦م ،وشمِمػم صحٞمٗم٦م اًمّمٗم٤مء اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م إمم َّ
أن اًمذيـ
سم٤ميٕمقا ُمـ سمػموت ،وأُمْمقا قمغم ّ
صؽ اًمبٞمٕم٦م ،ي٘مدّ ر قمددهؿ سمٜمحق قمنمة آٓف(،)75
ِ
ٟمّمقص اعمب٤ميٕم٦م ،واضمتٛمع قمٚمامء
سمٞمٜمام ذم ـمراسمٚمس ُقم٘مدت آضمتامقم٤مت ًمقض ِع
ـمراسمٚمس ذم دار قمبد احلٛمٞمد يمراُمل(ُ ،)76م١ميمديـ صح٦م اًمبٞمٕم٦م وايمتامل ذوـمٝم٤م
ّ
احلؾ واًمٕم٘مد ،واًمٕمٚمامء وذوي اًمرأي( ،)77وسم َٕم َ٨م
ٟٓمٕم٘م٤مده٤م ُمـ ىمبؾ أهؾ
ٍ
ِ
ُمب٤ميٕم٦م سمٕمد شمقىمٞمٕمٝمؿ ُمْم٤مسمط اًمبٞمٕم٦م ًمٚمنميػ طمسلم ذم قمامن،
سمؼمىمٞم٦م
اًمٓمراسمٚمسٞمقن
أقمز اهلل ًمٙمؿ اإلؾمالم
وٟمّمٝم٤م:
(سم٤ميع اًمٓمراسمٚمسٞمقن ضمالًمتٙمؿ سم٤مخلالوم٦م اًمٕمٔمٛمكّ ،
َ
ّ
ٍ
ىمٓم٤مقم٤مت خمتٚمٗم٦م ُمـ :اًمٕمٚمامء ،إقمٞم٤من،
وو ّوم٘مٙمؿ جلٛمع ؿمت٤مشمف) ،وو ِّىمٕم٧م اًمؼمىمٞم٦م قمـ
اًمتج٤مر ،اعمح٤مُملم ،وإـمب٤مءُ ،
واًمِم ّب٤من( ،)78وُمـ ضمبؾ قم٤مُمؾ ،ىم٤مل اًمِم٤مقمر اًمٚمبٜم٤مين
حمٛمد يم٤مُمؾ ؿمٕمٞم٥م اًمٕم٤مُمكم(:)79
إًمٞمؽ ُمٚمٞمؽ اًمٕمرب ُمٜمل سمٞمٕم ُ٦م ُمب٤مريم٦م قمـ أهؾ صٞمدا وقم٤مُمؾ
أضمؾ ٟمب٤ميٕمؽ اًمٞمقم ومٝمر وه٤مؿمؿ وضم٤مرامه٤م ؾم٤مد طمرب ووائؾ
هذا وىمد ؿمٛمٚم٧م ًمبٜم٤من اًمتؼمقم٤مت اًمتل ىمدّ ُمٝم٤م اًمنميػ طمسلم سمـ قمكم
ًمٚمٛمحت٤مضملم ،وقمقُمٚم٧م ًمبٜم٤من يم٘مسٛملم :إولُ :مديٜم٦م سمػموت واًمث٤مين ًمبٜم٤من
(اجلبؾ)ُ ،
وظم ِّّمص ًمألومم ( )922ضمٜمٞمف واًمث٤مٟمٞم٦م ( )192ضمٜمٞمٝم ً٤م(.)80
أُم٤م قمـ اعمقىمػ ًمٚمسٚمٓم٤مت اًمٗمرٟمسٞم٦م اعمٜمتدسم٦م ،وم٘مد رومْم٧م هذه اًمبٞمٕم٦م وىم٤موُمتٝم٤م
قمؼم إضمراءات أسمرزه٤م:
1ـ ُمٜمع (طمٔمر) ضمريدة اًمنمق اًمٕمريب ،اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م ًمنمق إردن ُمـ
اًمدظمقل إمم ؾمقري٦م وًمبٜم٤من(.)81
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9ـ ُمٜمع ظمٓمب٤مء اجلقاُمع ُمـ اًمدقمقة ًمٚمٛمٚمؽ طمسلم؛ هبدف إضٕم٤مف اًمبٞمٕم٦م
سم٤مخلالوم٦م اًمتل متّ٧م ًمف(( ،)82وهذه اإلضمراءات أ ّدت حلدوث اضٓمراسم٤مت ذم دُمِمؼ،
واشمٗم٤مق ُمسٚمٛمٞمٝم٤م قمغم اًمدقمقة ًمٚمخٚمٞمٗم٦م دون ذيمر اؾمؿ اًمنميػ طمسلم؛ دمٜمّب ً٤م ًمبٓمش
اًمسٚمٓم٤مت آٟمتداسمٞم٦م اًمٗمرٟمسٞم٦م) ،ورأت ومرٟمس٤م سمخالوم٦م احلسلم سمـ قمكم ضمزء ًا ُمـ
هيدف إمم ُمٜم٤مومستٝم٤م ،وأٟمَّف ّ
ؿمٖمقر
ُمرؿمح ُمـ ىمبٚمٝم٤م ،سمٞمٜمام يم٤من
ُمنموع سمريٓم٤مين؛
ُ
ُ
ِ
ُمٜمّم٥م اخلالوم٦م اإلؾمالُمٞم٦م واضمتامع اًمٕمٚمامء ُمـ إىمٓم٤مر اًمٕمرسمٞم٦م عمب٤ميٕم٦م اعمٚمؽ طمسلم
ِ
ٍ
َ
ًمٚمثقرة
ُمٕمريم٦م ُمع اًمسٚمٓم٦م اعمٜمتدسم٦م ذم ؾمقري٦م وًمبٜم٤من ،وإره٤مص ً٤م
سمداي٦م
سم٤مخلالوم٦م ،هق

ِ
اًمسقري٦م اًم ُٙمؼمى( ،)83وذم إُم٤مرة ذىمل إردن قمٛمؾ آٟمتداب اًمؼميٓم٤مين قمغم
ٍ
شم٘م٤مرب ؿمٕمبل أو رؾمٛمل خيدم اعمّمٚمح٦م اًم٘مقُمٞم٦م اًمتل ىم٤مده٤م اهل٤مؿمٛمٞمقن
ُم٘م٤موُم٦م أي
ذم ذق إردن.

 :9انثىرة انظىرَت وانمىقفبن األردوٍ وانهبىبوٍ مىهب:
. 9أ ،أعثاب انثٕسج انغٕسٚح انكثشٖ (;1?8و1?8=-و)

اضمتٛمٕم٧م مجٚم٦م ُمـ اًمٕمقاُمؾ اًمتل أ ّدت إمم اًمثقرة اًمسقري٦م وأسمرزه٤م:
 -1قمدم اًمتزام اعمس١موًملم اًمٗمرٟمسٞملم سمٛمقاد صؽ آٟمتداب ،وؾمٕمٞمٝمؿ إمم
إذٓل اًمِمٕم٥م اًمسقري.
 -9شمٗمريؼ ؾمقري٦م إمم مخس دويالت( :دوًم٦م ًمبٜم٤من ،دوًم٦م طمٚم٥م ،دوًم٦م ضمبؾ
اًمدروز ،دوًم٦م اًمٕمٚمقيلم ،دوًم٦م دُمِمؼ) ،وُمٜمح ؾمٜمجؼ (ًمقاء) اإلؾمٙمٜمدروٟم٦م ٟمققم ً٤م
ُمـ آؾمت٘مالل اًمذايت متٝمٞمد ًا ًمٗمّمٚمف.
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 -9يمب٧م احلري٤مت اًمٕم٤مُم٦م وشمِمديد اًمرىم٤مسم٦م قمغم اًمّمحػ ،واضٓمٝم٤مد يمتّ٤مهب٤م،
وومرض ٟمٔم٤مم اىمتّم٤مدي ضم٤مئر.
ُ
وًمٙمـ اًمسب٥م ا ُعمب٤مذ
اًمٕمقاُمؾ حمٗمز ًة إؿمٕم٤مل اًمثقرة اًمسقري٦م(،)84
اضمتٛمٕم٧م هذه
َّ
()85
ٗمقض اًمس٤مُمل ذم سمػموت ،وشمٕم٤مُمٚمف
مت ّثؾ سم٠مؾمٚمقب اجلٜمرال ؾم٤مراي ( )Saraiا ُعم ّ

َ
ً
حمتج٦م قمغم
ًمتِمتٕمؾ اًمثقرة اًمسقري٦م
آؾمتٕمالئل ُمع اًمٕمرب – واًمدروز ظمّمقص ً٤م -
آٟمتداب اًمٗمرٟمز ّ
يمٙمؾ(.)86
دور يمبػم ذم هذه اًمثقرة ،مت ّثؾ ذم طمزب اًمِمٕم٥م
ويم٤من ًمٚمتٞم٤مر اًم٘مقُمل اًمٕمريب ٌ
ِ
اًمقطمدة اًمٕمرسمٞم٦م ،وإًمٖم٤مء آٟمتداب ،وذًمؽ سمزقم٤مُم٦م قمبد
اًمسقري اًمذي دقم٤م إمم
اًمرمحـ اًمِمٝمبٜمدر( ،)87سمٞمٜمام شمقمم ىمٞم٤مدة اًمثقرة ُؾمٚمٓم٤من إـمرش( ،)88اًمذي سمقيع قمغم
ذًمؽ ،ويِمػم سمٞم٤من اًمثقرة اًمّم٤مدر ذم  99آب 1995م إمم اًمدقمقة إمم "وطمدة اًمبالد
ؾم٤مطمٚمٝم٤م وداظمٚمٝم٤م ،وآقمؽماف سمدوًم٦م ؾمقري٦م قمرسمٞم٦م ُمقطمدة وُمست٘مٚم٦م اؾمت٘مالٓ ً
شم٤مُم ً٤م" .ممّ٤م َُمٜمح اًمثقرة اًمسقري٦م اعم٘مدرة قمغم اؾمتٞمٕم٤مب مجٞمع اًمتٞم٤مرات اًمداقمٞم٦م ًمٚمٕمٛمؾ

ضد اًمٗمرٟمسٞملم واًمقطمدة اًمٕمرسمٞم٦م( ،)89و ُأريد هلذه اًمثقرة أن شمِمٛمؾ ًمبٜم٤من ،ممّ٤م
ؾمٞم١مدي إمم شم٠مصمػمات قمغم اجلقار اًمسقري اعمحٞمط ،وهق ذىمل إردن وًمبٜم٤من.

 . 9ب ،انًٕقف األسدَ ٙيٍ انثٕسج انغٕسٚح انكثشٖ:

يٛمٙمـ ىمراءة اعمقىمػ إردين دم٤مه اًمثقرة اًمسقري٦م ُمـ ٟم٤مطمٞمتلم :ؿمٕمبٞم٦م ورؾمٛمٞم٦م،
ً
إض٤موم٦م عمقىمػ اًمسٚمٓم٤مت آٟمتداسمٞم٦م ،ؿمٕمبٞم ً٤م أ َّيدَ اًمِمٕم٥م إردين اًمٜمْم٤مل اًمسقري،
طمٞم٨م ُم ّثٚم٧م أرايض ذق إردن دقم ًام ًمٚمثقار ،وىم٤مُم٧م ُمٔم٤مهرات ذم إرسمد
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واهتؿ إُمػم قمبد اهلل ُمـ ىمبؾ
وقمجٚمقن وضمرش شم١ميد اًمثقرة وشمٓمٚم٥م ُمس٤مقمدشمف(ّ ،)90
اًمسٚمٓم٤مت اعمٜمتدسم٦م ذم ومرٟمس٤م سمدقمؿ اًمثقرة وشم٠ميٞمده٤م؛ وذًمؽ سمسب٥م:
قمالىمتف سمٕمبد اًمرمحـ اًمِمٝمبٜمدر ،وُمٞمقل اًمِمٝمبٜمدر اعمٚمٙمٞم٦م دم٤مه قمقدة احلُٙمؿ
اعمٚمٙمل إمم ؾمقري٦م ،وم٤مًمِمٝمبٜمدر وطمزسمف ُمـ أسمرز دقم٤مهت٤م(.)91
سمسب٥م متٙمـ اًمٕمٜم٤مس اعمِم٤مريم٦م سم٤مًمثقرة ُمـ اضمتٞم٤مز احلُدود واًمتجقل ذم
شمٜمص قمغم شمسٚمٞمؿ
ذق إردن ،وومِمؾ حم٤موٓت شمٓمبٞمؼ آشمٗم٤مىمٞم٤مت اعمقىمٕم٦م اًمتل ّ
وؾم ِج َـ ّ
يمؾ ُمـ يت٤مضمر سم٤مٕؾمٚمح٦م أو حيٛمٚمٝم٤م ذم ؿمامزم إردن،
اعمجرُملم ،وىمد اقمت٘مؾ ُ
وىمبض قمٚمٞمف(.)92
قمالىم٤مت اًمِمخّمٞم٤مت اًمسٞم٤مؾمٞم٦م اًمتل ىم٤مدت هذه اًمثقرة سم٤مإلُم٤مرة وأسمرزه٤م
رؿمٞمد ـمٚمٞمع(.)93
شمٜمٔمٞمؿ ُمٙمت٥م اشمّم٤مل سملم اًمثقرة واًمٚمجٜم٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٚمٛم١ممتر اًمسقري
اًمٗمٚمسٓمٞمٜمل ذم قمامن ،شمٙمقن ُمٝمٛمتف اًمدقم٤مي٦م ًمٚمثقرة ومجع اًمتؼمقم٤مت ُمـ ىمبؾ
اعمٝم٤مضمريـ اًمٕمرب ،وًمٕم٥م هذا اعمٙمت٥م دور ًا ه٤م ُّم ً٤م ذم مجع اًمتؼمقم٤مت ًمنماء اًمسالح
واًمذظمػمة(.)94
قمدم رض٤م اًمٗمرٟمسٞملم قمـ ُمنموع إُمػم قمبد اهلل اًمقطمدوي ،دقم٤مهؿ
وضؿ ضمبؾ اًمدروز إلُم٤مرشمف(.)95
ٓهت٤مُمف واًمٜمٔمر ًمف أٟمّف يسٕمك ًمتقؾمٞمع ممٚمٙمتف،
ّ
واؾمتدقم٧م هذه إؾمب٤مب َّ
أن ضٖمط اًمٗمرٟمسٞملم قمغم اًمسٚمٓم٤مت آٟمتداسمٞم٦م
اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م سم٤مدم٤مه شمِمديد اًمرىم٤مسم٦م قمغم احلدود ،وُمٜمع اًمسٗمر ًمسقري٦م ،واخت٤مذ إضمراء
اًمت٠مؿمػمات وُمراىمب٦م احلريم٦م قمغم احلدود سملم ذق إردن وؾمقري٤م ،وشمقايمب٧م هذه
ِ
ِ
اًمٕمسٙمريتلم
اًمسٚمٓمتلم
اإلضمراءات إمم أن وصٚم٧م إمم قم٘مد ُم١ممتر ُمِمؽمك ُم٤م سملم
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اًمٗمرٟمسٞم٦م واًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م ذم درقم٤م  99أيٚمقل 1996م ،هدومف اًم٘مٛمع اعمِمؽمك ٟمحق ّ
يمؾ ُمـ
يٕمٛمؾ ضد آٟمتداب اًمٗمرٟمزُ ،مـ ظمالل هتري٥م إؾمٚمح٦م( ،)96وازداد اعمقىمػ
اًمؼميٓم٤مين شمِمدّ د ًا ٟمحق اًمٕمِم٤مئر إردٟمٞم٦م ،واًمتل ُُمٜمٕم٧م ُمـ "اًمرواح واعمجلء سملم
ذق إردن وضمبؾ اًمدروز" ،و ُأظمذت اعمقاصمٞمؼ ُمٜمٝم٤مّ ،
سم٠مٓ شمٜمخرط سم٠مقمامل اًمثقرة

اًمسقري٦م ،واؿمؽمط قمغم اهل٤مرسملم (أو اًمالضمئلم) ًمإلُم٤مرة ّأٓ جيٕمٚمقا ُمـ ذىمل
إردن ُمٜمٓمٚم٘م ً٤م ًمألقمامل اًمسٞم٤مؾمٞم٦م اًمتل شم١مصمر قمغم اًمبالد اعمج٤مورة(.)97
وازداد هذا اعمقىمػ اًمؼميٓم٤مين اؾمتج٤مسم٦م ًمٚمْمٖمط اًمٗمرٟمز ًمٚمحدّ ُمـ اًمدقمؿ
إردين ًمٚمسقريلم اًمثقار ،طمٞم٨م ضٖمط اإلٟمجٚمٞمز قمغم إُمػم ـم٤مًمبلم ُمٜمف احلدّ ُمـ
ُمٔم٤مهر اًمت٠ميٞمد ًمٚمثقرة اًمسقري٦م ،وقمغم ُم٤م يبدو َّ
أن إىم٤مًم٦م رض٤م اًمريم٤ميب ُمـ رئ٤مؾم٦م
ٍ
يمٜمتٞمج٦م هلذه اًمْمٖمقـم٤مت( ،)98وشمرشمّب٧م قمغم اًمثقرة اًمسقري٦م ٟمت٤مئ٩م
احلٙمقُم٦م ،ضم٤مءت
قمغم إُم٤مرة ذىمل إردين ،أسمرزه٤م :شمدومؼ اًمالضمئلم اًمسقريلم ٟمحق اإلُم٤مرة ،طمٞم٨م
ّىمررت احلٙمقُم٦م قمدم ُمٕم٤مرضتٝمؿ ،وُمس٤مقمدة ُمرض٤مهؿ وضمرطم٤مهؿ ،وشمقزيع اًم٘مٛمح
وشمؿ ٟم٘مؾ اًمٕمديد ُمـ ضمرطمك اًمثقرة إمم ُمستِمٗمك قمامن،
واًمدىمٞمؼ ؿمٝمري ً٤م قمٚمٞمٝمؿّ ،
ّ
ويتجغم هذا ُمـ
ويم٤من آرشمب٤مط اًمقضمداين إردين وصمٞمؼ اًمّمٚم٦م سم٤مًمثقرة اًمسقري٦م،
ظمالل اًمؽماث إردين ،وُمث٤م ًُم ُف ىمّمٞمدة ٕطمد ؿمٕمراء اًمرسم٤مسم٦م ي٘مقل ومٞمٝم٤م:
ضمتٜمل رؾم٤مًم٦م ُمـ ىمٗم٤م اًمسٚمط يـ٤م ضمـقاد

ُمـــ ُمٜمّمــ٥م ّ
يمــؾ اًمِمــٝم٤مُم٦م مح٤مهــ٤م

قمغم ـمقيـؾ اًمٕمٛمـر وهـق ؾمـد سمـقٓد

ؾمٚمٓم٤من سم٤مؿمـ٤م ًمٚمٕمِمـػمة مح٤مهــــ٤م

()99

يمثػم ممّـ جل٠موا إمم واطم٦م إزرق ،وظمِمٞم٧م سمريٓم٤مٟمٞم٤م وومرٟمس٤م ُمـ أن
ّ
ودمٛمع ٌ
ِ
حلٍم اًمثقرة سملم يمال
شمّمبح إزرق ُمريمز ًا ًمٚمثقرة طمٞم٨م اًمث٤مئرون ،وم٤مزداد اًمتٕم٤مون
اًمٓمروملم ،وأصدرت اًمسٚمٓم٤مت اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م أُمر ًا سمخروج اًمرضم٤مل ُمـ إزرق ،وإسم٘م٤مء
ِ
اًمٜمس٤مء وإـمٗم٤مل ويمب٤مر اًمسـ( ،)100و ُأظمْمٕم٧م ُمٜمٓم٘م٦م إزرق ًمألطمٙم٤مم
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اًمٕمرومٞم٦م( ،)101وذم ؿمٝمر ٟمٞمس٤من 1997م سمرز اًمتٕم٤مون اًمٕمسٙمري اًمٗمرٟمز اًمؼميٓم٤مين
سمحّم٤مر إزرق وـمرد اًمثقار ،وشمزاُمـ هذا ُمع زي٤مرة ىم٤مم هب٤م ُمدير آؾمتخب٤مرات
اًمٗمرٟمز إمم قمامن( ،)102و ُأ ِ
ُمٝم َؾ اًمالضمئقن اًمسقريقن ذم إزرق ُمدة ( )19يقُم ً٤م ُمٜمذ
 17طمزيران 1997م؛ عمٖم٤مدرة إرايض إردٟمٞم٦م( ،)103وُمع اٟمحس٤مر اًمثقرة طم٤مرب
اإلٟمجٚمٞمز اًمدور إردين اًمذي ًمٕم٥م دور ًا ه٤مُم ً٤م سمٛمس٤مقمدة اًمثقرة اًمسقري٦م(.)104
. 9جـ  ،انًٕقف انهثُاَ ٙيٍ انثٕسج انغٕسٚح:

اؿمتدّ ت إصقات اعمٓم٤مًمب٦م سم٤مًمقطمدة ُمع اًمداظمؾ اًمسقري ذم ًمبٜم٤من ُمع ىمٞم٤مم
اًمثقرة ،وصدرت ذم ًمبٜم٤من ضمريدة شمدقمك "اًمٕمٝمد اجلديد"ُ ،م٤م ًمبث٧م أن أصبح٧م
ًمس٤من طم٤مل اًمثقرة،
وًمٙمـ اًمسٚمٓم٤مت اًمٗمرٟمسٞم٦م اؾمتخدُم٧م اًمقرىم٦م اًمٓم٤مئٗمٞم٦م ًمٚمحدّ
َّ
ُمـ سمريؼ اًمثقرة اًمسقري٦م ذم ًمبٜم٤من ،وىم٤مُم٧م سمت٠مًمٞم٥م اعمسٞمحٞملم قمغم اًمثقرة،
سمتّمقيره٤م َّأهن٤م شمستٝمدومٝمؿ وشمستٝمدف طمْمقرهؿ(.)105
ً
حم٤موًم٦م اؾمتخداُمٝمؿ إلىمٜم٤مع دروز
واؾمتامًم٧م اًمسٚمٓم٤مت آٟمتداسمٞم٦م دروز ًمبٜم٤من
ٍ
ُمٗم٤موض٤مت رومع
وًمٙمـ اًمث٤مئريـ رومْمقا وىمٗمٝم٤م ،وسمٕمد
اجلبؾ سم٤مًمتخكم قمـ اًمثقرة،
َّ
اًمث٤مئرون ُمٓم٤مًمبٝمؿ ًمٚمٛمٗمقضٞم٦م ذم سمػموت وهل:
 1ـ آقمؽماف سم٤مؾمت٘مالل اعمٜم٤مـمؼ اًمسقري٦م ،ومتثٞمؾ ؾمقري٦م ظم٤مرضمٞم ً٤م ذم قمّمب٦م
إُمؿ.
 9ـ إقمالن اًمقطمدة اًمسقري٦م ،وإقم٤مدة ًمبٜم٤من اًمٙمبػم ًمس٤مسمؼ قمٝمده.
 9ـ اٟمسح٤مب اجلٞمش اًمٗمرٟمز.
 9ـ قم٘مد ُمٕم٤مهدة ُمع ومرٟمس٤م.
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 5ـ اًمٕمٗمق قمـ مجٞمع اعمٓمٚمقسملم(.)106
ً
إض٤موم٦م إمم اعمسٞمحٞملم إرصمقذيمس ،ذم أقمامل اًمثقرة،
وؿم٤مرك دروز وؿمٞمٕم٦م ًمبٜم٤من
وقمٛم٧م أقمامهل٤م اعمٜم٤مـمؼ اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م :اًمب٘م٤مع ،قمٙم٤مر ،وـمراسمٚمس وهمػمه٤م(.)107
ّ
وشمٕمززت ىمبْم٦م اًمسٚمٓمتلم آٟمتداسمٞمتلم ذم ًمبٜم٤من (وؾمقري٦م) وذق إردن،
ّ
سمٛمح٤مرسم٦م واقمت٘م٤مل ّ
يمؾ ُمـ يِمؽمك سم٠مقمامل ضدمه٤م ،سم٤مشمٗم٤مىمٞم٦م و ّىمٕم٧م ذم  15ؿمب٤مط
1997م ،ذم قمامن ،وذًمؽ سملم "رئٞمس اًمٜمٔم٤مر سم٤مًمٜمٞم٤مسم٦م قمـ طمٙمقُم٦م ذىمل إردن،
واعمٜمدوب اًمس٤مُمل ًمٚمجٛمٝمقري٦م اًمٗمرٟمسٞم٦م ذم ؾمقري٦م وًمبٜم٤من" ،يٙمقن سمٛم٘متْم٤مه٤م "أن
شمتب٤مدل دوائر اًمٕمدًمٞم٦م مجٞمع إوراق اًمٕمدًمٞم٦م واحل٘مقىمٞم٦م واجلزائٞم٦م ،وشمِمٛمؾ أيْم ً٤م
أظمذ اًمِمٝم٤مدات" ،ممّ٤م يٕمٜمل َّ
وطمدَ ضمٝمقده سم٤مًم٘مْم٤مء قمغم
أن آٟمتداب قمؼم ؾمٚمٓم٤مشمف ّ
اًمسٜمد
اًمثقار ذم ؾمقري٦م ،وًمبٜم٤من ،وإردن ،وُمٜمح٧م هذه اًمّمٞمٖم٦م (آشمٗم٤مىمٞم٦م) َ
اًم٘م٤مٟمقين عمح٤مسة اًمتحرك اًم٘مقُمل ،وهم٤ميتٝم٤م اًمْمٖمط قمغم اعمج٤مهديـ؛ ًمٞمتٛم ّٙمـ
اجلٜمقد اًمٗمرٟمسٞمقن ُمـ اًمتحرك سمحري٦م ذم ذق إردن ،وسم٤مٓشمٗم٤مق ُمع اًمسٚمٓم٤مت
آٟمتداسمٞم٦م ذم ذق إردن(.)108
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وؾمٞمِم٤مر ٓطم٘م ً٤م :طمالق ،دراؾم٤مت.
( )4مجٕمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمٗمت٤مة :وشمٕمرف سم٤مًمٗمت٤مة و ًأؾمس٧م ذم سم٤مريس قم٤مم 1911م ،وهل٤م أصمر طم٤مؾمؿ ذم شم٤مريخ احلريم٦م
اًم٘مقُمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم ُمرطمٚمتٝم٤م اًمتٙمقيٜمٞم٦م ،ويم٤مٟم٧م هم٤ميتٝم٤م اًمٕمٛمؾ ُمـ أضمؾ اؾمت٘مالل اًمٕمرب وحتريرهؿ ُمـ
احلٙمؿ اًمؽميمل ،وأٟمقاع احلٙمؿ إضمٜمبل مجٞمٕمٝم٤م ،أي َّإهن٤م أول مجٕمٞم٦م ـم٤مًمب٧م سم٤مٓؾمت٘مالل اًمٙم٤مُمؾ،
ُم٘مره٤م إمم
وًمٞمس جمرد احلٙمؿ اًمذايت ًمٚمٕمرب ضٛمـ اإلُمؼماـمقري٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م ،وقم٤مم 1919م اٟمت٘مؾ ّ
واؾمتٛمرت سم٤مًمٕمٛمؾ رهمؿ ُم٤م
اًمّسي،
سمػموت صمؿ إمم دُمِمؼ ،ومت ّٞمزت سمّسيتٝم٤م وُم٘مدرهت٤م قمغم اًمٕمٛمؾ
ّ
ّ
وضٛم٧م قمدد ًا يمبػم ًا ُمـ اًمٕمرب ،وهل ُمـ
وشمٕمرض أقمْم٤مؤه٤م إمم اًمتٕمذي٥م،
ّ
واضمٝمتف ُمـ ُمّم٤مقم٥مّ ،
ٍ
سمدور يمبػم ذم
أظمٓمر اعمٜمٔمامت اًمٕمرسمٞم٦م اًمتل ًمٕمب٧م دور ًا يمبػم ًا ذم احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م إومم ،وؾم٤ممه٧م
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جمٛمققم٤مهتؿ داظمؾ اًمٙمٞم٤مٟم٤مت آٟمتداسمٞم٦م اجلديدة ،وي٘مدّ ر قمدد أقمْم٤مئف سمـ  99.222قمْمق وسمٞمٜمام
إقمْم٤مء اًمٗم ّٕم٤مًمقن مل يتج٤موزوا 9522قمْمق ويٕمتؼم أول طمزب ىم٤مم ذم ؾمقري٦م سمٕمد احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م
إومم ،وهق همٓم٤مء ؾمٞم٤مد ًمٚمٕمرسمٞم٦م اًمٗمت٤مةً ،مٚمٛمزيد :اًمٙمٞم٤مزم ،اعمقؾمققم٦م ،ج ،9ص .976وأيْم ً٤م:
اًمرياموي ،اجلٛمٕمٞم٦م ،ص.122-98
(ُ )7مٜمذر حمٛمقد ضم٤مسمر ،ؾمجؾ :أٟم٤م رؿمٞمد ـمٚمٞمعُ ،م١مؾمس٦م اًمدراؾم٤مت اًمدرزي٦مً ،مٜمدن9212 ،م ،ص،198
وؾمٞمِم٤مر ٓطم٘م ً٤م ضم٤مسمر ،ؾمجؾ.
( )8ضم٤مسمر ،ؾمجؾ ،ص ،198 ،195يقؾمػ احلٙمٞمؿ ،ؾمقري٦م واًمٕمٝمد اًمٗمٞمّمكم ،دار اًمٜمٝم٤مر ًمٚمٜمنم ،ـمـ،9
1986م ،صٓ 119،56طم٘م ً٤م :احلٙمٞمؿ ،ؾمقري٦م.
( )9قمكم ؿمٕمٞم٥م ،أٟمامط اًمٕمالىم٦م سملم إُمػم قمبد اهلل وطمزب آؾمت٘مالل اًمٕمريب ،أسمح٤مث ُمٚمت٘مك قمامن اًمث٘م٤مذم
اًمٕم٤مذُ ،مـ اعمٕم٤ممل اًمث٘م٤مومٞم٦م واحلْم٤مري٦م ذم إردن قمؼم اًمٕمّمقر ،وزارة اًمث٘م٤موم٦م ،قمامن ،9229 ،وؾمٞمِم٤مر
ٓطم٘م ً٤م :ؿمٕمٞم٥م ،أٟمامط.
( )10قمبد اهلل ،أصم٤مر ،ص ،97-96ص.156
( )11حمٛمد قمزة دروزةُ ،مذيمرات حمٛمد قمزة دروزة 12 ،أضمزاء ،دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل ،سمػموت1999 ،م،
ج ،1ص ،521وؾمٞمِم٤مر ٓطم٘م ً٤م ،دروزةُ ،مذيمرات.
( )12اًمزريمكم ،قم٤مُم٤من ،ص  ،96دروزةُ ،مذيمرات ،ج ،1ص.521
( )13ضمريدة ًمس٤من احل٤مل ،ع1991/9/91،8979 :م ،صُ 1مٙمتب٦م اجل٤مُمٕم٦م إُمريٙمٞم٦م سمػموت ،اٟمٔمر:
طمٙمٛم٧م ٟم٤مس طمسلم اعمٞم٤مطمل ،اًمٕمالىم٤مت اًمسٞم٤مؾمٞم٦م اًمسقري٦م إردٟمٞم٦م 1995-1918م ،رؾم٤مًم٦م
ُم٤مضمستػم همػم ُمٜمِمقرة ،اجل٤مُمٕم٦م اعمستٜمٍمي٦م ،سمٖمداد9226 ،م ،ص ٓ ،79طم٘م ً٤م :اعمٞم٤مطمل ،اًمٕمالىم٤مت.
( )14ضمريدة اًمبِمػم اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م ،ع1991/9/15 ،9691 :م ،ص.9
( )15اًمزريمكم ،قم٤مُم٤من ،ص ،165دروزةُ ،مذيمرات ،ج  ،1ص.529
(ً )16مٚمٛمزيد قمـ هذه اعمرطمٚم٦م راضمع :حمٛمد قمكم اًمٕمجٚمقين ،ذيمري٤ميت قمـ اًمثقرة اًمٕمرسمٞم٦م اًمٙمؼمىُ ،مٙمتب٦م
احلري٦م ،قمامن1956 ،م ،ص  6وؾمٞمِم٤مر ٓطم٘م ً٤م ،اًمٕمجٚمقين ،ذيمري٤ميت.
( )17ضمريدة اًمّمٗم٤مء ،ع1991/9/9 ،8999 :م ،ص 9واعمحٗمقفم٦م ذم ُمٙمتب٦م اجل٤مُمٕم٦م إُمريٙمٞم٦م ،احلٙمٞمؿ،
ؾمقري٦م ،ص.118 ،115
79

( )18اًمزريمكم ،قم٤مُم٤من ،ص ،51-97اًمٕمٛمريُ ،مٞمسٚمقن ،ص  ،69سمٞم٤من ٟمقهيض احلقتُ ،مذيمرات قمج٤مج
ٟمقهيض (1989-1896م) ،دار آؾمت٘مالل ،سمػموت1999،م ،ص ،69وؾمٞمِم٤مر ٓطم٘م ً٤م :احلقت،
ُمذيمرات ،اًمبٕمٞمٜمل ،رضم٤مل ،ص.89
( )19احلقتُ ،مذيمرات ،ص ،95اًمبٕمٞمٜمل ،رضم٤مل ،ص.81
()20قم٤مدل ارؾمالن1959-1889( :م) هق ؾمٞم٤مد قمريب ،وؿم٤مقمرُ ،مقاًمٞمد اًمِمقيٗم٤مت ًمبٜم٤من ودرس ذم
ومرٟمس٤م وقمْمق اًمٕمرسمٞم٦م اًمٗمت٤مة واعمٜمتدى اًمٕمريب ،قمٛمؾ ؾمٙمرشمػم ًا ُمـ اًمدرضم٦م إومم ذم وزارة اًمداظمٚمٞم٦م
اًمٕمثامٟمٞم٦م 1919م ،وُمدير ًا ًمٚمٛمٝم٤مضمريـ ذم وٓي٦م ؾمقري٦م (1919م) وىم٤مئٛم٘م٤مم اًمِمقف (1915م)
وٟم٤مئ٥م قمـ ضمبؾ ًمبٜم٤من ذم جمٚمس اعمبٕمقصم٤من (1918-1916م) ،وسمٕمد ضمالء إشمراك ودظمقل اجلٞمش
قملم
اًمٕمريب دُمِمؼ ،اظمت٤مره إه٤مزم طم٤ميم ًام جلبؾ ًمبٜم٤من اعمست٘مؾ ،وسمٕمد دظمقل اًمٗمرٟمسٞملم إمم ًمبٜم٤من ّ
ُمس٤مقمد ًا إداري ً٤م حل٤ميمؿ ؾمقري٦م اًمٕمسٙمري ،صمؿ ُمستِم٤مر ًا ًمٚمٛمٚمؽ ومٞمّمؾ قم٤مم 1992م ،وٟمزح إمم إردن
سمٕمد ظمروج ومٞمّمؾ ،وسم٘مل ذم ذىمل إردن طمتك 1999م ،وقم٤مد إمم ؾمقري٦م 1997م ،وشمقمم سمٕمض
اًمقزارات ذم ؾمقري٦م ،صمؿ قم٤مد ًمبػموت قم٤مم 1951م ،وسم٘مل طمتك شمقذم قم٤مم 1959م .وًمٚمٛمزيد ،اًمٙمٞم٤مزم،
اعمقؾمققم٦م ،ج ،9ص ،788اٟمٔمر p.543 ،arab dissident vol2

( )21وم١ماد ؾمٚمٞمؿ (1995-1899م)ُ :مـ ُمقاًمٞمد ىمري٦م سمٕم٘مٚملم ُمـ إىمٚمٞمؿ اًمِمقف ،شمٕمٚمؿ ذم اجل٤مُمٕم٦م إُمريٙمٞم٦م
ذم سمػموت وقمٛمؾ ذم اعمدرؾم٦م اًمٕمب٤مؾمٞم٦م ،وىم٤مشمؾ ذم ُمٞمسٚمقن ،وسمٕمد أن ٟمج٤م ىمّمد ذىمل إردن وظمدم
شمقضمف عمٍم وم٤مًمسٕمقدي٦م ،وىم٤مشمؾ سم٤مًمثقرة اًمسقري٦م واؾمتِمٝمد أصمٜم٤مءه٤م ،راضمع :اًمزريمكم،
ومٞمٝم٤م قمسٙمري ً٤م ،صمؿ ّ
إقمالم ،ج ،5ص.161
(ٟ )22مٍمي ؾمٚمٞمؿ (؟!! – 1981م) :ىم٤مشمؾ ذم ُمٞمسٚمقن واًمتحؼ سم٤مجلٞمش إردين وقم٤مد سمٕمده٤م إمم ًمبٜم٤من،
ًمٚمٛمزيد اٟمٔمر :شمٞمسػم أسمق محدان ،سمٜمق ُمٕمروف ذم واطم٦م سمٜمل ه٤مؿمؿ ،أزُمٜم٦م ًمٚمٜمنم ،قمامن9229 ،م،
وؾمٞمِم٤مر ٓطم٘م ً٤م :أسمق محدان ،سمٜمق ُمٕمروف.
( )23ؾمٕمٞمد قمٛمقن :ىمقُمل قمريب ًمبٜم٤مين واًمده ُم١مؾمس طمزب اًمالُمريمزي٦م ذم اًم٘م٤مهرة (1919م) ،اؿمؽمك ذم
اًمثقرة اًمٕمرسمٞم٦م اًمٙمؼمى ،واًمتحؼ سم٤مجلٞمش إردين ُمع وم١ماد ؾمٚمٞمؿ ،وهق قمْمق اًمٚمجٜم٦م اعمريمزي٦م حلزب
آؾمت٘مالل ذم قمامن ،وأظمرج ُمع آؾمت٘مالًمٞملم ذم 1999م ،اٟمٔمر :شمٞمسػم أسمق محدان ،أهمّم٤من إرز ذم
رسمك قمامن ،أزُمٜم٦م ًمٚمٜمنم ،قمامن ،9227ص  -195صٓ ،198طم٘م ً٤م :أسمق محدان ،أهمّم٤من إرز.
( )24طمسٞم٥م ذيب٤من1969-1885( :م) ُمقاًمٞمد اعمزرقم٦م إطمدى ىمرى اًمِمقف ،قمٛمؾ ذم درك ًمبٜم٤من اعمست٘مؾ
1928م ووصؾ إمم رشمب٦م ُمالزم صم٤من ،صمؿ ظمدم ُمع ضمٞمش إُمػم ومٞمّمؾ ض٤مسمط درك ،وظمدم سم٤مجلٞمش
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إردين ،وقم٤مش ذم إردن طمتك قم٤مم  1967ذم ُمزرقم٦م ًمف سم٤مًمرصٞمٗم٦م ،وقم٤مد سمٕمده٤م إمم ًمبٜم٤من ،أسمق
محدان ،سمٜمق ُمٕمروف ،ص.977
( )25حمٛمد قمكم اًمٕمجٚمقين (1971-1899م) ُمقاًمٞمد قمٜمجرة ذم ضمبؾ قمجٚمقن ،وشمٕم ّٚمؿ ومٞمٝم٤م صمؿ اًمتحؼ
سم٤مٕزهر ،وظمدم سم٤مجلٞمش اًمٕمثامين سمٕمد خترضمف ،واًمتحؼ سم٤مًمثقرة اًمٕمرسمٞم٦م اًمٙمؼمى قم٤مم 1917م ،وؿم٤مرك
ذم ُمٕم٤مريمٝم٤م وهق أطمد أقمْم٤مء طمزب آؾمت٘مالل وُم١مؾمز اجلٞمش إردين ،وسمٚمغ رشمب٦م أُمػم ًمقاء،
وقملم ٓطم٘م ً٤م وزير ًا ًمٚمداظمٚمٞم٦م وقمْمق ًا ذم جمٚمس إقمٞم٤من ،وًمف يمت٤مب ذيمري٤ميت قمـ اًمثقرة اًمٕمرسمٞم٦م
ّ
اًمٙمؼمى ،اًمزريمكم ،إقمالم ،م ،6ص.912
( )26ظمٓم٤مر سمقؾمٕمٞمد ،قمّمب٦م اًمٕمٛمؾ اًم٘مقُمل اًمٕمريب ( 1999 – 1999م)ُ ،مريمز دراؾم٤مت اًمقطمدة اًمٕمرسمٞم٦م
سمػموت 9229 ،م ،ص ،92وؾمٞمِم٤مر ٓطم٘م ً٤م :سمقؾمٕمٞمد ،قمّمب٦م.
( )27ضمريدة اًمبِمػم ،ع1991/5/12 ،9719 :م ،ص ،9احلقتُ ،مذيمرات ،ص.65
( )28ضم٤مسمر ،ؾمجؾ ،ص159

( )29دروزةُ ،مذيمرات ،ج ،1ص.529
( )30شمٞمسػم فمبٞم٤من ،اعمٚمؽ قمبد اهلل يمام قمرومتف ،قمامن ،1999 ،ص ،92ؾمٞمِم٤مر ٓطم٘م ً٤م :فمبٞم٤من ،اعمٚمؽ قمبد اهلل.
( )31ضم٤مسمر ،ؾمجؾ ،ص ،929ؿمٕمٞم٥م ،أٟمامط ،ص 99اًمزريمكم ،قم٤مُم٤من ،ص ،55-59اعمٞم٤مطمل ،اًمٕمالىم٤مت،
ص.78
( )32اًمزريمكم ،قم٤مُم٤من ،ص ،55-59فمبٞم٤من ،اعمٚمؽ ،ص.99-91
( )33ؿمٕمٞم٥م ،أٟمامط ،ص.92
( )34احلقتُ ،مذيمرات ،ص ،99-98اًمبٕمٞمٜمل ،رضم٤مل ،ص  – 89ص  ،86وطمقل اًمٍماع سملم اإلٟمجٚمٞمز
وآؾمت٘مالًمٞملم ،راضمع :ضم٤مسمر ،ؾمجؾ ،ص ،197-169اًمزريمكم ،قم٤مُم٤من ،ص.58 -59
( )35فمبٞم٤من ،اعمٚمؽ ،ص ،99قمبد اهلل ،أصم٤مر ،ص ،99دروزةُ ،مذيمرات ،ص.91
( )36اًمبٕمٞمٜمل ،رضم٤مل ،ص.88-87
( )37ؾمٚمٓم٤من إـمرش1989-1891( :م) ىم٤مئد صمقرة وـمٜمٞم٦م وزقمٞمؿ ؿمٕمبلُ ،مقاًمٞمد ىمْم٤مء صٚمخف سمجبؾ
اًمٕمرب ،شمٕمٚمؿ ذم اًمٙمت٤مب ،ومل يدظمؾ ُمدارس ،شمقضمٝم٤مشمف اًم٘مقُمٞم٦م ،اًمتحؼ سم٤مًمثقرة اًمٕمرسمٞم٦م اًمٙمؼمى،
وهق أول ُمـ رومع قمٚمٛمٝم٤م قمغم أرض ؾمقري٦م ،واشمّمؾ سمجٞمقؿمٝم٤م وىم٤مد اًمثقرة اًمسقري٦م ضد اًمٗمرٟمسٞملم،
طمٞم٨م صم٤مر ذم 1999م صمؿ ُمرة صم٤مٟمٞم٦م ًمتٕم٤موٟمف ُمع طمزب اًمِمٕم٥م 1995م ،وسمٕمد ومِمؾ اًمثقرة ٟمزح إمم
إزرق صمؿ إمم وادي اًمّسطم٤من ،وقم٤مد إمم ؾمقري٦م قم٤مم 1997م ،اًمٙمٞم٤مزم ،اعمقؾمققم٦م ،ج ،9ص.919
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( )38ؿمٕمٞم٥م ،أٟمامط ،ص ،91ؾمٚمٓم٤من اًمِمٞم٤مب ،ؾمػمة طمٞم٤مة رؤؾم٤مء اًمديقان اعمٚمٙمل (9212 -1991م)،
قمامن9211 ،م ،ص ،78وؾمٞمِم٤مر ٓطم٘م ً٤م :اًمِمٞم٤مب ،ؾمػمةً ،مٚمٛمزيد اٟمٔمرarab dissident vol2; :
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( )39ضمريدة اًمبِمػم ،ع 18 ،9889 :متقز 1999م ،ص.1
( )40ضمريدة اًمبِمػم ،ع 17 ،9997 :شمنميـ أول 1999م ،ص.9
( )41ضمريدة اًمبِمػم ،ع 98،9998 :شمنميـ اًمث٤مين 1999م ،ص.9
( )42ضمريدة اًمبِمػم ،ع1999/19/ 19 ،9965 :م ،ص ،9اٟمٔمر وصم٤مئؼ وزارة اخل٤مرضمٞم٦م اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦مarab :

 dissident vol2. P195شم٘مرير ٔراء طمسـ شمقومٞمؼ ظم٤مًمد أسمق اهلدى طمقل اًمٜمزقم٦م آؾمت٘مالًمٞم٦م ذم
ويبلم ومٞمف ٟمٞم٦م إُمػم قمبداهلل سمْمؿ ومٚمسٓملم ًمألردن حت٧م طمٙمٛمف.
ذق إردنّ ،
( )43ضمريدة اًمبِمػم1999/19/19 ،م ،ع ،9965:ص.9
( )44ضمريدة اًمبِمػم1999/19/92،م ،ع ،9285 :ص ،1ضمريدة اًمنمق اًمٕمريب ،ع 1999/9/98،1م،
ص. 9
( )45قمبد اهلل ،إصم٤مر ،ص.178-177
( )46ـمريػ ،أظمب٤مر ،ص.58
( )47اعمقؾمك ،شم٤مريخ ،ص  ،995قمبد اهلل ،أصم٤مر ،ص ،979راضمع آشمٗم٤مىمٞم٦م سملم ىم٤مئد إُمـ سمنمىمل إردن
وُمدير أُمـ طمقران ذم ضمريدة اًمنمق اًمٕمريب ،ع 1999/7/16 ،8م ،ص.1
( )48ـمريػ ،أظمب٤مر ،ص ،59اعمقؾمك ،شم٤مريخ ،ص.999
( )49ضمريدة اًمّمٗم٤مء ،ع 11 ،929 :أيٚمقل  ،1999ص ،9واعمحٗمقفم٦م ذم ُمٙمتب٦م اجل٤مُمٕم٦م إُمريٙمٞم٦م ذم
سمػموت ،اًمزقمبل ،صٛمقئٞمؾ ،ص  – 179ص .179
( )50ضمريدة اًمّمٗم٤مء ،ع ،1999 /9/ 11 ،929 :ص.9
( )51فمبٞم٤من ،اعمٚمؽ ،ص .98
(ُ )52مّمٓمٗمك اًمٖماليٞمٜمل1995-1886( :م) :وًمد وشمقذم ذم سمػموت ،وشمٕمقد ضمذور أرسشمف إمم ىمبٞمٚم٦م
احلقيٓم٤مت ،شمٕمٚمؿ ذم اجل٤مُمع اًمٕمٛمري سمبػموت ،وشمتٚمٛمذ قمغم يد اًمِمٞمخ حمٛمد قمبده ،وظمدم ذم اًمدوًم٦م
اًمٕمثامٟمٞم٦م ُمٕمٚم ًام ،طمٞم٨م أصبح ُمدرؾم ً٤م ًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وظمٓمٞمب ً٤م ًمٚمجٞمش اًمراسمع اًمؽميمل ،صمؿ اًمتحؼ ًمٚمخدُم٦م
ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمسقري٦م ،واًمتحؼ سمجٞمش اعمٚمؽ ومٞمّمؾ ،وقمٜمد قمقدشمف ًمٚمبٜم٤من ُٟم ِّّم٥م رئٞمس ً٤م ًمٚمٛمجٚمس
اإلؾمالُمل إقمغم ،وىم٤مضٞم ً٤م ذقمٞم ً٤م ،وًمف اًمٕمديد ُمـ اًمٙمت٥م ،وًمٚمٛمزيد راضمع :سم٤مؾمؿ طم٤مُمد ومٚمٞمح
اًمده٤مُمِم٦مُ ،مّمٓمٗمك اًمٖمالًمٞمٜمل طمٞم٤مشمف وومٙمره (1995-1886م) رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمستػم همػم ُمٜمِمقرة ،ىمسؿ
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اًمت٤مريخ ،اجل٤مُمٕم٦م إردٟمٞم٦م1998 ،م ،صٓ ،99-91طم٘م ً٤م :اًمده٤مُمِم٦مُ ،مّمٓمٗمك ،واٟمٔمر ه٤مُمش،
احلالقُ ،مذيمرات ؾمٚمٞمؿ ،ص.199
( )53اًمده٤مُمِم٦مُ ،مّمٓمٗمك ،ص.99
( )54اعمرضمع اًمس٤مسمؼ ،ص.99
( )55طمالقُ ،مذيمرات ؾمٚمٞمؿ ،ص.199
( )56ضمريدة اًمنمق اًمٕمريب1999/9/9 ،م ،ع ،15:ص ،9ضمريدة اًمنمق اًمٕمريب199 /19/12 ،م،
ع ،98ص.9
( )57ضمريدة اًمنمق اًمٕمريب1999/19/12 ،م ،ع  ،98ص ،9ضمريدة ومٚمسٓملم 1991/19/ 12 ،م ،ص6

واعمحٗمقفم٦م ذم ُمٙمتب٦م اجل٤مُمٕم٦م إردٟمٞم٦م ،اعمقؾمك ،شم٤مريخ ،ص.929
( )58ظمٚمٞمؾ ٟمٍم (1999 – 1888م) :ظمٚمٞمؾ وم٤مرس قمبد اهلل ٟمٍم ،وًمد ذم سمٚمدة يمٗمر ؿمٞمام سمٚمبٜم٤من ،وشمٕمٚمؿ
أؾمس صحٞمٗم٦م ذم ومٚمسٓملم
ومٞمٝم٤م ،وُمـ صمؿ هم٤مدر إمم طمٞمٗم٤م وقمٛمؾ ومٞمٝم٤م حمرر ًا ًمّمحٞمٗم٦م اًمٙمرُمؾ ،صمؿ ّ
شمدقمك (طمراب اًمٙمردى) ،صمؿ اظمت٤مر هل٤م اؾمؿ إردن ،وسم٘مٞم٧م شمّمدر إمم قم٤مم 1997م ،إمم أن رطمؾ هب٤م
إمم ذىمل إردن ذم ٟمٗمس اًمٕم٤مم ،اٟمٔمر :قمبد اهلل ُمٓمٚمؼ اًمٕمس٤مف ،قمرار ؿم٤مقمر ًا وٟم٤مصمر ًا ،إقمامل
اًمِمٕمري٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م عمّمٓمٗمك وهبل اًمتؾ ذم صحٞمٗم٦م إردن ،دار اًمّم٤ميؾ ،قمامن9219 ،م ،ص،15
ٓطم٘م ً٤م ،اًمٕمس٤مف ،قمرار.
(()59أؾم٤مُم٦م يقؾمػ ؿمٝم٤مب ،صحٞمٗم٦م اجلزيرة ودوره٤م ذم احلريم٦م إدسمٞم٦م إردٟمٞم٦م (1999م – 1995م)،
وزارة اًمث٘م٤موم٦م واًمؽماث اًم٘مقُمل ،قمامن1988 ،م ،صٓ ،92طم٘م ً٤م :ؿمٝم٤مب ،اجلزيرة ،شمريمل أمحد اًمرضم٤م
اعمٖمٞمض ،احلريم٦م اًمِمٕمري٦م ذم سمالط اعمٚمؽ قمبد اهلل (1991م – 1998م) ،وزارة اًمث٘م٤موم٦م ،قمامن،
1982م ،ص+89ص ،89صٓ ،95طم٘م ً٤م :اعمٖمٞمض ،احلريم٦م ،واٟمٔمر :اًمٕمس٤مف ،قمرار ،ص – 92
ص.91
()60حمٛمد قمكم احلقُم٤مين (1969-1898م) :أسمق اًمرض٤م اًمٕمكم حمٛمد سمـ أُملم سمـ احلسـ سمـ اخلٚمٞمؾ وًم٘مبف
(احلقُم٤مين) ُمقاًمٞمد ىمري٦م طم٤مروف إطمدى ىمرى ضمبؾ قم٤مُمؾ درس ذم اعمدرؾم٦م اًمٜمبٓمٞم٦م ،صمؿ ذم اعمدرؾم٦م
قملم ُمٕمٚم ًام ذم ُمدراس ضمبؾ قم٤مُمؾ ،وذم قم٤مم 1999م
احلٛمٞمدي٦م ،ومل يٙمٛمؾ شمٕمٚمٞمٛمف اجل٤مُمٕمل ،وًمٙمٜمَّف ّ
أطمرز اًمث٤مٟمقي٦م اًمٕم٤مُم٦م ُمـ دُمِمؼ ،وًمٚمٛمزيد اٟمٔمر :حمٛمد قمبد احلسـ وم٘مٞمف ،اًمٜمزقم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم ؿمٕمر
حمٛمد قمكم احلقُم٤مين ،رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمستػم همػم ُمٜمِمقرة ،ضم٤مُمٕم٦م اًم٘مديس يقؾمػ ،يمٚمٞم٦م أداب واًمٕمٚمقم
آٟمس٤مٟمٞم٦م ،ومرع أداب ،ص  ،99 9+99صٓ ،99طم٘م ً٤م :وم٘مٞمف ،احلقُم٤مين ،اعمٖمٞمض ،احلريم٦م،
ص.169
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()61اعمٖمٞمض ،احلريم٦م ،ص  -169ص  ،169اًمٗم٘مٞمف ،احلقُم٤مين ،ص.91
()62اًمٗم٘مٞمف ،احلقُم٤مين ،ص.91
()63اعمٖمٞمض ،احلريم٦م ،ص ،169اًمٗم٘مٞمف ،احلقُم٤مين ،ص.91
( )64اًمِمٜم٤مق ،شم٤مريخ إردن ،ص.169
( )65دروزهُ ،مذيمرات ،ج ،1ص ،577حمٛمد يقٟمس اًمٕمب٤مدي ،اًمرطمٚم٦م اعمٚمقيمٞم٦م اهل٤مؿمٛمٞم٦م ًمٚمنميػ طمسلم سمـ
قمكم ُمـ قمامن إمم ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م واًمبٞمٕم٦م سم٤مخلالوم٦م ،دار جمدٓوي ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ،قمامن ،ط9222 ،9م،
ص 919وؾمٞمِم٤مر ٓطم٘م ً٤م ،اًمٕمب٤مدي ،اًمرطمٚم٦م.
( )66راضمعٟ :مْم٤مل داود اعمقُمٜمل ،اًمنميػ احلسلم سمـ قمكم واخلالوم٦مُ ،مٜمِمقرات جلٜم٦م شم٤مريخ إردن ،قمامن،
1996م ،ص 929-996وؾمٞمِم٤مر ٓطم٘م ً٤م :اعمقُمٜمل ،اًمنميػ.
( )67ضمريدة اًمّمٗم٤مء اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م1999 /1/5،م ،ع ،789:ص 9واعمحٗمقفم٦م ذم ُمٙمتب٦م اجل٤مُمٕم٦م إُمريٙمٞم٦م،
ضمريدة اًمنمق اًمٕمريب 19 ،يم٤مٟمقن اًمث٤مين  ،1999ص.9
( )68ضمريدة اًمّمٗم٤مء ،ع1999/9/17 ،878 :م ،ص ،9ضمريدة اًمنمق اًمٕمريب1999 /1/96 ،م ،ص.1
( )69اًمِمٜم٤مق ،شم٤مريخ إردن ،ص.172
( )70ضمريدة اًمّمٗم٤مء ،ع 1999/9/17 ،878م ،ص ،9ضمريدة اًمنمق اًمٕمريب1999/1/96 ،م ،ص.1
( )71ـمريػ ،أظمب٤مر ،ص.97-96
( )72سمقؾمٕمٞمد ،قمّمب٦م ،ص.69
( )73اًمِمٞمخ ىمسٓمٜمٓملم يٜمل أُم٤م ىمسٓمٜمٓملم يٜمل ( 1997 – 1885م) :أصٚمف يقٟم٤مين وىمد اؾمتٕمرب واؿمؽمك ذم
اًمثقرة اًمٕمرسمٞم٦م اًمٙمؼمى ،وىمد ُمٜمحف اًمنميػ طمسلم ًم٘م٥م ؿمٞمخ ،وُمٜمحف رشمب٦م زقمٞمؿ ،وقم ّٞمٜمف وزير ًا ذم
طمٙمقُم٦م احلج٤مز .اٟمٔمر :اًمِمٞمخ ىمسٓمٜمٓملم يٜمل اًمِمٝمٞمد ،صٗمح٦م ُمـ اًمت٤مريخ اًم٘مقُمل اًمٕمريب احلدي٨م،
سمػموت ،د.ت ،ص.19-12
( )74اعمرضمع اًمس٤مسمؼ ،ص.69
( )75اًمٕمب٤مدي ،اًمرطمٚم٦م ،ص ،191ضمريدة اًمّمٗم٤مء ،قمدد رىمؿ  19 ،889آذار  ،1999ص.9
( )76قمبد احلٛمٞمد يمراُمل (1952-1888م) :ؾمٞم٤مد قمريب ًمبٜم٤مين وًمد ذم ـمراسمٚمس وأصبح ُمْمٞمئ ً٤م هل٤مً ،مف
ُمقاىمػ وـمٜمٞم٦م وطم٤مول اًمٗمرٟمسٞمقن اؾمتامًمتف ،ومٕم ّٞمٜمقه طم٤ميم ًام ًمٓمراسمٚمس ،وعم٤م ومِمٚمقا سمذًمؽ ؾمجٜمقه ،ممّ٤م
زاد ذم ؿمٕمبٞمتف ،ويٕمدّ ُمـ أريم٤من قمٝمد آؾمت٘مالل اًمٚمبٜم٤مين طمٞم٨م ٟمجح رضم٤مٓت آؾمت٘مالل سمٙمسبف
ًمّمٗمٝمؿ ،وشمقمم رئ٤مؾم٦م اًمقزارة اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م ؾمٜم٦م 1995م ،وذًمؽ سمٕمد أن يم٤مٟم٧م ـمراسمٚمس شمٜمٔمر إمم ٟمٗمسٝم٤م
يمجزء ُمـ ؾمقري٦م ،اًمٙمٞم٤مزم ،اعمقؾمققم٦م ،ج ،9ص.819
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( )77اًمٕمب٤مدي ،اًمرطمٚم٦م ،ص.185-189
( )78ىمدري ىمٚمٕمجل ،ضمٞمؾ اًمٗمداء ،ىمّم٦م اًمثقرة اًمٕمرسمٞم٦م اًمٙمؼمى وهنْم٦م اًمٕمرب ،دار اًمٙم٤مشم٥م اًمٕمريب ،د.ت،
ص.991
( )79حمٛمد يم٤مُمؾ ؿمٕمٞم٥م اًمٕم٤مُمكم (1982- 1892م)ُ :مقاًمٞمد سمٚمدة اًمنمىمٞم٦م ذم ضمبؾ قم٤مُمؾ ،شمٕمٚمؿ ُمب٤مدئ
اًم٘مراءة ذم ُمس٘مط رأؾمف صمؿ اًمتحؼ سمٛمدرؾم٦م اعم٘م٤مصد اخلػمي٦م ذم صٞمدا ،صمؿ سم٤معمدرؾم٦م اًمرؿمٞمدي٦م إ ّسم٤من
شم٠مؾمٞمسٝم٤م ،وأصدر جمٚم٦م اًمٕمروة اًمقصم٘مك وضمريدة آشمٗم٤مق ،شمرأس مجٕمٞم٦م آحت٤مد واًمؽمىمل ذم ُمدرؾم٦م
صٞمدا ،ويم٤من ُمٜم٤مهْم ً٤م ًمالطمتالل اًمٗمرٟمز ،وطمرض ُم١ممتر قمامن 1999م ،اٟمٔمرُ :م١مؾمس٦م ضم٤مئزة قمبد
اًمٕمزيز ؾمٕمقد اًمب٤مسمٓملم ًمإلسمداع اًمِمٕمريُ ،مٕمجؿ اًمب٤مسمٓملم ًمِمٕمراء اًمٕمرسمٞم٦م ذم اًم٘مرٟملم اًمت٤مؾمع قمنم
واًمٕمنميـ 92 ،جمٚمد ،اًمٙمقي٧مُ ،9228 ،م٩م  ،18اًمٙمقي٧م ،صٓ ،979طم٘م ً٤مُ :م١مؾمس٦مُ ،مٕمجؿ
اًمب٤مسمٓملم.
( )80اًمٕمب٤مدي ،اًمرطمٚم٦م ،ص.195
( )81ضمريدة اًمبِمػم ،ع1999/9/92 ،889 :م ،ص.9
( )82ضمريدة اًمّمٗم٤مء1999/9/97 ،م ،ع ،885 :ص ،9اعمقُمٜمل ،اًمنميػ ،ص.989
( )83اعمقُمٜمل ،اًمنميػ ،ص ،989حمٛمد قمدٟم٤من اًمبخٞم٧م ،اًمقصم٤مئؼ اهل٤مؿمٛمٞم٦م ،أوراق قمبد اهلل سمـ احلسلم:
اًمٕمالىم٤مت إردٟمٞم٦م اًمسقري٦م 1951 – 1991م ،م  ،15ص – 199ص  ،199وصمٞم٘م٦م رىمؿ (ٓ ،)9طم٘م ً٤م:
اًمبخٞم٧م ،اًمقصم٤مئؼ.
( )84اًمٙمٞم٤مزم ،اعمقؾمققم٦م ،ج ،1ص 852وًمٚمٛمزيد اٟمٔمر :ؾمٚمٓم٤من ذوىم٤من إـمرشُ ،مذيمرات ؾمٚمٓم٤من
إـمرش ،اعمٓمبٕم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ،ؾمقري٤م1979 ،م ،ص  – 95ص ٓ ،97طم٘م ً٤م :إـمرشُ ،مذيمرات،
اًمزقمبل ،صٛمقئٞمؾ ،ص – 172ص.171
( )85ؾم٤مراي ُمقريس1999-1856( :م) :ضمٜمرال ومرٟمز شمقمم ىمٞم٤مدة ضمٞمش اًمنمق قم٤مم 1915م ،وأؾم٘مط
ُمٚمؽ اًمٞمقٟم٤من قم٤مم 1917م ،وأؾمٜمد ًمف سمٕمد شم٘م٤مقمده وفمٞمٗم٦م ُمٗمقض ؾم٤مُمل ومرٟمز ذم ؾمقري٦م وًمبٜم٤من،
وًمٙمٜمّف يم٤من قمٚمامٟمٞم ً٤م وم٤مؾمتبٕمد رضم٤مل اًمديـ واؾمتخدم ؾمٞم٤مؾم٦م إىمّم٤مئٝمؿ ،ويم٤مٟم٧م ًم٘مسقة اؾمٚمقسمف أن أوم٣م
إمم اًمثقرة اًمٗمرٟمسٞم٦م .وًمٚمٛمزيد راضمع :اًمٙمٞم٤مزم ،اعمقؾمققم٦م ،ج ،9ص ،978قمٓم٤م هلل ،ضمٜمرآت،
ص –199ص.191
( )86قمٓم٤م اهلل اًمزاىمقت ،أضقاء قمغم اًمثقرة اًمسقري٦م اًمٙمؼمى (1997-1995م) ُمٜمِمقرات قمالء اًمديـ،
ط ،9دُمِمؼ ،9228 ،ص .19وؾمٞمِم٤مر ًمف ذم ُم٤م سمٕمد :اًمزاىمقت ،أضقاء.
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( )87قمبد اًمرمحـ اًمِمٝمبٜمدر (1992-1889م) :خترج ُمـ اجل٤مُمٕم٦م إُمريٙمٞم٦م قم٤مم 1929م واٟمتس٥م جلٛمٕمٞم٦م
آحت٤مد واًمؽمىمل سمٕمد صدور اًمدؾمتقر اًمٕمثامين ،وعم٤م ىمقي٧م ؾمٞم٤مؾم٦م اًمتؽميؽ اًمٕمثامٟمٞم٦م قمٛمؾ ؾمٞم٤مؾمٞم ً٤م
وقملم وزير ًا ًمٚمخ٤مرضمٞم٦م ذم طمٙمقُم٦م اعمٚمؽ ومٞمّمؾ
ضده٤م وأىم٤مم ظمالل احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م إومم ذم اًم٘م٤مهرةّ ،
وم٠مؾمس سمٕمد ظمروضمف طمزب
وهرب ًمٚم٘م٤مهرة سمٕمد ُمٞمسٚمقن ،صمؿ اقمت٘مؾ ُمـ ىمبؾ اًمٗمرٟمسٞملم ٕؿمٝمرّ ،
اًمِمٕم٥م سمدُمِمؼ وؾم٤مهؿ سم٤مًمثقرة اًمسقري٦م وسمٕمد إمخ٤مده٤م ّومر جلبؾ اًمدروز ،صمؿ ًمنمىمل إردن صمؿ
ًمٚم٘م٤مهرة ،وسم٘مل طمتك قم٤مم 1997م طمٞم٨م قم٤مد ًمدُمِمؼ اًمتل اهمتٞمؾ ومٞمٝم٤م ؾمٜم٦م 1992م ،اًمزريمكم،
إقمالم ،م ،9ص.928
( )88ؾمٚمٓم٤من إـمرش 1989 – 1891( :م) درزيُ ،مقاًمٞمد ىمري٦م صٚمخد ذم اًمسقيداء ،وُمـ قم٤مئٚم٦م متتٚمؽ
زقم٤مُم٦م حمٚمٞم٦م ،واؿمؽمك ذم اًمثقرة اًمٕمرسمٞم٦م اًمٙمؼمى ،وىم٤مد ٟمْم٤مًٓ ـمقي ً
ال ضد آٟمتداب اًمٗمرٟمز وصٚم٧م
ذروهت٤م ذم اًمثقرة اًمسقري٦م اًمٙمؼمى  1997 – 1995م ،واًمتل شمزقمٛمٝم٤م وؿمٛمٚم٧م يمؾ ؾمقري٦م ،وًمٚمٛمزيد
راضمع :اًمٙمٞم٤مزم ،اعمقؾمققم٦م ،م ،ص
( )89اًمزاىمقت ،أضقاء ،ص -15ص ،17هم٤مًم٥م اًمٕمٞم٤مر ،شم٤مريخ ؾمقري٦م اًمسٞم٤مد ُمـ آٟمتداب إمم
آٟم٘مالب (1959-1918م) ،وهق اإليْم٤مطم٤مت اًمسٞم٤مؾمٞم٦م وأرسار آٟمتداب اًمٗمرٟمزُ ،مٓم٤مسمع أؿم٘مر
أظمقان ،دُمِمؼ1955،م ص.969-968
( )90حمٛمقد قمبٞمدات ،اًمدور إردين ذم اًمٜمْم٤مل اًمسقري ،إهٚمٞم٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ،قمامن1997 ،م ،ص
 78وؾمٞمِم٤مر ٓطم٘م ً٤م :قمبٞمدات ،اًمدور.
( )91قمبد اًمرمحـ اًمبٞمٓم٤مر ،شمٓمقر اًمقطمدة اًمسقري٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م ُمـ ٟمِمقب احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م إمم ُم٤م سمٕمد
آؾمت٘مالل  1952 -1999م ،احت٤مد اًمٙمت٤مب اًمٕمرب ،دُمِمؼ1991 ،م ،ص ٓ ،19طم٘م ً٤م اًمبٞمٓم٤مر ،شمٓمقر
( )92اجلٜمرال آٟمدري٤م ،شم٤مريخ اًمدروز ومترد دُمِمؼ ،اعمٙمتب٦م احلديث٦م ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم ،سمػموت1971 ،م،
ص .996وؾمٞمِم٤مر ٓطم٘م ً٤م :آٟمدري٤م ،شم٤مريخ اًمدروز ،إـمرشُ ،مذيمرات ،ص ،118 – 116ضمريدة
إردن ،ع1996/9/97 ،195 :م ،ص 1واعمحٗمقفم٦م ذم ُمٙمتب٦م اجل٤مُمٕم٦م إردٟمٞم٦م.
( )93آٟمدري٤م ،شم٤مريخ اًمدروز ،ص ،72ص – 91ص ،99اًمٙمٞم٤مزم ،اعمقؾمققم٦م ،ج ،1ص.852
( )94احلقتُ ،مذيمرات ،ص ،65إـمرشُ ،مذيمرات ،ص.92
( )95آٟمدري٤م ،شم٤مريخ اًمدروز ،ص.72
( )96ـمريػ ،أظمب٤مر ،ص ،69آٟمدري٤م :شم٤مريخ اًمدروز ،ص.68
( )97ـمريػ ،أظمب٤مر ،ص .76-75وذًمؽ قمـ ُم٘م٤مسمٚم٦م ًمّمحٞمٗم٦م ومٚمسٓملم ُمع رض٤م اًمريم٤ميب.
( )98ـمريػ ،أظمب٤مر ،ص ،76ضمريدة إردن ،ع 1996/9/6 ،199 :م ،ص .1
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( )99ـمريػ ،أظمب٤مر ،ص  ،96 ،92واًم٘مّمٞمدة ُم٠مظمقذه قمـُ :مٜمٕمؿ زيدان صقيص ،زيدان ؾمٕمٞمٗم٤من
اًمّمقيص :طمٞم٤مشمف وؿمٕمره ،قمامن 9219 ،م ،ص – 99ص .91
( )100اعمرضمع اًمس٤مسمؼ ،ص.128+99
( )101اٟمٔمر Minorities in the middle east;druze communications(1840-1974) edited by:

ٓ ،)(F0371/12302،p.41 ،9226،arcive editions،b.destaniطم٘م ً٤م،.DRUZ COMM :
ضمريدة اًمنمق اًمٕمريب ،ع ،1997/9/15،159:ص.97
( )102قمبٞمدات ،اًمدور ،ص.978
( )103ضمريدة اًمبِمػم ،ع 1997/5/9 ،9698م ،ص ،9اًمزاىمقت ،أضقاء ،ص.185
( )104آٟمدري٤م ،صمقرة اًمدروز ،ص ،999اًمزاىمقت ،أضقاء ،ص ،96وًمٚمٛمزيد قمـ اًمدور إردين اٟمٔمر:
اعمٞم٤مطمل ،اًمٕمالىم٤مت ،ص.191
( )105سمٞمْمقن ،ري٤مض اًمّمٚمح ،ص ،89قمبٞمدات ،اًمدور ،ص.979-979
( )106آٟمدري٤م ،شم٤مريخ اًمدروز ،ص.191
( )107قمٞمسك ،اًمٕمالىم٤مت ،ص ،99اًمٕمجٛمل ،اًمب٘م٤مع ،ص – 962ص ،961وُمٚمحؼ رىمؿ ( )59ص998
طمقل أقمامل اًمثقار ،وًمٚمٛمزيد قمـ دور اًمدروز اٟمٔمرp.300 ،arab dissident p.543:

( )108اٟمٔمر وصمٞم٘م٦م رىمؿ:)DRUZE COMM. P.40 (E971/21/89); P.41 (F0371/12302 :ضمريدة
اًمنمق اًمٕمريب ،ع1998 / 9/ 1 ،189 :م ،اًمبخٞم٧م ،أوراق ،م ،15اًمٕمالىم٤مت ،ص – 59ص،59
ضمريدة اجل٤مُمٕم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ،1997/9/9 ،ع ،919 :ص ،9ص.6
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انفصم انثبنث
انعالقبث األردوُت انهبىبوُت

(>)1?9? – 1?8

أ :األوضبع انظُبطُت:
ِ
اعمٜمدوب اًمس٤مُمل اًمٗمرٟمز
ٟمَٔمر ًا ِخلْمقع اجلٛمٝمقري٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م ذم ؾمٞم٤مؾمتٝم٤م إمم
إجي٤مد ٍ
ظمالل ِ
شمٙمريس اًم ُ٘م ِ
ِ
ِ
ِ
دوًم٦م ًمبٜم٤مٟمٞم٦م
ٓمري٦مُِ ،مـ
واًمسٞم٤مؾم٦م آٟمتداسمٞم٦م اًمتل َقمٛمٚم٧م قمغم
ِ
ٍ
احلريم٦م
ُمٕمزوًم٦م قمـ ُحمٞمٓمٝم٤م اًمٕمريب( ،)1وسمام يتٕم٤مرض وُمٓم٤مًمب٤مت
ذات ـم٤مسم ٍع ُمسٞمحل
ِ
ً
راومْم٦م ؾمٞم٤مؾم َ٦م
اًمداظمؾ اًمسقري،
اًمقـمٜمٞم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م ،واًمتل د َقم٧م إمم اًمقطمدة ُمع
ِ
ِ
ِ
اًمثقرة
ًمٗمِمؾ
اًمتجزئ٦م ا ُعمتبٕم٦م ذم ًمبٜم٤من ،وُمـ ضٛمٜمٝم٤م احلُدو ُد اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م ،وٟمٔمر ًا
ِ
ِ
اجلٝم٤مز اإلداري
اًمسقري٦م اًم ُٙمؼمى (1997-1995م) ،وإسمٕم٤مد آؾمت٘مالًمٞملم َقمـ
ِ
ًمٚمدوًم٦م إردٟمٞم٦م واًمذي َض َّؿ سمٕمض اًمٚمبٜم٤مٟمٞملمَّ ،
وم٢من احلَريم٦م اًمقـمٜمٞم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م ارشمبٓم٧م
ِ
ِ
اًمقطمدة ُمع اًمداظمؾ اًمسقري،
سم٤محلريم٦م اًمقـمٜمٞم٦م اًمسقري٦م ،وسم٘مٞم٧م شم١م ّيمدُ قمغم َُمٓم٤مًم٥م
وشمريمّزت ِ
هذه اعمٓم٤مًم٥م ذم ِ
ُمدن ـمراسمٚمس وسمػموت (اًمتل سم٘مٞم٧م اًمٕمٝمد اًمٕمثامين شمتبع
ُ
َ
وٓي٦م سمػموت) ،وإىمْمٞم٦م إرسمع (سمٕمٚمبؽ ،طم٤مصبٞم٤م ،راؿمٞم٤م ،واًمب٘م٤مع)( ،واًمتل
يم٤مٟم٧م شمتبع وٓي٦م دُمِمؼ).
ِ
وٟمتٞمج٦م ِهلذا َّ
ً
اًمسقري٦م واًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م ،إض٤موم ً٦م
وم٢من آرشمب٤مط ُم٤م سملم احلريم٦م اًمقـمٜمٞم٦م ُ
ًمالٟمتداب اًمٗمرٟمز اًمقاطمد ،وم٘مد أصبح٧م اًمٕمالىم ُ٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م اًمسقري٦م أقمٛمؼ ُمـ
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ٍ
ِ
يمجزء ُِمـ ُمنمو ِع
اًمٕمالىم٦م َُمع إردن ،رهمؿ َّأهن٤م سم٘مٞم٧م ِضٛمـ إدسمٞم٤مت اًم٘مقُمٞم٦م
ٍ
ِ
ِ
ِ
احلريم٦م
اًمت٘م٤مء ُمع
احلريم٦م اًمقـمٜمٞم٦م إردٟمٞم٦م ٟم٘مٓم٦م
ٓم٤مًم٥م
اًمقطمدة اًمٕمرسمٞم٦م ،ومت ّثؾ َُم ُ
ِ
احلريم٦م آٟمٗمّم٤مًمٞم٦م
اًم٘مقُمٞم٦م (اًمقطمدوي٦م) اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م ،اًمتل ظم٤مض٧م ُُمٕمؽميم ً٤م ؾمٞم٤مؾمٞم ً٤م ُمع
اعم٤مروٟمٞم٦م ذم ًمبٜم٤من ،واًمتل شمس ّٚمٛم٧م إدارة اًمدوًم٦م وأضمٝمزهت٤م اإلداري٦م ،وٟمَجح٧م ذم
ِ
إسم٘م٤مء ًمبٜم٤من ذم ٍ
قمزًم٦م قمـ ُحمٞمٓمف اًمسقري اًمٕمريب.
وُم ّثٚم٧م ِ
ِ
ُمٔم٤مهر آٟمتداب ذم
هذه احل٤مًم٦م ذم اًمٕمالىم٤مت سملم اًمبٚمديـ ،إطمدى
َ
ِ
إؿمٖم٤مل اًمبٚمديـ سم٘مْم٤مي٤م إىمٚمٞمٛمٞم٦م وأوض٤م ٍع َحمٚمٞم٦م ِ
همػم
ٟمجح ذم
ا َعمنمق اًمٕمريب ،واًمذي َ
ُمتِم٤مهب٦م ،وشمتالءم واًمٓمبٞمٕم٦م آضمتامقمٞم٦م اًمسٞم٤مؾمٞم٦م ًمٙمؾ سمٚمدَ ،ومٗمل طملم ُأؿمٖمؾ ًمبٜم٤من
ٍ
ِ
سمرومض ؿمٙمٚمف اجلٖمراذم واًمسٞم٤مد ،وم٘مد َ
قمٛمؾ آٟمتداب
قمالىم٦م
سم٘مْم٤مي٤م ـم٤مئٗمٞم٦م ذات

ِ
ِ
إرادة ا ُعمٕمتٛمد اًمؼميٓم٤مين(،)2
اًمدوًم٦م إردٟمٞم٦م إمم
اًمؼميٓم٤مين ذم إردن قمغم إظمْم٤م ِع
ِ
ورهمؿ َـم ِ
سمٛم٘م٤موُم٦م اًمتّمديؼ قمغم
ٚم٥م اعم١ممتر اًمقـمٜمل إردين ذم  95متقز 1998م
ِ
اًمٜم٤مشم٩م مل ُينم امم ِ
اعمٕم٤مهدة إردٟمٞم٦م اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦مَّ ،إٓ َّ
ِ
أُمر
أن اعمٞمث٤مق اًمقـمٜمل إردين
يمدوًم٦م َقمرسمٞم٦م ُمست٘مٚم٦م ِ
ٍ
ِ
ذات ؾمٞم٤مدة
اًمقطمدة اًمسقري٦م ،سمؾ أ ّيمدَ اؾمت٘مالل ذىمل إردن
ُ

سمحدوده٤م اًمٓمبٞمٕمٞم٦م اعمٕمرووم٦م( ،)3ذم طملم ؾمٕمك اًمقطمدويقن اًمٚمبٜم٤مٟمٞمقن (أو اًم٘مقُمٞملم)
ِ
ُم١ممتر ذم سمػموت سمت٤مريخ  97شمنميـ أول 1997م،
اًمقطمدة اًمسقري٦م ،طمٞم٨م قم٘مد
إمم
ٌ
َ
ظمالل
وآظمر ذم دُمِمؼ سمت٤مريخ  9طمزيران 1998م ،وذًمؽ
ضؿ ؾمقريلم وًمب٤مٟمٞملم،
ُ
ّ
اٟمٕم٘م٤مد اجل ِ
َ
صمامٟمٞم٦م ًمبٜم٤مٟمٞملم ُيٛم ّثٚمقن ُُمدن ـمراسمٚمس
وضؿ
ٛمٕمٞم٦م اًمت٠مؾمٞمسٞم٦م اًمسقري٦م،
َّ
َ
وسمػموت ،وإىمْمٞم٦م إرسمٕم٦م اعمٚمح٘م٦م سمٚمبٜم٤من اًمٙمبػم.
ِ
ِ
اًمبالد اًمسقري٦م واؾمت٘مالهل٤م وؾمٞم٤مدهت٤م ،وأيمّد
وطمدة
وىمد دقم٤م يمال اعم١ممتريـ امم
شمْمؿ :ضمبؾ اًمدروز ،وسمالد اًمٕمٚمقيلم ،وا ُعمدن
اعم١ممتر إظمػم قمغم حت٘مٞمؼ وطمدهت٤م اًمتل ّ
وإىمْمٞم٦م اًمتل ُض ّٛم٧م إمم ًمبٜم٤من اًمٙمبػم قم٤مم1992م( ،)4وىمد اقمتؼمت احلٙمقُم٦م
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اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م وُمـ ورائٝم٤م اًم ُ٘مقى اًمسٞم٤مؾمٞم٦م اعم٤مروٟمٞم٦م – آٟمٗمّم٤مًمٞم٦م َّ -
سم٠من ذًمؽ ُم١ماُمر ٌة
قمغم يم ِ
َٞم٤من ًمبٜم٤من ،وقم ّٚم َؼ ؿم٤مرل دسم٤مس اًمرئٞمس اًمٚمبٜم٤مين قمغم ُُم١ممتر دُمِمؼ ُُمٕمرسم ً٤م قمـ
َٕمرض اًمسقريلم ًمٚمدؾمتقر اًمٚمبٜم٤مين ،واقمتؼم جمٚمس اًمٜمقاب اًمٚمبٜم٤مين هذه
اؾمتٞم٤مئف ُمـ شم ّ
ِ
اًمٕمقاـمػ
يٜمت٩م قمٜمٝم٤م ؾمقى ضمرح
سم٠مهن٤م "
ٌ
ُمٜم٤مورات ؾمٞم٤مؾمٞم٦م وُمس٤مقمل ٓ ُ
اًمدقمقات َّ
وظمٚمؼ دواقمل ِ
و ِ
ِ
إصم٤مرة ا َعمٓم٤مُمعَ ،
اًمبٚمديـ ا ُعمتج٤موريـ ،وشمٓم٤مول قمغم
اخلالف سملم
ِ
أىمرشم٤م اًمدؾمتقر ،واقمؽمومت٤م ُمرار ًا
ُؾمٚمٓمتل قمّمب٦م إُمؿ واًمدوًم٦م اًمٗمرٟمسٞم٦م اًمٚمتلم ّ
سمٛمٜمدرضم٤مشمف"(.)5
وص٤مر ُمٓمٚمب ً٤م قمغم
وأصبح آؾمت٘مالل هق اًمِمٕم٤مر اًمذي يٕمٛمؾ ٕضمٚمف إردن،
َ
س َح إُمػم قمبد اهلل ذم هن٤مي٦م شمنميـ اًمث٤مين 1999مَّ " :
سم٠من ُم٤م
ُُمستقى اًمبالد ،وىمد ّ
ٟمريده ىمسٓم ً٤م أوومر ذم احلٙمؿ اًمذايت ،وٓ يسٕمٜمل ّإٓ أن ُأقمٞمد اًمذيمرى إمم ُم٤م وقمدشمٜم٤م
سمف سمريٓم٤مٟمٞم٤م ذم ِ
أصمٜم٤مء احلرب ،هق َّ
أن احلج٤مز واًمٕمراق وؾمقري٦م وومٚمسٓملم وٟمجدُ ،أمم ً٤م
قمرسمٞم٦م ودوًٓ ُُمست٘مٚم٦م داظمؾ احت٤مد َقمريب"(.)6
ِ
ُمٓمٚم٥م احلُٙمؿ اًمذايت اًمذي َقمٛمؾ آٟمتداب اًمؼميٓم٤مين
ويِمػم هذا اًمتٍميح إمم
ِ
وسمٛمقازاة آٟمتداب اًمٗمرٟمز اًمذي
قمغم اٟمتزاقمف ،وُمٜمح اًمّمالطمٞم٤مت يم٤موم٦م عمٕمتٛمديف،

ِ
سم٘مل ُ
اًمقطمدة اًمٕمرسمٞم٦مُ ،مٕمتؼم ًا حت٘مٞم٘مٝم٤م زوآً ًمٜمٗمقذه٤م اعمبٜمل
يٕمٛمؾ ُمتخقوم ً٤م ُمـ ومِٙمرة
ِ
يمؾ ٍ
قمغم اًمٓم٤مئٗمٞم٦م وشمٙمريسٝم٤م( ،)7و َىمد قمٛمٚم٧م ومرٟمس٤م قمغم اًمتْمٞمٞمؼ قمغم ِّ
سم٤مًمقطمدة
ُمٜم٤مد

ِ
()8
سملم اًمبٚمديـ.
٥م أيْم ً٤م اٟم٘مٓم٤مقم ً٤م ذم
اًمٕمالىم٤مت ا ُعمب٤مذة َ
اًمسقري٦م واقمت٘م٤مًمف  ،ممّ٤م ؾم ّب َ

يستحؼ اإلؿم٤مرة ِ
ِ
ؿمٙمؾ اًمٜمِٔم٤مم اًمسٞم٤مد اًمٚمبٜم٤مين
إًمٞمف ،هق اًمتْم٤مد سملم
وممّ٤م
ّ
ِ
إُم٤مرة ذىمل إردن ،وهق إُمػمي (ٓطم٘م ً٤م اعمٚمٙمل) ،ظمّمقص ً٤م
اجلُٛمٝمقري وٟمٔم٤م ِم
َّ
وأن اًمٜمُٔمؿ اًمسٞم٤مؾمٞم٦م ًمٙمٚمت٤م اًمبٚمديـ حتدّ دت ،وطمتك ذم اًمٕمٛمؾ اًمقـمٜمل اًمٚمبٜم٤مين
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ًمٚمتخ ّٚمص ُمـ آٟمتدابَّ ،
اًمٓمرح اًمٚمبٜم٤مين قمالو ًة قمغم ُمٓمٚم٥م اًمقطمدة ،اظمت٤مر
وم٢من
َ
َ
اًمِمٙمؾ اجلٛمٝمقري.

