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التقدمي
حول  نقاش  حلقيت  األردن  يف  األوسط  الشرق  دراسات  مركز  عقد 
توجهات احلكومة األردنية اجلديدة باالنفتاح واحلوار مع احلركة اإلسالمية 
يف األردن وحركة محاس يف فلسطني، وذلك يومي 24 و30 آب/ أغسطس 
مع  احلوار  األوىل  احللقة  تناولت  وقد  عمان،  املركز يف  مقر  2008م يف 

احلركة اإلسالمية، فيما تناولت الثانية احلوار مع حركة محاس.
واإلعالميني  والباحثني  السياسيني  من  خنبة  احللقتني  يف  شارك  وقد 
الذين قيموا اخلطوة وحللوا دوافعها وظروفها، وقدموا رؤاهم  األردنيني، 
حول جدول أعماهلا وآفاقها املستقبلية، إذ حظيت خطوة احلكومة األردنية 
هبذا االنفتاح بترحيب شديد، عّده بعض املراقبني أساسيا حلفظ أمن األردن 
ظرفية،  بتحوالت  تتعلق  تكتيكية  خطوة  آخرون  عّده  فيما  ومصاحله، 
ودعا اجلميع إىل تأصيل هذه العالقة بني النظام السياسي األردين واحلركة 
اإلسالمية وحركة محاس، ومحايتها خدمة للمصاحل العليا لألردن وللقضية 

الفلسطينية.
ونظرا ملا ميثله هذا التحول من أمهية لدى الشعب األردين، كما هو لدى 
الشعب الفلسطيين، فقد اهتم املركز بنشر وقائع هاتني احللقتني يف هذا الكتاب 
ليكون مدخال للتفكري االستراتيجي األردين احلكومي، واألردين اإلسالمي، 
الفلسطيين على حد سواء، وقد حرصنا يف هذا الكتاب على  واحلمساوي 
تقدمي وجهات نظر الزمالء وحتليالهتم كما عرضوها يف احللقة دون تدخل 
خمالفا  أو  البحث  موضوع  على  أو خروجا  لغوية  ما كان صياغة  إال  فيها 
ألعراف النشر وقوانينه أو ما تعلق بقضايا شخصية، ما جيعل هذا الكتاب 

يعكس رؤية مهمة ِلَطْيف واسع من النخبة األردنية مبختلف تراكيبها.
املدير العام 
جواد احلمد
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املقدمة
استراتيجيا، شكلت احلركة اإلسالمية يف األردن عامال أساسيا من 
عوامل االستقرار السياسي يف اململكة األردنية اهلامشية، وقد تضافر هذا 
العامل دومًا مع مصلحة احلكم يف منعطفات وأزمات عدة مرت هبا 
اململكة، وشكلت صمام األمن االجتماعي للمملكة، سواء على صعيد 
رعايتها االجتماعية للفقراء واحملتاجني، وإشرافها على مؤسسات صحية 
التحصني  صعيد  على  أو  االحتياجات،  لتلبية  احلكومة  جهود  تكّمل 
الفكري والتربوي، الذي تقوم به يف أحناء اململكة، إضافة إىل دورها يف 
إحباط االنقالب اليساري عام �1�5م، ومنعها لثورة اخلبز )انتفاضة 
الراحل  امللك  دفع  الذي  وهو  �1�8م،  عام  التفاقم  من  اجلنوب( 
واشنطن عام 1��3م،:  له يف  ليقول، يف حماضرة  بن طالل  احلسني 
أمتىن  راشدة،  إسالمية  حركة  ولدينا  ديين،  تطرف  األردن  يف  »ليس 
أن تكون احلركات يف الدول العربية األخرى على هنجها«، وكذلك 
فيما عرف  االضطرابات  إزاء  ملوقفها  تقديره  متلفز  ليعلن يف خطاب 

بثورة اخلبز.
وشكلت القضية الفلسطينية وتداعياهتا املختلفة أيضا عاماًل أساسيًا 
يف تشكيل سياسة اململكة اخلارجية وحتالفاهتا الداخلية، وظل األردن 
يف بؤرة أحداث القضية املختلفة، رغم عشرات االنعطافات اليت مرت 
هبا القضية وعالقاته بقياداهتا التارخيية املتتابعة، مما شكل لألردن دورًا 
متعددًا يف التعامل معها، ولئن اختذ األردن قرار فك االرتباط بالضفة 
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ُبّدًا من املشاركة يف التعامل مع  الغربية عام 1�88م غري أنه مل جيد 
أن  ذلكم  متعددة،  والعتبارات  خمتلفة،  بأشكال  وتداعياهتا  القضية 
قضية  منه  أكثر  أردنيًا  وطنيًا  شأنا  الفلسطينية  القضية  يعترب  األردن 

سياسة خارجية.
ومرحليًا، شهدت السنوات األخرية )2003-2008م( حتوالت 
وشهدت  ونفوذها،  األردنية  اإلسالمية  احلركة  قوة  يف  دراماتيكية 
كذلك تباينًا أوسع بينها وبني مواقف احلكومة األردنية وسياساهتا إزاء 
القضايا الكربى الوطنية واإلقليمية، خصوصًا فيما يتعلق بعملية السالم 
التوترات  مع إسرائيل، واالحتالل األمريكي للعراق، مما أوجد بعض 
الباردة بينهما، خصوصًا  بني الطرفني، رمبا وصلت إىل حد املواجهة 
بعد قرار احلكومة بالسيطرة على مجعية املركز اإلسالمي عام 2006م، 
ومن قبلها دعم احلكومة لتوجهات ختليص جامعة الزرقاء األهلية من 
سيطرة احلركة عام 2006م أيضا، وإبعاد قادة حركة محاس األردنيني 
إىل خارج اململكة عام ���1م، ناهيك عن شكوى احلركة اإلسالمية 
العليا يف  العام، ويف املناصب  من االستهداف مبنع اخلطباء والتوظيف 

املؤسسات احلكومية لكوادرها وقياداهتا.
ورغم جناح الطرفني يف منع تفاقم هذه األزمات، إىل درجة هتديد 
الثقة،  وعدم  التوتر  من  كثري  شاهبا  العالقة  أن  غري  اململكة،  استقرار 
إىل حّد التدخل بقوانني وإجراءات عملية ملنع تقدم احلركة اإلسالمية 
الربملان، ويف حماولة لتحجيم نفوذها  البلديات أو  انتخابيا، سواء عرب 
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وتأييدها يف الشارع. لكن األخطاء اليت وقعت فيها احلكومات املتعاقبة 
للحركة اإلسالمية شعبيًا وإقليميًا،  أدت إىل حتقيق مكاسب متزايدة 
خصوصًا أهنا تضافرت مع جناحات حركة محاس على الصعيد نفسه 
يف قطاع غزة والضفة الغربية، يف األعوام 2006 و�200م، وهو ما 

أربك سياسة احلكومة جتاه احلركة اإلسالمية لفترة من الزمن.
وعلى صعيد آخر فقد شهدت الساحة الفلسطينية الداخلية حتواًل 
استراتيجيًا كبريًا بسيطرة حركة محاس على برملان السلطة الفلسطينية 
وحكومتها يف االنتخابات الربملانية عام 2006م، وجناحها يف حتجيم 
نفوذ حركة فتح، وكذلك جناحها سابقًا- وبعد السيطرة- على تعطيل 
عملية السالم، ومنع التوصل إىل اتفاق مع إسرائيل ال يناسب برناجمها 
بإسرائيل، وهو ما تسبب  التنازل وعدم االعتراف  القائم على رفض 
بإشكاالت لسياسة اململكة إزاء القضية سياسيًا وإزاء مكوناهتا الداخلية 
يف ظل رهاناهتا السابقة كليًا على حركة فتح طرفا شريكا يف ترسيم 
العالقة بني فلسطني املستقبل واألردن، وإبرام اتفاق سالم مع إسرائيل، 
ال يكون على حساب األردن، فيما عرف بالوطن البديل، عرب إقامة 

دولة فلسطينية مستقلة يف فلسطني.
اجلديد،  املتغري  حبركة  التنبؤ  عن  عجزًا  األردنية  القراءة  وسجلت 
فراحت اململكة تزيد من حتالفها ودعمها للفريق اخلاسر يف االنتخابات 
اجلديدة،  احلكومة  مع  املفترضة  عالقاهتا  حساب  على  الفلسطينية، 
بزعامة حركة محاس. ورغم الفشل الذي أبدته حماوالت حركة فتح 



12

للقضاء على نفوذ محاس وقوهتا يف الضفة والقطاع، غري أن احلكومة 
على عامني ونصف  يزيد  ملا  التحول  هذا  على  تراهن  األردنية ظلت 

العام، أي حىت حزيران/ يونيو 2008م.
لكن قراءة التحول األخري يف سياسات اململكة إزاء التعامل مع حركة 
محاس واحلركة اإلسالمية يف األردن رمبا يشكل فرصة جديدة إلعادة 
تنظيم الوضع الداخلي للمملكة ولدور األردن اإلقليمي، متسلحا بقوى 
له محاية شعبية  ما يشكل  األردن وفلسطني،  باطراد يف  تتقدم  شعبية 

ويقّوي موقفه يف عالقاته اإلقليمية والدولية.

احملرر
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الفصل األول: عالقة األردن وحركة حامس

الفصل األول 
عالقة األردن وحركة محاس

الفرص والتحديات* 
املقدمة

لألردن  اإلقليمي  الدور  مالمح  تقليديا  الفلسطينية  القضية  تشكل 
يف الشرق األوسط، ويف منظومة السياسات الدولية جتاه املنطقة، وقد 
منذ  متعددة  بأشكال  القضية  مبخرجات  مبكرا  األردن  مصري  ارتبط 
بداياهتا، ولذلك فإنه من الطبيعي أن ينطلق تفكري األردن بإعادة تنظيم 
دوره اإلقليمي وأن يستند إىل سياساته جتاه القضية الفلسطينية ألسباب 

وعوامل ودوافع خمتلفة.
شهدت األشهر الثالثة املاضية )7.6.5/ 2008م( تشكاًل جديدًا 
املنطقة،  مستقبل  ديناميكيات رسم  واخنراطه يف  املمانعة،  لواقع حمور 

    د. أمحد الشناق/ أمني عام احلزب الوطين الدستوري، أ. جواد احلمد/ مدير *   املشاركون:
قسم  نعريات/رئيس  رائد  د.  احللقة،  مدير   – األوسط  الشرق  دراسات  مركز 
العلوم السياسية يف جامعة النجاح/ نابلس، د. صربي مسرية/حملل سياسي- أستاذ 
العلوم السياسية، د. عزام التميمي/ مدير معهد الفكر السياسي اإلسالمي–لندن، 
م.عزام اهلنيدي/ نائب يف الربملان األردين، د. عصام ملكاوي/ باحث استراتيجي/ 
كلية الدفاع الوطين، أ. فايز الشخاترة/ ناشط سياسي، أ. موسى احلديد/ باحث 
استراتيجي- لواء ركن- كلية الدفاع الوطين، أ. ناهض حتر/ كاتب صحفي يف 
العربي يف  القسم  الزرو/ كاتب وباحث ورئيس  نواف  أ.  اليوم،  العرب  جريدة 

صحيفة الدستور األردنية.



