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  بتهريب أسلحة" حماس"تصريح للناطق الرسمي باسم احلكومة األردنية يتهم فيه حركة 
  إىل األردن، ويقرر تأجيل زيارة وزير الشؤون اخلارجية الفلسطيني،

  حممود الزهار، إىل إشعار آخر
  .18/4/2006عمّان، 

   
  

وكانت احلكومة األردنية قد .. اجلديدةحرصت احلكومة األردنية على إقامة عالقات طيبة مع احلكومة الفلسطينية 
بأغلبية املقاعد باجمللس التشريعي " حماس"أعلنت ومنذ إجراء االنتخابات التشريعية الفلسطينية وفوز حركة 

املنتخب أنها تنتظر تشكيل احلكومة واالطالع على برنامج عملها يف ظل استحقاقات املرحلة وضرورة النظر بعين 
وكان موقف . الفلسطيني وطموحاته املشروعة بإقامة دولته املستقلة على ترابه الوطني االهتمام حلقوق الشعب

وقامت احلكومة بتهنئة . احلكومة األردنية يعبر بكل الوضوح والصراحة عن احترام األردن خليار الشعب الفلسطيني
لفلسطيني فور تشكيل بفوزها باالنتخابات التشريعية ووجهت رسالة تهنئة لرئيس الوزراء ا" حماس"حركة 

احلكومة وتسلمها مسؤولياتها حيث أكدت احلكومة األردنية على تطلعها لتطوير العالقات الوطيدة القائمة أصالً 
مع السلطة الوطنية الفلسطينية من خالل تعاملها أيضاً مع احلكومة الفلسطينية اجلديدة بما يخدم تطلعات وأهداف 

و مؤسف أنه وبالتزامن مع هذه التوجهات اإليجابية لدى احلكومة األردنية ومما ه. وطموحات الشعب الفلسطيني
إلدخال أسلحة خمتلفة وتخزينها " حماس"فقد رصدت األجهزة األمنية عدة حماوالت من قبل عناصر من حركة 

وتم بالفعل ضبط هذه األسلحة مؤخراً وهي يف غاية اخلطورة حيث شملت صواريخ . على الساحة األردنية
على الساحة " حماس"كما رصدت األجهزة األمنية نشاطات لعدد من عناصر حركة . تفجرات وأسلحة رشاشةوم

األردنية وعلى مراحل خمتلفة كان من ضمنها القيام بإجراء استطالعات لعدد من األهداف احليوية يف عمّان 
الفلسطينية ومع  - عالقات األردنية إن احلكومة األردنية ترى أن هذه املمارسات تتناقض مع صلب ال. ومدن أُخرى

التأكيدات اإليجابية اخملتلفة التي صدرت عن احلكومة الفلسطينية اجلديدة والتي أشارت إىل توجهاتها بعدم 
. استخدام الساحة األردنية ألي أغراض أو أهداف تمس األمن األردين وعدم تدخلها يف الشؤون الداخلية األردنية

عبر عن أسفها الشديد لهذه املمارسات فإنها تؤكد بشكل مطلق على عمق العالقة مع الشعب واحلكومة األردنية إذ ت
الفلسطيني والسلطة الفلسطينية وترى أن هذه املمارسات ال تخدم هذه العالقة وال تخدم املصلحة العليا للشعب 

  .الفلسطيني وقضيته التي يعتبر دعم األردن لها من ثوابته السياسية التاريخية
قال الناطق الرسمي أنه يف ضوء هذه التطورات األخيرة والتي تعتبرها احلكومة دليالً على استخدام حركة و
فقد تقرر تأجيل زيارة السيد حممود الزهار والتي كانت مقررة .. للغتين خمتلفتين يف التعامل مع األردن" حماس"

  .اليوم إىل إشعار آخر
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وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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