ة :عالقت األمُز عبذ اهلل به انحظُه ببألدببء انهبىبوُُه:
ِ
وإدسم٤مء اًمٚمبٜم٤مٟمٞملم ُِمـ
ُيٛمٙمـ شمٗمسػم اًمٕمالىم٦م اجلٞمدة اًمتل مجٕم٧م إُمػم قمبد اهلل
ِ
ظمالل ٟم٘مٓمتلم:
ِ
اإلُم٤مرة إردٟمٞم٦م وؾمٞم٤مؾمتٝم٤م اخل٤مرضمٞم٦م،
األوىل :اًمتْمٞمٞمؼ اًمٙمبػم اًمذي ضمرى قمغم
ؿمٕم٤مر َحت ِ
رير
ورومع
ممّ٤م دقم٤م إُمػم قمبد اهلل اًمذي ٟم٤مدى سمٛمنموع
وطمدوي قمر ّ
ّ
َ
يبَ ،

ٍ
ٍ
ِ
طم٘مقق
قمام اضمتزأ ُة آٟمتداب اًمؼميٓم٤مين ُمـ
ؾمقري٦م إمم
ٟمس٩م قمالىم٤مت ّ
شمٕمقضف ّ
ؾمٞم٤مؾمٞم٦م وـمٛمقطم٤مت قمرسمٞم٦م وطمدوي٦م ،آظمذيـ سمٕملم آقمتب٤مر َّ
أن إُمػم قمبد اهلل ُمـ
ِ
ِ
ُر ِ
يمبػم ُمـ ىمبؾ
اًمٕمرسمٞم٦م اًم ُٙمؼمى اًمتل محٚم٧م سمرٟم٤مجم ً٤م ىمقُمٞم ً٤م ًمف
اًمثقرة
ُمقز
ٌ
شمٕم٤مـمػ ٌ
قمرب اعمنمق قم٤مُم٦م.
الثاكقة :آهتامُم٤مت إدسمٞم٦م واعمتٜمققم٦م ًمألُمػم قمبد اهلل سمـ احلسلم ،وظمّمقص ً٤م

ِ
اًمِمٕمر ،واًمتل ضمٕمٚم٧م ُمـ اإلُم٤مرة ُمٚمت٘مك ًمٙمثػم ُمـ ُأدسم٤مء اًمٕمرب وذم ـمٚمٞمٕمتٝمؿ
اًمٚمبٜم٤مٟمٞمقن(.)9
ِ
ٍ
ِ
َ
وسمٕمالىم٦م
سم٢مُم٤مرة ذىمل إردن،
اًمِمٕمراء اًمٚمبٜم٤مٟمٞملم
سمٕمض
ويم٤من هلذا أن ارشمبط ُ
ٍ
ضمٞمدة ،وُمـ أسمرزهؿ اخلقري ـم٤مٟمٞمقس رضهم٤مم( ،)10واًمذي َُمٜمحف إُمػم قمبد اهلل
ِ
إض٤موم٦م ِ
ًم٘م٥م " ِ
ً
اًمٜمٝمْم٦م
ًمٜمٞمٚمف ٟمٞمِم٤من
ؿم٤مقمر اًمنمق اًمٙمبػم ًمٚمبٞم٧م اهل٤مؿمٛمل اًمٙمبػم"،
َ
وٟمٔمؿ ذم
اًمٕمرسمٞم٦م( ،)11وىمد اًمت٘مك سم٤مُٕمػم قمبد اهلل قمدة ُمرات ُمٜمذ قم٤مم (1992م)،
َ
ِ
ِ
اعمدرؾم٦م
رضشمف اًم َٕمديد ُمـ اًم٘مّم٤مئد ،وشمقمم رضهم٤مم اًمذي أىم٤مم سمٕمامن ًمٗمؽمة إدارة
َطم
ِ
ٌ
ؿمٕمراء اإلُم٤مرة ،وىمد ٟمنمت ضمريدة
قمالىم٦م ىمقي٦م ُمع
اًمقـمٜمٞم٦م ذم قمامن ،ومجٕمتف
99

إردن ًم٘م٤مءه سم٤مُٕمػم قمبد اهلل ذم ىمٍم رهمدان ذم ؿمٝمر ٟمٞمس٤من ُمـ قم٤مم 1992م ،وممّ٤م
ىم٤مًمف:
وـمــ٠مـمئ اًمــرأس إضمــالًٓ وٓ شمــزد

هــذا احلٛمــك يــ٤م ومتــك ًمبٜمــ٤من وم٤مشمئــد

أٟم٧م ُمٜمف ُمٙمأل اًمرأس ُمـ اجلسـد
وُم٤م َ

وأُمــ٤م اجلــالل ومرهمــدان ًمــف ضمســد
ِ
()12
قمــزه إسمــد
ـــٛمؿ
رأس ًمـــ ُف ِؿم
اًمبٞمـــ٧م اًمٕمتٞمـــؼ وُمــ٤م ُمرشمٗمٕمــ ً٤م ُمـــ ّ
ٌ
ُ
ِ
ِ
إدسم٤مء اًمٚمبٜم٤مٟمٞملم ذم ُمراؾم ِؿ َطم ِ
ٗمؾ شم٠مسملم احلسلم سمـ
اًمٕمالىم٦م ُمع
دمٚمٞم٤مت
وسمرزت
ُ
قمكم ،واًمتل ُأىمٞمٛم٧م ذم اًم٘مدس ذم  19متقز1991م؛ ُصمؿ ذم قمامن ذم  19متقز1991م،
اًمِم٤مقمر اًمٚمبٜم٤مين ُم٤مرون َقمبقد( ،)13وأًم٘مك ىمّمٞمد ًة ُمٓمٚمٕمٝم٤م:
َوىمد َطمرضه٤م
ُ
وأىمّمـــت ُف اعمٓمـــ٤مُمع قمــــ مح٤مهـــ٤م

ًمٞمٖمٛمـــد (ذو اًمٗم٘مـــ٤مر) وم٘مـــد مح٤مهـــ٤م
ِ
أيـــ ُمــقٓك
اجلزيــرة)
(ومٞمــ٤م ؿمــب َف
َ

(اسمـ اًمبٞمـ٧م) أؾمـٛمك اًمٕمـرب ضم٤مهـ٤م

ً
إض٤موم٦م إمم اًمِم٤مقمر اًمٚمبٜم٤مين ِؿمبكم ا َعمالط( )14واًمذي ىمدّ م ىمّمٞمدة ضم٤م َء ومٞمٝم٤م:
ــــ٠مسملم وشمٕمديـ ِ
ٍ
ــــد
أومم ا ُعمٚمـــــقك سمتـ
ِ ()15
وا ُعمٗمتدي يمؾ ُم٠مؾمـقر وُم٘مّمـقد

سمذُمـ ِ
ــــ٤مريخ ُمرحتـ ٌ
ِ
ــــؾ
ــــ٦م اهلل واًمتـ
ِ
ِ
ُمقـمٜمــف
أسمٜمــ٤مء
اًمْمــٞمؿ قمـــ
اًمــداومع
ُ
َ

وطمرض اطمتٗم٤مل شم٠مسملم
اًم٘مدس وقمامن،
زار
َ
وىمد ّ
شمٙمق َن اًمقومدُ اًمٚمبٜم٤مين اًمذي َ
َ
()16
ٚمؿ
شمس َ
اًمنميػ طمسلم ُمـ :ضمقرج أٟمٓمقٟمٞمقس  ،وُمّمٓمٗمك اًمٖمالٟمٞمٜمل ،واًمذي َ

ِ
َ
اعمجٚمس اإلؾمالُمل ذم سمػموت ،واخلقري ـم٤مٟمٞمقس رضهم٤مم ،واًمِم٤مقمر ظمٚمٞمؾ
رئ٤مؾم٦م
ِ
ِ
ً
ًمٚمنميػ
احلٗمٚم٦م اًمت٠مسمٞمٜمٞم٦م
إض٤موم٦م امم قمج٤مج ٟمقهيض( ،)18وذًمؽ ذم
اعمٓمران(،)17
إُمػم اًمقومق َد
وؿمٙمر
طمسلم اًمتل أىمٞمٛم٧م ذم قمامن سم٘مٝمقة اعمٜمِمٞم٦م ذم 19متقز1991م،
َ
ُ
َ
اًمٕمرسمٞم٦م اًمتل واؾمتف سم٤مًمٗم٘مٞمد ،وممّ٤م أًم٘مل ومٞمٝم٤م ُم٤م ىم٤مًمف اًمِم٤مقمر ظمٚمٞمؾ ُمٓمران ذم ىمّمٞمدة
َُمٓمٚمٕمٝم٤م:
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وؾمـ َ
ــدُمع وضمـــف اًمســـٞمػ ذو
ــ٤مل اًمـ ُ
ٍ
ِ ()19
ِ
ّ
ظمـػم ُمّمـٓمح٥م
ومخـر
طمٚمبـ٦م
يمؾ
اًمِمــــــــــــــــــــــــــــــٓم٥م
ُ

ٌ
أرى َّ
أرٟمـ٤من ُمٜمتحـ٥م
أن ؾمٝمؿ اًمردى
أسمــ٤م احلســلم أؾمــك ُمـــ يٗم٤مرىمــف ذم

ج :انحزكت انىطىُت األردوُت وانحزكت انىحذوَت (انقىمُت) انهبىبوُت
وانعالقت بُىهمب:
جـ  ،1 .انًؤذًش اإلعالي ٙف ٙانقذط:

ٍ
ِ
ِ
ٍ
واحلريم٦م
سم٤مًمٜمسب٦م إلُم٤مرة ذىمل إردن
وشمْم٤مُمـ
اًمت٘م٤مء
ومٚمسٓملم ُٟم٘مٓم٦م
َُم ّثٚم٧م
ُ
اًمقـمٜمٞم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م ،ظمّمقص ً٤م قمغم اعمستقى اًمِمٕمبل ،وذًمؽ سمٕمدُم٤م ِ
قمٛمؾ آٟمتداب ذم
ِ
اًمٕمالىم٤مت اعمب٤مذة سملم اًمبٚمديـ ،وشمقمم اًمٕمالىم٤مت
يمال اًم ُ٘مٓمريـ قمغم احلدّ ُمـ

اخل٤مرضمٞم٦م ًمٙمٚمٞمٝمام.
ِ
ً
وىمد َ
احلريم٦م اًمقـمٜمٞم٦م إردٟمٞم٦م واًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م،
ُمس٤مطم٦م ذم قمٛمؾ
احلٞمز اًمٗمٚمسٓمٞمٜمل
أظمذ ُ
ِ
ِ
ظمالل ا ُعم١ممتر اإلؾمالُمل اًمٕم٤مم اًمذي ُأىمٞمؿ ذم اًم٘مدس قمغم ِ
ىمْمٞم٦م
أصمر
يتْمح ُمـ
ُ
ِ
إُم٤ميمـ
اعمٓم٤مُمع اًمٞمٝمقدي٦م ذم
اًمؼماق ذم أواظمر أيٚمقل 1998م ،طمٞم٨م َسمرزت
ُ
ُ
ِ
قمرب ومٚمسٓملم واًمٞمٝمقد ،مم٤م أ ّدى امم
سملم
اإلؾمالُمٞم٦م ،وسمدأ اًمتقشمر
يتّم٤مقمد ُم٤م َ
َ
ٍ
ِ
َ
ضمٕمؾ رئٞمس
اؿمتب٤ميم٤مت سمٞمٜمٝمام ذم اًمٕمديد ُمـ ا ُعمدن اًمٗمٚمسٓمٞمٜمٞم٦م( ،)20ممّ٤م
طمدوث
اعمجٚمس اإلؾمالُمل إقمغم ذم ومٚمسٓملم احل٤مج أُملم احلسٞمٜمل( ،)21يدقمق إمم ِ
قم٘مد
َ
ِ
ِ
ٍ
اًمٕمرسمٞم٦م واإلؾمالُمٞم٦م ،وذًمؽ ذم
خمتٚمػ اًمبٚمدان
ُم١ممتر ذم اًم٘مدسُ ،مثؾ ومٞمف وومقد ُمـ

ِ
اًمٗمؽمة ُم٤م سملم ( 7إمم 17يم٤مٟمقن أول 1991م)( ،)22وىمد َقم٘مد اعم١ممتر ضمٚمست ُف إومم ذم
ِرطم٤مب اعمسجد إىمَم سم٤مًم٘مدس ،أُم٤م قمـ اًمتٛمثٞمؾ إردين اًمٚمبٜم٤مين ومٞمف ومٝمق يم٤مٔيت:
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التؿثقل األردين والؾبـاين دم ادممتر اإلشالمي العام:

()23

البؾد

العضو

الصػة التؿثقؾقة

األردن

طم٤مُمد سم٤مؿم٤م اًمنماري

ؿمٞمخ ُمٕم٤من ورئٞمس سمٚمديتٝم٤م

طمسـ ظم٤مًمد أسمق اهلدى

رئٞمس طمٙمقُم٦م ذىمل إردن ؾم٤مسم٘م ً٤م

محد سم٤مؿم٤م اجل٤مزي

ؿمٞمخ ُمِم٤ميخ احلقيٓم٤مت

طمسلم اًمٓمراوٟم٦م

اًمٙمرك /قمْمق جمٚمس شمنميٕمل

رومٞمٗم٤من اعمج٤مزم

قمـ اًمٙمرك

ؾم٤ممل اهلٜمداوي

قمـ إرسمد

ؾمٕمٞمد اعمٗمتل

قمـ قمامن

ؾمٚمٞمامن اًمسقدي (اًمروؾم٤من)

قمـ إرسمد

ؿمٛمس اًمديـ ؾم٤مُمل

قمـ ذايمس٦م قمامن

ص٤مًمح اًمٕمقران

قمـ اًمٓمٗمٞمٚم٦م

قمبد اهلل اًمداود

رئٞمس سمٚمدي٦م اًمسٚمط

قمالء اًمديـ ـمقىم٤من

قمـ قمامن

حمٛمد ـم٤مهر اجل٘م٦م احلسٞمٜمل

رئٞمس سمٚمدي٦م قمامن

حمٛمد ص٤مًمح اًمّمامدي

حم٤مُمل /رئٞمس مجٕمٞم٦م اًمِمب٤مب اعمسٚمٛملم

طم٤مضمل أومٜمدي اًمزرىم٤موي

قمـ قمامن

حمٛمد اسمق همٜمٞمٛم٦م

ـمبٞم٥م /قمامن

حمٛمد زهدي اًمداهمست٤مين

قمـ اًمزرىم٤مء

ٟم٤مضمل اًمٕمزام

قمْمق جمٚمس شمنميٕمل

ٟمٛمر احلٛمقد

قمـ اًمسٚمط

وم٤مرس اجل٤مزي

ىمب٤مئؾ احلقيٓم٤مت

قم٤مدل اًمٕمٔمٛم٦م
لبـان

اًمِمٞمخ إسمراهٞمؿ اخلٓمٞم٥م

حم٤مُمل /قمـ ضمبؾ ًمبٜم٤من

اًمِمٞمخ أمحد أومٜمدي رض٤م

قمـ قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م /ضمبؾ قم٤مُمؾ

ري٤مض اًمّمٚمح

قمْمق اًمقومد اًمسقري اًمٗمٚمسٓمٞمٜمل
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اًمِمٞمخ ؾمٚمٞمامن اًمٔم٤مهر

قمـ ضمبؾ قم٤مُمؾ

صالح سمٞمٝمؿ

ٟم٤مئ٥م رئٞمس اعمجٚمس اإلؾمالُمل /سمػموت

قمكم ٟم٤مس اًمديـ

قمـ سمػموت

قمقين اًمٙمٕمٙمل

صحٗمل /سمػموت

قمٛمر اًمداقمقق

رئٞمس همروم٦م دم٤مرة سمػموت

حمٛمد قمكم سمٞمٝمؿ

ُمٝمٜمدس /سمػموت

حمٛمد اًمٗم٤مظمقري

قمْمق جمٚمس ٟمقاب ًمبٜم٤مين /ؾم٤مسمؼ

ُمّمٓمٗمك اًمٖماليٞمٜمل

رئٞمس اعمجٚمس اإلؾمالُمل /سمػموت

قمج٤مج ٟمقهيض

ُمٗمتش اعمح٤ميمؿ اًمنمقمٞم٦م ذم اًم٘مدس

قم٤مرف اًمزيـ

قمـ صٞمدا

يقؾمػ أسمق فمٝمر

قمـ صٞمدا

هبٞم٩م اجلقهري

قمـ سمػموت

ُمّمٓمٗمك قمز اًمديـ

قمـ سمػموت

مجٞمؾ سمٞمٝمؿ

قمـ سمػموت

ظمػم اًمديـ اًمسٕمدي

قمـ سمػموت

ِ
خالل اشتعراض ا ُدشاركني وصػتفم التؿثقؾقة ما ييل:
ويؾحظ من
ُ
ِ
ضؿ اصمٜملم
اًمٚمبٜم٤مين سمخالف اًمتٛمثٞمؾ
اًمرؾمٛمل
اًمتٛمثٞمؾ
أ -همٞم٤مب
إردين ،اًمذي َّ
ّ
ّ
ّ
ٍ
ُمـ رؤؾم٤مء اًمبٚمدي٤مت ،وقمْمقي جمٚمس شمنميٕمل قم٤مُمٚملمَ ،
مجٕمٞم٦م إؾمالُمٞم٦م ،ممّ٤م
وممثؾ
يٕمٜمل آٟمٕمزاًمٞم٦م اًمٙمبػمة اًمتل ومرضٝم٤م آٟمتداب اًمٗمرٟمز ذم ًمبٜم٤من قمـ ُحمٞمٓمف اًمٕمريب.
ِ
ِ
اعمدن
ختٚمػ ا ُعمدن إردٟمٞم٦م وقمِم٤مئره٤م ،وأيْم ً٤م عمختٚمػ
ب -اًمتٛمثٞمؾ اًمِم٤مُمؾ ُعم

ِ
سم٤مًمقطمدة ُمع اًمداظمؾ اًمسقري.
اإلؾمالُمٞم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م ،واًمتل ُم٤م زاًم٧م ُشمٓم٤مًم٥م

ت -سمٚمغ جمٛمقع إردٟمٞملم اعمِم٤مريملم سم٤معم١ممتر واطمد ًا وقمنميـ قمْمق ًا،
واًمٚمبٜم٤مٟمٞملم صمامٟمٞم٦م قمنم قمْمق ًا.
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ِ
اعم١ممتر مجٞمٕم ً٤م ذم ُمِمت٤مه ذم إهمقار
وىمد اؾمتْم٤مف إُمػم قمبد اهلل أقمْم٤م َء
ؾم٤مدس أي٤مم اعم١ممتر اعمقاومؼ  19يم٤مٟمقن إول1991م ،ذم ٍ
ِ
ًم٘م٤مء طمرض ُه
سم٤مًمِمقٟم٦م ،ذم
إُمػم قمغم هذه
اعمٚمؽ قمكم سمـ احلسلم ،طمٞم٨م ؿمٙمر اًمٖماليٞمٜمل سمٚمس٤من أقمْم٤مء اعم١ممتر
َ
آؾمتْم٤موم٦م (.)24
ؼررات ادممتر ففي:
أما ُم ّ
 1ـ وضع ٟمٔم٤مم ًم َٕم٘مد اعم١ممتر ّ
يمؾ ؾمٜمتلم.
ٍ
ضم٤مُمٕم٦م إؾمالُمٞم٦م سم٤مؾمؿ "اعمسجد إىمَم".
 9ـ إٟمِم٤م ُء
اًمؼماق واًمتَٕم٤مهدُ قمغم اًمدوم٤مع قمٜمف.
 9ـ إؾمالُم ّٞم ُ٦م ُ
ِ
ُمٕم٤مرف إؾمالُم ّٞم ٍ٦م.
دائرة
 9ـ إجي٤م ُد
َ

يمؾ ٍ
 5ـ شم٠مؾمٞمس اًمٚمج٤من اعمحٚمٞم٦م ذم اًمبالد ،وشمٙمقن ـمري٘م ُ٦م شمِمٙمٞمٚمٝم٤م ذم ِّ
سمٚمد
طمس٥م ُُم٘متْمٞم٤مشمف(.)25
َ
جـ  ،8 .انًؤذًش انقٕي ٙانعشت:ٙ

ِ
ُمٜمزل قمقين قمبد اهل٤مدي
وىمد أىمٞمؿ هذا اعم١ممتر ذم

()26

ِ
ه٤مُمش ا ُعم١ممتر
قمغم

اإلؾمالُمل اًمٕم٤مم ذم  19يم٤مٟمقن إول 1991م ،وشمٙمٛمـ أمهٞم ُ٦م هذا اعم١ممتر سم٠مٟمَّف اُمتدا ٌد
ًمٕمٛمؾ مجٕمٞم٦م اًمٗمت٤مة اًمٕمرسمٞم٦م وطمزب آؾمت٘مالل اًمٕمريب ،واًمذي َ
محؾ ومٙمرة اًمقطمدة
وآؾمت٘مالل ُُمٜمذ سمداي٤مت اًم٘مرنُ ،مرور ًا سمٛمٛمٚمٙم٦م ومٞمّمؾ وصقًٓ إمم ُم٤م أؿم٤مر إًمٞمف
اًمب٤مطم٨م ذم اًمٗمّمؾ اًمث٤مين ُمـ ِ
هذه اًمدراؾم٦م.
وهذا اعم١ممتر هق شمٕمبػم قمـ إ ِ
دراك هذا اًمتٞم٤مر اًمٕمرويب اًمذي مجع إردٟمٞملم
ٌ
ِ
سم٤مًمقطمدة اًمٓمبٞمٕمٞم٦م ًم َٕمرب اعمنمق ،وُم٤م أصبح
واًمٚمبٜم٤مٟمٞملم (واًمسقريلم) اعم١مُمٜملم
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َ
رؿمح قمٜمٝم٤م مجق ٌد ذم اًمٕمالىم٤متً ،مٞمس
ُمِم٤ميمؾ ىمٓمر ّي ٍ٦م
ُيٕم٤مٟمٞمف اعمنمق اًمٕمريب ُمـ
َ
ِ
اًمبٚمديـ ٌ
يمؾ ُمـ:
إردٟمٞم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م ومحس٥م ،سمؾ واًمٕمرسمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ،وىمد طمرضه قمـ
أعضاء ادممتر العريب(:)27
البؾد

العضو

ادديـة

رشقي األردن

قم٤مدل اًمٕمٔمٛم٦م

قمامن

ؾمٕمٞمد اعمٗمتل

قمامن

قمالء اًمديـ ـمقىم٤من

قمامن

ؾمٚمٞمامن اًمسقدي اًمروؾم٤من

إرسمد

قمبد اهلل اًمداود

اًمسٚمط

طمسلم اًمٓمراوٟم٦م

اًمٙمرك

حمٛمد فم٤مهر اجل٘م٦م

قمامن

ص٤مًمح اًمٕمقران

اًمٓمٗمٞمٚم٦م

ؾم٤ممل اهلٜمداوي

إرسمد

طمسلم اًمٓمراوٟم٦م

اًمٙمرك

قمج٤مج ٟمقهيض

ًمبٜم٤من

ُمّمٓمٗمك اًمٖماليٜمل

سمػموت

قمقين اًمٙمٕمٙمل

سمػموت

حمٛمد قمكم سمٞمٝمؿ

سمػموت

ري٤مض اًمّمٚمح

سمػموت

صالح قمثامن سمٞمٝمؿ

سمػموت

حمٛمد رؿمٞمد رض٤م

ـمراسمٚمس

قمكم ٟم٤مس اًمديـ

ًمبٜم٤من

لبـان

ويٚمحظ َّ
ُ
أن اعمِم٤مريملم ذم اعم١ممتر ُمـ اًمٕم٤مُمٚملم ذم اًم٘مْم٤مي٤م اًمقـمٜمٞم٦م ،ممـ اٟمخرـمقا
َْمٛمـ:
ذم ُُم٘م٤موُم٦م آٟمتداب ذم يمال اًمبٚمديـ ،وىمد َ
ٟمت٩م قمـ هذا اعم١ممتر ُمٞمث٤مق شم َّ
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مادة َّ :1
شمتجزأ ،و ُيم ّؾ ُم٤م ـمرأ قمٚمٞمٝم٤م ُمـ أٟمقا ِع
إن اًمبالد اًمٕمرسمٞم٦م وطمد ٌة شم٤مُم٦م ٓ
ّ
شم٘مره إُم٦م وٓ شمٕمؽمف سمف.
اًمتجزئ٦م ٓ ه
ٍ
ٍ
ِ
يمؾ ٍ
قضم ُف اجلٝمقد ذم ِّ
واطمدة ،وهل
وضمٝم٦م
إىمٓم٤مر اًمٕمرسمٞم٦م إمم
ىمٓمر ُمـ
مادة ُ :8شم ّ
ٍ
ُمقطمد ًة و ُُم ِ
٘م٤مو ً
ومٙمرة شمرُمل إمم آىمتّم٤مر قمغم اًمٕمٛمؾ
ُم٦م ُيم َّؾ
اؾمت٘مالهل٤م اًمت٤مم،
َّ

ِ
ًمٚمسٞم٤مؾم٤مت اعمحٚم ّٞم٦م واإلىمٚمٞمٛم ّٞم٦م.

ِ
أؿمٙم٤مًمف ،وصٞمٖمتف شمتٜم٤مرم َّ
يمؾ اًمتٜم٤مذم ُمع يمَراُم٦م
مادة ّ :9عم٤م يم٤من آؾمتٕمامر سمجٛمٞم ِع
وم٢من إُُم٦م اًمٕمرسمٞم٦م شمرومْم ُف وشم٘م٤موُم ُف سمِ ِّ
إُم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وهم٤ميتٝم٤م اًم ُٕمٔمٛمكَّ ،
ٙمؾ ىمقاه٤م(.)28
ِ
٘مٓم٦م حتق ٍل ًم ِ
يمؾ ٍ
دقمقشمف إمم آؾمت٘مالل ِضٛمـ ِّ
ً
وسمداي٦م
ىمٓمر،
و ُيٕمتؼم هذا اعمٞمث٤مق ُٟم َ ّ
ِ
ِ
ُمٓمٚم٥م اًمقطمدة
احلريم٦م اًم٘مقُمٞم٦م اًمتل شمٜم٤مزًم٧م َقمـ
طم٘مٞم٘مٞم٦م ًمتٙمريس اًم ُ٘مٓمر ّي٦م ذم شم٤مريخ
ِ
ٙمرس
إمم ُمٓمٚم٥م آؾمت٘مالل ،ممّ٤م ؾمٞمٜمٕمٙمس قمغم اًمٕمالىم٦م إردٟمٞم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م ،سم٠من ُشم َّ
ِ
اًمدقمقة ًمٚمقطمدة اًمٕمرسمٞم٦م.
اًمٜمزقم٦م آؾمت٘مالًمٞم٦م ،ويؽماضمع شم٠مصمػم

د .انعالقبث واإلنتقبءاث فٍ انزؤي انعزبُت بُه انبهذَه
(1?91و1?9<-و):
د  ،1.اذفاقّٛح َقم جُثث انًٕذٗ:

ِ
احلريمتلم
آًمت٘م٤مءات إردٟمٞم٦م واًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م ذم اًمرؤى وإومٙم٤مر ًمِٙمٚمت٤م
سم٘مٞم٧م
ُ
ِ
ٍ
ِ
ًمٚمٛمٓم٤مًم٥م ومام سملم ـمٚم٥م اًمقطمدة ُمع اًمداظمؾ اًمسقري ُمـ ىمبؾ
شمب٤ميـ
اًمقـمٜمٞمتلمُ ،مع
ِ
ًمٚمحّمقل قمغم آؾمت٘مالل ورومع آٟمتدابَ ،سم٘مل
ُُمسٚمٛمل ًمبٜم٤من ،واًمسٕمل إردين
ِ
ِ
اًمبٚمديـ ،واًمذي
اًمٕمالىم٤مت اًمرؾمٛمٞم٦م سملم اًمدوًمتلم ظم٤مضٕم ً٤م ًمالٟمتداب ذم يمال
حمقر
ُ
ِ
ِ
اعمِمٛمقًم٦م سم٤مٟٓمتداب
واًمدول
أىمر اشمٗم٤مىم ّٞم ً٦م ًمِٜم٘مؾ ُضمث٨م اعمقشمك سملم ذق إردن
َّ
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وؾمب٥م
اًمٗمرٟمز ،وُمـ ِضٛمٜمٝم٤م ًمبٜم٤من (وؾمقري٦م ،ضمبؾ اًمدروز ،وطمٙمقُم٦م اًمالذىمٞم٦م)،
ُ
هذه آشمٗم٤مىمٞم٦م هق احلدّ ُمـ اٟمتِم٤مر أُمراض ؾم٤مري٦م يم٤مًمٓم٤مقمقن واًمٙمقًمػما واجلدري
واًمتٞمٗمقس وهمػمه٤م( ،)29وىمد ُسمدئ سمتٜمٗمٞمذ آشمٗم٤مق ُمٜمذ  15يم٤مٟمقن أول 1999م،
شمْمٛمٜم٧م احلّمقل قمغم شمٍميح ًمٜم٘مؾ اجلث٨م ،وُمقاوم٘م٦م
وشمٙمقن ُمـ صمامين ٟم٘م٤مط،
َّ
َّ
ُمدراء اًمّمح٦م قمغم ذًمؽ ،وظمّمقص ً٤م ذم طم٤مل يم٤مٟم٧م ٟمتٞمج٦م ًمألُمراض اًمس٤مري٦م،
إض٤موم٦م عم٤مدشملم ذم طم٤مل أراد أطمدهؿ اؾمتخراج ضمث٦م ُمـ أراض اًمدول اعمقىمٕم٦م
ًمالشمٗم٤مىمٞم٦م

()30

د  ،8.انعالقاخ ت ٍٛانثهذ1?98( ٍٚو1?9; -و)

ٍ
ِ
َ
واصؾ اًمقطمدويقن
ٕم٤مهدة ؾمقري٦م ومرٟمسٞم٦م،
اًمتقصؾ إمم ُُم
وسمسب٥م ُىمرب
ّ
ُ
ُم١ممتر
طمٞم٨م ُقم٘مد ذم  16شمنميـ اًمث٤مين 1999م
اًمٚمبٜم٤مٟمٞمقن اًمت٠ميمٞمدَ قمغم ُمٓم٤مًمِبٝمؿ،
ٌ
وشمْمٛم َـ
ٚم٧م ومٞمف ُُمدن :سمػموت ،ـمراسمٚمس ،صٞمدا ،صقر ،وضمبؾ قم٤مُمؾ،
وـمٜمل ُم ّث ْ
َّ
ٌّ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
اًمسٞم٤مدة
أؾم٤مس
طمٙمقُم٦م وـمٜمٞم٦م قمغم
اًمبالد اًمسقري٦م اًمِم٤مُمٚم٦م ،وإٟمِم٤مء
سمقطمدة
اعمٓم٤مًمب٦م

ِ
ِ
وإىمْمٞم٦م إرسمٕم٦م اًمث٤مين ،وىمد رومع
اًمس٤مطمؾ
اًم٘مقُمٞم٦م( ،)31ذم ُم٤م ُقمرف سمٛم١ممتر
ِ
اعمٜمدوب
اًمتٞم٤مر اًمٚمبٜم٤مين اًمقطمدويُ ،مٓم٤مًم َبٝمؿ إمم
ا ُعم١ممترون اًمذيـ يم٤مٟمقا ُيٛم ّثٚمقن ومٞمف
َ
اًمس٤مُمل ،واًمذي مل ي٠مظمذ سمٌمء ُمٜمٝم٤م ،سمؾ أيمَّد " َّ
سم٠من مت٤مؾمؽ إرايض اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م ًمـ
ُمقضع ٍّ
ؿمؽ".
يٙمقن
َ
ُ
شم٠مظمذ ؿمٙم ً
ال وـمٜمٞم ً٤م ،وشمٚم٘مك رواضم ً٤م
وىمد سمدأت اًمدقمقة ًمالؾمت٘مالل ذم ًمبٜم٤من
ِ
ومٙمرة قمدم اًمتٕم٤مرض ُم٤م سملم اؾمت٘مالل ًمبٜم٤من وقمروسمتف ،وشمِمٙم ََّؾ
ؾمٞم٤مؾمٞم ً٤م اٟمٓمالىم ً٤م ُمـ

ِ
ووطمدشمف ،ذم ّ ٍ
حتق َل ٟمحق
شمٖمػم
ريض يدقمق ٓؾمت٘مالل ًمبٜم٤من
شمٞم٤مر
ؾمٞم٤مد َقم ٌ
ؾمٞم٤مد ّ
ٌ
ٍّ
ٌّ
ِ
ُمٓمٚم٥م آؾمت٘مالل ،وًمٕم٥م دور ًا وـمٜمٞم ً٤م يمبػم ًا ذم قمٝمد آؾمت٘مالل( ،)32سمٞمٜمام َ
محؾ
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قمؼم قمٜمف ا ُعم١ممتر اًمقـمٜمل إردين ،اًمذي ُقم٘مد ذم
اًمؼمٟم٤مُم٩م
ُ
اًمقـمٜمل إردين اًمذي َّ َ
ّ
ِ
شمقطمٞمد اجلٝمقد ُمع
طمزيران 1999م ،وطمرضشمف وومقد ؾمقري٦م وومٚمسٓمٞمٜمٞم٦م ،دقمق ًة إمم"

ِ
ًمدرء إظمٓم٤مر آؾمتٕمامري٦م واًمّمٝمٞمقٟمٞم٦م ،وحت٘مٞمؼ اعمب٤مدئ اًم٘مقُمٞم٦مُ ،مع
اًمبالد اًمٕمرسمٞم٦م
ِ
ِ
ىمقاقمد آشمٗم٤مق سملم ُطمٙمقُم٤مت اًمبالد
ًمت٘مرير آحت٤مد اًمٕمريب اًمالُمريمزي قمغم
اًمسٕمل
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اًمٕمرسمٞم٦م اعمجزأة ،وقمغم أن حيتٗمظ ه
ٙمقُمتف
وؿمٙمؾ ُطم
اًمداظمٚمٞم٦م
سمخّم٤مئّمف
يمؾ ُىمٓمر
اخل٤مص٦م"(.)33
ِ
ؿمٙمؾ احلٙمؿ اجلٛمٝمقري اًمذي قمٛمٚم٧م
ويٕمق ُد هذا اًمتب٤ميـ إردين اًمٚمبٜم٤مين إمم
قمغم شمرؾمٞمخف ومرٟمس٤م ،واظمتالومف ُمع ؿمٙمؾ احلٙمؿ إُمػمي اًمس٤مئد سمنمق إردن،
ِ
ً
ُمٓم٤مًم٥م اًمٚمبٜم٤مٟمٞملم
إض٤موم٦م ٓظمتالف اًمٔمروف اًمسٞم٤مؾمٞم٦م اًمتل ظمٚم٘م٧م هق ًة سملم
وإردٟمٞملم.
ِ
ُ
يِمٛمؾ
شمٕمديؾ ا ُعمٕم٤مهدة إردٟمٞم٦م اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م ذم  9طمزيران 1999م ،وسمام
ورهمؿ
ٍ
َ
دوًم٦م َقمرسم ّٞم٦م ُجم٤مورة
أي
اعمقاوم٘م٦م اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م ًمنمىمل إردن قمغم شمٕمٞملم
ىمٜم٤مصؾ ذم ِّ
ؼم ذًمؽ ٓزُم ً٤مَّ ،
شمتحٛمؾ ذق إردن
وم٢من اًمنمط اًمؼميٓم٤مين سم٠من
ّ
سمحس٥م ُم٤م ىمد ُيٕمت ُ
ٟمٗم٘م٤مت اًمتٛمثٞمؾ اًم٘مٜمّمكم( ،)34ىمد َ
يتؿ
طم٤مل دون اًمتٛمثٞمؾ اًم٘مٜمّمكم ُمع ًمبٜم٤من ،واًمذي مل َّ
ِ
ِ
ِ
اًمبالد
قمالىم٦م ذق إردن ُمع
إؿم٤مرة ضمريدة اًمبِمػم اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م إمم َحت هسـ
ُرهمؿ
اعمج٤مورة َقمام يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف قم٤مم 1999م قمٜمد شم٠مؾمٞمسٝم٤م( ،)35وؾمب٥م ذًمؽ يٕمقد إمم:
ِ
اًم ُٕمّس اعم٤مزم ذم اًمبالد ،واًمذي َ
إردين ذم هذه
اًمتٛمثٞمؾ
طم٤مل دون شم٠مؾمٞمس
ّ
اًمٗمؽمة

()36

اًمسٚمٓم٤مت اًمٗمرٟمسٞم٦م ًمألردن ِ
سمٗمتح ُىمٜمّمٚمٞم٤مت هل٤م
َقمدم ؾمامح ُ
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()37

ِ
ِ
يتبلم ُمدى "ا َعم ِ
ٙمر" اًمسٞم٤مد ًمالٟمتداب اإلٟمجٚمٞمزي،
وضٛمـ اًمٜم٘مٓم٦م إومم ّ
وؾمٕمٞمف إمم َقمدم شمٕمزيز اًمٕمالىم٤مت إردٟمٞم٦م ُمع ضمقاره٤م اًمٕمريب ـ واًمٚمبٜم٤مين ضمز ٌء ُمٜمف ـ
ووضمد آٟمتداب اًمؼميٓم٤مين خمرضم ً٤م ًمب٘م٤مء ِ
أُمر اًمتٛمثٞمؾ اًم ُ٘مٜمّمكم ًمألردن ُمٜمقـم ً٤م ِسمف ،سمٞمٜمام
َ
ِ
اًمتجزئ٦م ،و َىمٓمع أوص٤مل
اًمسٕمل اًمٗمرٟمز احلثٞم٨م ًمتٙمريس
ِّ
شمقضح اًمٜم٘مٓم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م َ
اًمٕمالىم٤مت سملم اًمبٚمديـ ،وآؾمتٗم٤مدة ُمـ اًمٜمت٤مىمْم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م.
ِ
ِ
وم٢من اًمسٕمل ُمـ ِ
ورهمؿ ذًمؽ َّ
اًمٕمالىم٦م ُمع
ًمتٙمريس
شمقاصؾ
ىمبؾ إُمػم قمبد اهلل
َ
ُ

اؾمتْم٤مف إُمػم اًمِم٤مقمر ؿمبكم اعمالط ذم  16أيٚمقل
اؾمتٛمر طمٞم٨م
ُأدسم٤مء ًمبٜم٤من،
َ
َّ
ِ
طمرضشمف ىمّمٞمد ًة ُمٓمٚمٕمٝم٤م:
1995م ،اًمذي أًم٘مك ذم
أومم اخلالئـــػ سم٤مًمزقم٤مُمـــ٦م ؾمـــٞمدٌ

ٌ
ُمٚمـــؽ اًمســـٞم٤مدة يمـــ٤مسمر ًا قمــــ يمـــ٤مسمر

ِ
ؿمـــٛمس
ٟمســـ٥م قمـــغم
أ ّدى ًمـــف
ٌ
ٍ
ٍ
رؿمـــٞم٦م
طمجـــ٦م ُىم
يـــدزم سم٠مؾمـــٓمع

ِ
اًمّمـــب٤مح
اًمْمـــحك ٟمـــقرا ً و ُُمٜمـــبٚم٩م
ٍ
ُمٗمــــ٤مظمر
ًمٚمٗمخــــر َومٝمٛمــــ ُ٦م ًم ُٙمــــؾ

ً
شمٕمؼم قمـ اًمٕمالىم٦م اًمتل مجٕم٧م اعمالط سم٤مُٕمػم ،رهمؿ أٟمَّف ُمـ
إض٤موم٦م ًم٘مّم٤مئد أظمرى ِّ
ِ
اًمتٞم٤مر اعم٤مروين اًمداقمل ٟٓمٗمّم٤مل ًمبٜم٤من
اعم١مُمٜملم سم٤مؾمت٘مالل ًمبٜم٤من ،واعمحسقسملم قمغم
ٍ
ِ
ىمّمٞمدة أًم٘م٤مه٤م اًمِمٞمخ
ضمقاره اًمٕمريب( ،)38وشمِمػم ضمريدة إردن أيْم ً٤م إمم
قمـ
إدي٥م حمٛمد ٟمجٞم٥م ُمروة ُمـ ضمبؾ قم٤مُمؾ ذم ًم٘م٤مئف سم٤مُٕمػم ذم  9أي٤مر 1998م،
سمٕمٜمقان " ِ
حتٞم٦م ضمبؾ قم٤مُمؾ" ،وُمـ أسمٞم٤مهت٤م:
ُمـــ اهل٤مؿمــٛمٞملم اًمــذيـ همــدا اًمــقرى

ذٟمـ٤ميب وهـؿ ًمٚمـرأس أضـحقا ذوائبــ٤م

وُمـ ًمق ىمٓمٕم٧م إرض مل شمـر ُمـثٚمٝمؿ

ُمِمـــ٤مرق دهـــر ظمّمـــتٝم٤م وُمٖم٤مرسمـــ٤م

طمسٞمٜمٝمؿ سمـ٤مًمٗمخر ىمـد ضمـ٤موز اًمسـٝمك

وُمـــد قمـــغم هـــ٤مم اًمثريـــ٤م ُمْمـــ٤مرسم٤م

وطم٤مز اًمت٘مل واعمٕمٚمؿ واحلٚمـؿ واًمٜمٝمـك

وقمـ ضمده اعمختـ٤مر ىمـد يمـ٤من ٟم٤مئبـ٤م
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()39

هـ :انمعبهذة انهبىبوُت – انفزوظُت وانمىقف األردوٍ:
يم٤من ُمـ أسمرز ٟمت٤مئ٩م شمقىمٞمع ا ُعمٕم٤مهدة اًمسقري٦م اًمٗمرٟمسٞم٦م ذم  9أيٚمقل 1996م قمغم
ً
إض٤موم٦م ًمٚم٘مقى
ًمبٜم٤منُ ،مٓم٤مًمب٦م اًم٘مقى آٟمٗمّم٤مًمٞم٦م ،وأسمرزه٤م :اًمبٓمريريمٞم٦م اعم٤مروٟمٞم٦م،
ٍ
ِ
ِ
ُمٕم٤مهدة ًمبٜم٤مٟمٞم٦م ُمع ومرٟمس٤م،
سمٕم٘مد
اعمٓم٤مًمب٦م
اًمقطمدوي٦م (اًم٘مقُمٞم٦م) واإلؾمالُمٞم٦م ،إمم
ِ
ِ
َ
ٜمٓمٚم٘م٤مت ِيمال اًمتٞم٤مريـ اًمبٓمريريمل واًمقطمدوي اإلؾمالُمل ،ومٗمل
شمب٤ميـ ُُم
وذًمؽ ُرهمؿ

طملم َقم٘مدت اًمبٓمريٙمٞم٦م سمزقم٤مُم٦م اًمبٓمريرك اعم٤مروين أٟمٓمقن َقمريْم٦م ،واًمٙمتٚم٦م اًمقـمٜمٞم٦م
اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م اًمتل يرأؾمٝم٤م إُمٞمؾ إدة ،اضمتامقم ً٤م ذم سمٙمريمل
ِ
وشمقصٚمقا ِ
حتديد ُمٓم٤مًمبٝمؿ ،واًمتل شمّمدره٤م ا ُعمح٤مومٔم٦م قمغم يمٞم٤من ًمبٜم٤من
ومٞمف إمم
َّ
ِ
وحت٘مٞمؼ آؾمت٘مالل احل٘مٞم٘مل( ،)41صمؿ ُقم٘مد ُم١ممتر اًمس٤مطمؾ وإىمْمٞم٦م
ووطمدشمف،
()40

ذم  6ؿمب٤مط 1996م،

إرسمٕم٦م اًمث٤مًم٨م ذم  12آذار 1996م ،واًمذي َؿمٝمد حتقًٓ ذم ُمقىمػ ُمسٚمٛمل ًمبٜم٤من
شمٖمػم ًا إزاء اًمٙمٞم٤من (أو اًمدوًم٦م) اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م،
واًمتٞم٤مرات اًمقطمدوي٦م واعمٕمتدًم٦م ،وؿمٝمد َّ
وسمرز ِ
شمزقمٛمف يم٤مفمؿ اًمّمٚمح( ،)42يدقمق ًمٚمتٜم٤مزل قمـ اًمقطمدة اًمسقري٦م ُمـ ىمبؾ
ومٞمف شمٞم٤مر ّ
َ
ِ
ًمسٚمؽ
ؾمٛمل آٟمذاك " ىمْمٞم٦م آشمّم٤مل وآٟمٗمّم٤مل" ،ويدقمق
ُمسٚمٛمل ًمبٜم٤من ،ومٞمام ّ
ٍ
ِ
ُمٓم٤مًم٥م اعمقارٟم٦م وُمقاىمػ اًمٙمتٚم٦م اًمقـمٜمٞم٦م اًمسقري٦م ،واًمتل
ـمريؼ ُيقازن ُومٞمف ِسملم
سم٘مٞم٧م حلدٍّ ىمري٥م شمتبٜمّك ُمٓم٤مًم٥م ُُمسٚمٛمل اًمس٤مطمؾ واًمقطمدويلم اًمٚمبٜم٤مٟمٞملم.
وو ِّىمٕم٧م اشمٗم٤مىمٞم٦م ُمع ومرٟمس٤م صمبت٧م سمٛمقضمبٝم٤م طمدوده٤م ُمع ًمبٜم٤من ،مم٤م دقم٤م إمم ِ
ادم٤مه
ّ
َّ
َ ُ
ٍ
يمثػم ُمـ اعمسٚمٛملم ًمٚمبح٨م قمـ طم٘مقىمٝمؿ ضٛمـ اًمدوًم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م ،وٓ يرى ُم٤مٟمٕم ً٤م ُمـ
ىمبقل اًمٙمٞم٤من اًمٚمبٜم٤مين ُمِمؽمـم ً٤م أن شمٙمقن اًم٘مقُمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م قم٘مٞمد ًة ٕسمٜم٤مئف ،وسمدأ احلدي٨م
قمـ اًمقطمدة اًمسقري٦م يؽماضمع ذم ُُمٕمٔمؿ اعمدن اإلؾمالُمٞم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م واعمٜم٤مـمؼ اًمتل
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ٍ
سمقطمدة ُمع اًمداظمؾ اًمسقري ،وُمـ ِ
أسمرز اًمتٜمٔمٞمامت اًمسٞم٤مؾمٞم٦م آؾمت٘مالًمٞم٦م
ـم٤مًمب٧م
مجع يمثػم ًا ُمـ اًم٘مقُمٞملم(.)43
اًمتل آُمٜم٧م هبذه اًمٗمٙمرة ،طمزب اًمٜمداء
اًم٘مقُمل ،اًمذي َ
ّ
أُم٤م َقمـ اعمقىمػ إردين ُمـ ُجمري٤مت اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمسٞم٤مؾمٞم٦م ذم ًمبٜم٤من (وؾمقري٦م) ،وم٢م َّٟم ُف
ٍ
ًمقطمدة ؾمقري٦م ،طمٞم٨م ُشمِمػم ضمريدة ومٚمسٓملم إمم َّ
أن إُمػم قمبد اهلل
أيمّد قمغم اًمدقمقة
أرؾمؾ إمم ؾمقري٦م ً
يمال ُمـ :شمقومٞمؼ أسمق اهلدى ،طمسـ ظم٤مًمد أسمق اهلدى ،وحمٛمد ـم٤مهر
ِ
اعمٜمدوب اًمس٤مُمل اًمٗمرٟمز (ُم٘مره سمػموت) ًمٚم٘مٞم٤م ِم ِ
ِ
هبذه اعمٝمٛم٦م ،وأيْم ً٤م
ًمٚم٘م٤مء
اجل٘م٦م؛
ّ
ٍ
ِ
سمٕمض إوؾم٤مط اًمسقري٦م سمخّمقص
ًم٘م٤مءات َُمع
َقم٘مد حمٛمد صبحل أسمق همٜمٞمٛم٦م
ٍ
ًمقطمدة ؾمقري٦م ؿم٤مُمٚم٦م (.)44
اًمدقمقة
و ُشمٕم ِّٚمؼ ضمريدة إردن قمغم ُم٤م جيري ذم ؾمقري٦م وًمبٜم٤من ،سم٘مقهل٤م" :إ َّٟم ُف ٓ جي٥م أن
ِ
ًمقطمدة ؾمقري٦م اًمِمامًمٞم٦م ُمـ دون ؾمقري٦م اجلٜمقسمٞم٦م"( ،)45ممّ٤م ُيِمػم إمم
دقمقات
شمٙمقن
ُ
ِ
سم٠مهنام ضمز ٌء ُمـ ُمنموع
شم٠مصمر يمال اًمبٚمديـ إردن وًمبٜم٤من سمام جيري ذم ؾمقري٤مُُ ،مٕمتؼميـ َّ
ؾمٞم٤مد وطمدوي ،وطمٞمٜمام واومؼ جمٚمس اًمٜمقاب اًمٚمبٜم٤مين ذم 17شمنميـ اًمث٤مين 1996م،
قمغم اعمٕم٤مهدة اًمٗمرٟمسٞم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م ،واًمتل و َّىمٕمٝم٤م اًمرئٞمس إُمٞمؾ إدة ُمع اعمٗمقض اًمس٤مُمل
وشمْمٛمٜم٧م شمٕمزيز اًمتٛمثٞمؾ عمختٚمػ اًمٓمقائػ اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م(َّ ،)46
وم٢من اعمجٚمس
اًمٗمرٟمز،
َّ
ِ
ظمٓم٤مب اًمٕمرش ذم اومتت٤مح اًمدورة اًمٕم٤مدي٦م
أؿم٤مر ذم ر ِّد ِه قمغم
اًمتنميٕمل إردين
َ
ِ
سم٤مًمرهمب٦م ذم أن َ
يّمؾ ذىمل إردن امم ُم٤م وصٚم٧م إًمٞمف اًمبالد اًمٕمرسمٞم٦م ُمـ
اًمث٤مًمث٦م" ،
احل٘مقق" ،ويرضمق اعمجٚمس ذم ر ِّده ُمـ "ؾمٞمد اًمبالد وأُمػمه٤م أن يسٕمك ًمتح٘مٞمؼ
ذًمؽ"(.)47
ودور اًمبٚمديـ ذم هذه اعمرطمٚم٦م رهمؿ اظمتالف مهقُمٝمؿ اًمسٞم٤مؾمٞم٦م وشمٓم ّٚمٕم٤مهتؿ
ُ
آؾمت٘مالًمٞم٦م ،سم٘مل يت٠م ّصم ُر سمٛمجرى إطمداث اًمسٞم٤مؾمٞم٦م اًمتل ؿمٝمدهت٤م ؾمقري٤م ،شم٠م هصمر ًا
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ٍ
ٍ
وطمدة ؾمقري٦م ،ظمّمقص ً٤م ذم ضقء آٟمتداب
ؼم ُمـ حم٤موًمتٝمؿ اًمت٠مصمػم ذم ظمٚمؼ
سم٘مدر أيم َ
اًمؼميٓم٤مين قمغم ذق إردن وآٟمتداب اًمٗمرٟمز قمغم ؾمقري٤م وًمبٜم٤من.

و :انعالقبث األردوُت ــ انهبىبوُت خالل انثىرة انفهظطُىُت (1996و)
ٍ
صمالصم٦م ُمـ قمرب ومٚمسٓملم ُسمٛمٝم٤ممج٦م
اؿمتٕمٚم٧م اًمثقر ُة اًمٕمرسمٞم٦م ذم ومٚمسٓملم ُُمٜمذ ِىمٞم٤م ِم
ِ
ِ
ٍ
ً
اعمٜمح٤مزة إمم
ًمٚمسٞم٤مؾم٤مت آٟمتداسمٞم٦م اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م
وٟمتٞمج٦م
ىم٤مومٚم٦م هيقدي٦م ذم ٟم٤مسمٚمس،
ٍ
ٍ
ٍ
يمتٕمبػم قمـ
ؿم٤مُمؾ َقم َّؿ ا ُعمدن اًمٗمٚمسٓمٞمٜمٞم٦م،
سم٢مرضاب
اًمٞمٝمقد ،ىم٤مم َقمرب ومٚمسٓملم
ٌ
ٌ
يمثػم ُمـ
ُمقاضمٝم٦م
آطمتج٤مج ،وىم٤مُم٧م
قمرسمٞم٦م هيقد ّي ٌ٦م اؿمؽمك هب٤م ُمـ إردن وًمبٜم٤من ٌ
اعمج٤مهديـ ،وسمدأ اعمحٞمط اًمٕمريب ي٘مدِّ م اًمٕمقن واعمس٤مقمد َة امم قمرب ومٚمسٓملم(.)48
أُم٤م أسمرز اعمقاىمػ إردٟمٞم٦م ،ومٝمل ُُم١ممتر ّأم اًمٕمٛمد ،واًمذي ُقم ِ٘مدَ ذم  9متقز
1996م ،و َىمدَّ م ِ
ُ
ؿمٞمقخ اًم٘مب٤مئؾ إردٟمٞم٦م اطمتج٤مضم٤مهتؿ قمغم ُم٤م جيري ذم ومٚمسٓملم
ومٞمف
َ
وطم٤مًمتٝم٤م اًمسٞم٤مؾمٞم٦م ،ذم ِّ
ِ
اًمسٕمل اًمٞمٝمقدي إمم هتقيد ومٚمسٓملم( ،)49وىمد ؾم٤مهؿ
فمؾ
ِ
سم٤مًمثقرة اًمٗمٚمسٓمٞمٜمٞم٦م سمتٝمري٥م اًمسالح ًمٕمٜم٤مسه٤م ،واًم٘مٞم٤مم سم٤م ُعمٔم٤مهرات
إردٟمٞمٞمقن
آطمتج٤مضمٞم٦م ذم ا ُعمدن إردٟمٞم٦م( ،)50وممَّـ ؿم٤مرك واؾمتِمٝمد ذم جمري٤مت اًمثقرة :قمكم
اًمٕمبقيٜمل ،وقمبد اًمرمحـ اًمٜمجداوي(.)51
وقمغم اًمّمٕمٞمد اًمٚمبٜم٤مين َسمرز ا ُعمج٤مهد اًمٕمريب اًمٚمبٜم٤مين ومقزي اًم٘م٤موىمجل( ،)52اًمذي
واٟمْمؿ هل٤م ،أ َُّم٤م ؿمٕمبٞم ً٤م وم٘مد ؾم٤ممه٧م ا ُعمدن
اًمتحؼ سم٤مًمثقرة اًمٗمٚمسٓمٞمٜمٞم٦م ذم آب 1996م،
َّ
ِ
اإلؾمالُمٞم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م :ـمراسمٚمس ،صٞمدا ،وصقر ذم ِ
ومجِ َٕم٧م
دقمؿ
اًمثقرة اًمٗمٚمسٓمٞمٜمٞم٦مُ ،
ؼمقم٤مت هل٤م( ،)53وشمِمٙمَّٚم٧م (جلٜم٦م إقم٤مٟم٦م ومٚمسٓملم) ذم سمػموت ،واًمتل أذاقم٧م سمٞم٤مٟم ً٤م ذم
اًمت ّ
اًمٕمرب َّ
إن إظمقاٟمٙمؿ وأسمٜم٤مء أقمامُمٙمؿ ذم ؾمقري٦م
 19أيٚمقل 1996م ،ضم٤م َء ومٞمفَّ " :أهي٤م
ُ

127

اجلٜمقسمٞم٦مَ ،ومتٜم٤مدوا إمم ُمس٤مقمدهتؿ ،ومال حتجٛمقا قمـ ِ
سمذل أُمقاًمٙمؿ قمغم إىمؾ ذم
ُ
ؾمبٞمٚمٝمؿ"(.)54
واؾمتدقم٧م اًم٘مْمٞم ُ٦م اًمٗمٚمسٓمٞمٜمٞم٦م اًمت٘م٤مء إردن وًمبٜم٤من ،طمٞم٨م َأ َ
رؾمؾ أطمد أسمرز
ِ
إُمػم قمبد اهلل ذم 9
وضمقه اًمٓم٤مئٗم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم سمػموت ؾمٚمٞمؿ قمكم ؾمالم ( )55إمم
ً
ًمٚمٛمٗمقض اًمس٤مُمل
سمرىمٞم٦م ُيب ِّٚمٖم ُف ومٞمٝم٤م قمـ اىمؽماطم٤مت ىمد شم٘مدَّ َم هب٤م
متقز1996م
ِّ
ٛمقيمؿ صقر ًة قمـ حتريري ًمٚمٛمٜمدوب اًمس٤مُمل
اًمؼميٓم٤مين ،وضم٤مء ومٞمٝم٤م" :ىمدَّ ُ
ًمس ِّ
ُم٧م ُ
حلٙمقُم٦م ومٚمسٓملم ٓ ،سمدَّ ا ّـمٚمٕمتؿ قمٚمٞمف وأٟمتؿ سمخػم إن ؿم٤مء اهلل ،وطمٞم٨م ورد زم ُمٜمف
ِمتؿ ُمقاوم٘متف شم٘مريب ً٤م قمغم ُم٘مؽمطم٤مت هذا اًمداقملً ،مذًمؽ َوضمدت ُمـ
ُ
اجلقاب ،وُمٜمف ُي ه
اًمرضوري أيْم٤م إ ْـمالع ؾمٛمقيمؿ قمٚمٞمف"(.)56
ممَّ٤م يٕمٜمل َّ
سم٠من اًمٓم٤مئٗم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سمٚمبٜم٤من شمستِمٕمر اًمدور إردين اًمٙمبػم ذم
ٌ
سمرىمٞم٦م أظمرى ُمـ إُمػم إمم ؾمالم ذم  9طمزيران 1996م ،إؿم٤مد ًة
ومٚمسٓملم ،و ُشم ّبلم
ِ
حل ِ
ًمٚمٛمٗمقض اًمس٤مُمل اًمؼميٓم٤مين ،واًمداقمٞم٦م
سـ اًمذي يم٤من عم٘مؽمطم٤مت ؾمالم
ِّ
سم٤مٕصمر ا َ

ِ
إقم٤مدة اًمٜمٔم٤مم ذم ومٚمسٓملم ،ممّ٤م ُيِمػم إمم َّ
أن آشمّم٤مٓت اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م إردٟمٞم٦م ُمدريم ً٦م
إمم
ٍ
يم٘مْمٞم٦م ضم٤مُمٕم٦مُ ،رهمؿ اًمٓم٤مسمع آٟمٗمّم٤مزم قمـ اًم٘مْم٤مي٤م
ًم ُٕمٛم٘مٝم٤م اًمٕمرويب ذم ومٚمسٓملم

اًم ُٕمروسمٞم٦م اًمذي اُمت٤مزت سمف اًمدوًم ُ٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م اخل٤مضٕم٦م ًمالٟمتداب اًمٗمرٟمز( ،)57واًمذي
أ َّدى إمم شمَّمدّ ر اًمزقم٤مُم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م ومٞمٝم٤م عمٕم٤مجل٦م اًم٘مْمٞم٦م اًمٗمٚمسٓمٞمٜمٞم٦م.
و ُي ُ
وضمٝم ُ٦م اعمٚمقك وإُمراء اًمٕمرب
ستدل قمغم ذًمؽ أيْم ً٤م ُمـ ظمالل اًمٜمداء اًمذي َّ
ِ
اًمٚمجٜم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمٗمٚمسٓمٞمٜمٞم٦م إلهن٤مء اإلرضاسم٤مت ذم
ذم  6شمنميـ إول 1996م ،إمم
ومٚمسٓملم سمدء ًا ُمـ 19شمنميـ أول 1996م ( ،)58واًمذي هم٤مب قمٜمف اًمدور اًمٚمبٜم٤مين
(واًمسقري) اًمرؾمٛمل؛ سمسب٥م آٟمتداب اًمٗمرٟمز اًمذي أؿمٖمؾ ًمبٜم٤من سم٘مْم٤مي٤م ُىمٓمري٦م
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شمتّْمح سمٛمٓم٤مًمب٦م اًمٓمقائػ اإلؾمالُمٞم٦م ذم هذه اًمٗمؽمة سمح٘مقىمٝم٤م اًمسٞم٤مؾمٞم٦م ،وأسمرزه٤م
شمقزيع اعم٘م٤مقمد اًمٜمٞم٤مسمٞم٦م ذم اًمدوًم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م ،وسم٘مٞم٧م ىمْمٞم٦م آشمّم٤مل وآٟمٗمّم٤مل ُمع
وشمقضمٝم٤مت اًمدوًم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م،
ؾمقري٤م هل اًم٘مْمٞم٦م إيمثر شم٠مصمػم ًا ذم جمرى ؾمٞم٤مؾم٦م
ّ
ظمّمقص ً٤م ُمع اًمتقضمف اًمٗمرٟمز (واًمسقري) إمم شمثبٞم٧م احلدود اًمنمىمٞم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م(.)59
ورهمؿ همٞم٤مب هذا اًمدور ًمٚمدوًم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦مّ ،إٓ َّ
أن ُمدن ـمراسمٚمس وصقر وصٞمدا
أي دقمق ٍة ًمت٘مسٞمؿ ومٚمسٓملم( )60سمام يتٜم٤مهمؿ
تج ً٦م قمغم ِّ
أرضسم٧م ذم ٟ 99مٞمس٤من 1997مُ ،حم ّ
ٍ
ُم١ممتر قم٘مد ذم ىمري٦م أم
اطمت٩م قمغم ىمرار اًمت٘مسٞمؿ ذم
واعمقىمػ اًمِمٕمبل إردين اًمذي
َّ
اًمٕمٛمد ،طمرضه ُمٕمٔمؿ وضمقه وؿمٞمقخ اًم٘مب٤مئؾ إردٟمٞم٦م ذم متقز 1998مُُ ،مٕمرسملم قمـ
اطمتج٤مضمٝمؿ قمغم ىمرار اًمت٘مسٞمؿ( ،)61وىمد سمدأت ذم هذه اعمرطمٚم٦م شمتْمح ُمٕم٤ممل اًمسٞم٤مؾم٦م
اخل٤مرضمٞم٦م إردٟمٞم٦م ،سمتبٜمِّٞمٝم٤م ُمنموع ؾمقري٤م اًمٙمؼمى ،طمٞم٨م ىم٤مل إُمػم قمبد اهلل ذم آب
ٍ
ىمٓمر واطمد ،ؿمامهل٤م وضمٜمقهب٤مَّ ،
ُمـ قم٤مم 1999مَّ " :
ؾمٞم٤مؾم٦م ٓ
إن ُيم َّؾ
سم٠من ؾمقري٤م يم ّٚمٝم٤م ٌ
شم٘مقم قمغم أؾم٤مس وطمدة ؾمقري٦م ،هل ؾمٞم٤مؾم٦م قم٘مٞمٛم٦م ٓ يرضمك هل٤م اًمٜمج٤مح" ،وُمبدي ً٤م
ِ
ٍ
الىم٤مت ضمٞمدة ُمع ومرٟمس٤م وسمريٓم٤مٟمٞم٤م(.)62
وسمٜم٤مء قم
اؾمتٕمداده ًمتقطمٞمد ؾمقري٤م

129

يشاجع انفصم انثانث
( )1حمٛمد قمزة دروزة ،طمقل احلريم٦م اًمٕمرسمٞم٦م احلديث٦م  5أضمزاء ،اعمٓمبٕم٦م اًمٕمٍمي٦م ،سمػموت1951 ،م ،ج،9
ص -199ص ،199وؾمٞمِم٤مر ًمف ٓطم٘م ً٤م :دروزة ،احلريم٦م ،حم٤مومٔم٦مُ ،مقىمػ ،ص.115
( )2احلقتُ ،مذيمرات ،ص ،169ضمؼمان ٟمٕمامن ،اعمجٛمققم٤مت اًمٕمرىمٞم٦م واعمذهبٞم٦م ذم اًمٕم٤ممل اًمٕمريب ،دار ٟمٕمامن
ًمٚمٜمنم ،ضمقٟمٞم٦مً ،مبٜم٤من1991 ،م ،صٓ ،999طم٘م ً٤مٟ :مٕمامن ،اعمجٛمققم٤مت.
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( )11ضمريدة إردن ،ع ،1992/19 / 6 ،968 :ص ،1إردن 1992/6/ 8 ،م ،ع ،995 :ص.1
( )12ضمريدة إردن ،ع1992/9/91،999:م ،ص ،1وًمٚمٛمزيد :ؾم٤مُمر اًمٕمب٤مدي ،اخلقري ـم٤مٟمٞمقس
رضهم٤مم ؿم٤مقمر اًمنمق اًمٙمبػم ًمٚمبٞم٧م اهل٤مؿمٛمل اًمٙمبػم ،جمٚم٦م أىمالم ضمديدة ،ع ،51 :وطمدة اإلقمالم
واًمٕمالىم٤مت اًمٕم٤مُم٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م ،اجل٤مُمٕم٦م إردٟمٞم٦م ،قمامن ،ص.61
(ُ )13م٤مرون قمبقد1969 – 1886( :م) وًمد ذم ىمري٦م قملم يمٗم٤مع إطمدى ىمرى ضمبؾ ًمبٜم٤من ،وشمقذم ذم سمٚمدة
اًمٙمسٚمٞمؽ ذم ضمقٟمٞم٦م سمٚمبٜم٤من ،وىمد قم٤مش ذم ًمبٜم٤من وؾمقري٤م وشمٕم ّٚمؿ اًمٕمرسمٞم٦م واًمّسي٤مٟمٞم٦م ذم ىمريتف ،صمؿ اًمتحؼ
سمٛمدرؾم٦م ُم٤م يقؾمػ سم٘مري٦م سمتج٦م ومٛمدرؾم٦م ُم٤مر ؾم٤مُمٞمس ،وًمف ديقان ؿمٕمري ،وشمٜمتٛمل ىمّم٤مئده امم

112

اعمٜم٤مؾمب٤مت آضمتامقمٞم٦م واًم٘مقُمٞم٦م ،وطمّمؾ قمغم اًمٕمديد ُمـ إوؾمٛم٦م وًمف ُمتحػ سم٤مؾمٛمف ذم ُمس٘مط
رأؾمفً ،مٚمٛمزيد راضمعُ ،م١مؾمس٦مُ ،مٕمجؿ اًمب٤مسمٓملمُ ،م٩م  ،15ص .989
( )14ؿمبكم اعمالط1961-1875( :م) ؿمبكم سمـ أسمق احلٙمٞمؿ سمـ ُمٜمّمقر وًمد ذم ُمديٜم٦م سمٕمبدا (ُمريمز ُمٙمرُم٦م
ًمبٜم٤من اًم٘مديؿ) قم٤مش ذم اًمٕمديد ُمـ اعمدن اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م ،وزار دُمِمؼ واًم٘مدس واًم٘م٤مهرة ،درس اخلٓم٤مسم٦م
واًمبٞم٤من ذم ُمٕمٝمد احلٙمٛم٦مّ ،
اًمّس اًمٕم٤مم عمجٚمس اًمٜمقاب اًمٚمبٜم٤مين طمتك 1999م ،وًم٘م٥م سمِم٤مقمر
وشمقمم أُملم ّ
إرز ،وًمف اًمٕمديد ُمـ اًمدواويـ وًمٚمٛمزيد راضمعُ :م١مؾمس٦مُ ،مٕمجؿ اًمب٤مسمٓملمُ ،م٩م  ،9ص .199

( )15ومٚمسٓملم ،ع1991 /7/19 ،1768 -122 :م ،ص.9
( )16ضمقرج أٟمٓمقٟمٞمقس1999-1899(:م) ُم١مرخ وإداري وؾمٞم٤مد قمريب ،ووًمد سم٤مإلؾمٙمٜمدري٦م وقمٛمؾ ذم
اجلٝم٤مز احلٙمقُمل سمٗمٚمسٓملم ذم قمٝمد آٟمتدابّ ،إٓ أٟمَّف اؿمتٝمر سم٤مقمتزازه اًمٕمرويب ،وُمـ أسمرز يمتبف (ي٘مٔم٦م
اًمٕمرب) وًمٚمٛمزيد أٟمٔمر :اًمٙمٞم٤مزم ،اعمقؾمققم٦م ،م ،9ص.116
()17ظمٚمٞمؾ ُمٓمران1999-1879( :م) ظمٚمٞمؾ سمـ قمبدة سمـ يقؾمػ ُمٓمران ،وًمد ذم سمٕمٚمبؽ شمقذم
سم٤مإلؾمٙمٜمدري٦م ،وًم٘م٥م سمِم٤مقمر اًم٘مٓمريـ ،و ُيٕمدّ أطمد أريم٤من اًمٜمٝمْم٦م اًمِمٕمري٦م ،شمٕم ّٚمؿ ذم زطمٚم٦م ،وذم
اعمدرؾم٦م اًمبٓمريٙمٞم٦م سمػموت ،قمٛمؾ ذم احلريم٦م اًمقـمٜمٞم٦م احلرة أي٤مم اًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م ،أصدر اًمٕمديد ُمـ
اعمجالتُ ،مٜمحف اخلديقي قمب٤مس طمٚمٛمل وؾم٤مُم ً٤م رومٞمٕم ً٤م .وًمٚمٛمزيد راضمعُ :م١مؾمس٦مُ ،مٕمجؿ اًمب٤مسمٓملم،
ُم٩م  ،9ص.981 – 982
( )18ومٚمسٓملم ،ع ،1991 /7/15 ،1768-12129 :ص.9
( )19اعمّمدر اًمس٤مسمؼ ،ص.9
(ٟ )20مجٞم٥م صدىم٦م ،ىمْمٞم٦م ومٚمسٓملم ،دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب ،سمػموت 1998 ،م ،ص  – 116ص ٓ 117طم٘م ً٤م:
صدىم٦م ،ىمْمٞم٦م ،قمقين ضمدوع اًمٕمبٞمدي ،صٗمح٤مت ُمـ طمٞم٤مة أُملم احلسٞمٜملُ ،مٙمتب٦م اعمٜم٤مر ،اًمزرىم٤مء،
1991م ،ص ،98دروزة ،احلريم٦م ،ج ،9ص ،61ظمريس٤مت ،إردٟمٞمقن ،صٓ ،989طم٘م ً٤م اًمٕمبٞمدي،
صٗمح٤مت.
خترج ُمـ اًمٙمٚمٞم٦م احلرسمٞم٦م سم٢مؾمتٓمٜمبقل
( )21أُملم احلسٞمٜمل1975 -1896( :م) زقمٞمؿ وـمٜمل ومٚمسٓمٞمٜمل قمريب ّ
ظمدم اجلٞمش اًمنميػ طمسلم أي٤مم اًمثقرة ،وؿم٤مرك ذم صمقرة اًم٘مدس قم٤مم  1992ضد آٟمتداب
اًمؼميٓم٤مين ،وصدرت سمح ّ٘مف أطمٙم٤مم ىم٤مؾمٞم٦م قمٛمؾ ذم احل٘مؾ اًمقـمٜمل اًمٗمٚمسٓمٞمٜملّ ،إٓ أٟمَّف مل ُ
خيؾ ُمـ
قمّمبٞم٦م قم٤مئٚمٞم٦م ورهمب٦م سم٤مٟٓمتِم٤مر اًمسٞم٤مدّ ،ومر امم ًمبٜم٤من قم٤مم (1997م) سمتٝمٛم٦م اًمتحريض وًمٕم٥م دور ًا
سمثقرة اًمٙمٞمالين ،اًمٙمٞم٤مزم ،اعمقؾمققم٦م ،م ،1ص99
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( )22دروزة ،احلريم٦م ،ج ،9ص  -69ص ،69ي٘مدر احلْمقر سمـ ( ،)722سم٤مشمريؽ ؾمٞمؾ ،ري٤مض ،ص996

أن احلْمقر ( ،)922احلقت ،اًم٘مٞم٤مدات ،وشمرى اًمب٤مطمث٦م َّ
ويرى َّ
أن احلْمقر ( )195سمٞمٜمام ي٘مدر قمج٤مج
ٟمقهيض سمٛمذيمراشمف َّ
أن احلْمقر (.)152
( )23قمـ ضمريدة :ومٚمسٓملم ع1991/19/1،889-999 :م ،صٟ ،9مٗمس اعمّمدر1991/19/19 ،م
ص ،6سمٞم٤من ٟمقهيض احلقت ،اًم٘مٞم٤مدات واعم١مؾمس٤مت ذم ومٚمسٓملم  1998 – 1912مُ ،م١مؾمس٦م
اًمدراؾم٤مت اًمٗمٚمسٓمٞمٜمٞم٦م ،سمػموت1981 ،م ،ص ،99وؾمٞمِم٤مر ٓطم٘م ً٤م :احلقت ،اًم٘مٞم٤مدات.
( )24ومٚمسٓملم ،ع ،1991/19/18 )999-997( :ص ،9احلقتُ ،مذيمرات ،ص  ،159اًمٕمبٞمدي،
صٗمح٤مت ،ص -58ص .59
( )25احلقت ،اًم٘مٞم٤مدات ،ص  ،997ظمريس٤مت ،إردٟمٞمقن ،ص .989-989
( )26احلقتُ ،مذيمرات ،ص  -169ص169؛ دروزة ،طمقل ،ج ،9ص  +86ص .87
( )27احلقت ،اًم٘مٞم٤مدات ،ص  ،966دروزة ،احلريم٦م ،ج ،9ص ،87ىم٤مؾمٛمٞم٦مُ ،مذيمرات ،ص .169
( )28دروزة ،طمقل احلريم٦م ،ج ،9ص  -86ص ،87احلقت ،اًم٘مٞم٤مدات ،ص  ،968ىم٤مؾمٛمٞم٦مُ ،مذيمرات ،ص
 ،162احلقتُ ،مذيمرات ،ص .169
( )29اًمبخٞم٧م ،أوراق ،م ،15ص.62
( )30اًمبخٞم٧م ،أوراق ،م ،15ص ،62اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م ،ع1999/19/15 ،979 :م ،ص  -996ص
.998
( )31ضمح٤مُ ،مٕمريم٦م ،ص 979

(ٟ )32مديؿ دُمِم٘مٞم٦م ،حمٓم٤مت ذم طمٞم٤ميت اًمدسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م ،ذيمري٤مت ذم اًمسٞم٤مؾم٦م واًمٕمالىم٤مت اًمدوًمٞم٦م ،داراًمٜمٝم٤مر،
سمػموت ،1995،ص  – 95ص  ،96قمز اًمديـ ،قمّمب٦م ،ص ،99اًمٕمجٛمل ،اًمب٘م٤مع.968 ،
( )33اًمبِمػم ،ع1999 /6/12 ،9579:م ،ص ،1999 /6/19،1ع ،9577 :ص.1
( )34ـمريػ ،أظمب٤مر ،ص 155 -159
( )35اًمبِمػم1999/6/19 ،م ،ص1
( )36اًمبِمػم1999/8/9 ،م ،ع ،9759 :ص9

( )37قمكم حم٤مومٔم٦مُ ،مقىمػ ومرٟمس٤م وأعم٤مٟمٞم٤م وإيٓم٤مًمٞم٤م ُمـ اًمقطمدة اًمٕمرسمٞم٦م 1995 – 1919م ،شمرمج٦م :رومٞمؼ ضمبقر،
ُمريمز دراؾم٤مت اًمقطمدة اًمٕمرسمٞم٦م ،سمػموت ،1985 ،ص ،192رهمؿ ؾمامطمٝم٤م ًمٚمسٕمقدي٦م سمذًمؽ.
( )38ضمريدة إردن ،ع1995/9/17 ،691 :م ،ص+9ص ،8إردن ،ع  ،1995/9/8 ،679ص،1
وقمـ اعمالط اٟمٔمر :اًمبِمػم 11 ،متقز  ،1998ع ،5551 :ص.9
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( )39ضمريدة إردن ،ع1998/5/12 ،779:م ،ص ،1أسمٞم٤مت اًم٘مّمٞمدة ًمٚمِم٤مقمر قمٛمر ٟمجٞم٥م ُمروة ،وأًم٘م٤مه٤م
ِ
سم٤مًمٜمٞم٤مسم٦م قمٜمف طمٞم٨م مل شمنم اًمّمحٞمٗم٦م إمم طمْمقر ص٤مطم٥م إسمٞم٤مت إمم قمامن.
ُم٘مر اًمبٓمريريمٞم٦م اعم٤مروٟمٞم٦م وشمتبع إداري ً٤م عمح٤مومٔم٦م ضمبؾ ًمبٜم٤من ،وشمبٕمد قمـ سمػموت  92يمؿ وأصؾ
( )40سمٙمريملّ :
اًمتسٛمٞم٦م  ber kerkeوشمٕمٜمل سم٤مٔراُمٞم٦م اعمٙم٤من اًمذي حتٗمظ ومٞمف إؾمٗم٤مر؛ أي ُمٙمتب٦م طمٗمظ اًمسجالت
واًمٙمت٥م ،ويمقن اعمٙم٤من هق ُم٘م٤مم ًمٚمبٓمريريمٞم٦م اعم٤مروٟمٞم٦م ،يتٕمزز هذا اًمرأي أو ُ ber karkeمٙم٤من أو ؾمقر
حمّمـ ،وأن اجلذر (يمرك) هق ؾم٤مُمل ُمِمؽمك يرد ذم أيمثر اًمٚمٖم٤مت اًمس٤مُمٞم٦م ،وُمٕمٜم٤مه إصٞمؾ
ٍ
سمِمٙمؾ دائري ًمٞمسٝمؾ اًمدوم٤مع قمٜمٝم٤م،
آؾمتدارة ،طمٞم٨م اعمدن اًم٘مديٛم٦م ذم اًمنمق إدٟمك اًم٘مديؿُ ،شمبٜمك
ُم٘مر اًمبٓمريريمٞم٦م اعم٤مروٟمٞم٦مّ ،
واختذت
وشمقضمد ُمدن قمدة شمٕمرف سم٤مًمٙمرك؛ أي اعمستديرة اعمحّمٜم٦م ،وهل ّ

ُم٘مر ًا هل٤م ُمٜمذ ُمٜمتّمػ اًم٘مرن اًمت٤مؾمع قمنمُ ،مره٩مً ،مبٜم٤من ،ضمـ ،9ص  -97ص .99
ّ

( )41ضمح٤مُ ،مٕمريم٦م ،ص ،979اعمقؾمققم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ،دُمِمؼ ،م ،16ط ،9226 ،1ص  ،929أيب قمبد اهلل،
اعمقارٟم٦م ،ج ـ ،9ص – 919ص ،919أهم٤م ،آدم٤مه٤مت ،ص  ،86اٟمٔمر وصمٞم٘م٦م ُمـ اًمرئٞمس ؿمٙمري
اًم٘مقشمكم طمقل قمدم إحل٤مق إرايض اعمٚمح٘م٦م سمٚمبٜم٤من ًمسقريف ظمالل ُمب٤مطمث٤مت ؾمقري٤م وومرٟمس٤م ،اًمٕمجٛمل،
اًمب٘م٤مع ،صُ ،962مٚمحؼ (.)58
وأؾمس ضمريدة اًمٜمداء اًمتل دقم٧م ٓؾمت٘مالل ًمبٜم٤من واًمقطمدة اًمٕمرسمٞم٦م،
( )42يم٤مفمؿ اًمّمٚمح :ؾمٞم٤مد ًمبٜم٤مينّ ،
اٟمٔمر :دُمِم٘مٞم٦م حمٓم٤مت ،ص .96
( )43سمقؾمٕمٞمد ،قمّمب٦م ،ص ،157احلالقُ ،مذيمرات ؾمٚمٞمؿ ،ص ،89ظمٚمٞمٗم٦م ،أسمح٤مث ،ص ،196اًمبٞمٓم٤مر،
شمٓمقر ،ص  ،117ص ،118اًمٕمجٛمل ،اًمب٘م٤مع ،صً ،968مٚمٛمزيد اٟمٔمر :ومٚمسٓملم،1996/9/12 ،
ص ،9ومٚمسٓملم ،1996/9/19 ،ص ،9قمـ طمزب اًمٜمداء اٟمٔمر :اًمٙمٞم٤مزم ،اعمقؾمققم٦مُ ،م٩م  ،9ص
 ،596أهم٤م ،آدم٤مه٤مت ،ص.88
( )44ـمريػ ،أظمب٤مر ،ص 916

( )45ضمريدة إردن ،ع ،1996/9/98 ،971 :ص .1
( )46شم٘مل اًمديـ اًمّمٚمح ،ذم اًم٘مقُمٞم٦م واحلٙمؿ ،دار اًمٜمٝم٤مر ،سمػموت ،1999 ،ص  ،67وؾمٞمِم٤مر ٓطم٘م ً٤م:
اًمّمٚمح ،ذم اًم٘مقُمٞم٦م.
( )47ضمريدة إردن 7 ،ت 1996 ،1م ،ع ،726 :ص 1

( )48احلقت ،اًم٘مٞم٤مدات ،ص  ،999دروزة ،احلريم٦م ،ج ،9ص  ،197صدىم٦م ،ىمْمٞم٦م ،ص  – 176ص .177
( )49ضمريدة إردن ،ع1996/ 7/9 ،692 :م ،صً ،1مٚمٛمزيد اٟمٔمر :إردن ،ع1996/6/99 ،689:م،
ص. 1
( )50دروزة ،احلريم٦م ،ج ،9ص.197
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( )51أيمرم زقمٞمؽم ،احلريم٦م اًمقـمٜمٞم٦م اًمٗمٚمسٓمٞمٜمٞم٦م )1999 ،1995( ،يقُمٞم٤مت أيمرم زقمٞمؽم ،اعم١مؾمس٦م اًمٕمرسمٞم٦م
ًمٚمدراؾم٤مت واًمٜمنم ،سمػموت ،1982 ،ص .999
( )52ومقزي اًم٘م٤موىمجل1977-1892( :م) :ىم٤مئد قمسٙمري وُمٜم٤مضؾ قمريبُ ،مقاًمٞمد ـمراسمٚمس ،ظمدم ذم
اجلٞمش اًمٕمثامين ،واؿمؽمك ذم احلرب ضد اإلٟمجٚمٞمز ذم اًمبٍمة قم٤مم 1919م ،صمؿ ىم٤مشمؾ ضد اإلٟمجٚمٞمز ذم
اجلٞمش اًمٕمثامين ذم همزة وسمئر اًمسبع ،وٟم٤مل ؿمٝمرة قمسٙمري٦م واؾمٕم٦م جلرأشمف ،وسم٤مٟمتٝم٤مء احلرب قم٤مد
ًمٓمراسمٚمس صمؿ اًمتحؼ سم٤معمٚمؽ ومٞمّمؾ و ُقم ِّلم ذم ديقان اًمثقرة احلريب ،وقمٛمؾ ذم  ،1998ذم شم٠مؾمٞمس اجلٞمش
اًمسٕمقدي ،وقم٤مم  1999اًمتحؼ سمخدُم٦م اعمٚمؽ ومٞمّمؾ ذم سمٖمداد وًمٕم٥م دور ًا سم٤مرز ًا ذم صمقرة ومٚمسٓملم
( )1996واؿمؽمك ذم صمقرة رؿمٞمد اًمٙمٞمالين سم٤مًمٕمراق ( ،)1996وشمقمم ىمٞم٤مدات آٟم٘م٤مذ ( ،)1997وسمٕمد
طمرب ومٚمسٓملم قم٤مد امم ًمبٜم٤من طمتك ووم٤مشمف ،اًمٙمٞم٤مزم ،اعمقؾمققم٦مُ ،م٩م ،7ص ،وًمٚمٛمزيد قمـ دوره ذم
ومٚمسٓملم راضمع :صدىم٦م ،اًم٘مْمٞم٦م ،ص.185
( )53طمٚمٞمؿ قمز اًمديـ ،شمٚمؽ إي٤مم ُمذيمرات وذيمري٤مت 5 ،أضمزاء ،دار أوم٤مق اجلديدة ،سمػموت 1989 ،م،
ج ،1صٓ ،996طم٘م ً٤م ،قمزاًمديـ ،إي٤مم ،دروزة ،اًم٘مْمٞم٦م ،ص.197
( )54ومٚمسٓملم ،ع ،1996/9/92 9999 -151 :ص 9

( )55ؾمٚمٞمؿ قمكم ؾمالم (1998 – 1868م) ؾمٚمٞمؿ قمكم ؾمالم واًمده ُمـ اًمقضمقه اًمتج٤مري٦م ذم سمػموت ،قمٛمؾ ذم
اًمسٞم٤مؾم٦م ُمٜمذ اًمٕمٝمد اًمٕمثامين ،وهق أطمد أقمْم٤مء اعم١ممتر اًمٕمريب اًمذي أىمٞمؿ سمب٤مريس  1919مً ،مٙمٜمَّف قمثامين
اًمٜمزقم٦م اؿمتدَّ اًمٕمداء سمٞمٜمف وسملم اًمسٚمٓم٦م اًمٗمرٟمسٞم٦م أي٤مم آٟمتداب ،وًمٕم٥م دور ًا يمبػم ًا ذم أقمامل ُم١ممتر
اًمس٤مطمؾ وإىمْمٞم٦م إرسمٕم٦م ،وًمٚمٛمزيد راضمع :طمالقُ ،مذيمرات ؾمٚمٞمؿُ ،م٤م سمٕمد ص .19
( )56احلالقُ ،مذيمرات ،ص ُ ،999مٚمحؼ ()97
( )57احلالقُ ،مذيمرات ،ص ُ ،995مٚمحؼ (.)98
( )58دروزة ،طمقل احلريم٦م ،ص  ،99صدىم٦م ،ىمْمٞم٦م ،ص  ،188ومٚمسٓملم1997 -1-6 ،م ،ع-999 :
 ،9999ص ،1وًمٚمٛمزيد راضمع :وزارة اًمث٘م٤موم٦م واإلقمالم ،اًم٘مْمٞم٦م اًمٗمٚمسٓمٞمٜمٞم٦م ذم رؾم٤مئؾ شم٤مرخيٞم٦م،
قمامن1972 ،مُ ،م٤م سمٕمد ص.99
( )59اٟمٔمر :اًمبِمػم1997/12/98،م ،ع( ،5959:ظمٓم٤مب اًمبٓمريرك اعم٤مروين) ،اًمبِمػم1997/19/8 ،م،
ع ،5986:صُ( 1مذيمرة اعمجٚمس اإلؾمالُمل إقمغم اعمٓم٤مًمب٦م سمح٘مقق ُمدٟمٞم٦م وؾمٞم٤مؾمٞم٦م) ،اًمبِمػم
 ،1997/6/17ع ،5952 :ص ،9ص ،7اًمبِمػم ،1998/11/15،ع ،5656:ص.9
( )60اًمبِمػم ،ع1997/9/99 ،5997 :م ،ص.9
( )61اًمبِمػم ،ع1998/7/15 ،5555 :م ،ص.5
( )62اًمبِمػم ،ع1999/8/16 ،5875:م ،ص ،5ضمريدة إردن ،ع1999/7/16 ،897 :م ،ص.1
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العالقات بًن البلدين منذ الحرب العاملًة الثانًة
ولغاية االستقالل اللبناني
(1999م ولغاية 1999م)
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انفصم انزابع
انعالقبث بُه انبهذَه مىذ انحزة انعبنمُت انثبوُت
ونغبَت االطتقالل انهبىبوٍ