16
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املقاومة واملمانعة، كما  تيارات  وشهدت هتدئة أمريكية وأوروبية مع 
شهدت انفتاحا عربيًا ودوليًا على حركات املقاومة، وعلى مشاركتها 
يف رسم مستقبل املنطقة وتفاصيلها، مثلما مت يف اتفاق الدوحة بشأن 
لبنان عام 2008م. وحتقق أيضا الفشل املريع للعدوان اإلسرائيلي أمام 
ضربات املقاومة، وحتقق عجزها عن زعزعة حكومة محاس يف قطاع 
غزة، عرب االجتياح والفشل املتواصل، وأثبتت محاس قدرة فائقة على 
وعلى  ويزيد،  كامل  عام  ملدة  غزة  قطاع  يف  احلصار  حتت  الصمود 

مواجهة تداعيات حرب االستئصال يف الضفة الغربية للفترة ذاهتا.
ويف ظل فشل حركة فتح يف إجناز املهمة اليت وعدت هبا األردن 
وغريها إلسقاط حركة محاس خالل ثالثة أشهر، تكررت ألكثر من 
عشر مرات، ومل يكن حليفها يف كل هذه املراحل إال الفشل، ما جعل 
من حركة محاس طرفًا عصيًا أكثر من السابق، وهو أحد العوامل اليت 
ساعدت على فشل عملية السالم، واملفاوضات الفلسطينية-اإلسرائيلية، 
بالتوصل إىل حل هنائي للقضية، مبا يف ذلك مسألتا الالجئني والقدس 
التوقعات-  ظل  يف  مباشرة، خصوصًا  أردنية  مصاحل  تشكالن  اللتان 
الالجئني  قضية  حلل  ومقترحات  توجهات  عن  املعلومات-  ورمبا 
والدولة املستقلة على حساب األردن، فيما عرف باخليار األردين أو 
غريه، األمر الذي أصبح يهدد األمن الوطين األردين، وسوف يتسبب- 
حال جناحه- بإخراج األردن من املشهد اإلقليمي طرفا رئيسا والعبا 
مهما. ويف ظل انفراط عقد حمور قوى االعتدال العريب يف التعامل مع 
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الفصل األول: عالقة األردن وحركة حامس

هذه املتغريات، حيث اختذت كل دولة من هذا احملور سياساهتا بشكل 
مستقل، ومن منطلقات وطنية حملية، سواء يف تعاملها مع حمور املمانعة 
وقوى املقاومة، -مبا يف ذلك إيران- أو يف تعاملها مع الواليات املتحدة 

األمريكية وإسرائيل.
كل هذه املعطيات فرضت وتفرض على صانع القرار األردين إعادة 
قراءة اخلرائط السياسية يف املنطقة، والعمل على إعادة تنظيم عالقاته ودوره 
احلركة  نفوذ  تنامي  ظل  الداخلية، يف  احلسابات  وزن  وتزايد  اإلقليمي، 

اإلسالمية، ومتاسكها يف حال الفشل يف السياسات اخلارجية أيضًا.
 ولذلك بادر األردن إىل دعوة حركة محاس، الالعب الرئيسي يف 
الساحة الفلسطينية، ووليد احلركة اإلسالمية وحليفاهتا يف األردن، إىل 
بعد  بينهما،  توترت  اليت  العالقة  وتنظيم  ترتيب  مفتوح إلعادة  حوار 
األردن،  احلركة يف  قادة  وإبعاد  باعتقال  األردنية،  احلكومة  إجراءات 
وإغالق مكاتبها يف أغسطس عام 1999م، ورغم استمرار االتصاالت 
بني الطرفني طوال هذه املدة- حسب مصادر مطلعة-، وتفاقم اجلو 
اإلعالمي بينهما بني فينة وأخرى، غري أن العالقة مل تنقطع، ومل تتقدم 
أيضا منذ ذلك الوقت، ولكن قوة محاس املتصاعدة جعلت العالقة معها 
ورقًة مهمًة يف بلورة األدوار اإلقليمية لألطراف العربية، تستفيد منها كل 
من سوريا ومصر وقطر وغريها، كما أهنا مفتاح مهم لألدوار الدولية 
يف الشرق األوسط؛ إذ سعت أكثر من أربع عشرة دولة أوروبية، إضافة 
إسرائيل  خمتلفة، وسعت  مبستويات  معها  روسيا، إلجياد عالقات  إىل 
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وعدد من قياداهتا، وكذلك الواليات املتحدة، إىل بناء تواصل ما معها، 
ولو عرب مؤسسات وشخصيات اجملتمع املدين يف احلد األدىن، فلماذا 

يفّرط األردن بعالقاته مع محاس، ومن أجل من؟ ومن أجل ماذا؟ 
من هذه املنطلقات، ورمبا من غريها أيضا، انطلق احلوار بني األردن 
وحركة محاس، وتفيد املعلومات املوثوقة من مصادر مقربة من الطرفني، 
لبحث  2008/7/21م  يف  األوىل  اجلولة  منذ  انتقلت  احلوارات  بأن 
الطرفان  وشرع  بينهما،  املستقبلية  العالقة  وعناوين  األساسية  املسائل 
الثقة بينهما، وهو ما  بتسوية امللفات العالقة، من أجل الشروع ببناء 
عرب عنه الطرفان بوضوح، ومل يتشكل بعد انطباع واضح عن املدى 
الذي ميكن لألردن أو محاس أن يذهبا إليه لبناء هذه العالقة، بوصف 
اللقاءات األوىل مرحلة استكشاف للطرفني، وذلك رغم انعقاد ثالثة 

لقاءات يف أقل من ثالثة أسابيع بينهما.
تؤكد  محاس  وحركة  األردن  يف  اإلسالمية  احلركة  مصادر  لكن 
أن مثة استعدادا لدى محاس من حيث املبدأ للذهاب هبذه العالقة إىل 
حد العالقة االستراتيجية، ال سيما إذا كانت احلكومة األردنية وصانع 
القرار على استعداد للوصول إىل هذا املدى مثلما أبدى القيادي األردين 
الذي َرَأس وفد اململكة يف احلوار- حسب مصادر محاس-. وشهدت 
اللقاء األول خطوات بناء ثقة جادة من الطرفني،  األسابيع اليت تلت 
وعلى األخص من جانب اململكة، وشعرت أوساط محاس بأن مثة تغريا 
أبدت  فيما  وتصرحياهتم،  قادة محاس  مصادر  وجادا، حسب  حقيقيا 
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أوساط أردنية ترحيبها بتجاوب محاس مع متطلبات األمن األردين من 
جهة، وحرصها على مواجهة التحديات اليت تواجه األردن فيما يتعلق 
لبلورة  التوجه  على  ساعد  ما  وهو  أخرى،  جهة  من  البديل  بالوطن 
أن  يتوقع  والذي  التعبري-،  جاز  إن  »التحالف«-  هذا  مثل  تفاصيل 

يتبلور قبل هناية العام 2008م حسب تقديرات بعض املراقبني.
محاس  حركة  مع  األردين  التواصل  يف  التطورات  هذه  استفزت 
منظمة  حلفاء  وبعَض  املناهضة،  األردنية  التوجهات  بعَض  وتطوراته 
ورئيس  فتح،  واستفزت كذلك حركة  األردنية،  الساحة  التحرير يف 
السلطة الذي أبدى امتعاضه وختوفاته من نتائج هذه االتصاالت، فيما 
مل تبد الواليات املتحدة وإسرائيل ردود فعل علنية، إذ يعتقد املراقبون 
أهنما ينتظران أبرز النتائج اليت ميكن التوصل إليها الختاذ املوقف، وقد 
يعتمد ذلك على قدرة األردن على حتقيق اختراقات حقيقية يف هذه 
هبذا  التحرك  يف  السيادي  حقه  على  إصراره  ويف  جهة،  من  العالقة 
اهلامش اإلقليمي من جهة أخرى، ويف حقه يف اختاذ دور إقليمي مهم 
يف القضية الفلسطينية من جهة ثالثة، وهو ما ال تنكره أي من إسرائيل 
والواليات املتحدة على األردن، خصوصًا أنه سبق وأن قام األردن ببناء 
مثل هذه العالقة يف عهد امللك الراحل احلسني بن طالل عام 1991م 

مع حركة محاس واليت استمرت ألكثر من مثاين سنوات.
بلورة عالقة جديدة  النجاح يف  إىل رجحان كفة  التوقعات  تشري 
اللقاءات  يف  طرحت  اليت  املسائل  تتجاوز  محاس  حركة  مع  بالفعل 
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األوىل من جهة، وتتجاوز أسس العالقة السابقة عام 1991م من جهة 
أخرى، لتصل إىل بلورة سياسات مشتركة حلماية األردن من مشروع 
الوطن البديل، ويف الوقت نفسه محاية القدس وحق العودة الفلسطيين، 
محاس،  حركة  عن  واالقتصادي  السياسي  احلصار  لتخفيف  والسعي 
ورمبا دعم تقدمها دوليًا كحركة سياسية معتدلة ال تستخدم املقاومة 
اختراقًا مهمًا يف  العالقة  إال ضد االحتالل، كما قد حتقق مثل هذه 
حتجيم توجهات االستئصاليني يف أجهزة األمن الفلسطينية ضد حركة 

محاس يف الضفة الغربية.
وعلى صعيد آخر فان بناء هذه العالقة سوف جيعل من األردن دولة 
إقليمية رئيسية مهمة، ال ميكن جتاوزها، ويفّعل دورها يف التوصل إىل 
انسحاب إسرائيلي من األراضي الفلسطينية احملتلة، ويساعد على فرض 
األمر  وفتح،  محاس  حركيت  مبشاركة  فيها  املستقلة  الفلسطينية  الدولة 
الذي يضمن سقوط نظرية الوطن البديل، والترانسفري واخليار األردين!

ويذكر أن أهم املكاسب واملصاحل املتبادلة اليت يرجوها الطرفان من 
هذه العالقة تتمحور حول ما يلي:

محاية األردن وكيانه واستقالله من مشروع الوطن البديل، أو   .1
مما يسمى باخليار األردين لتصفية القضية الفلسطينية.

محاية مصاحل األردن يف الضفة الغربية ودوره يف القضية الفلسطينية.  .2
محاية احلق العريب يف القدس وحق العودة الفلسطيين، واستعادهتما.  .3
قيام الدولة الفلسطينية املستقلة يف الضفة والقطاع وعاصمتها القدس.  .4
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حركة  على  املفروض  واالقتصادي  السياسي  احلصار  ختفيف   .5
محاس، ورمبا إهناؤه.

السياسي  االستقرار  حفظ  على  تساعد  توافقية  حالة  تشكيل   .6
واالجتماعي يف اململكة جبوانبه املختلفة.

دعم الشرعية العربية حلركة محاس، خاصة وهي يف احلكم يف السلطة.  .7
تفعيل دور األردن اإلقليمي، ويف السياسات الدولية جتاه املنطقة.  .8

ويتناول هذا الفصل زوايا خمتلفة هلذا املوضوع الذي يؤثر على أمن 
األردن واستقراره، ويؤثر على مصاحل الشعب الفلسطيين، وهو عالقة 
األردن حبركة محاس، واليت أخذت مناحي خمتلفة على مدار ستة عشر 
على  النقاط  من وضع  فيها  نتمكن  لعلنا  )1992م-2008م(،  عاما 
احلروف لعالقة صحية متوقعة يف املرحلة املقبلة. ويشمل الفصل ستة 

حماور، هي:
الوضع  على  تؤثر  اليت  واحمللية  واإلقليمية  الدولية  التحوالت   .1

االستراتيجي لكل من األردن وفلسطني
تزايد أمهية ونفوذ حركة محاس يف الضفة الغربية وقطاع غزة  .2

محاس واألردن، احلاجة والدور املتبادلني  .3
محاس واألردن، الفرص والتحديات  .4

محاس واألردن، نقاط االتفاق واالختالف  .5
حمددات وسيناريوهات العالقة احملتملة   .6
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* د. صربي ُسمرية، حملل سياسي، وأستاذ العلوم السياسية

احملور األول 
التحوالت الدولية واإلقليمية واحمللية املؤثرة 

استراتيجيا على وضع األردن وفلسطني* 
إن حماولة رصد أهم التحوالت الدولية واإلقليمية واحمللية اليت تؤثر 
على الوضع االستراتيجي لألردن وفلسطني وحتليلها هي حماولة حتتاج 
وغري  املباشرة  العالقة  ذات  التحوالت  أهم  على  الشديد  التركيز  إىل 
املباشرة بعيدًا عن الشرح التفصيلي لكل ما يتعلق هبذه التحوالت، بل 
يتعلق  التحوالت، ومبا  االستراتيجية هلذه  البعد واألمهية  بالتركيز على 
باألردن وفلسطني حتديدًا، جمتمعني ومنفردين، ومبا يتعلق باستراتيجيات 
الرصد  وسريكز  البلدين.  كال  يف  واملؤثرين  القرار  صّناع  وتوجهات 
املستقبل  استشراف  وعلى  السابقة،  القليلة  السنوات  على  والتحليل 
القريب القادم، ويسعى التحليل إىل االلتزام باملوضوعية واملنهجية واملهنية 
املنطقية من رؤية ملتزمة باملصاحل العليا لألمة ولألردن وفلسطني بعيدًا 

عن املواقف والرؤى اخلاصة بأي صانع قرار أو العب على الساحة.

أهم التحوالت الدولية 
رغم استمرار القطبية الدولية األمريكية األحادية يف توجيه األحداث 
والسياسات العاملية، إال أن أمريكا تواجه صعوبة يف منع صعود أقطاب 
قدمية/ جديدة، أو كبح مجاح حماوالهتا يف تعدي القطبية األمريكية على 
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والعسكرية، كما حيدث كأمثلة يف  والسياسية  االقتصادية  املستويات 
الصعود الصيين والروسي.

وهكذا جتد أمريكا وحلفاؤها الغربيون مصاعب كبرية يف مواجهة 
التغلغل االقتصادي وما يتبعه من نفوذ سياسي للصني يف العامل، وعلى 
األخص يف القارتني األفريقية واألسيوية، وتواجه أمريكا كذلك حتديًا 
الطاقة  إمدادات  من  الروس على جزء كبري  يتمثل يف سيطرة  روسيًا 
ألوروبا، ويف مساعدة إيران يف تطوير طاقتها النووية، ويف حتدي النفوذ 

العسكري األمريكي يف أوروبا الشرقية.
ولعل ما يزيد املتاعب األمريكية يف فرض هيمنتها على العامل تفاقم 
واتساع أزمة ارتفاع األسعار العاملية، وأسعار النفط وهبوط الدوالر، 
وأزمات اقتصادية أمريكية أمهها أزمة العقار، إضافة إىل تزايد اإلنفاق 

األمريكي على احلرب يف العراق وأفغانستان.
ويتراجع الدور األمريكي عامليًا بسبب إخفاقه يف حتقيق ما سعى إليه 
من هيمنة على مقدرات الشرق األوسط والنفط والغاز والقضايا الرئيسة 
الساخنة يف ذلك اإلقليم، وعلى رأسها قضايا فلسطني والعراق ولبنان 
وإيران وأفغانستان، باإلضافة لتلقي أمريكا عدة صفعات يف حماوالهتا 
والصومال  السودان  يف  مباشرة  غري  بصورة  األوضاع  على  السيطرة 

وباكستان، حيث يواجه حلفاؤها هناك كثريًا من املصاعب.
وعالقات  ملواقف  اجملال  فتحت  قد  هذه  الدولية  الظروف  إن 
خمتلفة– بل قد تكون متضاربة يف بعض األحيان – لألطراف األردنية 
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والفلسطينية يف العالقات الدولية.
األردن  من  كل  استمر  فقد  والتحوالت  املعطيات  هذه  برغم   
سياستهما  ربط  يف  احلدود  أبعد  إىل  الفلسطينية  التحرير  ومنظمة 
بالسياسة األمريكية ضمن ما يسمى مبحور »االعتدال العريب« الذي 
يشمل مصر والسعودية وآخرين، ويف نفس الوقت وجدنا أن محاس 
قد طورت موقعها واستفادت إىل أبعد احلدود من انضمامها إىل جهود 
مكافحة اهليمنة األمريكية واإلسرائيلية ضمن ما يسمى »مبحور املقاومة 
املقاومة  والقوى  اهلل  وحزب  وسوريا  إيران  يشمل  الذي  واملمانعة« 

والشعبية املعارضة يف العامل العريب واإلسالمي.
 إن ارتباط األردن ومنظمة التحرير شبه املطلق بالفلك األمريكي قد 
أضعف قدراهتما االستراتيجية يف التأثري على جمريات األحداث يف املنطقة 
لصاحل املوقف العريب أو األردين والفلسطيين، حيث مل تستطع األردن 
وال املنظمة اخلروج من أو تعطيل السياسات األمريكية الضارة بقضايا 

املنطقة واملسخرة للرؤية اإلسرائيلية الضيقة للمصاحل واألحداث.
كما أن بروز الدول املؤثرة اجلديدة، وتراجع قوة القطبية األحادية 
األمريكية يف العامل، واضطراب السياسة األمريكية يف العامل واتسامها 
بالعنف واهليمنة ورفض الكثريين هلا قد أضعف القوة اليت يستند إليها 
واملنظمة  األردن  قدرة  اضعف  الذي  األمر  العريب«.  »االعتدال  حمور 
البوابة  الفلسطينية من خالل  القضية  يرغبانه خبصوص  ما  على حتقيق 
جراء  مثار  أي  جين  يف  املتحدة  الواليات  تنجح  مل  حيث  األمريكية، 
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ضغوطها على حمور املمانعة، ويف نفس الوقت فإن ذلك يعطي األردن 
األمريكية،  الضغوط  من  قليال  ولو  لإلفالت  فرصة  التحرير  ومنظمة 
واختاذ مواقف أكثر التصاقًا بشعوهبم، والقيام بالضغط النسيب املعاكس 

على صانع القرار األمريكي واإلسرائيلي.
يف املقابل فإن التحوالت الدولية املذكورة أعطت حملور املمانعة، ومنه 
حركة محاس، القدرة على زيادة حضورها وقوهتا امليدانية والسياسية 
يف املنطقة، واالستفادة من املوقف الروسي، والصيين بدرجة حمدودة، 
ولعل النجاحات اليت حققتها إيران يف صراعها مع الواليات املتحدة 
حول امللف النووي ويف امللف العراقي، وما أجنزه حزب اهلل ومحاس 
يف صراعهما مع إسرائيل وجناحهما يف فرض وجودمها السياسي حمليا، 
بل وفرض إرادهتما على األرض ويف الساحة السياسية قد أكد ملناوئي 
أمريكا الدوليني أن بإمكاهنم دعم حمور املمانعة لزيادة الضعف األمريكي 

دوليًا، ولزيادة أثر املناوئني هلا يف املنطقة ودوليًا.
ورفض  األمريكي  القطب  فلك  يف  واملنظمة  األردن  دوران  إن 
مواقف  يف  كثرية  مرات  يف  الفريقني  وضع  قد  لذلك  محاس  حركة 
مواجهة وصراع، ابتداًء من قطيعة األردن ومحاس منذ تسع سنوات، 
إىل الصراع امليداين واالنتخايب بني فتح ومحاس ومن مث على السلطة 
والنفوذ، وصواًل إىل احلسم العسكري يف غزة واحلسم األمين يف الضفة، 

مث القطيعة بني محاس وفتح، واليت ال تزال قائمة.
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الشرق  يف  وخاصة  العاملي  األمريكي  للدور  النسيب  التراجع  ولعل 
األوسط وتورطها يف العراق وأفغانستان، وعدم جناحها يف التعامل مع 
النفوذ اإليراين املتمدد يف املنطقة، هو الذي دفع حمور االعتدال حملاولة 
التخفف من االلتزام املطلق بالسياسات األمريكية، ومبحاولة التفاهم مع 
حمور املمانعة. ويف حماولة لعب دور ما يف حل اخلالفات امللتهبة يف لبنان 
السعودية  املستمرة  احملاوالت  يف  ذلك  متثل  وقد  والعراق،  وفلسطني 
واملصرية والقطرية للمصاحلات الفلسطينية واللبنانية وحماوالت التواجد 
بني  فتح صفحة جديدة  بدايات  ولعل  العراقية.  السياسية  الساحة  يف 

األردن ومحاس يشي بروح مثل هذه التوجهات.