(?1?9م ونغبَت 1?:9م)
 :1مىقف انبهذَه:
 . 1أ ،انًٕقف األسدَ:ٙ

اًمقىمقف إمم ضم٤مٟم٥م
احلرب اًمٕم٤معمٞم ُ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م طمتك أقمٚم َـ إردن
ُم٤م أن ُأقمٚمٜم٧م
َ
ُ
ٍ
سمرىمٞم٦م سمٕمثٝم٤م سمت٤مريخ  5أيٚمقل 1999م إمم
احلُٚمٗم٤مء ،وىمد أيمّد إُمػم قمبد اهلل ذًمؽ ذم
اعمٚمؽ اًمؼميٓم٤مين ضمقرج اًمس٤مدس ،وضم٤مء ومٞمٝم٤م " ِ
سمٕملم اًمروح اًمتل اؿمؽمك هب٤م واًمدي
ِ
احلرب اًم ُٕمٛمقُمٞم٦م اًمس٤مسم٘م٦م ،هٙمذا أيْم ً٤م اًمٞمقم أٟم٤م
ُمع ضمالًم٦م اعمٚمؽ ضمقرج اخل٤مُمس ذم
ٍ
سمثب٤مت سمام ٟمٛمٚمؽ"ُ ،مٕمٚمٜم ً٤م شم٠ميٞمده ًمؼميٓم٤مٟمٞم٤م( ،)1وىم٤مسمٚم٧م سمريٓم٤مٟمٞم٤م هذا
وؿمٕمبلٟ ،م٘مػ
ِ
َٕمزز
اعمقىمػ سمِمٙمره٤مُ ،مٕمتؼم ًة إي٤مه ضمزء ًا ُمـ شم٘م٤مًمٞمد
اًمّمداىم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م( ،)2وشم َّ
ٍ
سمرؾم٤مًم٦م أظمرى َسمٕم٨م هب٤م إُمػم إمم رئٞمس
اعمقىمػ إردين سم٤مًمقىمقف جل٤مٟم٥م احلٚمٗم٤مء
ِ
جل٤مٟم٥م احلُٚمٗم٤مء ِضد دول
اجلٛمٝمقري٦م اًمٗمرٟمسٞم٦م ًمٞمؼمان ( ،)libranي١ميمِّد ومٞمٝم٤م وىمقوم ُف
اعمحقر ،اًمذيـ وصٗمٝمؿ "سم٤مًمٕم٤مسمثلم سم٤مًمسالُم٦م اًمبنمي٦م وطم٘مقق إُمؿ" ،وراضمٞم ً٤م
ُمٕم٤مدي٦م ،ه ِ
ً
اًمٜمٍم جلبٝم٦م احلٚمٗم٤مء( ،)3وىمد اقمتؼمت احلٙمقُم٦م إردٟمٞم٦م أعم٤مٟمٞم٤م ً
واخت َذ
دوًم٦م
ىمرار سمقىمػ اًمتٕم٤مون ُمٕمٝم٤م سمبالغ طمٙمقُمل ص٤مدر سمت٤مريخ  16أيٚمقل 1999م(.)4
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ِ
ضم٤مٟم٥م احلُٚمٗم٤مء ،طمٞم٨م أقمٚمـ اًمٓمقارئ
واؾمتٛمر إردن ي١م ِّيمدُ اًمقىمقف إمم
َّ
ِ
()5
شمؿ
(ىم٤مٟمقن اًمدوم٤مع)ُ ،مٕمتؼم ًا إي٤مه أؾمق ًة سمام أقمٚمـ ذم اًمبالد اعمج٤مورة  ،وقمٚمٞمف وم٘مد َّ
ِ
ٍ
ِ
سمدوره َّىمر َر شم٠ميٞمد ُمقىمػ
ؾمٜمقات ،واًمذي
خلٛمس
َمتديدُ ُُمدة اعمجٚمس اًمتنميٕمل
إُمػم واحلٙمقُم٦م ذم احلرب اًمٕم٤معمٞم٦مُ ،مٕمتؼم ًا سم٠مٟمَّف يتٗمؼ ُمع ُمب٤مدئ اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمرسمٞم٦م
ِ
وُمٞمقل اًمِمٕم٥م اعمرشمبط سم٤مًمٕمرش( .)6وي٠ميت هذا اًم٘مرار إردين ٟمٔمر ًا ًمقىمققمف
اعمب٤مريم٦م
ِ
ِ
َ
ُمقىمٗمف اًمسٞم٤مد
طم٤مول إُمػم ذم
وارشمب٤مـمف سمف ،وىمد
ضٛمـ دائرة آٟمتداب اًمؼميٓم٤مين
ِ
ً
ً
وىمقومف جل٤مٟم٥م
ؿم٤مُمٚم٦م ُُم٘م٤مسمؾ
شمسقي٦م ؾمٞم٤مؾم ّٞم ً٦م
سم٤مًمقىمقف جل٤مٟم٥م احلٚمٗم٤مء ،أن َيٕم٘مد
ِ
ًمٚم٘مْمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦مّ ،
احلٚمٗم٤مء؛ ًم ُٞم ِّ
وحيؾ اعمس٠مًم٦م اًمسقري٦م ُمـ
ُمٙم٤مؾم٥م
ح٘م َؼ ُمـ ظمالهل٤م
َ
ظمالل اًمقطمدة ،ويٜمٝمل اعمِمٙمؾ اًمٗمٚمسٓمٞمٜمل(.)7
 . 1ب ،انًٕقف انهثُاَ:ٙ

شمٜم٤مهمؿ ُمع اعمقىمػ إردين ذم ِ
ِ
َ
ضم٤مٟم٥م
شم٠ميٞمد ِه ًمٚمحٚمٗم٤مء ،وأقمٚمٜم٧م ًمبٜم٤من وىمقومٝم٤م إمم
سملم ومٞمف " َّ
أن ًمبٜم٤من ُيٕمرب قمـ اؾمتٞم٤مئف
ومرٟمس٤م ،وقم٘مد جمٚمس اًمقزراء اًمٚمبٜم٤مين اضمتامقم٤م َّ َ
خيص اعم١ماُمرة اًمتل د َّسمرهت٤م أعم٤مٟمٞم٤م ضد اًمسالم اًمٕم٤معمل"َّ ،
وأن "ُمّمػم ًمبٜم٤من
ذم ُم٤م ه
ٍ
سمّمقرة وصمٞم٘م٦م ٓ شمٜم٘مٓمع سمٛمّمػم إُم٦م اًمٗمرٟمسٞم٦م ،وأ َّٟم ُف قمغم اؾمتٕمداد ًمت٘مديؿ
ُُمٕم َّٚم ٌؼ
ؼمر ًا ُمقىمٗمف
ا ُعمس٤مقمدات سم٤مًم٘مقة واعمقارد ًمٞمس٤مهؿ ًمبٜم٤من سم٤مًمٔمٗمر اًمٜمٝم٤مئل" ،وُم ِّ
ِ
ِ
ٕضمؾ ُطمري٤مت اًمِمٕمقب.
سمٛمٜم٤مسشمف ًمٚمت٘م٤مًمٞمد اًمٗمرٟمسٞم٦م اًمٕم٤مُمٚم٦م
ٍ
سمرىمٞم٦م سمٕمثٝم٤م إمم اعمٜمدوب اًمٗمرٟمز
وىمد ىمدَّ م اًمرئٞمس إُمٞمؾ إده هذا اًم٘مرار سمِمٙمؾ
وشمٕمز َز هذا اعمقىمػ سمرؾم٤مًم٦م ُمـ ُمٗمتل اجلٛمٝمقري٦م
همؼمي٤مل سمٞمق (َّ ،)8( )Grebreal Bio
اعمٗمقض اًمس٤مُمل ،ي١ميمِّد ومٞمٝم٤م " َّ
أن ُُمسٚمٛمل ًمبٜم٤من ي٘مٗمقن إمم
(حمٛمد شمقومٞمؼ ظم٤مًمد) إمم ِّ
ضم٤مٟم٥م ومرٟمس٤م ،وُمٜمدِّ د ًا سم٤معمقىمػ إعم٤مين واعمذه٥م اًمٜم٤مزيَّ ،
وأن اعمسٚمٛملم ي٘مٗمقن إمم
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ِ
َ
اًمٕمدل واعمس٤مواة وطمري٦م اًمِمٕمقب سم٠موًمقي٤مهت٤م" .ذم
ضم٤مٟم٥م اًمديٛم٘مراـمٞم٤مت اًمتل شمْمع
ِ
وزقمامء اًمٓمقائػ ِ
ورضم٤مل اًمدِّ يـ ُمـ خمتٚمػ
زي٤مرات اًمبٓم٤مريم٦م
طملم شمٙم َّثٗم٧م
ُ

ِ
اعمٗمقضٞم٦م اًمٗمرٟمسٞم٦م ذم سمػموتُ ،م ِ
ٕمٚم ًٜم٦م اًمتْم٤مُمـ ُمع
اًمٓمقائػ اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م ،إمم دار
ُ
ومرٟمس٤م( ،)9إض٤موم ً٦م ًمٚمٛمقىمػ اعم١ميد ُمـ ىمبؾ اًمٓم٤مئٗم٦م اًمدرزي٦م ًمؼميٓم٤مٟمٞم٤م ،واًمذي ُي ه
ستدل
ٌ
طم٤مًم٦م ؿمٕمب ّٞم ٌ٦م
قمٚمٞمف ُمـ اعمراؾمالت سملم ؿمٞمقخ قم٘مؾ اًمدروز وسمريٓم٤مٟمٞم٤م( ،)10و َسمرزت
ُم١مازر ٌة ًمٗمرٟمس٤م ،دم َّٚم ْ٧م أدسمٞم ً٤م سم٤مًمِمٕمر اًمِمٕمبل:
ومرٟمســـــــــ٤م أم احلريـــــــــ٦م

وأيمـــــؼم دوًمـــــ٦م ؾمـــــٚمٛمٞم٦م

وقمٜمـــــد احلــــــنم ىمقيـــــ٦م

شمٔمٝمـــر يم٤مًمٜمــــّس احلـــردان

()11

َّ
واختذت اعمٗمقضٞم٦م اًمٗمرٟمسٞم٦م ذم سمػموت إضمراءات اًمٓمقارئ ُمٕمٚمٜم ً٦م إطمٙم٤مم
ٍ
سم٘مرار
اًم ُٕمرومٞم٦م ذم 9أيٚمقل 1999م ذم مجٞم ِع إرايض اًمسقري٦م واًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م ،صمؿ شمبٕمتف
ِ
ِ
وإقم٤مدة احلُٙمؿ اًمٗمرٟمز ِؿمبف ا ُعمب٤مذ،
سمتٕمٓمٞمؾ اًمدؾمتقر،
ذم 91أيٚمقل 1999م ،ي٘ميض
ِ
وطم ِ
صالطمٞم٤مت رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م وشمٜمٔمٞمؿ وؾم٤مئؾ اًمدوم٤مع(.)12
ٍم
َ

 :9أثز وحذة انمىقف فٍ انحزة انعبنمُت انثبوُت عهً انعالقبث
بُه انبهذَه:
شمٔمٝمر ذم ِ
هذه اعمرطمٚم٦م وطمد ٌة ًمٚمٛمقىمػ اًمسٞم٤مد ًمٙمال اًمبٚمديـ ،وشمِم٤مسم ٌف ًمٚمح٤مًم٦م
ُ
اًمسٞم٤مؾمٞم٦م سم٤مًمقىمقف جل٤مٟم٥م احلٚمٗم٤مء ،رهمؿ اظمتالف ذم إهداف واعمٜمٓمٚم٘م٤مت ،ومٗمل
ِ
اًمقطمدة
ٟمحق دوم ِع احلُٚمٗم٤مء إمم شمبٜمل ُمنمو ِع
طملم يم٤من اهلدف إردين هق اًمسػم َ
ِ
اًمسقري٦مَّ ،
اًمّمداىم٦م اًمت٘مٚمٞمدي٦م اًمتل دمٛمع ُم٤م سملم
وم٢من اعمقىمػ اًمٚمبٜم٤مين ىمد ُسمٜمل سمٜم٤م ًء قمغم
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ًمٜمب٤من ـ وظمّمقص ً٤م ُمسٞمحٞمٞمف واعمقارٟم٦م حتديد ًا ـ واعمسٚمٛملم اًمذيـ اىمتٜمٕمقا سم٤مًمٙمٞم٤من
اًمٚمبٜم٤مين يمدوًم٦م وطمدود.
ِ
ِ
أهداومف ،سمٜمِمقء
اًمبٚمديـ ،وقمغم اظمتالف
ؾمٛمح هذا اًمتٜم٤مهمؿ سملم ُمقىمػ
وىمد
َ
ٍ
َّ
وشمقمم
قمؼم قمٜمف سمٞم٤من أصدره (ُمسٚمٛمق اًمس٤مطمؾ وؿمب٤مب سمػموت إطمرار)،
شم٘م٤مرب َّ َ
ويٕمرب
إصدار ُه ري٤مض اًمّمٚمح" ،ي١م ِّيدُ ومٞمف ص٤مطم٥م اًمسٛمق أُمػم ذىمل إردن،
ُ
َ
ِ
ِ
اًمسٜم ّٞم٦م ،واؾمتٕمداده ًمٚم٘مٞم٤م ِم ِّ
سمٙمؾ ُم٤م يؽمشمّ٥م قمٚمٞمف ُمـ
ومٞمف قمـ إظمالصف ًمٚمسدّ ة ُ
ٍ
ً
ً
رؾم٤مًم٦م ُمـ
وإض٤موم٦م هلذا اًمبٞم٤من وم٘مد شمٚم٘مك إُمػم
واضمب٤مت ٟمحق إُمػم قمبد اهلل"(،)13
ِ
سمسػمة إُمػم ،واعم٘م٤م ِم إديب
شمْمٛمٜم٧م إؿم٤مدشم ُف
سمٓمريرك اعمقارٟم٦م (أٟمٓمقن قمريْم٦م)،
َّ
ٍ
سمجقاب سمٕمث٦م إمم
واًمسٞم٤مد اًمذي يتٛمتع سمف ،وىمد أضم٤مب إُمػم قمغم رؾم٤مًمتف
ٕمؼم ومٞمٝم٤م قمـ قمٓمٗمف قمغم اًمٓم٤مئٗم٦م اعم٤مروٟمٞم٦م(.)14
اًمبٓمريرك قمريْم٦مُ ،ي ِّ ُ
ٍ
ِ
سم٠من ِ
ِ
اًمٕمالىم٤مت سملم اًمبٚم ِ
ويبدو َّ
ًمتٜم٤مول
يمٜمتٞمج٦م
ديـ ،ضم٤مءت
هذه اإلؿم٤مرات ذم
ِ
ِ
اًمّمح٤موم٦مُ ،مـ َّ
أن سمريٓم٤مٟمٞم٤م
اًمقطمدة اًمسقري٦م ذم ضقء ُم٤م ؿم٤مع آٟمذاك ذم
ُمقضق ِع
ٍ
ً
أظمب٤مر قمديدة
إض٤موم٦م إمم اٟمتِم٤مر
ؾمتٛمٜمح إُمػم احت٤مد ًا ؾمقري ً٤م يٙمقن هق قمغم رأؾمف،
ُشمِمػم إمم ِ
ٟمٞم٦م إُمػم اًم٘مٞم٤مم سمزي٤مرة إمم ًمبٜم٤من ذم ِّ
ؿم٤مع ُمـ َّ
أن إُمػم قمبد اهلل
فمؾ ُم٤م َ
قمرش ؾمقري٤مَّ ،
"ؾمػمشم٘مل َ
وأن سمريٓم٤مٟمٞم٤م وومرٟمس٤م شمريدان إصالح اًمقض ِع اًمسقري
سم٢مىم٤مُم٦م ممٚمٙم٦م ُُمقطمدة يتقمم ؿم٠مهن٤م إُمػم قمبداهلل"( ،)15آظمذيـ سمٕملم آقمتب٤مر
ٍ
سمِمٙمؾ يمبػم ذم احلرب،
شمٕمززت
َ
اًمْمٕمػ اًمٗمرٟمز واعمٙم٤مٟم٦م اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م اًمتل َّ
واًمْمٕمػ اًمٗمرٟمز اًمذي سمدت ُمالحمف شمؼمز ذم ًمبٜم٤من.
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 :9انمىقف األردوٍ مه تحزَز نبىبن مه حكىمت
فُشٍ ( )vechiواالطتقالل انهبىبوٍ:
ِ
يم٤من ُمـ ِ
ُ
ِ
شمِمٙمٞمؾ ُطمٙمقُم٦م ومٞمٌم سمرئ٤مؾم٦م
هزيٛم٦م ومرٟمس٤م أُم٤مم أعم٤مٟمٞم٤م هق
ٟمت٤مئ٩م
أسمرز
اعم٤مرؿم٤مل سمٞمت٤من ( ،)Petianوشمقىمٞمع اهلُدٟم٦م اًمٗمرٟمسٞم٦م ُمع أعم٤مٟمٞم٤م ذم  92طمزيران
1992م ،واًمتل سمِٛمقضمبٝم٤م ُأ ِحل٘م٧م اعمستٕمٛمرات اًمٗمرٟمسٞم٦م وُمٜمٝم٤م ًمبٜم٤من إمم ُطمٙمقُم٦م
ومٞمٌم ،واًمتل سمِدوره٤م ىم٤مُم٧م سمتٕمٞملم اجلٜمرال هٜمري داٟمتز(ُ )henri Dentzمٗمقض ً٤م
ؾم٤مُمٞم ً٤م وىم٤مئد ًا أقمغم ًمٚمجٞمش ذم ؾمقري٦م وًمبٜم٤من( ،)16وذم ِّ
شمٕمٝمدت
فمؾ هذا
اًمتٓمقر َّ
ه
ِ
احلرة سمِزقم٤مُم٦م ديٖمقل ،سم٢مسم٘م٤مء َحت٤مًمِٗمٝم٤م ُمع سمريٓم٤مٟمٞم٤م ،وسمٛمقاصٚم٦م
احلرب ضدَّ
ومرٟمس٤م ّ
َ
ويم٤من أول إضمراءات دٟمتز ،هق شمٕمٞملم أًمٗمرد ٟم٘م٤مش( )18رئٞمس ً٤م
أعم٤مٟمٞم٤م طمتك اًمٜمٝم٤مي٦م(،)17
ًمٚمجٛمٝمقري٦م ،وأمحد اًمداقمقق (ُمسٚمؿ) أُمٞمٜم ً٤م ًمّسه٤م ،وشمرشمَّ٥م قمغم ِ
هذه اإلضمراءات
ُ
ِّ
ً
ووضمٝم٦م ؾمٞم٤مؾمٞم٦م ًمٚمٕمرب
ُم٘مر دول اعمحقر ذم اًمنمق،
أن أصبح٧م سمػموت َّ
اًمداقمٛملم هلؿ أُم٤مم دول احلٚمٗم٤مء(.)19
َ
اًمٗمٕمؾ إردٟمٞم٦م قمغم ِ
ِ
هذه اًمتٓمقرات سمتٕمبػم إُمػم قمبد اهلل قمـ ىمٚم٘مف
ومت َّثٚم٧م ر ّد ُة
إصمر اهلزيٛم٦م اًمٗمرٟمسٞم٦م ،وُم٤م آًم٧م إًمٞمف إُمقر ذم ؾمقري٦م وًمبٜم٤من ،وظمِمٞمتف قمغم ُمقضق ِع
َ
ٍ
ِ
رؾم٤مًم٦م سمٕم٨م ومٞمٝم٤م إمم اعمٜمدوب اًمس٤مُمل اًمؼميٓم٤مين ذم 99
اًمقطمدة اًمسقري٦م ،وذًمؽ ذم
طمزيران 1992م ،وي٘مقل ومٞمٝم٤مَّ ":
إن اًمرأي اًمٕم٤مم ذم ذىمل إردن وومٚمسٓملم
وؾمقري٦م وًمبٜم٤من ،ذم ُُمٜمتٝمك درضم٤مت اهلٚم ِع واجلزع سم٤مًمٜمسب٦م ًمٚمٛمست٘مبؾ" ،وأٟمَّف "يٕم ِّٚمؼ
ِ
ِ
ِ
ً
ٕضمؾ آؾمت٘مالل
اًمٕمٛمؾ
ؾمتبديف سمريٓم٤مٟمٞم٤م" ،ويدقمق سمريٓم٤مٟمٞم٤م إمم
أمهٞم٦م يمبػم ًة قمغم ُم٤م
ِ
واًمقطمدة اًمسقري٦م ،واعمتٛمثٚم٦م سم٠مىمٓم٤مره٤م( :ومٚمسٓملم ،ؾمقري٦مً ،مبٜم٤من ،وذىمل
ِ
دقم٤مي٦م دول اعمحقر ًمٚمقطمدة
اًم٘مٚمؼ ُمـ
اًمتخقف إردين ،هق
إردن)( ،)20وؾمب٥م
ُ
ّ
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اًمٕمرسمٞم٦م ،وظمّمقص ً٤م َّ
أن اًمٕمديد ُمـ اًم٘مقُمٞملم اًم َٕمرب أسمدوا اىمؽماسم ً٤م ُمـ ؾمٞم٤مؾم٤مهت٤م
ورؤاه٤م ووقمقده٤م(.)21
وسمٕم٨م إُمػم قمبد اهلل سمٛمذيم ٍ
ّرة أظمرى إمم اعمٜمدوب اًمس٤مُمل اًمؼميٓم٤مين ذم 1متقز
ُ
1992مً ،م َٗم٧م ومٞمٝم٤م ٟمٔمر احلٙمقُم٦م اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م إمم َّ
أن اًمدقم٤مي٦م ُمـ ِىمبؾ اعمحقر وشمٜم٤موهل٤م
ُمست٘مبؾ اًمبالد اًمٕمرسمٞم٦م ذم ظمٓم٤مهب٤م اًمسٞم٤مد ،سمدأت دمدُ اهتامُم ً٤م ًمدى اًمرأي اًمٕم٤مم
َّ
وسم٠من اًمسٚمٓم٤مت اًمٗمرٟمسٞم٦م اًمت٤مسمٕم٦م حلٙمقُم٦م ومٞمٌم ذم ؾمقري٤م وًمبٜم٤من ،ىمد
اًمٕمريب،
أىمٗمٚم٧م احلُدود ُمع ذىمل إردن ،وسم٠مٟمَّف ي٘مقم سم٤مشمّم٤مٓت ُمع اًمدروز وقمِم٤مئر
طمقران وقمِم٤مئر اًمروًم٦م؛ ًمتح٘مٞمؼ وطمدة اًمبالد ،وُمبدي ً٤م اؾمتٕمداد ذق إردن
ِ
ِ
سم٤مًمتح٤مًمػ ُمع سمريٓم٤مٟمٞم٤م( ،)22وضم٤مء اًمر هد ُمـ ىمبؾ ا َعمٜمدوب اًمس٤مُمل
ًمدظمقل احلرب
ِ
آًمتٗم٤مت إمم دقم٤مي٦م ِ
ويٚمحظ َّ
أن
دول اعمحقر(،)23
اًمتّسع أو
اًمؼميٓم٤مين ًمألُمػم سمٕمدم
َ
ّ
ٍ
سم٠مطمد ُيٛمٙمـ أن يس٤مقمده قمغم حت٘مٞمؼ
صمٜمل إُمػم قمـ آشمّم٤مل
سمريٓم٤مٟمٞم٤م طم٤موًم٧م َ
ُمنموع اًمقطمدة اًمسقري٦م.
ويم٤من ُمـ ِ
اىمتّم٤مدي قمغم اإلُم٤مرة،
شم٠مصمػم
ّ
ٟمت٤مئ٩م ىمٗمؾ احلدود ُمـ ىمبؾ ىمقات ومٞمٌم ٌ
ين ُم٘مٞم ٍؿ قمغم أراضٞمٝم٤م ،وإصدار ٍ
ٍ
ؾمقري وًمبٜم٤م ٍ
وزي٤مدة اًمرىم٤مسم٦م إُمٜمٞم٦م قمغم ِّ
أُمر ُمـ
يمؾ
يتٙمرر ؾمٗمره إمم ؾمقري٦م
وزارة اًمدوم٤مع واًمداظمٚمٞم٦م إردٟمٞم٦م سمٛمراىمب٦م ِّ
أي ؿمخص ه
ِ
ٍ
ُمقاوم٘م٦م ُمـ ِ
وًمبٜم٤منَّ ،
ىمٞم٤مدة اجلٞمش ُي ِّبلم ومٞمٝم٤م
ىمبؾ
وأن ُمـ أراد اًمسٗمر أن حيّمؾ قمغم
ِ
()24
ٚمٓم٤مت اًمٕمسٙمري٦م
اًمس
دواقمل اًمسٗمر  .وشمِمػم وصم٤مئؼ اعمٙمتب٦م اًمقـمٜمٞم٦م إمم ىمٞم٤مم ُ
َ
ِ
ِ
سم٤مًمتح٘مٞمؼ َُمع ِّ
ًمبٜم٤مين ،وظمّمقص ً٤م ذم اعمٜم٤مـمؼ اًمِمامًمٞم٦م ،وضمٜمسٞمتف
يمؾ ُم٘مٞم ٍؿ
واعمدٟمٞم٦م
ّ
وأؾمب٤مب إىم٤مُمتف(.)25
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ًمٚمتٕم٤مـمػ ُمـ ىمبؾ سمٕمض اًمتٞم٤مرات اًمٕمرسمٞم٦م ُمع دول اعمحقر ،ودقمقاهت٤م
وٟمٔمر ًا
ُ
اًمتل أوضمدت طمْمقر ًا وأصمر ًا ذم اعمٜمٓم٘م٦مُ ،مـ ظمالل طمريم٦م رؿمٞمد قم٤مزم اًمٞمٙمالين،
اًمتل مت ِّثؾ اًمسٕمل إعم٤مين إمم اًمقصقل خلٓمقط متقيـ اًمٜمٗمط قمؼم اًمٕمراق وؾمقري٦م
صالت سم٠معم٤مٟمٞم٤م (ُمثؾ ؿمٙمٞم٥م أرؾمالن
وًمبٜم٤من( ،)26وًمٜمِم٤مط اًمتٞم٤مر اًم٘مقُمل اًمذي ًمف
ٌ
ُمقىمػ يدقمق إمم اًمتحرر ُمـ
واحل٤مج أُملم احلسٞمٜمل وهمػمهؿ) ،وم٘مد ٟمِم٠م ذم ًمبٜم٤من
ٌ
ِ
ؼمع ًمّم٤مًمح ضح٤مي٤م آؾمتٕمامر
اًم٘مبْم٦م اًمٗمرٟمسٞم٦م ،و ُقم٘مدت سمٕمض احلٛمالت ًمٚمت ه
ؼمقم٤مت ُمـ اعمدن اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م اًمٙمؼمى ،أي َّ
إن ُطمٙمقُم٦م ومٞمٌم قمؼم
اًمؼميٓم٤مينُ ،
ومجٕم٧م شم ّ
ٍ
ٍ
ُمٗمقضٞمتٝم٤م ذم سمػموتَ ،ؾمٕم٧م ِ
ؿمٕمبٞم٦م قمرسمٞم٦م ُمتٕم٤مـمٗم٦م ُمع دول اعمحقر ذم
طم٤مًم٦م
خلٚمؼ
ًمبٜم٤من( ،)27ذم طملم واصؾ إردن شم٠ميمٞمدَ ُه ًمٚمقىمقف جل٤مٟم٥م سمريٓم٤مٟمٞم٤م ،ومٗمل  16أي٤مر
ِ
ُمقاصٚم٦م دقمؿ احلٚمٗم٤مء واًم٘مْم٤مء قمغم طمريم٦م
أقمٚمـ إُمػم قمبد اهلل قمزُم ُف قمغم
1991م،
َ
ُ
اجلٞمش إردين إمم ضم٤مٟم٥م اًم٘مقات اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م
رؿمٞمد اًمٙمٞمالين وشمبٕم٤مهت٤م ،وىمد اؿمؽمك
ذم اًم٘مْم٤مء قمغم آٟم٘مالب(.)28
وهبذا أصبح٧م ُمٜمٓم٘م ُ٦م اعمنمق اًمٕمريب ُمّسطم ً٤م ًمٚمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمٕمسٙمري٦م احلرسمٞم٦م ذم
ِّ
فمؾ ؾمٕمل دول اعمحقر ًمت٠ميمٞمد طمْمقره٤م( ،)29واضمٝم٧م سمريٓم٤مٟمٞم٤م ذًمؽ سم٢مقم٤مدة شمرُمٞم ِؿ
اًمٕمالىم٦م ُمع اًمٕمرب ،سم٢مقمالهن٤م شم٠ميٞمد اًمقطمدة اًمٕمرسمٞم٦م ،وشمٍميح وزير اخل٤مرضمٞم٦م
اًمؼميٓم٤مين آٟمتقين آيدن ذم  19أي٤مر ( ،1991أو إقمالن ُم٤مٟمش ه٤موس) سمدقمؿ سمريٓم٤مٟمٞم٤م
()30
وىمررت سمريٓم٤مٟمٞم٤م
اًمٙم٤مُمؾ ٕي ُمنمو ِع قمريب وطمدودي ،حئمك سم٤مًم٘مبقل اًمت٤مم َّ ،

وومرٟمس٤م احلُ ّرة اًم٘مٞم٤مم سمتحرير ؾمقري٦م وًمبٜم٤من ُمـ شمبٕمٞمتٝم٤م حلٙمقُم٦م ومٞمٌمُ" ،مٕمتٛمد ًة قمغم
يمس٥م اعمِم٤مقمر اًمٕمرسمٞم٦م اًمقطمدوي٦م ،وقمغم شم٠مصمػمه٤م وشم٠ميٞمده٤م ذم اعمٜمٓم٘م٦م اًمٕمرسمٞم٦م"(.)31
وىمد أ َّيدَ إردن هذه اخلٓمقة قمؼم ٍ
ىمرار عمجٚمس اًمقزراء ،يٕمٚمـ ومٞمف رض٤م إُمػم
ِ
سمٛمِم٤مريم٦م اجلٞمش
اًمدور إردين قمسٙمري ً٤م
قمبد اهلل قمـ اًمسٕمل اًمؼميٓم٤مين( ،)32وسمرز
ُ
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ِ
ِ
ومتٕمز َز وضمقده ُم٤م
ُمٝمٛم٦م
اًمٕمريب ذم
حترير ؾمقري٦م وًمبٜم٤من ،وإٟمخراـمف هبذه اًمٕمٛمٚمٞم٤متَّ ،
سملم ُمديٜم٦م درقم٤م اًمسقري٦م وُمديٜم٦م اًمزرىم٤مء إردٟمٞم٦م ،وأقمرب اًم٘م٤مئد يمٚمقب سم٤مؿم٤م قمـ
ِ
وأصدر إُمػم قمبد
ُمٝمٛم٦م حترير ؾمقري٦م(،)33
رسوره سمٛمِم٤مريم٦م اجلٞمش إردين ذم
َ
ؼم وزقمامء اًم ُ٘مرى ،وىمٓم٤من ا ُعمدن و َىم٤مدة اًمرأي" ،يِمػم ومٞمف
اهلل سمٞم٤مٟم ً٤م "إمم يم٤موم٦م ؿمٞمقخ اًم ّ
ِ
ًم٘مقات اًمب٤مدي٦م ذم حترير اًمقـمـ اًمسقري اًمٕم٤مم ُمع
إمم أُمره سم٤مٓؿمؽماك اًمٕمسٙمري
اًم٘مقات اعمتح٤مًمٗم٦مُ ،مٕمتؼم ًا َّ
اًمتحرر وآؾمت٘مالل
أن هذا آؿمؽماك ؾمٞمٗميض إمم
ّ
واًمسٞم٤مدة اًم٘مقُمٞم٦م واًمقطمدة اًمسقري٦م( ،)34وأًم٘مك ظمٓم٤مسم ً٤م مح٤مؾمٞم ً٤م سم٤مًم٘مقات إردٟمٞم٦م
ِ
دمٛمٕم٧م سم٤معمٗمرق
اعمِمؽميم٦م ذم حترير ضمٜمقب ؾمقري٦م ،واعمس٤مٟمدة ًمتحرير ًمبٜم٤من ،واًمتل َّ
َ
إن ؾم٤مقم٦م حترير ؾمقري٦م ىمد دٟم٧مَّ ،
ذم  91طمزيران 1991م ،ىم٤مل ومٞمفَّ " :
اًمٗمرص٦م
وإن
ً
طم٤مؾمٛم٦م ذم شم٤مريخ اًمٕمرب" ،واؿمتٛمؾ ُمٞمدان اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمٕمسٙمري٦م
اًمذهبٞم٦م ىمد شمٙمقن
ًمٚم٘مقات إردٟمٞم٦م ا ُعمِم٤مريم٦م شمريمٞمزه قمغم حترير اًمب٤مدي٦م اًمسقري٦م(.)35
ِ
احلٛمٚم٦م اًمٕمسٙمري٦م قمغم ًمبٜم٤من (وؾمقري٦م) ،واًمتل اٟمٓمٚم٘م٧م ذم 8
ٟمت٤مئ٩م
وضم٤مءت
ُ
طمزيران 1991م ،واًمتل َمحٚم٧م وقمد ًا سمريٓم٤مٟم ّٞم ً٤م سم٤مٓؾمت٘مالل ًمٙمال اًمبٚمديـ قمؼم
ُمقضمٝم ً٤م
ُمٜمِمقرات ُأًم٘مٞم٧م قمغم اًمبٚمديـ ،وإصدار اجلٜمرال يم٤مشمرو ( )catrouxإقمالٟم ً٤م َّ
ًمٚمِمٕمبلم اًمسقري واًمٚمبٜم٤مين ،سمٛمٜمحٝمام آؾمت٘مالل ذم طم٤مل اٟمتّم٤مر ىمقات
احلُٚمٗم٤مء( ،)36ويم٤مٟم٧م اًمٖم٤مي٦م ُمـ هذا اإلقمالن هل يمس٥م و ِّد اًمِمٕمبلم ،وحتٞمٞمد اًم٘مقى
اًم٘مقُمٞم٦م وآؾمت٘مالًمٞم٦م اعمتٕم٤مـمٗم٦م ُمع دول اعمحقر ،وصمٜمٞمٝمؿ قمـ ِىمت٤مل احلٚمٗم٤مء ،قمؼم
ِ
أومٙم٤مر آؾمت٘مالل واًمقطمدة اًمٕمرسمٞم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م شمٜم٤مضؾ ٕضمٚمٝم٤م اًم٘مقى
شم٠ميمٞمد
اًمِمٕمبٞم٦م(.)37
حت٘مٞمؼ اعمنموع اًمقطمدوي اًمسقري اًمذي
هدف إُمػم ُمـ اعمِم٤مريم٦م هق
سمٞمٜمام
ُ
ُ
شمبٜمّ٤مه ،واعمستٜمد إمم إقمالن ممٚمٙم٦م ومٞمّمؾ  8آذار 1992م ،وذًمؽ سمّمٗمتف وريث ً٤م هلذه
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اًمقطمدة ،ومت َّثٚم٧م ر ّد ُة اًمٗمٕمؾ إردٟمٞم٦م قمغم إقمالن يم٤مشمرو سم٤مؾمت٘مالل ًمبٜم٤من وؾمقري٦م،
سم٠من أصدر جمٚمس اًمقزراء ىمراره رىمؿ ( )997ذم  19متقز 1991م ،وي١م ِّيدُ ومٞمف وقمقد
ِ
احلرة قمغم ًمس٤من اجلٜمرال يم٤مشمرو سم٤مؾمت٘مالل
احلٚمٗم٤مء ُمـ إقمالن آيدن إمم شمٍميح ومرٟمس٤م ّ
ِ
شمؿ،
ًمبٜم٤من (وؾمقري٤م) ،وضم٤م َء ذم اًم٘مرار" :اهمتب٤مط طمٙمقُم٦م ذىمل إردن" سمام َّ
ِ
واًمت٠ميمٞمد َّ
اًمبالد اًمٕمرسمٞم٦م اًمتل
اعمقىمػ اًمسٞم٤مد احل٤مرض ذم
سم٠من ذىمل إردن "ي١م ِّيد
َ
ِ
سمجدارة آؾمت٘مالل
شمت٠مًمػ ُمـ :ؾمقري٦م وًمبٜم٤من وذق إردن وومٚمسٓملم ،وشمٕمتؼممه٤م
ِ
واًمقطمدة".

ِ
ِ
ِ
هم٤مي٤مت اًمقطمدة
حت٘مٞمؼ
ًمٚمحٙمقُم٦م إردٟمٞم٦م سم٤مًمٕمٛمؾ قمغم
ويٓمٚم٥م اًم٘مرار سم٤مًمسامح
ُ
ٍ
شمتْمٛمـ "أن شمٙمقن احلٙمقُم٦م إردٟمٞم٦م
اىمؽماطم٤مت قمٛمٚم ّٞم ً٦م
وآؾمت٘مالل ،وُم٘مدِّ ُم ً٤م
َّ
ُم١م ّصمر ًة سمتقضمٞمف اًمرأي اًمٕم٤مم اًمٕمريب ًمتح٘مٞمؼ أُم٤مٟمٞمف سم٤مًمقطمدة" ،ويِمػم إمم َّ
أن "اًمبال َد
جمزأة" ،وداقمٞم ً٤م اًم٘مرار إمم اًمقطمدة اًمٜم٤مسمٕم٦م ُمـ إُم٤مين
اًمسقري٦م ٓ شمستٓمٞمع أن شمٕمٞمش َّ
اًم٘مقُمٞم٦م(.)38
ِ
احلٙمقُم٦م إردٟمٞم٦م َّ
سمٞمٜمام َ
سم٠مٓ
اًمؼميٓم٤مين قمغم هذا اًم٘مرار سم٠من ـمٚمب٧م إمم
يم٤من اًمر هد
ه
ِ
سمح ّج ِ٦م اًمؽمشمٞم٥م ،حللم أن هتدأ إُمقر،
شمتّمؾ سم٤محلٙمقُم٤مت اعمج٤مورة سمٕمد حتريره٤م؛ " ُ
وُم١ميمِّد ًة قمٚمٞمٝم٤م َّأٓ شم٘مقم سم٤مٓشمّم٤مل هب٤م"( ،)39ويم٤من اًمقضع ذم ًمبٜم٤من (وؾمقري٦م) ىمد
حتدَّ د سمٜم٤م ًء قمغم اشمٗم٤مىمٞم٦م قمٙم٤م  99متقز 1991م ،واًمتل سمٛمقضمبٝم٤م ُأهنل اًم٘مت٤مل ذم اعمنمق
وشمؿ آقمؽماف ًمؼميٓم٤مٟمٞم٤م سم٤مًم٘مٞم٤مدة اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م ذم
اًمٕمريب سملم دول اعمحقر واحلٚمٗم٤مءَّ ،
ًمتٗمقق ىمقاهت٤م ذم اًمٕمدد ،قمغم أن شمقاصؾ ومرٟمس٤م احلرة مم٤مرؾم٦م
اًمنمق؛ وذًمؽ ّ
صالطمٞم٤مهت٤م ،وىمد طمدَّ ِ
ٍ
وأرضت سم٤مًمٜمٗمقذ اًمٗمرٟمز ذم اعمٜمٓم٘م٦م،
سمِمٙمؾ يمبػم
ت آشمٗم٤مىمٞم٦م
ّ
()40
طمتك َّ
خيص
سم٠مهن٤م ُمٜمح٧م ؾمقري٦م وًمبٜم٤من إمم سمريٓم٤مٟمٞم٤م  ،وومٞمام ه
إن ديٖمقل وصٗمٝم٤مَّ :
اعمقىمػ إردين وم٘مد أسمدى إُمػم اؾمتٞم٤مءه (سمرؾم٤مًم٦م سمٕمثٝم٤م إمم اعمٕمتٛمد اًمؼميٓم٤مين) ذم 8
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متقز1991مُ ،مـ ـمٚم٥م سمريٓم٤مٟمٞم٤م إمم ذق إردن سم٠من ُشمقىمػ آشمّم٤مٓت ُمع
خيص ُمقضقع اًمقطمدة اًمسقري٦م ،وشمِمػم اًمرؾم٤مًم٦م إمم طمدّ ّي ٍ٦م
ؾمقري٦م وًمبٜم٤من ذم ُم٤م ه
يمبػمة ذم ظمٓم٤مب إُمػم إمم اعمٕمتٛمد اًمؼميٓم٤مين ،سم٘مقًمف" :وأُم٤م ىمقًمٜم٤م طمٙمقُم٤مت
ه
وم٤مًمٙمؾ يٕمٚمؿ َّ
أن طمٙمقُم٤مت هل طمٞم٨م شمزول وشمٕمقد سمِمحٓمف ُمـ ىمٚمؿ"،
جم٤مورة،
ويت٤مسمع إُمػم" :وُم٤م ُمـ ا ُعمراد ذم احل٘مٞم٘م٦م إٓ آشمّم٤مل سم٠موزم اًمِم٠من وىم٤مدة اًمرأي،
َّ
وأن ُمـ أُمث٤مهلؿ اًمٞمقم ،هؿ اًمذيـ ذم رأس احلٙمؿ اًمّمقري اًمذي أىم٤مُمف دٟمتز (وهق
ُمٗمقض طمٙمقُم٦م ومٞمٌم ذم ؾمقري٤م وًمبٜم٤من) ،واًمذي أ َّيده يم٤مشمرو" ُمٕمتؼم ًا أن ٓ وم َ
رق
ٍ
سملم هذا وذاك وُم١ميمد ًا َّ
إؿم٤مرة إمم
سم٠من "اًمسقري يقـمٜمف إطمرار ذم سمالد اًمٜم٤مس" ،ذم
قمدم رض٤مه قمام يٓمٚم٥م ِ
إًمٞمف سمٕمدم آشمّم٤مل سم٤مًمسقريلم واًمٚمبٜم٤مٟمٞملم(.)41
َّ

ِ
ويتَّْمح ُمـ ِ
اًمؼمىمٞم٦م قمزم إُمػم قمغم حت٘مٞمؼ ُمنموع اًمقطمدة اًمسقري٦م ،وُمـ
هذه
ُ
ضٛمٜمٝم٤م ًمبٜم٤من ،ذم اعم٘م٤مسمؾ يتْمح َّ
أن سمريٓم٤مٟمٞم٤م مل متٜمح إُمػم ُمس٤مطم٦م ًمٚمٕمٛمؾ ذم ؾمقري٦م
ِ
ً
سمتٕمزيز اًمٕمالىم٤مت سملم إردن وًمبٜم٤من ،اًمتل ُم٤م زاًم٧م ـمقائٗمٝم٤م
ظمِمٞم٦م ُمٜمٝم٤م
وًمبٜم٤من؛
وسمٕمض ُمـ اًمٓمقائػ إظمرى شمٓم٤مًم٥م سم٤مًمقطمدة اًمسقري٦م ،وشمؽمىم٥م ٟمت٤مئ٩م
اإلؾمالُمٞم٦م
ٌ
ِ
حترير ؾمقري٦م وًمبٜم٤من ذم  11متقز
قمقدة احلٙمؿ ًمٗمرٟمس٤م احلرة ،وسمٕمدُم٤م اٟم ُتٝمل ُمـ
ِ
سمدظمقل
ـمالئع اجلٞمقش اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م واًمديٖمقًمٞم٦م (ومرٟمس٤م احلرة)
1991م( ،)42وسمدأت
ُ
ٍ
دقم٧م ومٞمف اًم٘مقات اعمتح٤مًمٗم٦م إمم اؾمتتب٤مب إُمـ
سمػموت ذم
طمٗمؾ رؾمٛملَ ،
()43
وضمف ديٖمقل ظمٓم٤مسم ً٤م إمم اًمٚمبٜم٤مٟمٞملم يِمػم ومٞمف إمم اًمٕمالىم٦م اًمت٤مرخيٞم٦م ُم٤م
وآؾمت٘مرار َّ ،
ٍ
رؾمٛمل
سم٤مطمتٗم٤مل
سملم ًمبٜم٤من وومرٟمس٤م( ،)44وأقمٚمـ ذم  96شمنميـ اًمث٤مين 1991م
ّ
اؾمت٘مالل ًمبٜم٤من سم٤مؾمؿ ومرٟمس٤م احلرة ،وشمٕمٞملم أًمٗمرد ٟم٘م٤مش رئٞمس ً٤م ًمٚمجٛمٝمقري٦م(،)45

وضمف ُمٚمٙمٝم٤م رؾم٤مًم٦م إمم اًمرئٞمس
وأسمرز ُمـ اقمؽمف سم٤مٓؾمت٘مالل اًمٚمبٜم٤مين سمريٓم٤مٟمٞم٤م ،اًمتل َّ
اًمٗمرد ٟم٘م٤مش ُهيٜمِّئف ومٞمٝم٤م سم٤مٓؾمت٘مالل ذم  96شمنميـ اًمث٤مين1991م(.)46
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ٍ
اعمقىمػ اًمؼميٓم٤مين سم٤مقمؽماف
وشمٕمز َز
سمرؾم٤مًم٦م يِمٙمر ُه ومٞمٝم٤م(،)47
ور َّد قمٚمٞمف اًمٜم٘م٤مش
ُ
َّ
شمنمؿمؾ رئٞمس وزراء سمريٓم٤مٟمٞم٤م ووزير ظم٤مرضمٞمتف سم٤مؾمت٘مالل ًمبٜم٤من( ،)48وىمد اؾمتٕم٤مدت
ومرٟمس٤م احلرة ُٟمٗمقذه٤م ذم ًمبٜم٤منَ ،ومٕم َّٞمٜم٧م اجلٜمرال يم٤مشمرو ُمم ِّث ً
ال حلٙمقُم٦م ومرٟمس٤م احلرة ذم
ؾمقري٦م وًمبٜم٤من ،وىم٤مُم٧م سمريٓم٤مٟمٞم٤م سمتٕمٞملم اجلٜمرال إدوارد ؾمبػمز))Edward spears
ِ
اًمبٕمث٦م اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م ًمدى ُؾمٚمٓم٤مت ومرٟمس٤م احلرة وزير ًا ُمٗمقض ً٤م ذم ؾمقري٦م وًمبٜم٤من،
رئٞمس
ّ
واختذ يمالمه٤م ُمـ سمػموت ُم٘مر ًا ًمف(.)49
ِ
ً
رؾم٤مًم٦م إمم اجلٜمرال
سم٤مًمٜمسب٦م ًمٚمٛمقىمػ إردين ،وم٘مد أرؾمؾ إُمػم قمبد اهلل
أُم٤م
يتؿ شمٜمٗمٞمذ
يم٤مشمرو سمقصٗمف ُمٗمقض ً٤م ؾم٤مُمٞم ً٤م ًمٗمرٟمس٤م احلرة ذم ؾمقري٦م وًمبٜم٤من ،يتٛمٜمَّك هب٤م أن َّ
وقمقد ومرٟمس٤م احلرة سملم اًمٓمروملم إمم ُمرطمٚمتٝم٤م إظمػمة ()50؛ ذًمؽ َّ
اؾمتٛمر
أن إردن
َّ
يدقمق ًمتٕمزيز اًمٕمالىم٤مت ُمع اًم٘مقى اًم٘مقُمٞم٦م ذم ًمبٜم٤من ًمتح٘مٞمؼ ُمنموقمف سم٤مًمقطمدة
اًمسقري٦م ،ويّمٓمدم سم٤معمٜمع اًمؼميٓم٤مين اعم١ميمد ٓؾمت٘مالل ًمبٜم٤من.
ٍ
سمّمقرة قمٛمٚمٞم٦م ،طمٞم٨م َّ
إن اإلضمراءات
وًمٙمـ هذا آؾمت٘مالل اًمٚمبٜم٤مين ،مل ُجي َّسد
َّ
واؾمتٛمر اعمقىمػ إردين ذم هذه
اًمٗمرٟمسٞم٦م اعمتبٕم٦م سم٘مٞم٧م حتتٗمظ سمٛمٔم٤مهر آٟمتداب،
َّ
ِ
واؾمتٜمٙمر ه
اإلضمراءات اًمدؾمتقري٦م ذم
شم٠مظم َر
يٓم٤مًم٥م سمرومع آٟمتداب قمٜمف،
اًمٗمؽمة
ُ
َ
ؾمقري٦م وًمبٜم٤من؛ ٕضمؾ إقم٤مدة احلٞم٤مة اًمدؾمتقري٦م إًمٞمٝمامُ ،مٕمتؼم ًا شمٕمٞملم رئٞمس جلٛمٝمقري٦م
ًمبٜم٤من يتٜم٤مىمض ُمع آقمؽماف اًمدسمٚمقُم٤مد سم٤مؾمت٘مالًمف ،وذًمؽ ذم ىمرار طمٙمقُمل صدر
وشمْمٛمـ اعمٓم٤مًمب٦م سمام يكم:
سمت٤مريخ  6يم٤مٟمقن اًمث٤مين 1999م،
َّ
يٓمٚم٥م
أ ـ رومع آٟمتداب قمـ ذىمل إردن ،ذًمؽ َّأهن٤م يمبٚمد أصبح ُمـ َطم ِّ٘مف أن
َ
ٍ
سمٛمٕم٤مهدات
رومع آٟمتداب ،وأن شمستبدل آشمٗم٤مىمٞم٤مت اعمٕم٘مقدة سمٞمٜمف وسملم سمريٓم٤مٟمٞم٤م
يمتٚمؽ اًمتل ُيٜمقى شمقىمٞمٕمٝم٤م ُمع اًمسٚمٓم٤مت اًمٗمرٟمسٞم٦م.
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ب ـ يٓم٤مًم٥م اًم٘مرار سمرومع اًمٕمراىمٞمؾ اعمٕمٞم٘م٦م ًمالشمّم٤مل سملم إردن وإضمزاء
اًمسقري٦م إظمرى( ،وُمـ مجٚمتٝم٤م ًمبٜم٤من) ،واًمتل شمْمٕمٝم٤م اًمسٚمٓم٤مت اًمٗمرٟمسٞم٦م.
ٍ
رئٞمس ًمٚمجٛمٝمقري٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م ،وُمٕمتؼم ًا إي٤مه يتٜم٤مىمض
ضمـ ـ اؾمتٜمٙمر اًم٘مرار شمٕمٞملم
ُمع احلٙمؿ اًمدؾمتقري ذم ًمبٜم٤من (وؾمقري٤م) ،ويتٜم٤مىمض ُمع آقمؽماف سم٤مؾمت٘مالل
اًمبٚمد ِ
يـ.
ه٤مضمؿ اًم٘مرار ُؾمٚمٓم٤مت ومرٟمس٤م احلرةُ ،مستٖمرسم ً٤م رؤي٦م ُمٜمدوب ومرٟمس٤م احلرة سم٠م َّٟم ُف
دـ
َ
ال َ
وآىمتّم٤مديُ ،مت٠مُم ً
زوال
اعمحكم
ُم٤م زال ُيّمدر اًم٘مرارات اًمتنميٕمٞم٦م ،و ُيدير اًمِم٠من
ّ
ّ
ِ
هذه اعمٔم٤مهر.
ِ
اًمقطمدة اًمٕمرسمٞم٦م قمؼم اهلٞمئ٤مت اًمتنميٕمٞم٦م ،وأن
هـ ـ يٓمٚم٥م اًم٘مرار سم٠من جيري أُمر
ُشمٜم ِّٗم َذ سمريٓم٤مٟمٞم٤م وقمقده٤م(.)51
ِ
آشمّم٤مل ُمع اًمتٞم٤مرات اًمقطمدوي٦م
ورهمؿ اًمٓمٚم٥م اًمؼميٓم٤مين ُمـ إردن سمقىمػ
ػ ٟمِم٤مـم٤مشمف ٕضمؾ حت٘مٞمؼ ُمنموع اًمقطمدة
اًمٕمرسمٞم٦م اًم٘مقُمٞم٦م (ذم ؾمقري٤م)َّ ،إٓ أٟمَّف يم َّث َ
ٍ
خم٤مـمب٤مت أردٟمٞم٦م ًمنمائح ُمـ ُجمتٛمع
اًمسقري٦م ،طمٞم٨م ُشمِمػم اًمقصم٤مئؼ اهل٤مؿمٛمٞم٦م إمم
ؾمقري٦مُ ،مت ِّث ُؾ وضمٝم٤م َء وصحٗمٞملم وهمػمهؿ ،يٕمٚمٛمٝمؿ ومٞمف َّ
أن ذىمل إردن سمٕمد أن
ِ
اًمقطمدةُ ،مستٜمد ًا ذم هذه اعمراؾمالت إمم
اؾم ُتٙمٛمؾ حترير ؾمقري٤م وًمبٜم٤من ،يتٓمٚمع إمم
ِ
دور اجلٞمش إردين وشمٕم٤موٟمف ُمع ىمقات احلٚمٗم٤مء ذم حتريره٤م( ،)52وُم٘م٤مسمؾ هذا َّ
وم٢من
يستج٥م إمم شمٍمحي٤مت وُمراؾمالت إُمػم قمبد اهلل ذم هذه اًمٗمؽمة
ًمبٜم٤من ؾمٞم٤مؾمٞم ً٤م مل
ْ
ٕؾمب٤مب:
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ِ
سم٤مؾمتٙمامل اًمؽمشمٞمب٤مت اًمدؾمتقري٦م ًمالؾمت٘مالل ،وًمقضمقد قمٛمٚمٞم٦م ؾمٞم٤مؾمٞم٦م
أ ـ اٟمِمٖم٤مًمف
ذم ًمبٜم٤من ُشمٕمٜمك سم٠مُمر اؾمتٙمامل آؾمت٘مالل ،ظمّمقص ً٤م ُمع اًمْمٕمػ اًمٗمرٟمز اًمذي
أصبح واىمٕم ً٤م.
ٍ
إض٤موم٦م إمم َّ
ً
قمالىم٦م وصمٞم٘م٦م ُمع اًمسٞم٤مؾمٞملم اًمٚمبٜم٤مٟمٞملم
أن ُمٍم واًمسٕمقدي٦م قمغم
بـ
واًمسقريلم ،وىمدَّ ُم٧م هلؿ اًمدقمؿ اًمسٞم٤مد ،ويمال اًمبٚمديـ ُيٕم٤مرض اًمسٞم٤مؾم٦م
اهل٤مؿمٛمٞم٦م ذم اعمٜمٓم٘م٦م ،وي٘مٗم٤من ِضد اًمٓمرح اًمقطمدوي ُمـ ىمبؾ إُمػم قمبد اهلل(.)53
ِ
ِ
اًمسٞم٤مؾم٦م اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م ،واًمتل ٟم٤مىمْم٧م ُم٤م أقمٚمٜمت ُف ُِمـ شم٠ميٞمده٤م
وآزدواضمٞم٦م ذم
جـ
ِ
ًمٚمقطمدة اًمٕمرسمٞم٦م ،ومل ُيٙمـ دقمٛمٝم٤م إٓ سمحدود اطمتقاء اعمِم٤مقمر اًمٕمرسمٞم٦م ،وذًمؽ ِهبدف
ِ
دقمقات إُمػم اًمقطمدوي٦م
شمٜم٤مىمض ُمع
إىمّم٤مء دول اعمحقر قمـ اعمٜمٓم٘م٦م اًمٕمرسمٞم٦م ،وهذا
ٌ
اًمتل رأت ذم سمريٓم٤مٟمٞم٤م َّأهن٤م مل متٜمح إُمػم قمبد اهلل ُؾمقى اًمققمقد ،وطمتك أٟمَّف أعمح ذم
ٍ
شم٠ميمٞمدات
يتٚمؼ
إطمدى ُمذيمراشمف إمم وٟمستقن شمنمؿمؾ إمم شمٜم٤مزًمف قمـ اًمٕمرش ،إذا مل َّ
ُُمرضٞم٦م ُمـ سمريٓم٤مٟمٞم٤م سمخّمقص ذًمؽ(.)54
ِ
دقمقات إُمػم قمبد اهلل واعمنموع
د ـ ُمقىمػ ومرٟمس٤م احلرة ا ُعمتّم ّٚم٥م ُمـ
ِ
راوهم٦م
اًمقطمدوي اًمٕمريب اهل٤مؿمٛمل ،واًمرومض اًمٗمرٟمز ًمٚمٛمنموع ،يْم٤مف ًمف ا ُعم
ٍ
رومْمٝم٤م
اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م،
ويمِم٤مهد قمغم ُمقىمػ ومرٟمس٤م احلرة وشمّم ّٚمبٝم٤م إزاء إُمػم قمبد اهللُ ،
ٍ
سمزي٤مرة إمم ًمبٜم٤منُ ،رهمؿ َّأهن٤م زي٤مرة قم٤مئٚمٞم٦م ،وذم رؾم٤مًم٦م ُمـ شمقومٞمؼ أسمق اهلدى
ىمٞم٤مم إُمػم
ِ
ُمقىمػ ذىمل
قضح ومٞمٝم٤م اؾمتٖمراسمف ُمـ اعمٜمع اًمٗمرٟمز ،وشمٜم٤مىمْمف ُمع
إمم يمريمؼمايد ُي ِّ
()55
ِ
ضم٤مٟم٥م احلٚمٗم٤مء ذم احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م
إردن سمقىمقومٝم٤م إمم

ِ
ِ
ِ
إصدار
ُمٔم٤مهر آؾمت٘مالل ،وذًمؽ قمؼم
ؾمتٙمامل
واؾمتٛمرت اعمٓم٤مًمب٤مت ذم ًمبٜم٤من سم٤م
ِ
ٍ
اٟمتخ٤مسم٤مت ُطم ّرة،
وإضمراء
اًمبٞم٤مٟم٤مت اعمٓم٤مًمب٦م سم٢مقم٤مدة احلٞم٤مة اًمدؾمتقري٦م إمم اًمبالد،
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ٍ
ُم١ممتر وـمٜمل ُُم ِّثٚم٧م ومٞمف مجٞمع اًمٓمقائػ
ُمٕم٤مهدة ُمع ومرٟمس٤م ،وىمد ُقم٘مد
ورومض قم٘مد
ٌ
ِ
سمرقم٤مي٦م اًمبٓمريرك
(ُم٘مر اًمبٓمريريمٞم٦م اعم٤مروٟمٞم٦م) ذم  95متقز 1991م
اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م ذم سمٙمريمل ّ
وقم ِ
اعم٤مروين أٟمٓمقن قمريْم٦م ،وـم٤مًم٥م اعم١ممترون ِ
قدة احلٞم٤مة
ومٞمف سم٤مؾمت٘مالل ًمبٜم٤من َ
َ
ِ
ص٤مطمب٦م
اًمدؾمتقري٦م( ،)56و َُمٙم٤من اٟمٕم٘م٤مد اعم١ممتر ورقم٤ميتف ُمـ ىمبؾ اًمبٓمريريمٞم٦م اعم٤مروٟمٞم٦م
اًمٕمالىم٦م اًمت٤مرخيٞم٦م ا ُعمتح٤مًمٗم٦م ُمع آٟمتداب اًمٗمرٟمز ،يقطمل سمؽماضم ِع اًمدور اًمٗمرٟمز ذم
ِ
اًمْمٕمػ اًمذي ؾم َّببتف احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م ًمٗمرٟمس٤م وٟمٗمقذه٤م ذم ًمبٜم٤من.
ًمبٜم٤من ،وُمدى
ِ
وطمدة اًمٓمقائػ اعمسٞمحٞم٦م واإلؾمالُمٞم٦م ذم ـمٚم٥م آؾمت٘مالل ذم
ويِمػم أيْم٤م إمم
ُ
ِ
إزُم٦م آىمتّم٤مدي٦م ًمٕمب٧م دور ًا ،ذًمؽ َّ
شمبدّ ٍل يمبػم عمقىمٗمٝم٤م اًمسٞم٤مد؛ ذًمؽ َّ
أن ًمبٜم٤من
أن
ٍ
وٟم٘مص ذم اعمقاد اًمٖمذائٞم٦م ،وٟمِم٤مط اًمسقق اًمسقداء ،ممّ٤م
قم٤مٟمك ُمـ ارشمٗم٤مع إؾمٕم٤مر
ً
صٗم٦م ؿمٕمب ّٞم ً٦م ووـمٜم ّٞم ً٦م دم٤موزت اخلالوم٤مت اًمٓم٤مئٗمٞم٦م ،وىمد
ُمٜمح آؾمت٘مالل يمٛمٓمٚم٥م،
ً
ُمٔمٚم٦م َمحت ُف ودقمٛمت ُف ذم وضمف ومرٟمس٤م احلرة(،)57
َو َّوم َر اًمدقمؿ اًمؼميٓم٤مين هلذه اعمٓم٤مًمب٤مت
ِ
ٓطمتقاء ا ُعمٓم٤مًمب٤مت اًمِمٕمبٞم٦م واًم٘مقُمٞم٦م ،وآؾمت٘مالًمٞم٦م واًمقـمٜمٞم٦م،
واهلدف اًمؼميٓم٤مين
ُ
ِ
ظمٚمؼ واىم ٍع ؾمٞم٤مد ُُمتح٤مًمػ ُمٕمٝم٤م ،قمغم أن شمٙمقن قمالىم٦م ومرٟمس٤م سمٚمبٜم٤من
هق
واُمتٞم٤مزاهت٤م أؾمق ًة سمٕمالىم٦م سمريٓم٤مٟمٞم٤م سمٛمٍم واًمٕمراق؛ أي سم٤معمٕم٤مهدات اًمتل و ّىمٕمتٝم٤م
ُمٕمٝم٤م ( ،)58وٓ خيٚمق إُمر ُمـ شمٜم٤مومس سمريٓم٤مين ومرٟمز اؾمتٕمامري.
ِ
ِ
احلٞم٤مة
وقمقدة
يٜمزع إمم اعمٓم٤مًمب٦م سم٤مٓؾمت٘مالل،
إذن ،ومبٞمٜمام اعمِمٝمد اًمسٞم٤مد ذم ًمبٜم٤من ُ
ِ
اًمدؾمتقري٦مَّ ،
ًمنمق إردن ،هق آؾمت٘مالل
وم٢من إُمػم قمبداهلل و اًمؼمٟم٤مُم٩م اًمسٞم٤مد
واعمٓم٤مًمب٦م سمقطمدة ؾمقر ّي٦م ،يٙمقن ًمبٜم٤من ُمـ ُمجٚمتٝم٤م ،أي َّ
إن احلُٚمقل إردٟمٞم٦م رأت
ًمبٜم٤من ضٛمـ ُمنموقمٝم٤م اًمقطمدوي اًمذي يٛمٜمح ِ
ومٞمف ًمبٜم٤من إدار ًة ظم٤مص٦م ،أو أن ُيٕمٞمد
ُ ُ
إرايض اعمٚمح٘م٦م إًمٞمف (ُمس٠مًم٦م ًمبٜم٤من اًمٙمبػم) ،وهل :طم٤مصبٞم٤م ،راؿمٞم٤م ،اًمب٘م٤مع،
وسمٕمٚمبؽ؛ سمٛمؼمر أهن٤م ُضٛم٧م إمم ًمبٜم٤من دون ٍ
رهمب٦م ُمـ ؾمٙم٤مهن٤م(.)59
َّ
ُ ِّ َّ
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أن سمريٓم٤مٟمٞم٤م اًمتل ٓ شمزال ُُم ً
ورهمؿ َّ
ٜمتدسم٦م قمغم إردن ،وأ َّيدت ذم اًمٕمٚمـ اعمٓم٤مًم٥م
اعمٓمروطم٦م ُمـ ِ
َ
ىمبؾ
اعمِم٤مريع اًمقطمدو ّي َ٦م إردٟم ّٞم َ٦م
اًمٕمرسمٞم٦م اًمقطمدوي٦مَّ ،إٓ َّأهن٤م طم٤مرسم٧م
َ
ِ
ٍ
اًمدول اعمٕمٞمٜم٦م
اشمّم٤مل ُمع
سم٠مي
إُمػم قمبداهلل،
واؾمتٛمرت شمرومض ىمٞم٤مم ذق إردن ِّ
ّ
ِ
ّ
سمرومض ـمٚم٥م إردن
ويتجغم ذًمؽ
سمٛمنمو ِع اًمقطمدة اًمسقري٦م ،وُمـ ضٛمٜمٝم٤م ًمبٜم٤من،
ٌ
ىمٜمّمٚمٞم٦م ذم ؾمقري٤م أو ًمبٜم٤من ،رهمؿ وىمقف إردن جل٤مٟم٥م احلٚمٗم٤مء
أن يٙمقن ًمف
ِ
ورومض زي٤مرة إُمػم
وُمس٤ميرهت٤م ًمٚمتٍمحي٤مت اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م سمِم٠من اًمقطمدة اًمٕمرسمٞم٦م(،)60
ُمقاىمػ إردن ورؤاه اًمسٞم٤مؾمٞم٦م ُمـ صٞم ٍغ وطمدوي٦م َطمدّ ت ُمـ
ًمٚمبٜم٤من عم٤م َُم َّثٚمتف
ُ
اًمسٕمل ًمتح٘مٞم٘مٝم٤م سم٢مسم٘م٤مئٝم٤م حت٧م آٟمتداب اًمؼميٓم٤مين ،سمٞمٜمام رأت ًمبٜم٤من واًمتل سمدأت
اًمٗمرٟمزَّ ،
سم٠من ُُمست٘مبٚمٝم٤م ُمرشمبط سم٤مٓؾمت٘مالل اًمسٞم٤مد،
شمتخٚمص ُمـ آٟمتداب
ّ
أي ُمنمو ٍع وطمدوي قمريب؛
واًمتقاومؼ اًمٓم٤مئٗمل سملم ؿمٕمبٝم٤م ،وًمٞمس سم٤مٟمخراـمٝم٤م ضٛمـ ِّ
ِ
ِ
اًمتقازن ُم٤م سملم اًمٓمقائػ ،واعمرشمبط ٌّ
يمؾ
واًم٘م٤مئٛم٦م قمغم
وذًمؽ ًمٓمبٞمٕم٦م ًمبٜم٤من اًمٓم٤مئٗمٞم٦م،
ٍ
سمٕمٛمؼ ظم٤مرضمل ُمتٜم٤مىمض( ،اعمسٞمحٞمقن اعمقارٟم٦م أيمؼم ـم٤مئٗم٦م ُمسٞمحٞم٦م ُمع
ُمٜمٝم٤م
اًمٗمرٟمسٞملم ،واعمسٚمٛمقن ُمع اًمٕمٛمؼ اًمٕمريب).

 :9االطتقالل انهبىبوٍ ووالد ِة انمُثبق انىطىٍ انهبىبوٍ
وانمىقف األردوٍ:
اًمسٚمٓمتلم
سمسب٥م اًمتٜم٤مومس اًمؼميٓم٤مين اًمٗمرٟمز ذم ًمبٜم٤من وؾمقري٤م ،وم٘مد شمبٜمّ٧م يمال ُ
ُمقاىمػ ُُمتٜم٤مىمْم ً٦م ؾمٞم٤مؾمٞم ً٤م ،ومٗمل طملم أظمذت سمريٓم٤مٟمٞم٤م ُشمِمدّ د ُمـ ظمالل رئٞمس سمٕمثتٝم٤م
َ
ِ
ِ
ِ
وإجي٤مد
إقم٤مدة احلٞم٤مة اًمدؾمتقري٦م إمم اًمبالد،
رضورة
ذم اعمنمق إدوارد ؾمبػمز قمغم
ٍ
ِ
رومض ذًمؽ ،ومٗمرٟمس٤م احلُ ّرة رأت َّ
سم٠من ًمبٜم٤من همػم
أست ومرٟمس٤م قمغم
سمرعم٤من ُمٜمتخ٥مّ ،
وسمرر ديٖمقل ذًمؽ َّ
سم٠من احلرب ُم٤م زاًم٧م دائرة ،وفمروف ومرٟمس٤م
ُُمٝم ّٞم٠م ًمالؾمت٘ماللّ ،
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ٍ
ٍ
ِ
ِ
ؾمٞم٤مؾمٞم٦م ذم
ـمب٘م٦م
إجي٤مد
وؾمٕم٧م سمريٓم٤مٟمٞم٤م إمم
احلرة ٓ
ُ
شمسٛمح هل٤م سمتٜمٗمٞمذ هذه اعمٓم٤مًم٥مَ ،
ّ
ُمٓم٤مًم٥م آؾمت٘مالل ،وشمٙمقن همػم ُمرشمبٓم٦م سم٤مٟٓمتداب اًمٗمرٟمز(.)61
ًمبٜم٤من ،شمتبٜمّك
َ
ِ
اًمرهمب٦م اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م واحلَدّ ُمٜمٝم٤م ،وإسمٕم٤مد رضمؾ سمريٓم٤مٟمٞم٤م
وطم٤مول ديٖمقل ُم٘م٤موُم َ٦م
اًم٘مقي إدوارد ؾمػمز ذم سمػموت؛ ًمٜمِم٤مـمف اًمسٞم٤مد اًمٙمبػم سمدقمؿ آؾمت٘مالل اًمٚمبٜم٤مين،
عمٛمثؾ اًمٗمرٟمز وإدوارد ؾمبػمز اعمٛمثؾ اًمؼميٓم٤مين ذم
وسمرز اًمتٜم٤مومس سملم يم٤مشمرو ا ُ
ِ
ِ
واعمٓم٤مًمب٤مت اًمِمٕمبٞم٦م
ًمٚمْمٖمط اًمؼميٓم٤مين،
اٟمّم٤مقم ْ٧م
حل ّرة
سمػموت،
َ
َّ
وًمٙمـ ومرٟمس٤م ا ُ
اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م ،وض ُٕمٗم٧م ُطمججٝم٤م سمت٠مضمٞمؾ آٟمتخ٤مسم٤مت ذم ًمبٜم٤من؛ سمسب٥م احلربُُ ،م٘م٤مسمؾ
آٟمتّم٤مرات اًمٕمسٙمري٦م اًمتل ّ
طم٘م٘مٝم٤م احلٚمٗم٤مء ذم اًمٖمرب(.)62
ٍ
ؾمٞم٤مد ،ومٗمل طملم يم٤من
سمتْم٤مد
وقمٚمٞمف وم٘مد يم٤مٟم٧م إُمقر شمَسػم ذم ًمبٜم٤من وإردن
ّ
ِ
اًمٓمقائػ ذم ًمبٜم٤من ًمٚم٘مبقل سم٤محلدود
ويتٕمزز اًمتٗم٤مهؿ سملم ُخمتٚمػ
يؽمؾمخ آؾمت٘مالل
ّ
ّ
اًم٘م٤مئٛم٦م واًمقضع اًمسٞم٤مدُ ،مـ ظمالل شمقزيع اعمٙم٤مؾم٥م اًمٓم٤مئٗمٞم٦م (ا ُعمح٤مصّم٦م)َّ ،
وم٢من
ذىمل إردن ُم٤م زال حت٧م آٟمتداب ،ويدقمق إمم اًمقطمدة اًمسقري٦م ،وشم٘م٤مسمؾ
ٍ
ٍ
ورومض ومرٟمز.
ايمؽماث سمريٓم٤مين
دقمقاشمف سمٕمدم
وىمبؾ إقمالن يم٤مشمرو سم٢مقم٤مدة اًمٕمٛمؾ سم٤مًمدؾمتقر ذم ًمبٜم٤من سم٤مصمٜمل قمنم يقُم ً٤م ،دقم٤م
ِ
وطمرض ُه قمدد ُمـ
إُمػم قمبد اهلل ٓضمتامع قم٤مم ذم  5و  6آذار1999مُ ،قم٘مدَ ذم قمامن َ
اًمسقريلم (أؾمٛمقا أٟمٗمسٝمؿ سم٤معمج٤مهديـ اًم٘مدُم٤مء) ،وىمد سمح٨م اعمجتٛمٕمقن ذم ُمقىمػ
ومرٟمس٤م احلرة ُمـ ؾمقري٤م وًمبٜم٤من ،و ُىمدِّ َم ذم هذا آضمتامع ُمنموقم٤من ًمقطمدة ؾمقري٤م
ُم٘مررات اعم١ممتر اًمسقري اًمٕم٤مم اًمذي ُقم٘مد ذم  8آذار  1992م،
اًمٓمبٞمٕمٞم٦م ،اؾمتٜمدا إمم ّ
ٍ
شمْمؿ ؾمقري٤م وذىمل إردن وومٚمسٓملم
ممٚمٙم٦م قمرسمٞم٦م
ودقم٤م اعمنموع إول إمم إجي٤مد
ّ
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ّ
ويتقمم ُُمٚمٙمٝم٤م إُمػم قمبد اهلل سمـ احلسلم ،ويٙمقن ومٞمف ًمٚمبٜم٤من اًم٘مديؿ (أي
وًمبٜم٤من،
ُ
شمّم٤من ومٞمف أُم٤مين اًمٚمبٜم٤مٟمٞملم اًمقـمٜمٞم٦م".
ضمبؾ ًمبٜم٤من) إدارة ظم٤مص٦م ،و"
و ُشمٚمحظ اًمدقمقة إمم قمقدة ًمبٜم٤من اًم٘مديؿ؛ أي شمبٜمل ُُمٓم٤مًمب٤مت اًمتٞم٤مر اًم٘مقُمل
ؾمقري سملم
اًمداقمل إمم اًمقطمدة ُمع اًمداظمؾ اًمسقري ،واعمنموع اًمث٤مين هق ىمٞم٤مم احت٤مد
ّ
خيص
دول ؾمقري٦م اًمٓمبٞمٕمٞم٦م ،يرأؾمف إُمػم قمبد اهلل ،وشمٙمقن قم٤مصٛمتف دُمِمؼ ،وومٞمام ّ
ِ
اعم٤مدة اًمت٤مؾمٕم٦م ًمٚمٛمنموع أٟمَّف "ذم طم٤مًم٦م وىمقع اٟمْمامم طمٙمقُم٦م ًمبٜم٤من
ًمبٜم٤من وم٘مد ضم٤مء ذم
أو ومٚمسٓملم إمم آحت٤مد اًمسقري ُمت٠مظمر ًا أو قمغم أؾم٤مس شمٕم٤مهدي وم٘مط ،يّم٤مر إمم
شمّمديؼ ذوط وطمدود ذًمؽ آٟمْمامم ُمـ ىمبؾ جمٚمس آحت٤مد آؿمؽماقمل
(اًمتنميٕمل) ،وجمٚمس ٟمقاب احلُٙمقُم٦م اعمٜمْمٛم٦م اإلىمٚمٞمٛملّ ،
يمؾ قمغم طمدة ،صمؿ يٕمٚمـ
شمٜمٗمٞمذ ذًمؽ" ،ممّ٤م يٕمٜمل َّ
أن اعمنموقملم راقمٞم٤م اعمٓم٤مًم٥م اعم٤مروٟمٞم٦م اًم٘مديٛم٦م (آٟمٗمّم٤مًمٞم٦م)
ِ
وضمقب
وًمٙمـ اعمنموع ذم ُم٤مدشمف اًمٕم٤مذة أ ّيمدَ قمغم
سم٤مٓؾمت٘مالل قمـ اعمحٞمط اًمٕمريب،
َّ
ٍ
ِ
رهمب٦م ُمـ
سم٠مهن٤م ُض ّٛم٧م "دون
إقم٤مدة إرايض اًمسقري٦م ا ُعمٚمح٘م٦م سمجبؾ ًمبٜم٤منُ ،مبٞمٜم ً٤م َّ
احلر ًمالٟمْمامم إمم ؾمقري٤م" ،وذًمؽ ذم طم٤مل
اًمسٙم٤من" ،وأن جيري ذًمؽ "سم٤مٓؾمتٗمت٤مء ّ
اًمسٚمٓم٤مت اًمٗمرٟمسٞم٦م
"خت َ
ّٚمػ ًمبٜم٤من قمـ آٟمْمامم ًمالحت٤مد اًمسقري" ،وُمٜمٕم٧م ُ
ويتْمح ُمـ هذا اعمٜمع
واًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م ٟمنم ىمرارات ُم١ممتر قمامن ذم ًمبٜم٤من (وؾمقري٦م)(،)63
ُ
ِ
َّ
أي
اًمسٚمٓم٤مت آٟمتداسمٞم٦م مل شمسٛمح
سمتٕمزيز اًمٕمالىم٤مت سملم اًمبٚمديـ ،ورومْم٧م َّ
أن ُ

ٍ
شمِم٤مسمؽ ؾمٞم٤مد عمنموع وطمدوي.