أهم التحوالت اإلقليمية
األمريكية  اهليمنة  بفشل  متثلت  اإلقليمية  التحوالت  أهم  متثلت 
واإلسرائيلية على إقليم الشرق األوسط، وزيادة التمدد والتأثري اإليراين 
كدولة قادرة بذاهتا وعرب الساحات العراقية واللبنانية والفلسطينية. واليت 

استمرت يف حماوالت اختراقاهتا لبعض الساحات الدولية.
الذايت،  املصلحي  االصطفاف  يف  العربية  الدول  معظم  واستمرت 
وانشغلت الدول النفطية منها جبين العائدات النفطية اهلائلة، واستخدامها 
يف مشاريع اقتصادية تعود عليها باخلريات، فيما انشغلت باقي الدول 

العربية بأزماهتا االقتصادية اخلانقة.
وفيما عدا النجاح املعقول يف ترتيب امللف اللبناين، فإن الدول العربية 
فشلت يف التواجد احلقيقي يف العراق والتأثري على الالعبني األساسيني 
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فيه، وفشل النظام العريب كذلك يف التأثري على السياسة األمريكية العمياء 
الداعمة إلسرائيل، وفشل أيضًا يف ممارسة أي دور ضد جرائم االحتالل 
اإلسرائيلي يف لبنان وفلسطني، يف وقف استيطانه أو دفعه ألي تنازالت 
حقيقية يف القضية الفلسطينية، ويبقى حصار غزة أكرب فضيحة إلرادة 
قيادات النظام العريب السياسية العاجزة عن تنفيذ أي فعل يف مواجهة 

الغطرسة اإلسرائيلية والدعم األمريكي الظامل إلسرائيل.
األمريكية  للهيمنة  املمانعة  اإلقليمية  القوى  برهنت  املقابل  يف 
لتلك  التصدي  على  املنطقة  شعوب  وقدرة  قدرهتا  على  واإلسرائيلية 
اهليمنة كما حصل يف عدم الرضوخ اإليراين والسوري، ويف املقاومة 
اللبنانية والعراقية والفلسطينية، ويف صمود غزة األسطوري، هذه احلال 
هي اليت أجربت أمريكا على فتح بوابات احلوار مع إيران، وأجربت 
اللبنانيني، وقريبًا  احلوار مع سوريا، وإطالقها لألسرى  إسرائيل على 
هذه  أن  كما  غزة،  مع محاس  بالتهدئة  وقبوهلا  الفلسطينيني  لألسرى 
فتح  اليت دفعت األردن إلعادة حساباته، وإىل  التطورات نفسها هي 

حوار أردين محساوي.
إن خطر تقسيم العراق أو ضعف النفوذ العريب فيه وتزايد النفوذ اإليراين 
هناك هو الذي دفع كذلك مبحور االعتدال، فيه األردن، إىل إعادة حساباهتم 
يف دورهم يف العراق، ودفع األردن ليكون أول املبادرين يف حماولة الدخول 
إىل  االعتدال  وحمور  األردن  ودفع  العريب،  بعمقها  لربطها  للعراق  املتأخرة 

حماولة جر سوريا ومحاس إىل احملور العريب بعيدًا عن احملور اإليراين.



28

حامس والحركة اإلسالميةوالحوار مع النظام السيايس يف األردن

29

والداعم  أمريكا  يف  املتصهني  الصوت  علو  فإن  أخرى  جهة  من 
االعتدال  وحمور  األردن  جعل  العدوانية  وسياساهتا  إلسرائيل  القوي 
على كبح  قدرهتا  األمريكية، ومدى  بالضمانات  مليًا  التفكري  يعيدان 
مجاح األفكار اإلسرائيلية اليت قد تؤدي إىل هتجري مزيد من الفلسطينيني 

وتطبيق مشروع الوطن البديل يف األردن.
مدعوون  واالعتدال  املمانعة  ودول  ومحاس  األردن  فإن  وهكذا 
ومن  النسيب،  واإلسرائيلي  األمريكي  التراجع  من  لالستفادة  مجيعهًا 
أمام  للوقوف  زيادة دورهم االقتصادي والسياسي وامليداين جمتمعني، 
أي مغامرة إسرائيلية ضد الفلسطينيني، وهم كذلك مدعوون للوقوف 
أمام احملاوالت األمريكية واإلسرائيلية لضرب إيران، ألن ذلك قد يؤدي 
يكون  كبري  إىل صراع  أو  املنطقة  على  أمريكية-إسرائيلية  هيمنة  إىل 
العرب فيه أكرب اخلاسرين، ويف هذا اجملال لعل من املناسب أن يبادر 
العرب لالستفادة من بعض التوجهات األوروبية – الفرنسية مثاًل– اليت 
مع  التعامل  يف  ذلك  وتتحني  املنطقة،  يف  أخرى  مرة  التواجد  حتاول 

الوجود األمريكي.

أهم التحوالت احمللية
أما عل الساحة الفلسطينية، فقد تطور الصراع الفتحاوي-احلمساوي 
باالنتخابات  محاس  فوز  فبعد  ووطنية،  وسياسية  جغرافية  قطيعة  إىل 
البديلة والتشريعية وتشكيلها للحكومة الفلسطينية، حاولت فتح وبكل 
ما أوتيت من قوة وحيل مشروعة وغري مشروعة، مدعومة بذلك من 
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األردن ودول عربية أخرى وحتت ضغوط غربية وأمريكية وإسرائيلية، 
املقابل مل جتد حركة  إسقاط سلطة محاس، ويف  فتح  حاولت حركة 
محاس إال مقاومة ذلك بكل قوة لشعورها بأن خسارهتا موقعها ذلك إمنا 
هو بداية لتدمريها، وبداية مرحلة جديدة يف حتطيم أي أمل للفلسطينيني 

يف املقاومة واملمانعة أو أن حيكموا بسلطة شرعية منتخبة.
الوطنية  واحلوارات  الوساطة  حماوالت  كل  جديًا  تفلح  ومل 
واالتفاقيات الفصائلية، واستسلمت فتح إلرادة أصحاب النفوذ املعادين 
حلماس فيها ومن حلفاء أمريكا وإسرائيل، وكانت النتيجة أن ردت 
محاس وبكل قوة وإتقان، وسيطرت على كامل قطاع غزة، فكان رد 
الفعل الفتحاوي املتشنج باستهداف شامل لقيادات وأفراد ومؤسسات 
غزة،  فتح يف  مؤيدي  املعاكس يف ضد  الرد  الضفة، وجاء  محاس يف 
وشهد العامل مواجهات غري حممودة يف كل االجتاهات، ومع ذلك ال 
الثورة  أهلها على  ترزح حتت حصار غاشم خانق إلجبار  تزال غزة 
حبكم  ينجح  مل  ذلك  ولكن  االستسالم،  على  إلجبارها  محاس  ضد 
بالوعود  املخدوع  وغري  باملقاومة،  املتمسك  الفلسطيين  الشعب  وعي 
األمريكية واإلسرائيلية، وبفضل حسن إدارة محاس لساحات الصراع، 

ونتيجة لدعم الشعوب العربية وقوى املمانعة حلماس.
وأمام فشل اإلسرائيليني يف تقدمي أي حل للقضية الفلسطينية، أو 
يف القضاء على محاس، ولكسب مزيد من الوقت لتثبيت األمر الواقع 
الفتنة  ببعضهم، وإلحداث  الفلسطينيني  والضفة، ولضرب  القدس  يف 
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بني قوى املمانعة واالعتدال العربية، وأمام رغبة حكومة إسرائيل برفع 
لبنان يف متوز 2006م، وإلنقاذ األسري  شعبيتها بعد هزمية يف حرب 
شاليط، فقد وافقت إسرائيل على هتدئة مع حركة محاس، وأما محاس 
فقد كان هلا الكثري من املربرات الوطنية والسياسية امليدانية للسعي ملثل 
غزة،  يف  الفلسطينيني  عن  الطويل  احلصار  رفع  وأمهها  التهدئة،  تلك 
فاعلية وقوة يف  أكثر  ملبادرة  املواقع  فيها، وحتسني  األوضاع  ولتثبيت 
أهنا قد  البعض  الفلسطينية، واليت يرى  للقضية  النهائية  صياغة احللول 

تلوح يف األفق.
والسياسية  االقتصادية  التطورات  من  كثريا  فإن  األردن  يف  أما 
واالجتماعية، ويف عالقة احلكومات املختلفة بالقوى الوطنية واإلسالمية 
العمل  وجبهة  املسلمني  اإلخوان  حركة  رأسيها  وعلى  املعارضة، 
فتارة  خمتلفة،  أنواع  من  اهتزازات  األردن يف  أدخلت  قد  اإلسالمي، 
انتخابات  وتارة صراع حول  اجلنونية،  األسعار  ارتفاع  من  موجات 
والعوملة  اخلصخصة  يف  االقتصادية  املنهجيات  حول  وتارة  مزورة، 
وتشجيع االستثمار، واندالع جدل كبري حول تراجع التنمية السياسية 
أمريكية  مواقف  من  املخاوف  تزايد  وأخريًا  احلريات،  ومستوى 

وإسرائيلية لتطبيق مشروع الوطن البديل يف األردن.
أمام الكثري من هذه التغريات جيد األردن نفسه يف موقع متأزم اقتصاديًا 
وسياسيًا واجتماعيًا وإقليميًا، وجيد أنه حباجة إىل مراجعة شاملة للسياسات 
احلكومية، وإال وقع فريسة أزمات وإخفاقات متالحقة، وهذا ما شجع 
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صّناع القرار يف األردن اليوم للقيام خبطوات جريئة كبرية للتصاحل مع 
املصاحل احلقيقية ورغبات الغالبية العظمى من أبناء الشعب األردين، سواء 
كان ذلك يف إقامة دميقراطية حقيقية، أم كان يف تبين سياسات اجتماعية 
واقتصادية حتقق مستوى معقول من الرفاه للمواطنني، أو كان ذلك يف 
تبين سياسات موضوعية جتاه فلسطني وحركة محاس تؤكد على أخوة 
الشعبني، ووحدة املصري، وختدم املصلحة األردنية، ومحاية األمن الشامل 
للبلدين أمام اهليمنة اإلسرائيلية واألمريكية، األمر الذي قد يوفر لألردن 

فرصة أكرب لدور إقليمي مهم ومناسب.

وقائع النقاش
جواد احلمد/ مدير احللقة

شكرًا للدكتور صربي مسرية على رؤيته األولية اليت ميكن أن نبين 
عليها، ونفتح اجملال للنقاش.