وطمٞمٜمام أقمٚم َـ يم٤مشمرو ذم  18آذار 1999م إقم٤مدة اًمٕمٛمؾ سم٤مًمدؾمتقر ،وإًمٖم٤مء اًمتٕمٞملم
ِ
ُمٜمّم٥م اًمرئ٤مؾم٦م إمم أيقب صم٤مسم٧م()64؛ ًمٞمتقمم إضمرا َء
ًمرئٞمس اجلٛمٝمقري٦م ،وإؾمٜم٤مد
اًمٕمٛمٚمٞم٦م آٟمتخ٤مسمٞم٦م وإدارهت٤م ،رومض اًمرئٞمس أًمٗمرد ٟم٘م٤مش هذا اًم٘مرارُُ ،مٕمتؼم ًا سم٠مٟمَّف هق
ِ
ِ
َ
آطمتج٤مضم٤مت
وقمٚمٞمف مل يّمٛمد صم٤مسم٧م ذم اًمرئ٤مؾم٦م سمٗمٕمؾ
اًمنمقمٞم٦م ذم اًمبالد،
ُمـ ُيٛم ّثؾ
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اًمِمٕمبٞم٦م اًمتل اهتٛمتف سم٤مًمٓم٤مئٗمٞم٦م؛ سمِسب٥م َُمس٠مًم٦م شمقزيع ُم٘م٤مقمد جمٚمس اًمٜمقاب سملم
اعمسٚمٛملم واعمسٞمحٞملم ،وم٠مؾمٜمد ُمٜمّم٥م اًمرئ٤مؾم٦م إمم سمؽمو ـمراد( ،)65وذًمؽ ذم  91متقز
ِ
ِ
ىمٞم٤مدة ُمرطمٚم٦م آٟمتخ٤مسم٤مت.
هبدف
)66(1999؛
ِ
شمٕمٚمٞمامت إُمػم قمبد اهلل إمم
ضقء هذه إطمداث اًمسٞم٤مؾمٞم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م ،سم٘مٞم٧م
وذم
ُ
ِ
ٍ
ؾمبٞمؾ ًمتح٘مٞمؼ
قمٚمٞمف سم٤مًمٕمٛمؾ إلجي٤مد
رئٞمس احلٙمقُم٦م شمقومٞمؼ أسمق اهلدى سم٤مًمت٠ميمٞمد

ٍ
ٍ
رؾم٤مًم٦م همػم ُُم١مرظم٦م ،وًمٙمٜمَّٝم٤م ُ
شمٕمٚمٞم٘م٤مت قمغم ُمْم٤مُملم
حتٛمؾ
اًمقطمدة اًمسقري٦م ،ومٗمل
إقم٤مدة احلٞم٤مة اًمدؾمتقري٦م ذم ًمبٜم٤من (وؾمقري٦م) ،وشمتقاء ُم شمٗم٤مصٞمٚمٝم٤م ُمع ومؽمة إقم٤مدة احلٞم٤مة
ِ
وهن٤مي٦م قمٝمد طمٙمقُم٦م أسمق اهلدى اًمراسمٕم٦م ذم
اًمدؾمتقري٦م ذم ًمبٜم٤من ذم  18آذار1999م،

ِ
ُ
إقم٤مدة احلٞم٤مة
ويتٜم٤مول إُمػم ومٞمٝم٤م ُم٤م جيري ذم ًمبٜم٤من ُمـ
 18أي٤مر 1999م،
وخي٤مـم٥م ومٞمٝم٤م إُمػم رئٞمس اًمقزراء سمّمٗمتف ؾمقري ً٤م ،يرأس جمٚمس
اًمدؾمتقري٦مُ ،
ِ
سم٤محلرب
وزراء ذىمل إردن اًمذي هق ضمزء ُمـ ضمٜمقب ؾمقري٦م ،و ُُمذيمر ًا إي٤مه
ٍ
ِ
دمزئ٦م ًمسقري٦م اًمٓمبٞمٕمٞم٦م ،وظمس٤مرة اهل٤مؿمٛمٞملم
اًمٕم٤معمٞم٦م إومم وُم٤م آًم٧م إًمٞمف ُمـ
ًمٚمحج٤مز وؾمقري٦م.
وي٘مقل إُمػمُ ٓ" :مس٤م َغ ىم٤مٟمقين عمِ٤م ُأقمٚمـ ُمـ روم ِع آٟمتداب وآؾمت٘مالل ذم
أن مجٕمٞم٦م إُُمؿ همػم ُمقضمقدةَّ ،
دام َّ
وأن
ؾمقري٤م وًمبٜم٤من ،وٓ ًمٚمْمامن اًمؼميٓم٤مين ُم٤م َ
َ
وًمذًمؽ
ٟمٗمس ومرٟمس٤م،
حلرة ٓ متٚمؽ ٟمٗمس متثٞمؾ َ
ومرٟمس٤م ٟمٗمسٝم٤م حتتٚمٝم٤م أعم٤مٟمٞم٤م ،ومٗمرٟمس٤م ا ُ
سمٛمدهن٤م إرسمٕم٦م
ومال ُمس٤م َغ ىم٤مٟمقين ًمٙمؾ ُم٤م َوىمع" .ويِمػم إُمػم إمم وض ِع ًمبٜم٤من ُ
َٕمٝمدات ُمٙمامهقن ًمٚمنميػ طمسلم" ،وم٢م َّٟم ُف
سم٠مهن٤م ضٛمـ شم ّ
(وهل اعمٚمح٘م٦م سمجبؾ ًمبٜم٤من) َّ
ِ
سمريٓم٤مين واطمدٌ يدّ قمل َّ
شمٕمٝمدات
سم٠من ا ُعمدن إرسمٕم٦م وشمقاسمٕمٝم٤م مل شم ُٙمـ ضٛمـ
مل خيرج
ّ
ُمٙمامهقن" ،ويٛميض إُمػم ُمتس٤مئ ً
ال "ومٕمالم هذه اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت واإلضمراءات ُمـ هد ِم
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ِ
قمقدة احلٞم٤مة
ويٕمٚمؼ قمغم
وسمٜم٤مء اجلٛمٝمقري٤مت؟ ...وومرٟمس٤م اًمٞمقم همػم ُمقضمقدة"،
ُ
اًمدؾمتقري٦م ذم ًمبٜم٤من (وؾمقري٦م) سم٠م َّٟمف مل ينم ِ
ِ
ُمست٘مبؾ ذق إردن.
ومٞمف إمم
ُ ُ
وخيتؿ إُمػم رؾم٤مًمتف سم٠مٟمَّف أراد أن ُيٚمٗم٧م ٟمٔمر جمٚمس اًمقزراء ًمذًمؽ( ،)67ورسمام
ٓؾمتِمٕم٤مره َّ
اًمقطمدوي ٓ جيد دقم ًام سمريٓم٤مٟمٞم ً٤م قمغم ظمالف اًمتٍمحي٤مت
أن ُمنموقمف
ّ
ِ
اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م ،وهذا ي١ميمّد َّ
اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمسٞم٤مؾمٞم٦م ذم
سم٠من ذىمل إردن يم٤من ُيراىم٥م جمرى
ِ
اًمقطمدة اًمسقري٦م ،ويٛمٙمـ اًم٘مقلَّ :
إن هٜم٤مك
ًمبٜم٤من وؾمقري٦م ،ويقاصؾ شم٠ميمٞمد ُمنموع
ٍ
ًمقطمدة ؾمقري٦م ،ذم طملم يم٤مٟم٧م اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمسٞم٤مؾمٞم٦م
ظمٓم٤مسم ً٤م ؾمٞم٤مؾمٞم ً٤م أردٟمٞم ً٤م يدقمق
ِ
وشمٙمريس اًمدوًم٦م اجلٛمٝمقري٦م
واخلٓم٤مب اًمسٞم٤مد ذم ًمبٜم٤من يدقمق إمم آؾمت٘مالل
ا ُعمست٘مٚم٦م ،وذًمؽ سمدقم ٍؿ سمريٓم٤مينَّ ،
يؽمىم٥م سمحذر ٟمت٤مئ٩م اًمٕمٛمٚمٞم٦م
وأن إردن سم٘مل
ُ
اًمسٞم٤مؾمٞم٦م ،ؾم٤مقمٞم ً٤م ًمالشمّم٤مل سمسقري٦م وًمبٜم٤من ،حم٤موًٓ اؾمتٖمالل اًمٜمٗمقذ اًمؼميٓم٤مين ُرهمؿ
اًمتٜم٤مىمض اًمؼميٓم٤مين إزاء ُم ِ
س٠مًم٦م اًمٓمرح إردين اًمقطمدوي ،و ُشمِمػم ُُمذيمرة ُمـ إُمػم
َ
إمم اًمسٞمد ُمٞمٚمز ويٚمسقن اعمٜمدوب اًمؼميٓم٤مين ذم اًم٘م٤مهرة( )68إمم ؾمٕمل إُمػم ًمالشمّم٤مل
ويقضح إُمػم
سم٠مهن٤م حت٧م ىمٞم٤مدة سمريٓم٤مٟمٞم٤م اًمٕمسٙمري٦م،
ّ
سمسقري٦م وًمبٜم٤من ،وُمذيمر ًا إي٤مه َّ
ِ
ًمٚمٕمٛمؾ قمغم ُمنموع اًمقطمدة اًمسقري٦م ضٛمـ ُم٘مررات اعم١ممتر
ومٞمٝم٤م سم٠مٟمَّف يسٕمك
وقم٤مرض ً٤م ِ
قمٚمٞمف أن ُمتٜمح اًمقطمدة اًمسقري٦م
اًمسقري اًمٕم٤مم ا ُعمٕمٚمٜم٦م ذم  8آذار1992مَ ،
حت٘مؼ ُمنموقم ُف.
اًمتل يتٓمٚمع هل٤م ُمريمز ًا ًمؼميٓم٤مٟمٞم٤م وومرٟمس٤م( )69ذم طم٤مل َ
ويستدرك إُمػم قمبداهلل ِضٛمـ ُُمراؾمالشمفَّ ،
سم٠من سمريٓم٤مٟمٞم٤م مل شمَذيمر اًمقطمدة
اًمسقري٦م ضٛمـ إقمالن آؾمت٘مالل ًمسقري٦م وًمبٜم٤من ،أو شمٍميح أيدن سم٤مًمقطمدة
ويذيمر إُمػم َّ
سم٠من ًمبٜم٤من ضمز ٌء ُمـ ُمنمو ِع هدم وسمٜم٤مء اجلٛمٝمقري٤مت اًمذي
اًمٕمرسمٞم٦م(،)70
ُ
شم٘مقم سمف سمريٓم٤مٟمٞم٤م سم٤معمٜمٓم٘م٦م ُمتس٤مئ ً
ال قمـ اًمتحرك اًمسٞم٤مد وقمقدة احلٞم٤مة اًمدؾمتقري٦م
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سمٚمبٜم٤من (و ؾمقري٦م) ُرهمؿ اًمْمٕمػ اًمٗمرٟمز واًمتٕم٤مـمػ اًمؼميٓم٤مين ا ُعمٕمٚمـ ُمع اًمقطمدة
اًمٕمرسمٞم٦م (.)71
وًمٙمـ يتْمح َ
دقم٧م اًم٘مقُمٞملم ذم ؾمقري٤م وًمبٜم٤من إمم آٟمخراط
سم٠من سمريٓم٤مٟمٞم٤م َ
ِ
وسمحدود آؾمت٘مالل اًمسٞم٤مد(ً ،)72مذا يبدو َّ
أن آٟمتخ٤مسم٤مت ذم
سم٤مًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمسٞم٤مؾمٞم٦م
(ؾمقري٤م) وًمبٜم٤من ضم٤مءت يمرد همػم ُمب٤مذ قمغم ُمنموع ؾمقري٦م اًمٙمؼمى ،ظمّمقص ً٤م
ؼمر
وأٟمَّف أصم٤مر خم٤موف اًمسٚمٓم٤مت اًمٗمرٟمسٞم٦م واًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م ذم ؾمقري٦م وًمبٜم٤من ،وهذا ُم٤م ُي ّ
ُمٜمع ٟمنم شمٍميح أيدن ذم  99ؿمب٤مط 1999م ذم يمال اًمبٚمديـ ،وُمٜمع ٟمنم ُم٘مررات
ُم١ممتر قمامن(.)73
ٍ
سمرىمٞم٦م ُمـ اجلٜمرال يم٤مشمرو إمم ديٖمقل ذم  16آذار 1999م ينمح ومٞمٝم٤م اًمقضع
وذم
ختقوم٤مت اعمسٞمحٞملم
ذم ؾمقري٦م وًمبٜم٤من ،ويراه ُمٜم٘مس ًام ُمـ طمٞم٨م اعمذه٥م ،وي١م ِّيمدُ قمغم ّ
سم٠من ِ
ٍ
ًمْمؿ ُمٜم٤مـم٘مٝمؿ إمم اًمقؾمط اًمٕمريبُُ ،مب ّٞمٜم ً٤م َّ
هذه اهلقاضمس ُم٤م زاًم٧م
دم٤م َه ِّ
أي حم٤موًم٦م ِّ
ِ
ِ
ىم٤مئٛم٦م ًمدهيؿ( ،)74أي أ َّٟم ُف يرى َّ
إلقم٤مدة اعمٜم٤مـمؼ اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م
قمقدة ا ُعمٓم٤مًمب٦م
أن ه٤مضمس
ا ُعمٚمح٘م٦م إمم ؾمقري٦مُ ،م٤م زاًم٧م طم٤مرضة ،وذم هذا شم٠ميمٞمد قمغم رومض ُمِم٤مريع اًمقطمدة
اًمٕمرسمٞم٦م.
ٍم قمغم ىمٞم٤م ِم ُمنموع اًمقطمدة اًمسقري٦م ،ويرى َّ
أن ًمبٜم٤من هق ضمز ٌء
وسم٘مل إُمػم ُي ّ
ُمـ هذا اعمنموع ،وذًمؽ سم٠من ُشمٕم٤م َد إرايض اعمٚمح٘م٦م سمف ،واًمتل اقمتؼمه٤م إُمػم قمبد
ٍ
رهمب٦م ُمـ أهٚمٝم٤م(ِ ،)75وضٛمـ هذه اًمرؤي٦م
اهلل ؾمقري ً٦م سم٤مٕؾم٤مس ،و ُأحل٘م٧م دون
إردٟمٞم٦م ،وهذا اخلٓم٤مب اًمسٞم٤مد ًمٚمٛمٓم٤مًمب٤مت اًمقطمدوي٦م ًمتِمٛمؾ ًمبٜم٤من ،سمدأت
ًمٚمق ِ
ا ُعمِم٤مورات ِ
طمدة اًمٕمرسمٞم٦م ذم أيٚمقل  1999م ،واًمتل ُقم٘مدت ذم اًم٘م٤مهرةَّ ،
ومتخض
قمٜمٝم٤م سمروشمقيمقل اإلؾمٙمٜمدري٦م ،واًمذي و َّىمٕمف قمـ اجل٤مٟم٥م إردين شمقومٞمؼ أسمق اهلدى،
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وصدر سمخّمقصف سمٞم٤من سم٤معمِم٤مورات اًمتل متَّ٧م ذم اًم٘م٤مهرة ،و ُيِمٞمد سمٜمج٤مح اجلٝمقد
َ
اعمبذوًم٦م ذم مج ِع يمٚمٛم٦م إُمؿ اًمٕمرسمٞم٦م.
ِ
اًمقطمدة اًمسقري٦م ،ورأت
يتخقف ُمـ ُمنموع
ًمبٜم٤مين قمريض
وسم٘مل هٜم٤مك شمٞم٤مر
ّ
ّ
ِ
سم٠مهن٤م إؿم٤مرة رؾمٛمٞم٦م شمرُمل إمم
ضمريدة اًمبِمػم اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م سمٛمب٤مطمث٤مت اإلؾمٙمٜمدري٦م َّ
"اًمرهمب٦م ذم شمٓمقر ُمريمز ذىمل إردن إزاء ؾمقري٦م وًمبٜم٤من وومٚمسٓملم"؛ أي َّإهن٤م
قمؼمت قمـ ختقومٝم٤م ُمـ ُمنموع اًمقطمدة اًمسقري٦م ،ظمّمقص ً٤م ذم ضقء ؾمٕمل
َّ
أردين قمـ
اًمسٞم٤مؾمٞم٦م إردٟمٞم٦م ًمذًمؽ( ،)76وًمٙمـ قمغم أرض اًمقاىمع مل يٙمـ هٜم٤مك رض٤م
ّ
هذا اًمتٓمقر سم٤معمِم٤مورات اًمٕمرسمٞم٦م ،ظمّمقص ً٤م َّ
وأن ذىمل إردن دظمؾ سمٛمِم٤مورات
اجل٤مُمٕم٦م؛ أُم ً
ال سم٠من ُحي ِّ٘مؼ ُمنموقمف اًمقطمدوي( ،)77وٟمٔمر ًا ًمٕمدم اؾمت٘مرار اًمقضع
اًمسٞم٤مد ذم ًمبٜم٤من؛ سمسب٥م اًمٍماع اًمؼميٓم٤مين اًمٗمرٟمز ،ودور اًمقزير اًمؼميٓم٤مين
ِ
آٟمتخ٤مسم٤مت
اعمٗمقض ذم ًمبٜم٤من وؾمقري٦م إدوارد ؾمبػمز ،واًمذي أؾمٝمؿ ذم إضمراء
ّ
اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م دون ٍ
رهمب٦م ومرٟمسٞم٦م سمذًمؽ ،وًمدوره سمٛمس٠مًم٦م شمقزيع ُم٘م٤مقمد جمٚمس اًمٜمقاب قمغم
اًمٓمقائػ اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م ،سمام يْمع طمدّ ًا ًمٚمٜمٗمقذ اًمٗمرٟمز ،و َُم ْـ ُيٛم ِّثٚمف قمؼم دقمؿ وصقل
ً
إض٤موم٦م إمم
ؾمٞم٤مؾمٞملم ًمبٜم٤مٟمٞملم أىمقي٤مء إمم اًمؼمعم٤من ُمـ ُمٕم٤مريض آٟمتداب اًمٗمرٟمز(،)78
ِ
ُمقىمػ ُمسٚمٛمل ًمبٜم٤من ،وإىمب٤مهلؿ قمغم شمثبٞم٧م دقم٤مئؿ اًمٙمٞم٤من اًمٚمبٜم٤مين،
اًمتحق ِل اًمٙمبػم ذم
ّ

شمزاُمـ ُمع
وؾمٕمٞمٝمؿ ٓؾمتٛمراري٦م اًمدوًم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م ذم ؿمٙمٚمٝم٤م احل٤مزم ،ذم شمبدّ ٍل ؾمٞم٤مد
َ
ِ
ازدي٤مد اًمٜمٗمقذ اًمؼميٓم٤مين اًمداقمؿ هلذا اًمتقضمف( ،)79وم٘مد ضم٤مءت آٟمتخ٤مسم٤مت اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م
ِ
سم٠مصح٤مب اًمتقا ُومؼ قمغم اًمدوًم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م واؾمت٘مالهل٤م.
ومٜمتٞمج٦م شمّمقي٧م ضمٚمس٦م  91أيٚمقل 1999م عمجٚمس اًمٜمقاب ،أؾمٗمرت قمـ ومقز

سمِم٤مرة اخلقري وطمّمقًمف قمغم ( )99صقشم ً٤م ُم٘م٤مسمؾ ( )9أوراق سمٞمْم٤مء ،وشمٖم ّٞم٥م ()8
ٟمقاب ،أسمرزهؿ ُمٜم٤مومسف اًمسٞم٤مد اًمت٘مٚمٞمدي إُمٞمؾ إدة واعمتح٤مًمػ ُمع ومرٟمس٤م ،وىمد
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اظمت٤مر اخلقري ري٤مض اًمّمٚمح رئٞمس ً٤م ًمٚمقزراء ذم  95أيٚمقل 1999م ،وسمدأت ذم
شم٤مريخ ًمبٜم٤من ُمرطمٚم ً٦م ضمديدة ُؾم ِّٛمٞم٧م "اًمٕمٝمد آؾمت٘مالزم" ،يم٤مٟم٧م أسمرز ُمالحمٝم٤م:
ٍ
يمٜمتٞمج٦م ٓشمٗم٤مق سملم اخلقري (اعمسٞمحل)
اعمٞمث٤مق اًمقـمٜمل اًمٚمبٜم٤مين ،واًمذي ضم٤مء
اعمٗمقض (اعمٛم ّثؾ) اًمٗمرٟمز ذم
واًمّمٚمح (اعمسٚمؿ) ،وُمٜمذ اًمبداي٦م دم٤مهؾ يمالمه٤م ّ
اظمتٞم٤مرهؿ أقمْم٤مء احلٙمقُم٦م أو قمرض ظمٓم٤مسم٤مهتؿ ِ
قمٚمٞمف ىمبؾ إًم٘م٤مءه٤م( ،)80وذًمؽ قمغم
ِ
اًمٕم٤مدة ا ُعمتّبٕم٦م ُمٜمذ أي٤مم آٟمتداب اًمٗمرٟمز.
همػم

ويم٤مٟم٧م هذه اًمٜمتٞمج٦م ًمالٟمتخ٤مسم٤مت اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م (وذم ؾمقري٦م اًمٙمتٚم٦م اًمقـمٜمٞم٦م أيْم ً٤م)
ً
رضسم٦م عمنموع ؾمقري٦م اًمٙمؼمى ،اًمذي شمبٜمَّتف إردن ذم سمرٟم٤مجمٝم٤م اًمسٞم٤مد ،إن مل يٙمـ
ُمبدأ إضمراء آٟمتخ٤مسم٤مت ذم ٍ
ومؽمة ُم٤م زال ومٞمٝم٤م ذىمل إردن حت٧م آٟمتداب اًمؼميٓم٤مين
ضمزء ًا ُمـ اًمر ِّد قمغم اعمنموع إردين ،ظمّمقص ً٤م َّ
وأن اخلقري واًمّمٚمح ُمـ
اعمٕم٤مرضلم عمنموع ؾمقري٦م اًمٙمؼمى( ،)81ومبِم٤مرة اخلقري ُُمٚمتزم سمٚمبٜم٤من اًمٙمبػم،
ً
إض٤موم٦م عمقىمٗمف
وُم١مُمـ سم٤مًمٜمٔم٤مم اًمسٞم٤مد اجلٛمٝمقري،
وضٛمـ طمدود قم٤مم 1992م،
ٌ
اًمسٞم٤مد اًمرا ومض ًمٚمسٞم٤مدة اًمٗمرٟمسٞم٦م ،واًمداقمل إمم أن ي٠مظمذ ًمبٜم٤من ُمقىمٕمف اًمٓمبٞمٕمل ذم
وؾمٓمف اًمٕمريب واإلؾمالُمل(.)82
وسم٤معم٘م٤مسمؾ َّ
وم٢من ري٤مض اًمّمٚمح يتبٜمّك ُمقىمػ اًمٓم٤مئٗم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمذي شمٜم٤مزل قمـ
ُمٓمٚمبٝم٤م سم٤مًمقطمدة ُمع اًمداظمؾ اًمسقريُ ،م٘م٤مسمؾ ختكم اًمٓم٤مئٗم٦م اعمسٞمحٞم٦م قمـ ُمٓمٚم٥م
احلامي٦م اًمٗمرٟمسٞم٦م ،وشمرسمٓمف قم ٌ
الىم٦م سمرضم٤مل اًمٙمتٚم٦م اًمقـمٜمٞم٦م اًمسقري٦م اًمراومْملم عمنموع
ؾمقري٤م اًمٙمؼمى ،وضم٤مء هذا اًمتٕم٤مون ذم ُمٓمٚمع اًمٕمٝمد آؾمت٘مالزم يمدا ٍع ًمٚمحٗم٤مظ قمغم
ًمبٜم٤من سمحدود ( ،)1992وٟمٔم٤مم ًمبٜم٤من اًمسٞم٤مد ( ،)83وهذا اعمٞمث٤مق (أو اًمتٗم٤مهؿ) سملم
رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م ورئٞمس احلٙمقُم٦م سمدقم ٍؿ ظم٤مرضمل ،طمٞم٨م طمٔمل سمدقم ٍؿ قمريب ُمـ
ىمبؾ اعمٛمٚمٙم٦م اعمٍمي٦م (وسمرز اًمتٜم٤مومس اعمٍمي إردين) ودقم ٍؿ سمريٓم٤مين ،مم٤م أؾمٝمؿ ذم
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ِ
ؾمٞم٤مؾم٦م ًمبٜم٤من اخل٤مرضمٞم٦م اًمتل رومْم٧م اعمِم٤مريع اًمقطمدوي٦م اًمٕمرسمٞم٦م ،اًمتل ُمـ
صٞم٤مهم٦م
ٖمػم ذم طمدوده٤م ،وأسمرزه٤مُ :منموع ؾمقري٦م اًمٙمؼمى.
ؿم٠مهن٤م أن ُشم ِّ َ
وىمد دقمٛم٧م سمريٓم٤مٟمٞم٤م ؾمٞم٤مؾم٦م آؾمت٘مالل اًمت٤مم ذم ًمبٜم٤من ُُم٘م٤مسمؾ دقمقهت٤م إمم احلٗم٤مظ
قمغم اهلدوء ذم ذىمل إردن ،وضمقهر اعمٞمث٤مق اًمقـمٜمل اًمٚمبٜم٤مين اًمذي هق قمب٤مرة قمـ
آشمٗم٤مق سملم اخلقري واًمّمٚمح ،هق احلٗم٤مظ قمغم اًمٙمٞم٤من اًمٚمبٜم٤مين سمقضٕمف اًمسٞم٤مد
واجلٖمراذم( ،)84ظمالل هذه اعمرطمٚم٦م سمرز اًمتٜم٤مىمض ذم اًمسٞم٤مؾم٦م اخل٤مرضمٞم٦م ًمٙمال اًمبٚمديـ
سملم آؾمت٘مالل وشمٙمريسف ،واًمدقمقة إردٟمٞم٦م ًمٚمقطمدة.

 :5انمُثبق انىطىٍ انهبىبوٍ وانظُبطت انخبرجُت انهبىبوُت
فٍ عهذ االطتقالل:
ِ
وم٢مهن٤م شمتّْمح ُمـ ظمالل ىمراءة
سم٤مًمٜمسب٦م ًمٚمسٞم٤مؾم٦م اخل٤مرضمٞم٦م ًمٚمبٜم٤من ذم هذه اًمٗمؽمةَّ ،
سمٞم٤من طمٙمقُم٦م ري٤مض اًمّمٚمح اًمقزاري ،واًمذي شم٘مدَّ ُم٧م سمف إمم جمٚمس اًمٜمقاب سمت٤مريخ
ِ
َ
 7شمنميـ أول 1999مَّ ،
اخل٤مرضمٞم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م وضٕم٧م أؾمس شمٕم٤مُمٚمٝم٤م
اًمسٞم٤مؾم٦م
أن
ِ
أؾم٤مس آطمؽما ِم
وقمالىمتٝم٤م ُمع اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م وآؾمتٕمامري٦م (ومرٟمس٤م وسمريٓم٤مٟمٞم٤م) قمغم
اعمتب٤مدلَّ ،
وأن اًمسٞم٤مؾم٦م اخل٤مرضمٞم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م ُمع اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م هل قمغم أؾم٤مس
"اطمؽمام اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م ٓؾمت٘مالل ًمبٜم٤من وؾمٞم٤مدشمف اًمت٤مُم٦م" ،واطمؽمام طمدوده
ٍ
َ
احل٤مرضةُ ،م١ميمِّدة " َّ
وضمف قمريب يستسٞمغ اخلػم اًمٜم٤مومع ُمـ طمْم٤مرة
ًمبٜم٤من ذو
أن
اًمٖمرب".
ويذيمر اًمبٞم٤من َّ
سم٠من ًمبٜم٤من ٓ يريد أن يٙمقن ُُمست٘مر ًا ًمالؾمتٕمامر ،واًمٕمرب ٓ
ممر ًا ،وهبذا أيمَّدت اًمسٞم٤مؾم٦م اخل٤مرضمٞم٦م ًمٚمبٜم٤من اؾمت٘مالل ًمبٜم٤من اًمت٤مم،
يريدوٟمف إًمٞمٝمؿ ّ
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واًمتٕم٤مون ُمع اًمبٚمدان اًمٕمرسمٞم٦م وومؼ ُمٞمث٤مق ضم٤مُمٕم٦م اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م( ،)85أي إٟمَّف ُطمدِّ د
أؾمٚمقب اًمٕمٛمؾ اًمسٞم٤مد اخل٤مرضمل ًمٚمبٜم٤من سم٤مٓؾمت٘مالل واًمتٕم٤مون ُمع اًمبالد اًمٕمرسمٞم٦م
قمغم أؾم٤مس ذًمؽ( ،)86وأقمٚمـ ري٤مض اًمّمٚمح ذم ظمٓم٤مسمف اعمب٤مذة سمت٠مؾمٞمس اًمتٛمثٞمؾ
اخل٤مرضمل.
وسمٞمٜمام سمدأت ُمالُمح إزُم٦م سم٤مًمتِمٙمّؾ ُم٤م سملم احلٙمقُم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م وا ُعمٗمقض ّٞم٦م
ٍ
سمِمٙمؾ ي٘ميض
اًمٗمرٟمسٞم٦م اًمتل أقمٚمٜم٧م قمـ قمدم ُمقاوم٘متٝم٤م قمغم شمٕمديؾ اًمدؾمتقر اًمٚمبٜم٤مين
قمغم ُمٔم٤مهر اًمٜمٗمقذ اًمٗمرٟمز ،وذًمؽ سم٢مقمالن ضم٤من هٚمٚمق (ٟ )G Helluم٤مئ٥م اعمٜمدوب
اًمٗمرٟمز (يم٤مشمرو يم٤من ذم زي٤مرة حلٙمقُم٦م ومرٟمس٤م احلرة سم٤مجلزائر)َّ ،
أن ؾمٚمٓم٦م آٟمتداب
أي شمٕمديالت دؾمتقري٦م ُمـ ؿم٠مهن٤م اًم٘مْم٤مء قمغم
سم٤مىمٞم٦م ،وٓ شمرىض ومرٟمس٤م احلرة قمـ ِّ
اًمٜمٗمقذ اًمٗمرٟمز ذم ًمبٜم٤من(.)87
أصدر جمٚمس اًمقزراء إردين ىمرار ًا ذم  9شمنميـ اًمث٤مين 1999م ،وضم٤مء ومٞمف "ًم٘مد
َ

ُأًم٘مل آٟمتداب قمـ ؾمقري٦م وًمبٜم٤من ،و ُأقمٚمـ اؾمت٘مالهل٤م ،وٟم٤مل يمؾ ُمٜمٝمام ؾمٞم٤مدشمف اًمت٤مُم٦م،
ِ
ِ
ُ
ًمتٛمثٞمٚمف اًمدُ سمٚمقُم٤مد ،وُم٤م زال ذق
يتخذ اإلضمراءات
اًمدول وسمدأ
وشمٚم٘مك اقمؽماف
إردن حت٧م آٟمتداب ،و ُيٓم٤مًم٥م اًم٘مرار سم٢مًمٖم٤مء آٟمتداب قمـ ذق إردن ،وُمٜمحف
آؾمت٘مالل واًمسٞم٤مدة ُأؾمق ًة سمسقري٦م وًمبٜم٤من ،ومتتٕم ُف سمحؼ اًمتٛمثٞمؾ اًمدسمٚمقُم٤مد
ِ
ُمرشمب٦م اًمبالد اعمست٘مٚم٦م"( ،)88سم٤معم٘م٤مسمؾ يم٤مٟم٧م إزُم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م ذم
واًم٘مٜمّمكم؛ ًمٞمٙمقن ذم
ـمري٘مٝم٤م إمم اًمتٗمجر طمٞمٜمام شم٘مدَّ ُم٧م احلٙمقُم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م ذم ( 8شمنميـ اًمث٤مين1999م) إمم
ٍ
سمتٕمديالت دؾمتقري٦م شمٜمٝمل اعمقاد اًمتل دمٕمؾ ُمـ آٟمتداب اًمٗمرٟمز
جمٚمس اًمٜمقاب
ِ
ُمرضمٕمٞم٦م ذم إدارهت٤م ًمٚمدوًم٦م ،طمٞم٨م يم٤من اًمدؾمتقر اًمٚمبٜم٤مين ذم ٍ
ُمقاده يٛمٜمح
يمثػم ُمـ
ٍ
صالطمٞم٤مت يمبػمة ٟم٤مفمٛم٦م ًمٚمٕمالىم٦م ُمع اًمدوًم٦م
آٟمتداب قمؼم ا ُعمٗمقضٞم٦م اًمٗمرٟمسٞم٦م

ِ
هذه اخلُٓمقة سم٤مقمتامد احلٙمقُم٦م قمغم اًمت٠ميٞمد اًمِمٕمبل واًمدقمؿ
اعمٜمتدسم٦م ،ويم٤مٟم٧م
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ً
قمٛمٚمٞم٦م ًمتح٘مٞمؼ آؾمت٘مالل اًمٗمٕمكم ،طمٞم٨م واومؼ جمٚمس اًمٜمقاب
اًمؼميٓم٤مين واًمٕمريب
قمغم اًمتٕمديالت اًمت٤مرخيٞم٦م سم٢ممج٤مع (ٟ )98م٤مئب ً٤م ،واُمتٜم٤مع ٟم٤مئبلم واٟمسح٤مب اصمٜملم
آظمريـ(.)89
شمٗمجرت إزُم٦م اًمسٞم٤مؾمٞم٦م اًمتل أؾمٗمرت قمـ حت٘مٞمؼ آؾمت٘مالل اًمٚمبٜم٤مين
وطمٞمٜمام َّ
اًمت٤مم سم٘مٞم٤مم اًمسٚمٓم٤مت اًمٗمرٟمسٞم٦م ،سم٤مقمت٘م٤مل اًمرئٞمس اخلقري ورئٞمس وزرائف وقمدد ُمـ
أقمْم٤مء احلٙمقُم٦م ،وذًمؽ ذم  19شمنميـ اًمث٤مين 1999م ،وُمٕمٚمٜم ً٦م َّ
أن اًمتٕمديالت
ّ
وطمؾ اعمجٚمس اًمٜمٞم٤ميب وشم٘مٞمٞمد اًمدؾمتقر (َّ ،)90
وم٢من ر ّدة اًمٗمٕمؾ
اًمدؾمتقري٦م ٓهمٞم٦م،
إردٟمٞم٦م قمغم ُمٕمريم٦م آؾمت٘مالل اًمٚمبٜم٤مين ،اعمتٛمثٚم٦م سمسجـ اًمرئٞمس اخلقري ورئٞمس
سمٛمس٤مٟمدة إُمػم قمبد اهلل ًمٚمسٞم٤مؾم٦م
وزرائف ري٤مض اًمّمٚمح ،وسمٕمض اًمقزراء ،مت َّثٚم٧م ُ
اًمٕمرسمٞم٦م واًمدوًمٞم٦م ،واًمتل وىمٗم٧م سمقضمف ومرٟمس٤م ذم ىمراره٤م ،وـم٤مًمب٧م سم٤مإلومراج قمـ
ِ
وُمٜمح ًمبٜم٤من صالطمٞم٤مشمف اًمدؾمتقري٦م ،سمٛمقضم٥م إقمالن آؾمت٘مالل ،وقمغم
اعمقىمقوملم،
ُمدار أي٤مم إزُم٦م ،واًمتل اُمتدّ ت ُمـ  11إمم  99شمنميـ اًمث٤مين  1999مُ ،يٛمٙمـ رصد
اعمقىمػ إردين ُمـ ظمالل:
 1ـ ىمدّ ُم٧م احلٙمقُم٦م إردٟمٞم٦م ذم  15شمنميـ اًمث٤مين 1999م ،إمم احلُٙمقُمتلم
اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م وإُمريٙمٞم٦م واًمٚمجٜم٦م اًمٗمرٟمسٞم٦م ذم اجلزائر ،اطمتج٤مضم ً٤م ؿمديد اًمٚمٝمج٦م قمغم
وىمع ذم ًمبٜم٤من ،وآقمتداءات قمغم ؾمٞم٤مدة اجلٛمٝمقري٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦مُ ،مٕمتؼم ًا إ ّي٤مه ُمٜم٤مومٞم ً٤م
ُم٤م َ
ٍ
واقمؽمف سمف ُمـ
ُ
سمْمامٟمف سمريٓم٤مٟمٞم٦م،
ًمٚمٛمب٤مدىء اًمديٛم٘مراـمٞم٦م وآؾمت٘مالل اًمذي ُأقمٚمـ
ً
ـم٤مًمب٦م اًمٕمٛمؾ قمغم شمالذم هذا احلٞمػ ،وإقم٤مدة إُمقر ذم ًمبٜم٤من إمم
ىمبؾ اًمدوًم٦م احلٚمٞمٗم٦م،
طم٤مًمتٝم٤م اًمٓمبٞمٕمٞم٦م(.)91
 9ـ أرؾمؾ إُمػم إمم ُمٗمتل اجلٛمٝمقري٦م (حمٛمد شمقومٞمؼ ظم٤مًمد) ذم  91شمنميـ اًمث٤مين
سمرؾم٤مًم٦م يب ِّٚمٖمف ومٞمٝم٤م ُمقاؾم٤مشمف ًمرضم٤مل اًمدوًم٦م اعمٕمت٘مٚملم ،وُمِمػم ًا ِ
ٍ
إًمٞمف سم٘مرب
1999م،
ُ
اإلومراج قمٜمٝمؿ ،وُمتٓمٚمٕم ً٤م إمم إىم٤مُم٦م قمالىم٦م سملم اًمبٚمديـ(.)92
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وهذا ُم٤م ي١مذ إمم َّ
أن إردن وىمػ جل٤مٟم٥م اًمسٕمل اًمٚمبٜم٤مين ًمٜمٞمؾ آؾمت٘مالل،
واًمذي شمقاصؾ سمٕمد اإلومراج قمـ اًمرئٞمس اخلقري ورئٞمس وزرائف ،طمٞم٨م ىم٤مم إُمػم
ٍ
يمٛمقومد ُمـ ىمبٚمف وقمغم رأس
قمبد اهلل سم٢ميٗم٤مد ه٤مؿمؿ ظمػم( )93رئٞمس اًمديقان إُمػمي،
وومد أردين رؾمٛمل ،ىم٤مسمؾ سمِم٤مرة اخلقري وري٤مض اًمّمٚمحُ ،مٝمٜمئ ً٤م سمٕمقدهتؿ إمم احلٙمؿ
واؾمتئٜم٤مف احلٞم٤مة اًمدؾمتقري٦م ذم اًمبالد( ،)94وىمد ىم٤مسمؾ اًمقومد أيْم ً٤م اًمبٓمريرك اعم٤مروين،
دمٛمٕم٧م أُم٤مم داره ،إض٤موم٦م عم٘م٤مسمٚمتٝمؿ
وىمرئ٧م رؾم٤مًم٦م ُمـ إُمػم إًمٞمف أُم٤مم احلِمقد اًمتل ّ
ُمٗمتل اجلٛمٝمقري٦م( ،)95واًمتحرك إردين يِمػم إمم أٟمَّف يم٤من يسػم ضٛمـ ُمس٤مٟمدة
اًمتحرك واًمتقاصؾ ُمع خمتٚمػ
اعمٓم٤مًم٥م اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مٓؾمت٘مالل ،وسمٛم٘مدرشمف قمغم
ّ
ِ
اًمٕمالىم٤مت ُمٕمٝم٤م
ُمٙمقٟم٤مت اًمدوًم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م وُمرضمٕمٞم٤مهت٤م اًمٓم٤مئٗمٞم٦م ،وؾمٕمك إلىم٤مُم٦م
ُمدريم ً٤م ًمت٠مصمػمه٤م اًمٙمبػم ذم جمتٛمع ًمبٜم٤من اًمٓم٤مئٗمل ،وشمالوة رؾم٤مًم٦م إُمػم أُم٤مم احلِمقد
أُم٤مم دار اًمبٓمريرك ،وإُمػم قمبد اهلل زقمٞمؿ ُمسٚمؿ يدقمق عمنموع وطمدوي يرومْمف
اعمقارٟم٦م؛ ًمٙمقهنؿ أيمؼم اًمٓمقائػ اعمستٗمٞمدة ُمـ ًمبٜم٤من اًمٙمبػم ،يٕمٜمل َّ
أن اًمٕمالىم٦م سملم
ِ
ً
ً
وؿمٕمبٞم٦م روطم ّٞم٦م ،مل شمت٠م ّصمر سم٘مدر يمبػم سمسب٥م ـمرح
رؾمٛمٞم٦م
واًمزقم٤مُم٤مت اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م
إُمػم
إردن اًمقطمدوي ،ورسمام يٕمقد ذًمؽ إمم إدراك اًمٚمبٜم٤مٟمٞملم َقمدم اعم٘مدرة قمغم شمٜمٗمٞمذ
اعمنموع ،أو شم٘مديرهؿ ًمدور إردن ذم وىمقومف جل٤مٟمبٝمؿ ذم أزُمتف ،واًمذي شمٜم٤مهمؿ ُمع
وقمؼم قمٜمف جمٚمس اًمٜمقاب اًمٚمبٜم٤مين ذم  1يم٤مٟمقن
اًمرأي اًمٕم٤مم اًمٕمريب واعمقىمػ اًمرؾمٛملَ َّ ،
ِ
أول 1999م ،سمِ ُِم ِ
ؿمٙمره جلٛمٞمع اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م اًمتل
ٙمره ًمٚمٛمقىمػ إردين ذم ؾمٞم٤مق
وىمٗم٧م جل٤مٟم٥م ًمبٜم٤من ،وذم ظمٓم٤مب ري٤مض اًمّمٚمح ذم جمٚمس اًمٜمقاب سمٕمد اإلومراج قمٜمف
وأقمْم٤مء احلٙمقُم٦م وسمداي٦م آؾمت٘مالل اًمٗمٕمكم ًمٚمبٜم٤من ،وم٘مد َؿمٙمر اًمٕمرب مجٞمٕم ً٤م
ٕمؼم قمـ ؿمٕمقرٟم٤م" ًمّم٤مطم٥م اًمسٛمق
وذىمل إردن ُمـ ضٛمٜمٝمؿ ،سم٘مقًمف" :ويمٞمػ ُٟم ّ

أُمػم ذىمل إردن وطمٙمقُمتف واًمِمٕم٥م إردين ،وُمٕمرسم ً٤م قمـ قمٔمٞمؿ اُمتٜم٤مٟمف هلذا
اعمقىمػ(.)96
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ًمٚمخدُم٤مت اًمٓمالسمٞم٦م ،قمامن 1999 ،م ،ص  ،199وؾمٞمِم٤مر ٓطم٘م ً٤م :احلج٤مج ،اًمتٓمقر.
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( )6احلج٤مج ،اًمتٓمقر اًمت٤مرخيل ،ص .199
( :)7اًمبخٞم٧م ،وصم٤مئؼ ،م  ،9ص  ،995وصمٞم٘م٦م رىمؿ ( )629 – 71( )199ذم رؾم٤مًم٦م ُمـ إُمػم إمم اعمٕمتٛمد
اًمؼميٓم٤مين
( )8ضمريدة اًمبِمػم ،ع ،1999/9/15 ،5899 :ص.9
( )9ضمريدة اًمبِمػم ،ع 1999/2/7 ،5999 :م ،ص .9
()p.201 (fo226/274 ،p.200 (fo226/274) ،Droze comm )10
( )11اًمبِمػم ،ع1999/9/9 ،5895 :م ،ص 5؛ إردن ،ع 1999/9/99 ،897 :م ،ص .1
( )12اخلقٟمدً ،مبٜم٤من ،ص  – 156ص 157؛ اًمبٞمٓم٤مر ،شمٓمقر ،ص .9
( )13اجلزيرة ،ع ،1999/19/15 ،995 :ص .9
( )14اجلزيرة ،ع ،1992/9/97 ،972 :ص ،9اًمبِمػم 1992/5/6م ،ع ،6286ص.5
( )15اجلزيرة ،ع 1992 / 9 / 92 ،971 :م ،ص ،5اًمبِمػم ،ع 1992/ 5/18 ،6921 :م ،ص ،9اٟمٔمر:
ٟمجالء ؾمٕمٞمد ُمٙم٤مويُ ،منموع ؾمقري٦م اًمٙمؼمى :دراؾم٦م ذم أطمد ُمنموقم٤مت اًمقطمدة اًمٕمرسمٞم٦م ذم
اًمٜمّمػ إول ُمـ اًم٘مرن اًمٕمنميـُ ،مريمز دراؾم٤مت اًمقطمدة اًمٕمرسمٞم٦م ،سمػموت9212 ،م ،ص،79
ٓطم٘م ً٤مُ :مٙم٤مويُ ،منموع.
( )16اخلقٟمدً ،مبٜم٤من اعمٕم٤مس ،ص  ،159اًمبٞمٓم٤مر ،شمٓمقر ،ص  + 9ص .97
( )17اًمبٞمٓم٤مر ،شمٓمقر ،ص  + 19ص.97
( )18اًمٗمرد ٟم٘مــ٤مش :راضمع اًمٗمّمؾ إول ٟمِم٠مة ًمبٜم٤من.
()19اًمّمٚمحً ،مبٜم٤من اًمٕمب٨م ،ص 69

( )20اًمبخٞم٧م ،اًمقصم٤مئؼ ،م ،9ص  ،999-998اًمبٞمٓم٤مر ،شمٓمقر ،ص.197
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( :)21حم٤مومٔم٦مُ ،مقىمػ ،ص ،999ؾمٞمؾ ،ري٤مض ،ص .998-997
( )22حم٤مومٔم٦م ،اًمٗمٙمر ،ج ،9ص.572
( )23اعمرضمع اًمس٤مسمؼ ،ص.519-579
( )24وصمٞم٘م٦م رىمؿ ( )98/1/9/96حمٗمقفم٦م ذم دائرة اعمٙمتب٦م اًمقـمٜمٞم٦م وهل يمت٤مب ص٤مدر قمـ وزير اًمدوم٤مع
سمٛمراىمب٦م اعمتقضمٝملم ًمسقري٦م وًمبٜم٤من.
( )25وصم٤مئؼ دائرة اعمٙمتب٦م اًمقـمٜمٞم٦م رىمؿ ()12/1/8/98( ،)19/1/9/96( ،)99/1/9/ 96
( )26قمّم٤مم يمامل ظمٚمٞمٗمفُ ،مـ اعمٞمث٤مق اًمقـمٜمل اًمٚمبٜم٤مين إمم اجلالء ،سمػموت 1989 ،م ،ص ٓ ،99طم٘م ً٤م،
ظمٚمٞمٗم٦مُ ،مـ اعمٞمث٤مق ،حم٤مومٔم٦م ،اًمٕمالىم٤مت ،ص .129 -128
( )27ؾمٞمؾ ،ري٤مض ،ص ،995سمٞمْمقن ،ري٤مض ،ص.189
( )28ضمقن يمٚمقب ،ىمّم٦م اجلٞمش اًمٕمريب ،شمرمج٦م أمحد قمقيدي اًمٕمب٤مدي ،وزارة اًمث٘م٤موم٦م ،قمامن ،1986 ،ص
 – 995ص ٓ ،996طم٘م ً٤م :يمٚمقب ،ىمّم٦م ،حم٤مومٔم٦م ،اًمٕمالىم٤مت ،ص  ،129حم٤مومٔم٦م ،اًمٗمٙمر ،ص -579
.579
( )29حم٤مومٔم٦م ،اًمٕمالىم٤مت ،ص.129
( )30ظمٚمٞمٗم٦مُ ،مـ اعمٞمث٤مق ،ص ،99اًمبٞمٓم٤مر ،شمٓمقر ،ص  ،198ه٤مدي طمسـ قمٚمٞمقي ،آدم٤مه٤مت اًمقطمدوي٦م
ذم اًمٗمٙمر اًم٘مقُمل اًمٕمريب اعمنمىمل (1959 -1918م)ُ ،مريمز دراؾم٤مت اًمقطمدة اًمٕمرسمٞم٦م ،سمػموت،
 9222م ،ص ٓ ،187 – 185طم٘م ً٤م :قمٚمٞمقي ،آدم٤مه٤مت.
( )31ؾمٞمؾ ،ري٤مض ،ص .996
( )32اًمبخٞم٧م ،وصم٤مئؼ ،م ،9ص.979
( )33اًمبخٞم٧م ،ص  ،989وصمٞم٘م٦م رىمؿ (169هـ) ( ،)919 -98اًمبخٞم٧م ،ص  ،982وصمٞم٘م٦م رىمؿ (169ز)
(.)87-59
( )34قمبد اعمٜمٕمؿ اًمروم٤مقمل ،إُمقاج ،وزارة اًمث٘م٤موم٦م ،قمامن9221،م ،ص  ،89وؾمٞمِم٤مر ٓطم٘م ً٤م :اًمروم٤مقمل،
إُمقاج ،اًمبخٞم٧م ،وصم٤مئؼ م ،9ص.921
( )35حم٤مومٔم٦م ،اًمٕمالىم٤مت ،ص ،119اًمبٞمٓم٤مر ،شمٓمقر ،شمٓمقر ،ص  ،95 -99يمٚمقب ،ىمّم٦م ،ص.929 - 927
( )36قمٞمسك ،اًمٕمالىم٤مت ،ص ،192اًمبٞمٓم٤مر ،شمٓمقر ،صً ،91مٚمٛمزيد :سمٞم٤مر زي٤مدة ،اًمت٤مريخ اًمدسمٚمقُم٤مد
ٓؾمت٘مالل ًمبٜم٤من ،سمػموت 1969 ،م ،ص – 98ص + 99ص ٓ ،199طم٘م ً٤م :زي٤مدة ،اًمت٤مريخ.
( )37اًمّمٚمحً ،مبٜم٤من اًمٕمب٨م ،ص ،72سمٞمْمقن ،ري٤مض ،ص.169-169
( )38اًمبخٞم٧م ،اًمقصم٤مئؼ ،م 161( ،9ز) ،حم٤مومٔم٦م ،اًمٗمٙمر ،ج ،9ص .582 -578
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( )39حم٤مومٔم٦م ،ومٙمر ،ج ،9ص.581
( )40اًمبِمػم ،1991/7/16 ،ص ،1ص ،9ظمٚمٞمٗم٦مُ ،مـ اعمٞمث٤مق ،ص ،99زي٤مدة ،شم٤مريخ ،ص.99
( )41حم٤مومٔم٦م ،قمالىم٤مت ،ص.989
( )42حم٤مومٔم٦م ،اًمٕمالىم٤مت ،ص.989
( )43اًمبِمػم ،ع1991/7/17 ،5929:م ،ص.1
( )44اًمبِمػم ،ع ،1991/7 /92 ،599 :ص.1
( )45اخلقٟمدً ،مبٜم٤من اعمٕم٤مس ،ص ،159هذا آؾمت٘مالل اًمث٤مين ًمٚمبٜم٤من قمغم اقمتب٤مر َّ
أن إقمالن همقرو ذم
1992/9/1م هق آؾمت٘مالل إول.
( )46اًمبِمػم ،ع  ،1991 / 7 /92 ،5999ص.1
( )47اعمّمدر اًمس٤مسمؼ1991 / 19/ 92 ،م ،ع  ،6597ص.1
( )48اعمّمدر اًمس٤مسمؼ1991 /19/91 ،م ،ع  ،6597ص.1
( )49اًمبٞمٓم٤مر ،شمٓمقر ،ص .99 -99
( )50اًمبخٞم٧م ،وصم٤مئؼ ،م ،9ص )87-97( )169( 986
( )51حم٤مومٔم٦م ،ومٙمر ،ج ،9ص ،597-599اًمبٞمٓم٤مر ،اًمتٓمقر ،ص.192
( )52اًمبخٞم٧م ،اًمقصم٤مئؼ ،م ،9ص ،189-176ص  – 929ص  ،925همري٥م ،شم٤مريخ ،ص .969
( )53اًمبخٞم٧م ،وصم٤مئؼ ،م ،9ص.925
( )54رزقُ ،مقىمػ ،ظمٚمٞمٗم٦مُ ،مـ اعمٞمث٤مق ،ص.92
( )55اٟمٔمر :اًمبخٞم٧م ،اًمقصم٤مئؼ ،م  ،9ص.991
( )56اخلقٟمدً ،مبٜم٤من ،ص ،161-162سمٞمْمقن ،ري٤مض ،صً ،172مٚمٛمزيد :ومريد اخل٤مزن ،اعمٞمث٤مق اًمقـمٜمل
اًمٚمبٜم٤مين ذم أسمٕم٤مده اًمداظمٚمٞم٦م واخل٤مرضمٞم٦م ،دراؾم٤مت ًمبٜم٤مٟمٞم٦م ُمٝمداة إمم ضمقزيػ ُمٖمٞمزل ،دار اًمٜمٝم٤مر،
سمػموت ،1996،ص  ،91زي٤مدة ،اًمت٤مريخ ،ص  – 59ص .62
( )57اًمبٞمٓم٤مر ،شمٓمقر ،ص ،92ص ،96ص.97
( )58اًمبٞمٓم٤مر ،شمٓمقر ،ص .91
( )59اًمبٞمٓمــ٤مر ،شمٓمــقر ،ص  – 195ص .196
( )60وصمٞم٘م٦م رىمؿ ( )8/75وصم٤مئؼ دائرة اعمٙمتب٦م اًمقـمٜمٞم٦م.
( )61اًمّمٚمحً ،مبٜم٤من اًمٕمب٨م ،ص ،89صً ،99مٚمٛمزيد اٟمٔمر :ظمٚمٞمٗم٦م ،اعمٞمث٤مق ،ص – 99ص.98 ،91
( )62ؾمٞمؾ ،ري٤مض ،ص 669؛ اخلقٟمدً ،مبٜم٤من ،ص 169-169؛ رزقُ ،مقىمػ ،ص .197
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( )63اًمِمٜم٤مق ،اًمٕمالىم٤مت ،ص  ،112-127حم٤مومٔم٦م ،اًمٗمٙمر ،ج ،9ص – 612ص .616
( )64أيقب صم٤مسم٧م (1997- 1879م) :ؾمٞم٤مد ًمبٜم٤مين ويم٤مشم٥م ،ظم٤مُمس رئٞمس ًمٚمجٛمٝمقري٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م ،وًمد ذم
سمحٛمدونُ ،م٤مروين واقمتٜمؼ اعمذه٥م اإلٟمجٞمكم ،درس اًمٓمبؾ ذم أُمريٙم٤م وسمٕمد قمقدشمف ُم٤مرس اًمٜمِم٤مط
اًمسٞم٤مد ،وذم قمٝمد آٟمتداب قملم قمْمق ًا ذم جمٚمس اًمِمٞمقخ صمؿ وزير ًا ًمٚمداظمٚمٞم٦م واًمّمح٦م ،و ُقم ّلم ذم
1996/1م أُملم رس اًمدوًم٦م وذم  / 18آذار 1999/م أصدر اعمٜمدوب اًمٗمرٟمز ىمرار ًا سمتٕمٞمٞمٜمف رئٞمس ً٤م
ًمٚمدوًم٦م ،وعم٤م وضع ىم٤مٟمقٟم ً٤م اٟمتخ٤مسمٞم ً٤م جمحٗم ً٤م سمحؼ اعمسٚمٛملم ُأىمٞمؾ قمـ رئ٤مؾم٦م اجلٛمٝمقري٦م ،وًمٙمٜمَّف ُم٤مرس
اًمسٞم٤مؾم٦م ،وم٤مٟمتخ٥م ٟم٤مئب ً٤م قمـ سمػموت ُمٜمذ  1999وًمٖم٤مي٦م  ،1997اًمٙمٞم٤مزم ،اعمقؾمققم٦م ،ضمـ ،1ص .996
( )65سمؽموـمراد (1998 – 1876م) ؾمٞم٤مد ًمبٜم٤مين وحم٤ممٍ ،وؾم٤مدس رئٞمس مجٝمقري٦مُ ،مقاًمٞمد سمػموت درس
اعمح٤مُم٤مة ذم سم٤مريس وقمٛمؾ ذم اًمسٞم٤مؾم٦م ذم اًمٕمٝمد اًمٕمثامين ُمٕم٤مرض ً٤م ،واٟمتخ٥م ٟم٤مئب ً٤م ذم 1995م و1999م
صمؿ رئٞمس ً٤م ًمٚمٛمجٚمس سملم 1999م وًمٖم٤مي٦م 1997م ،وقم ّٞمٜمف اعمٜمدوب اًمٗمرٟمز رئٞمس ً٤م ًمٚمجٛمٝمقري٦م ذم
1999/7/19م ،وسم٘مل ًمٖم٤مي٦م 1999/9/95م ،اًمٙمٞم٤مزم ،اعمقؾمققم٦مُ ،م٩م  ،9ص .999
( )66اًمّمٚمحً ،مبٜم٤من اًمٕمب٨م ،ص ،88 -87اخلقٟمدً ،مبٜم٤من ،ص ،165-169وًمٚمٛمزيد قمـ اًمدور اًمؼميٓم٤مين
اٟمٔمر :حمٛمد رضم٤مئل ري٤من ،ىمْمٞم٦م اؾمت٘مالل ًمبٜم٤من 1999م –  1996م وُمقىمػ سمريٓم٤مٟمٞم٤م ُمٜمٝم٤م دراؾم٦م
وصم٤مئ٘مٞم٦م ،جمٚم٦م دراؾم٤مت ،اًمٕمٚمقم اإلٟمس٤مٟمٞم٦م ،اجل٤مُمٕم٦م إردٟمٞم٦مُ ،م٩م  ،91ع  1999،6م ،ص  + 59ص
ٓ ،79طم٘م ً٤م :ري٤من ،ىمْمٞم٦م.
( )67وصمٞم٘م٦م رىمؿ ( ،)8/81د.ت ،دائرة اعمٙمتب٦م اًمقـمٜمٞم٦م.
( )68قمـ ُمٞمٚمز ويٚمسقن ودوره اًمسٞم٤مد اٟمٔمر :اخلقٟمدً ،مبٜم٤من ،ص .169-169
( )69وصمٞم٘م٦م رىمؿ ( )8/78-9/78حمٗمقفم٦م ذم اعمٙمتب٦م اًمقـمٜمٞم٦م ،اًمبخٞم٧م ،اًمقصم٤مئؼ ،م ،9ص.929-999
( )70اًمقصمٞم٘م٦م رىمؿ ( )8/81اعمٙمتب٦م اًمقـمٜمٞم٦م.
( )71وصمٞم٘م٦م رىمؿ ( )8/81اعمٙمتب٦م اًمقـمٜمٞم٦م.
( )72قمٚمٞمقي ،آدم٤مه٤مت ،ص.19
( )73قمٚمٞمقي ،آدم٤مه٤مت ،ص  ،199حم٤مومٔم٦مُ ،مقىمػ ،ص.168
( )74قمٚمٞمقي ،آدم٤مه٤مت ،ص ،199حم٤مومٔم٦مُ ،مقىمػ ،ص ً ،168مٚمٛمزيد راضمع :أمحد قمبد اًمرطمٞمؿ
سمْمؿ اًمْمٗم٦م اًمٖمرسمٞم٦م ،يمٚمٞم٦م أداب ،ضم٤مُمٕم٦م اًمٙمقي٧م،
ُمّمٓمٗمكُ ،منموع ؾمقري٤م اًمٙمؼمى وقمالىمتف
ّ
احلقًمٞم٦م اخل٤مُمس٦م1989 ،م ،صٓ ،92طم٘م ً٤مُ :مّمٓمٗمكُ ،منموع.
( )75اًمبخٞم٧م ،اًمقصم٤مئؼ ،م ،ص .59-55
( )76اًمبِمػم ،ع 1999/9/9 ،6999م ،ص ،1قمٚمٞمقي ،آدم٤مه٤مت ،ص.179
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( )77اًمبِمػم ،ع 1999/9/9 ،6998م ،ص ،9راضمع :سمالغ إُمػم قمبد اهلل سمـ احلسلم ذم وصم٤مئؼ ُمّمٓمٗمك
وهبل اًمتؾ (قمرار) ،زي٤مد ص٤مًمح اًمزقمبل وأؾم٤مُم٦م طمسـ قم٤ميش ،ضم٤مُمٕم٦م اًمػمُمقك9219 ،م ،ص 921

– ص .929
( )78اًمّمٚمحُ ،مذيمرات ،ص – 79ص  ،79ص  ،99سمٞمْمقن ،ري٤مض ،ص ،179-172اخلقٟمدً ،مبٜم٤من،
ص ،166-169ري٤من ،ىمْمٞم٦م ،ص  ،79وًمٚمٛمزيد اٟمٔمر :قمٓم٤م اهلل ،ضمٜمرآت ،ص  – 125ص .127
( )79اًمبٞمٓم٤مر ،شمٓمقر ،ص ،55سمٞمْمقن ،ري٤مض ،ص ،176-172ؾمٞمؾ ،ص .982 -987
( )80اخلقٟمدً ،مبٜم٤من ،ص ،167-166سمٞمْمقن ،ري٤مض ،ص.189
( )81قمٚمٞمقي ،آدم٤مه٤مت ،ص ،198حم٤مومٔم٦مُ ،مقىمػ ،ص .168
( )82ؾمٞمؾ ،ري٤مض ،ص 521؛ اخل٤مزن ،اعمٞمث٤مق ،ص ،79وًمٚمٛمزيدُ :مٙم٤مويُ ،منموع ،ص .119
( )83اًمبٞمٓم٤مر ،شمٓمقر ،ص .89
( )84اًمبٞمٓم٤مر ،شمٓمقر ،ص ،89هالل اًمّمٚمح ،ري٤مض اًمّمٚمح شم٤مريخ رضمؾ وىمْمٞم٦م 1951 -1899م ،ط،1
سمػموت1999 ،م ،ص ،199وذم ُم٤م خيص ُمقىمػ سمريٓم٤مٟمٞم٤م راضمع شمٍميح آيدن قم٘م٥م إزُم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م،
إهرام ،ذم 1999/11/15م ،ع ،91925:ص ،1ويدقمق ومٞمف ٕمهٞم٦م آؾمت٘مرار ذم جمرى اًمٕمٛمٚمٞم٤مت
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انفصم انخبمض
انعالقبث األردوُت انهبىبوُت

مه  1?:9ونغبَت = 1?:م:

حتدّ دت اًمٕمالىم٦م سملم اًمبٚمديـ ظمالل هذه اًمٗمؽمة ُمـ آؾمت٘مالل ذم  99شمنميـ
اًمث٤مين1999م ،وًمٖم٤مي٦م 1997م ضٛمـ أرسمٕم٦م ُحمدّ دات هل:
أ) اًمثٛمثٞمؾ اًم٘مٜمّمكم.
ب) ضم٤مُمٕم٦م اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م.
ج) اعمقىمػ اًمٚمبٜم٤مين ُمـ ُمنموع ؾمقري٦م اًمٙمؼمى.
د) اعمقىمػ اًمٚمبٜم٤مين ُمـ اؾمت٘مالل اعمٛمٚمٙم٦م إردٟمٞم٦م اهل٤مؿمٛمٞم٦م.
ِ
دراؾم٦م هذه ا ُعمحدّ دات ا ُعمٛم ّثٚم٦م عمدى اًمت٘م٤مرب واًمتب٤مقمد ،وآٟمسج٤مم
و َىمبؾ
ِ
اًمبٚمديـٟ ،م١ميمِّد َّ
سم٠من اًمسٞم٤مؾم٦م اخل٤مرضمٞم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م ُُمستٜمدة إمم صٞمٖم٦م
واًمتْم٤مد سملم
اًمتٗم٤مهؿ ُم٤م سملم سمِم٤مرة اخلقري وري٤مض اًمّمٚمح ،واًمتل ٟمت٩م قمٜمٝم٤م اعمٞمث٤مق اًمقـمٜمل
ِ
سمٛمقضمبف شمٜم٤مزل اعمسٞمحٞمقن قمـ احلامي٦م اًمٗمرٟمسٞم٦م ُُم٘م٤مسمؾ شمٜم٤مزل
اًمٚمبٜم٤مين ،واًمذي
سمْمؿ ُمٜم٤مـم٘مٝمؿ إمم اًمداظمؾ اًمسقري ،وسمذًمؽ يتْمح
ُمسٚمٛمل ًمبٜم٤من قمـ ا ُعمٓم٤مًمب٦م
ِّ
ِ
وطمدوده٤م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م،
آشمٗم٤مق اًمداظمكم قمغم اًمدوًم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م سم٤مؾمت٘مالهل٤م وؾمٞم٤مدهت٤مُ ،
ِ
ضقء اعمٞمث٤مق
وأهن٤م ذم قمالىم٤مهت٤م اًمدُ سمٚمقُم٤مؾمٞم٦م وظمّمقص ً٤م اًمٕمرسمٞم٦م ُمٜمٝم٤مَ ،حتدَّ دت ذم
َّ
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اًمقـمٜمل اًمذي شمٜم٤موًمف ري٤مض اًمّمٚمح ذم ظمٓم٤مسمف احلُٙمقُمل ذم  18شمنميـ اًمث٤مين 1999

اطمؽمام اؾمت٘مالل ًمبٜم٤من وؾمٞم٤مدشمَف وؾمالُم٦م طمدوده".
م ،سم٘مقًمف" :سمام يْمٛمـ
َ
أىمر ُمٞمث٤مق إُمؿ
وىمد أيمَّد جمٚمس اًمٜمقاب اًمٚمبٜم٤مين ذم  16طمزيران 1995م طمٞمٜمام َّ
اعمتحدة قمغم ىمرار اختذه ،ي١ميمِّد "أٟمَّف ٓ يٕمؽمف سم٤مًمقضع اًمِم٤م ّذ ذم ومٚمسٓملم وذق
سمٚمديـ ُُمست٘م ّٚم ِ
ِ
إردن اًم ِ
عم٘مررات اجل٤مُمٕم٦م اًمٕمرسمٞم٦م" ،ممّ٤م يٕمٜمل
ٚمذيـ َيٕمتؼممه٤م
لم ووم٘م ً٤م َّ
ٍ
شم٠ميمٞمد ًمبٜم٤من قمغم اؾمت٘مالل إردن طمتك ٓ يٙمقن ُمنموع ؾمقري٤م اًمٙمؼمى َّ
شمداول
حمؾ

ؾمٞم٤مد( ،)1رهمؿ َّ
أن اعمرضمٕمٞم٦م اًمسٞم٤مؾم ّٞم٦م اخل٤مرضمٞم٦م إردٟمٞم٦م إزاء اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م ،وُمـ
ضٛمٜمٝم٤م ًمبٜم٤من ،شمت٠مشمّك ُمـ ظمالل ُمنموع اًمقطمدة اًمسقري٦م (ؾمقري٦م اًمٙمؼمى) ،واًمذي
شمبٜمَّ٤م ُه إُمػم قمبداهلل ،وم٤مخلٓم٤مب اًمسٞم٤مد إردين سم٘مل يتَّجف ٟمحق اًمقطمدة اًمٕمرسمٞم٦م ،سمؾ
شم٘مع ضٛمـ اعمٓم٤مًمب٤مت إردٟمٞم٦م
ويسٕمك ًمتٜمٗمٞمذه٤م ،ومجٝمقري٦م ًمبٜم٤من ضٛمـ هذه اًمرؤي٦م ُ
سمتح٘مٞمؼ هذا اعمنموع ،وإن رومْم٧م ًمبٜم٤من ذًمؽ ،ومٕمٚمٞمٝم٤م أن ُشمٕمٞمد اعمٜم٤مـمؼ اعمٚمح٘م٦م
سم٤مجلبؾ (ضمبؾ ًمٜمب٤من) (.)2
ويبدو َّ
أن إُمػم شمبٜمّك َُمٓمٚم٥م ُُمسٚمٛمل اًمس٤مطمؾ وإىمْمٞم٦م إرسمٕم٦م ،وهذا اًمتبٜمّل
ُمـ ىمبؾ إُمػم قمبد اهلل ضم٤مء ُمت٠مظمر ًا ،وسمٕمد أن شمالؿمك وُمٞمْمف وشم٠مصمػمه ًمدى يمثػم ُمـ
اًمٜمخ٥م اًمقطمدوي٦م واإلؾمالُمٞم٦م ،وسمٕمد ُم٤م ّ
حت٘مؼ آؾمت٘مالل اًمٚمبٜم٤مين ودم٤موز سمٕمض
وًمٙمـ اًمٔمروف اًمسٞم٤مؾمٞم٦م اًمتل أُمٚم٧م هذا ّ
اًمت٠مظمر قمغم ذىمل
اًمٌمء هذا اًمٓمرح،
َّ
إردن ،شمٕم َّٚم٘م٧م سمٔمروف آٟمتداب وؾمٞم٤مؾمتِ ِف سمتٕمزيز اًمتٜم٤مىمض سملم إٟمٔمٛم٦م
اًمسٞم٤مؾمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ،واًمتل ضمزء ُمٜمٝم٤م إُم٤مرة ذىمل إردن واجلٛمٝمقري٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م،
وُمٕمزز ًا سم٤مخلالوم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م.
ِّ
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أ :انتمثُم انقىصهٍ:
ٍ
ِ
ذم ِّ
َ
شم٠مؾمٞمس اًمٜمٔم٤مم
سمداي٦م
وضٛمـ
شمٜم٤مىمض سملم اًمبٚمديـ سمسٞم٤مؾمتٝمام اخل٤مرضمٞم٦م،
فمؾ
َ
ُمالحمف شمؼمز ذم هذه اًمٗمؽمة ،ورهمؿ َّ
أن ذىمل إردن سم٘مل حت٧م
اًمٕمريب اًمذي سمدأت
ُ
ٍ
آٟمتدابَّ ،إٓ َّ
ًمت٠مؾمٞمس ًمتٛمثٞمؾ
أن ذىمل إردن سمدأ سم٤مٓشمّم٤مل سمٚمبٜم٤من ؾمٕمٞم ً٤م ُمٜمف
ىمٜمّمكم همػم رؾمٛمل ،وسم٤مدر إردن سمت٠مؾمٞمس هذا اًمتٛمثٞمؾ ذم طمزيران 1999م،
وذًمؽ سمتٕمٞملم قمبد اعمٜمٕمؿ اًمروم٤مقمل( )3يمٛمٛم ّث ٍؾ ًمنمىمل إردن ذم ًمبٜم٤من( ،)4ويتَّْمح َّ
أن
شمٕمٚمٞمامت إُمػم إمم اًمروم٤مقمل متحقرت طمقل(:)5
أ-

شمقصمٞمؼ قمرى اًمّمداىم٦م سملم إردن وًمبٜم٤من.

ب-

أن ُيؼمز اًمدور إردين ذم ُم٘م٤موُمتف آٟمتداب اًمٗمرٟمز قمغم ؾمقري٦م وًمبٜم٤من.

اًمت٘مرب ُمـ اعمس١موًملم ذم اًمبٚمديـ.
جّ -
ورهمؿ َّ
أن هذا اًمتٛمثٞمؾ إردين ذم ًمبٜم٤من مل يٙمـ رؾمٛمٞم ً٤مَّ ،إٓ أ َّٟم ُف طمٔمل سم٤مؾمت٘مب٤مل
ُمـ ىمبؾ سمِم٤مرة اخلقري رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م ،وذًمؽ ذم هن٤مي٦م أيٚمقل 1999م(،)6
ِ
إردين ًمالشمّم٤مل
سم٤مًمسٕمل
ويتْمح أ َّن اًمروم٤مقمل اًمتزم سمتٕمٚمٞمامت إُمػم قمبد اهلل
ّ
ٍ
ٍ
وًمٙمـ
ُمبٙمرة ٟمسبٞم ً٤م،
ُمرطمٚم٦م
وشمٙمقيـ قمالىم٤مت رؾمٛمٞم٦م سملم اًمبٚمديـ ،وذًمؽ ذم
َّ
شمؿ سمٕمد آؾمت٘مالل ذم  1شمنميـ اًمث٤مين
اًمتٛمثٞمؾ اًم٘مٜمّمكم إردين اًمرؾمٛمل سمٚمبٜم٤من َّ
ٍ
متثٞمؾ ىمٜمّمكم رؾمٛمل ذم إردن ىمبؾ طمّمقل
1996م( ،)7سمٞمٜمام سم٤مدر ًمبٜم٤من ًمت٠مؾمٞمس
ِ
ـمٚم٥م ًمبٜم٤من ُمـ ومرٟمس٤م " ّ
سم٠مٓ شمب٘مك ُمٜمدوسمٞم٤مت
إظمػم قمغم اؾمت٘مالًمف ،وسمٕمد
(ؾمٗم٤مرات) ومرٟمس٤م ذم اًمدول اًمتل اقمؽموم٧م سم٤مؾمت٘مالل ًمبٜم٤من شمرقمك اعمّم٤مًمح
اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م" ،وُمـ ضٛمٜمٝم٤م إردن(.)8
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ويم٤مٟم٧م إردن ُمـ أوائؾ اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م (سمٕمد ُمٍم) اًمتل طمّمٚم٧م قمغم ىمرا ٍر
سمت٠مؾمٞمس ىمٜمّمٚمٞم٦م ًمبٜم٤مٟمٞم٦م ومٞمٝم٤م ،وذًمؽ ذم  92يم٤مٟمقن أول 1999م ،وىمد سمقذ
َ
ًمتٙمقن ىمٜمّمٚمٞم٦م اجلٛمٝمقري٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م ذم
سم٢مضمراءات شم٠مؾمٞمسٝم٤م ذم ٟ 8مٞمس٤من 1995م
ّ
وشمقٓه٤م ىمٜمّمؾ أول( ،)9وضم٤مء هذا اًمتٛمثٞمؾ ًمٚمبٜم٤من يمٛمٔمٝمر ُمـ
ذق إردن،
ِ
ِ
وحل٤مضم٦م ًمبٜم٤من ًمالشمّم٤مل سم٤مًمدول اًمٕمرسمٞم٦م اعمحٞمٓم٦م هب٤م –
ُمٔم٤مهر آؾمت٘مالل اًمٚمبٜم٤مين،
ظمّمقص ً٤م ذايمتٝم٤م اًمسٞم٤مؾمٞم٦م ُمع إردن ذم ُمِم٤مورات اًمقطمدة اًمٕمرسمٞم٦م – اًمتل
ِ
اًمبٚمديـ ذم
أومْم٧م ًمت٠مؾمٞمس ضم٤مُمٕم٦م اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م رهمؿ اظمتالف ُُمٜمٓمٚم٘م٤مت
ٍ
ً
ًمٙمثػم ُمـ اًمٕمقاُمؾ اجلٖمراومٞم٦م واًم٘مقُمٞم٦م.
إض٤موم٦م
ؾمٞم٤مؾمتٞمٝمام اخل٤مرضمٞم٦م،
ٍ
ىمٜمّمؾ هل٤م ذم إردن،
وىمد اظمت٤مرت احلٙمقُم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م قمبد اهلل اًمٜمج٤مر( )10يم٠مول
وشمقضمٝمف اؾمت٘مالزم
درزي ُمـ اًم٘مقُمٞملم اًمذيـ قمٛمٚمقا ذم طمٙمقُم٦م ومٞمّمؾ،
وهق
ه
ّ
أردين قمٛمقُم ً٤م( ،)11ووصؾ إمم قمامن ذم هن٤مي٦م ؿمٝمر
ىمقُمل ،وىمد ىمقسمؾ شمٕمٞمٞمٜمف سم٤مرشمٞم٤مح
ّ
آب 1996م

( ،)12

ّ
ُم٘مر ًا هل٤م ،وُمس١موًمقه٤م
واختذت اًم٘مٜمّمٚمٞم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م ُمـ ضمبؾ قمامن ّ

اًم٘مٜمّمؾ وٟم٤مئ٥م ًمف ،واوم ُتتح٧م اًم٘مٜمّمٚمٞم٦م رؾمٛمٞم ً٤م ذم  92يم٤مٟمقن إول  1999م (،)13
ِ
ويتْمح ُ
سم٤مًمٗمٙمرة اًمٕمرسمٞم٦م ،طمٞم٨م ٟمنم ذم ضمريدة اجلزيرة سمٕمدده٤م رىمؿ
إيامن اًمٜمج٤مر
ٕمؼم قمـ هذا اًمِمٕمقر ،سمٕمٜمقان "إُم٦م اًمتل
( ،)1289وسمٕمد وصقًمف سم٠مي٤مم ،ىمّمٞمد ًة ُشم ِّ ُ
ّ
هذسم٧م اًمدهر" ،وُمـ أسمٞم٤مهت٤م:
َّ
إن ذم ىمحٓمـــ٤من ًمٚمخٚمـــد يـــد ًا

شمـــدومع اعمـــقت وشمـــ٠مسمك أن شمبٞمـــدا

يمٚمـــــام أصمخٜمـــــف أقمـــــداؤه

اًمـردى صـٚم٥م قمـقدا
ه٥م ُمـ ِّ
ّ
يمػ ّ

ىمـــؾ عمــــ أُمٕمــــ ذم إيذائـــف

َّ
إن ًمٚمٔمٚمــــؿ وإن ـمــــ٤مل طمــــدودا

وأيْم ً٤م:
ووقمــــــقد قم ّٚمٚمتٜمــــــ٤م سمــــــ٤معمٜمك رسمــــع ىمــــرن مل شمٚمــــد إٓ وقمــــقدا
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ؿمـــــ٤مب اًمِمـــــٕمر سمٜمـــــ٤م ُمــــــ ـمٕمٛمٝم٤م وُم٣م اًمّم َّٞم٤مد سم٤مًمّمـٞمد ؾمـٕمٞمدا
ٓ ٟمرضمــــق اًمــــدّ يـ ذم هنْمــــتٙمؿ يمـــؿ أٟمـــ٤مروا سم٤مؾمـــٛم٦م ومٞمٜمـــ٤م احل٘مـــقدا
ُمســـحقىم ً٤م ؿمـــبف دويـــالت سمـــف وأرادوا هلـــــ٤م ،ريمٜمـــــ ً٤م وـمٞمـــــدا

()14

وشمتّْمح اًمٜمزقم٦م اًم٘مقُمٞم٦م ُمـ ؿمٕمر اًمٜمج٤مر ،وأٟمَّف قمرويب ُمـ ـمراز رومٞمع ،وىمد
ًمٕم٥م دور ًا ذم اؾمتٞمٕم٤مب اًمتقشمر اًمذي ؾم َّببف ُمنموع ؾمقري٦م اًمٙمؼمى ًمٚمٕمالىم٦م سملم
ِ
اًمبٚمديـ ٓطم٘م ً٤م(.)15

ة :جبمعت انذول انعزبُت:
ِ
اًمبٚمديـ ذم اًمدظمقل سمٛمِم٤مورات اًمقطمدة اًمٕمرسمٞم٦م ،اًمتل
اظمتٚمٗم٧م ُمٜمٓمٚم٘م٤مت يمال
شمرشمَّ٥م قمٜمٝم٤م ىمٞم٤مم ضم٤مُمٕم٦م اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م ،ومٗمل طملم ؾمٕمك ًمبٜم٤من إمم شمرؾم ِ
ٞمخ اؾمت٘مالًمف،
ِ
وومرض ؿمخّمٞمتف اإلؾمالُمٞم٦م اعمسٞمحٞم٦م ،ؾم٤مقمٞم ً٤م إمم أن ُحتؽمم ؾمٞم٤مدشمف واؾمت٘مالًمف
وطمدوده ،وأن يتٕم٤مون ُمع اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م سمٛمج٤مٓت ٓ شم١م ّصمر قمغم وضٕمف اًمسٞم٤مد
واجلٖمراذم( ،)16وم٘مد ؾمٕم٧م اًمسٞم٤مؾم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمنمىمل إردن إمم اؾمتٖمالل اًمٗمرص٦م
ًمٓمرح ُمنموع وطمدوي قمغم ُمستقى ؾمقري٤م اًمٓمبٞمٕمٞم٦م ،شمٙمقن ًمبٜم٤من ضمزء ًا ُمٜمف،
يمدول ُم١مؾم ٍ
ٍ
ِ
وًمٙمـ ٟمج٤مح اًمسٞم٤مؾم٦م
س٦م ذم اجل٤مُمٕم٦م،
اًمبٚمديـ دور ًا
وًمٕم٥م يمال
َّ
ِّ
اخل٤مرضمٞم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م يم٤من أيمؼم؛ سمسب٥م اًمدقمؿ اًمسٕمقدي واًمسقري واعمٍمي ،وسمرز
ذًمؽ ُمـ اًمبداي٦م ،طمتك َّ
إن شمسٛمٞم٦م اجل٤مُمٕم٦م يم٤من ُم٘مؽمطم ً٤م أن يٙمقن اجل٤مُمٕم٦م اًمٕمرسمٞم٦م،
سٛمك ضم٤مُمٕم٦م اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م ،ومب٢مض٤موم٦م
َّ
أىمر سم٠من ُشم ّ
وًمٙمـ آىمؽماح اًمٚمبٜم٤مين هق اًمذي َّ
اًمدول يزول ه
يمؾ إهب٤م ٍم ،وي١م ِّيمدُ اؾمت٘مالل اًمدول إقمْم٤مء ،وُمـ ضٛمٜمٝم٤م ًمبٜم٤من

()17

اًمتل يم٤من ُمٜمٓمٚم٘مٝم٤م سم٤مشمّب٤مع هذه اًمسٞم٤مؾم٦م آؾمت٘مالًمٞم٦م ،هق رؾم٤مئؾ اـمٛمئٜم٤من إمم اًمتٞم٤مر
أي شم٘م٤مرب قمريب.
اعمسٞمحل ذم اًمداظمؾ ،واعمتخقف ُمـ ِّ
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يقضح عمجٚمس اًمٜمقاب اًمٚمبٜم٤مين ،واًمذي
طمٞم٨م
اضٓمرت احلٙمقُم٦م إلصدار سمٞم٤من ِّ
ّ
اقمؽمض سمٕمض أقمْم٤مئف قمغم اعمِم٤مورات اًمٕمرسمٞم٦م اًمتل ُدمرهي٤م احلٙمقُم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م
سمٛمٍم ،وُمتخقوملم ُمـ أن يٜم٤مل ُمنموع اجل٤مُمٕم٦م ُمـ آؾمت٘مالل اًمٚمبٜم٤مين ،وم٘مد
أوضح اًمبٞم٤من َّ
سم٠من اضمتامقم٤مت اإلؾمٙمٜمدري٦م أيمَّدت قمغم اطمؽمام آؾمت٘مالل اًمٚمبٜم٤مين،
واطمؽمام طمدوده احل٤مرضةَّ ،
وأن آشمٗم٤مىم٤مت ُمع اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م ًمـ شمٙمقن إٓ قمغم
أن هذه اًمدول ُمست٘مٚم٦م( ،)18ظمّمقص ً٤م َّ
أؾم٤مس َّ
وأن اعمِم٤مورات اًمٕمرسمٞم٦م ذم سمداي٤مهت٤م ذم
أيٚمقل 1999م ،يم٤مٟم٧م دمري ًمّم٤مًمح ُمنموع اًمقطمدة اًمسقري٦م ،اًمذي شمبٜمَّ٤مه إُمػم
ٍ
ضمٕمؾ هذه اعمِم٤مورات َّ
قمبد اهلل ،ممّ٤م َ
اٟمت٘م٤مد يمبػم ُمـ ىمبؾ أوؾم٤مط ًمبٜم٤مٟمٞم٦م ،رأت ذم
حمؾ
هذه اعمِم٤مورات شمٓمقر ًا عمٙم٤مٟم٦م ذق إردن ،وؾمٕمٞمٝم٤م سمتح٘مٞمؼ اًمقطمدة(.)19
وًمٙمـ ؾمٞم٤مؾم٦م احلٙمقُم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م ٟمجح٧م وسمرزت ٟمت٤مئجٝم٤م ذم سمروشمقيمقل
َّ
ِّ
واعمتٛمخض قمٜمف ضم٤مُمٕم٦م اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م،
اإلؾمٙمٜمدري٦م اًمّم٤مدر ذم 1999/12/7م،
احلرذم:
وٟمّمف
شمْمٛمـ اًمبٞم٤من ذم سمٜمده اًمراسمع شمٙمريس ً٤م واقمؽماوم ً٤م سم٤مؾمت٘مالل ًمبٜم٤منّ ،
ّ
طمٞم٨م َّ
ً
جمتٛمٕم٦م ،اطمؽماُمٝم٤م ٓؾمت٘مالل
"شم١م ِّيدُ اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م اعمٛم ّثٚم٦م ذم اًمٚمجٜم٦م اًمتحْمػمي٦م
ًمبٜم٤من وؾمٞم٤مؾمتف سمحدوده احل٤مرضة ،وهق ُم٤م ؾمبؼ حلٙمقُم٤مت هذه اًمدول أن اقمؽموم٧م
ً
ؾمٞم٤مؾم٦م اؾمت٘مالًم ّٞم ً٦م أقمٚمٜمتٝم٤م طمٙمقُمتف ذم سمٞم٤مهن٤م اًمقزاري ،اًمذي ٟم٤مًم٧م
سمف سمٕمد أن اٟمتٝم٩م
قمٚمٞمف ُمقاوم٘م٦م اعمجٚمس اًمٜمٞم٤ميب سم٤مإلمج٤مع ذم 1999/12/7م"( ،)20ورهمؿ وضمقد هذه
اعم٤مدة ذم سمروشمقيمقل اإلؾمٙمٜمدري٦مَّ ،إٓ أٟمَّف فمٝمرت ُمٕم٤مرض٦م ًمبٜم٤مٟمٞم٦م ُُم ً
ختق َومٝم٤م ُمـ
بدي٦م ه
أي ٟمقع ُمـ اًمقطمدة اًمٕمرسمٞم٦مُ ،مٕمتؼمة َّ
أن اًمؼموشمقيمقل ذم سمٕمض ُمقاده يدقمق إمم
ِّ
يمٜمٗمدراًمٞم٦م قمرسمٞم٦م ،ويم٤من أسمرز اعمٕم٤مرضلم :اًمبٓمريريمٞم٦م اعم٤مروٟمٞم٦م ،إض٤موم٦م ًمتس٤مؤٓت
ُمـ ىمبؾ سمٕمض اًمٜمقاب اًمٚمبٜم٤مٟمٞملم ،وضم٤مء اًمر هد ُمـ ِىمبؾ رئٞمس احلٙمقُم٦م ري٤مض
اًمّمٚمحُ ،مداومٕم ً٤م قمـ اًمؼموشمقيمقل ،ودور ًمبٜم٤من سمت٠مؾمٞمس ضم٤مُمٕم٦م اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م،
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سم٘مقًمفَّ " :
إن اًمٜمص اعمتٕم ّٚمؼ سمْمامن اؾمت٘مالل ًمبٜم٤من ،هق اًم٘مرار اًمقطمٞمد اًمذي اقمتؼمه
اعمجتٛمٕمقن ىمرار ًا ىم٤مـمٕم ً٤م وهن٤مئٞم ً٤م ٓ ،حيت٤مج إمم اًمرضمقع سمف إمم احلٙمقُم٤مت اعمتٛم ّثٚم٦م أو
جم٤مًمسٝم٤م اًمٜمٞم٤مسمٞم٦م"ُ ،مِمدِّ د ًا َّ
أن هذه اعمِم٤مريم٦م اًمرؾمٛمٞم٦م إومم ًمٚمبٜم٤من ذم حمٞمٓمف
اًمٕمريب(.)21
ال َّ
ويتَّْمح ومٕم ً
سم٠من هذا اًم٘مرار ضم٤مء إرض٤م ًء ًمٚمبٜم٤من ،وشم٠ميمٞمد ًا ٓؾمت٘مالًمف ،وأٟمَّف
ٍ
يب ذم اًمداظمؾ ،طمٞم٨م
شم٘م٤مرب
ٕي
ًمبٜم٤مين قمر ّ
رؾم٤مًم٦م إلؾمٙم٤مت إصقات اعمٕم٤مرض٦م ِّ
ّ
شمقاصٚم٧م اًمتٍمحي٤مت اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م اعمِمػمة إمم َّ
أن اًمسٞم٤مؾم٦م اخل٤مرضمٞم٦م هل٤م ُم١مؾمس٦م قمغم:
آؾمت٘مالل واًمسٞم٤مدة اًمت٤مُم٦م ،وشمسٕمك ًمٚمّمداىم٦م ُمع اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م( ،)22وأيمَّد سمِم٤مرة
أن ُدظمقل ًمبٜم٤من ذم اجل٤مُمٕم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ،هق قمغم هذا إؾم٤مسَّ ،
اخلقري َّ
وأن اًمدول
()23
اًمٕمرسمٞم٦م ُمٚمتزُم٦م سمحدود ًمبٜم٤من اًمتل ًمـ ُيرشم٣م قمـ ؾمٞم٤مؾمتٝم٤م سمدي ً
وأهن٤م ًمـ شمتبع
ال َّ ،

أي ؾمٞم٤مؾم٦م شمتٜم٤مىمض ُمع ؾمٞم٤مؾم٦م اعمٞمث٤مق اًمقـمٜمل اًمٚمبٜم٤مين ،وؾمٞم٤مؾم٦م ضم٤مُمٕم٦م اًمدول
اًمٕمرسمٞم٦م(.)24
ً
حم٤موًم٦م
وواصٚم٧م اًمسٞم٤مؾم٦م إردٟمٞم٦م ؾمٕمٞمٝم٤م إمم حت٘مٞمؼ ُمنموع ؾمقري٦م اًمٙمؼمى،
شم٘مديٛمف سمِمٙمؾ ٓ يتٕم٤مرض ُمع ضم٤مُمٕم٦م اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م( ،)25سمحٞم٨م أصبح٧م
اعمٓم٤مًمب٤مت إردٟمٞم٦م اًمسٞم٤مؾمٞم٦م شمتٛمحقر طمقل ؾمقري٦م اًمٙمؼمى ،وىم٤مم إُمػم سمزي٤مرة
شمروجيٞم٦م عمنموع ؾمقري٦م اًمٙمؼمى إمم ؾمقري٤م ،وذًمؽ ىمبؾ اٟمٕم٘م٤مد ُم١ممتر ضم٤مُمٕم٦م اًمدول
اًمٕمرسمٞم٦م؛ ًمت٠ميمٞمد ؾمٕمٞمف اًمسٞم٤مد ،وممَّ٤م جيدر ذيمره هٜم٤مَّ ،
أن اجل٤مٟم٥م اًمسقري يم٤من أيمثر
رومْم ً٤م ًمٚمٛمنموع إردين ُمـ ًمبٜم٤من ،وُمبدي ً٤م اُمتٕم٤مض ً٤م أيمؼم ُمـ اًمٓمرح إردين(،)26
وًمٙمـ سم٘مل اعمقىمٗم٤من ُمتٜم٤مىمْملم ًمٚمبٜم٤من وذىمل إردن ،وىمد ص٤مدق اجل٤مٟمب٤من قمغم
ُمٞمث٤مق ضم٤مُمٕم٦م اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م.
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وشمب٤مدل سمِم٤مرة اخلقري اًمتٝمٜمئ٦م ُمع إُمػم قمبد اهلل سمٕمد شمّمديؼ اعمٞمث٤مق ،وذًمؽ
ٍ
سمؼمىمٞم٦م ذم  9أي٤مر 1995م ،واصٗم ً٤م ُم٤م ضمرى أٟمَّف "سمداي٦م قمٝمد ضمديد ًمٚمدول

ٍ
سمرىمٞم٦م سمٕم٨م إُمػم قمبد اهلل ًمٚمخقري ذم ٟ 12مٞمس٤من 1995م،
اًمٕمرسمٞم٦م"( ،)27ر ّد ًا قمغم

ً
سمرىمٞم٦م ي٘مقل ومٞمٝم٤م" :وإٟمّٜمل سمّمٗمتل اعمٕمٚمقُم٦م ذم اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ،وًمقراصمتل ًمٚمٜم٤مهض
هب٤م ،أؿمٙمر اًمذيـ ؾمٕمقا ذم هذا اعمْمامر ،وم٠موضمدوا هذا اعمٞمث٤مقُ ...مٞمث٤مق اًمتٕم٤مرف
واًمتٕم٤مون" ،وأعمح ذم سمرىمٞمتف إمم َّ
أن طم٘مقق إُم٦م مل شمٙمتٛمؾ سمٕمد(.)28

ج :انمىقف انهبىبوٍ مه مشزوع طىرَت انكبزي:
ج :1 .انًٕقف انهثُاَ ٙقثم حصٕل األسدٌ عهٗ االعرقالل.

ٍ
ٍ
خيص
شمقضم ٍف
أي
أردين ذم ُم٤م ّ
اىمؽماح ،أو إؿم٤مرة ،أو ّ
اؾمتٛمرت ًمبٜم٤من سمرومض ِّ
ّ
ّ
ُمنموع ؾمقري٦م اًمٙمؼمى ،ورأت أٟمَّف يتٕم٤مرض ُمع ُمٞمث٤مىمٝم٤م اًمقـمٜمل ،ويسٕمك ًمتٖمٞمػم
ظم٤مرـمتٝم٤م وطمدوده٤م اجلٖمراومٞم٦م ،ويستٝمدف ٟمٔم٤مُمٝم٤م اجلٛمٝمقري ،ومل شمٕمتؼمه شمٕمبػم ًا
قمـ اخلط اًمٜمْم٤مزم اًمقطمدوي اًمٕمريب ،سمؾ إطمدى اعمِم٤مريع اًمٓم٤مُمٕم٦م ،وأٟمَّف هيدم
ً
إض٤موم٦م ًمٙمقٟمف يتٕم٤مرض
اًمتسقي٦م اًمت٤مرخيٞم٦م اًمسٞم٤مؾمٞم٦م اًمتل متّ٧م سملم ُمٙمقٟم٤مهت٤م اًمٓم٤مئٗمٞم٦م،
ُمع ضم٤مُمٕم٦م اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م ،اًمتل ي١ميمِّد ُمٞمث٤مىمٝم٤م قمغم اطمؽمام اًمسٞم٤مدة وآؾمت٘مالل
واًمٜمٔم٤مم اًمسٞم٤مد ًم ٍّ
ٙمؾ ُمٜمٝم٤م(.)29
وسمٞمٜمام واصٚم٧م اًمسٞم٤مؾم٦م إردٟمٞم٦م اخل٤مرضمٞم٦م ؾمٕمٞمٝم٤م ًمتح٘مٞمؼ هذا اعمنموع اًمذي
شمٕمٝمد سمِم٤مرة
رومْمتف ًمبٜم٤من مجٚم ً٦م وشمٗمّمٞمالًُ ،مٕمتؼمة إي٤مه يتٕم٤مرض ُمع اؾمت٘مالهل٤م ،وم٘مد َّ
أي ٍ
أي
ؿمؼم ُمـ أرض ًمبٜم٤من ،وٓ يتٜم٤مزل قمـ ِّ
اخلقري إزاء اعمنموع َّأٓ يتٜم٤مزل قمـ ِّ
ذرة ُمـ اؾمت٘مالًمف وؾمٞم٤مدشمفُ ،مٕمتؼم ًا َّ
أن اًمْمامن ًمالؾمت٘مالل اًمٚمبٜم٤مين هق ٟمٔم٤مُمف
ّ
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اجلٛمٝمقري( ،)30وازدادت ضمٝمقد إُمػم قمبد اهلل واحلٙمقُم٤مت اعمتٕم٤مىمب٦م ًمتح٘مٞمؼ
اعمنموع ،وم٘مد سمٕم٨م إُمػم قمبد اهلل سم٤مًمٕمديد ُمـ اعمذيمرات إمم سمريٓم٤مٟمٞم٤م ؿم٤مرطم ً٤م وضمٝم٦م
ٟمٔمره ،ويم٤مٟم٧م هذه اعمس٤مقمل شم٘م٤مسمؾ ُمـ سمريٓم٤مٟمٞم٤م سم٤مًمّمٛم٧م ٕؾمب٤مب قمدةُ ،مٜمٝم٤م
()31
ُمرت ُمٕمٜم٤م
رهمبتٝم٤م سمٕمدم اًمّمدام ُمع احلريم٦م اًمّمٝمٞمقٟمٞم٦م وومرٟمس٤م احلرة  ،وىمد َّ

اعمس٤ممه٦م اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م ذم شمٙمريس آؾمت٘مالل اًمٚمبٜم٤مين.
و َّعم٤م يم٤من اًمِمٕمقر اًمقطمدوي ذم أوضمف أردٟمٞم ً٤م ورؾمٛمٞم ً٤م وؿمٕمبٞم ً٤م ،وم٘مد دقمؿ إردن
ًمبٜم٤من وؾمقري٤م ذم ُمٓمٚمبٝمؿ سم٤مجلالء اًمٗمرٟمز اًمٕمسٙمري قمـ اًمبٚمديـ ،وطمٞمٜمام شمقاصؾ
اًمتٕمٜمّ٧م اًمٗمرٟمز ،يم٤من اًمرأي اًمٕم٤مم إردين يِم٤مرك إُمػم سمرؤيتف ًمٚمبٜم٤من يمجزء ُمـ
ؾمقري٤م اًمٓمبٞمٕمٞم٦م ،اًمتل جي٥م أن شمتحذ سمٛمنموع ؾمٞم٤مد ُمثؾ ؾمقري٦م اًمٙمؼمى ،وُمـ
اًمِمٕم٤مرات اًمتل رومٕمقه٤م " َّأهن٤م ؾمقريتٜم٤م ُمـ ضمب٤مل ـمقروس إمم ظمٚمٞم٩م اًمٕم٘مب٦م وًمئـ
ضمزأه٤م إضم٤مٟم٥م" .وقمغم أصمر اًم٘مّمػ اًمٗمرٟمز ًمدُمِمؼ ىمبؾ ضمالء اًمٗمرٟمسٞملم ،وم٢مٟمَّف
َّ
شمؿ شمِمٙمٞمؾ جلٜم٦م شمؼمقم٤مت ُؾم ِّٛمٞم٧م "جلٜم٦م شمؼمقم٤مت ُمٜمٙمقيب ؾمقري٦م وًمبٜم٤من" ،وهتدف
َّ
عمس٤مقمدهتؿ ُمـ إرضار اًمتل حل٘م٧م هبؿ(.)32
وسمٞمٜمام يم٤من اًمٗمٙمر (اًمتٞم٤مر) اًمقطمدوي يؽماضمع ًمبٜم٤مٟمٞم ً٤مُ ،م٘م٤مسمؾ آشمٗم٤مق قمغم اًمدوًم٦م
شمتٕمز ُز صٞمٖم٦م اعمٞمث٤مق اًمقـمٜمل يمٛمرضمٕمٞم٦م ًمٚمسٞم٤مؾمٞم٦م اخل٤مرضمٞم٦م
سمٛمختٚمػ ـمقائٗمٝم٤م ،و َّ
اؾمتٛمرت آؾمتٜمٙم٤مرات اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م عمذيمرات إُمػم إمم سمريٓم٤مٟمٞم٤م ،اًمتل
اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م ،قمرسمٞم ً٤م
ّ
واحلؼ ذم شم٘مرير اعمّمػمَّ ،
وأن رهمب٦م
سم٠مهن٤م شمتٜم٤مىمض
ّ
شمٓم٤مًم٥م سمسقري٦م اًمٙمؼمىُ ،مٕمتؼم ًة َّ
اًمٚمبٜم٤مٟمٞملم – وُمسٞمحٞمٞمف حتديد ًا – ٓ شمتقاومؼ واعمنموعَّ ،
وأن آؾمت٘مالل اًمٚمبٜم٤مين
طم٘مٞم٘م٦م ،وطمتك دقمقات إُمػم سمٛمٜمح اعمقارٟم٦م ذم ضمبؾ ًمبٜم٤من إدارة ظم٤مص٦م ُمرومقض٦م،
َّ
وأن إردن ٓ يزال حت٧م آٟمتداب اًمؼميٓم٤مين ،سمٞمٜمام ًمبٜم٤من ُمست٘مٚم٦م( ،)33وهذا ممّ٤م
أضٕمػ اعمنموع إردين.
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ً
سمداي٦م سم٘مقة ذم ضم٤مُمٕم٦م اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م،
وىمد فمٝمرت اعمقاضمٝم٦م إردٟمٞم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م
وذًمؽ ظمالل اضمتامقم٤مت اًمدورة اًمث٤مًمث٦م عمجٚمس اجل٤مُمٕم٦م ذم شمنميـ اًمث٤مين1995م،
طمٞمٜمام ىم٤مم محٞمد ومرٟمجٞم٦م وزير اخل٤مرضمٞم٦م اًمٚمبٜم٤مين سمتقضمٞمف ؾم١مال إمم حمٛمقد اًمنمي٘مل
وزير اخل٤مرضمٞم٦م إردين ،طمقل ُم٤م ُيٜمنم ذم اًمّمح٤موم٦م قمـ ُمنموع ؾمقري٦م اًمٙمؼمى،
وإدُم٤مج ؾمقري٦م وإردن وًمبٜم٤من وومٚمسٓملم ومٞمف ،ومر َّد اًمنمي٘مل ُمب ِّٞمٜم ً٤م ًمف" :سم٠مٟمَّف هٜم٤مك
ٕي
اًمٙمثػم ذم ًمبٜم٤من ُم١ميديـ وأٟمّم٤مر ًا هلذا اعمنموع ،وُمستٜمٙمر ًا رومض طمٙمقُم٦م ًمبٜم٤من ِّ
شمقضمف قمريب وطمدوي"ُ ،مْمٞمٗم ً٤مَّ " :
أن ذىمل إردن يستٜمٙمر ومٙمرة اًمتجزئ٦م
ّ
واإلىمٚمٞمٛمٞم٦مَّ ،
وأن ُمٞمث٤مق ضم٤مُمٕم٦م اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م ٓ يٛمٜمع اًمقطمدة وآؾمت٘مالل" .وشم٤مسمع
سم٤مًمتٛمسؽ سم٠مُم٤مٟمٞمف اًم٘مقُمٞم٦م وؾمٞم٤مؾمتف اخل٤مرضمٞم٦م ،وٓ يرىض قمٜمٝم٤م
احلؼ
"سم٠من يمام ًمٚمبٜم٤من ّ
ّ
شمتٛمسؽ سمٛمٞمث٤مىمٝم٤م
احلؼ سم٠من
سمديالًُ ،مع اًمقوم٤مء عمٞمث٤مق اجل٤مُمٕم٦م ،وم٢مٟمَّف ًمنمىمل إردن ه
ّ
اًم٘مقُملَّ ،
وأن اعمقىمػ إردين هبذا اًمِم٠من ٓ هدف ًمف ؾمقى اًمقطمدة"(.)34
ومل يتق ّىمػ آطمتج٤مج اًمٚمبٜم٤مين قمٜمد هذا احلدّ  ،سمؾ َّ
إن هذه اعمٜم٤مىمِم٦م احل٤م ّدة
اؾمتدقم٧م اًمرئٞمس سمِم٤مرة اخلقري إمم آطمتج٤مج ًمدى إُمػم قمغم اعمنموع ،ويذيمر
اخلقري ذم ُمذيمراشمف سم٠مٟمَّف ّ
شمٚم٘مك إيْم٤مطم ً٤م ُمـ إُمػم( ،)35شمٔمٝمره اًمقصم٤مئؼ اهل٤مؿمٛمٞم٦م ذم
ِ
وُمقضمٝم٦م
اًمقزيريـ،
ُم١مرظم٦م) ،ويبدو ذم ؾمٞم٤مىمٝم٤م َّأهن٤م قمغم إصمر اعمِم٤م ّدة سملم
َّ
وصمٞم٘م٦م (همػم َّ
ًمدي ُم٤م
إمم اخلقري ،وي٘مقل ومٞمٝم٤م إُمػم ُمتٜم٤موًٓ ُم٤م طمّمؾ سملم اًمقزيريـً" :مٞمس َّ
أىمقًمف ؾمقى ُم٤م ضم٤مء ذم شمٍمحي٤مت وزير ظم٤مرضمٞم٦م ذق إردن وهق سمٛمٍم ،أ ُّم٤م
آحت٤مد اًمسقري أو اًمقطمدة اًمسقري٦م ،ومٝمق رضورة طمتٛم ّٞم٦م ُحتتِّٛمٝم٤م ؾمالُم٦م إىمٓم٤مر
إرسمٕم٦م( ،وي٘مّمد هب٤م :ؾمقري٦مً ،مبٜم٤من ،ومٚمسٓملم ،إردن) ،وإن يم٤مٟم٧م شمتٜم٤مرم ُمع
ُمٜم٤مومع إؿمخ٤مص ،وٓ ظمقف قمغم ًمبٜم٤من ُمـ سمالد اًمٕمرب ،وًمٙمـ ُخي٤مف قمغم سمالد
جير يقُم ً٤م إمم ُمِمٙمٚم٦م ُم٤م ىمقُمٞم٦م" .ويت٤مسمع
اًمٕمرب ُمـ اًمتٜمٙمّر ًمٗمٙمرة آحت٤مد ا ُعم ّرُ ،م٤م ىمد ّ
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ٍ
احت٤مد ٓ يروٟمف ُمالئ ًام هلؿ،
أي
إُمػم سمؼمىمٞمتف" :وقمرب ًمبٜم٤من همػم ُمٙمرهلم سم٘مبقل ِّ
قمغم َّ
أن هذا ٓ يتٕم٤مرض ُمع يمقن ؾمقري٦م وـمٜم ً٤م واطمد ًا سمحدوده٤م اًمٓمبٞمٕمٞم٦م ،وإذا ىمٚمٜم٤م
ؾمقري٦م ،وم٢مٟمَّٜم٤م ٟمٕمٜمل سمالد اًمِم٤مم سم٠ممجٕمٝم٤م ،وحيده ه٤م ُمـ اًمٖمرب اًمبحر إسمٞمض
اعمتقؾمط"(.)36
وأظمذت هذه اعمِم٤م ّدة أسمٕم٤مد ًا أيمؼم ،سمٜم٘مٚمٝم٤م إمم جمٚمس اًمٜمقاب اًمٚمبٜم٤مين واعمجٚمس
اًمتنميٕمل إردين ،وقمغم اعمستقى اًمٚمبٜم٤مين وم٘مد أصمػم ُم٤م ضمرى ذم اًم٘م٤مهرة ذم ضمٚمس٦م
 96شمنميـ اًمث٤مين 1995م ،واؾمتٜمٙمر قمدد ُمـ اًمٜمقاب اعمنموع ،وأسمرزهؿ :ري٤مض
اًمّمٚمح ،وقمبد احلٛمٞمد يمراُملُ ،م١ميمديـ سم٤مإلمج٤مع َّ
سم٠من آؾمت٘مالل ذم ًمبٜم٤من ٓ يٛمٙمـ
أن يٙمقن َّ
حمؾ ٟم٘م٤مش ،وممّ٤م ىم٤مًمف اًمّمٚمح سم٤مجلٚمس٦م :إٟمَّف ٓ يٛمٙمـ أن يتٜم٤مزل ًمبٜم٤من قمـ
طمدوده احل٤مرضة ،ويتٜمٙمّر ٓؾمت٘مالًمف وقمٝمدهَّ ،
وأن اجل٤مُمٕم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ىم٤مًم٧م يمٚمٛمتٝم٤م ذم
أن ىمْمٞم٦م ًمبٜم٤من ٓ ّ
اعمنموع ،و َّ
حتؾ ّإٓ ومٞمف(.)37
ووصؾ اًمتقشمّر اًمٚمبٜم٤مين إمم درضم٦م يمبػمة ،ومٗمل شمٍميح ًمقزير اخل٤مرضمٞم٦م اًمٚمبٜم٤مين
أي شمٕمديؾ يٓمرح ذم اعمٜمٓم٘م٦م ؾمٞم٤مؾمٞم ً٤م ،وذًمؽ سم٘مقًمف:
محٞمد ومرٟمجٞم٦م ،يِمػم إمم ُمٕم٤مرضتف َّ
"إذا مل ي٘مٗمؾ اًمب٤مب سمٛمٜم٤مىمِم٦م ُمنموع ؾمقري٦م اًمٙمؼمى سم٠مىمرب وىم٧م ،ومسٞمٕمرض ًمبٜم٤من
هذه اًم٘مْمٞم٦م قمغم جمٚمس اجل٤مُمٕم٦م اًمٕمرسمٞم٦مَّ ،
وإن ًمبٜم٤من ٓ يٕم٤مرض ؾمقري٦م اًمٙمؼمى
أي شمٕمديؾ قم٤مم يٛمٙمـ طمّمقًمف ذم اًمدول اعمج٤مورةَّ ،
أي
وإن َّ
ومحس٥م ،سمؾ ويرومض َّ
شمٕمديؾ ُمـ هذا اًمٜمقع ،جيٕمؾ ًمٚمبٜم٤من احلؼ سم٢مقم٤مدة اًمٜمٔمر ذم ُمقاىمٗمف"(.)38
وواصٚم٧م احلٙمقُم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م اطمتج٤مضمٝم٤م ،وم٠مصدرت سمٞم٤مٟم ً٤م يم َّٚمٗم٧م ومٞمف ىمٜمّمٚمٝم٤م
اًمٕم٤مم ذم قمامن قمبد اهلل اًمٜمج٤مر سمٛم٘م٤مسمٚم٦م إُمػم ،وآؾمتٗمس٤مر ُمٜمف قمـ صح٦م اخلؼم،
سم٠من احلدي٨م اعمٜمسقب ًمسٛمق إُمػمّ ،
وىمد أوم٤مد اًمٜمج٤مر ًمّمحٞمٗم٦م اًمبِمػمَّ :
ويمؾ ُم٤م
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ضؿ ًمبٜم٤من ًمسقري٦م اًمٙمؼمىٍ ،
قم٤مر قمـ اًمّمح٦مَّ ،
وأن شمٗمٙمػم إُمػم
يِم٤مع ويٙمت٥م قمـ ّ
هبذا اعمنموع ٓ يٕمٜمل أٟمَّف ؾمٞمٙمقن ًمبٜم٤من ضٛمٜمفَّ ،
وأن ؾمب٥م هذا اًمتٍميح هق قمٓمػ
إُمػم قمغم أٟمّم٤مر اًمٗمٙمرة ذم ًمبٜم٤من ،وهؿ احلزب اًم٘مقُمل اًمسقري ،اًمذيـ اشمّمٚمقا
سمسٛمقه ُمٕمرسملم قمـ شم٠ميٞمدهؿ هلذا اعمنموعَّ ،
وأن ًمبٜم٤من ُمستثٜمك ُمٜمف"(.)39
بلم اًمقصم٤مئؼ اهل٤مؿمٛمٞم٦م وضمقد وصمٞم٘م٦م ُمـ إُمػم قمبد اهلل إمم رئٞمس اًمديقان
وًمٙمـ ُشم ِّ ُ
اهل٤مؿمٛمل ،ئمٝمر ومٞمٝم٤م همْم٥م إُمػم قمبد اهلل قمغم شمٍمحي٤مت اًمٜمج٤مرُ ،م١ميمِّد ًا " َّ
أن ُم٤م
ىم٤مًمف اًمنمي٘مل رد ًا قمغم وزير اخل٤مرضمٞم٦م اًمٚمبٜم٤مين ،هق شم٠ميمٞمد خلٓم٤مب اًمٕمرش ذم اًمدورة
آومتت٤مطمٞم٦م ًمٚمٛمجٚمس اًمتنميٕمل" ،وُم١ميمد ًا " َّ
أن ؾمٞم٤مؾم٦م إردن شمرُمل إمم حت٘مٞم٘مٝم٤م،
وُمستٜمد ًا إمم ُمٞمث٤مق اعمٛمٚمٙم٦م اًمسقري٦م اًمٗمٞمّمٚمٞم٦م ( ،)1992-1918وسمٞم٤مٟم٤مت اًمثقرة
اًمسقري٦م (1997-1995م)" ،و ُُمب ِّٞمٜم ً٤م سم٠مٟمَّف ووزير اخل٤مرضمٞم٦م ٓ يٕمزُم٤من قمغم إيمراه
طمؼ اًمٜمج٤مر اًمتٍميح قمـ إُمػم وإردن
ًمبٜم٤من ُم٤م ٓ يريد ،وأٟمَّف ًمٞمس ُمـ ِّ
سمٌمء( ،)40ويبدو َّ
سم٠من هذه اًمرؾم٤مًم٦م ىمد وصٚم٧م إمم اًمٜمج٤مر ُمـ ىمبؾ رئٞمس اًمديقان
إُمػمي ،وم٘مد َّسمرر اًمٜمج٤مر ؾمب٥م شمٍمحيف ذم ضمريدة اجلزيرة ،سم٠مٟمَّف يسٕمك عمّمٚمح٦م
اًم٘مٓمريـ ،وًمت٘مقي٦م اًمٕمالىم٤مت سمٞمٜمٝمام ،وإزاًم٦م إؾمب٤مب اًمتل ُشمٕمٙمِّر صٗمق اًمٕمالىم٤مت
سملم اًمبٚمديـ(.)41
أ َُّم٤م ًمبٜم٤مٟمٞم ً٤م َّ
وم٢من ـمروطم٤مت إُمػم اًمقطمدوي٦م اؾمتدقم٧م شمٚمٛمٞمح اًمبٓمريريمٞم٦م
ٍ
ًمراسمط سملم
اعم٤مروٟمٞم٦م سم٤مًمٚمجقء إمم ضامٟم٤مت دوًمٞم٦م شمثب٧م اؾمت٘مالل ًمبٜم٤من ،وشمٚمٛمح
ُمنموع ؾمقري٦م اًمٙمؼمى واعمآرب اًمّمٝمٞمقٟمٞم٦م( ،رهمؿ ُمقىمػ اًمبٓمريرك اعم١ميد إلىم٤مُم٦م
دوًم٦م هيقدي٦م ،واًمذي ؾمٞمِم٤مر ًمف ٓطم٘م ً٤م) ،وشمدقمق إمم ّ
ومقري هلذه اًمدقمقات ُمـ
طمؾ
ّ
ىمبؾ ذىمل إردن( ،)42واؾمتٜمٙمرت ضمريدة اجلزيرة إردٟمٞم٦م شمٚمؽ اًمْمج٦م ذم ًمبٜم٤من
ؼمر" ،وأٟمَّف ٓ جيقز
طمقل ُمنموع ؾمقري٤م اًمٙمؼمى ،واصٗم٦م ُم٤م ضمرى سم٠مٟمَّف "ىمٚمؼ همػم ُم ّ
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ًمٚمبٜم٤مٟمٞملم أن يتٝمٛمقا إردن سمٛمح٤موًم٦م اًمٜمٞمؾ ُمـ اؾمت٘مالًمف سمٕمد آقمؽماف إردين
سمذًمؽ(.)43
ويبدو َّ
أن ُمنموع ؾمقري٦م اًمٙمؼمى ىمد ظمٚمؼ دم٤مذسم٤مت قمغم اًمس٤مطم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م،
اؾمتدقم٧م ُمٜمٔمٛم٦م اًمٜمج٤مدة (وهل ُمٜمٔمٛم٦م إؾمالُمٞم٦م وشمتبٜمك اًمقطمدة اًمٕمرسمٞم٦م يمِمٕم٤مر
هل٤م) ،إمم إصدار سمٞم٤من قمـ ُمنموع ؾمقري٦م اًمٙمؼمى ،شمثٜمل ومٞمف قمغم اجلٝمقد احلٙمقُمٞم٦م
شمتٛمسؽ سم٤مؾمت٘مالل ًمبٜم٤من سمحدوده احل٤مرضة
سم٤مًمر ِّد قمغم اعمنموع ،و ُشمٕمٚمـ ومٞمفَّ " :أهن٤م
َّ
وأهن٤م شمٕمتؼم ًمبٜم٤من وـمٜم ً٤م جلٛمٞمع أسمٜم٤مئف ،وسمٚمد ًا قمرسمٞم ً٤م ُمست٘مالً ،يتٕم٤مون
وؾمٞم٤مؾمتف اًمٕمٚمٞم٤مَّ ،
ُمع اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م ذم طمدود اًمقاضمب٤مت واحل٘مقق اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم ُمٞمث٤مق ضم٤مُمٕم٦م
اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م" .ويت٤مسمع "قمغم رهمؿ شم٠ميمٞمد ُمٞمث٤مق اًمٜمج٤مدة سم٤مًمسٕمل إمم احت٤مد اًمٕمرب
ومجع ؿم٠مهنؿَّ ،إٓ َّأهن٤م شمرى سم٠مٟمَّف يٜمبٖمل سمؽمك هذا اعمقضقع إمم اًمزُمـ ،وإمم اًمِمٕمقب
٘مرره سمٛمٜمتٝمك طمريتٝم٤م وظم٤مًمص إرادهت٤م"(.)44
اًمٕمرسمٞم٦م؛ يمل ُشم ِّ
ٝمؿ؛ ٕٟمَّف ص٤مدر قمـ ُمٜمٔمٛم٦م دأسم٧م قمغم اًمدقمقة ًمٚمقطمدة اًمٕمرسمٞم٦م،
وهذا اًمبٞم٤من ُُم ّ
وشمٕمٛمؾ ٕضمٚمٝم٤م ،وىمراره٤م هذا يٕمٜمل َّ
أن ومٙمرة اًمقطمدة ؿمٝمدت شمراضمٕم ً٤م ًمبٜم٤مٟمٞم ً٤م أُم٤مم
شم٘مدّ م أردين يمبػم وـمرح أوؾمع ،وىمد وصؾ طمرج اًمٕمالىم٤مت سملم اًمبٚمديـ إمم إسمداء
وزارة اخل٤مرضمٞم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م قمدم ُمقاوم٘متٝم٤م قمغم زي٤مرة ًمألُمػم إمم سمػموت ،رهمؿ َّ
أن هذه
اًمزي٤مرة يم٤مٟم٧م قم٤مئٚمٞم٦م إلطمدى ىمريب٤مشمف ،وذًمؽ سمْمٖمط ؾمقري يمبػم(.)45
ج :9 .انًٕقف انهثُاَ ٙيٍ يششٔع عٕسٚح انكثشٖ تعذ اعرقالل انًًهكح
األسدَٛح انٓاشًٛح:

سمٕمد إقمالن اؾمت٘مالل اعمٛمٚمٙم٦م إردٟمٞم٦م اهل٤مؿمٛمٞم٦م ذم  95أي٤مر 1996م ،واصؾ
إردن ؾمٕمٞمف ًمتح٘مٞمؼ ُمنموع ؾمقري٦م اًمٙمؼمى ،ومٗمل اومتت٤مح أقمامل اًمدورة اًمٕم٤مدي٦م
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اخل٤مُمس٦م ًمٚمٛمجٚمس اًمتنميٕمل ذم  11شمنميـ اًمث٤مين 1996م ،أيمَّد اعمٚمؽ قمبد اهلل
قمزُمف قمغم اًمسٕمل إمم وطمدة اًمبالد اًمٕمرسمٞم٦م( ،)46وذم ر ِّد ِه قمغم ظمٓم٤مب اًمٕمرش ،أيمَّد
اعمجٚمس اًمتنميٕمل أٟمَّف يقاومؼ اعمٚمؽ هذا اًمسٕمل( ،)47ورهمؿ هذا اعمقىمػ إردين
اعمتٜم٤مىمض ُمع اًمسٞم٤مؾم٦م اخل٤مرضمٞم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦مَّ ،إٓ َّ
أن إردن سم٤مذ سمِمٙمؾ رؾمٛمل اقمتامد
ىمٜمّمؾ قم٤مم ًمف ذم ًمبٜم٤من ،وهق حمٛمد قمكم اًمٕمجٚمقين( ،)48واًمذي ىمدَّ َم أوراق اقمتامد
يمسٗمػم ذم 1شمنميـ إول 1996م( ،)49وؿمٝمدت هذه اًمٗمؽمة هدوء ًا ٟمسبٞم ً٤م ذم ُمٜم٤مداة
إردن سمٛمنموع ؾمقري٦م اًمٙمؼمى ،ذًمؽ َّ
أن شمٕمريػ ًمبٜم٤من ضمٖمراىمٞم ً٤م سم٤مًمٜمسب٦م إمم
ُمنموع ؾمقري٦م اًمٙمؼمى ،ومٗمل شمٍميح ًمسٛمػم اًمروم٤مقمل ذم سمػموت ىم٤ملَّ " :
إن ًمبٜم٤من ٓ
ُيِمٙمِّؾ ضمزء ًا ُمـ اًمرؤي٦م دم٤مه ُمنموع ؾمقري٦م اًمٙمؼمىَّ ،
وإن ًمبٜم٤من اجلٛمٝمقري٦م جي٥م أن
شمب٘مك ُمست٘مٚم٦م ـم٤معم٤م ؿمٕمبٝم٤م يريد ذًمؽ"( ،)50ويبدو َّ
أن هذه اًمسٞم٤مؾم٦م إردٟمٞم٦م
اعمتٜم٤مىمْم٦م سم٤مًمٜمسب٦م ًمٚمبٜم٤من ،سملم اهلدوء واًمتّمٕمٞمد ،يم٤مٟم٧م ُُمتٕمٛمدة وهتدف إمم قمدم
شمٙمتؾ ؾمقري٦م وًمبٜم٤من ضد إردن ،ومٗمل رؾم٤مًم٦م ُمـ ىمٜمّمؾ إردن ذم سمػموت حمٛمد
قمكم اًمٕمجٚمقين إمم اعمٚمؽ قمبد اهلل ،ي٘مقل ومٞمٝم٤مَّ " :
إن ُمقىمٗمٜم٤م ذم ًمبٜم٤من جي٥م أن يٙمقن
همػمه ذم ؾمقري٦م ًمٚمحٞمٚمقًم٦م دون شمٙمتؾ اًمبٚمديـ ضدٟم٤م" ،ويدقمق إمم ُمقاصٚم٦م اًمت٘مرب
ُمـ ًمبٜم٤من ،وأن شمٙمقن اًمٕمالىم٦م طمسٜم٦م ُمع ؾمٞم٤مؾمٞم٦م وودي٦م" ،ويتّٝمؿ اًمسقريلم
سم٢مومس٤مده٤م(.)51
أي شمٍميح ُمـ
ورهمؿ ذًمؽ
اؾمتٛمرت سمٕمض إصقات اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م شمٓم٤مًم٥م سمرومض ِّ
ّ
إردن يتٕمٚمؼ سمسقري٦م اًمٙمؼمى ،ووصٚم٧م إمم اٟمت٘م٤مد ىمبقل وزير ُمٗمقض ًمألردن ذم
ًمبٜم٤من ،وواصٚم٧م اخل٤مرضمٞم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م اؾمتٜمٙم٤مره٤م ًمٚمٛمنموع ،ومٗمل شمٍميح ًمقزير
ظم٤مرضمٞم٦م ًمبٜم٤من ومٞمٚمٞم٥م ٟم٘مال ذم  19شمنميـ اًمث٤مين  1996م ،اؾمتٜمٙمر ُمنموع ؾمقري٦م
اًمٙمؼمى ُمِمػم ًا إمم َّ
أن اًمتٍمحي٤مت اًمّم٤مدرة قمـ إردن ٓ جي٥م أن شمث٤مر سملم طملم
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وآظمر( ،)52وىمد اٟمت٘مؾ اعمقضقع ُمر ًة أظمرى إمم اعمجٚمس اًمتنميٕمل إردين وجمٚمس
اًمٜمقاب اًمٚمبٜم٤مين؛ سمسب٥م شمقضمٞمف أقمْم٤مء اعمجٚمس اًمتنميٕمل ؾم١مآً ذم  18شمنميـ
اًمث٤مين 1996م ،إمم وزير اخل٤مرضمٞم٦م إردين حمٛمد اًمنمي٘ملُ ،يٕمرسمقن ومٞمف قمـ قمدم
ارشمٞم٤مطمٝمؿ هلذا اًمتٍميح اًمٚمبٜم٤مين ،وذًمؽ "عمٕم٤مرضتف طم٘مقق اًمبالد اًمٓمبٞمٕمٞم٦م
واًم٘مقُمٞم٦م"(.)53
وضم٤مء ضمقاب اًمنمي٘مل سمت٠ميمٞمده عمقىمػ إردن اعمتٛمسؽ سمٛمٞمث٤مق ضم٤مُمٕم٦م اًمدول
َّ
ىمط قمـ اًمقطمدة وآحت٤مد اًمسقريَّ ،
شمتخؾ ّ
وأن اإلىمرار ًمٚمبٜم٤من
وأهن٤م مل
اًمٕمرسمٞم٦مَّ ،
سم٤مؾمت٘مالًمف وطمريتف ُمـ أُمر اًمقطمدة اًمسقري٦مُ ،مٜمبٕمف إرادة اًمِمٕم٥م اًمٚمبٜم٤مينَّ ،
وأن
وزير ظم٤مرضمٞم٦م ًمبٜم٤من ٓ يرى ًمبٜم٤من ذم قمداد هذه إىم٤مًمٞمؿ اًمسقري٦م ،وقم٤مد اًمنمي٘مل
شم٠مؾمس سم٘مقًمف" :وإٟمَّف عمـ طم ِّ٘مٜم٤م
ضٛم٧م إمم ًمبٜم٤من طملم َّ
ًمتٜم٤مول ُمقضقع إرايض اًمتل ّ
أن ٟمتس٤مءل :عم٤مذا أسم٤مطمقا ًمٚمبٜم٤من اًمِم٘مٞمؼ أن يٙمؼم قمغم طمس٤مب ؾمقري٦م ،وقمـ همػمه
اظمتٞم٤مره ذم وىمتٝم٤م؟ (ذم إؿم٤مرة إمم إقمالن همقرو ذم 1992/9/1م) ،صمؿ هؿ ٓ
جيٞمزون ًمسقري٦م اعمجزأة سمؾ واعم٘مٓمٕم٦م إوص٤مل وإرطم٤مم أن شمتَّحد سمٛمحض
إرادهت٤م" .واؾمتٓمرد اًمنمي٘مل سم٤مًمر ِّد قمغم إصقات اًمتل شمرسمط اعمنموع إردين
أي ارشمب٤مط يدّ قمٞمف اعمٕم٤مرضقن ًمٚمٛمنموع ،إض٤موم٦م إمم إؿم٤مرشمف
سم٤مًمّمٝمٞمقٟمٞم٦مٟ ،م٤مومٞم ً٤م َّ
ًمٚمٛمٕم٤مهدة إردٟمٞم٦م اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م ،واًمتل يم٤مٟم٧م ُمـ أؾمب٤مب رومض اعمنموع (ؾمقري ً٤م
سم٠مهن٤م ًمٚمرضورات اًمدوم٤مقمٞم٦م(.)54
ؼمر ًا اعمٕم٤مهدة َّ
وًمبٜم٤مٟمٞم ً٤م)ُُ ،م ِّ
وأصم٤مرت شمٍمحي٤مت وزير اخل٤مرضمٞم٦م اًمنمي٘مل ،واًمذي مل يٙمـ ُمرهمقسم ً٤م سمف ًمبٜم٤مٟمٞم ً٤م –
وظمّمقص ً٤م ُمـ ىمبؾ ري٤مض اًمّمٚمح – ًمدوم٤مقمف اًمنمس قمـ ُمنموع ؾمقري٤م اًمٙمؼمى،
طمزب اًمٙمت٤مئ٥م اًمذي أرؾمؾ سمرىمٞم٦م اطمتج٤مج إمم ضم٤مُمٕم٦م اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م قمغم
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ٜمسؼ ضمٝمقده ويْمع اخلٓمط اًمالزُم٦م
اًمتٍمحي٤مت إردٟمٞم٦م ،ويٕمٚمـ سم٠مٟمَّفُ " :ي ّ
ًمٚمٛمح٤مومٔم٦م قمغم اؾمت٘مالل ًمبٜم٤من وُم٘م٤موُم٦م اعمِم٤مريع آحت٤مدي٦م"(.)55
وٟم٘مٚم٧م ًمبٜم٤من اخلالف إردين إمم جمٚمس ضم٤مُمٕم٦م اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م ،ظمالل شمقاضمد
ومٞمٚمٞم٥م ٟم٘مال وزير اخل٤مرضمٞم٦م اًمٚمبٜم٤مين ذم اًم٘م٤مهرة ،وم٠مصدر سمٞم٤مٟم ً٤م ر َّد ومٞمف قمغم اجلٚمس٦م اًمتل
قم٘مده٤م اعمجٚمس اًمتنميٕمل ،وشمٍميح وزير اخل٤مرضمٞم٦م إردين سم٘مقًمفٟ ٓ" :مريد
ؾمقري٦م اًمٙمؼمى ُمع ًمبٜم٤من أو سمدوٟمف ،ويٜمٓمبؼ ُمقىمٗمٜم٤م قمغم اًمتٕمٝمدات اًمٍمحي٦م اًمتل
أظمذهت٤م قمغم ٟمٗمسٝم٤م ّ
يمؾ ُمـ اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م ًمدى اًمتقىمٞمع قمغم ُمٞمث٤مق اجل٤مُمٕم٦م اًمٕمرسمٞم٦م،
َّإٓ قمغم أؾم٤مس اؾمت٘مالًمف ذم طمدوده احل٤مرضة واؾمت٘مالل اًمبٚمدان اًمٕمرسمٞم٦م
إظمرى"(.)56
وواصؾ ًمبٜم٤من شم٠ميمٞمده قمغم رومض ُمنموع ؾمقري٦م اًمٙمؼمى ،ؾمقاء أيم٤من هق ضٛمـ
سمٜمقده أم مل يٙمـ ،إذ رأى ًمبٜم٤من ذم اعمنموع إضٕم٤موم ً٤م عمقىمٗمف ،وخيِمك َّ
أن حت٘مٞمؼ
اعمنموع يٕمٞمد ىمْمٞم٦م اعمٜم٤مـمؼ اعمْمٛمقُم٦م إًمٞمف ،واًمتل ؾمٙم٤مهن٤م إمم ومؽمة ىمريب٦م يٓم٤مًمبقن
()57
أي ُمنموع
سم٤مؾمت٘مالهل٤م ،ممّ٤م يٕمٜمل شمٗمٙمٞمؽ اًمدوًم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م ً ،مذا رومْم٧م ًمبٜم٤من َّ

وطمدوي قمريب ُمـ ؿم٠مٟمف شمٖمٞمػم اجلٖمراومٞم٤م اًمسٞم٤مؾمٞم٦م ذم اعمٜمٓم٘م٦م ،ورأت ذم ضم٤مُمٕم٦م
اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م يم٠مومْمؾ شمٕمبػم قمـ قمروسمتٝم٤م ،وقمروسم٦م اًمدول إقمْم٤مء.
وىمد اٟمت٘مٚم٧م شمٕم٘مٞمدات إزُم٦م اًمتل ؾم َّببٝم٤م ُمنموع ؾمقري٦م اًمٙمؼمى إمم اعمجٚمس
اًمٚمبٜم٤مين ذم ضمٚمس٦م ًمف ظمالل هن٤مي٦م شمنميـ اًمث٤مين ،وىمد شمداول ومٞمٝم٤م سم٤معمقضقع واعمقىمػ
اًمٚمبٜم٤مين ُمٜمف ،وممّـ شمٙم َّٚمؿ ومٞمٝم٤م ٟم٤مئ٥م سمػموت قمبد اهلل اًمٞم٤مذمُ ،م١ميمِّد ًا َّ
أن ًمبٜم٤من ُمـ
ُمسٚمٛملم وُمسٞمحٞملم يرومض ُمنموع ؾمقري٦م اًمٙمؼمى ،وشمٙم َّٚمؿ ومٞمٝم٤م ٟمقاب آظمرون
دقمقا إمم رضورة شم٘مديؿ اطمتج٤مج قمغم اًمتٍمحي٤مت إردٟمٞم٦مُ ،مٕمتؼميـ َّأهن٤م شمٜم٤مل ُمـ
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اًمدوًم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م ،اًمتل هل ُمـ صٜمع ُمسٚمٛمٞمٝم٤م وُمسٞمحٞمٞمٝم٤م( ،)58وـم٤مًم٥م سمٕمْمٝمؿ
سمسح٥م اًمتٛمثٞمؾ اًمدسمٚمقُم٤مد سملم اًمبٚمديـ ،وإجي٤مد متثٞمؾ دسمٚمقُم٤مد ُمع اجلٛمٝمقري٦م
اًمسقري٦م؛ ًمٚمت٠ميمٞمد قمغم آؾمت٘مالل اًمٚمبٜم٤مين واًمسقري ،ذم طملم رأى سمٕمْمٝمؿ َّ
سم٠من
وسم٠مهن٤م جمرد ظمٚمط ٓ يستٜمد إمم
شمتؿُُ ،م٘م ِّٚمٚملم ُمـ ؿم٠مهن٤مَّ ،
ومٙمرة ؾمقري٦م اًمٙمؼمى ًمـ َّ
طم٘مٞم٘م٦م ،وىمدَّ َم اًمٜمقاب ذم هن٤مي٦م اجلٚمس٦م ؿمجب ً٤م سم٤مإلمج٤مع ًمٚمٛمنموع(ُ ،)59حمٞمٚملم
اعمقضقع إمم جمٚمس اجل٤مُمٕم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمذي اضمتٛمع سم٤مًمٜمٞم٤مسم٦م قمـ وزراء اخل٤مرضمٞم٦م،
وصدر قمٜمف سمٞم٤من ُمـ ىمبؾ وزراء اخل٤مرضمٞم٦م ًمدول اجل٤مُمٕم٦م ،ي١م ِّيمدُ َّ
أن ُم٤م أصمػم قمـ
ؾمقري٦م اًمٙمؼمى ،واجلدل طمقل اعمنموع مل ي٘مّمد ُمٜمف اًمتٕمرض ٓؾمت٘مالل اًمدول
إقمْم٤مء ذم اجل٤مُمٕم٦م ،أو اًمٜمٞمؾ ُمـ أٟمٔمٛم٦م احلٙمؿ ومٞمٝم٤م(.)60
ورهمؿ اًمتقشمر ذم قمالىم٤مت اًمبٚمديـَّ ،إٓ َّ
أن اعمٚمؽ قمبد اهلل سمٕم٨م سمؼمىمٞم٦م إمم سمِم٤مرة
اخلقري ُهيٜمِّئف ذم ذيمرى اؾمت٘مالل ًمبٜم٤من ،واصٗم ً٤م إي٤مه سم٠مٟمَّف يقم ومخر وازده٤مر ًمٚمٕمروسم٦م
مجٕم٤مء( ،)61وأىم٤مم ؾمٗمػم ًمبٜم٤من ذم قمامن اطمتٗم٤مًٓ هبذه اًمذيمرى ذم قمامن ،طمرضه قمدد
ُمـ رضم٤مٓت اًمدوًم٦م ،وأيمَّد ومٞمف َّ
أن ًمبٜم٤من ًمـ يٜمحرف قمـ ُمبدأ اًمٕمروسم٦م ،رهمؿ يمٞم٤مٟمف
اخل٤مص( ،)62وىمد طم٤موًم٧م اعمٕم٤مرض٦م إردٟمٞم٦م ذم دُمِمؼ واعمٛم ّثٚم٦م سم٤محلزب اًمٕمريب
إردين ُمـ ظمالل رئٞمسف حمٛمد صبحل أسمق همٜمٞمٛم٦م( ،)63اًمذي أرؾمؾ إمم ري٤مض
اًمّمٚمح ُهيٜمِّئف سمٕمقدشمف إمم اًمقزارة ،ويرضمقه أن يدقمؿ اًمٜمٝم٩م اًمسٞم٤مد ًمٚمحزب(،)64
طمٞم٨م يم٤من أسمق همٜمٞمٛم٦م ُمٕم٤مرض ً٤م عمنموع ؾمقري٦م اًمٙمؼمى( ،)65وسم٘مل هذا اعمنموع
ُي ُ
ِمٙمِّؾ ه٤مضمس ً٤م ًمبٜم٤مٟمٞم ً٤م ُم١مصمر ًا ذم اًمٕمالىم٦م ُم٤م سملم اًمبٚمديـ ،وصٚم٧م إمم شمقىمٞمع ٟمقاب
ضمبؾ ًمبٜم٤من قمغم قمريْم٦م شمٓم٤مًم٥م سمت٠مضمٞمؾ ُمققمد آٟمتخ٤مسم٤مت؛ سمسب٥م اعمنموع
واًمتخقف اًمٚمبٜم٤مين ُمـ وضمقد طمِمقد قمسٙمري٦م أردٟمٞم٦م هتدف إمم ومرض
إردين،
ّ
اعمنموع سم٤مًم٘مقة ،وأؿم٤مرت ضمريدة اًمبِمػم ذم  11ؿمب٤مط 1997م إمم رومض اعمٖمؽمسملم
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اًمٚمبٜم٤مٟمٞملم عمنموع ؾمقري٤م اًمٙمؼمى ،يمام ىم٤مم احلزب اًمِمٞمققمل اًمٚمبٜم٤مين سم٢مصدار سمٞم٤من
يٕمؼم ومٞمف قمـ رومْمف ًمٚمٛمنموع(.)66
ّ
اؾمتٛمر ًمبٜم٤من ي١ميمِّد َّ
سم٠من هذا اعمنموع خي٤مًمػ أطمٙم٤مم ضم٤مُمٕم٦م اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م،
إذن
ّ
ويٓم٤مًمبٝم٤م قمغم اًمدوام سم٤مًمتدظمؾ إلهن٤مئف ،وىم٤مُم٧م وزارة اخل٤مرضمٞم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م
سم٤مٓؾمتٗمس٤مر قمـ اعمقىمػ اًمؼميٓم٤مين ُمـ اعمنموع ،واًمتل سمدوره٤م أضم٤مسم٧م َّأهن٤م ٓ شم١م ّيد
ِّ
وشمٙمذب شمٙمذيب ً٤م ىم٤مـمٕم ً٤م صٚمتف سم٤مًمسٞم٤مؾم٦م اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م ذم اعمٜمٓم٘م٦م اًمٕمرسمٞم٦م(،)67
اعمنموع،
وسمدوره٤م دقم٧م اجل٤مُمٕم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم سمٞم٤من أصدرشمف ذم يم٤مٟمقن اًمث٤مين 1997م ،سم٤مًمتقىمػ
قمـ إصم٤مرة هذه اًم٘مْمٞم٦م عمّمٚمح٦م اًمدول إقمْم٤مء(.)68
وًمٙمـ يتْمح ُمـ ُمٓم٤مًمٕم٦م اًمقصم٤مئؼ اهل٤مؿمٛمٞم٦مَّ ،
سم٠من اًمتحرك إردين ودقمقاشمف
يم٤مٟم٧م ُمؼمراهت٤م شم٠ميت ضٛمـ ُمراؾمالت ًمٚمٛمٚمؽ قمبد اهلل ُمع ًمبٜم٤مٟمٞملم ُم١ميديـ
ًمٚمٛمنموع ،ومٗمل رؾم٤مًم٦م سمت٤مريخ  7أيٚمقل1997م ُمـ ص٤مطم٥م ضمريدة اًمٕمرائش
اًمٚمبٜم٤مين ،واًمقاقمظ اًمس٤مسمؼ ًمٚمجٛمٝمقري٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م ،يٓمٚم٥م ومٞمٝم٤م ُمـ اعمٚمؽ قمبد اهلل
ُم٘مره ًمبٜم٤من،
سٛمك سمحزب ؿمب٤مب حمٛمد ( ،)يٙمقن ّ
اًمدقمؿ إلٟمِم٤مء طمزب ؾمٞم٤مدُ ،ي ّ
سم٠من ٟمقاة هذا احلزب ُمقضمقدةَّ ،
ويقضح ومٞمٝم٤م َّ
وأن هذا اًمدقمؿ وشمٕمزيزه سم٤مًمدقم٤مي٦م
ِّ
ً
إض٤موم٦م ًمدقمقة
يتؿ قمؼم إٟمِم٤مء صحػ ُمقاًمٞم٦م ًمٚمٛمنموع إردين،
ًمٚمٛمنموع ذم ًمبٜم٤من ،ه
اعمٚمؽ قمبد اهلل سمزي٤مرة ًمبٜم٤من؛ ًمػمى ُمدى اًمِمٕمبٞم٦م اًمتل حئمك هب٤م اعمنموع ،ويٓمٚم٥م
إمم اعمٚمؽ زي٤مدة اًمتٍمحي٤مت إردٟمٞم٦م اًمداقمٞم٦م ًم٘مٞم٤مم ُمنموع ؾمقري٦م اًمٙمؼمى(،)69
ً
إض٤موم٦م إمم رؾم٤مئؾ ُمـ ُمسٚمٛملم ًمبٜم٤مٟمٞملم ،شمٕمٚمـ شم٠ميٞمده٤م ًمسٞم٤مؾم٦م اعمٚمؽ قمبد اهلل
اًمداقمٞم٦م ًمقطمدة ؾمقري٦م ،وي٘مدِّ ُمقن إًمٞمف اىمؽماطم٤مت ذم ؾمبٞمؾ حت٘مٞم٘مفُ ،مٜمٝم٤م َّ
أن
اعمسٚمٛملم واًمروم إرصمقذيمس وىمٚم٦م ُمـ سم٘مٞم٦م اًمٓمقائػ شم١ميد اعمنموع(.)70
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ويِمػم شم٘مرير ُمـ اعمٗمقضٞم٦م إردٟمٞم٦م ذم سمػموت ،إمم َّ
أن احلٙمقُم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م
شمتحر ُك ووم٘م ً٤م إلُمالءات
وأهن٤م
َّ
ٕمؼم قمـ طم٘مٞم٘متفَّ ،
ٓ مت ّثؾ اًمرأي اًمٕم٤مم اًمٚمبٜم٤مين ،وٓ ُشم ِّ
ُماليلم عمح٤مرسم٦م اعمنموع ،واًمدقمقة ًمدقمؿ
اًم٘م٤مهرة واًمري٤مض ،اًمٚمتلم رصدشم٤م
َ
اعمٕم٤مرض٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م اًمٜمِمٓم٦م ضد احلٙمقُم٦م اًمتل شمستخدم أؾم٤مًمٞم٥م اًم٘مٛمع ضدهؿ سم٘مقة
اجلٞمش ،ويِمػم ومٞمٝم٤م إمم ًم٘م٤مءات مت َّ ْ٧م سملم اعمٚمؽ وًمبٜم٤مٟمٞملم سمِم٠من شمٜمٗمٞمذ اعمنموع(.)71
ممّ٤م يٕمٜمل َّ
أن اًمسٞم٤مؾم٦م إردٟمٞم٦م وشمٍمحي٤مهت٤م ومٞمام يتٕمٚمؼ سمٛمنموع ؾمقري٦م اًمٙمؼمى،
شمتؿ سمٛمٕمٔمٛمٝم٤م ُمع أؿمخ٤مص ٓ
ُم٤م يم٤مٟم٧م
ًمتستٛمر ًمقٓ هذه آشمّم٤مٓت اًمتل يم٤مٟم٧م ّ
َّ
يٛمٚمٙمقن وزٟم ً٤م ؾمٞم٤مؾمٞم ً٤م يمبػم ًا ،وهمػم راضٞم٦م (أو ُمستٗمٞمدة) ُمـ صٞمٖم٦م اعمٞمث٤مق اًمقـمٜمل
اًمٚمبٜم٤مين ،وشمٕم٤مرض اًمٜمٔم٤مم اًمسٞم٤مد اجلٛمٝمقري ،وشمٓم٤مًم٥م سم٤مًمقطمدة اًمٕمرسمٞم٦م ،أو
وًمٙمـ هذه اًمتٞم٤مرات ومرادى ومج٤مقم٤مت مل يٙمـ هل٤م شم٠مصمػم
اًمقطمدة اًمسقري٦م اًمٓمبٞمٕمٞم٦م،
َّ
يمبػم قمغم اًمس٤مطم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م اًمرؾمٛمٞم٦م ،وسم٘مٞم٧م ضٛمـ طمدود سمٕمض اعمستقي٤مت
اًمِمٕمبٞم٦م.
ًمذا سم٘مل اًمرومض اًمٚمبٜم٤مين يمبػم ًا ،وُمـ أسمرز اًمتٍمحي٤مت اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م اًمتل صدرت
راومْم٦م ًمٚمٛمنموع ،اًمبٞم٤من اًمذي أصدره سمِم٤مرة اخلقري سم٤مٓؿمؽماك ُمع ؿمٙمري
اًم٘مقشمكم رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمسقري٦م ،ظمالل زي٤مرة إظمػم إمم ًمبٜم٤من ،وذًمؽ
ذم /97آب1997/م ،واؾمتٜمٙمرا ومٞمف ُمنموع ؾمقري٤م اًمٙمؼمىَّ ،
وأن ؾمٞم٤مؾمتٝم٤م
ُمتقطمدة ظم٤مرضمٞم ً٤م ذم ؾمبٞمؾ اًمتّمدي ًمٚمٛمنموع( ،)72وسمٞم٤من حلزب "اًمٜمداء" ،واًمذي
يم٤من ُمـ إطمزاب اعم١مصمرة سمٚمبٜم٤منُ ،ي ِّبلم ومٞمف َّ
طمر ذم اظمتٞم٤مر ٟمقع اًمٕمالىم٦م اًمتل
سم٠من ًمبٜم٤من ّ
شمرسمٓمف سمس٤مئر اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م(.)73
إذن ًم٘مد ىم٤موم اًمٜمٔم٤مم اًمسٞم٤مد اًمٚمبٜم٤مين – وٟمٔمر ًا ًمٓمبٞمٕم٦م شمٙمقيٜمف اًمتل شمِمٙمَّٚم٧م
ظمالل ومؽمة آٟمتداب – ُمنموع ؾمقري٦م اًمٙمؼمى؛ وذًمؽ ٕؾمب٤مب داظمٚمٞم٦م
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وظم٤مرضمٞم٦م ،أسمرزه٤م اًمدقمؿ اعمٍمي اًمسٕمقدي اًمسقري ،ممّ٤م ؾم َّب٥م شمب٤ميٜم ً٤م ذم اًمٕمالىم٤مت
إردٟمٞم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م ،وصٚم٧م إمم درضم٦م اخلالف.

د :انمىقـــف انهبىـــبوٍ مـــه اطـــتقالل انممهكـــت األردوُـــت انهبشـــمُت
 95أَبر 1996و:
ِ
رهمؿ ُم٤م يس ِّببف ُمنموع ؾمقري٦م اًمٙمؼمى ُمـ ٍ
اًمٕمالىم٦م ُم٤م سملم اًمبٚمديـَّ ،إٓ
شمقشمر ذم
ِ
َّ
ظمالف ؾمقري٦م وُمٍم ،وهمػمه٤م ُمـ اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مؾمتثٜم٤مء اًمٕمراق،
أن ًمبٜم٤من وقمغم
واًمذي يم٤من حت٧م احلٙمؿ اهل٤مؿمٛمل ،اٟمتدب وومد ًا رؾمٛمٞم ً٤م ًمٚمٛمِم٤مريم٦م ذم اطمتٗم٤مٓت
اؾمت٘مالل اعمٛمٚمٙم٦م إردٟمٞم٦م ،واٟمتدب اًمرئٞمس سمِم٤مرة اخلقري ُمدير اخل٤مرضمٞم٦م اًمٕم٤مم
ضؿ ىمٜمّمؾ ًمبٜم٤من اًمٕم٤مم ذم
وم١ماد قمٛمقن يمٛمٛمثؾ ؿمخيص ًمف ،ورئٞمس ً٤م ًمٚمقومد اًمذي َّ
ِ
ًمتٝمٜمئ٦م ضمالًم٦م
سمرًملم ،واًمٕم٘مٞمد مجٞمؾ حلقد ،واعم٘مدّ م مجٞمؾ احلس٤مُمل ،يمٛمٛمثٚملم ًمف
اعمٚمؽ قمبد اهلل سم٤مٓؾمت٘مالل(.)74
إض٤موم٦م إمم ىمٜمّمؾ ًمبٜم٤من اًمٕم٤مم اًمسٞمد قمبد اهلل اًمٜمج٤مر( ،)75وطمرض آطمتٗم٤مٓت
أيْم ً٤م اًمٜم٤مئ٥م إسمراهٞمؿ طمٞمدر قمْمق جمٚمس اًمٜمقاب اًمٚمبٜم٤مين ،واًمِمٞمخ طمسـ اعمٙمل،
وإسمراهٞمؿ اخلٓمٞم٥م ،وشمقومٞمؼ اًمٜم٤مـمقر ،واًمديمتقر طمسـ رقمد( ،)76ممّ٤م ه
يدل قمغم
اًمٚمبٜم٤مين سم٤معمٛمٚمٙم٦م شم٠ميمٞمد ًا ٓؾمت٘مالهل٤م ،إض٤موم٦م ًمٚمرواسمط اًم٘مقي٦م اًمتل مجٕم٧م سملم
آهتامم
ّ

اعمٚمؽ قمبد اهلل وقمدد ُمـ وضمٝم٤مء اًمٓم٤مئٗم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم ًمبٜم٤من ،ومٙمام يٚمحظ َّ
وم٢من
احلْمقر اًمٚمبٜم٤مين ُُم ِّث َؾ قمغم اعمستقى اًمرؾمٛمل واًمِمٕمبل.
وأسمرزت ضمريدة اًمبِمػم اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م ُمراؾمؿ آطمتٗم٤مل سم٤مًمبٞمٕم٦م واًمتتقي٩مُ ،مستٕمرض ً٦م
سمرٟم٤مُم٩م آطمتٗم٤مل قمغم ُمدار صمالصم٦م أي٤مم ،وُمِمػم ًة إمم اًمتٛمثٞمؾ اًمرؾمٛمل اًمٚمبٜم٤مين(،)77
وأًم٘مك ُممثؾ رئٞمس مجٝمقري٦م ًمبٜم٤من وم١ماد قمٛمقن يمٚمٛم ً٦م قمـ اًمرئٞمس اخلقري ذم
إزم ومخ٤مُم٦م اًمرئٞمس اجلٚمٞمؾ طملم َيم َّٚمٗمٜمل شم٠مدي٦م
آطمتٗم٤مل ،وىم٤مل ومٞمٝم٤مً" :م٘مد َقمٝمد َّ
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َ
ُمٙم٤مٟم٦م ذىمل إردن ُمـ حم ّب ِ٦م ًمبٜم٤من وُمٜمزًم٦م
اًمرؾم٤مًم٦م احلٙمقُمٞم٦م ،أن أؤيمِّد جلالًمتٙمؿ
قم٤مهٚمف ،وطمرصف قمغم أن شمزداد اًمٕمالىم٤مت اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م إردٟمٞم٦م ىمق ًة وشمقصم٘م ً٤م ًمتدقمٞم ِؿ
اؾمت٘مالل اًمبٚمديـ ،وشمب٤مدل اعمٜم٤مومع"(.)78
ِ
سمرىمٞم٤مت اًمتٝمٜمئ٦م ُمـ
و ُشمِمػم اًمقصم٤مئؼ اهل٤مؿمٛمٞم٦م إمم شمٚم٘مل اعمٚمؽ قمبد اهلل اًمٕمديد ُمـ
ُخمتٚمػ اًمنمائح آضمتامقمٞم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦مُ ،مـ ُرؤؾم٤مء مجٕمٞم٤مت وُمقفمٗملم ،ووضمٝم٤مء
ورؤؾم٤مء سمٚمدي٤مت ،ودم٤مر ًمبٜم٤مٟمٞملم هيٜمئقٟمف سم٤مٓؾمت٘مالل ،ومتحقرت ِ
هذه اًمؼمىمٞم٤مت
طمقل اًمتٝمٜمئ٦م واإلؿم٤مدة سمٛمٙم٤مٟم٦م اعمٚمؽ قمبد اهلل ذم اًمبالد اًمٕمرسمٞم٦م( ،)79وٟمنم اًمِم٤مقمر
اًمٚمبٜم٤مين طمسٞم٥م إؾمٕمد ُمـ صٞمدا ذم ضمبؾ قم٤مُمؾ ،ىمّمٞمد ًة ذم ضمريدة اًمدوم٤مع ضم٤مء
ومٞمٝم٤م:
ضمــددوا قمٝمــده٤م اًمــذي ًمــٞمس ُيٜمســك
ِ
سم٤معمٚمٞمـــؽ ا ُعمٗمـــدّ ى
هيٜمـــ٠م اًمِمـــٕم٥م

واسمٕمثــقا جمــده٤م اًمــذي ًمــٞمس يــبغم
ِ
ــ٤موم٘ملم ِقمـــز ًا وقمـــدًٓ(.)80
ممـــأل اخلـ

وشمؼمز إؿم٤مر ٌة إمم اًمسٕمل ًمٚمت٘م٤مرب إردين اًمٚمبٜم٤مين ُمـ ظمالل ِاًمؼمىمٞم٤مت اعمتب٤مدًم٦م
ِ
اجلٛمٝمقري٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م ُوم١ماد قمٛمقن ،سم٘مٞم٤مم اعمٚمؽ قمبد
سملم اعمٚمؽ قمبد اهلل وممثؾ رئٞمس

ِ
سمٛمٜمح ِف ِوؿم٤مح آؾمت٘مالل اًمذي شمس ّٚمٛمف ُمـ ىمبؾ اًم٘مٜمّمؾ إردين ذم سمػموت
اهلل
حمٛمد قمكم اًمٕمجٚمقين( ،)81وهذا اعمقىمػ اًمٚمبٜم٤مين اًمرؾمٛمل ذم طمْمقر اطمتٗم٤مٓت
ِ
ِ
ًمت٠ميمٞمد آؾمت٘مالل ِّ
اعمحٞمٓم٦م ِسمف،
ًمٙمؾ اًمدول
آؾمت٘ماللٟ ،م٤مسمع ُمـ اًمسٕمل اًمٚمبٜم٤مين
وُمـ ضٛمٜمٝم٤م إردن اًمداقمل إمم ُمنموع ؾمقري٤م اًمٙمؼمى ،سمٞمٜمام َيتّْمح ُمـ اعمِم٤مريم٦م
سم٠من اعمٚمؽ قمبد اهلل يم٤من قمغم ٍ
اًمِمٕمبٞم٦م َّ
صٚم٦م سم٤مًمٕمديد ُمـ اًمٗمٕم٤مًمٞم٤مت اًمِمٕمبٞم٦م وإردٟمٞم٦م
ذم ًمبٜم٤من ،وذم ُم٘مدُمتٝم٤م اًمٓم٤مئٗم٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م.
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( )6اًمبِمػم ،ع1999/9/92 ،7175:م ،ص.9
( )7اجلزيرة ،ع 1995/9/19 ،1298م ،ص.9
( )8اخلقري ،طم٘م٤مئؼ ،ج ،9ص ،999اًمبِمػم ،ع 1995/5/9 ،7996 :م ،ص .9
( )9اًمبِمػم ،ع 1995/5/9 ،7996م ،ص .1
( )10قمبد اهلل اًمٜمج٤مر (1896م )1976-م :درزي ُمـ ُمقاًمٞمد ىمرى اعمتـ ،واًمده وضمٞمف ُمٕمروف ،وخترج ُمـ
ُمدرؾم٦م اًمٕمزيز ،وقمٛمؾ ذم اًمسٞم٤مؾم٦م ،طمٞم٨م ظمدم ذم طمٙمقُم٦م ومٞمّمؾ يمرئٞمس ًم٘مٚمؿ اًمؽممج٦م إلشم٘م٤مٟمف اإلٟمجٚمٞمزي٦م
واًمٗمرٟمسٞم٦م ،وجل٠م ًمسقري٤م سمٕمد ُمٞمسٚمقن ،وؿمٖمؾ ُمٜمّم٥م ُمدير اعمٕم٤مرف أي٤مم اًمٗمرٟمسٞملم ذم ضمبؾ اًمدروز
وأؾمس ذم
1999م ،وٟم٤مدى سم٤مؾمت٘مالل ضمبؾ اًمدروز وخت ّٚمّمٝمؿ ُمـ آٟمتداب ،وؿم٤مرك ذم اًمثقرة اًمسقري٦مَّ ،
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ال ذم إردن طمتك

1998/8/9م ،واهمتٞمؾ ُمع زوضمتف ذم 1976/7/91م ،ذم ًمبٜم٤من ،وًمف اهتامُم٤مت أدسمٞم٦م قمديدة وُمذيمرات
همػم ُمٜمِمقرةً ،مٚمٛمزيد راضمع :اًمبٕمٞمٜمل ،رضم٤مل ،ص  – 999ص  ،916أسمق محدان ،أهمّم٤من إرز ،ص -155
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ٓطم٘م ً٤م ُمٞمث٤مق اجل٤مُمٕم٦م ،ـمريػ ،أظمب٤مر ،ص  ،996وًمٚمٛمزيد اٟمٔمر :قمز اًمديـ ،إي٤مم ،ضمـ  ،1ص – 916
.917
( )21هالل اًمّمٚمح ،ريــ٤مض ،قمٞمسك ،اًمٕمالىمـ٤مت ،ص  ،198اًمبٞمٓم٤مر ،شمٓمقر ،ص  ،156سمٞمْمقن ،ري٤مض،
ص ،998احلٙمٞمؿ ،اًمٕمالىم٤مت ،ص .55
( )22اًمبِمػم ،ع 97 ،7959 :يم٤مٟمقن صم٤مين ،1995 ،ص.1
( )23اًمبِمػم ،ع1995/29/99 ،7969 :م ،ص.9
( )24اًمبِمػم ،ع 97 ،7959 :يم٤مٟمقن اًمث٤مين 1995 ،م ،ص.9
( )25اًمبِمػم ،ع1995/9/99 ،7969 :م ،ص .9
( )26رزقُ ،مقىمػ ،ص.191
( )27اًمبخٞم٧م ،اًمقصم٤مئؼ ،م ،9ص.52
( )28اعمّمدر اًمس٤مسمؼ ،ص .52
(ُ )29مروان ٟم٤مس ،ومٚمسٗم٦م اعمٞمث٤مق اًمقـمٜمل اًمٚمبٜم٤مين ،جمٚم٦م ؿم١مون ومٚمسٓمٞمٜمٞم٦م ،ع1976 ،59:م ،ص ٓطم٘م ً٤م:
ٟم٤مس ،اعمٞمث٤مق ُ ،196مٞمث٤مق اجل٤مُمٕم٦م ،ص  -9ص.9
( )30اخلقريُ ،مذيمرات ،ج ،9ص  ،179-171اًمبِمػم ،ع1995/12/91 ،79999 :م ،ص.9
( )31راضمع :حم٤مومٔم٦م ،اًمٕمالىم٤مت ،ص.196
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( )32اًمِمٜم٤مق ،اًمٕمالىم٤مت ،ص  ،19اجلزيرة :ع 1995/5/99 ،1269م ،ص  ،9اجلزيرة :ع،1269
1995/5/95م ،ص ،9اجلزيرة :ع 1995/6/16 ،1269م ،ص ،9حم٤مومٔم٦م اًمٗمٙمر ،ج ،9ص.661-159
( )33ضمريدة اًمبِمػم ،ع 1995/11/99 ،7955 :م ،ص.1
( )34ضمريدة اجلزيرة ،ع1995/11/17 ،1291:م ،ص ،8 ،1اًمبِمػم ،ع1995/11/95 ،7956م،
ص ،1اعمّمدر اًمس٤مسمؼ ،ع  99 ،7959ت1995 ،9م ،ص ،1وًمٚمٛمزيد :أمحد اًمٕمٗمٞمػ ،اعمٚمؽ قمبد اهلل وىمْمٞم٦م
اًمقطمدة اًمسقري٦م ،دار ضمرير ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ،قمامن 9226،م ،ص ٓ ،991طم٘م ً٤م :اًمٕمٗمٞمػ ،اعمٚمؽ.
( )35اخلقري ،طم٘م٤مئؼ ،ج ،9ص.191
( )36اًمبخٞم٧م ،اًمقصم٤مئؼ ،م ،9ص  ،69-68رىمؿ (-99ب) (( )581-86د.ت).
( )37اخلقريُ ،مذيمرات ،ج ،9ص.199-191
( )38اًمبِمػم ،ع1995/11/98 ،7958 :م ،ص.9
اًمتٓمرق ٓطم٘م ً٤م ًمٕمالىم٦م إُمػم قمبد اهلل سم٤محلزب
وؾمٞمتؿ
( )39اًمبِمػم ،ع1995/11/98 ،7958 :م ،ص،9
ّ
ّ
اًمسقري اًم٘مقُمل آضمتامقمل.
( )40اًمبخٞم٧م ،اًمقصم٤مئؼ ،م ،9ص 69وصمٞم٘م٦م رىمؿ (99ج) (.)51-87
( )41اجلزيرة ،ع 1995/11/19 ،1292م ،ص.9
( )42اًمبِمػم ،ع 1995/11/9 ،7962م ،ص.1
( )43اجلزيرة ،ع 1995/11/17 ،1291م ،ص.8 -1
( )44اًمبِمػم ،ع 1995/11/92 ،7962م ،ص.9
( )45اخلقريُ ،مذيمرات ،ج ،9ص.99 -98
(ُ )46م١مًمػ جمٝمقل ،وصم٤مئؼ ؾمقري٦م اًمٙمؼمى ،دار إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م ،اًم٘م٤مهرة ،د.ت ،ص،19-19
وؾمٞمِم٤مر ٓطم٘م ً٤م :وصم٤مئؼ ؾمقري٦م اًمٙمؼمى( ،واًمٙمت٤مب ُمٜمسقب عمحٛمد اًمنمي٘مل راضمع :حمٛمد اًمنمي٘مل ،طمٞم٤مشمف
وآصم٤مره ،ومقزي اخلٓمب٤م ،دار اًمٞمٜم٤مسمٞمع ،قمامن1999 ،م).
( )47وصم٤مئؼ ؾمقري٦م اًمٙمؼمى ،ص.19 -18
( )48حمٛمد قمكم اًمٕمجٚمقين 1971 – 1899( :م) قمسٙمري وؾمٞم٤مد أردين ظمدم ذم اجلٞمش اًمراسمع اًمؽميمل ،صمؿ
اؿمؽمك سم٤مًمثقرة اًمٕمرسمٞم٦م اًمٙمؼمى وُمٕم٤مريمٝم٤م ،قمٛمؾ يم٠مول ؾمٗمػم أردين ذم ًمبٜم٤من ( 1996م) ،وشمس َّٚمؿ اًمٕمديد ُمـ
اًمقزارات وقمْمقي٦م جمٚمس إقمٞم٤من ،وًمف ُمذيمرات ،راضمع :اًمٕمجٚمقين ،ذيمري٤ميت.
( )49اًمبِمػم ،ع1996 /11/1 ،7659:م ،ص ،1اخلقري ،طم٘م٤مئؼ ،ج  ،9ص .999
( )50وصم٤مئؼ ؾمقري٦م اًمٙمؼمى ،ص .99
( )51اًمبخٞم٧م ،اًمقصم٤مئؼ ،م  ،9ص  – 977ص  ،978وصمٞم٘م٦م رىمؿ (.)195- 199( )126
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( )52وصم٤مئؼ ؾمقري٦م اًمٙمؼمى ،ص .95
( )53اعمّمدر اًمس٤مسمؼ ،ص .96
( )54وصم٤مئؼ ؾمقري٦م اًمٙمؼمى ،ص .99-98
سم٤مًمّمٚمح ،يذيمر
( )55اًمٕمٗمٞمػ ،اعمٚمؽ ،ص ،999قمٞمسك ،اًمٕمالىم٤مت ،ص  ،199قمـ اًمنمي٘مل وقمالىمتف ُ
قمج٤مج ٟمقهيض ذم ُمذيمراشمف َّ
أن ري٤مض اًمّمٚمح ـمٚم٥م إًمٞمف أن خيؼم اعمٚمؽ قمبد اهلل َّأٓ يرؾمؾ اًمنمي٘مل
يمٛمٜمدوب قمـ إردن ٟمٔمر ًا ًمدوم٤مقمف اًمٙمبػم قمـ ُمنموع ؾمقري٦م اًمٙمؼمى ،وسمام يتٜم٤مىمض وؾمٞم٤مؾم٦م ًمبٜم٤من
اخل٤مرضمٞم٦م ،اٟمٔمر :احلقتُ ،مذيمرات ،ص.999
( )56وصم٤مئؼ ؾمقري٦م اًمٙمؼمى ،ص.92
( )57اخلقري ،طم٘م٤مئؼ ،ج ،9ص ،976قمٞمسك ،اًمٕمالىم٤مت ،ص.199
( )58اخلقري ،طم٘م٤مئؼ ،ج ،9ص.977-976
( )59إهرام ،ع1996/11/97 ،69118 :م ،ص ،1اًمبِمػم ،ع1996/11/98 ،7685 :م ،ص،1
وصم٤مئؼ ؾمقري٦م اًمٙمؼمى ،ص.58-59
( )60وصم٤مئؼ ؾمقري٦م اًمٙمؼمى ،ص ،69اٟمٔمر :اًمبِمػم ،ع1997/9/19،7799 :م ،ص.1
( )61اجلزيرة ،ع1996/11/95 ،1157 :م ،ص.1
( )62اجلزيرة ،ع1996/11/99 ،1159 :م ،ص.9
( )63حمٛمد صبحل أسمق همٜمٞمٛم٦م :ؾمٞم٤مد وـمبٞم٥م أردين ،درس اًمٓم٥م سم٠معم٤مٟمٞم٤م ،وقم٤مد ًمألردن قم٤مم 1998م ،وىمد
لم ؾمٗمػم ًا ًمألردن ذم دُمِمؼ ،وًمف أوراق ُمٜمِمقرة،
ٟمِمط سم٤معمٕم٤مرض٦م اًمس٤مؾمٞم٦م ،وىمد ٟمٗمل ًمدُمِمؼ ومؽمة صمؿ ُقم ِّ َ
راضمع :هدى أسمق همٜمٞمٛم٦م ،ؾمػمة ُمٜمٗمٞم٦م ُمـ أوراق اًمديمتقر حمٛمد صبحل أسمق همٜمٞمٛم٦م ،ضمزأيـ ،مجع وإقمداد:
هدى أسمق همٜمٞمٛم٦م ،اعم١مؾمس٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمدراؾم٤مت واًمٜمنم ،سمػموت9221 ،م ،ص ،15وُم٤م سمٕمدٓ ،طم٘م ً٤م :أسمق
همٜمٞمٛم٦م ،ؾمػمة.
( )64اًمبِمػم ،ع1996/19/17 ،7699 :م ،ع ،7699 :ص ،9اعمّمدر اًمس٤مسمؼ ،ع 1996/19/19،7929

ص.1
( )65أسمق همٜمٞمٛم٦م ،ؾمػمة ،ضمـ  ،9ص  ،722 – 668وًمٚمٛمزيد اٟمٔمر :هزاع اعمج٤مزمُ ،مذيمرايت ،قمامن1962 ،م،
ص ٓ 96 -95طم٘م ً٤م :اعمج٤مزمُ ،مذيمرايت ،اٟمٔمر :اًمبِمػم ،ع1997/1/18 ،7797:م ،ص ،9اًمبِمػم،
ع1997/1/99 ،7799:م ،ص.9
( )66اًمبِمػم ،ع ،1997/1/9 ،7819:ص ،9اٟمٔمر :اًمبِمػم ،ع1997/1/12،7719:م ،ص ،9اًمبِمػم،
ع1997/9/7،7899 :م ،ص ،9اًمبِمػم ،ع1997/9/11 ،7719 :م ،ص  ،9سمٕم٨م اعمٚمؽ قمبد اهلل رؾم٤مًم ً٦م
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إمم اًمرئٞمس اًمسقري ؿمٙمري اًم٘مقشمكم ُيٓمٛمئٜمف ومٞمٝم٤م ٟم٤مومٞم ً٤م وضمقد أي طمِمقد ،اٟمٔمر :اًمبنم ،ع،7799:
1997/9/7م ص ،9قمـ احلزب اًمِمٞمققمل :قمٞمسك ،اًمٕمالىم٤مت ،ص.199
( )67اًمبِمػم ،ع1997/1/19 ،7892:م ،ص ،1اًمبِمػم ،ع1997/1/18 ،7891:م ،ص ،1اًمبِمػم،
ع1997/9/11 ،7719:م ،ص.5
( )68اًمبِمػم ،ع1997/9/19 ،7799:م ،ص.1
( )69اًمبخٞم٧م ،اًمقصم٤مئؼ ،م ،9ص.929-998
( )70اًمبخٞم٧م ،اًمقصم٤مئؼ ،م ،9ص.926-929
( )71اًمبخٞم٧م ،اًمقصم٤مئؼ ،م ،9ص ،928-926رىمؿ (.589-9215 ،)191
( )72أصدره ومريؼ ُمـ اًمِمب٤مب اًمٕمريب ،يمٚمٛم٦م اًمسقريلم ذم ُمنموع ؾمقري٦م اًمٙمؼمى1997 ،م ،وؾمٞمِم٤مر
ٓطم٘م ً٤م يمٚمٛم٦م اًمسقريلم ذم ُمنموع ؾمقري٤م اًمٙمؼمى ،ص .62-59
( )73اًمّمٚمح ،ذم اًم٘مقُمٞم٦م ،ص.98
( )74اًمبِمػم ،ع1996/5/99 ،7759 :م ،ص.9
( )75ضمؼمان ُمٚمٙمقن ،ضمالًم٦م اعمٚمؽ قمبد اهلل واؾمت٘مالل اعمٛمٚمٙم٦م إردٟمٞم٦م اهل٤مؿمٛمٞم٦م ،دار إظمب٤مر ،سمٖمداد،
1997م ،وأقمٞمد ـمب٤مقمتف ُمـ ىمبؾ إدارة اإلقمالم ذم اًمديقان اعمٚمٙمل اهل٤مؿمٛمل9226 ،م ،وهذه اًمٓمبٕم٦م اًمتل
اقمتٛمده٤م اًمب٤مطم٨م ،صٓ ،81طم٘م ً٤مُ :مٚمٙمقن ،اؾمت٘مالل.
(ُ )76مٚمٙمقن ،اؾمت٘مالل ،ص.81
( )77اًمبِمػم ،ع1996/5/99 ،7579 :م ،ص9؛ ٟمٗمس اعمّمدر ،ع1996/9/98 ،7576:م ،ص.9
(ُ )78مٚمٙمقن ،اعمٚمؽ ،ص.86-85
( )79اًمبخٞم٧م ،اًمقصم٤مئؼ ،م ،1ص.599-952-999-996-992
(ُ )80مٚمٙمقن ،اعمٚمؽ ،ص.119-119
( )81اًمبِمػم ،ع1996/7/11 ،7625 :م ،ص.9
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الفصل ال سادس
أثر القضًة الفلسطًنًة على
العالقات بًن البلدين ()1998
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انفصم انظبدص
أثز انقضُت انفهظطُىُت عهً

انعالقبث بُه انبهذَه (>)1?:

أ :انعالقبث األردوُت انهبىبوُت قبم حزة فهظطُه:
ِ
اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م ذم ِ
ُ
اًمقضمٝم٦م اًمسٞم٤مؾمٞم٦م،
هذه اعمرطمٚم٦م إمم ىمسٛملم ُمـ
اٟم٘مسٛم٧م
وشمبٚمقرت ذم ِحمقريـ مه٤م :إردن واًمٕمراق (اعمِحقر اهل٤مؿمٛمل)ُُ ،م٘م٤مسمؾ ِحمقر (ُمٍم،
اًمسٕمقدي٦م ،وؾمقري٦م) ،وًمٕم٥م ًمبٜم٤من دور ًا شمٜمسٞم٘مٞم ً٤م سملم اعمحقريـ ،ويم٤مٟم٧م ُمقاىمٗمف
اًمسٞم٤مؾم ّٞم٦م ُم ّٞم ً
وم٤معمقىمػ اًمٚمبٜم٤مين ذم اًم٘مْمٞم٦م اًمٗمٚمسٓمٞمٜمٞم٦م
٤مًم٦م أيمثر إمم اعمحقر إظمػم،
ُ
ىمٞم٤مُمف هبذا اًمدور ،ومت َّثٚم٧م ِ
ضٖمقط داظمٚمٞم٦م ،طمتَّٛم٧م ِ
ٍ
هذه اًمْمٖمقـم٤مت سمام
َظمْمع إمم
َ
يكم:
ِ
ٍ
ٍ
ُمسٞمحل
يمٞم٤من
وإٟمِم٤مء
دوًم٦م هيقدي٦م ذم ومٚمسٓملم،
أ -ا ُعمٓم٤مًمب٤مت اعمسٞمحٞم٦م سم٘مٞم٤م ِم
ّ
ِ
اًمدوًم٦م اًمٞمٝمقدي٦م ذم ومٚمسٓملم،
ظم٤مص سمٚمبٜم٤من؛ أي ىمٞم٤مم دوًم٦م ُمسٞمحٞم٦م سم٤مًمتقازي ُمع
وشمبٜمّك هذا اعمنموع اعمٓمران أهمٜم٤مـمٞمقس ُمب٤مرك (رئٞمس أؾم٤مىمٗم٦م سمػموت) ،طمٞم٨م
ٍ
َ
سمؼمىمٞم٦م إمم جلٜم٦م إُمؿ اعمتحدة اخل٤مص٦م سمٗمٚمسٓملم ذم  5آب 1997مُُ ،م٘مؽمطم ً٤م
سمٕم٨م
"إىم٤مُم٦م وـمـ ىمقُمل هيقدي ذم ومٚمسٓملم" ،و ُُمٕمتؼم ًا َّ
أن ُم٤م ُمت ِّثٚمف احلٙمقُم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م ُمـ
ٍ
ُمقىمػ ُُم١ميد ًمٚمِمٕم٥م اًمٗمٚمسٓمٞمٜمل ُخي٤مًمػ احل٘مٞم٘م٦م ،وأٟمٙمر ُقمروسم٦م ومٚمسٓملم وًمبٜم٤من،
ِ
ُمقىمٗمف اًم ُٙمتٚم٦م اًمقـمٜمٞم٦م،
وحت٤مًمػ ُمع ُمب٤مرك ذم
قـمـ ًمألىمٚم ّٞم٤مت(.)1
َ
سم٠مهنام َُم ٌ
ؼمر ًا ذًمؽ َّ
ُم ِّ
واًمتل يرأؾمٝم٤م إُمٞمؾ إدة ،واًمبٓمريرك اعم٤مروين أٟمٓمقن قمريْم٦م ،وهمػمهؿ ُمـ اًمتٞم٤مر
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سم٘مل يٜمٔمر إمم ًمبٜم٤من يمٙمٞم٤من ُمسٞمحل ُمٜمٗمّمؾ قمـ حمٞمٓمف
اعم٤مروين اعمتِمدّ د ،اًمذي َ
ِ
احلْم٤مرة اًمٖمرسمٞم٦م(.)2
يب ،وُمٜمتٛمل إمم
اًمٕمر ّ
شمٜمٔمٞمٛمف ِ
ِ
اًم٘مت٤مزم ،طمٞم٨م َّ
إن ِوطمداشمف
وضٕمػ
بُ -ضٕمػ اجلٞمش اًمٚمبٜم٤مين ُ
اًمٕمسٙمري٦م ضٕمٞمٗم٦م اًمتٜمٔمٞمؿ؛ سمسب٥م طم ِ
داصم٦م َقمٝمد اًمدوًم٦م سم٤مٓؾمت٘مالل ،وم٤مجلٞمش اًمٚمبٜم٤مين
َ
ِ
ِ
ذم ِ
هذه اًمٗمؽمة يم٤من ُمٕمٜم ّٞم ً٤م سمِ
ىمقات ٍ
ِ
أُمـ داظمكم إمم
وطمداشمف اًم َٕمسٙمري٦م ُمـ
تحقيؾ
ٍ
وطمدات ىمت٤مًمٞم٦م ،وقمدد أومراده مل يتج٤موز ( )5آٓف(.)3
ِ
ًمٕم٥م ٍ
ِ
دسمٚمقُم٤مد
دور
اخلٞم٤مرات اعمحدودة ضمٕمٚم٧م ًمبٜم٤من يسػم سم٤مدم٤مه
وهذه
ُ
ّ
ٍ
حم٤موًم٦م ُمٜم ُف ًمٚمتّمدّ ي ًمٙم٤مرصم٦م
شمٜمسٞم٘مل ضٛمـ ُم١مؾمس٦م اجل٤مُمٕم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ،ذم
ؾمٞم٤مد
ّ
ّ
ومٚمسٓملم اًمتل سمدأت شمٚمقح ذم إومؼ ،ومسٕمك رئٞمس احلٙمقُم٦م ري٤مض اًمّمٚمح إمم
ٍ
مجٚم٦م ُمـ اًم٘مرارات اًمدوًمٞم٦م ،سمدء ًا ُِمـ ىمرار
اًمتقاص ِؾ ُمع اعمٚمؽ قمبد اهلل قم٘م٥م
ُ
اًمت٘مسٞمؿ ،واًمذي ُأقمٚمـ ذم  8أيٚمقل 1997م ،وشمبٕم ُف إقمالن سمريٓم٤مٟمٞم٤م سمِٕمزُمٝم٤م قمغم
آٟمسح٤مب ُمـ ومٚمسٓملم ذم  19أي٤مر1998م ،وىمرار جمٚمس إُمـ رىمؿ ()96
ِ
إؾمٚمح٦م إمم اًمنمق
تْمٛمـ َطمٔمر شمَسٚمٞمؿ
واًمّم٤مدر ذم ٟ 17مٞمس٤من 1998م ،وا ُعم ّ
ِ
ِ
ِ
هتريبف إمم
سم٤مًمسالح ُرهمؿ
ُم٘مدرة اًم َٕمرب قمغم
إوؾمط ،واًمذي ىم َّٚم َؾ ُِمـ
ّ
اًمتزود ِّ
اعمٜمٔمامت اًمّمٝمٞمقٟمٞم٦م (ُمثؾ آرهمقن وآؿمؽما)(.)4
ِ
وقمغم هذا وم٘مد ؾمٕم٧م احلٙمقُم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م مم ّث ً
شم٘مري٥م
ٚم٦م سمرئٞمسٝم٤م ِري٤مض اًمّمٚمح إمم
ُ
طمٞم٨م يم٤مٟم٧م اًمٚمجٜم٦م اًمسٞم٤مؾمٞم٦م جل٤مُمٕم٦م
ِوضمٝم٤مت اًمٜمٔمر اًمٕمرسمٞم٦م ،ومس٤مومر إمم اًم٘م٤مهرة
ِ
اًمدوًم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ُجم ً
ًمبح٨م اإلضمراءات اًمٕمسٙمري٦م اًمٕمرسمٞم٦م ،وُمٜمٝم٤م وصؾ إمم قمامن
تٛمٕم٦م
ذم ٟ 99مٞمس٤من1998م ،وىم٤م َسمؾ اعمٚمؽ قمبد اهلل وإُمػم قمبد اإلًمف اًمقيص قمغم قمرش
ٍ
شمٙمقن ومٞمف اًمقومدُ اًمٚمبٜم٤مين اًمذي راومؼ ري٤مض اًمّمٚمح،
ُم١ممتر
اًمٕمراق ،ذم
ؾمٞم٤مد ،وىمد ّ
ّ
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ُمـ إُمػم ِجمٞمد أرؾمالن وزير اًمدوم٤مع اًمٚمبٜم٤مينِ ،
واجلٜمرال ُوم١ماد ؿمٝم٤مب رئٞمس أريم٤من
ِ
اًمٜمٔمر إردٟمٞم٦م "سم٠من َيٜمٗمرد اجلٞمش إردين
اجلٞمش اًمٚمبٜم٤مين ،وىمد يم٤مٟم٧م وضمٝم ُ٦م
ِ
ًمٞمس ُقمْمق ًا ذم هٞمئ٦م إُمؿ
حلرب ضد اًمٞمٝمقد" ،وذًمؽ سم٤مقمتب٤مر إردن َ
سمخقض ا َ
اعمتحدة ،وسم٤مًمت٤مزم ومٝمق ذم ِطم ٍّؾ ُمـ ىمراراهت٤م(.)5
ٍ
وُمتخق ً
ِ
وم٦م ُمـ ؾمٕمل اعمٚمؽ
اًمٜمٝم٩م إردين،
ٓمٛمئٜم٦م إمم هذا
سمٞمٜمام يم٤مٟم٧م ُمٍم همػم ُُم
ِّ
إض٤موم٦م عمِ
ً
خ٤موف ُؾمقر ّي ٍ٦م
قمبد اهلل اًمسٞم٤مد سمتح٘مٞمؼ ُمنموع ؾمقري٤م اًمٙمؼمى(،)6
َ
وؾمٕمقد ّي ٍ٦م ؾمٕمك ري٤مض اًمّمٚمح إمم شمبديده٤م ،طمٞم٨م ٟم٘مؾ ًمٚمٛمٚمؽ قمبد اهلل َّ
سم٠من
ُ
ِ
اجلٞمش إردين ًمِٗمٚمسٓملم ،قمغم أن يٙمقن هذا
اًمسٕمقدي٦م ُشمبدي ُُمقاوم٘متٝم٤م قمغم دظمقل
واؾمتٛمرت اعمب٤مطمث٤مت اًمسٞم٤مؾمٞم٦م واًمٕمسٙمري٦م ذم قمامن عمدة يقُملم
اإلضمراء ُم١مىمت ً٤م(،)7
َّ
أن ِ
سملم ٍ
ٍ
أظمذ ور ٍّد ،وًمٙمـ يتْمح َّ
سمدور
هذه اخلُ ّٓم٦م اًمٕمسٙمري٦م واًم٘م٤مضٞم٦م سم٘مٞم٤مم إردن
ٍ
رئٞمز ووطمٞمد ،سم٘مٞم٧م َّ
سمح٨م( ،)8وم٘مد ٟم٘مؾ ري٤مض اًمّمٚمح هذه اخلُ ّٓم٦م إمم
حمؾ