ناهض حتر
أما  حزب  محاس  حزب  بأنه  لألردن  تصوير  هناك  العرضني  يف 
األردين،  السياسي  للوضع  تصور خارجي  فهذا  فليس حزبًا،  األردن 
الوضع مع محاس هو نتاج صراع داخلي على أساس سياسي وليس 
دميوغرافيًا، وكنت قد قلت للسيد خالد مشعل بأنه إن كان يف األردن 
األردنيني كلهم مع محاس  فإن  الفلسطينيني مع حركة محاس  نصف 

ضد الوطن البديل.
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أمحد الشناق 
أشكر قراءة الزميل للمظهر السياسي يف املنطقة، فلدينا وجهة نظر 
خمالفة بأن هنالك أعداء ألمريكا يف املنطقة، ومن يدعون أهنم أعداء 
هم حياورون األمريكان بطريقة الدبلوماسية العسكرية للحصول على 
مكتسباهتم يف املنطقة، وما جرى للعراق مل يترك جمااًل للتنزه يف التحليل، 
فكال من إيران وتركيا ليسوا أعداء ألمريكا، وإمنا باحثون عن أدوارهم 

وحصصهم يف املنطقة.
عصام ملكاوي 

تصب  التحوالت  هذه  مجيع  أن  هنا  نؤكد  أن  املناسب  من  ليس 
مباشرة يف تطوير عالقات أردنية- محساوية، ولكن الظروف اليت قادت 
الواليات املتحدة إىل هذا الوضع أدت إىل إفرازات متعددة من بينها قد 
يكون التحول األردين جتاه محاس، واجلميع قد يستفيد من التحوالت، 

وبعض هذه التداعيات سلبية على قضية فلسطني . 
أعتقد أن ما جرى من حتوالت هو نتيجة لظروف خاضتها القوى 
الدولية بقيادة الواليات املتحدة وبعض القوى اإلقليمية اليت حتاول أن 
حتصل على دور يف املنطقة، مبعىن أن إرهاصات هذه التحوالت مل يكن 
اهلدف منها أن تصب يف مصلحة القضية الفلسطينية ودور محاس يف 
املنطقة، ألن القضية الفلسطينية ليس هلا حاضنة ال دولية وال عربية وال 
إقليمية إطالقًا، هي فقط حمصلة عمل فلسطيين، وجهد فردي منقسم 
على ذاته ما بني محاس وبني فتح، ولكن عندما يقال بأن هناك دول 



3233

الفصل األول: عالقة األردن وحركة حامس

ممانعة حتاول أن حتتضن القضية الفلسطينية أي أن هناك مصلحة هلذه 
الدول يف أن تكون حاضنة للقضية الفلسطينية، ألن دورها يتطلب ذلك 

كورقة ضغط للتعامل مع قوى دولية حتاول أن تسيطر على املنطقة.
لذلك أقول إن مجيع التحوالت اليت حتصل قد يستفيد منها البعض، وخاصة 
الدول، وال أعتقد أن القضية الفلسطينية هي الرابح يف هذه التحوالت يف مجيع 
ما حصل، سواء كان هناك فترة راحة أو فترة فتور للوضع الكامل يف الوضع 
الفلسطيين، ولكنه ال يصب بالضرورة يف النهاية يف مصلحة القضية الفلسطينية، 
بسبب غياب احلاضنة العربية اليت تستفيد من هذه التحوالت، وما دامت ال 
توجد هذه احلاضنة العربية املتماسكة فأخشى أن تذهب مجيع الفرص سدى.

اللواء موسى احلديد
يف  التحول  وهي  صحيحة  نقطة  هناك  صربي،  للدكتور  شكرًا 
السياسة األمريكية حيث أنه كانت تنادي بالدميقراطية وحقوق اإلنسان 
بترميم عالقتها مع  بقضايا كثرية وبشعارات خمتلفة، وقامت  وتنادي 
األنظمة القدمية يف املنطقة، وهي حتاول اآلن احلفاظ على هذه األنظمة 

بغض النظر عن تلك الشعارات اليت تعلنها لدعم الدميقراطية واحلرية.
صربي مسرية

بالتأكيد فإن األردن ليس حزبًا واحدًا، وإمنا عندما نقول يف التحليل 
أن األردن نقصد به مواقفه الرمسية اليت ُاخِتذت وُأعلن عنها كسياسة أردنية 
أردنية ووطنية وإسالمية، وهي متثل  نعلم أن قوى كثرية  رمسية، ولكننا 
األغلبية، وهي مناصرة حلماس ولقضية فلسطني، ومل تتخذ مواقف وال 
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تطالب بأي مواقف سلبية جتاه إخواننا يف فلسطني، على العكس، أعتقد 
أن الشعور قوي يف األردن وفلسطني بأهنم شعب واحد ووحدة واحدة.

موضوع األصدقاء واألعداء الكبار، نعم أؤيد، فليس هناك أعداء 
دائمون وال أصدقاء دائمون، وإمنا هي مصاحل، وتركيا وإيران وسوريا 
التزامًا  أكثر  أهنا  تعلن  سياستها  يف  معينًا  منهجًا  تنتهج  دولة  وكل 
أو  االعتدال  اختارت  اليت  الدول  وكذلك  واألمة،  العرب  قضايا  يف 
غريها. تتهم أيضًا بأهنا باعت قضاياها، واحلديث كله حول املواقف 
واالستراتيجيات، فبتقديري الشخص أن ما اختذته هذه الدول وراهنت 
فيه على القوة األمريكية والدور األمريكي هو مراهنة خاطئة، وكان 
من األوىل هبا أن تراهن على شعوهبا، وعلى أن إسرائيل لن تعطي شيئًا 

للعرب وللقضية الفلسطينية.
موضوع التحوالت الناجتة عن عمل أمريكا والقوى اإلقليمية يف املنطقة، 
ملصلحة  للعامل  بتغيريات  يقومان  سوف  وإسرائيل  أمريكا  أن  أتوقع  ال 
محاس أو الشعب الفلسطيين واألمة العربية، ولكن التدافعات والتداخالت 
بصورة  نقرأها  هل  احملصلة،  هلذه  دفعت  اليت  هي  السياسية  والتفاعالت 
أهنا ملصلحة محاس والقضية الفلسطينية؟ أم نقرأها على أهنا فترة تعيد فيها 
إسرائيل وأمريكا ترتيب األوراق واالنسياب جبد، هنالك خطر، وهذا ما 
حاولت أن أثريه يف كالمي، أن هنالك آراء خمتلفة ومتضاربة، هل إسرائيل 
وافقت على التهدئة مع محاس ألن ذلك من مصلحة محاس؟ بالتأكد ال. 
بل ألن ذلك من مصلحة إسرائيل، لذلك أقول ما الذي تريده إسرائيل من 
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التهدئة؟ هناك خماطر حقيقية قد تأيت هبا التهدئة حسب بعض األطراف 
ألهنا فتنة ولضرب العرب بعضهم ببعض وغري ذلك.

إىل  الدعوة  من  املعلنة  سياساهتا  على  تنقلب  أمريكا  إن  وأخريًا، 
لتحقيق  تصل  لكي  وغريه،  الفساد  ومكافحة  واإلصالح  الدميقراطية 
وكل  االعتدال،  دول  وأنظمة  لشعوب  دعوة  هذه  لذلك  أهدافها، 
األمريكية،  الشعارات  وراء  الركض  تترك  بأن  العربية،  الشعوب 
وتركز على أن الدميقراطية هي مطلب حقيقي لشعوب هذه املنطقة، 
وعندها  ذاك،  أو  البلد  هذا  يقوى  والتنمية  واإلصالح  وبالدميقراطية 

نستطيع الوقوف يف وجه املخططات اإلسرائيلية واألمريكية.
جواد احلمد

شكرًا للدكتور صربي على هذه التوضيحات، وأحب أن أشري يف 
املتغريات هي  اليت تتم حاليًا هلذه  القراءة  هذا احملور إىل تساؤل: هل 
قراءة استراتيجية مبفهومها العام أم إهنا قراءة تتسم باملرحلية والتكتيكية؟ 
مبعىن أنه مع اتساع هذه الرؤيا هناك كالم على أن املرحلة هي مرحلة 
ال  املفاوضات  يف  معروف  هو  ذلك كما  وال حرج يف  استكشافية، 
بد أن حيسن االستكشاف، فأين ميكن أن تصل باألردن ومحاس هذه 
القراءة ؟ هل هناك حتول ممكن على األقل استراتيجيًا؟ األمر اآلخر هو 
أننا تابعنا واستمعنا سواء ملسؤولني يف الدولة أو غري ذلك إىل بعض 
املراجعات هنا وهناك، وال شك أنه كان هناك صراع داخلي وصراع 
فكري حول العالقة مع محاس، وخاصة يف آخر عامني أو ثالثة أعوام، 
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بعد فوزها يف االنتخابات 2006م، وكان هذا عاماًل حامسًا يف التفكري 
الدكتور صربي عوامل  العوامل اليت ذكرها  اجلاد إىل حٍد ما، ولكن 
وعلى  الفلسطينية  القضية  على  وثقله  وزنه  منها  ولكل  الوزن،  ثقيلة 
السياق والتحليل  ينبغي أن ال نأخذها يف إطار  األردن ذاته، وبالتايل 
الفكري العام، وإمنا يف السياق والتحليل املباشر ذي العالقة مبوضوع 
البحث، فاألردن بلد أساسي يف املنطقة، وليس بلدًا هامشيًا، وهو يف 

قلب الصراع وليس خارجه. 
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 احملور الثاين 
تزايد أمهية محاس ونفوذها يف فلسطني* 

منذ أن أعلنت نتائج آخر انتخابات تشريعية فلسطينية عام 2006، 
ومالمح االنقسام كانت ترتسم شيئا فشيئا يف الساحة السياسية الداخلية، 
لتتحول تلقائيا إىل بعد إقليمي ودويل، فمع انقسام السلطة الفلسطينية 
مبؤسساهتا إىل خطني سياسيني متوازيني، أصبح منوطا بكل الدول ذات 
العالقة بالقضية الفلسطينية أن حتدد موقفها من كال اخلطني، وباعتبار 
أن اخلطني متوازيني جاءت كذلك الردود العربية بشكل يصعب معه 
مفاصلة العالقة بني األشقاء العرب وموقف كل منهما من سلطة رام 
اهلل أو من سلطة غزة، خاصة ضمن االستنادات الشرعية اليت تستند 
اختاذ  ثانيا يف حال  املوقف  أوال، وكذلك حساسية  منهما  إليها كل 

موقف تفصيلي.
ومحاس  األردن  بني  الناظمة  العالقة  طبيعة  على  الوقوف  إن   
تتطلب من احمللل واملراقب السياسي تتبع هذه العالقة بكل أبعادها، 
هي  ما  مبقدار  توترية  عالقة  أهنا  إىل  يشري  العالقة  تاريخ  أن  حيث 
عالقة توافقية وترابطية، ومبقدار ترابطيتها يطرأ عليها أحيانا بعض 
التوترات، ولكن هذه التوترات مل تؤّد إىل شلل العالقة التام، ويعود 

ذلك إىل األسباب التالية:

* د. رائد نعريات، رئيس قسم العلوم السياسية يف جامعة النجاح الوطنية بنابلس
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وكذلك  العريب-اإلسرائيلي،  الصراع  يف  حمورية  دولة  األردن   .1
محاس حركة حمورية يف هذا الصراع .

املنطقة،  يف  »االعتدال«  معسكر  على  حمسوبة  دولة  األردن   .2
بني  جتمع  وسطية  حركة  أهنا  على  مصنفة  محاس  وكذلك 

االعتدال الديين والسياسي.
مينح  ال  لألردن  أو  حلماس  سواء  والدميغرايف  اجلغرايف  البعد   .3

الطرفني حرية يف االبتعاد السياسي عن بعضهما البعض.
حميطها  عن  بعيدة  األردن  تكون  أن  محاس  مصلحة  من  ليس   .4
السياسي، وليس من مصلحة األردن أن تكون محاس يف فلك 

التفكري السياسي ألطراف أخرى.
االستراتيجية  النظرية  بناء  تشكل  اليت  العريضة  اخلطوط  إذًا  هذه 
لكل من األردن ومحاس يف طبيعة عالقاهتما مع بعضهما البعض، إال 
أن هناك عوامل أخرى أدت إىل تسريع وترية احلوارات وجعلتها حتمل 
مكانة  تطور  العوامل  هذه  ابرز  ومن  منهما،  لكل  السياسية  األجندة 

محاس السياسية.

مكانة محاس السياسية والدور األردين 
قدرة  يف  إخفاق  إىل  يشري  السالم  عملية  عن  احلديث  إن   -1
املفاوضات الفلسطينية– اإلسرائيلية أن تنجز أي اتفاق ملموس 
حيدث حتواًل عمليًا خالل املرحلة املقبلة، أو حىت يف هناية الدورة 
املتحدة  الواليات  يف  أو  إسرائيل  يف  سواء  القادمة  االنتخابية 
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إدارة  يف  مضاعفا  دورا  األردن  من  يتطلب  وهذا  األمريكية، 
الصراع  إدارة  نظريات  حسب  األدوار  هذه  وأول  الصراع، 
هو العالقة املتوازنة مع أطراف الصراع، ومبا أن محاس طرف 
حموري يف الصراع فبالتأكيد ال ميكن جتاوزها، وبات مطلوبًا أن 

تعاد صياغة العالقة معها.
وإمنا  هامشية،  حركة  غزة  على  سيطرهتا  بعد  محاس  تعد  2-مل 
الفلسطينية بغض  السياسية  أصبحت كيانًا سياسيًا يدير احلياة 
تديره  أهنا  إال  النظام،  هذا  تواجه  اليت  اإلشكاليات  عن  النظر 
القطاع  يف  اآلخر  تلو  يوما  ويترسخ  ملموس،  سياسي  باقتدار 
باجتاه بناء نظام كامل ومتكامل سواء على صعيد السياسة العامة 
فلسفة  وفق  اجملتمع  مؤسسات  بناء  مستوى  على  او  الداخلية، 

محاس الذاتية واإلدارية.
محاس  وجود  جتاوز  يف  أزمة  من  مجيعا  األطراف  تواجهه  3-ما 
نسيان  على  قادر  ذايت  حكم  نظام  إنتاج  بشأن  قدما  والسري 
وجود حركة محاس كما مت تصويره عشية أنابوليس فقد أثبت 
اهلل  رام  يف  السلطة  قدرة  بعدم  يتذرعون  فاإلسرائيليون  فشله، 
الغربية،  الفلسطيين، حىت يف الضفة  الداخلي  على إدارة الشأن 
واجلانب اإلسرائيلي لديه إشكالياته اليت ال يستطيع من خالهلا 
تقدمي أي قربان للعملية السلمية لدفعها إىل األمام، عالوة على 
ابتعاد الواليات املتحدة من الناحية الفعلية عن امللف واالقتصار 
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فقط على اجلانب الربوتوكويل واملتمثل يف الزيارات املاراثونية 
لوزيرة اخلارجية األمريكية، أما اجلانب األورويب فيشعر أنه من 
أكثر األطراف أزمة وعجزًا عن ابتداع آلية جتعله يرسم سياسة 

ذاتية ال تأخذ بعني االعتبار وجود حركة محاس .

مكانة حركة محاس على األرض يف الضفة والقطاع
إن املراقب ملسرية وتطور األحداث يف الضفة الغربية يلمس تزايدا يف 

شعبية محاس يف الضفة الغربية، وذلك لعدة أسباب، ومن أبرزها:
1-عدم قدرة حركة فتح على إصالح ذاهتا، بل بالعكس فان استفادة 
حركة فتح من أحداث القطاع جاءت معاكسة لتوقعات كل 
املراقبني، فبدل أن حتصد فتح مكاسب واضحة أصبحت فتح 

اليوم أكثر انقساما وأكثر تشتتا.
يف  املستضعف  دور  لعب  من  كثريا  استفادت  أن محاس  2-تبني 
الضفة الغربية، مما حوهلا حاصد لكل ما ختسره السلطة، فهي 
اي  دون  هبا  السياسي  والتنكيل  االعتقاالت  حالة  تواجه  اليت 
حول  اجلماهري  التفاف  من  ذلك  ضاعف  وبالتايل  فعل،  ردة 
احلركة خاصة فئة املتضررين منهم، يضاف اىل ذلك ان وترية 
االعتقاالت واليت طالت ما يقارب ثالثة آالف شخص يف الضفة 
الغربية، شكلت هناك شعورًا عارما بأهنا إما أن تكون انتقامًا أو 
أهنا ال معىن هلا، ناهيك عن إغالق املؤسسات الوطنية واألهلية، 

األمر الذي ضاعف من شعبية احلركة.
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3- عدم قدرة حكومة سالم فياض على إحداث أي تنمية سواء 
االجتماعي  الصعيد  فعلى  اجتماعية،  أو  سياسية  أو  اقتصادية 
تضاعف الشرخ االجتماعي وبات السلم األهلي مهددًا، وعلى 
التوظيف وتزايد معه يف  العجز عن  تزايد  الصعيد االقتصادي، 

املقابل الفصل من الوظيفة، وتزايد غالء األسعار...إخل. 
وعلى الصعيد السياسي مل يتحقق أي تقدم سياسي، بل تضاعفت 
احلواجز اإلسرائيلية، وبات املواطن الفلسطيين يلمس الفشل األمين 
الفلسطيين ليل هنار، حىت أنه يعايش االنفصام يف الطواقم التفاوضية، 

وطبيعة التوجهات لدى املفاوض الفلسطيين.
من  الفلسطينية  والقرى  املدن  يف  اليومية  االحتالل  سياسة   -4

االعتقاالت واملدامهات واالغتياالت...إخل.

إن التحليل املنطقي للظروف اليت قادت إىل تقارب حركة محاس 
لكال  الطبيعية  احلالة  بأن  القول  إىل  يقود  اهلامشية  األردنية  واململكة 
لألردن  ميكن  فال  اخلطوة،  هذه  على  اإلقدام  عليهما  تفرض  الطرفني 
أن يبقى يراهن على أطراف ال تستطيع أن تصنع احلاضر ناهيك أن 
يكون هلا دور يف رسم املستقبل، وكذلك ال ميكن حلماس -ضمن ما 
املسؤولني األردنيني  لقاءاهتا مع  ذكر من أسباب- إال أن تضع حمور 
ضمن أولويات أجندهتا السياسية لتحقيق الشرعية واالستفادة من احمليط 

احليوي الذي يقع األردن يف عمقه.



42

حامس والحركة اإلسالميةوالحوار مع النظام السيايس يف األردن

43

وقائع النقاش
فايز الشخاترة

تعليقي على ما قدمه الدكتور صربي حتت عنوان التحوالت الدولية 
واإلقليمية واحمللية، وهو مل يتعرض إىل اخلطوط الرئيسية، والذي كان 
بدءًا  اآلن  الفلسطينية  القضية  تقديري  يف  األخرية  السنوات  حديث 
يف القرار الذي ُاختذ عام 1974 باعتبار منظمة التحرير ممثاًل شرعيًا 
اليت  العربية  األنظمة  أن  ذلك  من  اهلدف  وكان  الفلسطيين،  للشعب 
قادت هذا التوجه هتدف إىل أن تتخلى الدول العربية عن واجبها يف 
التحرير، وإلقاء عبء التحرير على منظمة التحرير الفلسطينية، وهذا 
األمر مل يكن ممكنًا، أن الصراع العريب-الصهيوين هو صراع وجود ال 
صراع حدود، وبالتايل فال حلول ضمن التسويات القائمة له، وعليه 
فإن املدخل اإلقليمي مل يكن متوقعًا له إاّل أن يصل إىل هذا الطريق 
املسدود! من هنا فإن كل من ميشي يف هذا الطريق جيد نفسه أن ال 
مجاهري معه ال يف فلسطني وال يف الوطن العريب، وهذا ما سلكته حركة 
فتح، والسبب الرئيسي يف صعود شعبية محاس وركود شعبية فتح هو 
أن فتح مضت يف هذا الطريق وبعد 16 عامًا من املفاوضات جند أن 
هذا  أن  أو  اخلط  هذا  فإن  وبالتايل  أكثر،  ويسيطر  يتفوق  االحتالل 

الطريق املسدود دليل على فشل هذا اخلط التفاوضي.
 اآلن فيما يتعلق باألردن ومحاس يقول اإلخوان أن كال منهم طرف 
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حموري، وأظن أنه ال ميكن أن يكون أي طرف حموري إال إذا كان 
حمورًا عربيًا كبريًا، واألردن دولة هامة يف اجلغرافية السياسية، ومحاس 
وأي  أن محاس  نعرف  أن  علينا  ولكن  أيضا،  مهمة  مقاومة  كحركة 
مقاومة عربية أخرى ال ميكن أن تنجح إال إذا كانت هلا حاضنة عربية، 
وكذلك األردن ال ميكن أن يواجه هذه التحديات إال إذا كان ضمن 

حتالف عريب متماسك أوسع.

اللواء موسى احلديد
الشكل  تشريح  الدكتور من خالل  عنه  ما حتدث  نفصل  أن  ميكن 
واملضمون، من حيث الشكل االختالطات طفيفة يف األهداف والغايات 
وتداخل اخلطوط العريضة املعلنة بني محاس وفتح، وخاصة فيما يتعلق 
بالالجئني واحلدود والقدس وحق العودة، إال أن املوضوع خمتلف، حيث 
يف  رؤيته  واألردن  من محاس  فلكل  األهداف،  هذه  بتحقيق  يتعلق  ما 
اإلسرائيلية  السياسات  عن  النظر  بغض  األردن  األهداف،  هذه  حتقيق 
إسرائيل،  مع  التسوية  حماولة  يتمثل يف  أنه  إال  اإلسرائيلية  واملمارسات 
ويعتربها خيارًا استراتيجيًا وأحيانًا هذا اخليار ال بديل له! بينما محاس 
تنظر إىل إسرائيل كدولة عدوة جتب مقاومتها بكافة الوسائل، وإن جلأت 
محاس إىل التهدئة السياسية فألسباب تكتيكية بسبب الظروف احمليطة، 
وبشكل خاص تأثري الدول العربية احمليطة بفلسطني وعلى محاس وبشكل 
خاص، وهي األردن والسلطة الفلسطينية ومصر، وتأثريها على الناحية 
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رت إىل هذه التهدئة بشكل  الداخلية والصمود الشعيب، لذلك هي اضطُّ
تكتيكي حىت تستطيع أن خترج من عنق الزجاجة الذي هي فيه!