شمقض ُح سمرىمٞم٦م اعمٚمؽ قمبد اهلل إمم
اًم٘م٤مهرة ،وإمم أُملم ضم٤مُمٕم٦م اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م ،طمٞم٨م ِّ
ٍ
اقمتامد ُم٘مداره ُمٚمٞمقن وٟمّمػ
ـمٚم٥م ومتح
اجل٤مُمٕم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذًمؽ ،وم٤معمٚمؽ قمبد اهلل
َ
ِ
ِ
ٍ
وإلٟمِم٤مء ؾمالح ضمق أردين ،قمغم أن
(يمتٕمقيض قمـ اًمدقمؿ اًمؼميٓم٤مين)،
ًمدقمؿ إردن
يٕمٚمـ إردن اًمتٕمبئ٦م اًمٕم٤مُم٦م ِ
وضٛمـ هذ ِه
ًمٚمٕمِم٤مئر إردٟمٞم٦م يمل شمدظمؾ ومٚمسٓملم(،)9
َ
ُ
ِ
اًم٘مٞم٤مدة اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م
اخلٓم٦م وم٘مد ؾمٕمك ري٤مض اًمّمٚمح إمم إىمٜم٤مع اعمٚمؽ قمبد اهلل سمتبديؾ
ًمٚمجٞمش إردين(.)10
ًمٕم٘مد ِ
ًم٘م٤مء ٍ
واؾمتٛمر اًمسٕمل اًمٚمبٜم٤مين ًمٚمتٜمسٞمؼ سملم اعمحقريـ اًمٕمرسمٞملم سم٤مًمسٕمل ِ
ىمٛم٦م
َّ
سملم اعمٚمؽ قمبد اهلل واًمرئٞمس اًمسقري ؿمٙمري اًم٘مقشمكم ،وإُمػم قمبد اإلًمف اًمقيص
ِ
ِ
وًمتٗمٕمٞمؾ اًمتٜمسٞمؼ
ًمت٘مري٥م ِوضمٝم٤مت اًمٜمٔمر اًمٕمرسمٞم٦م،
قمغم قمرش اًمٕمراق ذم سمػموت؛
سملم اًمدُ ِ
ول اًمٕمرسمٞم٦م ،وإزاًم٦م اًمرواؾم٥م اًمتل َؾم َّببٝم٤م ُمنموع ؾمقري٦م اًمٙمؼمى
اًمٕمسٙمري َ
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سملم اًمبٚمديـَّ ،إٓ أٟمَّف يبدو َّ
سم٠من َهذا آىمؽماح اًمٚمبٜم٤مين إلىم٤مُم٦م هذا اًمٚم٘م٤مء مل يٜمجح؛
َ
سمسب٥م اًمرومض ُمـ ىمبؾ اًمرئٞمس اًمسقري ؿمٙمري اًم٘مقشمكم( ،)11وعم٤م َ
سمٚمغ اعمٚمؽ قمبد
ِ
اًمٕمقدة إمم قمامن "ًمٖمسؾ اًم٘مٚمقب"( )12ووصٚمٝم٤م
اًمّمٚمح إمم
اهلل ذًمؽ
اضٓمر ري٤مض ُ
َّ
ذم ٟ 92مٞمس٤من 1998م ،ويم٤مٟم٧م ُم٤م زاًم٧م اعمب٤مطمث٤مت اًمٕمرسمٞم٦م ضم٤مري٦م؛ ٟمٔمر ًا ٟٓمٕم٘م٤مد
ُ
يبح٨م ذم
ومٕم٤مًمٞم٤مت اعم١ممتر اًمٕمريب ذم قمامن ٟ 92-99مٞمس٤من 1998م ،واًمذي
ِ
تٕمدادات اًم َٕمسٙمري٦م.
آؾم
ويبدو سم٠مٟمَّف ُم٤م زال يبح ُ٨م ِ
ومٞمف آىمؽماح سم٠من يتقمم اجلٞمش إردين اًمتَدظمؾ
ُ َ
سمٛمٗمرده قمسٙمري ً٤م ،قمغم أن ُشم٘مدِّ م اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م اعمس٤مٟمد َة ًمف ذم إُمؿ اعمتحدة( ،)13وىمد
وسم٘مل
راومؼ اًمّمٚمح ذم زي٤مرشمف إمم قمامن وزير اًمدوم٤مع اًمٚمبٜم٤مين جمٞمد أرؾمالن(،)14
َ
ظمالل ِ
ِ
هذه اًمٗمؽمة قمغم اشمّم٤مل دائؿ سم٤معمٚمؽ قمبد اهلل،
اًمرئٞم ُس اًمٚمبٜم٤مين سمِم٤مرة اخلقري
ِ
اعمح٤مدصم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م طمقل ومٚمسٓملم( ،)15ذم طملم أؿم٤مر اعمٚمؽ قمبد
يستٓمٚمع ومٞمٝم٤م ؾمػم

ِ
اًمقـمـ"،
اهلل ذم هذه اًمزي٤مرة سمِ ُجٝمقد ًمبٜم٤من اًمٕمرسمٞم٦م ،ودور اًمّمٚمح ذم "مج ِع يمٚمٛم٦م َ
ِ
وُمقاصٚم٦م َدقم ِؿ
ودقم٤م اعمجتٛمٕملم ذم قمامن إمم إيمام ِل اًمٜمقاىمص ًمدى اجلٞمش إردين،

ْمٞم٦م اًمٗمٚمسٓمٞمٜمٞم٦م ذم ه ِ
اًم٘م ِ
َ
ٞمئ٦م إُمؿ اعمتحدة(.)16
َ

متس َٙم ُف سم٤مؾمت٘مالل ًمبٜم٤من ،وـمٛم٠مٟمتَف
ويم٤من ُمـ ٟمت٤مئ٩م هذه اًمزي٤مرة أن أقمٚمـ إردن ه
ٍ
ِ
إمم َّ
يم٠موًمقي٦م قمغم ُمنموع ؾمقري٦م اًمٙمؼمى ،وذًمؽ ذم
حترير ومٚمسٓملم
أن َؾمٕم َٞم ُف إمم

ٍ
شمذيمر ضمريد ُة إهرام َّ
أن اعمٚمؽ قمبد اهلل َؾم َّٚمٛمٝم٤م إمم ًمبٜم٤من( ،)17وإزا َء َهذا
رؾم٤مًم٦م
ُ
َ٘م٤مرب إردين اًمٚمبٜم٤مين وا ُعمرشمبط سم٤مًمت٘م٤مرب سملم حمقري (إردن واًمٕمراق) و(ُمٍم
اًمت ُ
واًمسٕمقدي٦م وؾمقري٦م) ،اٟمت٘مؾ ُمريمز اًمث٘مؾ اًمسٞم٤مد اعمتٕمٚمؼ سمبح٨م اًم٘مْمٞم٦م
اًمٗمٚمسٓمٞمٜمٞم٦م واحلرب اًمٕمرسمٞم٦م اعم٘مبٚم٦م إمم سمػموت ،وم٤مضمتٛمٕم٧م اًمٚمجٜم٦م اًمسٞم٤مؾمٞم٦م جل٤مُمٕم٦م
ٍ
ِ
اًمتٜمسٞم٘مل
اًمدور
ويمدًٓم٦م قمغم
اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م ذم سمػموت ذم  9أي٤مر 1998م(،)18
ّ
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اًمٚمبٜم٤مينَّ ،
اًمّمٚمح ؾم٤مومر سمٕمد هذا آضمتامع إمم اًمري٤مض وسمٖمداد( ،)19وأظمػم ًا زار
وم٢من ُ
ّ
ِ
ـمريؼ قمقدشمف ُمـ سمٖمداد إمم دُمِمؼ ذم  9أي٤مر1998م ،وهدف ظمالل
قمامن وهق ذم
سم٠مهن٤م اؾمتبٕمدت ُظم ّٓم َ٦م
ضمقًمتف إمم شمٜمسٞمؼ اجلٝمقد اًمٕمرسمٞم٦م ،واًمتل يبدو ُمـ خمرضم٤مهت٤م َّ
دظمقل اجلٞمش إردين احلرب اًمٗمٚمسٓمٞمٜمٞم٦م ُمٜمٗمرد ًا(.)20
ٍ
يمتٕمقيض
وهذا اجلُٝمد اًمٚمبٜم٤مين واًمذي أؾمٝمؿ ذم شم٘م٤مرب اًمٕمالىم٦م ُمع إردن ،ي٠ميت
قمـ اًم ُ٘مّمقر ذم اًمدور اًمٕمسٙمري ،وعمقاضمٝم٦م شمداقمٞم٤مت اًم٘مْمٞم٦م اًمٗمٚمسٓمٞمٜمٞم٦م قمغم
اعمجتٛمع اًمٚمبٜم٤مين ،ظمّمقص ً٤م ذم ضقء ُمقىمػ اًمٙمتٚم٦م اًمقـمٜمٞم٦م واًمبٓمريريمٞم٦م اعم٤مروٟمٞم٦م
اًمتل شمبٜمَّ٧م ُمنموقم ً٤م ُمسٞمح ّٞم ً٤م ُم٤مروٟم ّٞم ً٤م ،يتقازى ُمع ىمٞم٤مم وـمـ ىمقُمل ًمٚمٞمٝمقد ذم
ومٚمسٓملم.
أُم٤م قمغم اًمّمٕمٞمد اًمِمٕمبلَّ ،
وم٢من اًمؼمىمٞم٤مت ا ُعمرؾمٚم٦م إمم اعمٚمؽ قمبد اهلل ُمـ ًمبٜم٤من
قضح وضمقد قمدم ٍ
وشمتٓمٚمع إمم
صم٘م٦م سم٤مًمٜمٔم٤مم اًمسٞم٤مد اًمٚمبٜم٤مين،
ظمالل هذه اًمٗمؽمةُ ،شم ِّ
ُ
ٕمق ًًم٦م قمغم ٍ
دور أردين ،وظمّمقص ً٤م اًمٓم٤مئٗم٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م ،واًمتل يرشمبط
حترير ومٚمسٓملمُُ ،م ِّ
شمراصمٝم٤م اًمديٜمل سم٤مًمقٓء ٔل اًمبٞم٧م ،وُمـ اًمؼمىمٞم٤مت سمرىمٞم ُ٦م َرئٞمس ُقمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م ذم ًمبٜم٤من
اًمقيص قمغم
قمبد احلسلم ذف اًمديـ إمم اعمٚمؽ قمبد اهلل ،ذم  95أي٤مر 1998م( ،وإمم
ّ
ِ
ٍ
اًمٕمرسمٞم٦م اإلرسائٞمٚمٞم٦م(،)21
ًمدور ذم احلرب
قمرش اًمٕمراق إُمػم قمبد اإلًمف)َ ،يدقمقهؿ

ٍ
ً
ٕمؼم ومٞمٝم٤م قمـ قمد ِم رض٤مه إمم ُم٤م آل إًمٞمف
إض٤موم٦م ًمرؾم٤مًم٦م أظمرى ُمٜمف إمم اعمٚمؽ قمبد اهللُ ،ي ِّ ُ
اًمقضع ذم ومٚمسٓملم ،وىمقة اًمٞمٝمقد اًمتل اؿمتدّ ت ،و ُُمٕمرسم ً٤م قمـ ؾمخٓمِ ِف قمغم ُمـ
َّٝمؿ ومٞمٝم٤م اجل٤مُمٕم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سم٠مهن٤م أدا ٌة ًمألضمٜمبل،
شمزقمٛمقا ؾمٞم٤مؾم٦م احلُٙمقُم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م ،ويت ُ
وممتدطم ً٤م ُمقىمػ اعمٚمؽ قمبد اهلل ودوره ذم اًمرؾم٤مًم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمتّمٚم٦م سم٤مهل٤مؿمٛمٞملم(.)22
ُ
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ٍ
رؾم٤مًم٦م أظمرى ُمـ ىم٤ميض سمػموت ًمٚمٛمذه٥م اجلٕمٗمري حمٛمد ضمقاد ُمٖمٜمٞم٦م
وذم

()23

ذم  8أي٤مر 1998م ،إمم اعمٚمؽ قمبد اهلل ،وسم٤مؾمؿ قمٚمامء ضمبؾ قم٤مُمؾ ،ي٘مقل ومٞمٝم٤م:
"وه١مٓء إظمقاين ذم ِ
ضمبؾ قم٤مُمؾ َيق هد ٌ
اؾمتٓم٤مع اًمٜمُٝمقض ًمٞم٘مقم سم٤مًمقاضم٥م دم٤مه
يمؾ ًمق
َ
ِ
واًمتْمحٞم٦م ذم ؾمبٞمؾ ومٚمسٓملم"(.)24
َُم٘م٤مُمٙمؿ اًمس٤مُمل،
وذم ؾمٞم٤مق آظمر ،وم٘مد ٟمٔمر اًمرأي اًمٕم٤مم اًمٕمريب ،وُمٜمف اًمٚمبٜم٤مين إمم اعمٚمؽ قمبد اهلل
ِ
ٍ
ٍ
قمغم ِ
َ
وم٤مقمؾُ ،
اجل٤مُمٕم٦م اًمقـمٜمٞم٦م
أرؾمؾ ـمالب
طمٞم٨م
سمدور
أُمؾ أن ي٘مق َم اجلٞمش إردين
ذم قم٤مًمٞم٦م سمٚمبٜم٤من ذم ٟ 99مٞمس٤من 1998م سمؼمىمٞم٦م إمم اعمٚمؽ قمبد اهلل يدقمقٟمف ومٞمٝم٤م إلرؾم٤مل
ضمٞمِمف ًمٗمٚمسٓملم(.)25

ة :انعالقبث األردوُت انهبىبوُت ودورهمب فٍ انحزة انعزبُت اإلطزائُهُت:
ِ
ِ
شمؿ شم٘مسٞمؿ ومٚمسٓملم إمم
سمِ ُٛمقضم٥م اخلُ ّٓم٦م احلرسم ّٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م ُ
ًمٚمجٞمقش اًمٕمرسمٞم٦م ،وم٘مد َّ
ُمٜم٤مـمؼ قمسٙمر ّي ٍ٦م هل:
أرسمع
َ
أ ـ ؿمامًمٞم٦م :وهل ا ُعمح٤مذي٦م ًمسقري٦م وًمبٜم٤من ،ومتتدّ ُمـ (ضمٜمقب ًمبٜم٤من) اًمٜم٤مىمقرة إمم
ِ
وضمٞمش اإلٟم٘م٤مذ.
سمحػمة ـمؼمي٤م ،وهل ضٛمـ اظمتّم٤مص َضمٞمٌم ؾمقري٤م وًمبٜم٤من
ِ
ب ـ ُوؾمٓمكَ :
اظمتّم٤مص اجلَٞمِملم
ومتتده ُِمـ َـمؼمي٤م إمم اخلٚمٞمؾ ،وهل ضٛمـ
إردين واًمٕمراىمل.
ضمـ ـ ضمٜمقسمٞم٦م :وهل ُمـ اخلٚمٞمؾ همرسم ً٤م إمم اًمبحر إمحر ،وُمـ اظمتّم٤مص اجلٞمش
اعمٍمي واًمسٕمقدي٦م.
ّ
د ـ قمغم أن شمٚمت٘مل هذه اجلٞمقش ذم طمٞمٗم٤م ُىمرب شمؾ أسمٞم٥م(.)26
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ِ
اٟمتٝم٤مء آٟمتداب
سم٤مًمتحر ِك سمٛمقضم٥م هذه اخلُ ّٓم٦م سمٕمد
و َسمدأت اجلٞمقش اًمٕمرسمٞم٦م
ه
اًمؼميٓم٤مين قمغم ومٚمسٓملم ذم  19أي٤مر 1998م ،وىمد ُىمدِّ رت أقمدا ُد اجلٞمقش اًمٕمرسمٞم٦م
ً
ًمٚمٛم٘م٤مشمٚملم اًمٕمرب سمام جمٛمققمف ( )99222شم٘مريب ً٤م ،ؿمٙم ََّؾ ُمٜمٝمؿ اجلٞمش إردين
إض٤موم٦م ُ
( )9522ضمٜمدي ،سمٞمٜمام اًمٚمبٜم٤مين ( )1222ضمٜمدي(.)27
ً
يمٚمٛم٦م إمم اجلٞمقش
وضم َف اعمٚمؽ قمبد اهلل
وسمّمٗمتف اًم٘م٤مئد إقمغم ًمٚمجٞمقش اًمٕمرسمٞم٦مَّ ،
ٍ
سمؼمىمٞم٦م إمم اًمرئٞمس اًمٚمبٜم٤مين سمِم٤مرة اخلقري ،ي٘مقل ومٞمٝم٤م:
اًمٕمرسمٞم٦م اًمزاطمٗم٦م( ،)28وسمٕم٨م
ِ
ُ
حل ّؼ ،و َُمٜم ِع
"ذم اًمس٤مقم٦م اًمتل دمت٤مز
اجلٞمقش اًمٕمرسم ّٞم ُ٦م احلدو َد إمم ومٚمسٓملم إلطم٘م٤مق ا َ
َٙمرر ومج٤مئع دير ي٤مؾملمُ ،أطم ّٞمل ومخ٤مُمتٙمؿ وأؾم٠مل اهلل اًمتقومٞمؼ اًمٕم٤مضمؾ ًمٜم٤م
شم ّ

()29
ً
يمٚمٛم٦م إمم اجلٞمش اًمٚمبٜم٤مين
وضمف اًمرئٞمس اًمٚمبٜم٤مين سمِم٤مرة اخلقري
مجٞمٕم ً٤م"  .سمٞمٜمام َّ

اًمزطمػ اًمٕمريب أقمٚمـ ديٗمٞمد سمـ
ينمح ومٞمٝم٤م ومِمؾ ُضمٝمقد اًمسالم(،)30
وأُم٤مم هذا َّ
ُ
َ
همقريقن ُمـ شمؾ أسمٞم٥م ىمٞم٤مم دوًم٦م إرسائٞمؾ(.)31
ٍ
سمجبٝم٦م
وم٢مهنام مل يِمؽميم٤م
وقمـ اًمدور اًم َٕمسٙمري ًمٙمال اجلٞمِملم إردين واًمٚمبٜم٤مينَّ ،
ٍ
واطمدة سمٛمقضم٥م ظمٓم٦م طمرب ومٚمسٓملم؛ وذًمؽ ٟمٔمر ًا ًمٚمجٖمراومٞم٦م اعمختٚمٗم٦م ٍّ
ًمٙمؾ ُمٜمٝمام

اجلٞمش إردين دور ًا يمبػم ًا ذم ُم ِ
ُ
ِ
ٕمريم٦م
ًمٕم٥م
ذم
ُمّسح اًم َٕمٛمٚمٞم٤مت احلرسمٞم٦م ،وىمد َ
َ
ِ
احل ِ
ومٚمسٓملمَ ،مت َّث َؾ سم٤مٟمتٝم٤مضمف ظم ّٓم ً٦م هجقُمٞم ً٦م طمرسمٞم ً٦م ،وسمخ٤مص٦م ذم ِ
اًمْمٗم٦م
ٗم٤مظ قمغم
ُ
ّ
ّ
ً
ُ
ظمٓم٦م دوم٤مقمٞم٦م ،ووىمٗم٧م ىمقاشمف
اجلٞمش اًمٚمبٜم٤مين ًمٜمٗمسف
اًمٖمرسمٞم٦م واًم٘مدس( ،)32سمٞمٜمام ّاخت َذ
ً
ُمٕمريم٦م ذم  9طمزيران سم٤مٓؿمؽماك
ذم اًمٜم٤مىمقرة وىمري٦م اعم٤مًمٙمٞم٦م َهمريب اجلٚمٞمؾ ،وظم٤مض
ِ
سمبٕمض إؾمٚمح٦م ،وىم٤مم
وؾم٤مهؿ ذم دقم ِؿ ضمٞمش اإلٟم٘م٤مذ
ُمع ضمٞمش اإلٟم٘م٤مذ اًمٕمريب،
َ
ٍ
َ
وؾم ِّٛمٞم٧م
شمدقمؿ
إذاقم٦م
طمزب اًمٜمداء اًمٚمبٜم٤مين سم٢مٟمِم٤مء
ُ
ٟمْم٤مل اًمِمٕم٥م اًمٗمٚمسٓمٞمٜملُ ،
ُ
ِ
سمّمقت ومٚمسٓملم(.)33
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ج :مُإتمز درعب /92( :أَبر1998/و)
سمِ َس ِ
اًمْمٕمػ اًمٕمريب اًمٙمبػم ذم اعمقاضمٝم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمٞمٝمقدي٦م ،وم٘مد سم٤مدر ؿمٙمري
ب٥م َّ
ِ
اًمٕمرسمٞم٦م اعمِمؽميم٦م ذم احلرب ُمع
اًم٘مقشمكم اًمرئٞمس اًمسقري سم٤مًمسٕمل إمم مجع اًمدول
ضؿ اعمٚمؽ قمبد اهلل واًمرئٞمس سمِم٤مرة
إرسائٞمؾ ،ومدقم٤م إمم اضمتامع َقمريب ذم درقم٤م َّ
اخلقري ،ورئٞمس وزراء ًمبٜم٤من ري٤مض اًمّمٚمح ،واًمقيص قمغم قمرش اًمٕمراق إُمػم
قمبد اإلًمف ،وطمرضه اًمٕمديد ُِمـ رضم٤مٓت اًمٕمرب( ،)34وهدف هذا آضمتامع إمم

ِ
ِ
احل٤مًم٦م اًمٕمسٙمر ّي ِ٦م وشمٓمبٞم٘م٤مت اخلٓم٦م اًمٕمسٙمري٦م اًمٕمرسمٞم٦م ،وُمقىمػ اجلٞمقش
سمح٨م
ِ
ٍ
شمٕمديالت قمٚمٞمٝم٤م.
إضمراء
اًمٕمرسمٞم٦م ،وإُمٙم٤مٟمٞم٦م
قىمػ اًمٕمسٙمري إردين هق إومْمؾ ٟمسبٞم ً٤م ،سمٞمٜمام يم٤من ُمقىمػ
وىمد يم٤من ا َعم ُ

اجلٞمش اًمٚمبٜم٤مين ضٕمٞمٗم ً٤م؛ ٟمٔمر ًا عمقىمٗمف اًمدوم٤مقمل ،وهزيٛمتف ذم ُمٕم٤مريمف ،وإومم قمغم
طمدوده اجلٜمقسمٞم٦م ،واخت٤مذه ُظم ّٓم ً٦م دوم٤مقمٞم٦م( ،)35سمٞمٜمام َ
دف اًمسٞم٤مد ُمـ آضمتامع
يم٤من اهل َ ُ

ٍ
شم٘م٤مرب ؾمٞم٤مد ذم اًمٕمالىم٦م إردٟمٞم٦م اًمسقري٦م ،وإزاًم٦م ُم٤م َؾم ّببف ُمنموع
هق حت٘مٞمؼ
ِ
ؾمقري٦م اًمٙمؼمى ُمـ ٍ
زي٤مدة اًمتٜمسٞمؼ اًمٕمريب(.)36
شمقشمر سمٞمٜمٝمام ،سمام يس٤مقمد قمغم
ِ
يب سمِم٠من حت٘مٞمؼ هدف قمد ِم
وهذا اًمٚم٘م٤مء إردين اًمٚمبٜم٤مين هق ضٛمـ
اًمت٘م٤مرب اًمٕمر ّ
ىمٞم٤م ِم دوًم٦م إرسائٞمؾ ،وشمداقمٞم٤مت ذًمؽ قمغم ِ
أُمـ اًمبٚمدان اًمٕمرسمٞم٦م ،وسمحس٥م ُمذيمرات
قمقين قمبد اهل٤مديَّ ،
وم٢من اعم١ممتر مل يٜمجح سمسب٥م شمب٤ميـ اعمقاىمػ وشمٜم٤مىمض رؤيتٝم٤م ،وم٘مد
ِ
ُمس٤مر اخل ّٓم ِ٦م احلرسم ّٞم٦م اًمٕمرسم ّٞم٦م ،وهذا ُم٤م
أرا َد اًم ُ٘مقشمكم ُمـ اعمٚمؽ قمبد اهلل قمغم شمٕمديؾ
()37
شمٜمٔمر سمٕمد ِم اًمتٗم٤مؤل إزاء اعمقىمػ إردين،
رومْمف إردن واًمٕمراق  ،وسم٘مٞم٧م ًمبٜم٤من ُ
ٍ
ً
سمدور قمسٙمري
ُمتذرقم٦م سم٤مًم٘مٞم٤مدة اإلٟمجٚمٞمزي٦م ًمٚمجٞمش اًمٕمريب إردين ،رهمؿ اقمؽماومٝم٤م

يمبػم ًمٚمجٞمش إردين سم٤مٕقمامل احلرسمٞم٦م(.)38

186

ِ
شمزويد اجلٞمش إردين سم٤مًمسالح ،وشمراضمٕمٝم٤م قمـ
ورهمؿ شمق ّىمػ سمريٓم٤مٟمٞم٤م قمـ
َ
ٍ
اًمتزاُم٤مهت٤م ٟمحقه( ،)39ويبدو َّ
ؾمقري يمبػم قمغم
أردين
سمخالف
أن اعم١ممتر اٟمتٝمك
ّ
ّ
شمٓمبٞم٘م٤مت اخل ّٓم٦م اًمٕمسٙمري٦م اًمٕمرسمٞم٦م( ،)40وسم٘مل اًمتْم٤م ُُمـ اًمٕمريب – واًمذي ضمزء ُمٜمف
وم٢مهن٤م مل ِ
دمر يمام جي٥م
إردين اًمٚمبٜم٤مين – ضٕمٞمٗم ً٤م ،وطمتك اخل ّٓم٦م احلرسمٞم٦م اًمتل ُوضٕم٧مَّ ،
ٍ
ُمٞمدان قمسٙمري واطمد ،رهمؿ
أن شمٙمقن ،ومل يِم٤مرك اجلٞمش إردين واًمٚمبٜم٤مين ذم
وطمدة اهلدف ُمع سم٘مٞم٦م اجلٞمقش اًمٕمرسمٞم٦م ،وذًمؽ سمٕمٙمس طم٤مًمتف ُمع اجلٞمش اًمسقري،
ِ
اجلٞمقش اًمٕمرسم ّٞم ِ٦م مجٞمٕمٝم٤م.
حتريم٤مت
وم٘مد ـمٖم٧م اخلالوم٤مت اًمسٞم٤مؾمٞم٦م قمغم ّ

د :انهُذوت األونً
دم٤موز اجلٞمش اإلرسائٞمكم ظمالل احلرب إرايض اعمٛمٜمقطم٦م ًم ُف سمٛمقضم٥م
اعمقطمد َة واحلٙمقُم٦م اعمس١موًم٦م ،وسمدأت ُُمٕم٤مٟم٤مة
اًمت٘مسٞمؿ ،واومت٘مد اًمٗمٚمسٓمٞمٜمقن اًم٘مٞم٤مد َة
ّ
جمٚمس
وم٘م٤مم
ُ
اًمِمٕم٥م اًمٗمٚمسٓمٞمٜمل ،وازداد اًمْمٖمط اًمؼميٓم٤مين قمغم اًمدول اًمٕمرسمٞم٦مَ ،
إُمـ اًمدوزم وأقمْم٤مؤه اًمقٓي٤مت اعمتحدة إُمريٙمٞم٦م وآحت٤مد اًمسقومٞمتل ،سم٤مًمٕمٛمؾ
ٍ
ِ
هدٟم٦م قمرسمٞم٦م إرسائٞمٚمٞم٦مُ ،سم ِدئ اًمٕمٛمؾ هب٤م ذم  11طمزيران 1998م(.)41
ومرض
سم٤مدم٤مه
ِ
اعمقىمػ اًمٕمريب ،واًمتل أ َّدت
أؿم٤مر اعمٚمؽ قمبد اهلل إمم هذه اًمْمٖمقـم٤مت قمغم
وىمد َ
سمٕم٨م هب٤م إمم اًمرئٞمس سمِم٤مرة اخلقري سمٜمٗمس يق ِم ِ
ٍ
ِ
سمرىمٞم٦م َ
سمدء اًمٕمٛمؾ
شمٓمبٞمؼ اهلُدٟم٦م ذم
إمم
ِ
ِ
شمْمٞمٞمؼ ُمٜمٔمٛم٦م إُمؿ وشمقؾمط سمريٓم٤مٟمٞم٤م
اهلدٟم٦م ا ُعم١مىمت٦م حت٧م
هب٤م ،ي٘مقل ومٞمٝم٤م" :سمٛمٜم٤مؾمب٦م
اعمتٙمرر ،سمٕمد أن ُطم ِّررت ُمديٜم٦م اًم٘مدس اًمنميػ اًم٘مديٛم٦م ،وطمقست
اًمٕمٔمٛمك
ّ
اعمديٜم٦م اجلديدة ،وسمٕمد إـمب٤مق اجلٞمقش اعمٚمٙمٞم٦م اًمثالصم٦م (وي٘مّمد هب٤م :اًمٕمراقُ ،مٍم،
ِ
واٟمٙمس٤مر ؿمقيم٦م اًمٞمٝمقدُ ،أؿمٞمدُ سمذيمر اجلٞمش
إردن) قمغم ُمديٜم٦م شمؾ أسمٞم٥م،

ٍ
شمْمحٞم٤مت يم٤من هل٤م أصمره٤م ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمةُ ،وم٠مطمٞمل
اجلٛمٝمقري اًمٚمبٜم٤مين ،وُم٤م ىم٤مم سمف ُمـ
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اًمتٛمسؽ سم٤محلؼ اًمٕمريب ُمٜمّ٤م مجٕمٞم ً٤م طمتك مت٤مم
اًمٙمريؿ وإُم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦مُ ،مع
خّمٙمؿ
َؿم َ
ّ
َ
اًمتقومٞمؼ سمحقًمف شمٕم٤ممم"(.)42
ويتّْمح ُمـ هذه اًمؼمىمٞم٦م إؿم٤مرة اعمٚمؽ قمبد اهلل إمم ِ
دور اجلٞمش إردين سم٤محلٗم٤مظ
أضم٤مب اخلقري قمغم هذه اًمؼمىمٞم٦م سمِمٙمره ًمٚمٛمٚمؽ قمبد اهلل قمغم
قمغم اًم٘مدس ،ذم طملم
َ
ِ
إؿم٤مدشمف سم٤مجلٞمش اًمٚمبٜم٤مين(.)43
ِ
سم٘مرار ىمبقل اًمٕمرب واًمٞمٝمقد اهلُدٟم٦م ،أظمذ اًمقؾمٞمط
أىمر جمٚمس إُمـ
وقمٜمدُم٤م َّ
اًمدوزم اًمٙمقٟم٧م سمرٟم٤مدوت قمغم قم٤مشم٘مف شمٜمٗمٞمذ هذا اًم٘مرار ،وىم٤مسمؾ اعمٚمؽ قمبد اهلل( )44ذم
ِ
ِ
ٍ
قمرض يرىض ِسمف اًمٕمرب واًمٞمٝمقد ،وظمالل اًمٗمؽمة اًمتل
صٞم٤مهم٦م
إـم٤مر ؾمٕمٞمف إمم

ٍ
زي٤مرة إمم قمامن ،ىم٤مسمؾ
ؿمٝمدت ُمِم٤مورات اهلُدٟم٦م ،ىم٤مم اًمٜم٤مئ٥م ؾم٤مُمل اًمّمٚمح( ،)45ذم
ٍ
زي٤مرة هدف ُمٜمٝم٤م إمم آشمّم٤مل
ظمالهل٤م اعمٚمؽ قمبد اهلل واًمقؾمٞمط سمرٟم٤مدوت ذم

ِ
إلجي٤مد ٍّ
طمؾ ُيريض اًمٗمٚمسٓمٞمٜمٞملم ،طمٞم٨م ٟم٘مؾ
سم٤مًمقؾمٞمط سمرٟم٤مدوت واعمٚمؽ قمبد اهلل؛
ِ
ختقوم٤مت ًمبٜم٤من رئٞمس ً٤م و ُطم ً
ٙمقُم٦م ُمـ اهلُدٟم٦م ،ور ّدة اًمٗمٕمؾ
اًمّمٚمح إمم اعمٚمؽ قمبد اهلل
اًمِمٕمبٞم٦م قمغم َىمبقهل٤م(.)46
ذم طملم ُمٙمَّٜم٧م اهلُدٟم٦م اًمٞمٝمقد ُمـ شم٘مقي٦م ىمدراهتؿ اًمٕمسٙمري٦م وشمٕمزيزه٤م( ،)47وم٘مد
رومض اًمٕمرب واًمٞمٝمقد ُُم٘مؽمطم٤مت سمرٟم٤مدوت وقمرضف اعمبدئل ،وا ُعمتْمٛمـ إحل٤مق
ِ
ِ
اًمرومض اًمٕمريب
ؾمٞم٤مق
إضمزاء اًمٕمرسمٞم٦م ُمـ ومٚمسٓملم سم٤مٕردن ،واًمتل رومْمٝم٤م ًمبٜم٤من ذم
ا ُعمتخقف ُمـ اعمِم٤مريع اهل٤مؿمٛمٞم٦م(ُ ،)48رهمؿ اًمٜمِم٤مط اًمسٞم٤مد ًمٚمٛمٚمؽ قمبد اهلل
إلىمٜم٤مقمٝمؿ سمجدوى اًم٘مرار ،وزي٤مرشمف عمٍم واًمسٕمقدي٦م إلىمٜم٤مقمٝمؿ سمٛم٘مؽمطم٤مت
سمرٟم٤مدوت(َّ ،)49إٓ َّ
اؾمتٛمر وُمـ سمٞمٜمف اًمٚمبٜم٤مين اًمذي سم٘مل راومْم ً٤م
يب
أن
َ
اًمرومض اًمٕمر َّ
َّ
ًم٘مرار اًمت٘مسٞمؿ ،ويدقمق ٓؾمتئٜم٤مف اًم٘مت٤مل ،ممّ٤م دقم٤م إردن إمم اعمقاوم٘م٦م قمغم اؾمتئٜم٤مف
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ورهمؿ َّ
أن اعمٚمؽ قمبد اهلل ؾمٕمك
اًم٘مت٤مل ،طمتك ٓ شمٜمٗمرد قمـ اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م سم٘مراره٤مُ ،
ِ
يتؿ شمد ّسم ُر إُمر قمسٙمري ً٤م(.)50
ًمتٛمديد اهلُدٟم٦م طمتك َّ

هـ :اطتئىبف انقتبل وانذور األردوٍ وانهبىبوٍ ( 9تمىس ئنً  18تمىس):
َّ
إن اؾمتئٜم٤مف اًم٘مت٤مل ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ،يم٤من ُمـ أؾمب٤مسمف اًمْمٖمط اًمِمٕمبل اًمذي
ِ
اًمٕمسٙمري وىمرار اعمقاضمٝم٦م( ،)51ورهمؿ ىمٍم
اخلٞم٤مر
أُم٤مم
ّ
وىمع قمٚمٞمٝم٤م ،واًمذي وضٕمٝم٤م َ
ُمدة اًم٘مت٤مل اًمث٤مٟمٞم٦مَّ ،إٓ َّ
اخلس٤مئر يم٤مٟم٧م يمبػمة ،طمٞم٨م ظمّس اًمٕمرب ُُمدن رام اهلل،
أن
َ
واًمرُمٚم٦م ،واًمٜم٤مسة ،وهمػمه٤م ُمـ اًم ُ٘مرى اًمٕمرسمٞم٦م ،واُمتدَّ اًم٘مّمػ اًمّمٝمٞمقين إمم َ
قمامن
ً
مهٝم٤م
ودُمِمؼ واًم٘م٤مهرة ،وهذه اخلس٤مرة رشمَّب٧م قمغم إردن وًمبٜم٤من
يم٤مرصم٦م يمبػمة ،أ ّ
اهلزيٛم٦م ،وُمِمٙمٚم٦م اًمالضمئلم ،وأؾمب٤مب اهلزيٛم٦م اًمتل أظمذت شمٜم٤مل ُمـ ُمّمداىم ّٞم٦م
ِ
ِ
اًمسٞم٤مؾمٞملم ،وهمػمه٤م ُمـ اًمتداقمٞم٤مت ،ويم٤من آٟمّمٞم٤مع اًمٕمريب ًم٘مرار جمٚمس
اًمٜمٔم٤مُملم
إُمـ سمقىمػ اًم٘مت٤مل ذم  17متقز 1998م؛ ًمٚمسػم سمٗمرض اهلدٟم٦م ذم  19متقز
1998م(.)52
وذم ؾمٞم٤مق اعمِم٤مورات اًمٕمرسمٞم٦م اًمتل ضم٤مءت يمٜمتٞمج٦م ًمٚمٝمزيٛم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم ومٚمسٓملم،
وشمقضح ُُمذيمّرة سمٕم٨م هب٤م
وم٘مد دقم٤م اعمٚمؽ ري٤مض اًمّمٚمح إمم قمامن ذم  5آب 1998م،
ِّ
اًمّمٚمح إمم وزير ظم٤مرضمٞم٦م اًمٕمراق (ُمزاطمؿ اًمب٤مضم٦م)ُ ،م٤م دار سملم اعمٚمؽ واًمّمٚمح ذم
شم٘مّمػم اجل٤مُمٕم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ٟمحق
وأهؿ اًم٘مْم٤مي٤م اًمتل ٟم٤مىمِم٤مه٤م ،وهل:
هذا اًمٚم٘م٤مء،
َّ
ُ
شم٘مر َر ًمتجٜمٞمد ُمـ ي٘م٤مشمٚمقن جل٤مٟم٥م اجلٞمش
إردن ،وقمدم ووم٤مئٝم٤م سمققمقده٤م سمِدومع ُم٤م ّ
أن ِ
هذه ا َعم َ
بلم اعمذيمرة ُمقىمػ احلٙمقُم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م اًمتل رأت َّ
ٕمقٟم٦م ُمنموـم ٌ٦م
إردين ،و ُشم ِّ ُ
سمٕمدم دومع سمريٓم٤مٟمٞم٤م عمٕمقٟمتٝم٤م ًمألردن ،قمغم أن يت٤مسمع اجلٞمش إردين اًم٘مت٤مل.
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ويبدو َّ
ًمٚمّمٚمح ىمّمد ُمٜمٝم٤م ٟم٘مؾ رؾم٤مًم٦م إمم ؾمقري٦مُ ،مٍم،
أن اًمدقمقة اعمٚمٙمٞم٦م ُ
ٍ
طمرب قمرسمٞم٦م إرسائٞمٚمٞم٦م ُم٘مبٚم٦م؛ عم٤م
شمتْمٛمـ قمدم ُُمِم٤مريم٦م اجلٞمش ذم أ ّي
واًمسٕمقدي٦م،
ّ
ٍ
ٟم٘مص يمبػم ذم اًمٕمت٤مد ،وأٟمَّف إن يم٤من ٓ سمدَّ ُمـ آؿمؽماك إردين ،ومٕمغم
يٕم٤مٟمٞمف ُمـ
ِ
اجل٤مُمٕم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمس٤مقمدة سم٤مًمسالحَّ ،
وأن اجلٞمش إردين ذم ُمقاىمٗمف اًمدوم٤مقمٞم٦م أيْم ً٤م
حيت٤مج ًمدقمؿ قمريب ،ويتّْمح ذم اعمذيمرة اإلسار ُمـ ىمبؾ اًمّمٚمح قمغم ُمت٤مسمٕم٦م اًم٘مت٤مل،
سمدقمقة اًمٕمراق ٓؾمتئٜم٤مف اًم٘مت٤مل وؾمدِّ أي ٍ
ِ
صمٖمرة يؽميمٝم٤م اجلٞمش إردين ،سمؾ ويذه٥م
ِّ
ؼمر ًا ُمقىمػ اعمٚمؽ قمبد اهلل
اًمّمٚمح إمم دقمقة اًمٕمراق ٓؾمتالم اجلٞمش إردينُُ ،م ِّ
٘متٜمع ّأين مل أؿمٕمر َّ
أن اعمٚمؽ قمبد اهلل
سمٜم٘مص اًمسالح واًمٕمت٤مد ،وي٘مقل" :وًمٙمٜمّٜمل ُُم ٌ
ِ
ْمٓمر اًمذي ًمٞمس
يتٍمف اًمرضمؾ ا ُعم ّ
ُي٘مدم قمغم هذه اخلٓمقة وهق راهم٥م ومٞمٝم٤م ،وًمٙمٜمَّف ّ
َ
ذم يده طمٞمٚمف"َّ ،
طمتٛمٞم٦م اًم٘مت٤مل شمٗمرض إضمرا ًء قمرسمٞم ً٤م(.)53
وأن
أن اًمّمٚمح ٟم٘مؾ ِ
ويروي سمِم٤مرة اخلقري ذم ُمذيمراشمف قمـ هذه اًمزي٤مرةَّ ،
إًمٞمف
ٍ
ؼمر ًا ذًمؽ
اعمقىمػ إردين سمٕمدم اؿمؽمايمف سمجقٓت قمسٙمري٦م ىم٤مدُم٦م ًمٗمٚمسٓملمُُ ،م ِّ
سمتدظمؾ يمٚمقب سم٤مؿم٤م ،وٟم٘مص اًمذظمػمة ،وُمٜمع اًمْمب٤مط إردٟمٞملم ُمـ شمٚم٘مل أواُمر
ويبلم اخلقري أٟمَّف واحلٙمقُم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م
اعمٚمؽ ًمٚم٘مت٤مل سمسب٥م رئ٤مؾم٦م اجلٞمش اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦مّ ،
ً
رهمب٦م ذم
اشمٗم٘م٤م قمغم قمدم دقمقة اعمٚمؽ قمبد اهلل إمم زي٤مرة ًمبٜم٤من ،طمتك ًمق أفمٝمر
ٍ
ٕؾمب٤مب قمدة،
ذًمؽ( ،)54وهذه اًمسٚمبٞم٦م ُمـ اًمرئ٤مؾم٦م واحلٙمقُم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م ضم٤مءت
أسمرزه٤م:
أ ـ جم٤مراة ًمبٜم٤من ًمٚمسٞم٤مؾم٦م اعمٍمي٦م اًمسٕمقدي٦م اًمسقري٦مُ ،م٘م٤مسمؾ حمقر قمامن -
سمٖمداد.
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اعمستٛمر ًمف ُمـ ىمبؾ ًمبٜم٤من ،وُم٤م شمريمف ُمـ
ب ـ ُمنموع ؾمقري٦م اًمٙمؼمى واًمرومض
ّ
رواؾم٥م أ َّصمرت قمغم اًمٕمالىم٦م سملم اًمبٚمديـ.
ضمـ ـ قمالىم٦م اعمٚمؽ قمبد اهلل اًم٘مقي٦م سم٤معمٕم٤مرض٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م ظمالل هذه اًمٗمؽمة ،سمٙم٤موم٦م
أؿمٙم٤مهل٤م اعمتٓمروم٦م واعمٕم٤مرض٦م (وهذا ُم٤م ؾمٞمتؿ سمحثف ٓطم٘م ً٤م).
ِ
اًمقطمدة ُمع إردن ،وهذا خي٤مًمػ
د ـ سمدء شمبٚمقر شمٞم٤مر ومٚمسٓمٞمٜمل يدقمق إمم
اًمسٞم٤مؾم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمج٤مُمٕم٦م ،اًمتل رومْم٧م اًمقطمدة ظمقوم ً٤م ُمـ ـمٛمقطم٤مت اعمٚمؽ قمبد
اهلل.

و :وَحْذة انضفتُه وأثزهب عهً انعالقت بُه انبهذَه:
ِ
إطمب٤مط ُمنموع
هدوم٧م اًمسٞم٤مؾم٦م اعمٍم ّي٦م وُمـ ورائٝم٤م اًمسٕمقد ّي٦م واًمسقر ّي٦م ،إمم
أي ٍ
سمْمؿ اجلزء
ؿمٕمبل أو
ىمرار
اًمقطمدة إردين اًمٗمٚمسٓمٞمٜمل ،وؾمٕم٧م إمم وأد ِّ
رؾمٛمل ّ
ّ
ّ
ًمْمؿ اًمْمٗم٦م
اًمٕمريب اعمتب٘مل ُمـ ومٚمسٓملم إمم إردن(ُُ ،)55م٘م٤مسمؾ اًمسٕمل إردين
ِّ
اًمٖمرسمٞم٦م ،وأصبح هذا اعمقضقع حمقر احلٞم٤مة اًمسٞم٤مؾمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ،واًمتل أًم٘م٧م سمٔمالهل٤م
قمغم اًمٕمالىم٦م إردٟمٞم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م.
ًمْمؿ
واٟمتٝمج٧م اًمسٞم٤مؾم٦م اعمٍمي٦م ،اًمسقري٦م ،اًمسٕمقدي٦م ،واًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م ُمقىمٗم ً٤م ُم٘م٤موُم ً٤م ّ
ِ
٘مر ًا
اًمْمٗم٦م اًمٖمرسمٞم٦م ،وذًمؽ سمدقمؿ طمٙمقُم٦م ُقمٛمقم ومٚمسٓملم ،واًمتل ّاختذت ُمـ همرة ُم ّ
هل٤م ُمٜمذ  99أيٚمقل 1998م ،وأسمٚمٖم٧م ىمرار إٟمِم٤مئٝم٤م إمم اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م سمٛمذيمرة ضم٤مء
ـمبٞمٕمل ذم شم٘مرير ُمّمػمهؿ ،واؾمتٜم٤مد ًا
طمؼ
ومٞمٝم٤م" :أٟمَّف سم٤مًمٜمٔمر عم٤م ٕهؾ ومٚمسٓملم ُمـ ٍّ
ّ
شم٘مر َر إقمالن ومٚمسٓملم سم٠ممجٕمٝم٤م وطمدوده٤م
عم٘مررات اًمٚمجٜم٦م اًمسٞم٤مؾمٞم٦م وُمب٤مطمث٤مهت٤مّ ،
ّ
اعمٕمرووم٦م ىمبؾ اٟمتٝم٤مء آٟمتداب اًمؼميٓم٤مين قمٚمٞمٝم٤م ً
دوًم٦م ومٚمسٓمٞمٜمٞم٦م ،وإىم٤مُم٦م طمٙمقُم٦م ومٞمٝم٤م
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()56
ؼمر ًا ذًمؽ
ُشمٕمرف سمحٙمقُم٦م قمٛمقم ومٚمسٓملم"  .وىمد رومض إردن هذه احلُٙمقُم٦م ُم ّ

شمتحٛم َؾ قم٥م َء ُم٘م٤موُم٦م دوًم٦م
سم٠مهن٤م طمٙمقُم٦م ضٕمٞمٗم٦م ٓ ،شمستٓمٞمع سمال ضمٞمش وإدارة أن
ّ
َّ
إرسائٞمؾ(.)57
وسمٜمٗمس اًمٞمقم اًمذي ُقم ِ٘مدت ومٞمف طمٙمقُم٦م قمٛمقم ومٚمسٓملم جمٚمسٝم٤م اًمقـمٜمل ًم ُتْمٗمل
اًمنمقم ّٞم َ٦م اًمِمٕمبٞم٦م قمٚمٞمٝم٤م ذم  1شمنميـ أول 1998م( ،)58اٟمٕم٘مد ذم قمامن ُُم١ممتر
ِ
()59
طمٙمقُم٦م
وىمرر قمدم ذقمٞم٦م
ومٚمسٓمٞمٜمل سمرئ٤مؾم٦م اًمِمٞمخ ؾمٚمٞمامن اًمت٤مضمل اًمٗم٤مروىمل َّ ،
قمٛمقم ومٚمسٓملم ذم همزة ،وأصدر اًم٘مرارات اًمت٤مًمٞم٦م:
َّ .1
إن ُمٝمٛم٦م اجلٞمقش اًمٕمرسمٞم٦م ذم ومٚمسٓملم ًمـ شمٜمتٝمل إٓ سم٤مًمٜمٍم احل٤مؾمؿ.
إن قمرب ومٚمسٓملم يٜمٔمرون إمم هٞمئ٦م إُمؿ سمتٚمٝم ٍ
َّ .9
احلؼ.
ػ سمٖمٞم٦م إطم٘م٤مق ّ
ّ
 .9حتٞم٦م ضمٜمقد وضب٤مط اجلٞمقش اًمٕمرسمٞم٦م.
وىمد طمٔمل اعم١ممتر سمدقمؿ ُمـ اعمٚمؽ قمبد اهلل ،وطمرضه أيمثر ُمـ ؾمت٦م أف
ؿمخص سمحس٥م ُمذيمرات قمج٤مج ٟمقهيض( )60ؾمٙمرشمػم اعم١ممتر(.)61
وهٜم٤م سمدأ اخلالف إردين ُمع اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م اًمتل قم٤مرض٧م هذا اًمتقضمف
ُ
سم٤مًمْمؿ ًمألردن ،واًم٘مبقل إردين سمذًمؽ ،ورومْم٧م ًمبٜم٤من هذه
اًمٗمٚمسٓمٞمٜمل سم٤مًمرهمب٦م
ِّ
اإلضمراءات ،واضمتٛمع وزير ظم٤مرضمٞمتف ُمع وزير اخل٤مرضمٞم٦م اًمسقري ،وشمب٤مطمث٤م
ِ
سمٛمنمو ِع ُم ٍ
وشمتْمٛمـ ؿمٙمقى
جل٤مُمٕم٦م اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م،
ذيمرة شم٘مدّ م إمم إُم٤مٟم٦م اًمٕم٤مُم٦م
َّ
ُ
شم٠مضمؾ سمح٨م هذه
ؾمقري٦م قمغم إردن سمسب٥م ُمقىمٗمٝم٤م ُمـ ىمْمٞم٦م ومٚمسٓملم ،وىمد َّ
اًمِمٙمقى سمسب٥م اضمتامقم٤مت اهلٞمئ٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمألُمؿ اعمتحدة ذم سم٤مريس ،وُمٜم٤مىمِمتٝم٤م
ًمٚم٘مْمٞم٦م اًمٗمٚمسٓمٞمٜمٞم٦م(.)62
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َ
ًمبٜم٤من ذم هذه آضمتامقم٤مت ،سمدأ اخلالف يؼمز سملم
وسمٞمٜمام يم٤من اًمّمٚمح ُيٛم ِّث ُؾ
صحػ
ضؿ اًمْمٗم٦م اًمٖمرسمٞم٦م ًمألردن ،طمٞم٨م ٟمنمت
ٌ
إردن وًمبٜم٤من سمخّمقص ومٙمرة ّ
إن ًمبٜم٤من قم٤مرض دائ ًام َّ
سم٤مريسٞم٦م طمديث ً٤م إمم اًمّمٚمح ،ي٘مقل ومٞمفَّ " :
يمؾ ُمنموع ي٘ميض
سمت٘مسٞمؿ ومٚمسٓملمَّ ،
وأن ُمس٠مًم٦م ومٚمسٓملم ٓ يٛمٙمـ أن ُحت َّؾ سمٛمجرد ىمرار أو قمرض
اىمؽماح ،سمؾ َّ
إن طم َّٚمٝم٤م اًمقطمٞمد هق آقمؽماف سمقطمدة ومٚمسٓملم قمغم َّأهن٤م دوًم٦م قمرسمٞم٦م"،
وُمِمػم ًا إمم اعمقىمػ اًمٕمريب اًمراومض ًمت٘مسٞمؿ ومٚمسٓملم ،وأن شمب٘مك ًمٗمٚمسٓملم طمٙمقُم٦م
وًمٙمـ اخلالف اؿمتدَّ سملم اعمٚمؽ
ظم٤مص٦م ،وُمبدي ً٤م رومْمف عمنموع ؾمقري٦م اًمٙمؼمى(،)63
َّ
واًمّمٚمح ،طمٞم٨م أرؾمؾ ري٤مض اًمّمٚمح سمرىمٞم٦م إمم اعمٚمؽ قمبد اهلل ذم  97أيٚمقل
قمبد اهلل ُ
ًمْمؿ اًمْمٗم٦م اًمٖمرسمٞم٦مُُ ،مب ّٞمٜم ً٤م َّ
سم٠من هذا اخلٞم٤مر ؾمٞم١مدي إمم
ٕمؼم ومٞمٝم٤م قمـ رومْمف ِّ
1998مُ ،ي ِّ ُ
اًم٘مْم٤مء قمغم اًمتْم٤مُمـ اًمٕمريب ووطمدة ومٚمسٓملم ،وداقمٞم ً٤م اعمٚمؽ قمبد اهلل إمم اًمؽماضمع
قمـ هذا اخلٞم٤مر.
وسمدوره ر َّد اعمٚمؽ قمبد اهلل قمغم هذه اًمؼمىمٞم٦م ذم  92أيٚمقل 1998مُ ،مذيمر ًا ري٤مض
شمؿ آشمٗم٤مق قمٚمٞمف ظمالل ؿمٝمر ٟمٞمس٤من  1998ذم زي٤مرة اًمّمٚمح ًمٚمٛمٛمٚمٙم٦م،
اًمّمٚمح سمام َّ
ِ
شم٘مّمػم اجل٤مُمٕم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًمدقمؿ اعم٘مدم ًمألردنُ ،مٜمت٘مد ًا إؾمٚمقب
وُم٤م سمحث٤مه ُمـ
اًمتحرييض ًمٚمحٙمقُم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م قمغم اًمسٞم٤مؾم٦م إردٟمٞم٦م دم٤مه ومٚمسٓملم ،طمٞم٨م ظم٤مـمبف
ٍ
ِ
ووضمف اعمٚمؽ قمبد
اعمٚمؽ قمبد اهلل سم٘مقًمف "وشمٜمتٔمر ومتح ومٚمسٓملم قمغم يد دوًم٦م واطمدة"ّ ،
اهلل ٟم٘مده إمم اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م وإمه٤مهل٤م ىمْمٞم٦م اًمالضمئلم ،سم٘مقًمف" :اًمِمت٤مء أىمبؾ
واًمالضمئقن ذم اًمٕمراء ،وُمس١موًمٞم٦م ه١مٓء قمغم اجل٤مُمٕم٦م".
ٚمحظ َّ
٥م شمقشمر ًا ًمٚمٕمالىم٤مت سملم
ضؿ اًمْمٗم٦م إمم إردن ؾم َّب َ
و ُي َ
أن ُمقضقع ّ
اًمبٚمديـ ،ظمّمقص ً٤م ُمع آقمؽماف اًمٚمبٜم٤مين سمحٙمقُم٦م قمٛمقم ومٚمسٓملم ذم  19شمنميـ
أول 1998م

()64

اًمذي ضم٤مء سمٕمد ُمِم٤مورات ًمبٜم٤مٟمٞم٦م سملم وزير ظم٤مرضمٞم٦م ًمبٜم٤من محٞمد
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ومرٟمجٞم٦م ،ووزير اخل٤مرضمٞم٦م اعمٍمي ،وسمٕمد إقمالم اًمٕمراق سمذًمؽ ،وهذا آقمؽماف
بلم َّ
سم٠من ًمبٜم٤من ىمد شمبٜمّك ذم ُمقىمٗمف
اًمٚمبٜم٤مين واًمذي ضم٤مء سم٤مشمٗم٤مق ُمع ُمٍم واًمسٕمقدي٦مُ ،ي ِّ ُ
ًمْمؿ اًمْمٗم٦م اًمٖمرسمٞم٦م( ،)65سمٞمٜمام أيمَّد إردن ُمقىمٗمف رهمؿ
دم٤مه إردن اًمسٞم٤مؾم٦م اًمراومْم٦م ِّ
اخلالوم٤مت إردٟمٞم٦م اعمٍمي٦م ،واًمْمٕمػ اًمٕمسٙمري اًمٕمريب أُم٤مم اًمّمٝمٞمقٟمٞم٦م ،واًمذي
ومٚمام ؾم٤مءت احل٤مًم٦م اًمٕمسٙمري٦م ذم ضمٜمقب
اٟمٕمٙمس ذًمؽ قمغم اًمٕمالىم٦م إردٟمٞم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦مّ ،
ومٚمسٓملم ،وسمدأت اًم٘مقات اعمٍمي٦م سم٤مًمؽماضمع أُم٤مم اًم٘مقات اًمّمٝمٞمقٟمٞم٦م ،أسمٚمغ اعمٚمؽ
ِ
ٍ
ؾمقء طم٤مًم٦م اجلٞمش اعمٍميَّ ،
قمقدة إمم اًم٘مت٤مل ذم
أن ُيم َّؾ
قمبد اهلل ًمبٜم٤من ،وسمٜم٤م ًء قمغم
ٍ
رؾم٤مًم٦م ٟم٘مٚمٝم٤م وزير ًمبٜم٤من اعمٗمقض
ضقء هذا اًمْمٕمػ اًمٕمريب ،هل ُُمٖم٤مُمرة وذًمؽ ذم
ذم قمامن ظم٤مًمد ؿمٝم٤مب ،و ُيٕمٚمٛمف ومٞمٝم٤م سم٠مٟمَّف يٜمقي أن يؼمق إمم ري٤مض اًمّمٚمح سمٕمدم
اًمتحٛمس يمثػم ًا ًم٘مْمٞم٦م ومٚمسٓملم قمسٙمري ً٤م ،طمٞم٨م رأى اعمٚمؽ قمبد اهلل أن ُمتٜمح
ّ
إوًمقي٦م إمم ُمّمٚمح٦م اًمالضمئلم ىمبؾ ِّ
يمؾ اقمتب٤مر(.)66
ًمٙمـ يبدو َّ
أن قمالىم٦م اعمٚمؽ قمبد اهلل سمرئٞمس احلٙمقُم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م ري٤مض اًمّمٚمح ،ىمد
َّ
ِ
ٍ
سمرىمٞم٦م
صحػ سم٤مريسٞم٦م ُمـ
ٕمؼم قمٜمٝم٤م ُم٤م ٟمنمشمف
ٌ
وصٚم٧م إمم طم٤مًم٦م يمبػمة ُمـ اًمتقشمرُ ،ي ِّ
وأن ِ
اعمٚمؽ قمبد اهلل ًمٚمّمٚمح ،وضم٤مء ومٞمٝم٤م" :مل َي ُٕمدْ ٌ
جم٤مل ًمٚمٖمقَّ ،
احلٙمٛم٦م واًمقـمٜم ّٞم٦م
اًمٚمتلم ُمتأل هبام شمدقمقاٟمؽ إمم إقمامل اًمرواي٦م.)67("...
ٕمؼم قمـ
وىمد ازدادت طمدة اًمتقشمر سملم اًمبٚمديـ سمسب٥م هذه اًمؼمىمٞم٦م ،واًمتل ُشم ِّ
ٍ
ظمالف ؾمٞم٤مد يتٛمحقر طمقل ُمست٘مبؾ اًم٘مْمٞم٦م اًمٗمٚمسٓمٞمٜمٞم٦م وأوًمقي٤مهت٤م سملم اًمٕمٛمؾ
وقم٘مد ري٤مض اًمّمٚمح ُم١ممتر ًا ذم سم٤مريس قمغم ه٤مُمش
اًمٕمسٙمري ،واًمٕمٜم٤مي٦م سم٤مًمالضمئلمَ ،
وشمٓمر َق ومٞمف إمم
اضمتامقم٤مت هٞمئ٦م إُمؿ اعمتحدة؛ ًمبح٨م اًم٘مْمٞم٦م اًمٗمٚمسٓمٞمٜمٞم٦م،
َّ
ُمراؾمالشمف ُمع اعمٚمؽ قمبد اهلل ،وىم٤مل ومٞمف" :إ َّٟم ُف مل يٕمد هٜم٤مك جم٤مل ًمٚمتّمٚم٥مَّ ،
وأن
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يٓمٚم٥م ُمٜمف آًمتزام
ِطمٙمٛم٦م ري٤مض اًمّمٚمح ووـمٜمٞمتف حيٛمالن اعمٚمؽ قمبد اهلل قمغم أن
َ
أي رء آظمر".
وآقمتدال ،واًمٕمٜم٤مي٦م سمح٤مًم٦م اًمالضمئلم اًمٕمرب ىمبؾ ِّ
وشم٤مسمع اًمّمٚمح سم٠م َّٟمف ؾمػم هد قمغم اعمٚمؽ قمبد اهلل قمؼم اًمّمح٤موم٦م قمغم هذه اًمؼمىمٞم٦م،
طمٞم٨م ضم٤مء ذم ر ّده ٓ" :أقمٚمؿ هؾ جيقز ٟمٕمتل سم٤مًمتّم ّٚم٥م وأٟم٤م أقمٛمؾ ذم سم٤مريس ُمع
سم٘مٞم٦م اًمقومقد اًمٕمرسمٞم٦م ،قمغم ر ِّد ِّ
٥م؟!
يمؾ حم٤موًم٦م ًمت٘مسٞمؿ ومٚمسٓملم ،ومٝمؾ هذا شمّم ّٚم ٌ
وقم ّٚم َؼ قمغم ُمس٠مًم٦م اًمالضمئلم اًمٗمٚمسٓمٞمٜملم سمِ٘مقًمفَّ ":
هتٛمٜمل يمثػم ًا ،وًمس٧م
وم٢من ُمس٠مًمتٝمؿ ّ
ِ
اًمٕمٛمؾ قمغم إقم٤مدهتؿ إمم دي٤مرهؿ" ،وظمتؿ ُم١ممتره
أرى وؾمٞمٚم٦م خلدُمتٝمؿ أضمدى ُمـ
ِ
اخلالف اًمسٞم٤مد اًمذي وصٚم٧م ًم ُف اًمٕمالىم٦م سملم
اًمّمحٗمل سمٕمب٤مرة شمقضح قمٛمؼ
ِ
سم٘مقل
ضؿ اًمْمٗم٦م اًمٖمرسمٞم٦م ذم هذه اعمرطمٚم٦م،
اًمبٚمديـ ،وإصمر اًمذي شمريمف ُمقضقع ّ
شمٗمقق ا ُ
ّ
ؾم٠مختغم قمـ
وم٢مين
قمتدال اعمٚمؽ قمبد اهلل قمغم شمّم ّٚمبلّ ،
اًمّمٚمح" :أ ُّم٤م إذا ّ
ُمٜمّمبل ،وؾم٠ممحؾ اًمسالح ٓؾمتٕم٤مدة اًمنمف اعمٗم٘مقد"(.)68
وىمد أرؾمٚم٧م وزارة اخل٤مرضمٞم٦م اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م إمم ؾمٗم٤مرهت٤م ذم قمامن شم٘مرير ًا شمِمػم ومٞمف إمم
َّ
أن رئٞمس وزراء ًمبٜم٤من ظمرج قمـ طمدود اًمٚمٞم٤مىم٦مٟ ،م٤مىمٚم ً٦م شمٕمٚمٞمؼ وزير ظم٤مرضمٞم٦م ًمبٜم٤من
واىمع حت٧م ِ
شم٠مصمػم اًمرئٞمس اًمسقري ُؿمٙمري
اًمّمٚمح سم٠مٟم ُف ٌ
وصػ ُ
ومٞمٚمٞم٥م ُشم٘مال ،واًمذي َ
اًم٘مقشمكم(.)69
ٍ
درضم٦م
وممّ٤م ي١ميمِّد اًمتٜمسٞمؼ اًمسقري – اًمٚمبٜم٤مين ذم هذه اعمرطمٚم٦م ،واًمذي هق قمغم
ٍ
يمبػمة ،اضمتامع اًمرئٞمس سمِم٤مرة اخلقري سم٤مًمرئٞمس اًمسقري ؿمٙمري اًم٘مقشمكم ذم 6

ِ
ُمرطمٚم٦م اًم٘مٓمٞمٕم٦م آىمتّم٤مدي٦م
شمنميـ اًمث٤مين 1998م( ،)70ومل َي ُٙمـ اًمبٚمدان ىمد دظمال ذم
سمٕمد ،ومل شمٙمـ ؾمقري٤م ىمد دظمٚم٧م ذم ِ
قمٝمد آٟم٘مالسم٤مت اًمٕمسٙمري٦م اًمتل ظمٚم٘م٧م ًمٞمقٟم ً٦م
ً
وُمروٟم٦م ذم اًمسٞم٤مؾم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م اخل٤مرضمٞم٦م.
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وضٛمـ هذه إضمقاء اًمسٞم٤مؾمٞم٦م اًمتل شمرك أصمره٤م اًمسٕمل إردين اًمٗمٚمسٓمٞمٜمل
ُم١ممتر أرحي٤م ذم  1يم٤مٟمقن أول 1998م،
ًمٚمقطمدة ،واًمسٞم٤مؾمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمراومْم٦مُ ،قم٘مد
ُ
ّ
اًمّس هلذا اعم١ممتر ،واًمذي َّىمر َر:
سمرئ٤مؾم٦م حمٛمد اجلٕمؼمي،
وشمقمم قمج٤مج ٟمقهيض أُم٤مٟم٦م ّ
أن شمت٠مًمػ ومٚمسٓملم واعمٛمٚمٙم٦م إردٟمٞم٦م اهل٤مؿمٛمٞم٦م ممٚمٙم٦م واطمدة ،وأن ُيب٤ميع ضمالًم٦م
اعمٚمؽ قمبد اهلل سمـ احلسلم ُمٚمٙم ً٤م دؾمتقري ً٤م قمغم ومٚمسٓملم ،وهبذا سمدأت اإلضمراءات
ُمقضع اًمتٜمٗمٞمذ ،وم٘مد ص٤مدق جمٚمس إُم٦م
اًمٕمٛمٚمٞم٦م ًمٚمقطمدة إردٟمٞم٦م اًمٗمٚمسٓمٞمٜمٞم٦م شم٠مظمذ
َ
إردين ذم  19يم٤مٟمقن اًمث٤مين 1998م قمغم ىمرارات ُم١ممتر أرحي٤م( ،)71وسمٕمد إسمالغ هذا
اًم٘مرار إمم احلٙمقُم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م ،سمدأ اًمتب٤ميـ سم٤مٓشمْم٤مح ،ظمّمقص ً٤م سملم إردن وُمٍم،
وًمسٕمل اجلُٝمقد اًمٕمراىمٞم٦م واًمسقري٦م وم٘مد شم٠مضمؾ اًمبح٨م ذم هذه اخلٓمقة ضٛمـ
َ
ُم١مؾمس٦م اجل٤مُمٕم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ،مم٤م دقم٤م احلٙمقُم٦م إردٟمٞم٦م إمم شم٠مضمٞمؾ اًمسػم سم٢مضمراءاهت٤م،
ىمرار أردين ضم٤مء ومٞمف " َّ
أن احلٙمقُم٦م إردٟمٞم٦م ّىمررت قمدم شمٜمٗمٞمذ ىمرارات ُم١ممتر
وصدر ُ
أرحي٤م ذم اًمقىم٧م احل٤مرضُ ،مع اشمٗم٤مق هذه اًم٘مرارات ُمع ؾمٞم٤مؾم٦م احلٙمقُم٦م إردٟمٞم٦م َّ
يمؾ
شم٠مضمٚم٧م هذه اخلٓمقة طمتك ٟمٞمس٤من 1952م(.)72
آشمٗم٤مق" ،وهٙمذا ّ
ٍ
ًمْمٖمقـم٤مت يمبػمة ُمـ
شمٕمرض
أ ُّم٤م قمـ اعمقىمػ اًمٚمبٜم٤مين ظمالل هذه اًمٗمؽمة ،وم٢م َّٟم ُف َّ

ِ
َ
ورومض
إردين ًمٚمقطمدة ُمع ومٚمسٓملم،
يِمؽمك ذم اؾمتٜمٙم٤مر اًمسٕمل
ُمٍم ٕضمؾ أن
ّ
٘مررات ُم١ممتر أرحي٤م ،طمٞم٨م َ
أسمٚمغ جمٚمس اًمقزراء اًمٚمبٜم٤مين قمـ ـمريؼ وزير اخل٤مرضمٞم٦م
ُُم ّ
اًمٚمبٜم٤مين ُمذيمر ًة "شمٜم٤مؿمد اعمٚمؽ قمبد اهلل ّأٓ يرىض قمـ قمٛمؾ ئمٝمر شمٗمٙمّؽ اًمٕمرب"،
ُمٕمتؼمة َّ
إضٕم٤مف ًمٚمدول اًمٕمرسمٞم٦م ،ومم٤م يِمػم إمم
أن ىمرار اًمقطمدة إردٟمٞم٦م اًمٗمٚمسٓمٞمٜمٞم٦م
ٌ
اعمج٤مراة اًمٙمبػمة ُمـ ىمبؾ اًمسٞم٤مؾم٦م اخل٤مرضمٞم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م ًمٚمسٞم٤مؾم٦م اعمٍمي٦م واًمسقري٦م،
َّ
سم٠من هذه اعمذيمرة مل شمرؾمؾ إمم إردن إٓ سمٕمد اـمالع اًمرئٞمس اًمسقري قمٚمٞمٝم٤م(.)73
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وهذا اعمقىمػ اًمٚمبٜم٤مين سم٤مإلسار قمغم رومض اًمقطمدة إردٟمٞم٦م اًمٗمٚمسٓمٞمٜمٞم٦م ،هق
ه٤مؿمٛمل ذم اعمٜمٓم٘م٦م ،وسمسب٥م هقاضمسٝم٤م ُمـ ُمنموع ؾمقري٦م
شمقؾم ٍع
اخلِمٞم٦م ُمـ ِّ
ّ
أي ّ
اًمٙمؼمى ،وؾمٕمٞمٝم٤م عمس٤ميرة اًمسٞم٤مؾم٦م اًمسقري٦م واعمٍمي٦م سمسب٥م ُمّم٤محلٝم٤م آىمتّم٤مدي٦م
ِ
َ
َّ
اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م سمِمٙمٚمٝم٤م اًمسٞم٤مد اًمتٜمٔمٞمٛمل اًم٘م٤مئؿ قمغم اقمؽماف
ضم٤مُمٕم٦م
وٕن
ُمٕمٝم٤م؛
اًمدول اعم١مؾمس٦م هل٤م سم٤مٓؾمت٘مالل ،واقمؽماومٝم٤م سم٤محلدود اًمسٞم٤مؾمٞم٦م ُمٜمح ًمبٜم٤من ُمس٤مطم ً٦م
يمبػمة ذم اًمٕمٛمؾ اًمسٞم٤مد اًمٕمريب.
ِ
وًمٙمـ اعمتٖمػمات اًمسٞم٤مؾمٞم٦م قمغم اًمس٤م ِ
جلقء ًمبٜم٤من إمم
طم٦م اًمٕمرسمٞم٦م أومْم٧م إمم
َّ
ّ
ؾمٞم٤مؾم٦م اًمتس٤مهؾ ُمع اًم٘مرار إردين ،سمؾ وإمم ًمٕمبٝم٤م دور اًمقؾمٞمط سملم إردن
وُمٍم ،سمدًٓ ُمـ دور اًمراومض ،ومسٞم٤مؾم٦م آٟم٘مالسم٤مت اًمٕمسٙمري٦م ذم ؾمقري٦م شمس َّبب٧م
شمقشمر ذم اًمٕمالىم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م اًمسقري٦م ،مم٤م أدى إمم شمٖمٞمػم ٍ
ذم ٍ
يمثػم ُمـ إطمٞم٤من إمم ٍ
ات ذم
ّ ّ
اًمتٕم٤مـمل ُمع اعمحقر اهل٤مؿمٛمل إردين اًمٕمراىمل ،وىمد ىم٤مم اعمٚمؽ قمبد اهلل ذم زي٤مرة إمم
سمػموت ذم  99أيٚمقل 1999م ،وذًمؽ ظمالل قمقدشمف ُمـ زي٤مرة إمم إؾمب٤مٟمٞم٤م ،وىمد
ٍ
سمِمٙمؾ رؾمٛملَّ ،
وطمؾ ضٞمٗم ً٤م قمغم احلٙمقُم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م،
اؾم ُت٘مبِ َؾ اعمٚمؽ قمبد اهلل ذم ًمبٜم٤من
شمؿ سمح ُثف ذم هذه اًمزي٤مرة ،هق ضم٤مُمٕم٦م اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م اًمتل يِمػم اخلقري
وُمـ أسمرز ُم٤م َّ
ِ
ظمالف اعمقىمػ اًمٚمبٜم٤مين
ذم ُمذيمراشمف إمم ُمقىمػ اعمٚمؽ قمبد اهلل اًمسٚمبل ُمٜمٝم٤م ،قمغم
وم٢من ضمريدة اإلصالح أؿم٤مرت َّ
اًمداقمل إمم دقمٛمٝم٤م وشم٘مقيتٝم٤م ،وظمت٤مُم ً٤م َّ
سم٠من "هذه
اًمزي٤مرة سمحث٧م ُمقضقع آحت٤مد اًمذي ؿم٤مع سملم ؾمقري٤م واًمٕمراق"( ،)74ويتّْمح َّ
أن
اإلضمراءات إُمٜمٞم٦م ذم هذه اًمزي٤مرة طم٤مًم٧م دون زي٤مرة اعمٚمؽ قمبد اهلل إمم اًمسٗم٤مرة
ُ
يٛمر ُمقيم٥م اعمٚمؽ
إردٟمٞم٦م ذم سمػموت،
طمٞم٨م اشمهبِ َٕم ْ٧م إضمراءات أُمٜمٞم٦م ُُمِمددة ،ومل ّ
قمبد اهلل ذم اًمس٤مطم٤مت اًمٕم٤مُم٦م رهمؿ اؾمت٘مب٤مًمف ُمـ ىمبؾ اًمرئٞمس سمِم٤مرة اخلقري.
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وهذه اإلضمراءات اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م طم٤مًم٧م دون ًم٘م٤مء اعمٚمؽ سم٤مًمبٓمريرك اعم٤مروين أٟمٓمقن
ً
سمرىمٞم٦م يٕمتذر ومٞمٝم٤م قمـ قمدم متٙمٜمف ُمـ زي٤مرشمف(،)75
قمريْم٦م ،واًمذي أرؾمؾ ًمف اعمٚمؽ
وهذه اإلضمراءات ا ُعمِمددة يم٤مٟم٧م َّ
حمؾ ِقمت٤مب اعمٚمؽ قمبد اهلل واٟمزقم٤مضمف ُمـ احلٙمقُم٦م
ٍ
سمٓمٚم٥م ُمـ ىم٤مئد اجلٞمش
سم٠مهن٤م يم٤مٟم٧م
اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م ،وىمد ّسمرره٤م اًمرئٞمس سمِم٤مرة اخلقري َّ
إردين( ،)76وشمِمػم ُمذيمرات طمٙمٛم٧م ُمٝمٞم٤مر إمم وضمقد ُمٕمٚمقُم٤مت عمح٤موًم٦م اهمتٞم٤مل
اعمٚمؽ ذم سمػموت ،طمتَّٛم٧م إرؾم٤مل رسي٦م ضمٞمش أردين ىم٤مُم٧م سمحراؾم٦م اعمٞمٜم٤مءَّ ،
وأن هذه
وأهن٤م سمتدسمػم ُمـ اهلٞمئ٦م
اعمٕمٚمقُم٤مت أيمَّده٤م رئٞمس اًمقزراء اًمٚمبٜم٤مين ري٤مض اًمّمٚمحَّ ،
اًمٕمرسمٞم٦م اًمٕمٚمٞم٤م سمزقم٤مُم٦م أُملم احلسٞمٜمل(.)77

س :ئجــزاءاث انىحــذة األردوُــت انفهظــطُىُت وأثزهــب عهــً انعالقــت بــُه
انبهذَه ( 1952و):
سمٞمٜمام يم٤مٟم٧م اًمقطمدة إردٟمٞم٦م اًمٗمٚمسٓمٞمٜمٞم٦م شمؽمضمؿ قمغم أرض اًمقاىمع ُمـ ظمالل
إضمراء آٟمتخ٤مسم٤مت اًمؼمعم٤مٟمٞم٦م ذم اًمْمٗمتلم ذم ٟ 11مٞمس٤من1952م ،واومتت٤مح اًمؼمعم٤من
ٍ
ضمٚمس٦م ضم٤مء ومٞمٝم٤م ذم ظمٓمب٦م اًمٕمرشَّ " ،
سم٠من هذا
ًمٚمْمٗمتلم ذم ٟ 95مٞمس٤من  ،1952ذم
ُ
يٕمقق اًمتسقي٦م اًمٜمٝم٤مئٞم٦م ٓ ،ىمرار طم٘مقق اًمٕمرب سمٗمٚمسٓملم"( .)78وىمد
اإلضمراء ٓ
أسمٚمٖم٧م ًمبٜم٤من هبذا اًم٘مرار ومقر آٟمتٝم٤مء ُمـ إضمراء آٟمتخ٤مسم٤مت هل واًمدول اًمٕمرسمٞم٦م
ُمـ ىمبؾ وزارة اخل٤مرضمٞم٦م إردٟمٞم٦م( ،)79وىمد ىم٤مسمؾ ًمبٜم٤من هذا اإلضمراء سم٤مٓقمتدال()80؛
وذًمؽ سمسب٥م اًمتقشمر أو(اٟم٘مٓم٤مع اًمٕمالىم٤مت) سملم ؾمقري٦م وًمبٜم٤من ُمٜمذ  15آذار1952م،
ٍ
إهمالق ًمٚمحدود سملم اًمبٚمديـ( ،)81واًمذي اؾمتدقمك ًمبٜم٤من إمم
وُم٤م شمرشمّ٥م قمغم ذًمؽ ُمـ

ِ
إجي٤مد اشمٗم٤مق اىمتّم٤مدي ُمع اًمٕمراق يتدارك ُمـ ظمالًمف اهلزة آىمتّم٤مدي٦م اًمتل حل٘م٧م

سمف(.)82
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واؾمتٛمر اعمٚمؽ قمبد اهلل ذم شمٍمحي٤مشمف اعم١ميمدة قمغم ىمرار ضؿ اًمْمٗم٦م اًمٖمرسمٞم٦م
ًمألردنُ ،مستٜمد ًا إمم ؿمٕمبٞم٦م اًم٘مرار ذم اًمْمٗم٦م اًمٖمرسمٞم٦م وسملم اًمالضمئلم اًمٗمٚمسٓمٞمٜمٞملم،
ٍ
ُمب٤مل سمتٝمديدات اجل٤مُمٕم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمتل شمٕم٤مرض هذه اًمقطمدة ،وهتدّ د سمٗمّمؾ
همػم
َ
إردن ُمـ اجل٤مُمٕم٦م ،ذًمؽ َّ
شمٜم٤مىمض ُمع
سم٠مهن٤م ٌ
أن إردن رأى ُمٕم٤مرض٦م اجل٤مُمٕم٦م اًمٕمرسمٞم٦م َّ
ومٚمسٗم٦م اجل٤مُمٕم٦م اًمداقمٞم٦م ًمٚمقطمدة اًمٕمرسمٞم٦م(.)83
وسمسب٥م اًمسٕمل اًمٚمبٜم٤مين إمم إجي٤مد اشمٗم٤مق ُمع اًمٕمراق ،واًمذي رأى ؾمٞم٤مؾم ّٞمقه
وىم٤مدشمف سمٕمدم ضمقاز ومّمؾ إردن ُمـ اجل٤مُمٕم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ،وم٘مد اختذت احلٙمقُم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م
ؾمبٞم ً
ضؿ إردن ًمٚمْمٗم٦م
ال إمم اًمت٘م٤مرب ُمع اًمٕمراق ُمـ ظمالل اًمتٚمٛمٞمح سم٤معمقاوم٘م٦م قمغم ِّ
اًمٖمرسمٞم٦م( ،)84ممّ٤م أوىمٕمف ذم ُمقاضمٝم٦م اخلٞم٤مر اعمٍمي اًمداقمل إمم ومّمؾ إردن ُمـ
اجل٤مُمٕم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ،وأصبح٧م اًمسٞم٤مؾم٦م اخل٤مرضمٞم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م ُمؽم ّددة ُم٤م سملم اًمتخقف
اًمٚمبٜم٤مين ُمـ ُمنموع ؾمقري٦م اًمٙمؼمى واعمقىمػ اًمسقري اعمتٛمثؾ سم٤مًم٘مٓمٞمٕم٦م
آىمتّم٤مدي٦م ،وسمديٚمٝم٤م اشمٗم٤مىمف اىمتّم٤مدي ً٤م ُمع اًمٕمراق(ً ،)85مذا َّ
وم٢من ًمبٜم٤من شمبٜمّك ظمٞم٤مر ًا
ِ
ِ
ًمٚمحٞمٚمقًم٦م دون وىمقع
سم٤مًمسٕمل إمم ا ُعمّم٤محل٦م إردٟمٞم٦م اعمٍمي٦م؛
يتٓم٤مسمؼ وظمٞم٤مر اًمٕمراق
اٟم٘مس٤مم قمريب ُيْمٕمٗمٝم٤م أُم٤مم اًمداظمؾ اًمٚمبٜم٤مين اًمذي سمٜم٧م طمٙمقُم٦م ًمبٜم٤من ورئ٤مؾمتف يمثػم ًا
ُمـ ؾمٛمٕمتٝم٤م قمٚمٞمف ،وم٠مقمٚمٜم٧م احلٙمقُم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م َّأهن٤م ٓ شم١م ّيد ضم٤مٟمب ً٤م دون آظمر ،وأن هذا
هنجٝم٤م ذم ؾمٞم٤مؾمتٝم٤م اًمٕمرسمٞم٦م(.)86
سمْمؿ اًمْمٗم٦م اًمٖمرسمٞم٦م واعمقىمػ اًمٕمريب
وطمٞمٜمام اٟمت٘مؾ اًمبح٨م ذم اإلضمراء إردين
ِّ
ُمٜمف إمم اضمتامقم٤مت اًمٚمجٜم٦م اًمسٞم٤مؾمٞم٦م ًمٚمج٤مُمٕم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ،واًمتل ُقم٘مدت ذم ُمٜمتّمػ
وشمؿ ظمالهل٤م سمح٨م ومّمؾ إردن ذم اجل٤مُمٕم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وسمت٠ميٞمد
ٟمٞمس٤من 1952مَّ ،
ُمٍمي ،ؾمٕمقدي ،ؾمقري ،وم٘مد ؾمٕم٧م ًمبٜم٤من ُمع اًمٕمراق إمم شم٠مضمٞمؾ سمح٨م هذا
ٍ
خمرج
يتؿ إجي٤مد
اعمقضقع ،وأ َّدت اجلٝمقد اًمٕمراىمٞم٦م إمم شم٠مضمٞمؾ سمح٨م اًم٘مرار طمتك َّ
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وأن اعمٚمؽ قمبد اهلل سم٘مل ُمتّمٚمب ً٤م قمغم ِ
ٍ
قمريب ًمٚم٘مْمٞم٦م ،ظمّمقص ً٤م َّ
رأيف سم٤مقمتب٤مر ومٚمسٓملم
ٍ
سمقطمدة ـمبٞمٕمٞم٦م ،وهذا ُم٤م رومْمتف ُمٍم وهمػمه٤م ُمـ اًمدول
وإردن يتٛمتٕم٤من
اًمٕمرسمٞم٦م( ،)87ورأى ومٞمف ري٤مض اًمّمٚمح يمتحٓمٞمؿ ٕواس إظمقة سملم دول
اجل٤مُمٕم٦م(.)88
ٍ
شم٠مضمؾ سمح٨م اًم٘مْمٞم٦م إمم طمزيران 1952م ،طمٞم٨م سمدأت شمتبٚمقر
وٟمتٞمج٦م هلذا ّ
ٍ
ِ
وؾم٤مـم٦م شمقمم
ؿمٙمؾ
ُُمب٤مدرة قمراىمٞم٦م وًمبٜم٤مٟمٞم٦م ًمتٜم٘مٞم٦م إضمقاء سملم اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م قمغم
ٍ
ومٞمٝم٤م ًمبٜم٤من ِ
ًم٘م٤مءات سملم
احلقار ُمع ُمٍم ،واًمٕمراق احلقار ُمع إردن ،وأؾمٗمرت قمـ
ري٤مض اًمّمٚمح وص٤مًمح ضمؼم وزير اًمداظمٚمٞم٦م اًمٕمراىمل ،وأؾمٗمرت هذه اًمٚم٘م٤مءات
ٍ
صٞمٖم٦م ىمدُمٝم٤م اًمبٚمدان وهل "اقمتب٤مر اًم٘مسؿ اًمٕمريب اًمذي ضٛمف إردن
واجلٝمقد إمم
٘مرر احلٚمقل اًمٜمٝم٤مئٞم٦م ًمٚم٘مْمٞم٦م اًمٗمٚمسٓمٞمٜمٞم٦م "(.)89
ًمٗمٚمسٓملم وديٕم٦م سملم يديف ريثام ُشم َ
ٍ
ٍ
طم٤مؾمٛم٦م ،ومل حيسؿ اخلالف سملم إردن
ٟمتٞمج٦م
وًمٙمـ هذه اعمس٤مقمل مل شم١م ِّد إمم
َّ
ِ
ً
ًمٕمقدة اًمٕمالىم٤مت اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م اًمسقري٦م إمم جم٤مرهي٤م ،وسمٗمْمؾ اعمس٤مقمل
وٟمتٞمج٦م
وُمٍم(،)90
اًمسٕمقدي٦م اعمٍمي٦م ،وم٘مد اًمت٘مك ظم٤مًمد اًمٕمٔمؿ رئٞمس وزراء ؾمقري٦م سمري٤مض اًمّمٚمح ،ذم
ٍ
ٍ
ؾمٕمل ِّ
ٍ
ُمٜم٤مهْم٦م
ؾمٞم٤مؾم٦م
حلؾ اخلالوم٤مت سملم اًمبٚمديـ ،ومٕم٤مد ًمبٜم٤من سمٕمد هذا اًمٚم٘م٤مء إمم
ًمسٞم٤مؾم٦م إردن اخل٤مرضمٞم٦م ،ومتسقي٦م اخلالف ُمع ؾمقري٦م ُمٜمح ًمبٜم٤من ىمدر ًا ُمـ احلريم٦م
ِ
اًمتقؾم ِع إردين اهل٤مؿمٛمل ،وًمألؾمب٤مب ذاهت٤م اًمٜم٤مسمٕم٦م ُمـ
سم٤مدم٤مه رومض
اًمسٞم٤مؾمٞم٦م
ّ
اًمتخقف ُمـ ُمنموع ؾمقري٦م اًمٙمؼمى ،وحت٤مًمٗم ً٤م ُمع ؾمٞم٤مؾم٦م ُمٍم وؾمقري٦م
واًمسٕمقدي٦م ،وىمراراهتام ا ُعمٜم٤مهْم٦م أيْم ً٤م ًمٚمٛمحقر اهل٤مؿمٛمل.
وطمٞمٜمام اٟمٕم٘مد اضمتامع اًمٚمجٜم٦م اًمسٞم٤مؾمٞم٦م ذم  19طمزيران 1952م سم٤مًم٘م٤مهرةَّ ،
وم٢من
ِ
ُمس٠مًم٦م اًمقطمدة
احلُٙمقُم٦م إردٟمٞم٦م َّىمررت ّأٓ حيرض ُمٜمدوهب٤م اجلٚمس٦م اخل٤مص٦م سمبح٨م
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إردٟمٞم٦م اًمٗمٚمسٓمٞمٜمٞم٦مُ ،مب ِّٞم ًٜم٦م سمؼمىمٞم٦م سمٕمث٧م هب٤م إمم قمبد اًمرمحـ قمزام أُملم اجل٤مُمٕم٦مَّ ،
سم٠من
اًمقطمدة اًمِم٤مُمٚم٦م ًمْمٗمتل إردن أُمر ُم ٍ
ٜمتف ذم ٟمٓم٤مق اًمبٜمد اًمث٤مين ُمـ ىمرار جمٚمس إُم٦م
ٌ ُ
ِ
ِ
اًمٕمرسمٞم٦م سمٗمٚمسٓملم ،واقمتؼم
احل٘مقق
تْمٛمـ شم٠ميمٞمد اعمح٤مومٔم٦م قمغم يم٤مُمؾ
إردين ،ا ُعم ّ
اعمقضقع ُمٜمتٝمٞم ً٤م ؾمقاء سمحثف اًمٕمرب أم مل يبحثقه ،وأ َّي ً٤م شمٙمـ ردة اًمٗمٕمؾ ُمـ ىمبؾ
ُ
اجل٤مُمٕم٦م اًمٕمرسمٞم٦م(.)91
اًمب٧م سم٘مرار
يتؿ ه
واٟمتٝم٧م دورة جمٚمس اجل٤مُمٕم٦م ذم  17طمزيران 1952م ،دون أن َّ
شمؿ شم٠مضمٞمؾ سمح٨م اًم٘مْمٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمقطمدة إردٟمٞم٦م
ومّمؾ إردن ،طمٞم٨م َّ
اًمٗمٚمسٓمٞمٜمٞم٦م(.)92
يستحؼ اإلؿم٤مرة إًمٞمف ،هق َّ
أن ًمبٜم٤من و َّىمع قمغم ُمٞمث٤مق اًمْمامن اجلامقمل
وممّ٤م
ه
(ُمٕم٤مهدة اًمدوم٤مع اعمِمؽمك واًمتٕم٤مون آىمتّم٤مدي واًمٕمريب سملم دول اجل٤مُمٕم٦م اًمٕمرسمٞم٦م)،
اًمتل شم٘مدَّ ُم٧م هب٤م ُمٍم ،واىمؽمطم٧م ًمبٜم٤من سمٜمقده٤م اخل٤مص٦م سم٤مًمتٕم٤مون آىمتّم٤مدي،
وأوضمدت ً
شمٜمسؼ إقمامل اًمدوم٤مقمٞم٦م سملم اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م ،ومل يق ِّىمع
جلٜم٦م قمسٙمري٦م دائٛم٦م ِّ
قمٚمٞمف إردن ورآه سمال وم٤مئدة(.)93
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وآؾمت٘ماللُ ،مٜمٔمٛم٦م اًمتحرير اًمٗمٚمسٓمٞمٜمٞم٦م ،سمػموت1989 ،م ،صٓ ،169طم٘م ً٤م :احلالقُ ،مقىمػ ،ؾمٞمؾ،
ري٤مض ،صً ،659مقرا زيتزيـ أيزٟمؼمغ ،قمدو قمدوي اًمّمالت اًمّمٝمٞمقٟمٞم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م (1998 – 1922م)
شمرمج٦مُ :مٜم٤مل ؾمٚمامن ،ذيم٦م اعمٓمبققم٤مت ًمٚمٜمنم ،سمػموت 1997 ،م ،ص  ،171يِم٤مر ًمف ٓطم٘م ً٤م أيزٟمؼمغ،
اًمّمالت.
( :)2اًمّمٚمٞمبل ،سمٞمقت ،ص .999
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ؾمٗمػم ًمبٜم٤من ذم إردن قمبد اهلل اًمٜمج٤مر إمم رشمب٦م وزير ُمٗمقض ،وًمٚمٛمزيد قمـ اعمقىمػ إردين ،أسمق ٟمقار،
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( )18إهرام ،ع1998/5/5 ،99565 :م ،ص.1
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 ،129دروزة ،اًم٘مْمٞم٦م ،ص .159
( )41آذم ؿماليؿ ،إرسائٞمؾ وومٚمسٓملم :إقم٤مدة شم٘مٞمٞمؿ وُمراضمٕم٦م ودطمض وشمٗمٜمٞمد ،شمرمج٦م :حمٛمد ي٤مهمل ،اعم١مؾمس٦م
اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمدراؾم٤مت واًمٜمنم ،سمػموت ،ط9219 ،1م ،ص ٓ ،69طم٘م ً٤م :ؿماليؿ ،إرسائٞمؾ.
( )42اًمبخٞم٧م ،اًمقصم٤مئؼ ،م ،5ص 1-125( )199( ،961أ).
( )43اًمبخٞم٧م ،اًمقصم٤مئؼ ،م ،15ص 1-192( )192( ،969أ).
( )44اعمج٤مزمُ ،مذيمرايت ،ص 72

( )45ؾم٤مُمل اًمّمٚمح ( 1968 –1892م) :ؾمٞم٤مد ًمبٜم٤مين ،درس احل٘مقق سمب٤مريس وأصبح رئٞمس ً٤م ًمٚمقزراء أول
ُمرة ذم 1999م إمم 1999م ،صمؿ اٟمتخ٥م ٟم٤مئب ً٤م ٕيمثر ُمـ ُمرة ،وًمٕم٥م دور ًا ؾمٞم٤مؾمٞم ً٤م يمبػم ًا ذم قمٝمد يمٛمٞمؾ
ؿمٛمٕمقن ،وًمف ُمذيمرات ،اًمٙمٞم٤مزم ،اعمقؾمققم٦مُ ،م٩م  ،9ص ،121وًمٚمٛمزيد راضمع :اًمّمٚمحً ،مبٜم٤من اًمٕمب٨م.
( )46اًمّمٚمحً ،مبٜم٤من اًمٕمب٨م ،ص.169
( )47دروزة ،اًم٘مْمٞم٦م ،ص ،169وًمٚمٛمزيد راضمع :اعمقؾمك ،شم٤مريخ ،ص.185
( )48ؿماليؿ ،إرسائٞمؾ ،ص.69
( )49اٟمٔمر :دروزة ،اًم٘مْمٞم٦م ،ص ،176ؾمٞمؾ ،اًمري٤مض ،ص.659
( )50سمٞمْمقن ،ري٤مض ،ص ،999اعمج٤مزمُ ،مذيمرايت ،ص ،78-77اعمقؾمك ،أي٤مم ،ص.969-961
( )51سمػمؾمقن ؾمٜمٞم٦مُ ،مٝمٛم٦م اًمٙمقٟم٧م سمرٟم٤مدوت قم٤مم 1998م ،اًمقؾم٤مـم٦م وآهمتٞم٤مل ،شمرمج٦م :زيد قمٞم٤مدات،
حمٛمد اعمّم٤محل٦مُ ،مٜمِمقرات اجل٤مُمٕم٦م إردٟمٞم٦م ،قمامن9211 ،م ،صٓ ،98طم٘م ً٤م :سمػمؾمقنُ ،مٝمٛم٦م.
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(ً )52مٚمٛمزيد راضمع :دروزة ،اًم٘مْمٞم٦م ،صُ ،186-158مٝمٛم٦م ،ص ،98اعمج٤مزمُ ،مذيمرايت ،ص  ،79حم٤مومٔم٦م،
اًمٕمالىم٤مت ،ص ،189اًمّمٚمحً ،مبٜم٤من اًمٕمب٨م ،ص.198
(ٟ )53مص اعمذيمرة ذم :سمٞمْمقن ،ري٤مض ،ص ُ 581 – 575مٚمحؼ رىمؿ (.)11
( )54اخلقري ،طم٘م٤مئؼ ،ضمـ ،9ص.129
( )55ؿماليؿ ،إرسائٞمؾ ،ص ،69دروزة ،اًم٘مْمٞم٦م ،ص ،912اخلقري ،طم٘م٤مئؼ ،صً ،197مٚمٛمزيد اٟمٔمر:
ضمريدة اهلدى ،ع  1951 /8 /1 ،119م ،ص.9
( )56دروزة ،اًم٘مْمٞم٦م ،ص ،919 -911ؿماليؿ ،إرسائٞمؾ ص ،65قمز اًمديـ ،إي٤مم ،ص – 919ص .915
( )57ؿماليؿ ،إرسائٞمؾ ،ص.67
( )58دروزة ،اًم٘مْمٞم٦م ،ص ،919-911اًمٙمٞم٤مزم ،اعمقؾمققم٦مُ ،م٩م  ،6ص.992

ٍ
ٟمِم٤مط ٓوم٧م ضد
( )59ؾمٚمٞمامن اًمت٤مضمل اًمٗم٤مروىمل (1889م – 1958م) :ومٚمسٓمٞمٜمل ُمقاًمٞمد اًمرُمٚم٦م ،يم٤من ذا
آٟمتداب اًمؼميٓم٤مين ذم ومٚمسٓملم ،وأصدر ضمريدة اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ،وسمٕمد ٟمٙمب٦م 1998م جل٠م إمم إردن
واؾمت٘مر ومٞمٝم٤م ًمٗمؽمة صمؿ قم٤مد إمم أرحي٤مً ،مٚمٛمزيد اٟمٔمر :يٕم٘مقب اًمٕمقدات (اًمبدوي اعمٚمثؿ)ُ ،مـ أقمالم اًمٗمٙمر
وإدب ذم ومٚمسٓملم ذيم٦م اًمتقزيع إردٟمٞم٦م ،قمامن ،ط1987 ،9م ،ص -521ص.529
( )60قمج٤مج ٟمقهيض (1989 – 1897م)ُ :مقاًمٞمد رأس اعمتـً ،مبٜم٤من ،ىمقُمل قمريب أصدر ضمريدة اًم٘مٚمؿ ذم
قمٝمد اعمٚمؽ ومٞمّمؾ ،صمؿ ذه٥م ًمٗمٚمسٓملم وقمٛمؾ ذم اعمجٚمس اإلؾمالُمل إقمغم ،وقمٛمؾ ُمٗمتِم ً٤م ًمٚمٛمح٤ميمؿ
اًمنمقمٞم٦م سمٗمٚمسٓملم ،وًمٕم٥م دور ًا ؾمٞم٤مؾمٞم ً٤م قمروسمٞم ً٤م سمٛم٘م٤موُم٦م اًمّمٝمٞمقٟمٞم٦م ،وسمٕمد اًمٜمٙمب٦م ضم٤مء ًمٕمامن وقمٛمؾ
ُمس٤مقمد ًا ًمرئٞمس اًمديقان اعمٚمٙمل اهل٤مؿمٛمل ُمـ  1999م وًمٖم٤مي٦م  ،1951صمؿ ُمدير ًا ًمدار اإلذاقم٦م إردٟمٞم٦م ُمـ
 1952وًمٖم٤مي٦م 1951م ،صمؿ ُمدير ًا ًمدائرة اعمٓمبققم٤مت واًمٜمنم ،ويم٤من ُم٘مرسم ً٤م ُمـ اعمٚمؽ قمبد اهلل ،يٕم٘مقب
اًمٕمقدات (اًمبدوي اعمٚمثؿ)ُ ،مـ أقمالم اًمٗمٙمر وإدب ذم ومٚمسٓملم ،ويم٤مًم٦م اًمتقزيع إردٟمٞم٦م ،ط 1987،9م،
ص  – 691ص  ،695وًمٚمٛمزيد راضمع ُمذيمراشمف ،احلقتُ ،مذيمرات ،ص  – 958ص .959
( )61إهرام ،ع1998/12/9 ،99699 :م ،ص  ،9دروزة ،اًم٘مْمٞم٦م ،ص  ،919ؿماليؿ ،إرسائٞمؾ ،ص
 ،68احلقتُ ،مذيمرات ،ص  – 919ص  ،992اًمٙمٞم٤مزم ،اعمقؾمققم٦مُ ،م٩م  ،6ص .992
( )62اخلقريُ ،مذيمرات ،ج ،9ص  ،198-197إهرام ،ع1998/12/9 ،99692 :م ،ص.1
( )63إهرام1998/12/16 ،م ،ع ،99729 :ص ،1شم٘مرير سمرٟم٤مدوت راضمع :دروزة ،طمقل احلريم٦م ،ج،9
ص.62

925

( )64اعمٚمؽ قمبد اهلل ،أصم٤مر ،ص  ،999 -999طمس٤من احلالق ،ومٚمسٓملم ذم اعم١ممترات اًمٕمرسمٞم٦م واًمدوًمٞم٦م،
ُمٜمِمقرات روائع جمدٓوي ،قمامن ،1998 ،ص  + 975ص  976وصمٞم٘م٦م رىمؿ ( )152+ 199إهرام،
1998/12/19م ،ع ،99697:ص.9
( )65اخلقري ،طم٘م٤مئؼ ،ص .155
( )66اخلقري ،طم٘م٤مئؼ ،ص .162
( )67هالل اًمّمٚمح ،ري٤مض ،ص  ،151اخلقري ،طم٘م٤مئؼ ،ص  ،161سمٞمْمقن ،ري٤مض ،ص.999-999
( )68إهرام1998/11/19 ،م ،ع ،99797 :ص ،9سمٞمْمقن ،ري٤مض ،ص .999
( )69ؾمٚمٞمامن اعمقؾمك ،صٗمح٤مت ُمـ شم٤مريخ إردن احلدي٨م ،أضقاء قمغم اًمقصم٤مئؼ اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م -1996
1959مُ ،مٜمِمقرات ضمريدة اًمرأي1999 ،م ،ص  – 96صٓ ،97طم٘م ً٤م :اعمقؾمك ،أضقاء.
( )70اخلقري ،طم٘م٤مئؼ ،ص ،169-169اًمِمٜم٤مق ،اًمٕمالىم٤مت ،ص.159
(ٟ )71مقهيض ،ؾمتقن ،ص  ،999-999حم٤مومٔم٦م ،اًمٕمالىم٤مت ،ص ،189اًمٙمٞم٤مزم ،اعمقؾمققم٦مُ ،م٩م ،6
ص.989
( )72دروزة ،اًم٘مْمٞم٦م ،ص  ،916احلج٤مج ،اًمتٓمقر ،ص .179
( )73اخلقري ،طم٘م٤مئؼ ،ج ،9ص .178-176
( )74اخلقري ،طم٘م٤مئؼ ،ص  ،972ضمريدة آصالح ،ع1999/11/98 ،59 :م ،ص ،9يم٤من ُم٘مرر ًا أن
يٕمقد اعمٚمؽ قمبد اهلل ُمـ ُمٞمٜم٤مء اإلؾمٙمٜمدري٦مً ،مٙمٜمَّف قمدل قمـ ذًمؽ سمسب٥م وضمقد ؿمبٝم٦م طمقل حم٤موًم٦م اهمتٞم٤مل
اٟمٔمر:
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( )75اخلقري ،طم٘م٤مئؼ ،ص ُ ،961مذيمرات اعمٚمؽ قمبد اهلل ،ص  ،98أيمرم احلقراينُ ،مذيمرات ه٤مين
احلقراين 12 ،أضمزاءُ ،مٙمتب٦م ُمدسمقزم ،اًم٘م٤مهرة9221 ،م ،ج ،9ص ٓ ،1256طم٘م ً٤م ،احلقراينُ ،مذيمرات ،قمز
اًمديـ ،إي٤مم ،ص  ،12ص ٟ ،995م٤مس اًمديـ اًمٜمِم٤مؿمٞمبلُ ،مـ ىمتؾ اعمٚمؽ قمبد اهلل ،دار اًمٕمروسم٦م ،قمامن ،ط
 ،5د.ت ،ص  – 156ص ٓ ،157طم٘م ُ٤م :اًمٜمِم٤مؿمٞمبلُ ،مـ ىمتؾ.
( )76اخلقري ،طم٘م٤مئؼ ،ضمـ ،9ص .972
( )77قمٛمر حمٛمد ٟمزال اًمٕمرُمقـملُ ،مذيمرات اًمٚمقاء طمٙمٛم٧م ُمٝمٞم٤مر ُمدير إُمـ اًمٕم٤مم إؾمبؼ ،ط9219 ،1م،
ص ،977-975وٓ سمدَّ هٜم٤م ُمـ اإلؿم٤مرة إمم أن اعمح ّ٘مؼ ىمد ضمٕمؾ اًمزي٤مرة قم٤مم 1999م وهق خم٤مًمػ ًمٚمقاىمع؛
َّ
ٕن اًمزي٤مرة يم٤مٟم٧م قم٤مم 1999م ذم ـمريؼ قمقدشمف ُمـ أؾمب٤مٟمٞم٤م ،وًمٚمٛمزيد راضمع اإلصالح  1999/ 11/ 5م،
ص  ،9اإلصالح  1999/ 11 /91م ،ص9
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( )78اًمدوم٤مع ،ع1952/9 /11 ،9989 :م ،ص ،1احلج٤مج ،اًمتٓمقر ،ص  – 168ص 169

( )79إهرام ،ع1952/9/19 ،9186 :م ،ص ،1952/9/96 ،1ص ،1ع1952/9/95 ،9996 :م،
ص ،1إهرام1952/9/99 ،م ،ص.9
( )80اخلقري ،طم٘م٤مئؼ ،ج  ،9ص.998
( )81اعمّمدر اًمس٤مسمؼ ،ص.978-985
( )82سمٞمْمقن ،ري٤مض ،ص  ،999وقمـ اعمقىمػ اًمٚمبٜم٤مين ُمـ آٟم٘مالسم٤مت اًمسقري٦م راضمع :همس٤من اًمتقيٜمل،
ُمٜمٓمؼ اًم٘مقة أو ومٚمسٗم٦م آٟم٘مالسم٤مت ذم اًمنمق اًمٕمريب ،دار سمػموت1959 ،مُ ،م٤م سمٕمد ص .97
( )83اًمدوم٤مع1952/9/98 ،م ،ع ،9979 :ص ،1إهرام1952/9/99 :م ،ع ،99192 :ص.11
( )84اًمدوم٤مع  ،1952/5 /11ع ،9911 :ص ،1اًمٜمٝم٤مر ،1951/19/19 ،ع ،9729 :ص  ،9احلقراين،
ُمذيمرات ،ج ،9ص .9266
( )85اخلقري ،طم٘م٤مئؼ ،ص ،999-915سمٞمْمقن ،ري٤مض ،ص.999
( )86إهرام1952/5/16 ،1952/5/15 ،م ،ص ،6اإلصالح ع ،1952/ 6 /19 ،89 :ص.1
( )87اًمدوم٤مع ،ع1952/5/16 ،9919 :م ص ،9-1اخلقري ،طم٘م٤مئؼ ،ص .929
( )88إهرام ،ع1952/5/19،99919 :م ،ص.11-6
( )89إهرام ،ع1952/6/ 11،99999 :م ،ص.9-6
( )90إهرام :ع ،1952/5/16،99919 :ص ،1إهرام ،ع1952/5/17 ،99915 :م ،ع.6 :
( )91إهرام ،ع ،1952/6/19 ،99992 :ص ،1اٟمٔمر :احلقراينُ ،مذيمرات ،ضمـ ،9ص .966
( )92اًمدوم٤مع1952/6/18 ،م ،ع ،9999 :ص.1
( )93قمز اًمديـ ،إي٤مم ،ص ،992اًمدوم٤مع ،ع ،1952/ 6 /18 ،9999:ص ،1وًمٚمٛمزيد اٟمٔمر :اًمٙمٞم٤مزم،
اعمقؾمققم٦مُ ،م٩م  ،5ص  – 991ص .999
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الفصل ال سابع
العالقة األردنًة السًاسًة باملعارضة اللبنانًة حتى
1951م
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انفصم انظببع

انعالقت األردوُت انظُبطُت ببنمعبرضت انهبىبوُت حتً 1?;1م

 :1انمعبرضت انهبىبوُت:
ِ
ِ
َ
َّ
احل٤مضم٦م إمم
أُم٤مم
إن
سمح٨م قمالىم٦م اعمٚمؽ قمبد اهلل سم٤م ُعمٕم٤مرض٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م ،يْمٕمٜم٤م َ
ِ
شمّمٜمٞمػ هذه اعمٕم٤مرض٦م إمم:
أ ـ معارضة معتدلة :وهل اعمٕم٤مرض٦م اًمتل آُمٜم٧م سمنمقمٞم٦م اًمٕمٛمؾ ِضٛمـ اًمٜمٔم٤مم
اًمسٞم٤مد اًمٚمبٜم٤مين ،وآُمٜم٧م سم٤مًمِمٙمؾ اجلٖمراذم واًمسٞم٤مد ًمٚمبٜم٤من اعمٕم٤مس،
وقم٤مرض٧م اًمرئٞمس سمِم٤مرة اخلقري ورئٞمس اًمقزراء ري٤مض اًمّمٚمح ،وٟمِمٓم٧م
سمٕمد اًمتٛمديد ًمبِم٤مرة اخلقري ُسمٛمقضم٥م شمٕمديؾ دؾمتقري َُمٜمحف ومؽم ًة رئ٤مؾمٞم٦م صم٤مٟمٞم٦م
َّ
وشمقمم
شمزقمؿ هذا اًمتٞم٤مر يمٛمٞمؾ ؿمٛمٕمقن(،)2
سمٕمد شمٕمديؾ ُمقاد اًمدؾمتقر( ،)1وىمد َّ
اًمّمٚمح رومْم ً٤م
ىمٞم٤مدة جلٜم٦م أطمزاب اعمٕم٤مرض٦م ،ويم٤من ىمد اؾمت٘م٤مل ُمـ طمٙمقُم٦م ُ
ًمسٞم٤مؾم٤مهت٤م(.)3
ِ
سمنمقمٞم٦م اًمٜمٔم٤مم اًمسٞم٤مد ،وٓ
ب ـ ادعارضة ادتطرفة :وهذه اعمٕم٤مرض٦م مل ُشم١مُمـ
ِ
َ
اعمٞمث٤مق اًمقـمٜمل اًمٚمبٜم٤مين ،وؾمٕم٧م إمم
صٞمٖم٦م
احلدود اجلٖمراومٞم٦م ًمٚمبٜم٤من ،ورومْم٧م
شمبٜمّل ُمنموع حيدث شمٖمٞمػم ًا قمغم احلدود اجلٖمراومٞم٦م سمام يتالءم واعمّم٤مًمح اًمٓم٤مئٗمٞم٦م،
وأسمرزه٤م:
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قمؼم قمٜمف اًمبٓمريرك أٟمٓمقن قمريْم٦م،
أ) اًمتٞم٤مر اًم٘مقُمل اعمسٞمحل اعم٤مروين :واًمذي َّ َ
واعمٓمران أهمٜم٤مـمٞمقس ُمب٤مرك ،ورئٞمس اًمٙمتٚم٦م اًمقـمٜمٞم٦م اعمقازم ًمسٞم٤مؾم٤مت آٟمتداب
اًمٗمرٟمز إُمٞمؾ إدة ،وسمٕمض اًمسٞم٤مؾمٞملم اًمذيـ وم٘مدوا اُمتٞم٤مزاهتؿ ُمع ُمرطمٚم٦م
آؾمت٘مالل اًمٚمبٜم٤مين ،ومل يستٗمٞمدوا ُمـ اُمتٞم٤مزات اًمٜمٔم٤مم اًمسٞم٤مد ذم اًمٕمٝمد
آؾمت٘مالزم؛ وذًمؽ ًمتٜم٤مىمض ُمقىمٗمٝمؿ ُمٕمف ،وشمبٜمّك هذا اًمتٞم٤مر ُمنموع إٟمِم٤مء يمٞم٤من
ُمسٞمحل ًمبٜم٤مين ظم٤مص (ًمبٜم٤من اًمّمٖمػم) ،وأ َّيد ىمٞم٤مم وـمـ ىمقُمل هيقدي ذم ومٚمسٓملم
سم٤مًمتقازي ُمع وـمـ ىمقُمل ُمسٞمحل ُم٤مروين( ،)4اؾمتخدم أؾمٚمقب اًمٕمّمٞم٤من اعمدين
ٍ
يمٓمري٘م٦م ًمٚمٕمٛمؾ ضد رئ٤مؾم٦م اخلقري وطمٙمقُم٤مشمف ،وأـمقهل٤م قمٛمر ًا ذم رئ٤مؾمتف هل
طمٙمقُم٤مت ري٤مض اًمّمٚمح( ،)5وىمد دقمٛم٧م هذه اعمٕم٤مرض٦م اًم٘مٞم٤مم سمحريم٦م صمقري٦م ضد
اًمٜمٔم٤مم.
ب) احلزب اًمسقري اًم٘مقُمل آضمتامقمل ،اًمذي رومض ًمبٜم٤من سمّمٞمٖمتف اًمسٞم٤مؾمٞم٦م
واجلٖمراومٞم٦م ،وؾمٜمبح٨م دوره ٓطم٘م ً٤م.

 :9عالقت انمهك عبذ اهلل ببنمعبرضت انمعتذنت (كمُم شمعىن)
ِ
ِ
سم٤مًمقطمدة اًمٕمرسمٞم٦م ،وًمٙمـ ُمـ
اعمٜم٤مداة
ؾمٕم٧م سمٕمض اًم٘مقى اًمسٞم٤مؾمٞم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م إمم
ُمٜمٓمٚم٘م٤مت ؾمٞم٤مؾمٞم٦م ُشمٕم٤مرض ؾمٞم٤مؾم٦م اًمرئٞمس سمِم٤مرة اخلقري وطمٙمقُم٦م ري٤مض
اًمّمٚمح( ،)6وم٤مًمتجديد ًمبِم٤مرة اخلقري واًمدقمؿ اًمذي َّ
شمٚم٘م٤مه ُِمـ اعمِحقر اعمٍمي
اًمتحر ِك ذم ٟمِم٤مـمٝم٤م اًمسٞم٤مد ٟمحق ِحمقر
اًمسقري اًمسٕمقدي ،دقم٤م هذه اعمٕم٤مرض٦م إمم
ّ

إردن – اًمٕمراق ،وم٠مقمٚمٜم٧م سمٕمض هذه اًم٘مقى شم٠ميٞمده٤م ًمٚمٛمٚمؽ قمبد اهلل وعمِم٤مريٕمف
ِ
سم٤مًمقطمدة إردٟمٞم٦م اًمٗمٚمسٓمٞمٜمٞم٦م( ،)7وم٘مد شمرأس يمٛمٞمؾ ؿمٛمٕمقن ُم١ممتر اًم٘مدس،
اعمتٕمٚم٘م٦م
واًمذي ُقم٘مد ذم أواظمر يم٤مٟمقن اًمث٤مين 1999م ،وطمتك سمداي٤مت ؿمب٤مط ،وىمد ؿم٤مرك ومٞمف
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ٌّ
يمؾ ُمـ اًم٘م٤مئد قمبد اهلل اًمتؾ ،وأٟمقر اخلٓمٞم٥م ،وقم٤مرف اًمٕم٤مرف ،وقمبد اهلل اًمرياموي،
ويمامل ٟم٤مس ،وهمػمهؿ ،واًمذي يم٤من ُمـ مجٚم٦م ىمراراشمف" :حتٞم٦م اعمٚمؽ قمبد اهلل
وضمٞمِمف" ،و"اًمقطمدة اًمٕمرسمٞم٦م وشم٠ميمٞمد قمروسم٦م اًم٘مدس"(.)8
وسمٕمد إهن٤مء اعم١ممتر ،وم٘مد ؾم َّٚمؿ ؿمٛمٕمقن هذه ا ُعم٘مررات إمم اعمٚمؽ قمبد اهلل ذم ٍ
ًم٘م٤مء
ّ
َ
َ
مجٕمف سمف ،ممّ٤م يٕمٜمل َّ
اًمٕمالىم٦م سملم اعمٚمؽ قمبد اهلل واعمٕم٤مرض٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م( )9شم٘م٤مرسم٧م
أن
ٍ
َ
وأهن٤م مجٕم٧م زقمٞمؿ أطمزاب
أزقم٩م
سمِمٙمؾ
َ
حلٙمقُم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م ،ظمّمقص ً٤م َّ
اًمرئ٤مؾم٦م وا ُ
اعمٕم٤مرض٦م وىم٤مئد جلٜمتٝم٤م يمٛمٞمؾ ؿمٛمٕمقن ُمع اعمٚمؽ قمبد اهلل ،اًمداقمل إمم اًمقطمدة
ٍ
دقمقة إمم شمٖمٞمػم اًمٜمٔم٤مم اًمسٞم٤مد واحلدود اجلٖمراومٞم٦م
اًمسقري٦م وىمٞم٤مُمٝم٤م ،وهق ضمز ٌء ُمـ
ًمٚمبٜم٤من(.)10
َ
اًمسٚمقك اًمسٞم٤مد اًمرؾمٛمل اًمٚمبٜم٤مين اعمتقشمر سملم إردن
ٗمّس
وهذه اًمٕمالىم٦م رسمام ُشم ِّ
وًمبٜم٤من ذم هذه اعمرطمٚم٦م ،وذم ضقء آٟم٘مالسم٤مت اًمٕمسٙمري ذم ؾمقري٦م ،ظمّمقص ً٤م
ُمرطمٚم٦م طمسٜمل اًمزقمٞمؿ ،واًمذي ذم سمداي٦م ِ
َ
٥م
قمٝمده ؾم٤مير
اًمسٞم٤مؾم٦م اهل٤مؿمٛم ّٞم َ٦م ،ممّ٤م شمس َّب َ
سمتخق ٍ
ف يمبػم ًمدى ًمبٜم٤من ُمع وضمقد اشمّم٤مٓت سملم اعمٚمؽ قمبد اهلل ويمٛمٞمؾ ؿمٛمٕمقن،
ّ
ورأت اًمرئ٤مؾم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م هبذا ؾمٕمٞم ً٤م إمم إضٕم٤مف اًمرئ٤مؾم٦م واحلٙمقُم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م(،)11
ِ
ِ
اًمقطمدة إردٟمٞم٦م – اًمٗمٚمسٓمٞمٜمٞم٦م،
عمس٠مًم٦م
وسم٤مًمذات ُمع شمٍمحي٤مت ؿمٛمٕمقن اعم١ميدة
وذًمؽ ذم زي٤مرشمف ًمألردن ذم آذار 1952مُ ،مٜمٓمٚم٘م ً٤م ُمـ رضورة ِ
هذه اًمقطمدة ًمٚمحٗم٤مظ
ِ
قمروسم٦م اًم٘مدس؛ ظمِمٞم ً٦م ُمـ شمدويٚمٝم٤م( ،)12وُم١ميمد ًا َّ
أن "أهمٚمبٞم٦م أهؾ اعمٜمٓم٘متلم
قمغم

اًمقاىمٕمتلم قمغم ضٗمتل إردن يق ّدون اًمقطمدة ،وإن يم٤مٟم٧م سمٕمض اًمٕمٜم٤مس اًمتل
اًمْمؿ ،سمدقمقى أٟمَّف ؾمٞمسٗمر قمـ طمذف
حتريمٝم٤م ُطمٙمقُم٦م قمٛمقم ومٚمسٓملم شمٕمؽمض قمغم
ّ
ِّ
اًمْمؿ َّ
حلؾ اؾمؿ إرسائٞمؾ
اؾمؿ ومٚمسٓملم ُمـ اخل٤مرـم٦م ًمألسمد ،وُمْمٞمٗم ً٤م "سم٠مٟمَّف ًمقٓ ىمرار
ِّ
َّ
حمؾ اؾمؿ ومٚمسٓملم"(.)13
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ًمٕم٥م ٍ
وؾمٕمك ؿمٛمٕمقن إمم ِ
دور ذم شمّمٗمٞم٦م إضمقاء سملم إردن واًمدول اًمٕمرسمٞم٦م،
أصمر ىمرار اًمقطمدة إردٟمٞم٦م اًمٗمٚمسٓمٞمٜمٞم٦م ،وم٤مضمتٛمع إمم اعمٚمؽ قمبد اهلل ورئٞمس اًمقزراء
ؾمٛمػم اًمروم٤مقمل ووزير اخل٤مرضمٞم٦م ،واًمسٗمػم إردين ذم ًمبٜم٤من ومرطم٤من ؿمبٞمالت ،وًمٙم َّـ
شمٚمؼ ٟمج٤مطم ً٤م(.)14
ضمٝمقده مل َ
وىمد شمرأس ؿمٛمٕمقن وومد ًا ُمثؾ اعمٕم٤مرض٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م ذم اطمتٗم٤مٓت اعمٛمٚمٙم٦م ذم قمٞمد
صحٗمل َض َّؿ حمل اًمديـ اًمّمقزم
آؾمت٘مالل اًمراسمع قم٤مم 1952م ،وراوم٘مف وومدٌ
ّ
ص٤مطم٥م ضمريدة سمػموت ،وهمس٤من شمقيٜمل ص٤مطم٥م ضمريدة اًمٜمٝم٤مر وُمدير ويم٤مًم٦م إٟمب٤مء
اًمٕمرسمٞم٦م ذم سمػموت ،ممّ٤م ُيِمػم إمم اًمٕمالىم٦م اًم٘مق ّي٦م اًمتل مجٕم٧م اعمٕم٤مرض٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م سم٤معمٚمؽ
قمبد اهلل( ،)15ظمّمقص ً٤م َّ
وأن ؿمٛمٕمقن واًمتقيٜمل يم٤مٟم٤م ممّـ قم٤مرضقا ىمرار احلٙمقُم٦م
سم٢مقمدام رئٞمس احلزب اًم٘مقُمل اًمسقري آضمتامقمل أٟمٓمقن ؾمٕم٤مدة.
ٍ
شمٙمق َن وومده ُمـ ض٤مسمٓملم ذم اجلٞمش
رؾمٛمل
سمتٛمثٞمؾ
ذم طملم ؿم٤مرك ًمبٜم٤من
ًمبٜم٤مينَّ ،
ّ
ّ
ِ
دقمقة اعمٚمؽ قمبد اهلل إمم
اًمٚمبٜم٤مين( ،)16و ُيٚمٛمح اخلقري ذم ُمذيمراشمف إمم ِقمدم رض٤مه قمـ
وًمٙمـ اعمٚمؽ قمبد اهلل مل َي٘مٍم
ا ُعمٕم٤مرض٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م وهذا اًمت٘م٤مرب سمٞمٜمٝمام ،سم٘مقًمف" :
َّ
اًمدقمقة اًمرؾمٛمٞم٦م ،سمؾ دقم٤م سمٕمض اعمٕم٤مرضلم اًمٚمبٜم٤مٟمٞملم ،وذم ُم٘مدُمتٝمؿ يمٛمٞمؾ
َّ
ػ ًمٚمٕمٞم٤من ضم٤مذ ٌب يِمدّ سم٤معمٕم٤مرض٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م
ؿمٛمٕمقن ،ومٚم ّبقا اًمدقمقة ُُمٖمتبٓملم،
وشمٙمِم َ
ًمٚمسٞم٤مؾم٦م اهل٤مؿمٛمٞم٦م"( ،)17وًمٙمـ يبدو َّ
أن ُم٤م يِمدّ ا ُعمٕم٤مرض٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م ًمٚمسٞم٤مؾم٦م
ِ
اعمح٤مور اًمٕمرسمٞم٦م ،واًمتل َطمدَ ْت سم٤معمٕم٤مرض٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م سم٤مٓدم٤مه
اهل٤مؿمٛمٞم٦م ،هق ؾمٞم٤مؾم ُ٦م
ٟمحق إردن ،ورسمام ًمٞمس ٓىمتٜم٤مقمٝم٤م سم٤معمنمو ِع اًمقطمدوي اًمذي ـمرطمف اعمٚمؽ قمبد اهلل
ِ
ِ
ًمٚمسٚمٓم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م اًمتل اٟمت٘مده٤م يمٛمٞمؾ ؿمٛمٕمقن
سم٘مدر ُم٤م يم٤من ضمزء ًا ُمـ ُمٕم٤مرضتٝم٤م
ظمالل زي٤مرشمف ًمألردن ذم يم٤مٟمقن أول 1952مُ ،مِمػم ًا إمم طمر ّي٦م آٟمتخ٤مسم٤مت ذم ًمبٜم٤من،
وداقمٞم ً٤م إمم رضورة اًمتٖمٞمػم ذم يمؾ ُمـ ُمقاىمع اًمرئ٤مؾم٦م واحلٙمقُم٦م سم٘مقًمف" :آن إوان
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ٍ
ومؽمات
أن شمرى ًمبٜم٤من وضمقه ً٤م ضمديدة" ،وىمد شمقاصٚم٧م زي٤مرات ؿمٛمٕمقن ًمألردن ذم
خمتٚمٗم٦م(.)18

 :9عالقت انمهك عبذ اهلل ببنمعبرضت انهبىبوُت انمتطزفت
َؾمٕم٧م ا ُعمٕم٤مرض٦م اعم٤مروٟمٞم٦م – اعمتٓمروم٦م – واًمتل سم٘مٞم٧م شم١م ِّيمدُ ؿمخّمٞم َ٦م ًمبٜم٤من
اعمتٛمٞمزة قمـ ُحمٞمٓمف اًمٕمريب إمم رومض اًمِمٙمؾ اًمسٞم٤مد واجلٖمراذم ًمٚمبٜم٤من ،وسم٘مٞم٧م همػم
ٍ
ىم٤مٟمٕم٦م سم٤مًمٕمٝمد آؾمت٘مالزم وخمرضم٤مشمف اًمدؾمتقري٦م واًمسٞم٤مؾمٞم٦م ،وُمـ أسمرز شمٜمٔمٞمامهت٤م
اًمٙمتٚم٦م اًمقـمٜمٞم٦م اًمتل يؽمأؾمٝم٤م إُمٞمؾ إ ّدة ،واعمتح٤مًمٗم٦م ُمع اًمبٓمريريمٞم٦م اعم٤مروٟمٞم٦م ،وىمد
ِ
ِ
ٍ
إقم٤مدة ًمبٜم٤من
وـمـ ىمقُمل ٍ ًمٚمٛمسٞمحٞملم؛ أي
سم٤مًمدقمقة إمم إٟمِم٤مء
محٚم٧م ُمنموقم ً٤م يتٛم َّث ُؾ
إمم طمدود اعمتٍمومٞم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م( )19ذم اًمٕمٝمد اًمٕمثامين( ،)20أُم٤م قمـ اشمّم٤مل هذه اعمٕم٤مرض٦م
طمس٤من ّ
احلالق ذم يمت٤مسمف (ُمقىمػ ًمبٜم٤من ُمـ اًم٘مْمٞم٦م اًمٗمٚمسٓمٞمٜمٞم٦م) إمم
سم٤مٕردن ،وم ُٞمِمػم ّ
زي٤مرة ىم٤مم هب٤م يمٚمقب سم٤مؿم٤م إمم سمػموت ،واضمتامقمف سم٤مُمٞمؾ إدة ذم يم٤مٟمقن أول ُمـ قم٤مم
1997م( ،)21وذم ؾمٞم٤مق سمح٨م اعمٕم٤مرض٦م قمـ دقم ٍؿ ظم٤مرضمل يس٤مٟمده٤م ذم ُمقىمٗمٝم٤م
وم٢مهن٤م اًمتٗمت٧م إمم اعمٚمؽ قمبد اهلل ،وؾمٕم٧م ًمٚمتقاصؾ ُمٕمف سم٘مٞم٤مُمٝم٤م سم٢مرؾم٤مل
وُمنموقمٝم٤مَّ ،
ُمٜمدوسملم هل٤م عم٘م٤مسمٚمتف ،وهؿ :يمّسوان اخل٤مزن ،ضمقرج قم٘مؾ ،قمبدو قمقيدات( )22ذم
ِ
ِ
ٍ
واحلٙمقُم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م.
اًمرئ٤مؾم٦م
زي٤مرة أصم٤مرت ؿمٙمقيم ً٤م يمبػمة ًمدى
وشمٜم٘مؾ ضمريدة اإلصالح اًمّم٤مدرة ذم ٟمٞمقيقرك سمت٤مريخ  97ؿمب٤مط 1998م ،ؿمٞمئ ً٤م
طمقل هذه اًمزي٤مرة ِ
ِ
ٍ
طمقار ُمع ضمقرج
ظمالل
ًمقومد اًمٙمتٚم٦م اًمقـمٜمٞم٦م إمم إردنُ ،مـ
سم٠مهن٤م رطمٚم٦م ُمقوم٘م٦م إمم أسمٕمد طمدّ َّ ،
ودؿمٜم٧م
قم٘مؾ ،واًمذي ُيٕم ِّٚمؼ قمغم اًمزي٤مرة سم٘مقًمفَّ " :
شمٕم٤موٟم ً٤م ص٤مدىم ً٤م سملم إردن وًمبٜم٤من" .ويِمػم قم٘مؾ إمم َّ
أن اعمٚمؽ قمبد اهلل ُي١م ّيد اؾمت٘مالل
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ًمبٜم٤منَّ ،
وأن هذه اًمزي٤مرة يم٤مٟم٧م ٕضمؾ ًمبٜم٤منٟ ،م٤مومٞم ً٤م أن يٙمقن ذم اًمزي٤مرة ُم٤م يتٜم٤مرم ُمع
ا ُعمٕمٚمـ قمٜمف ،أو يتٜم٤م َىمض ُمع اًمسٞم٤مؾم٦م اخل٤مرضمٞم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م(.)23
ويِمػم سمِم٤مرة اخلقري ذم ُمذيمراشمف إمم قمالىم٦م ُم٤م سملم اًمٙمتٚم٦م اًمقـمٜمٞم٦م واعمتح٤مًمٗم٦م
شمزقمٛمٝم٤م أطمد زقمامء
ُمع اًمبٓمريريمٞم٦م اعم٤مروٟمٞم٦م ،واحلريم٦م ا ُعمسٚمح٦م ذم صقومر( ،)24واًمتل َّ
اًمدروز ،وهق إُمػم هن٤مد أرؾمالن (( )25ؿم٘مٞمؼ إُمػم جمٞمد أرؾمالن وزير اًمدوم٤مع)،
ِ
ُم٘متؾ دريمل
وهدوم٧م إمم اًم٘مٞم٤مم سم٤مٟم٘مالب قمغم اًمٜمٔم٤مم اًمسٞم٤مد اًم٘م٤مئؿ ،وأؾمٗمرت قمـ
ًمبٜم٤مين" ،وىمد مت َّٙمٜم٧م احلٙمقُم٦م ُمـ إمخ٤مده٤م ،وقمثرت قمغم َ
ىمٜم٤مسمؾ يدو ّي ٍ٦م وُمٜمِمقرات
شمدقمق ًمٚمٕمّمٞم٤من ذم ُمٜمزل أرؾمالن ،وأؿم٤مرت اًمتح٘مٞم٘م٤مت اًمتل مل شمستٙمٛمؾ إمم ضٚمقع
اعمٓمران ُمب٤مرك سم٤مًمتحريض قمٚمٞمٝم٤م"(.)26
وٟمٔمر ًا ًمٚمّمٚم٦م اًم٘مقي٦م ُم٤م سملم اعمٚمؽ قمبد اهلل وإُمػم أرؾمالن( ،طمٞم٨م َّ
إن أرؾمالن
ىمد ّ
شمٚم٘مك ؾمٞم٤مرة هدي٦م ُمـ اعمٚمؽ قمبد اهلل ،وي٘مقده٤م ذم ًمبٜم٤من يمدًمٞمؾ قمغم ُمٕم٤مرض٦م
اًمٜمٔم٤مم اًمسٞم٤مد)( ،)27وًمٕمالىم٦م اعمٚمؽ قمبد اهلل اًم٘مق ّي٦م سم٤مًمدروز ذم ؾمقري٤م وًمبٜم٤من ،وم٘مد
يٗمر إمم إردن سمٛمس٤مقمدة ؾمٚمٓم٤من سم٤مؿم٤م إـمرش ،وظمالل ذًمؽ
اؾمتٓم٤مع أرؾمالن أن ّ
َّـ ُمـ ُم٘م٤مسمٚم٦م اعمٚمؽ قمبد اهلل واًمقزير اًمؼميٓم٤مين ذم قمامن ،أًمٞمؽ يمريمؼم إيدو ،يم٤من
متٙم َ
طمٞمٜمٝم٤م ظم٤مل أرؾمالن يِمٖمؾ ُمٜمّم٥م ٟم٤مئ٥م اًمٕمِم٤مئر واعمستِم٤مر اًمٕمدزم سم٘مٞم٤مدة اجلٞمش
إردين ،وهق إُمػم وم٤مئز اًمِمٝم٤ميب( ،)28واًمذي سمدوره أٟمٙمر أن يٙمقن ىمدوم اسمـ أظمتف
ٍ
وس َح أرؾمالن ظمالل شمقاضمده ذم إردن
ًمسب٥م
ؾمٞم٤مد ،إٟمَّام ًمٚمراطم٦م وآؾمتجاممَّ ،
ّ
" َّ
اًمٖمرض ُمـ طمريمتف هق اإلصالح"ٟ ،م٤مومٞم ً٤م أن يٙمقن عم٤م ىم٤مم سمف صٚم٦م سم٤مًمّمٝمٞمقٟمٞم٦م
سم٠من
َ
يمام أؿمٞمع ذم سمػموت(.)29
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ٗمّس ؾمب٥م اًمتقشمر واجلدي٦م ذم اًمٕمالىم٤مت سملم اًمبٚمديـ ،طمٞم٨م
وهذه اًمٕمالىم٦م ُشم ِّ ُ
ؾمٕمل ًمتح٘مٞمؼ
شمٕمٜمل ًمبٜم٤من اًمرؾمٛمل يٜمٔمر ٓشمّم٤مل اعمٚمؽ قمبد اهلل سم٤معمٕم٤مرض٦م سم٠مٟمَّف
ٌ
ُمنموع ؾمقري٦م اًمٙمؼمى ،ظمّمقص ً٤م ُمع ُمٕم٤مرض٦م هدومٝم٤م ىمٚم٥م ٟمٔم٤مم احلٙمؿ ذم
ًمبٜم٤من( ،)30أُم٤م أرؾمالن وم٘مد قم٤مد إمم ًمبٜم٤من ذم آب 1998م( ،)31و ُأطمٞمؾ إمم اًمٕمداًم٦م،
أي ٍ
أصمر قمغم اًمٜمٔم٤مم ذم ًمبٜم٤من.
ومل شمؽمك طمريمتف َّ
وظمالل طمرب ومٚمسٓملم َّ
وم٢من اعمٕم٤مرض٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م اعمتٓمروم٦م ؾمٕم٧م جلٕمؾ اًم٘مدس
ُمتٍمومٞم ً٦م ُمسٞمحٞم٦م شمتٛمتع سم٤مؾمت٘مالل ذايت ،وذًمؽ سمحج٦م ختٚمٞمّمٝم٤م ُمـ اًمّمٝمٞمقٟمٞم٦م،
ويم٤من ُمـ أسمرز اًمداقمٛملم هلذه اًمٗمٙمرة اعمٓمران أهمٜم٤مـمٞمقس ُمب٤مرك واًمٙمتٚم٦م اًمقـمٜمٞم٦م،
واشمٗم٘م٧م ذم رؤيتٝم٤م هذه ُمع يمٛمٞمؾ ؿمٛمٕمقن( ،)32وىمد سمٕم٨م ُمب٤مرك ذم  19أي٤مر
ٍ
سمؼمىمٞم٦م إمم اعمٚمؽ قمبد اهلل يِمٙمره قمغم طمسـ ُمٕم٤مُمٚم٦م
1998م ،أي ىمبؾ اهلدٟم٦م إومم،
اجلٞمش إردين ًمٚمٛمسٞمحٞملم(ّ ،)33
وشمٚم٘مك ر ّد ًا ُمـ اعمٚمؽ قمبد اهلل ،ي٘مقل ومٞمف" :إٟمَّٙمؿ
شمٕمٚمٛمقن َّ
أن اًم٘مقُمٞم٦م واطمدة واًمدقم٤مي٦م ُمٗمروض٦م وُمقروصم٦م"(.)34
وظمت٤مُم ً٤مَّ ،
وم٢من اعمٚمؽ قمبد اهلل ىم٤مم سمزي٤مرة إمم ًمبٜم٤من ذم  1طمزيران1951م ،ذم زي٤مرة
ؿمخّمٞم٦م هدف ظمالهل٤م إمم قمٞم٤مدة إُمػم ـمالل وزم اًمٕمٝمد ،واًمذي يم٤من يتٕم٤مًم٩م ذم
سمحٛمدون ذم ًمبٜم٤من ،ويم٤من اعمٚمؽ ذم قمقدة ُمـ زي٤مرة إمم شمريمٞم٤م ىمبؾ هذه اًمزي٤مرة ،وم٢مٟمَّف
شمتْمٛمـ اًمؽمطمٞم٥م واًمرضم٤مء َّ
سم٠مٓ خيرج ُمقىمػ ًمبٜم٤من
شمٚم٘مك سمرىمٞم٦م ُمـ سمِم٤مرة اخلقري،
ّ
سمتٍمحي٤مت ظمالل زي٤مرشمف إمم شمريمٞم٤م واًم٘مّمد ُمٜمٝم٤م سمِم٠من اعمقىمػ اًمسقري ُمـ
()35
هتر َب ري٤مض اًمّمٚمح ُمـ ًم٘م٤مء
ُمنموع ؾمقري٤م اًمٙمؼمى  ،وظمالل هذه اًمزي٤مرة ّ

اعمٚمؽ قمبد اهلل ،وسمٕمد أؾمبقع ُمـ قمقدشمف إمم قمامن وم٢مٟمَّف سمٕم٨م يدقمق اًمّمٚمح ًمزي٤مرة
إردن ،وم٤مقمتذر اًمّمٚمح ًمٚمٛمٚمؽ قمبد اهلل سمٙمثرة ُمِم٤مهمٚمف( ،)36ممّ٤م ُيِمػم إمم ؾمقء
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ِ
اًمبٚمديـ ،واًمتل ؾم َّببٝم٤م ُمنموع ؾمقري٦م
اًمٕمالىم٦م ُمع اًمّمٚمح ،وًمٚمٕمالىم٦م احلذرة سملم
اًمٙمؼمى.

 :9انحشة انظىرٌ انقىمٍ االجتمبعٍ:
 . 9أ ،يششٔع انحضب:

اٟمٓمٚم٘م٧م أومٙم٤مر أٟمٓمقن ؾمٕم٤مدة( )37اًمقطمدوي٦م ُمـ ُمٜمٓمٚمؼ وطمدة ؾمقري٤م اًمٓمبٞمٕمٞم٦م،
ٙمقٟم٦م ُمـً( :مبٜم٤من ،إردن ،ؾمقري٤م ،وومٚمسٓملم)ُ ،مْمٞمٗم ً٤م هل٤م قم٤مم 1997م ّ
يمؾ ُمـ
وا ُعم ّ
ً
دوًم٦م
ضمزيرة ىمؼمص واًمٕمراق ،وداقمٞم ً٤م إمم أن ُشمِمٙم َّؾ هذه إىمٓم٤مر سمٛمجٛمققمٝم٤م
ُمقطمدة ؾمٞم٤مؾمٞم ً٤مُ ،مٕمت٘مد ًا سمقطمدهت٤م آضمتامقمٞم٦م ،أي دوًم٦م  -أُم٦م( ،)38ورأى " َّ
أن
اًمقـمـ اًمسقري هق اًمبٞمئ٦م اًمٓمبٞمٕمٞم٦م اًمتل ٟمِم٠مت ومٞمٝم٤م إُُم٦م اًمسقري٦م اًمتل ُمت ِّٞمزه٤م
طمدوده٤م اجلٖمراومٞم٦م واًمٚمٖمقي٦م واًمت٤مرخيٞم٦م"(.)39
 . 9ب ،عالقح انحضب تاألسدٌ:

يتبلم اًمتداظمؾ اجلٖمراذم عمنموقمف ُمع ُمنموع
قمٜمد شمتبع قمالىم٦م ؾمٕم٤مدة سم٤مٕردن ّ
ؾمقري٦م اًمٙمؼمى اًمذي ٟم٤مدى سمف اعمٚمؽ قمبد اهلل سمـ احلسلم ،وًمٙمـ يتّْمح وضمقد
ظمالف قمغم ؿمٙمؾ اًمٜمٔم٤مم اًمسٞم٤مد واحلدود اجلٖمراومٞم٦م ،ومٗمل طملم أراد اعمٚمؽ قمبد
وم٢من ؾمٕم٤مدة دقم٤م إمم ٍ
اهلل ًمسقري٦م اًمٙمؼمى ٟمٔم٤مُم ً٤م ؾمٞم٤مؾم ّٞم ً٤م ُمٚمٙم ّٞم ً٤مَّ ،
دوًم٦م ُمدٟم ّٞم ٍ٦م أىمرب ُم٤م
شمٙمقن إمم مجٝمقري٦م ،إض٤موم ً٦م إمم ذًمؽَّ ،
وم٢من اًمتداظمؾ اجلٖمراذم همػم ُمتٓم٤مسمؼ سملم
ِ
ضؿ ؾمٕم٤مدة ًمسقري٦م ً
يمال ُمـ اًمٕمراق وىمؼمص ،وهذا مل يرد ذم
اعمنموقملم ،وم٘مد َّ
أدسمٞم٤مت ُمنموع ؾمقري٦م اًمٙمؼمى ،وم٘مد سم٘مل اعمنموع اهل٤مؿمٛمل ُمستٜمد ًا ذم صٞمٖمتف إمم
اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمسقري٦م ( )1992-1918وىمرار اعم١ممتر اًمسقري اًمٕم٤مم سمقطمدهت٤م.
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وشمؼمز ًمديٜم٤م إؿم٤مرة إمم رأي ؾمٕم٤مدة سمٛمنموع ؾمقري٤م اًمٙمؼمى ذم ؾمٞم٤مق اٟمت٘م٤مده
ُعمب٤مطمث٤مت إٟمِم٤مء ضم٤مُمٕم٦م اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م قم٤مم 1999مُ ،مٜمت٘مد ًا ُمنموع ؾمقري٦م
اًمٙمؼمى ،وُمب ّٞمٜم ً٤م أ َّٟم ُف شم٠ميمٞمد ًمٜمٔمري٦م احلزب اًمسقري ذم اعمس٠مًم٦م اًم٘مقُمٞم٦م ،وُمب ّٞمٜم ً٤م َّ
أن
ِ
ضم٤مُمٕم٦م
اًمٜمٔم٤مم اًمسٞم٤مد إُمػمي (آٟمذاك) يتٜم٤مىمض وقم٘م٤مئد احلزب ،ورأى ؾمٕم٤مدة ذم
سم٠مهن٤م ُحم ٌ
٤موًم٦م ُمٍم ّي٦م جلذب ؾمقري٤م عمٍم ،وسمسط ٟمٗمقذه٤م قمٚمٞمٝم٤م(.)40
اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م َّ
ورهمؿ ـمرح ؾمٕم٤مدة عمنموقمف سمٕمد اصمٜمل قمنم قم٤مُم ً٤م ُمـ شم٠مؾمٞمس ذىمل إردن،
وُمٜم٤مداة إُمػم قمبد اهلل سمتحرير ؾمقري٤م وؾمٕمٞمف إلٟمِم٤مء (إطمٞم٤مء) اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م
ِ
ِ
اًمسقري٦مَّ ،
اًمٗمٙمرشملم) ىمد سمرز ُمٜمذ زي٤مرة
اعمنموقملم (أو
وم٢من اًمتْم٤مد ذم ُمرضمٕم ّٞم ِ٦م
اًمنميػ طمسلم سمـ قمكم إمم قمامن قم٤مم 1999م ،واًمتل شمِمٙمّؾ ذم َُمٔمٝمر اًمبٞمٕم٦م
أهؿ ُمنموع ؾمقري٤م اًمٙمؼمى ،وقم ّٚم َؼ ؾمٕم٤مدة قمٚمٞمٝم٤م ذم ٟمٞمس٤من
سم٤مخلالوم٦م إطمدى أدسمٞم٤مت ّ
1999م ُمٜمت٘مد ًا اًمبٞمٕم٦م سم٤مخلالوم٦م ،وداقمٞم ً٤م امم إًمٖم٤مئٝم٤م ،سمؾ وُمبدي ً٤م إقمج٤مسمف وُمٞمقًمف إمم
اًمسٞم٤مؾم٦م اًمسٕمقدي٦م ،واصٗم ً٤م قمبد اًمٕمزيز آل ؾمٕمقد سم٤مًمٗم٤مشمح إيمؼم( ،)41وذم هذا
يتٕمزز إذا أًم٘مٞمٜم٤م ٟمٔمر ًة إمم ُمقىمػ إُمػم قمبد اهلل وؾمٕم٤مدة ُمـ رضم٤مل
شمٜم٤مىمض ُُمبٙمّر ّ
ٌ
ٍ
ُمر ُمٕمٜم٤م – ُمع رضم٤مل اًمدِّ يـ،
اًمدِّ يـ ،ومٗمل طملم يم٤من إول يرشمبط سمٕمالىم٦م ضمٞمدة – يمام ّ
س َح ذم ؾمٞم٤مق ذطمف عمنموع ؾمقري٤م اًمٙمؼمى سم٤مًم٘مقلَّ " :
سمؾ َّ
إن
إن اعمٚمؽ قمبد اهلل َ ّ
ؾمٞم٤مؾمتل شم٘مقم قمغم إٟمِم٤مء ٍ
دوًم٦م إؾمالُمٞم٦م شم ُ
َِمٛمؾ مجٞمع اًمدول اإلؾمالُمٞم٦م ذم اًمٕم٤ممل"،
َّ
وم٢من ُمب٤مدئ احلزب اًم٘مقُمل اًمسقري ىم٤مُم٧م قمغم ومّمؾ اًمدِّ يـ قمـ اًمدوًم٦م ،وُمٜمع
رضم٤مل اًمدِّ يـ ُمـ اًمتدظمؾ ذم ؿم١مون اًمسٞم٤مؾم٦م(.)42
وضٛمـ ؾمٕمل اعمٚمؽ قمبد اهلل امم حت٘مٞمؼ ُمنموع ؾمقري٦م اًمٙمؼمى ُمـ ظمالل
شمسخػم قمالىمتف سم٤مًمٓمقائػ واًمتٞم٤مرات اًمسٞم٤مؾمٞم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦مُ ،مستخدُم ً٤م اخلٞم٤مرات
اعمت٤مطم٦م مجٞمٕمٝم٤م ذم ًمبٜم٤من ،دون أن ي٠مظمذ ُمقىمٗم ً٤م ُمسب٘م ً٤م ُمٜمٝم٤م ،ؾمقاء أيم٤مٟم٧م اٟمٗمّم٤مًمٞم٦م
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ًمبٜم٤مٟمٞم٦م أم وطمدوي٦م ؾمقري٦مَّ ،
وم٢من ؾمٕم٤مدة شمٕم٤مُمؾ ُمع ُمنموقمف ُمـ ظمالل طمزسمف وم٘مط،
اًمٚمبٜم٤مين اًمداقمل ًمٚمقطمدة ُمع اًمداظمؾ اًمسقري ،أٟمَّف
وٟمٔمر ؾمٕم٤مدة "ًمٚمتٞم٤مر اًمسٜم ّّل
ّ
ُمتٓمرف يم٤مًمتٞم٤مر اعم٤مروين اعمٜمٕمزل قمـ حمٞمٓمف اًمسقري واعمتٕم٤مـمػ ُمع ومرٟمس٤م"(،)43
ٍ
يمجزء ُمـ اعمنموع اًم٘مقُمل
وسمٞمٜمام يم٤مٟم٧م رؤي٦م اعمٚمؽ قمبد اهلل ًمسقري٦م ذم ُمنموقمف
ٟمص اعمبدأ اًمث٤مين ُمـ ُمب٤مدئ
اًمٕمريب اعمرشمبط سمت٤مريخ قمرب اعمنمق مجٞمٕمٝمؿ ،وم٘مد َّ
أن اًم٘مْمٞم٦م اًمسقري٦م هل ىمْمٞم٦م ىمقُمٞم٦م ىم٤مئٛم٦م سمٜمٗمسٝم٤مُُ ،مست٘مٚم٦م َّ
احلزب قمغم " َّ
يمؾ
ٍ
ىمْمٞم٦م ُأظمرى" ،ورأى ؾمٕم٤مدة سم٤مًم٘مقُمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ٟمٔمر ًة ُمتٕم٤مًمٞم٦م
اؾمت٘مالل قمـ أي
وقمدواٟمٞم٦م(.)44
و ُُمٜمذ ٟمِم٠مة احلزب ذم  16شمنميـ اًمث٤مين 1999م ،وم٘مد سم٘مل احلزب ِصداُم ّٞم ً٤م ُمع
اًمسٚمٓم٦م ،ؾمقا ٌء ذم قمٝمد آٟمتداب اًمٗمرٟمز ،طمٞم٨م اقم ُت٘مؾ ذم قمٝمد آٟمتداب صمالث
ُمرات ،وذم قمٝمد آؾمت٘مالل وصؾ إمم صدا ٍم ُمع اًمتٞم٤مرات اعمخ٤مًمٗم٦م ًمف ُمثؾ ُمٜمٔمٛم٦م
اًمٙمت٤مئ٥م اعم٤مروٟمٞم٦م ،وطمزب اًمٜمج٤مدة اإلؾمالُمل ،واحلزب اًمِمٞمققمل ،وُمع ُيم ّؾ ٍ
شمٞم٤مر
اؾمت٘مالزم ي١ميمِّد اًمٙمَٞم٤من اًمٚمبٜم٤مين ،وصقًٓ إمم اهت٤مُمف سم٘مٚم٥م اًمٜمٔم٤مم وم٢مقمداُمف ذم  8متقز
1999م(.)45
أ َُّم٤م قمـ اًمٕمالىم٦م إردٟمٞم٦م اعمب٤مذة سم٤محلزب ،ومحلم هم٤مدر ؾمٕم٤مدة ًمبٜم٤من ذم11

ٍ
ٍ
ضمقًم٦م
سمزي٤مرة إمم قمامن ضٛمـ
طمزيران 1998م ُمتقضمٝم ً٤م امم أُمريٙم٤م اًمالشمٞمٜمٞم٦م ،وم٢مٟمَّف ىم٤مم
شمٗم٘مدي٦م ،ؿمٛمٚم٧م ومروع احلزب ذم طمٞمٗم٤م ودُمِمؼ( ،)46وهم٤مدر سمٕمده٤م ُمـ ُمٞمٜم٤مء طمٞمٗم٤م
ذم  99طمزيران 1998م ،وذًمؽ ىمبؾ أن يٕمقد سمٕمد شمسع ؾمٜمقات ،ويم٤مٟم٧م هذه زي٤مرة
عم٘م٤مر احلزب ذم اعمدن اًمثالث – وىمد ؾمٕمك اًمب٤مطم٨م امم اًمبح٨م (طمس٥م ُم٤م
شمٗم٘مد ّي٦م ّ
متٙمـ ُمـ آ ّـمالع قمٚمٞمف) قمـ هذه اًمزي٤مرة ،ومل أقمثر قمغم ُم٤م يتٕم ّٚمؼ هب٤م – ورسمام َّأهن٤م
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رس ّي ً٦م سمسب٥م فمروف آٟمتداب ،وًمٙمـ ُيستخٚمص وضمقد شم٠مصمػم ًمٚمحزب
يم٤مٟم٧م زي٤مر ًة ّ
ذم ٍ
ومؽمة ُمبٙمرة ،أي سمٕمد شم٠مؾمٞمس احلزب سمس٧م ؾمٜمقات.
ومتبلم
وقمـ اًمٕمالىم٦م إردٟمٞم٦م سم٤محلزب ىمبؾ قمقدة ؾمٕم٤مدة إمم ًمبٜم٤من قم٤مم َ َّ ،1997
وضمقد قمالىم٦م ٕٟمٓمقن ؾمٕم٤مدة سمٕمبد اهلل اًمٜمج٤مر ىمٜمّمؾ ًمبٜم٤من سم٤مٕردن ،وم٘مد أرؾمؾ ًمف
رؾم٤مًم٦م ذم  99شمنميـ اًمث٤مين 1996م ،ويدقمقه ومٞمٝم٤م ًمٚمت٘م٤مرب ُمع احلزب ،ظمّمقص ً٤م
شمقضمف اًمٜمج٤مر اًم٘مقُمل ،واًمذي يم٤من يرأس (اجلٛمٕمٞم٦م اًمسقري٦م) ،وىمد دقم٤مه ؾمٕم٤مدة
ُمع ّ
ومٞمٝم٤م إمم شمٜمسٞمؼ اًمٕمٛمؾ ضد آٟمتداب اًمٗمرٟمز شمٜمٔمٞمٛمٞم ً٤م سملم طمزسمف واجلٛمٕمٞم٦م اًمتل يم٤من
يرأؾمٝم٤م اًمٜمج٤مر( ،)47وقمـ شمقاضمد احلزب ذم إردنَّ ،
وم٢من مج٤مل اًمِم٤مقمر( )48يذيمر ذم
ُمذيمراشمف وضمقد شم٠مصمػم ًمٚمحزب ذم ُمديٜم٦م اًمسٚمط قم٤مم ( )1995سم٘مقًمفَّ " :
إن اعمرطمقم
قمبد احلٚمٞمؿ اًمٜمٛمر احلٛمقد( )49يم٤من ُقمْمق ًا ذم احلزب اًمسقري اًم٘مقُمل ،وُمس١موًٓ
قم٤مُم ً٤م عمٜم ِّٗمذيف ذىمل إردن ً
اٟمْمؿ مج٤مل اًمِم٤مقمر
ٟمسب٦م ًمتسٛمٞم٤مت ذًمؽ احلزب" .وىمد
َّ
إمم احلزب اًمسقري اًم٘مقُمل ،وسم٘مل قمْمق ًا ومٞمف ًمٖم٤مي٦م قم٤مم 1998م ،و ُيِمػم إمم َّ
أن
أومٙم٤مر احلزب اٟمتنمت ذم ُمدرؾم٦م اًمسٚمط ،وإمم َّ
أن "دظمقل احلزب اًمسقري
اًم٘مقُمل إمم اعمديٜم٦م (اًمسٚمط) هق ر ٌء ُم١م ّىم ٌ٧م سمسب٥م همٞم٤مب ٟمِم٤مط إطمزاب
إظمرى"(.)50
وشم٠ميت إؿم٤مر ٌة أظمرى امم وضمقد اشمّم٤مٓت سملم اعمٚمؽ قمبد اهلل وأٟمٓمقن ؾمٕم٤مدة ُمـ
ظمالل زهػم حمٛمد قمكم اًمٕمجٚمقين( ،)51واًمذي َ
قمٛمؾ ُُمٚمح٘م ً٤م ًمٚمسٗم٤مرة إردٟمٞم٦م ذم
محٚم٧م
ُمٗمقض ً٤م ذم سمػموت،
ُ
سمػموت سمروم٘م٦م واًمده ،ومٞم٘مقل" :قمٜمدُم٤م ُقم ِّلم واًمدي وزير ًا ّ
ظم٤مص٦م ُمـ أٟمٓمقن ؾمٕم٤مدة إمم ضمالًم٦م اعمٚمؽ سمٕمامنَّ ،
ً
ً
وأن اعمٚمؽ قمبد اهلل اؾمتٗمّس
رؾم٤مًم٦م
ُمٜمف قمـ سمٕمض اًمِمخّمٞم٤مت اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م" ( ،)52دون أن يذيمر حمتقى اًمرؾم٤مًم٦م ،وإذا يم٤من
ِ
وقمقدة ؾمٕم٤مدة إمم سمػموت ذم  9آذار
شمٕمٞملم اًمٕمجٚمقين يمسٗمػم ذم هن٤مي٦م 1996م
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وم٢من ذًمؽ يِمػم إمم َّ
1997مَّ ،
أن اًمٕمالىم٦م ُمع احلزب ضم٤مءت ظمالل هذه اعمرطمٚم٦م،
ويذيمر سمٞمْمقن ذم ُجمٚمده قمـ ري٤مض اًمّمٚمحَّ ،
سم٠من ؾمٕم٤مدة ىم٤مم سمرطمٚم٦م إمم إردن قم٤مم
َّ
وسم٠من
1998م؛ وذًمؽ ًمٓمٚم٥م اًمسالح ًمٞم٘مقم سمثقرة قمغم اًمٜمٔم٤مم اًمسٞم٤مد ذم ًمبٜم٤من،
اعمٚمؽ قمبد اهلل مل يستج٥م ًمف( – )53ومل أضمد ذم اعمّم٤مدر واعمراضمع اًمتل ا ّـمٚمٕم٧م قمٚمٞمٝم٤م
ُم٤م يدقمؿ هذا اًم٘مقل – وًمٙمـ ي ّتْمح ُمـ هذه اإلؿم٤مرات وضمقد شم٠مصمػم ًمٚمحزب ذم
يتٕمزز ذم ُم٤م ذيمره سمٓمرس إؾمح٤مق احلامرٟم٦م( )54ذم ُمذيمراشمف ،ويِمػم ومٞمٝم٤م إمم
إردنّ ،
ٍ
طمْمقر ٕقمْم٤مء احلزب ذم اجلٞمش إردين ،اًمذي يبدو َّ
شمّسسم٧م ُمـ
أن أومٙم٤مره َّ
ظمالل اًمٓم٤مئٗم٦م اًمدرزي٦م ،ومٓمبٞم٥م اًمٙمتٞمب٦م إومم ذم ًمقاء اعمِم٤مة ،ويدقمك "حمٛمد أُملم
درزي ًمبٜم٤مين ؾمٙمـ ذم اًمزرىم٤مء قم٤مم 1999م،
شمٚمحقق" – يتحدّ ث مح٤مرٟم٦م – سم٠م ّٟمف "
ٌ
وظمري٩م اجل٤مُمٕم٦م إُمريٙمٞم٦م ،وىمد ظمدم سم٤مًمسقدان ،واًمتحؼ سم٤مجلٞمش اًمٕمريب قم٤مم
1999م ،ويٜمتٛمل ًمٚمحزب اًمسقري اًم٘مقُمل آضمتامقملُ ،مٜمذ شمِمٙمّؾ احلزب (أي
ُمٜمذ 1999م)( ،)55وُمِمػم ًا إمم ىمقُمٞملم ؾمقريلم ًمبٜم٤مٟمٞملم يٜمتٛمقن ًمٚمٓم٤مئٗم٦م اًمدرزي٦م،
وقمٛمٚمقا سمقفمٞمٗم٦م أـمب٤م َء ًمٚمٙمت٤مئ٥م اًمث٤مٟمٞم٦م واًمث٤مًمث٦م ذم ًمقاء اعمِم٤مة ،ومه٤م :ومريد ـمٚمٞمع
وؾمٕمٞمد اًمٜمج٤مر

()56

 . 9جـ ،عالقح انحضب تهثُاٌ يُز عٕدج ععادج إنٗ نثُاٌ ٔنغاٚح إعذايّ
(:)1999-1997

سمٕمد قمقدة ؾمٕم٤مدة إمم سمػموت ذم  9آذار 1997م أصبح ًمٚمحزب شم٠مصمػم يمبػم قمغم
اًمس٤مطم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م؛ وذًمؽ سمٗمْمؾ اًمتٕم٤مـمػ اًمٙمبػم ُمع احلزب وؿمٕمبٞم٦م زقمٞمٛمف(،)57
ومسٕمك إمم حت٘مٞمؼ ُمنموقمف اًمقطمدوي ،وأظمذ احلزب ذم هذه اعمرطمٚم٦م – ًمرسمام ُمـ
سم٤مب اعمراوهم٦م اًمسٞم٤مؾمٞم٦م – يدقمق إمم "شمقصمٞمؼ اًمرواسمط اًمسٞم٤مؾمٞم٦م واًمقطمدة اًمث٘م٤مومٞم٦م
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َّ
وسم٠من
وآىمتّم٤مدي٦م سملم اًمٙمٞم٤مٟم٤مت اًمسقري٦م" ،وُمٕمٚمٜم ً٤م اطمؽماُمف ًمٚمٙمٞم٤من اًمٚمبٜم٤مين،
ِ
احلزب ٓ يريد ومرض رء قمغم اًمدوًم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م( ،)58ومل شمستٛمر ِ
اًمٜمؼمة اهل٤مدئ٦م
هذه
ّ
سملم احلزب واًمدوًم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م ،اًمتل رأت ذم أومٙم٤مر احلزب ظمٓمر ًا قمغم قمٝمده٤م
آؾمت٘مالزم واؾمت٘مالهل٤م اًمسٞم٤مد وطمدوده٤م اجلٖمراومٞم٦م ،وشمٜم٤مىمْم ً٤م ُمع ُمٞمث٤مىمٝم٤م اًمقـمٜمل
اًم٘م٤مئؿ قمغم شمقاومؼ ـم٤مئٗمل.
ووصؾ اًمّمدام ُم٤م سملم احلزب واًمدوًم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م طمدّ اعمقاضمٝم٦م ذم  11طمزيران
ف سمح٤مدصم٦م اجلٛمٞمزة ،اًمتل ؿمٝمدت ىمٞم٤مم قمٜم٤مس طمزب اًمٙمت٤مئ٥م
1999م ومٞمام ُقم ِر َ
اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م واعمدقمقم ُمـ احلٙمقُم٦م واًمرئ٤مؾم٦م ،سمٛمٝم٤ممج٦م ُمٓمبٕم٦م احلزب ويمقادره ،ذم
ُمقاضمٝم٦م ُمس ّٚم ٍ
ٍ
ح٦م َّ
شمدظمٚم٧م ومٞمٝم٤م احلٙمقُم٦م ُمتّمدي٦م ًمٚمحزب ،اًمذي أصبح ذم ُمرطمٚم٦م
ُ
ٍ
ؾمٞم٤مد ذم ضٞم٤موم٦م اًمرئٞمس
يمالضمئ
ُمقاضمٝم٦م ُمع اًمدوًم٦م ،صمؿ هرب ؾمٕم٤مدة إمم دُمِمؼ
ّ
اًمسقري طمسٜمل اًمزقمٞمؿ ،اًمذي أوطمك ًمسٕم٤مدة سم٠مٟمَّف يدقمؿ صمقرشمف قمغم اًمٜمٔم٤مم
اًمسٞم٤مد اًمٚمبٜم٤مين ،واًمتل أقمٚمٜمٝم٤م ذم  9متقز 1997م ،ودقم٤م ومٞمٝم٤م اًمِمٕم٥م اًمٚمبٜم٤مين إمم
ٍ
()59
سمْمٖمط ُمٍمي –
وًمٙمـ ؾمٕمل طمسٜمل اًمزقمٞمؿ إمم اًمت٘م٤مرب ُمع ًمبٜم٤من –
اًمثقرة
َّ
ِّشمق َج ذم زي٤مرشمف ًمٚمبٜم٤من ذم  99طمزيران 1997م.
وأومْم٧م زي٤مرشمف ًمٚمبٜم٤من وًم٘م٤مؤه اًمرئٞمس اخلقري إمم ىمٞم٤مم احلٙمقُم٦م اًمسقري٦م
سمتسٚمٞمؿ ؾمٕم٤مدة إمم احلٙمقُم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م ذم  6متقز 1997م ،واًمتل سمدوره٤م ىم٤مُم٧م سمتٜمٔمٞمؿ
ٍ
طمؼ اًمدوم٤مع قمـ ٟمٗمسف ،وىمدّ م ظمالهل٤م
حم٤ميمٛم٦م قمسٙمري٦م صقري٦مُُ ،مٜمح ومٞمٝم٤م ؾمٕم٤مدة َّ
ُمراومٕم٦م أدسمٞم٦م ُمداومٕم ً٤م قمـ احلزب ،وىم٤مل ومٞمٝم٤مَّ " :
ً
إن ًمبٜم٤من همػم ُمقضمقد ذم اًمت٤مريخ
اًم٘مديؿ وٓ اجلديدَّ ،
وإن ًمبٜم٤من أوضمدشمف آُمتٞم٤مزات إضمٜمبٞم٦م ذم قمٝمد إشمراك
"()60
وطمقيمؿ ؾمٕم٤مدة سم٤مإلقمدام سمتٝمٛم٦م إصم٤مرة اًمٗمتٜم٦م وآقمتداء
وآؾمتٕمامر اًمٗمرٟمز ُ .
ِ
قمغم اجلٞمش واًم٘متؾ واًمتخري٥م( ،)61وىمد أطمدث إقمدام ؾمٕم٤مدة ظمٚم ً
قمالىم٦م
ال يمبػم ًا ذم
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طمٙمقُم٦م ري٤مض اًمّمٚمح سم٤محلزب وسم٤معمٕم٤مرض٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م ّ
يمٙمؾ ،وهبذا أصبح ري٤مض
اًمّمٚمح رُمز ًا ٓهمتٞم٤مل ؾمٕم٤مدة ذم قمٞمقن أقمْم٤مء احلزب ،واشمسٕم٧م ىم٤مقمدة اعمٕم٤مرض٦م
اًمِمٕمبٞم٦م ًمٚمحٙمقُم٦م ،ووصػ همس٤من اًمتقيٜمل ُم١مؾمس صحٞمٗم٦م اًمٜمٝم٤مر ؾمٕم٤مدة ذم ُم٘م٤م ٍل
ٍ
ُم٘م٤مل اؾمتدقمك صدور ُطمٙمؿ سمسجٜمف صمالصم٦م
ًمف سم٤مًمٜمٝم٤مر ،سم٤معمجرم اًمِمٝمٞمد ،ذم
أؿمٝمر(.)62
واؾمتٜمٙمر اًمٜم٤مئ٥م يمٛمٞمؾ ؿمٛمٕمقن واًمٜم٤مئ٥م وًمٞمد ضمٜمبالط ـمري٘م٦م اعمح٤ميمٛم٦مُ ،مٕمتؼم ًا
شمٗم٤مصٞمٚمٝم٤م َّأهن٤م ضم٤مءت دون وىمقف اًمِمٕم٥م اًمٚمبٜم٤مين قمغم أؾمب٤مب اًمدقمقى ،ومل ُشمٕمرف
ٍ
سمٛمستقي٤مت يمبػمة( ،)63ذم طملم
شمٗم٤مصٞمٚمٝم٤م ،واشمّسٕم٧م ىم٤مقمدة اعمٕم٤مرض٦م ًمٚمحٙمقُم٦م
وشمٕمززت سمٕمده٤م اًمٕمالىم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م اًمسقري٦م
شمت٤مسمٕم٧م اعمح٤ميمامت ِّ
سمحؼ قمٜم٤مس احلزبّ ،
سمٛمقضم٥م اًمّمٗم٘م٦م اًمتل متتّع اًمٜمٔم٤مم اًمسقري اًمذي يرأؾمف طمسٜمل اًمزقمٞمؿ(.)64
سمقادر ًمٜم ّٞم٦م احلزب سم٤مٟٓمت٘م٤مم ًمزقمٞمٛمف سمٛمح٤موًمتف اهمتٞم٤مل ري٤مض
وفمٝمرت
ُ
وشمبلم َّ
ؿمخص
أن ُمـ ىم٤مم هبذه اعمح٤موًم٦م
ٌ
اًمّمحٗمل سمبػموت ذم  9آذار 1999مَّ ،
سمحؼ أىمرسم٤مئف ُطمٙمؿ إقمدام ،ومح٤مول
درزي ُمٜمتٛمل إمم احلزب اًم٘مقُمل ،يم٤من ىمد صدر ِّ
اًمث٠مر عم٘متؾ زقمٞمؿ احلزب وأىمرسم٤مئف( ،)65ويذيمر ؾم٤مُمل اًمّمٚمح ذم ُمذيمراشمف سم٠مٟمَّف طم٤مول
قمٛمف – إمم حم٤موًم٦م اهمتٞم٤مل أظمرى ُمـ ىمبؾ احلزب اًم٘مقُمل،
شمٕمرض  -اسمـ ّ
دون ّ
وؾمٕمك ًمذًمؽ ُمـ ظمالل زي٤مرة ىم٤مم هب٤م إمم اًمرئٞمس اًمسقري أدي٥م اًمِمٞمِمٙمكم؛
"ًمٞمْمٖمط قمغم احلزب سمح٤مًم٦م ُمـ شم٠مصمػم قمٚمٞمف سمٕمدم شمٙمرار اعمح٤موًم٦م" ،واًمتل ٟمج٤م ُمٜمٝم٤م
ري٤مض.
ويذيمر ؾم٤مُمل اًمّمٚمح َّ
سم٠من اًمِمٞمِمٙمكم وقمد سمذًمؽ ٟم٤مصح ً٤م ًمري٤مض اًمّمٚمح سمٕمدم
اًمسٗمر ظم٤مرج ًمبٜم٤من؛ ًمٞمتٛم ّٙم َـ ُمـ شمدارك أي حم٤موًم٦م أظمرى (.)66
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 :5اغتُبل رَبض انصُّهح فٍ عمبن:
اٟمت٘مؾ ري٤مض اًمّمٚمح ؾمٞم٤مؾمٞم ً٤م إمم صٗمقف اعمٕم٤مرض٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م ،وذًمؽ سمٕمد أن
ُأقمٗمل ُمـ ُمٜمّمبف احلٙمقُمل ُمـ ىمبؾ اًمرئٞمس سمِم٤مرة اخلقري ذم  19ؿمب٤مط
ً
زقم٤مُم٦م قمرسمٞم٦م ذات طمْمقر ؾمٞم٤مد قمغم اًمس٤مطم٦م
1951م( ،)67وًمٙمٜمَّف سم٘مل يٛم ّث ُؾ
ً
ٟمتٞمج٦م ًمدوره اًمسٞم٤مد ،وًمذا وم٘مد ضم٤مءت زي٤مرشمف إمم إردن
اًمٕمرسمٞم٦م ،وذًمؽ
ٍ
دقمقة ّ
شمٚم٘م٤مه٤م ُمـ ىمبؾ اعمٚمؽ قمبد اهلل ،وقمغم إهمٚم٥م شمدور ذم ضقء
سم٤مؾمتج٤مسم٦م ُمـ
اًمسٞم٤مؾم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمٜم٘مسٛم٦م سملم حمقري (اًمٕمراق -إردن) و(ُمٍم – اًمسٕمقدي٦م)،
ظمّمقص ً٤م اًمٕمالىم٦م اًم٘مق ّي٦م اًمتل شمرسمط اًمّمٚمح ُمع ُمٍم واًمسٕمقدي٦م (.)68
وقمـ ؾمب٥م اًمزي٤مرة يذيمر سمٞمْمقن ذم جمٚمده قمـ ري٤مض اًمّمٚمح إمم ٍ
دور ًمٕمبف
ومرطم٤من ؿمبٞمالت( ،)69ظمّمقص ً٤م سمٕمد ظمدُمتف ذم اًم٘مٜمّمٚمٞم٦م إردٟمٞم٦م سمبػموت ،طمٞم٨م
قمٛمؾ ؾمٙمرشمػم ًا أول ذم اعمٗمقضٞم٦م إردٟمٞم٦م ذم ًمبٜم٤من (ُمٜمذ قم٤مم  199وًمٖم٤مي٦م قم٤مم
1996م) ،صمؿ وزير ًا ُمٗمقض ً٤م ذم سمػموت (ُمٜمذ قم٤مم 1998م) ،وم٠موطمك إمم اعمٚمؽ قمبد
اهلل وري٤مض اًمّمٚمح سم٤مًمت٘م٤مرب ؾمٞم٤مؾمٞم ً٤م( ،)70ويرى ؾم٤مُمل اًمّمٚمح ذم ُمذيمراشمف َّ
سم٠من
ؾمب٥م ىمبقل اًمّمٚمح ًمٚمدقمقة اعمٚمٙمٞم٦م هق دم٤موسمف اًمسٞم٤مد ُمع رؤي٦م ري٤مض اًمّمٚمح
ٍ
()71
ضمبٝم٦م قمسٙمري٦م أردٟمٞم٦م قمراىمٞم٦م ُمقطمدة ؾمٞم٤مؾمٞم ً٤م ضد اًمٕمدو اًمّمٝمٞمقين
إلٟمِم٤مء
(راضمع ُمنموع ري٤مض اًمّمٚمح ذم ُمذيمرشمف ًمٚمقزير اًمٕمراىمل ُمزاطمؿ اًمب٤مضمف ضمل).
وىمد ىمبؾ ري٤مض اًمّمٚمح اًمدقمقة اعمٚمٙمٞم٦م وؾم٤مومر ُمـ سمػموت إمم قمامن ذم 19