وليس  تكتيكي  حتول  هو  ومحاس  األردن  بني  ما  اجلديد  التحول 
التحول،  هذا  على  كليهما  أجربت  الظروف  أن  مبعىن  استراتيجيًا، 
لكن من الناحية العقدية واإلميانية واالستراتيجية ال يزال كل منهما يف 
خندقه، وال زال األردن ُيدرك أن القوى الشعبية الداخلية يف األردن هلا 
تأثري كبري جدًا يف سياسة محاس، األمر الذي يشجعه على احلوار معها 

والتفاهم على طبيعة املرحلة القادمة. 
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 احملور الثالث 
محاس واألردن احلاجة والدور املتبادلني*

)عمان ومحاس: التحالف الصعب الذي ال مفر منه(
األسباب الداخلية للفشل الفلسطيين

دولة  نواة  تكون  أن  يف  1993م  منذ  الفلسطينية  السلطة  فشلت 
والدعم  اإلسرائيلي  االحتالل  يف  وتتمثل  معروفة،  خارجية  ألسباب 
الدول  جدية  وعدم  األورويب  والنفاق  الصهيونية  لألطماع  األمريكي 
العربية يف استخدام نفوذها للضغط املضاد، وهناك، أيضًا الطابع امللتبس 
من  1967م  حدود  مناطق  حولت  اليت  أوسلو  التفاقيات  واملراوغ 
عليها«، وأخضعتها  متنازع  أراض  كوهنا »أراض حمتلة «إىل كوهنا» 
إىل خطوات حل جزئية متباعدة وإشكالية، حيتاج كل منها إىل اتفاق 

خاص ومفاوضات وتفاصيل وإجراءات...اخل
لكن هناك أسباب داخلية أراها أعمق لفشل النخبة الفلسطينية يف 

تأسيس نواة دولتها، ومن أمهها:
إدراك  عن  إليها  فلسطني  خارج  من  القادمة  القوى  عجز  أواًل: 
وتعودها على  وتطلعاهتا  فلسطينية حملية هلا خصوصيتها  تكون وطنية 
الضفة  يف  خصوصًا  املدين،  للمجتمع  كثيفة  وأنشطة  إدارية  أساليب 
الغربية، الذي ازدهر يف سياق املقاومة اجلماهريية لالحتالل قبل أوسلو، 

* أ. ناهض حتر، كاتب وصحفي أردين وناشط يف التيار الوطين األردين 



46

حامس والحركة اإلسالميةوالحوار مع النظام السيايس يف األردن

47

وجتلى بأعلى صوره يف االنتفاضة األوىل 1987، ومل تنب السلطة على 
واإلدارة  االجتماعي  الوعي  يف  تقدم  من  الفلسطيين  اجملتمع  أجنزه  ما 
االجتماعية  للفئات  الكثيفة  السياسية  واملشاركة  الذاتية  الدميقراطية 
املختلفة، وخصوصًا قطاعات الشباب والنساء ،ولكنها- أي السلطة- 
فرضت، بالقوة والرشى، أمنوذجًا سلطويًا فظًا يصادر العمل السياسي 

وحيتكره، يف أسوأ تقليد ينسخ أسوأ التجارب العربية.
ثانيًا: باستبعاد اجملتمع احمللي عن السياسة كعملية لبناء الوطن، 
بني  »السلطة«  ازدهار  فترة  يف  اجلماهريية  املشاركة  تراجعت 
األعمال  إىل  العام  االهتمام  وحتول  جذريًا،   2000 و   1993

وتلبية املصاحل الفئوية واخلاصة.
ثالثًا: العقلية الفصائلية اليت أدت إىل أردأ أشكال احملاصصة يف توزيع 
بدور  االهتمام  أو  الكفاءة  النظر يف  دون  من  واملناصب  الصالحيات 
القيادات احمللية، أو اإلفادة من اخلاليا االجتماعية الفاعلة لتأسيس منط 
جديد من التنمية، ليس فقط يف مواجهة االحتالل وحتقيق االستقالل 
الوطنية  ربط  إلعادة  أيضًا  وإمنا  املعونات،  وعن  عنه  االقتصادي 

الفلسطينية بالنشاطات اإلنتاجية الفلسطينية.
رابعًا: جرى تضخيم اإلدارات واألجهزة األمنية بصورة سرطانية، 
مما حول جمتمع الضفة والقطاع إىل جمتمع موظفني ال يستطيع العيش 

من دون إعالة خارجية.
خامسًا: اختالط السياسة باألعمال على كل املستويات، واستخدام 
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النفوذ للحصول على مكاسب، حبيث مت تصنيف السلطة يف الصحافة 
العاملية بوصفها »مافيا«.

مصلحية  متشعبة،  عالقات  نشأت  األجواء،  هذه  يف  سادسًا: 
وشخصية وسياسية وأمنية بني تيارات يف األجهزة اإلدارية واألمنية يف 
السلطة وبني األمريكيني واألوروبيني واإلسرائيليني، ما أدى إىل إضعاف 
األمريكيني  أيدي  يف  القرار  ذلك  ووضع  املستقل،  الفلسطيين  القرار 
الذي يكتنف ما يسمى  الغموض  واإلسرائيليني، ونشري هنا فقط إىل 
وحماوالت خلق  واإلسرائيليني،  السلطة  بني  الرف«  »مفاوضات  بـ 
األوهام اليت ما ينفك قادة إسرائيل عن تبديدها علنا، قواًل وفعاًل )مثل 
املفاوضات(،  أثناء  جديدة  ومساكن  جديدة  مستوطنات  بناء  إعالن 
وكمثال على جتاهل السلطة ملتابعة املسائل الكربى مت إمهال التعاطي مع 
قرار حمكمة العدل الدولية يف الهاي، الذي قضى بأن اجلدار العنصري 
االستيطاين يف الضفة الغربية غري قانوين، والذي أعاد توصيف األراضي 
تقم  ومل  حمتلة،  كأراض  القدس  فيها  مبا  كاملة  1967م  عام  احملتلة 
السلطة مبتابعة هذا القرار التارخيي، ومل حتشد له على أي مستوى، ومل 

تعترب تطبيقه مطلبًا.
سابعا: مل تتحول السلطة وحكوماهتا إىل أفق دولة لكل الفلسطينيني، 

وقد تكرست بذلك لدى فلسطينيي املنايف قناعة مزدوجة:
1. بأن السلطة قد أسقطت، باملمارسة، حق العودة إىل األراضي 

احملتلة عام 1948م من أجندهتا. 
2. وبأن الدويلة املمكنة ستظل عاجزة عن توفري اجلغرافيا وسبل 
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احلياة والكرامة واحلرية للعائدين، ونتج عن ذلك انفصال معنوي 
بني فلسطيين املنايف وبني احلركة الوطنية الفلسطينية.

ثامنا: وحني أدت هذه األوضاع جمتمعة إىل جناح حركة محاس يف 
االنتخابات التشريعية وخسرت فتح أغلبيتها وحكومتها عام 2006، 
أصبح اهلدف االستراتيجي لفتح ورئاسة السلطة اليت تسيطر عليها هو 
التحضري النقالب على شرعية االنتخابات وضرب محاس وهتميشها، 
وقد ردت محاس على ذلك بالسيطرة الكاملة على قطاع غزة، بينما 
االنفصال  فعليا  وتكرس  الغربية،  الضفة  يف  نفوذها  على  حافظت 
اجليوسياسي بني الضفة وغزة، وهو ما يفتح الباب أمام تصفية القضية 
من  املزيد  واستبعاد  الفلسطينية،  الطاقات  واستنزاف  الفلسطينية، 

الفعاليات االجتماعية الفلسطينية عن النشاط السياسي.
بديل  تصور  رسم  عن  الفلسطيين  السياسي  الفكر  شلل  تاسعا: 
تارخيي لسقوط مشروع الدولة الفلسطينية يف الضفة والقطاع، صحيح 
الدميقراطية يف  املوحدة  الدولة  تطرح حل  أوساطًا جديدة عادت  أن 
فلسطني، لكنها ما تزال غري قادرة على تعميم نقاش وحركة سياسية 
على أساس هذا الطرح. ويعود ذلك يف رأيي إىل حلقة مفقودة ال بد 
برنامج سياسي  الواحدة وبني  للدولة  النظري  الطرح  للربط بني  منها 
واقعي مطابق مير يف مفصل سياسي. ليثري سؤاال كبريا حول إمكانية 
الواقع  يف  بالفعل  سياسية  أطروحة  إىل  الواحدة  الدولة  فكرة  حتويل 
الضفة والقطاع، وضمهما  بإهناء حالة االحتالل يف  املطالبة  من دون 
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إىل إسرائيل، ومنح سكاهنما اجلنسية اإلسرائيلية، كمرحلة انتقالية حنو 
تفكيك الكيان الصهيوين وتأسيس دولة دميقراطية يف فلسطني.)هكذا 
يطرح البعض للخروج من مأزق فشل حل الدولتني، علما بأن هذه 
األطروحة كانت من أفكار الراحل ياسر عرفات منذ العام 1974م، 
حيث رفضها كل اإلسرائيليني والعامل من خلفهم، ومل تعد إال جمرد 
فكرة للترف الفكري، وليس هلا أي بعد سياسي أو واقعي مع دولة 

االحتالل الصهيوين- احملرر(.
إن اخلالف الفلسطيين- الفلسطيين ال يدور حول األيديولوجيات 
والسياسات بل حول السلطات ... فحماس هي املنافس الرئيس لفتح 
وهي اليت تسيطر على قطاع غزة، وحتظى بالتأييد السياسي يف الضفة، 
ومتلك النفوذ بني فلسطينيي املهاجر. ومن الواضح أن تكتيك الرئاسة 
الفلسطينية يقوم اآلن على حماولة استرضاء دمشق وحلفائها الفلسطينيني 

والتفاهم معهم لعزل محاس. 

عمان ومحاس، عودة على بدء
األردنية  املخابرات  مدير  بني  دافئة  لقاءات  عن  املتسربة  األخبار 
قيادات من حركة محاس هي على األرجح جمرد إشارة لوالدة  وبني 
سياق جديد للعالقة بني الطرفني، تلك اليت انتهت سنة 1999م إىل 
التفاهم االستراتيجي الذي مجع عمان  التباعد واجلفاء، بعد عقد من 
الذي عاىن طوياًل من  امللك احلسني  التسعينيات . وكان  ومحاس يف 
مصداقية  وانعدام  الفتحاوية،  للسياسات  والغامضة  امللتوية  األساليب 
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)اإلخوان  أردين  من حزب  املنبثقني  احلماسيني  يف  وجد  قد  قياداهتا، 
املسلمني( شريكًا موثوقًا غريب النهر.