متقز1951م ،رهمؿ اًمرؾم٤مئؾ اًمٕمديدة اًمتل ّ
وشمتْمٛمـ اًمٜمّمح إًمٞمف سمٕمدم
شمٚم٘م٤مه٤م،
ّ
ُمٖم٤مدرة ًمبٜم٤من؛ ٟمٔمر ًا ًمٚمتٝمديدات اًمتل ُم٤م زاًم٧م ىم٤مئٛم٦م ُمـ احلزب اًمسقري اًم٘مقُمل
ٍ
ُمراومؼ قمسٙمري وـمبٞم٥م
شمٙمقن اًمقومد اًمٚمبٜم٤مين ُمـ
آضمتامقمل ،وذم زي٤مرشمف ًمٕمامن ّ
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ظم٤مص ،وص٤مطم٥م صحٞمٗم٦م اًمٜمداء حمٛمد ؿم٘مػم ،وص٤مطم٥م صحٞمٗم٦م اًمرواد اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م
سمِم٤مرة ُم٤مرون( ،)72وًمدى وصقًمف إمم قمامن اؾم ُت٘مبؾ اًمقومد رؾمٛمٞم ً٤م ذم ُمٓم٤مر اعمٗمرق.
صمؿ اًمت٘مك ري٤مض اًمّمٚمح سم٤معمٚمؽ قمبد اهلل ذم ىمٍم رهمدان سمٕمامن ،ومل ُيٕمٚمؿ ر ٌء
قمـ اعمب٤مطمث٤مت اًمتل متّ٧م ُم٤م سملم ري٤مض اًمّمٚمح واعمٚمؽ قمبد اهلل ،واًمتل ضم٤مءت سمٕمد
ٍ
شمقشمر ذم اًمٕمالىم٦م سمٞمٜمٝمام ،وسم٘مٞم٧م حتٚمٞمالت اعمراضمع شمِمػم امم ُمنموع احت٤مد أردين –
اًمّمٚمح سم٠من ّ
يتقمم ُمٝمٛم٦م إىمٜم٤مع ُمٍم
قمراىمل ـمرطمف اعمٚمؽ قمبد اهلل ،وهدف ُمـ دقمقشمف ُ
واًمسٕمقدي٦م وًمبٜم٤من سمجدوى ذًمؽ ،داقمٞم ً٤م إي٤مه ًمٚمحدِّ ُمـ اعمٕم٤مرض٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمتل
ؾمتٜمِم٥م ذم طم٤مل متّ٧م اًمقطمدة سملم اًم٘مٓمريـ( ،)73أُم٤م قمـ سمرٟم٤مُم٩م زي٤مرة اًمّمٚمح إمم
ٍ
سمِمٙمؾ يقُمل قمغم ُمدار اًمزي٤مرة ،وم٢مٟمَّف ذم
قمامن ،ومب٤مإلض٤موم٦م ًٓمت٘م٤مئف سم٤معمٚمؽ قمبد اهلل
اًمٞمقم اًمث٤مين زار اًمسٗم٤مرة اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م ،وواصؾ ًم٘م٤مءاشمف سمرئٞمس احلٙمقُم٦م ؾمٛمػم اًمروم٤مقمل،
صمؿ ًم َّبك دقمقة قمِم٤مء ذم ٟم٤مدي قمامن( ،)74وزار ذم اًمٞمقم اًمث٤مًم٨م اًمسٗم٤مرة اًمسٕمقدي٦م(،)75
صمؿ ّ
شمٚم٘مك دقمقة ُمـ إًمٞم٤مس اعمٕمنم

()76

ذم ٟم٤مدي قمامن( ،)77وظمتؿ زي٤مرشمف إمم قمامن

سمت٤مريخ  16متقز 1951م ،سمقداع اعمٚمؽ قمبد اهلل ،صمؿ هم٤مدر ُمقيمبف إمم ُمٓم٤مر قمامن
اعمقيم٥م ؾمٞم٤مر ٌة ومٞمٝم٤م صمالصم٦م أؿمخ٤مص
اًم٘مديؿ (ُم٤مريم٤م) ،وظمالل ُمسػمه اقمؽمض٧م
َ
ُمقيم٥م اًمّمٚمح سمٕمدُم٤م
أضمؼمت ُمقيمبف قمغم اًمتقىمػ ،صمؿ ه٤ممج٧م اًمسٞم٤مرة اعمٕمؽمض٦م
َ
وشمؿ اهمتٞم٤مًمف سمتقضمٞمف رص٤مص٤مت أص٤مسمتف ُمـ ىمبؾ ُمٜم ّٗمذي اًمٕمٛمٚمٞم٦م
ُأضمؼم قمغم اًمتقىمػَّ ،
ُمٞمخ٤مئٞمؾ (ُمٞمِم٤مل) اًمديؽ ،وهق ُمسٞمحل ًمبٜم٤مين ذم ـمراسمٚمس ،وحمٛمد قمبد اًمٚمٓمٞمػ
اًمّمالطمل وهق ُمـ طمٞمٗم٤م ،وىمد ظمدم ًمٗمؽمة ذم اجلٞمش اًمٕمريب.
وأصٞم٥م ظمالل آهمتٞم٤مل وشمقذم ٓطم٘م ً٤م سم٤معمستِمٗمك اإليٓم٤مزم ذم قمامن ،وؾمٞمؼمو
ووديع ٟم٘مقٓ وهق ُمسٞمحل أردين ُمـ أصؾ ًمبٜم٤مين ،وٟمجح سم٤مًمٗمرار ومل يٛمسؽ سمف
أطمد سمٕمد اًمٕمٛمٚمٞم٦م ،وىمد ىمتؾ ُمراومؼ اًمّمٚمح ظمالل حم٤موًمتف صد هجقم اًم٘متٚم٦م
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شمبلم َّأهنؿ ُمـ أقمْم٤مء احلزب اًم٘مقُمل اًمسقري ،وهذا ُم٤م يمِمٗمف
اًمثالصم٦م( ،)78واًمذيـ َّ َ
اًمتح٘مٞمؼ ومقر ًا(.)79
ٍ
سم٤مشمّم٤مل ه٤مشمٗمل ظمؼم اهمتٞم٤مل
وىمد أسمٚمغ اعمٚمؽ قمبد اهلل اًمرئٞمس سمِم٤مرة اخلقري
اًمّمٚمح( ،)80سمٞمٜمام شمقمم رئٞمس اًمقزراء ؾمٛمػم اًمروم٤مقمل اًمتح٘مٞمؼ ذم اًم٘مْمٞم٦م ،وومٕمالً
سمدأت اًمنمـم٦م سم٤مقمت٘م٤مل وُمدامه٦م أقمْم٤مء احلزب اًم٘مقُمل ذم إردن( ،)81وذم سمٞم٤مٟمف
اقمتؼم اعمٚمؽ قمبد اهلل َّ
أن هذا آقمتداء "ظمرق ًمٚمت٘م٤مًمٞمد اًمٕمرسمٞم٦م ،واؾمتٝمت٤مر سمٙمراُمتٝم٤م
اًم٘مقُمٞم٦م"َّ ،
وأن اًمٕمدوان قمغم ضٞمػ إردن هق حتدٍّ ًمٚمِمٕمقر سمحامي٦م إرواح
وصٞم٤مٟم٦م اًمْمٞمػ ،وُمتققمد ًا سمٛمالطم٘م٦م دقم٤مة اًمٗمتٜم٦م (.)82
وأصدرت احلٙمقُم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م سمالهم ً٤م ضم٤مء ومٞمف "إٟمَّف ذم اًمس٤مقم٦م اخل٤مُمس٦م ُمـ ُمس٤مء
هذا اًمٞمقمٟ ،مٕمك ضمالًم٦م اعمٚمؽ قمبد اهلل سمـ احلسلم إمم ومخ٤مُم٦م رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م
اعمٖمٗمقر ًمف دوًم٦م ري٤مض اًمّمٚمح ضحٞم٦م اهمتٞم٤مل وهق ذم ـمري٘مف ُمـ اًم٘مٍم اعمٚمٙمل إمم
ُمٓم٤مر قمامن إمم اعمٓم٤مر ،قم٤مئد ًا إمم ًمبٜم٤من"( ،)83وىمد أطمدث اهمتٞم٤مل اًمّمٚمح ومقىض ذم
سمػموت وهمْمب ً٤م ؿمٕمبٞم ً٤م اؾمتدقمك ىمٞم٤مم اجلٞمش شمس ّٚمؿ زُم٤مم إُمـ حللم إمت٤مم اجلٜم٤مزة،
اًمتل ؿم٤مرك هب٤م ُم٤م يزيد قمغم مخس٦م آٓف ؿمخص ،وطمٔمٞم٧م سمٕمٜم٤مي٦م رؾمٛمٞم٦م ًمبٜم٤مٟمٞم٦م
يمبػمة(.)84
يستحؼ اًمذيمر هٜم٤م ،هق طمدي٨م سمٓمرس مح٤مرٟم٦م ذم ُمذيمراشمف قمـ شمقاضمد
ومم٤م
ه
احلزب اًمسقري اًم٘مقُمل ذم إردن ،وشمريمّزهؿ سم٤مًمٓم٤مئٗم٦م اًمدرزي٦م ،ويذيمر ذم
ُمذيمراشمف َّ
أن احلزب اًمسقري اًم٘مقُمل ًمف شم٠مصمػم ذم اجلٞمش اًمٕمريب ،ويم٤من ـمبٞم٥م
ُمر ُمٕمٜم٤م – حمٛمد أُملم شمٚمحقق ،وهق ىمقُمل ؾمقري،
اًمٙمتٞمب٦م إومم سمٚمقاء اعمِم٤مة – يمام َّ
وىمد روى حلامرٟم٦م ىمّم٦م "حمٛمد صالح" ،أطمد اًمذيـ اهمت٤مًمقا ري٤مض ،وأٟمَّف سخ
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هؿ سم٘متٚمف( :حتٞم٤م ؾمقري٤م ..وحيٞم٤م ؾمٕم٤مدة) ،إض٤موم٦م ًمت٠ميمٞمده ُمـ ظمالل ُمٕم٤مسشمف
طمٞمٜمام َّ
وظمدُمتف اًمٕمسٙمري٦م ،إمم داومع آٟمت٘م٤مم ًمدى قمٜم٤مس احلزب ،واًمت٘م٤مئف ذم ؾمٙمٜمف ذم
قمامن سمِم٤مب درزي هق "حمٛمد وًمٞمد اًمبٖم٤مل"ُ ،مـ ضمبؾ ًمبٜم٤من ،ويمٞمػ يم٤من طمديثف
قمرومف قمغم سمٕمض اًمروم٤مق ( ،)85وهذا ُم٤م ي١م ِّيمدُ
قمـ احلزب اًمسقري اًم٘مقُمل ،وأٟمَّف َّ
اًمتقاضمد اًم٘مقُمل ًمٚمحزب ذم إردن ،وىمٞم٤مُمف سم٤مًمٕمٛمٚمٞم٦م ًمالٟمت٘م٤مم إلقمدام زقمٞمٛمف
ؾمٕم٤مدة.

< :أثز اغتُبل انمهك عبذ اهلل عهً انعالقت بُه انبهذَه:
َّ
إن أسمرز ُم٤م شمريمف اؾمتِمٝم٤مد اعمٚمؽ قمبد اهلل قمغم اًمٕمالىم٦م سملم اًمبٚمديـ ،هق اًمت٘م٤مرب
اًمٚمبٜم٤مين اًمٙمبػم ُمع ُمٍم واًمسٕمقدي٦م ،وسمروز خم٤موف ًمبٜم٤مٟمٞم٦م ذم شمٖمٞمػم اًمقضع
اًمسٞم٤مد واجلٖمراذم ذم اًمنمق اًمٕمريبّ ،
ودمكم سمروز فم٤مهرة اإلره٤مب ذم ُم٘متؾ ري٤مض
اًمّمٚمح واعمٚمؽ قمبد اهلل ظمالل ّ
أىمؾ ُمـ أؾمبقع ،ورأى اخلقري سمٛم٘متؾ اعمٚمؽ قمبد اهلل
اؾمتبٕم٤مد ًا ًمٗمٙمرة ؾمقري٤م اًمٙمؼمى ،وذًمؽ ذم رؾم٤مًم٦م ُمـ سمِم٤مرة اخلقري إمم اعمٚمؽ قمبد
يتخقف ُمـ ُمنموع اهلالل
اًمٕمزيز آل ؾمٕمقد ،ي١ميمِّد قمغم هذه اًمٗمٙمرة ،وًمٙمٜمَّف
ّ
اخلّمٞم٥م اًمذي يم٤مٟم٧م شمدقمق ًمف اًمٕمراق(.)86
ٍ
وظمت٤مُم ً٤مَّ ،
ُمٙمق ٍن ُمـ وزير اًمدوم٤مع ووزير
سمقومد
وم٢من ًمبٜم٤من ؿم٤مرك رؾمٛمٞم ً٤م
ّ
ٍ
وقمدد ُمـ اًمٕمسٙمريلم ذم ضمٜم٤مزة اعمٚمؽ قمبد اهلل ( ،)87وىمد يم٤من اهمتٞم٤مل
اخل٤مرضمٞم٦م،
ً
ُم٘مدُم٦م عمرطمٚم٦م ضمديدة قمرسمٞم ً٤م ،سمدأ ومٞمٝم٤م اًمٗمٙمر اًم٘مقُمل
اعمٚمؽ قمبد اهلل وري٤مض اًمّمٚمح
اًمٕمريب ي٠مظمذ ُمس٤مرات أظمرى ،وأصبح اًمٕمٛمؾ اًمسٞم٤مد اًمٕمريب يتج٤موز اخلالف
واحلقار إمم ُمرطمٚم٦م اًمّمدام اًمٕمسٙمري.
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آضمتامقمل ،أٟمٓمقن ؾمٕم٤مدة ؾمػمة ري٤مدة وؿمٝم٤مدة ،1981 ،ص ٓ ،5طم٘م ً٤م :احلزب ،أٟمٓمقن.
( )38روٓ ؾمٞمػ ،أٟمٓمقن ؾمٕم٤مدة زقمٞم ًام ًمٚمٛمست٘مبؾ ،سمػموت1999 ،م ،صٓ ،19طم٘م ً٤م :ؾمٞمػ ،ؾمٕم٤مدة،
وًمٚمٛمزيد راضمع :قمٞمسك ،اًمٕمالىم٤مت ،ص  ،77وقمـ أيديقًمقضمٞم٦م احلزب اٟمٔمر :قمامد ه٤مدي قمبد قمكم ،وؾمٞمؿ
قمبقد قمٓمٞم٦م ،احلزب اًم٘مقُمل اًمسقري ،جمٚم٦م اًمٙمٚمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اجل٤مُمٕم٦م ،شمّمدر قمـ يمٚمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اجل٤مُمٕم٦م،
اًمٜمجػُ ،م٩م  ،6ع9219 ،19 :م ،ص  – 915ص ٓ ،917طم٘م ً٤م :قمكم ،احلزب اًم٘مقُمل.
( )39ؾمٞمػ ،أٟمٓمقن ،ص + 99ص ،129اًمٙمٞم٤مزم ،اعمقؾمققم٦م ،ج ،9ص .128
( )40راضمع :أٟمٓمقن ؾمٕم٤مدة ذم ُمٖمؽمسمف اًم٘مّسي ،أصم٤مر اًمٙم٤مُمٚم٦م ٕٟمٓمقن ؾمٕم٤مدة ،ج ،11اًمِمقير1997 ،م،
ص 99 +91

( )41ضمؼمان ضمريح ،أٟمٓمقن ؾمٕم٤مدة زقمٞم ًام ُمٜمذ اًمقٓدة وطمتك اًمت٠مؾمٞمس (ُ )1999-1929م١مؾمس٦م ومٙمر
ًمألسمح٤مث واًمٜمنم ،سمػموت ،1989 ،ص ٓ ،69 -68طم٘م ً٤م :ضمريح ؾمٕم٤مدة.
اعمٗمقض اًمس٤مُمل اًمٗمرٟمز
( )42اًمبِمػم ،ع 1997/6/19 ،7811 :م ،ص  ،9اٟمٔمرُ :مذيمرة احلزب إمم ّ
اعمٜمت٘مدة ًمدور رضم٤مل اًمديـ ،ضمريدة ومٚمسٓملم ،1996/9/8 ،ص ،9قمكم ،احلزب ،ص .998
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( )43احلزب ،أٟمٓمقن ،ص  +95صً ،77مٚمٛمزيد :أٟمٓمقن ؾمٕم٤مدة ،خمت٤مرات ذم اًم٘مقُمٞم٦م آضمتامقمٞم٦م ،دار ومٙمر
ًمألسمح٤مث واًمٜمنم ،ط ،1سمػموت ،1999 ،ص ٓ ،927طم٘م ً٤م :ؾمٕم٤مدة خمت٤مرات.
( )44ؾمٕم٤مدة ،احلزب ،ص  ،99قمكم ،احلزب اًم٘مقُمل ،ص.997
( )45ؾمٞمػ ،أٟمٓمقن ،ص ،169قمٞمسك ،اًمٕمالىم٤مت ،ص  ،569اًمبِمػم،ع ،1997/1/8 ،59862 :ص
+1ص ،9سمٞمْمقن ،ري٤مض ،ص.961
( )46ؾمٞمػ ،أٟمٓمقن ،ص  – 182ص 181

( )47وصمٞم٘م٦م رىمؿ (ُ ) T2-A 3مقىمع احلزب اًمسقري اًم٘مقُمل قمغم اإلٟمؽمٟم٧م.
( )48مج٤مل اًمِم٤مقمر(1998م – 9227م) :ـمبٞم٥م أردين ُمقاًمٞمد اًمسٚمط ،أهنك اعمؽمك قم٤مم 1999م صمؿ واصؾ
حتقل
دراؾمتف ذم اجل٤مُمٕم٦م إُمريٙمٞم٦م ذم سمػموت ،ضمذسمتف أومٙم٤مر احلزب اًم٘مقُمل اًمسقري آضمتامقمل سمداي ً٦م ،صمؿ ّ
إمم طمزب اًمبٕم٨م اًمٕمريب آؿمؽمايمل ،وشمس َّٚم َؿ ُمٝم٤مم ذم اًم٘مٞم٤مدة اًم٘مٓمري٦م حلزب اًمبٕم٨م ذم اًم٘مٞم٤مدة اًم٘مٓمري٦م ،وجل٠م
قملم قمْمق ًا ذم اعمجٚمس
إمم ؾمقري٦م قمٜمد وطمدهت٤م ُمع ُمٍم ،صمؿ قم٤مد ًمألردن قم٤مم 1962م ،وذم قم٤مم 1978م ّ

قملم وزير ًا ًمٚمِم١مون اًمبٚمدي٦م واًم٘مري٦م واًمبٞمئٞم٦م ،شمقذم ذم متقز 9227م،
اًمقـمٜمل آؾمتِم٤مري ،وقم٤مم 1979م ّ
وًمف ُمذيمرات ُمٜمِمقرة ،اٟمٔمر :مج٤مل اًمِم٤مقمر ،ؾمٞم٤مد يتذيمر ،ري٤مض اًمريس ًمٚمٙمت٥م واًمٜمنمً ،مٜمدن،1987 ،
ٓطم٘م ً٤م :اًمِم٤مقمر ،ؾمٞم٤مد ،مج٤مل اًمِم٤مقمر ،دوم٤مشمر اًمٕمٛمر :أوراق ُمـ رطمٚم٦م اًمٕمٛمر واًمسٞم٤مؾم٦م ،دار ؾمٜمدسم٤مد ًمٚمٜمنم،
قمامن9229 ،مٓ ،طم٘م ً٤م :اًمِم٤مقمر ،أوراق.
( )49قمبد احلٚمٞمؿ اًمٜمٛمر احلٛمقدُ )1969 -1916( :مقاًمٞمد اًمسٚمط ،واًمده ؿمٞمخ قمِمػمة اًمٕمرسمٞم٤مت ،وأطمد
خترج ُمـ يمٚمٞم٦م احل٘مقق سمدُمِمؼ ()1999
أومراد طمٙمقُم٦م اًمسٚمط ( )1992درس سمٛمدرؾم٦م اًمسٚمط ،صمؿ ّ
ّ
وشمقمم اًمٕمديد ُمـ اًمقزاراتً ،مٚمٛمزيد :راضمع :ه٤مين اًمٕمٛمد ،أطمسـ اًمرسمط ذم
واٟمتخ٥م رئٞمس ً٤م ًمبٚمدي٦م اًمسٚمط
شمراضمؿ رضم٤مٓت ُمـ اًمسٚمط ،اًمبٜمؽ آهكم ،ط9227 ،1م ،ص  -917ص918

( )50اًمِم٤مقمر ،ؾمٞم٤مد ،ص  –97ص  ،98وًمٚمٛمزيد قمـ قمالىم٦م اًمِم٤مقمر سم٤محلزب وٟمِم٤مـمف سمبػموت اٟمٔمر:
اًمِم٤مقمر ،أوراق ،ص – 61ص .69
أشمؿ دراؾمتف ذم
( )51زهػم حمٛمد قمكم اًمٕمجٚمقينُ :مقاًمٞمد قمامن 1997م ،واًمده ُمـ رضم٤مٓت اًمثقرة اًمٕمرسمٞم٦مَّ ،
دُمِمؼ وقمٛمؾ وزير ًا ُمٗمقض ً٤م سمٚمبٜم٤من وهمػمه٤م ،صمؿ اًمتحؼ سم٤مًم٘مقات اعمسٚمح٦م إردٟمٞم٦م واؿمؽمك ذم قمدة وزارات

وشمس ّٚمؿ وزارة اًمدوم٤مع واًمداظمٚمٞم٦م واًمسٞم٤مؾمٞم٦م وهمػمه٤م ،اٟمٔمر :اًمِمقسمٙمل ،رضم٤مٓت ص – 57ص .62
( )52اًمِمقسمٙمل ،رضم٤مٓت ،ص .62
( )53يذيمر هذا سمٞمْمقن ٟم٘م ً
ال قمـ أطمد أقمْم٤مء احلزب طمس٤مم اًمنمايب ،اٟمٔمر :سمٞمْمقن ،ري٤مض ،ص .972
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( )54سمٓمرس إؾمحؼ احلامرٟم٦م :سمٓمرس إؾمحؼ احلامرٟم٦م ُمقاًمد طمزيران 1995م ،ظمدم ذم اجلٞمش اًمٕمريب
إردين ،درس ذم دار اعمٕمٚمٛملم ذم ي٤موم٤م ،واًمتحؼ ًمٚمخدُم٦م سم٤مجلٞمش اًمٕمريبً ،مٚمٛمزيد راضمع ،مح٤مرٟم٦م ،زراع ،ص
 -15ص.18
( )55سمٓمرس إؾمحؼ احلامرٟم٦م ،زراع احلٞم٤مة ،شم٠مُمالت قمسٙمري٦م أردين ،دار ؾمٜمدسم٤مد ،قمامن ،ط9222 ،1م،
صٓ 5طم٘م٤م :احلامرٟم٦م ،زراع.
( )56احلامرٟم٦م ،زراع ،ص .55
( )57اًمِم٤مقمر ،ؾمٞم٤مد ،ص ،97ؾمٞمؾ ،ري٤مض ،ص  ،666اٟمٔمر :ضمؼمان ضمريح ،طم٘م٤مئؼ قمـ آؾمت٘مالل أي٤مم
راؿمٞم٤مُ ،مٓم٤مسمع دار اًمٗمـ ،سمػموت ،د.ت ،ص  -19ص ،19صٓ ،199طم٘م ً٤م :ضمريح ،طم٘م٤مئؼ.
( )58احلزب ،أٟمٓمقن ،ص 118

( )59ضمريدة اإلصالح /18 ،متقز ،1999/ص ،9ؾمٞمػ ،أٟمٓمقن ،ص  -919ص ،919اًمٙمٞم٤مزم،
اعمقؾمققم٦م ،ج ،9ص  ،929قمٞمسك ،اًمٕمالىم٤مت ،صٟ ،57مص اًمبالغ سم٤مًمثقرة ،راضمع :احلزب ،أٟمٓمقن،
ص.198
( )60أيمرم طمقراينُ ،مذيمرات ،ج ،9ص  ،957اإلصالح  ،1999/7/99ص  ،9إردن ،ع،1981:
 ،1999/7/9ص.1
( )61اإلصالح ،1999/7/95 ،ص ،9ؾمٞمػ ،أٟمٓمقن ،ص 915
( )62اإلصالح ،1999/7/95 ،ص 9

( )63اإلصالح ،1999/7/15 :ص ،1اجلزيرة ،1999/7/8 ،ع ،1959 :ص -1ص ،9اًمّمٚمح،
طم٘م٤مئؼ ،ص ،172سمٞمْمقن ،ري٤مض ،ص .985
( )64ؾمٞمؾ ،ري٤مض ،ص  ،696 -695اًمّمٚمحً ،مبٜم٤من اًمٕمب٨م ،ص  ،168ضمريح ،طم٘م٤مئؼ ،ص -992
ص.991
( )65ؾمٞمؾ ،ري٤مض ،ص ،711 -699سمٞمْمقن ،ري٤مض ،ص.959
( )66اًمّمٚمح ،طم٘م٤مئؼ ،ص.171
( )67اخلقري ،طم٘م٤مئؼ ،ص+962ص ،987هالل اًمّمٚمح ،ري٤مض ،ص  ،162ؾمٞمؾ ،ري٤مض ،ص .999
( )68اًمٜمِم٤مؿمٞمبٜملُ ،مـ ىمتؾ ،ص.98
( )69ومرطم٤من ؿمبٞمالت (1911م – 1979م) ُمقاًمٞمد اًمٓمٗمٞمٚم٦م ،وظمري٩م اجل٤مُمٕم٦م إُمريٙمٞم٦م سمػموتُ ،قم ِّلم
وقملم ذم آذار 1952م
وزير ًا ُمٗمقض ً٤م ذم سمػموت قم٤مم 1998م ،صمؿ ُمٗمتِم ً٤م إداري ً٤م سمقزارة اًمداظمٚمٞم٦م 1952مّ ،
واؾمتٛمر ذم هذا اعمٜمّم٥م ًمٖم٤مي٦م أيٚمقل 1951م ،وشم٘م ّٚمد اًمٕمديد ُمـ اعمٜم٤مص٥م أسمرزه٤م:
رئٞمس ً٤م ًمٚمديقان اعمٚمٙمل،
ّ
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أُملم قمامن ،رئٞمس ديقان اعمٚمٙمل ،وزير ُمٗمقض ذم قمدد ُمـ اًمدولً ،مٚمٛمزيد راضمع :اًمِمٞم٤مب ،رؤؾم٤مء ،ص
 – 192ص .191
( )70سمٞمْمقن ،ري٤مض ،ص 959ويِمػم إمم زي٤مرات يمثػمة يم٤من ي٘مقم هب٤م إمم اًمّساي احلٙمقُمل ًمزي٤مرة
اًمّمٚمح.
( )71اًمّمٚمحً ،مبٜم٤من اًمٕمب٨م ص .152
( )72اًمٜمٝم٤مر ،ع1951/7/15 ،9892 :م ،ص ،1سمٞمْمقن ،ري٤مض ،ص  ،958صالح قمبقر ،شم٤مريخ ًمبٜم٤من
احلدي٨م ذم ظمالل ( )12رؤؾم٤مء طمٙمقُم٤مت ،دار اًمٕمٚمؿ ،سمػموت ،1989 ،ص ٓ ،97طم٘م ً٤م :قمبقر ،شم٤مريخ.
( )73سمٞمْمقن ،ري٤مض ،ص  ،959ؾمٞمؾ ،ري٤مض ،ص ،799هالل اًمّمٚمح ،ري٤مض ،ص  ،169قمبقر،
شم٤مريخ ،ص.97
( )74ؾمٞمؾ ،ري٤مض ،ص  ،169سمٞمْمقن ،ري٤مض ،ص  ،969ؾمٗمػم ًمبٜم٤من ذم قمامن ذم هذه اًمٗمؽمة هق ظم٤مًمد
ؿمٝم٤مب وهق ؾمٜمل ُمـ طم٤مصبٞم٤م ،اٟمٔمر ٟمٗمس اعمرضمع ،ص .996
( )75اًمٜمٝم٤مر ،ع ،1951/7/16 ،9891 :ص ،1ؾمبؾ ،ري٤مض ،ص  ،799سمٞمْمقن ،ري٤مض ،ص.969
( )76إًمٞم٤مس اعمٕمنم :شم٤مضمر ُمِمٝمقر ذم ُمديٜم٦م اًمسٚمط ،وًمٚمٛمزيد قمـ ٟمِم٤مـمف اًمتج٤مري اٟمٔمر :رؤوف أسمق ضم٤مسمر،
شم٤مريخ ذىمل إردن واىمتّم٤مده ظمالل اًم٘مرن اًمت٤مؾمع قمنم ،دار ورد ،قمامن ،9229 ،ص .929
( )77سمٞمْمقن ،ري٤مض ،ص ،969ؾمٞمؾ ،ري٤مض ،ص .799
( )78اًمٜمٝم٤مر ،ع ،1951/7/17 ،9899 :ص ،1ؾمٞمؾ ،ري٤مض ،ص  ،799سمٞمْمقن ،ري٤مض ،ص ،967
هالل اًمّمٚمح ري٤مض ،ص  ،169اهلدى1951 /7 /17 ،م ،ع ،121 :ص.1
( )79سمٞمْمقن ،ري٤مض ،ص ،967ضمريدة اهلدى ،ع ،1951/8/1،119 :ص.9
( )80اخلقريُ ،مذيمرات ،ج ،9ص ،999اًمٜمٝم٤مر1951/7/99 ،9897 :م ،ع ص.9
( )81ضمريدة اهلدى ،ع1951/8/9 ،119 :م ،ص.9
( )82اهلدى ،ع1951/7/96 ،1289 :م ،ص.9
( )83اًمٜمٝم٤مر ،1951/7/17 ،9899 :،ع ص.1
( )84اهلدى،ع ،1951/7/18،129 :ص.1
( )85سمٓمرس ،زراع( ،ص  -126ص( + )128ص  -55ص.)56
( )86اخلقري ،طم٘م٤مئؼ ،ج ،9ص  -999ص ،922اهلدى ،ع ،1951/7/99 ،119 :ص.9
( )87اهلدى ،ع1951/9/6،199 :م ،ص.9
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انخبتمت
شمقصٚم٧م هذه اًمدراؾم٦م اًمتل سمحث٧م ذم شم٤مريخ اًمٕمالىم٤مت إردٟمٞم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م إمم
َّ
مهٝم٤م:
قمدة ٟمت٤مئ٩م ،أ ه
أوًٓ :دور طمزب آؾمت٘مالل اًمٚمبٜم٤مين ذم شم٠مؾمٞمس إُم٤مرة ذىمل إردن ٓ ،ؾم ّٞمام
َّ
أن ُمٕمٔمؿ أقمْم٤مء هذا احلزب يم٤من ظمٚمٞمٓم ً٤م ُمـ إردٟمٞملم واًمٚمبٜم٤مٟمٞملم ،واًمتل
اضمتٛمٕم٧م رؤيتٝمؿ ٟمحق شمقطمٞمد إىمٓم٤مر اًمٕمرسمٞم٦م ،ورومض وقمد سمٚمٗمقر ،ورومض
طمدود ؾم٤ميٙمس سمٞمٙمق ،وجلقء قمدد يمبػم ُمـ أقمْم٤مء هذا احلزب ًمألردن؛ إليامهنؿ
سمدور اًمنميػ احلسلم وأسمٜم٤مئف ذم ىمٞم٤مدة إُم٦م ،إض٤موم٦م عمِم٤مريم٦م أقمْم٤مء هذا احلزب ذم
إدارة اإلُم٤مرة إردٟمٞم٦م ذم اًمت٠مؾمٞمس ،وأسمرزهؿ قمغم اإلـمالق رؿمٞمد ـمٚمٞمع وقم٤مدل
أرؾمالن ووم١ماد ؾمٚمٞمؿ وهمػمهؿ.
صم٤مٟمٞم ً٤م :شم٠مؾمٞمس يمال اًمدوًمتلم يم٤من ُمت٘م٤مر ًسم٤م إٓ أن اًمٕمالىم٤مت اًمسٞم٤مؾمٞم٦م اًمرؾمٛمٞم٦م مل
شم٠مظمذ اعمٜمحٜمك احل٘مٞم٘مل إٓ سمٕمد احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،وطمّمقل ًمبٜم٤من قمغم
آؾمت٘مالل وُمـ صمؿ طمّمقل إردن قمغم آؾمت٘مالل ،ومٙمال اًمبٚمديـ ظم٤مضٕملم
ًمالٟمتداب ،وًمذًمؽ ٓ يٛمٙمـ اقمتب٤مر اًمٕمالىم٦م ذم اًمٗمؽمة إومم قمالىم٦م دوًم٦م سمدوًم٦م.
يمثػما ُمـ ُمنموع اعمٚمؽ اعم١مؾمس ،وهق ُمنموع ؾمقري٤م
صم٤مًم ًث٤مّ :
شمقضمس اًمٚمبٜم٤مٟمٞمقن ً
اًمٙمؼمى ،ومٙم٤من ًمدى اًمٚمبٜم٤مٟمٞملم حتٗمٔم٤مت قمغم هذا اعمنموع؛ يمقٟمف يّمٝمر هقيتٝمؿ
طمس٥م وضمٝم٦م ٟمٔمرهؿ ،إض٤موم٦م ًمٕمدم وضمقد اًمت٘م٤مء طمدودي سملم اًمبٚمديـ ،وًمذًمؽ
اًمٕمالىم٦م يم٤مٟم٧م ؿمبف ُمٕمدُم٦م ذم هذه اًمٗمؽمة ،وًمٙمـ ذم سمٕمض إطم٤ميلم شمٚمت٘مل رؤى
اًمٚمبٜم٤مٟمٞملم إطمرار ُمع إُمػم اعم١مؾمس ذم شمقطمٞمد اًمٕمرب.
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ٍّ
وًمٙمؾ ُمٜمٝمام
راسمٕم ً٤م :اٟمخراط يمال اًمبٚمديـ ذم ُمنموع ضم٤مُمٕم٦م اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م،
ه
وم٤مٕردن يسٕمك ًمٗمٙمرة اًمقطمدة اًمٕمرسمٞم٦م سمِمتك اًمٓمرق ،واقمتب٤مر ُمنموع
ؾمب٥م وهم٤مي٦م،
اجل٤مُمٕم٦م ُمم ِّٝمد ًا ًمتح٘مٞمؼ هذه اًمقطمدة ،سمٞمٜمام ًمبٜم٤من يم٤من ُمنموع اجل٤مُمٕم٦م هق اًمٓمريؼ
اًمذي ُخي ِّٚمّمف ُمـ ُمنموع ؾمقري٤م اًمٙمؼمى.
ظم٤مُمس ً٤م :يم٤مٟم٧م حم٤موًم٦م اهمتٞم٤مل اجلٜمرال همقرو سمٛمث٤مسم٦م َّ
اًمِمٕمرة اًمتل اٟم٘مٓمع ُمٕمٝم٤م
دور اًمٚمبٜم٤مٟمٞملم ذم إدارة اًمدوًم٦م إردٟمٞم٦م ٓ ،ؾمٞمام َّ
وأن سمريٓم٤مٟمٞم٤م اختذهت٤م يمذريٕم٦م
ًمٚمتدظمؾ ذم يم٤موم٦م شمٗم٤مصٞمؾ اإلدارة إردٟمٞم٦م ،ويم٤من هل٤م ذًمؽ ومٞمام سمٕمد ،وًمذًمؽ
اقمتؼمت سمريٓم٤مٟمٞم٤م رؿمٞمد ـمٚمٞمع وأقمْم٤مء طمزب آؾمت٘مالل ،قمّم٤مسم٤مت ُمٜم٤موئ٦م ًمٗمرٟمس٤م،
وًمذًمؽ أضمؼمت رؿمٞمد ـمٚمٞمع قمغم آؾمت٘م٤مًم٦م ُمـ رئ٤مؾم٦م احلٙمقُم٦م إردٟمٞم٦م ،وومٞمام سمٕمد
شمؿ اؾمتبٕم٤مد يم٤موم٦م آؾمت٘مالًمٞملم ُمـ إردن.
َّ
ؾم٤مدؾم ً٤م :وضمقد ًمبٜم٤مٟمٞملم ًمٕمبقا دور ًا ُمٝم ًام ذم شم٠مؾمٞمس إُم٤مرة ذق إردن ُمـ همػم
طمزب آؾمت٘مالل ،أسمرزهؿ قمغم اإلـمالق ُمّمٓمٗمك اًمٖماليٞمٜمل وظمٚمٞمؾ ٟمٍم،
وهمػمهؿ اًمٙمثػم.
ؾم٤مسمٕم ً٤مُ :مِم٤مريم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞملم ذم ُمب٤ميٕم٦م اًمنميػ احلسلم سمـ قمكم سم٤مخلالوم٦م ذم قم٤مم
ٕمؼم
1999م ،وإرؾم٤مل وومد ُيٛم ِّثؾ ُمسٚمٛمل ًمبٜم٤من ،وُمـ صمؿ وضع اعمب٤ميٕمقن شم٘مرير ًا ُي ِّ ُ
قمـ ـمٛمقطم٤مت اًمٕمرب ذم اعمنمق ،وُمـ أسمرز ٟم٘م٤مـمف قمقدة ًمبٜم٤من إمم طمدود قم٤مم
1919م.
صم٤مُمٜم ً٤م :اشمٗم٤مق ُمقىمػ ّ
يمؾ ُمـ ًمبٜم٤من وإردن قمغم دقمؿ اًمثقرة اًمسقري٦م اًمٙمؼمى،
وم٤مٕردن ومتح احلدود واؾمت٘مبؾ اًمثقار ذم ُمٜمٓم٘م٦م إزرق ،سمٞمٜمام ذم ًمبٜم٤من اؿمتدَّ ت
اعمٓم٤مًمب٦م ًمالحت٤مد ُمع اًمداظمؾ اًمسقري ،وأصبح٧م ضمريدة اًمٕمٝمد اجلديد هل اًمٜم٤مـمؼ
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اًمرؾمٛمل سم٤مؾمؿ اًمثقرة اًمسقري٦م اًمٙمؼمى ٓ ،ؾمٞمام سمٕمد ُمِم٤مريم٦م ُمٕمٔمؿ اًمٓمقائػ
اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م ذم هذه اًمثقرة.
شمٕمرض٧م اًمٕمالىم٤مت إردٟمٞم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م ًمٙمثػم ُمـ اًمت٘مٚمب٤مت ُم٤م سملم اًمٗمتقر
شم٤مؾم ًٕم٤مَّ :
واًم٘مقة؛ وذًمؽ ٟمتٞمج٦م ًمسٞم٤مؾم٦م آٟمتداب ذم يمال اًمبٚمديـ.
قم٤مذ ًا :يم٤مٟم٧م قمالىم٦م إُمػم قمبد اهلل اعم١مؾمس ُمع إدسم٤مء اًمٚمبٜم٤مٟمٞملم ٓ ،ؾمٞمام َّ
وأن
قمامن يم٤مٟم٧م ُمٚمت٘مك هل١مٓء إدسم٤مء ،أسمرزهؿ إدي٥م ـم٤مٟمٞمقس رضهم٤مم ،واًمذي ُمٜمحف
إُمػم ًم٘م٥م ؿم٤مقمر اًمنمق اًمٙمبػم.
طم٤مدي قمنم :اًمت٘م٧م احلريم٦م اًمقـمٜمٞم٦م إردٟمٞم٦م ُمع احلريم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م اًمقـمٜمٞم٦م ذم
مهٝم٤م اًم٘مْمٞم٦م اًمٗمٚمسٓمٞمٜمٞم٦م ُمثؾ اعم١ممتر
قمدة شم٘م٤مـمٕم٤مت ومٞمام يتٕم َّٚمؼ سم٤مًم٘مْم٤مي٤م اًمٕمرسمٞم٦م ،أ ّ
اإلؾمالُمل ذم اًم٘مدس ،واعمِم٤مريم٦م ذم دقمؿ اًمثقرة اًمٗمٚمسٓمٞمٜمٞم٦م اًمٙمؼمى ،واعم١ممتر
اًم٘مقُمل اًمٕمريب.
شمٖمػم اًمٕمالىم٤مت سملم اًمبٚمديـ ذم ومؽمة احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ٓ ،ؾمٞمام
اًمث٤مين قمنمّ :
سمٕمد طمّمقل ًمبٜم٤من قمغم آؾمت٘مالل ،ودقمؿ إردن ًمتحرير ًمبٜم٤من ُمـ طمٙمقُم٦م ومٞمٌم،
قمام يم٤من
صمؿ طمّمقل إردن قمغم آؾمت٘مالل ،وهٜم٤م سمدأت اًمٕمالىم٦م
ُمٜمحٜمك خمتٚمٗم ً٤م ّ
ً
ؾم٤مسم٘م ً٤مُ ،مثؾ اًمتٛمثٞمؾ اًمدسمٚمقُم٤مد وآقمؽماف اًمسٞم٤مد سملم اًمبٚمديـ.
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قبئمت انمصبدر وانمزاجع
أوالً :الوثائق غر ادـشورة
 1ـ وصم٤مئؼ دائرة اعمٙمتب٦م اًمقـمٜمٞم٦م.
 9ـ أوراق حم٥م اًمديـ اخلٓمٞم٥م ُ/مريمز اًمقصم٤مئؼ واعمخٓمقـم٤مت – اجل٤مُمٕم٦م إردٟمٞم٦م.
ثاكق ًا :الوثائق ادـشورة
 1ـ الوثائق العربقة:
أ ـ اًمقصم٤مئؼ اهل٤مؿمٛمٞم٦م ،إقمداد وحترير:حمٛمد قمدٟم٤من اًمبخٞم٧م وآظمرون.
ب ـ وصم٤مئؼ احلزب اًمسقري اًم٘مقُمل آضمتامقملُ /مقىمع احلزب قمغم اًمِمبٙم٦م
اًمرىمٛمٞم٦م.
ضمـ ـ وصم٤مئؼ ؾمقري٦م اًمٙمؼمى ،دار إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م ،د .ت.
د ـ ضم٤مُمٕم٦م اًمدول اًمٕمرسمٞم٦مُ ،مٞمث٤مق ضم٤مُمٕم٦م اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م ،اعمٓمبٕم٦م إُمػمي٦م ،اًم٘م٤مهرة،
1995م.
هـ ـ دائرة اعمٓمبققم٤مت واًمٜمنم ،اًمقزارات إردٟمٞم٦م (1989 – 1991م ) قمامن،
1989م.
 2ـ الوثائق الزيطاكقة:
1. Arab dissident movies ،edited by: A.L.P Burdet ،archive
editions 1996 ،
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2. Records of the hashmite dynasties: a twenty century
documantry of history ،editied by: alan del. Rush ،archive
editions1995،
3. Records of Jordan 1919 – 1956 ،edited by: jane prie stlamd ،
arcvive editions1996 ،
– 4. Minovities in the middla east،druze communtes1892،
1974 ،arcvive editions 2008

ثالث ًا :الصحف والدوريات
أ ـ الصحف:
 1ـ صحٞمٗم٦م إهرام (اًم٘م٤مهرة) ،اعمقىمع اإلًمٙمؽموين (إهرام دجيت٤مل).
 9ـ صحٞمٗم٦م اإلصالح (ٟمٞمقيقرك) ،حمٗمقفم٦م ذم ُمٙمتب٦م اجل٤مُمٕم٦م إردٟمٞم٦م.
 9ـ صحٞمٗم٦م اًمبِمػم (سمػموت) ،حمٗمقفم٦م ذم ُمٙمتب٦م اجل٤مُمٕم٦م إردٟمٞم٦م.
 9ـ صحٞمٗم٦م اًمنمق اًمٕمريب (قمامن) ،واجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م (قمامن) ،حمٗمقفم٦م ذم ُمٙمتب٦م
اجل٤مُمٕم٦م إردٟمٞم٦م.
 5ـ صحٞمٗم٦م ًمس٤من احل٤مل (سمػموت) ،حمٗمقفم٦م ذم ُمٙمتب٦م اجل٤مُمٕم٦م إُمريٙمٞم٦م –
سمػموت.
 6ـ صحٞمٗم٦م اًمّمٗم٤مء (سمػموت) ،حمٗمقفم٦م ذم ُمٙمتب٦م اجل٤مُمٕم٦م إُمريٙمٞم٦م – سمػموت.
 7ـ صحٞمٗم٦م اجل٤مُمٕم٦م اًمٕمرسمٞم٦م (ي٤موم٤م) ،حمٗمقفم٦م ذم ُمٙمتب٦م اجل٤مُمٕم٦م إردٟمٞم٦م.
 8ـ صحٞمٗم٦م اجلزيرة (قمامن) ،حمٗمقفم٦م ذم ُمٙمتب٦م اجل٤مُمٕم٦م إُمريٙمٞم٦م ،سمػموت.
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 9ـ صحٞمٗم٦م اًمٜمٝم٤مر (سمػموت) ،حمٗمقفم٦م ذم ُمٙمتب٦م اجل٤مُمٕم٦م إُمريٙمٞم٦م ،سمػموت.
 12ـ صحٞمٗم٦م اعمٞمث٤مق (قمامن) ،حمٗمقفم٦م ذم دائرة اعمٙمتب٦م اًمقـمٜمٞم٦م – قمامن.
 11ـ صحٞمٗم٦م اهلدى (ٟمٞمقيقرك) ،حمٗمقفم٦م ذم ُمٙمتب٦م اجل٤مُمٕم٦م إردٟمٞم٦م.
 19ـ صحٞمٗم٦م ومٚمسٓملم (ي٤موم٤م) ،حمٗمقفم٦م ذم ُمٙمتب٦م اجل٤مُمٕم٦م إردٟمٞم٦م.
 19ـ صحٞمٗم٦م اًمدوم٤مع (قمامن) ،حمٗمقفم٦م ذم ُمٙمتب٦م اجل٤مُمٕم٦م إردٟمٞم٦م.
 19ـ صحٞمٗم٦م اًمدي٤مر(سمػموت) ،أرؿمٞمػ اًمدي٤مر قمغم اًمِمبٙم٦م اًمرىمٛمٞم٦م.
ب ـ الدوريات
 ُمّمٓمٗمك ،أمحد قمبد اًمرطمٞمؿ1989 ،مُ ،منموع ؾمقري٤م اًمٙمؼمى وقمالىمتف سمْمؿاًمْمٗم٦م اًمٖمرسمٞم٦م ،جمؾة كؾقة اآلداب ،ضم٤مُمٕم٦م اًمٙمقي٧م ،احلولقة اخلامسة.
 قمبد اًمٕم٤مل ،ؾمٞمد حمٛمد9225 ،م ،إزُم٤مت اًمقزاري٦م ذم ًمبٜم٤من (-19991959م) ،جمؾة كؾقة اآلداب بؼـا ،ضم٤مُمٕم٦م ضمٜمقب اًمقادي ،ع.15 :
 قمكم ،قمامد قمبد اهل٤مدي ،قمٓمٞم٦م ،وؾمٞمؿ قمبقد9219 ،م ،احلزب اًم٘مقُمل اًمسقري،جمؾة الؽؾقة اإلشالمقة اجلامعة ،اًمٕمراق.
 ري٤من ،حمٛمد رضم٤مئل9219 ،م ،جمؾة دراشات ،العؾوم اإلكساكقة ،اجل٤مُمٕم٦مإردٟمٞم٦م ،قمٛمـ٤من.
 ٟم٤مسُ ،مروان1978 ،م ،ومٚمسٗم٦م اعمٞمث٤مق اًمقـمٜمل اًمٚمبٜم٤مين :شم٠مضمٞمؾ اًمدظمقل ذمُمرطمٚم٦م اًمقـمـ ،جمؾة صمون فؾسطقـقة.
 اًمٕمب٤مدي ،ؾم٤مُمر9219 ،م ،جمؾة أقالم جديدة ،وحدة اإلعالم والعالقات العامةوالثؼافقة ،اجل٤مُمٕم٦م إردٟمٞم٦م ،قمامن.
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رابع ًا :ادصادر وادراجع
 أسمق ضم٤مسمر ،رؤوف  9229م ،شم٤مريخ رشقي األردن أو اقتصاده خالل الؼرنالتاشع عرش ومـتصف الؼرن العرشين ،قمامن ،دار ورد.
 أسمق همٜمٞمٛم٦م ،هدى 9221م ،شرة مـػقة أوراق حمؿد صبحي أبو غـقؿة ،سمػموت،اعم١مؾمس٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمدراؾم٤مت واًمٜمنم.
 أٟمٓمقن 1997م ،ؾمٕم٤مدة ،أصم٤مر اًمٙم٤مُمٚم٦م ،سمػموت ،د .ن ،اًمِمقير. سمش ،يقؾمػ 1999م ،مذكرات األمر عادل أرشالن ،اعمستدرك  1998م،سمػموت ،د.ن.
 احلٙمٞمؿ ،يقؾمػ 1986م ،ؾمقري٦م واًمٕمٝمد اًمٗمٞمّمكم ،ط ،9سمػموت ،دار اًمٜمٝم٤مر. -طمقراين ،ه٤مين 1987م ،السكقب االقتصادي االجتامعي التطور ادشوه 1?81

 ،1?;3سمػموتُ ،مٜمٔمٛم٦م اًمتحرير اًمٗمٚمسٓمٞمٜمٞم٦م. احلٞمٙمؿ ،أٟمٓمقن 9221م ،العالقات الؾبـاكقة السورية (>1?;3- 1?1م):حم٤موًم٦م شم٘مقيٛمٞم٦م ،أقمامل اعم١ممتر اًمقـمٜمل ،أٟمٓمٚمٞم٤مس ،احلريم٦م اًمث٘م٤مومٞم٦م.
 رزق ،يقٟم٤من ًمبٞم٥م 1999م ،موقف بريطاكقا من الوحدة العربقة دراشة وثائؼقة?1?:;- 1?1م ،سمػموتُ ،مريمز دراؾم٤مت اًمقطمدة اًمٕمرسمٞم٦م.
 اًمزقمبل ،زي٤مد قم٤ميش ،أؾم٤مُم٦م طمسٜمل 9219م ،وثائق مصطػى وهبي التل(عرار) ،إرسمد ،ضم٤مُمٕم٦م اًمػمُمقك.
 ؾمٚمٓم٤من ذوىم٤من إـمرش1959 ،م ،مذكرات شؾطان األضرش ،دُمِمؼ ،اعمٓمبٕم٦ماًمٕمرسمٞم٦م.
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 ؾمٞمػ ،روٓ ،ؾمٕم٤مدة أٟمٓمقن 1999م ،زعق ًام لؾؿستؼبل ،سمػموت ،د .ن. اًمِمٞم٤مب ،ؾمٚمٓم٤من9211 ،م ،شرة حقاة رؤشاء الديوان ادؾؽي اهلاصؿي 1?81م– 8313م ،قمامن ،د.ن.
 اًمّمٚمح ،هالل 1999م ،رياض الصؾح تاريخ رجل وقضقة (-1>?:1?;1م) ،سمػموت ،د.ن.
 قمٚمٞمقي ،ه٤مدي طمسـ 9222م ،االجتاهات الوحدوية دم الػؽر العريب ادرشقي،سمػموتُ ،مريمز دراؾم٤مت اًمقطمدة اًمٕمرسمٞم٦م.
 اًمٕمقادت ،يٕم٘مقب اعمٚمثؿ ،اًمبدوي 1987م ،من أعالم الػؽر واألدب دمفؾسطني ،ط ،9قمامن ،ذيم٦م اًمتقزيع إردٟمٞم٦م.
 همٜم٤ميؿ ،زهػم ،ـمريػ وضمقرج9221 ،م .أخبار ووثائق أردكقة دم صحقػةفؾسطني 1?89م – > 1?8م 9 ،ضمزء ،قمامنُ ،مٙمتب٦م اًمِمب٤مب.
 ىم٤مؾمٛمٞم٦م ،ظمػمي٦م 1975م ،فؾسطني دم مذكرات الؼاوقجي ،ضمزأيـ ،سمػموت،ُمٜمٔمٛم٦م اًمتحرير اًمٗمٚمسٓمٞمٜمٞم٦م.
 اًمٕمٛمد ،ه٤مين 9227م ،أحسن الربط دم تراجم رجاالت السؾط ،قمامن ،اًمبٜمؽإهكم.
 همقاٟمٛم٦م ،يقؾمػ 9212م ،بطوالت اجلقش العريب دم الؼدس وفؾسطني ،قمامن. ــــــــــــ أيام ال تـسى ،األردن دم حرب > 1?:م9228 ،م ،قمامن ،د.ن. ــــــــــــ 1999م ،صػحات من تاريخ األردن احلديث ،أضواء عذالوثائق الزيطاكقة (<1?:م – 1?;8م) ،قمامنٟ ،منم ضمريدة اًمرأي.
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 ــــــــــــ حول احلركة العربقة احلديثة5 ،أضمزاء1951 ،م ،سمػموت ،اعمٓمبٕم٦ماًمٕمٍمي٦م.
 قمٓم٤مهلل ،ؾمٛمػم 1995م ،ضمٜمرآت اًمنمق ،دور العسؽريني األجاكب دم العاملالعريب بني احلربني ،سمػموت ،دار الساقي.
 اًمرياموي1988 ،م ،شفقؾة اجلؿعقة العربقة الػتاة ،قمامن ،دار .جمدٓوي. ضمح٤م ،ؿمٗمٞمؼ 1995م ،معركة مصر لبـان دم عفد االكتداب الػركيس >– 1?1<1?:م ،ضمزأيـ ،ط ،9سمػموت ،د.ن.
 اًمٕمٛمري ،صبحل 1991م ،مقسؾون هناية العفدً ،مٜمدنُ ،مٜمِمقرات ري٤مضاًمريس ًمٚمٙمت٥م واًمٜمنم.
 اًمٕمبقر ،صالح 1989م ،تاريخ لبـان احلديث من خالل عرش رؤشاء،سمػموت ،دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم.
 اًمٕم٘م٤مد ،صالح 1987م ،تؽوين لبـان احلديث ،كدوة بعـوان األزمة الؾبـاكقة:أصوهلا وتطورها وأبعادها ،اًم٘م٤مهرةُ ،مٕمٝمد اًمبحقث واًمدراؾم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م ،دار
همري٥م.
 اًمٕم٤مرف ،قم٤مرف 1956م ،الـؽبة ،كؽبة بقت ادؼدس والػردوس ادػؼود،صٞمدا ،اعمٙمتب٦م اًمٕمٍمي٦م.
 اًمٕمبد ،قم٤مرف 9221م ،لبـان والطائف تؼاضع تارخيي ومسار غر مؽتؿل،سمػموتُ ،مريمز دراؾم٤مت اًمقطمدة اًمٕمرسمٞم٦م.
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 قمٞمد ،قم٤مـمػ وآظمرون9229 ،م ،موشوعة لبـان تاريخ وشقاشة وحضارة بنياألمس والقوم ومن االكتداب إىل االشتؼالل 15 ،ضمزء ،سمػموت ،يم٤مسمرس
ًمٚمٜمنم.
 اًمبٞمٓم٤مر ،قمبد اًمرمحـ  1992م ،تطور الوحدة السورية الؾبـاكقة من كشوباحلرب العادقة الثاكقة ? 1?;3 – 1?9م ،دُمِمؼ ،احت٤مد اًمٙمت٤مب اًمٕمرب.
 اًمٕمدوان ،قمبد احلٚمٞمؿ 9228م ،التعددية السقاشقة دم ادؿؾؽة األردكقة اهلاصؿقة1?>?- 1?81م 9 ،ضمزء ،قمامن ،اًمراي٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع.
 ٟمقار ،قمبد اًمٕمزيز ؾمٚمٞمامن 1979م ،وثائق أشاشقة دم تاريخ لبـان احلديث= 1?83 – 1;1م ،سمػموت ،ضم٤مُمٕم٦م سمػموت اًمٕمرسمٞم٦م.
 قمبد اًمٖمٜمل ،قمبد اًمٕمزيز 1987م ،بحث دم العالقات السورية الؾبـاكقة حتى عام;>?1م ،سمح٨م ُمٜمِمقر ضٛمـ ٟمدوة إزُم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م أصقهل٤م شمٙمقيٜمٝم٤مٟ ،مدوة
سمٕمٜمقان إزُم٦م اًمٚمبٜم٤مٟمٞم٦م :أصقهل٤م وشمٓمقره٤م وأسمٕم٤مده٤مُ ،مٕمٝمد اًمبحقث
واًمدراؾم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م ،اًم٘م٤مهرة ،دار همري٥م.
 أيب قمبد اهلل ،قمبد اهلل 1997م ،تاريخ ادوراكة ومسقحقي الرشق عز العصور، 5أضمزاء ،سمػموت ،دار ُمٚمٗم٤مت.
 احلسلم ،قمبد اهلل سمـ 1979م ،اآلثار الؽامؾة ،سمػموت ،اًمدار اعمتحدة ًمٚمٜمنم. اًمٕمس٤مف ،قمبد اهلل 9219م ،عرار وصعره دم صحقػة األردن ،قمامن ،دار ص٤ميؾًمٚمٜمنم واًمتقزيع.
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 ــــــــــــ ماجد العدوان (1>?:م – <9229 ،)1?:مُ ،مسػمشمف ودوره ذماحلٞم٤مة اًمسٞم٤مؾمٞم٦م إردٟمٞم٦م ،أـمروطم٦م ديمتقراه همػم ُمٜمِمقرة ،اجل٤مُمٕم٦م إردٟمٞم٦م.
قمامن -إردن.
 اًمِمٜم٤مق ،قمبد اعمجٞمد زيد9219 ،م ،تاريخ األردن وحضارته ،قمامن ،وزارةاًمث٘م٤موم٦م.
 ــــــــــــ التاريخ السقايس لؾعالقات األردكقة السورية مـذ االشتؼاللوحتى <=?1م1996 ،م ،قمامن ،جلٜم٦م شم٤مريخ إردن.
 ــــــــــــ اددخل إىل تاريخ األردن وحضارته8339 ،م ،ط ،9قمامن ،د .ن. اًمٙمٞم٤مزم ،قمبد اًمقه٤مب  1979م ،ادوشوعة السقاشقة 12 ،أضمزاء ،سمػموت،اعم١مؾمس٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمدراؾم٤مت واًمٜمنم.
 ظمٚمٞمٗم٦م ،قمّم٤مم يمامل 1985م ،أبحاث دم تاريخ لبـان ادعارص ،سمػموت ،داراجلٞمؾ.
 اًمزاىمقت ،قمٓم٤مهلل  9228م ،أضقاء قمغم اًمثقرة اًمسقري٦م اًمٙمؼمى ،ط ،9دُمِمؼ،ُمٜمِمقرات قمالء اًمديـ.
 ُمره٩م ،قمٗمٞمػ سمٓمرس 1979م ،موشوعة اددن والؼرى الؾبـاكقة ،أقمرف ًمبٜم٤من،سمػموت ،اعمٓمبٕم٦م إهٚمٞم٦م.
 ؿمٕمٞم٥م ،قمكم 9229م ،أكامط العالقة بني األمر عبداهلل وحزب االشتؼاللالعريب ،سمح٨م ُمٜمِمقر ذم أوراق ُمٚمت٘مك قمامن اًمث٘م٤مذم اًمٕم٤مذ ،قمامن ،وزارة
اًمث٘م٤موم٦م.
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 قمكم اعمح٤مومٔم٦م1989 ،م ،تاريخ األردن ادعارص عفد اإلمارة 1?81م –<1?:م ،ط ،9قمامنُ ،مريمز اًمٙمت٤مب إردين.
 ــــــــــــ الػؽر السقايس دم رشق األردن9229 ،م ،قمامن ،وزارة اًمث٘م٤موم٦م. ــــــــــــ تاريخ العالقات األردكقة الزيطاكقة مـذ تلشقس حتى إلغاءادعاهدة 1?;= – 1?81م1979 ،م ،سمػموت ،دار اًمٜمٝم٤مر.
 ــــــــــــ موقف فركسا وأداكقا وإيطالقا من الوحدة العربقة ،شمرمج٦م :ضمبقر،رومٞمؼ 1985م ،سمػموتُ ،مريمز دراؾم٤مت اًمقطمدة اًمٕمرسمٞم٦م.
 قمٛمر ص٤مًمح اًمٕمٛمري9219 ،م ،موقف األردن من احلؾول التي ضرحت لؾؼضقةالػؾسطقـقة < 1?:> – 1?9م ،قمامن ،دار اخلٚمٞم٩م.
 اًمٕمبٞمدي ،قمقين ضمدوع 1991م ،صػحات من حقاة احلاج أمني احلسقـي،اًمزرىم٤مءُ ،مٙمتب٦م اعمٜم٤مر.
 اًمٕمٞم٤مر ،هم٤مًم٥م 1955م ،تاريخ شورية السقايس من االكتداب إىل االكؼالب> 1?;: – 1?1م واإليضاحات السقاشقة وأرسار االكتداب الػركيس،
دُمِمؼُ ،مٓم٤مسمع أؿم٘مر إظمقان.
 قمٞمسك ،همس٤من أمحد  9227م ،العالقات الؾبـاكقة السورية ،سمػموت ،ذيم٦ماعمٓمبققم٤مت ًمٚمٜمنم واًمتقزيع.
 اعمقؾمك ،ؾمٚمٞمامن  ،1959مـقب ادايض ،تاريخ األردن دم الؼرن العرشين ،قمامن،ُمٙمتب٦م اعمحتس٥م.
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 اًمتقيٜمل ،همس٤من 1959م ،مـطق الؼوة أو فؾسػة االكؼالبات دم الرشق العريب،سمػموت ،دار اًمٜمٝم٤مر.
 اخل٤مزن ،ومريد 1996م ،ادقثاق الوضـي الؾبـاين دم أبعاده الداخؾقة واخلارجقةدراشات لبـاكقة مفداة جلوزيف مغقزل ،سمػموت ،دار اًمٜمٝم٤مر.
 اًمٓمراسمٚمز ،ومقاز  9228م ،تاريخ لبـان احلديث من اإلمارة إىل اتػاق الطائف،سمػموت ،ري٤مض اًمريس ًمٚمٜمنم واًمٙمت٥م.
 اخلٓمب٤مء ،ومقزي  9229م ،حسني الطراوكة رئقس ادممترات األردكقة وعضوادجالس الترشيعقة األردكقة ،قمامن ،دار إسمرار.
 ــــــــــــ اًمنمي٘مل ،حمٛمد 1999م ،حقاته وأثاره ،قمامن ،دار اًمٞمٜم٤مسمٞمع. طمٜمل ،ومٞمٚمٞم٥م 1956م ،تاريخ لبـان مـذ أقدم العصور إىل عرصكا احلارض،سمػموت ،دار اًمث٘م٤موم٦م.
 ىمدري ىمٚمٕمجل1955 ،م ،جقل الػداء ،قصة الثورة العربقة الؽزى وهنضةالعرب ،دُمِمؼ ،دار اًمٙم٤مشم٥م اًمٕمريب.
 اًمّمٚمٞمبل ،يمامل 1991م ،تاريخ لبـان احلديث ،ط  ،7سمػموت ،دار اًمٜمٝم٤مر. ــــــــــــ بقوت بؿـازل كثرة ،سمػموت ،دار ٟمقومؾ. ايزٟمؼمغً ،مقرا  1992م ،عدو عدوي الصالت الصفقوكقة الؾبـاكقة مـذ عام ،1?:> – 1?33شمرمج٦م :رىض ؾمٚمامن ،سمػموت ،ذيم٦م اعمٓمبققم٤مت.
 زاُمػمُ ،م٤مئػم 1986م ،الؽقان ادسقحي الؾبـاين بني التصور والواقع ،شمرمج٦م:ؾمٚمٞمؿ وم٤مرس ،سمػموت ،دار اعمروج.
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 جمٛمققم٦م ُمـ اعم١مًمٗملم1997 ،م ،اًمِمٞمخ قسطـطني يـي الشفقد ;>>- 1=1?:م ،صٗمح٦م ُمـ اًمت٤مريخ اًم٘مقُمل اًمٕمريب احلدي٨م ،د.ن.
 ظمريس٤مت ،حمٛمد 9228م ،إردٟمٞمقن والؼضايا الوضـقة والؼومقة دراشة دمادوقف الشعبي > 1?9? – 1?1م ،ط ،9وزارة اًمث٘م٤موم٦م ،قمامن.
 قمبد احلسـ ،حمٛمد الـزعة اإلشالمقة دم صعر حمؿد عيل احلوماين ،رؾم٤مًم٦مُم٤مضمستػم همػم ُمٜمِمقرة ،ضم٤مُمٕم٦م اًم٘مديس يقؾمػ ،سمػموت.
 اًمٕمجٚمقين ،حمٛمد قمكم 1956م ،ذكريايت عن الثورة العربقة الؽزى ،قمامن،ُمٙمتب٦م احلري٦م.
 دروزة ،حمٛمد قمزة 1962م ،اًم٘مْمٞم٦م اًمٗمٚمسٓمٞمٜمٞم٦م ذم خمتٚمػ ُمراطمٚمٝم٤م ،صٞمدا،اعمٙمتب٦م اًمٕمٍمي٦م.
 إهم٤م ،حمٛمد قمكم 1991م ،االجتاهات السقاشقة دم لبـان 1?>8 – 1?83مدراشة عؾؿقة موثؼة مع بقان موقف ادسؾؿني من الؽقان الؾبـاين ،سمػموت،
ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م.
 اًمٕمب٤مدي ،حمٛمد يقٟمس 9229م ،الرحؾة ادؾوكقة لؾرشيف احلسني بن عيل منمؽة إىل عامن والبقعة باخلالفة ،ط ،9قمامن ،دار جمدٓوي.
 قمبٞمدات ،حمٛمقد  1997م ،الدور األردين دم الـضال السوري ،قمامن ،إهٚمٞم٦مًمٚمٜمنم واًمتقزيع.
 اخلقٟمدُ ،مسٕمقد 9221م ،لبـان ادعارص مشفد تارخيي وشقايس عام ،سمػموت،ضمديدة اعمتـ.
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 ــــــــــــ دراشات دم تاريخ لبـان ادعارص 1?19م – 1?:9م1995 ،م.سمػموت ،دار اًمٜمٝمْم٦م.
 ُم١مؾمس٦م ضم٤مئزة قمبد اًمٕمزيز ؾمٕمقد اًمب٤مسمٓملم9228 ،م ،جائزة شعود الباضنيلإلبداع الشعري ،اًمٙمقي٧مُ ،مٕمجؿ اًمب٤مـملم.
 ٟمقارُ ،مٕمـ أسمق 9229م ،تاريخ ادؿؾؽة األردكقة اهلاصؿقة ققام وتطور إمارةرشقي األردن 1?8> – 1?83 ،م ،قمامنُ ،مريمز اًمٙمت٤مب إيم٤مديٛمل.
 ــــــــــــ تاريخ ادؿؾؽة األردكقة اهلاصؿقة ،حروبـا مع إرسائقل 9227 ،م،قمامن ،اًمرأي.
 ضم٤مسمرُ ،مٜمذر حمٛمقد 9219م ،شجل أكا رصقد ضؾقعً ،مٜمدنُ ،م١مؾمس٦م اًمؽماثاًمدرزي.
 ــــــــــــ الرشيط الؾبـاين ادحتلُ ،مسٚمؽ آطمتالل وُمس٤مرات اعمقاضمٝم٦موُمّم٤مئر إه٤مزم1999 ،م ،سمػموتُ ،م١مؾمس٦م اًمدراؾم٤مت اًمٗمٚمسٓمٞمٜمٞم٦م.
 اًمّمقيصُ ،مٜمٕمؿ زيدان 9219م ،زيدان شعقػان الصويص حقاته وصعره،قمامن ،د .ن.
 شم٘مل اًمديـُ ،مٜمػم 1956م ،والدة واشتؼالل ،سمػموت ،دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم. احلٚمقٟ ،م٤مضمل يمريؿ1982 ،م ،حؽام لبـان من  1?83إىل 1?>3م ،سمػموت،ُم١مؾمس٦م ظمٚمٞمٗم٦م ًمٚمٓمب٤مقم٦م.
 ٟمٕمامنٟ ،م٤مضمل 1992م ،ادجؿوعات العرققة وادذهبقة دم العامل العريب ،سمػموت،دار ٟمٕمامن.
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 اًمٜمِم٤مؿمٞمبلٟ ،م٤مس اًمديـ ،من قتل ادؾك عبد اهلل ،ط ،5دار اًمٕمروسم٦م ،قمامن،د.ت.
 اًم٘مسقسٟ ،م٤ميػ ضمقرج 9219مُ ،مذيمرات اًمديمتقر طمٜم٤م ؾمٚمامن الؼسوس;>>1?;9 -1م وكتاباه "كؾامت صحقة" وفوائد ضبقة" وصور عائؾقة
وتذكارية ووثائق أردكقة ،قمامن ،د.ن.
 ُمٙم٤مويٟ ،مجالء ؾمٕمٞمد 9212م ،مرشوع شوريا الؽزى أحد مشاريع الوحدةالعربقة دم الـصف األول من الؼرن العرشين ،سمػموتُ ،مريمز دراؾم٤مت اًمقطمدة
اًمٕمرسمٞم٦م.
 اًمبٕمٞمٜملٟ ،مجٞم٥م 1989م ،رضم٤مل ُمـ سمٚمدي ،سمػموت ،دار اًمرحي٤مين. صدىم٦مٟ ،مجٞم٥م  1998م ،قضقة فؾسطني ،سمػموت ،دار اًمٙم٤مشم٥م اًمٕمريب. دُمِم٘مٞم٦مٟ ،مديؿ 1995م ،حمطات دم حقايت الدبؾوماشقة ذكريات دم السقاشةوالعالقات الدولقة ،سمػموت ،دار اًمٜمٝم٤مر.
 اعمقُمٜملٟ ،مْم٤مل داود1996 ،م ،الرشيف حسني بن عيل واخلالفة ،قمامن،ُمٜمِمقرات جلٜم٦م شم٤مريخ إردن.
 أسمق محدان ،شمٞمسػم 9219م ،بـي معروف دم واحة بـي هاصم ،قمامن ،أزُمٜم٦مًمٚمٜمنم واًمتقزيع.
 ــــــــــــ أغصان األرز دم ربى عامن اجلالقة الؾبـاكقة ،9229 ،قمامن ،أزُمٜم٦مًمٚمٜمنم واًمتقزيع.
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 اًمزقمبل ،أجمد أمحد9229 ،م ،هربرت صؿوئقل وتلشقس إمارة رشقي األردن(1?8; – 1?83م) ،قمامنُ ،مريمز اًمٙمت٤مب إيم٤مديٛمل.
 أٟمدري٤م1971 ،م ،تاريخ الدروز ومترد دمشق ،سمػموت ،اعمٙمتب٦م احلديث٦م ًمٚمٓمب٤مقم٦مواًمٜمنم.
 ؾمٞمؾ ،سم٤مشمريؽ 9221م ،رياض الصؾح والـضال من أجل االشتؼالل العريب،شمرمج٦م :قمز إيقيب ،سمػموت ،اًمدار اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٕمٚمقم.
 سمقؾمٕمٞمد ،ظمٓم٤مر 9229م ،عصبة العؿل الؼومي ودورها دم لبـان وشوريا1?9? -1?99م ،سمػموتُ ،مريمز دراؾم٤مت اًمقطمدة اًمٕمرسمٞم٦م.
 سمٞمْمقن ،أمحد 9211م ،رياض الصؾح دم زماكه ،سمػموت .دار اًمٜمٝم٤مر ًمٚمٜمنم. ُمٚمٙمقن ،ضمؼمان  1997م ،ادؾك عبد اهلل واشتؼالل ادؿؾؽة األردكقة اهلاصؿقة،سمٖمداد ،دار إظمب٤مر.
 ضمريح ،ضمؼمان ؾمٕم٤مدة ،أٟمٓمقن 1989م ،زعق ًام مـذ الوالدة وحتى التلشقس1?98 -1?3:م ،سمػموتُ ،م١مؾمس٦م ومٙمر.
 ــــــــــــ حؼائق عن االشتؼالل أيام راصقا ،سمػموتُ ،مٓم٤مسمع دار اًمٗمـ. ــــــــــــ 1999م ،خمتارات دم الؼومقة االجتامعقة ،سمػموت ،دار ومٙمر. احلج٤مج ،ظمٚمٞمؾ 9221م ،تاريخ األحزاب السقاشقة األردكقة <1?:م – 1?=3م ،قمامن.
 ــــــــــــ التطور التارخيي لؾحقاة الترشيعقة األردكقة 1?;8 – 1?83م،1999م ،قمامن ،اعمريمز اًمٕمريب ًمٚمخدُم٤مت اًمٓمالسمٞم٦م.
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 احلالق ،طمس٤من 1989م ،موقف لبـان من الؼضقة الػؾسطقـقة >– 1?11?;8م ،قمٝمد آٟمتداب اًمٗمرٟمز وقمٝمد آؾمت٘مالل ،سمػموتُ ،مٜمٔمٛم٦م اًمتحرير
اًمٗمٚمسٓمٞمٜمٞم٦م.
 ــــــــــــ 1998م ،من ادقثاق الوضـي الؾبـاين إىل اجلالء >1?:<-1?9م،سمػموت ،د.ن.
 ــــــــــــ فؾسطني دم ادذكرات العربقة والدولقة 1998 ،م ،قمامن ،دارجمدٓوي.
 ــــــــــــ احلالق ،طمس٤من قمكم 1989م ،مذكرات شؾقم عيل شالم (<>>1م– >1?9م) مع دراشة لؾعالقات العثامكقة العربقة ،سمػموت ،اًمدار اجل٤مُمٕمٞم٦م
ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم.
 مح٤مرٟم٦م ،سمٓمرس9222 ،م ،زراع احلقاة تلمالت عسؽري أردين ،قمامن ،دارؾمٜمدسم٤مد.
 احلقت ،سمٞم٤من ٟمقهيض 1981م ،الؼقادات وادمشسات العربقة دم فؾسطني(=1?:>-1?1م) ،سمػموتُ ،م١مؾمس٦م اًمدراؾم٤مت اًمٗمٚمسٓمٞمٜمٞم٦م.
 احلقت ،سمٞم٤من ٟمقهيض1999 :م ،مذكرات عجاج كوهيض ،ؾمتقن قم٤مُم ً٤م ُمعاًم٘م٤مومٚم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ،سمػموت ،دار آؾمت٘مالل ًمٚمدراؾم٤مت واًمٜمنم.
 طمقراين ،أًمؼمت 1997م ،الػؽر العريب ?>=1م – ?1?9م ،سمػموت ،دارٟمقومؾ.
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 احلقراين ،أيمرم9221 :م ،مذكرات أكرم احلوراين (1996 – 1919م)،اًم٘م٤مهرةُ ،مٙمتب٦م ُمدسمقزم.
 اخلقري 1962 ،م ،بشارة خؾقل رئقس مجفورية لبـان :حؼائق لبـاكقة ،صمالصم٦مأضمزاء ،سمػموتُ ،مٜمِمقرات أوراق ًمبٜم٤مٟمٞم٦م.
 اًمده٤مُمِم٦م ،سم٤مؾمؿ  1998م ،مصطػى الغاليقـي ،رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمستػم همػم ُمٜمِمقرة،اجل٤مُمٕم٦م إردٟمٞم٦م ،قمامن -إردن.
 ديٖمقل1989 :م ،مذكرات احلرب ،أرسمٕم٦م أضمزاء ،شمرمج٦م :قمبد اًمٚمٓمٞمػ ذارة،دُمِمؼ ،ـمالس ًمٚمؽممج٦م واًمٜمنم.
 اًمروم٤مقمل ،قمبد اعمٜمٕمؿ9221 ،م ،األمواج ،قمامن ،وزارة اًمث٘م٤موم٦م. اًمزريمكم ،ظمػم اًمديـ 1969م ،موشوعة األعالم 8 ،جمٚمدات ،سمػموت ،داراًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم.
 ــــــــــــ 1999م ،ما رأيت وما شؿعت ،اًم٘م٤مهرة ،اعمٓمبٕم٦م اًمٕمرسمٞم٦م. ــــــــــــ قم٤مُم٤من ذم قمامن1995 ،م ،مذكرات عامني دم عاصؿة رشقاألردن ،اًم٘م٤مهرة ،اعمٓمبٕم٦م اًمٕمرسمٞم٦م.
 زقمٞمؽم ،أيمرم1982 :م ،احلركة الوضـقة الػؾسطقـقة (1999 – 1995م)،يقُمٞم٤مت أيمرم زقمٞمؽم ،سمػموت ،اعم١مؾمس٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمدراؾم٤مت واًمٜمنم.
 زي٤مدة ،سمٞم٤مر 1969م ،اًمت٤مريخ اًمدسمٚمقُم٤مد ٓؾمت٘مالل ًمبٜم٤من ،سمػموت ،اعمٓم٤مسمعإهكم.
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 ؾمقٟمٞمف ،سمػمؾمقن 9211م ،مفؿة الؽوكت بركادوت عام > 1?:م الوشاضةواالعتدال ،شمرمج٦م :زيد قمٞم٤مدات ،حمٛمد اعمّم٤محل٦م ،قمامن ،اجل٤مُمٕم٦م إردٟمٞم٦م.
 اًمِم٤مقمر ،مج٤مل 1987م ،شقايس يتذكر ،جتربة العؿل السقايسً ،مٜمدن ،ري٤مضاًمريس ًمٚمٙمت٥م واًمٜمنم.
 ــــــــــــ 9229م ،دفاتر العؿر ،أوراق ُمـ رطمٚم٦م احلٞم٤مة واًمسٞم٤مؾم٦م ،قمامن،دار ؾمٜمدسم٤مد ًمٚمٜمنم.
 ؿماليؿ ،أذم 9219م ،إرسائقل وفؾسطني ،إعادة تؼققم ومراجعة ودحضوتؼققم ،شمرمج٦م :حمٛمد ي٤مهمل ،سمػموت ،اعم١مؾمس٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمدراؾم٤مت واًمٜمنم.
 ؿمٝم٤مب ،أؾم٤مُم٦م 1988م ،صحقػة اجلزيرة ودورها دم احلقاة األدبقة األردكقة?1?:; – 1?19م ،قمامن ،وزارة اًمث٘م٤موم٦م.
 اًمّمٚمح ،شم٘مل اًمديـ 1992م ،دم الؼومقة واحلؽم ،سمػموت ،دار اًمٜمٝم٤مر. اًمّمٚمح ،ؾم٤مُمل 9229م ،لبـان العبث السقايس وادصر ادجفول ،ط،9سمػموت .دار اًمٜمٝم٤مر ًمٚمٜمنم.
 ـمريػ ،ضمقرج ،همٜم٤ميؿ ،وزهػم 9221م ،أخبار ووثائق أردكقة دم صحقػةفؾسطني (1?8>-1?89م) ،ضمزأيـ ،قمامنُ ،مٙمتب٦م اًمِمب٤مب.
 فمبٞم٤من ،شمٞمسػم 1999م ،ادؾك عبد اهلل كام عرفته ،قمامن. قمثامن ،طمسـ ،ص٤مًمح أمحد 1995م ،رجاالت مع ادؾك عبد اهلل ممشسادؿؾؽة األردكقة اهلاصؿقة ،قمامن ،وزارة اًمث٘م٤موم٦م.
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 اًمٕمجٚمقين ،حمٛمد قمكم1956 ،م ،ذكريايت عن الثورة العربقة الؽزى ،قمامن،ُمٙمتب٦م احلري٦م.
 اًمٕمجٛمل ،أمحد قمبده9225 ،م ،البؼاع بني لبـان وشورية > 1?9< – 1?1م،أـمروطم٦م ديمتقراه همػم ُمٜمِمقرة ،ضم٤مُمٕم٦م دُمِمؼ ،دُمِمؼ ،ؾمقري٤م.
 اًمٕمرُمقـمل ،قمٛمر حمٛمد ٟمزال9219 ،م ،مذكرات الؾواء حؽؿت مفقار مديراألمن العام األشبق ،قمامن ،د .ن.
 قمز اًمديـ ،طمٚمٞمؿ1999 ،م ،تؾك األيام مذكرات وذكريات 5 ،أضمزاء ،سمػموت،دار إوم٤مق اجلديدة،
 اًمٕمٗمٞمػ ،أمحد 9226م ،ادؾك عبد اهلل وقضقة الوحدة السورية ،قمامن ،دارضمرير ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم.
 اًمٕمالوٟم٦م ،أمحد  1998م ،ذيل األعالم ،قاموس ألصفر الرجال والـساء منالعرب وادسترشقني وادستعربني ،ضمدة ،دار اعمٜم٤مرة.
 همري٥م ،طمسـ خ9222 .م ،كحو تايخ فؽري شقايس لشقعة لبـان ،سمػموت ،داراًمٙمٜمقز إدسمٞم٦م.
 ىم٤مؾمٛمٞم٦م ،ظمػمي٦م 9229م ،مذكرات عوين عبد اهلادي ،سمػموتُ ،مريمز دراؾم٤متاًمقطمدة اًمٕمرسمٞم٦م.
 يمٚمقب ،ضمقن 1986م ،قصة اجلقش العريب ،ترمجة :أمحد قمقيدي اًمٕمب٤مدي،قمامن ،اًمدار اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٜمنم.

956

 اًمٙمقومحل ،إسمراهٞمؿ9229 ،م ،صعر عبد ادـعم الرفاعي ،قمامن ،اًمنميم٦م اجلديدةًمٚمٓمب٤مقم٦م.
 اعمج٤مزم ،هزاع 1962 ،م ،مذكرايت ،قمامن ،د.ن. اعمٖمٞمض ،شمريمل رضم٤م 1982م ،احلركة الشعرية دم بالط ادؾك عبد اهلل 1?81م– >1?:م ،قمامن ،وزارة اًمث٘م٤موم٦م.
 اعمٚمٙم٤موي ،طمٜم٤من 9221م ،التاريخ االجتامعي دديـة عامن 1?:=- 1?81م،أـمروطم٦م ديمتقراه همػم ُمٜمِمقرة ،اجل٤مُمٕم٦م إردٟمٞم٦م ،قمامن -إردن.
 اعمٞم٤مطمل ،طمٙمٛم٧م 9226م ،العالقات السقاشقة السورية األردكقة >– 1?1;1?8م ،رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمستػم همػم ُمٜمِمقرة ،اجل٤مُمٕم٦م اعمستٜمٍمي٦م ،سمٖمداد -اًمٕمراق.
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