يزال  وما  عمان،  يف  حلماس  ذهبية  فترة  التسعينيات  عقد  وكان 
رئيس املكتب السياسي خالد مشعل يتذكر الرعاية األبوية اليت أحاطه 
عام  عمان  يف  إسرائيلية  اغتيال  حملاولة  تعرضه  بعد  احلسني  امللك  هبا 
1997م، حني هدد امللك بإلغاء معاهدة السالم مع تل أبيب إذا مل 
ترسل األخرية العالج املالئم للسم السري الذي حقن به مشعل من 
استطاعوا  أهنم  أردنيون  أطباء  حدثين  ولقد  اإلسرائيلي،  املوساد  قبل 
تشخيص السم والبدء مبعاجلة املصاب فعاًل، ولكن امللك كان غاضبًا 
فلسطينيًا  فيه زعيمًا  من اإلسرائيليني وحريصًا على حياة رجل رأى 
موثوقًا من قبل اململكة املهجوسة مبشروع الوطن البديل، بينما يرى 
الكثري من األردنيني أن هذا املشروع ميكن إفشاله فقط يف حالة وجود 

شريك فلسطيين موثوق فعاًل.
عرفات  ياسر  ضغوط  تأثري  وحتت  الثاين  اهلل  عبد  امللك  عهد  يف 
الفلسطينية،  للقضية  ممكن  قريب  حبل  ووعودها  وإسرائيل  وواشنطن 
الفلسطينية  السلطة  مع  للتعامل  حملية  قوى  ضغط  حتت  وكذلك 
ظهر  وقد  مع محاس،  االستراتيجية  عالقاهتا  عمان  قطعت  كشريك، 

مبكرًا أن ذلك كان خطأ استراتيجيًا.
فمن زاوية الواقعية السياسية فقد

• أثبتت محاس يف انتخابات نزيهة بأهنا متثل أغلبية الشعب الفلسطيين.
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• مث أثبتت أهنا منظمة متماسكة ومنضبطة سياسيًا وأمنيًا.
القوة العسكرية األقوى على األرض، وقد  • مث برهنت على أهنا 
حسمت مسألة السلطة يف غزة، وال شيء مينعها من حسم تلك 

املسألة يف الضفة سوى االحتالل اإلسرائيلي.
• وكحكومة تبني أن محاس أكثر كفاءة يف اإلدارة.

• مث أهنا أظهرت وألول مرة على املستوى الفلسطيين القدرة على 
االلتزام بتعهداهتا بوصفها دولة ممكنة، وهذا ما نالحظه يف صرامتها 
احلازمة بالنسبة لتنفيذ اتفاق التهدئة مع إسرائيل، على أن ذلك 
التعامل  عن  اإلسرائيلي  العجز  حقيقة  نتاج  كان  نفسه  االتفاق 
بالوسائل العسكرية مع منظمة هلا قدرات عسكرية جدية، وهذا 
حتالف  بني  القوى  موازين  يف  ملموس  تغري  ظل  يف  يأيت  العجز 
سورية وحزب اهلل ومحاس من جهة وبني إسرائيل من جهة أخرى 

بعد اهلزمية اإلسرائيلية أمام املقاومة اللبنانية يف صيف 2006م.
• وأخريًا فإن وعود حل الدولتني تبخرت لصاحل العودة مرة أخرى 

ملناقشة اخليار األردين.
مع  التفاهم  يف  حيوية  مصلحة  لألردن  فإن  السياسية  الناحية  من 
محاس، وليس لدى هذه القوة الفلسطينية الرئيسية باألساس صالت مع 
األوساط األمريكية واإلسرائيلية اليت تقف وراء مشروع الوطن البديل، 
الفلسطينية،  بالثوابت  متمسكة  صاعدة  وطنية  قوة  تزال  ما  ومحاس 
وعلى رأسها حق العودة، وهو ما جيعل اخليار احلمساوي األمل األقوى 



52

حامس والحركة اإلسالميةوالحوار مع النظام السيايس يف األردن

53

يف إفشال اخليار األردين، الذي يؤرق عمان فعاًل، وخيلق مزاجًا عامًا 
معاديًا للواليات املتحدة يف األردن، مل يستثن امللك عبد اهلل الثاين منه 
حني عرب يف لقاءاته الضيقة مع سياسيني أردنيني عن غضبه من واشنطن 

وتل أبيب املخادعتني.
مع  العالقات  إزاء  متكاماًل  منظورًا  متلك  فهي  حلماس  وبالنسبة 
آن  أنه  ونرى  نفسه،  اخلندق  يف  اآلن  واألردن  حنن   « يقول  عمان، 
قال يل خالد مشعل يف دمشق  املواجهة«، هكذا  ننسق  لكي  األوان 
يف ربيع 2007، وقد كان الظرف ناضجًا لتلقي هذه الرسالة، إال أن 
أوهام حل الدولتني كانت ما تزال تسيطر على أفق التفكري السياسي 
يف عمان، ولعله من املفيد بل من الضروري أن أعيد هنا التذكري مبا قاله 

يل مشعل يف الربيع الفائت:
» محاس هي الشريك الفلسطيين املؤهل سياسيًا للعالقة االستراتيجية 

مع عمان، وذلك لآليت :
أن محاس نشأت من قلب الدولة األردنية ومل تنشأ ضدها  -1

ليس بني محاس واألردن ولن يكون صدام ال أمين وال سياسي   -2
وال تراث من التعادي.

األردين  للكيان  التارخيية  بالشرعية  مطلقًا  إميانًا  محاس  تؤمن   -3
األردن  بأن  راسخة  قناعة  من  وتنطلق  به،  املساس  وترفض 
احلقوق  تيارات  وتدين  البديل  الوطن  ترفض  وهي  لألردنيني، 
املنقوصة، فحقوق الفلسطينيني أينما كانوا وحتت أي وضع كان 
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هي يف فلسطني وفقط يف فلسطني.
محاس مل تفكر بالقيام بأي عمل يسيء لألمن األردين، ليس   -4
فقط ضد أهداف أردنية هي خارج أي تصور عدائي بالنسبة لنا، 
فهذا ال عالقة له مبشاعرنا ومبادئنا وسياساتنا، ولكننا نتحدث 
أيضا عن االمتناع عن العمل ضد أي أهداف أمريكية أو حىت 

إسرائيلية يف األردن.
فاألمن الوطين األردين بالنسبة حلماس هو فوق كل االعتبارات يف 
الكاملة  باملسؤولية  نتحلى  وحنن  واألب،  األقرب  الشقيق  مع  عالقتنا 
احملاوالت  كل  وسنرفض  ونرفض  ورفضنا  وشعبه،  األردن  أمن  إزاء 

الالمسؤولة لنقل الصراعات الفلسطينية- الفلسطينية إىل شرق النهر.
فوق  هي  فقضيتنا  آخر،  ضد  حمور  من  جزءًا  لسنا  كذلك   -5
العرب واملسلمون كلهم إىل  يتحول  أن  تتطلب  احملاور، وهي 

حمور واحد يف مواجهة إسرائيل.
املسلمني،  اإلخوان  قلب  يف  بذلك  تعتز  وهي  بدأت  محاس   -6
لكنها انتهت إىل كوهنا حركة فلسطينية مستقلة وتنظيمًا سياسيًا. 
ووجدانية،  عقائدية  بروابط  األردنيني  باإلخوان  ترتبط  ومحاس 
وهي ال تريد التأثري عليهم أو السيطرة على تنظيمهم. كال، وحنن 
غري مسؤولني عن السجال الداخلي أو عن حماوالت اإلفادة من 

وهج محاس اجلماهريي أو املخاوف املقبلة.
بناء تنظيم فلسطيين خاص حبماس يف األردن غري وارد إطالقا،   -7
يقول مشعل: وهذا موقف استراتيجي بالنسبة لنا، فالفلسطينيون 
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الشعب  من  وهم جزء  األردنية،  باجلنسية  يتمتعون  األردن  يف 
األردين، وسيظلون كذلك حىت العودة إىل أرض الوطن.

االجتماعي  النسيج  وحدة  تفسيخ  يف  أبدًا  نشارك  لن  حتما   -8
والسياسي األردين، بل حنن حريصون ونناضل من اجل ردم اهلوة، 

وتأكيد وحدة الشعب األردين وسيادته غري القابلة للتجزئة.
الفلسطينيني يف األردن والسيادة  الكامل ملواطنية  احترامنا  أن  غري 
األردنية، ال تعين أننا نقبل التوطني، كال، حنن نرفض التوطني والتعويض 
العودة لكل الالجئني والنازحني ونعتربهم  ونؤكد على حق وممارسة 
ضيوفًا يف البلدان اليت يقيمون فيها، وألهنم يف األردن أيضًا مواطنون 
فنحن حنافظ على وحدة الشعب األردين وسيادته وال نسعى إىل بناء 

تنظيم خيرق هذه الوحدة وتلك السيادة، هذا هو فهمنا للمسألة. 

مشكلة جوهرية ما تزال قائمة
يف  حلماس  2006م  العام  حتققا  عسكري  وآخر  سياسي  نصر 
االنتخابات التشريعية الفلسطينية وحلزب اهلل يف صد العدوان اإلسرائيلي 

على لبنان، ويف الثلث األخري من ذلك العام اتضح أن:
والسياسية  القانونية  الشرعية  خسرت  قد  الفلسطينية  السلطة   .1
والواقعية يف متثيل الفلسطينيني يف عقد تسوية مع تل أبيب، مما 

جيعل املفاوضات بني الفريقني طبخة حصى.
أن إسرائيل سوف تتجه شطر حزب اهلل ودمشق إلجراء التفامهات   .2

واملفاوضات األكثر جدية، وهو ما حصل يف النهاية فعاًل.



5455

الفصل األول: عالقة األردن وحركة حامس

وقد رسخت التطورات الالحقة هذا االجتاه من سيطرة محاس على 
غزة إىل سيطرة حزب اهلل على بريوت، بينما تراجعت واشنطن وتل 
لبنان،  القطاع ويف  الواقع يف  بالتهدئة والتعامل مع األمر  أبيب وقبلتا 
إىل  سيقود  التطورات  مآل  أن  يرى  أن  للمرء  ميكن  كان  وبالتحليل 
تاليًا  والعودة  الغربية  الضفة  يف  األضعف  احللقة  على  إسرائيل  تركيز 
إىل طرح اخليار األردين، وهو كما أحسب الصيغة الوحيدة املطروحة 

بصورة جدية على املفاوض الفلسطيين.
على هذه اخللفية املنذرة باخلطر نؤكد على أن الظروف املوضوعية 
قد نضجت للتفاهم االستراتيجي بني عمان ومحاس على قاعدة إفشال 

مشروع الوطن البديل.
هي  محاس  حركة  مع  االستراتيجية  العالقة  إن  القول:  وخالصة 
ضرورة أردنية؛ إذ إن محاس حركة وطنية فلسطينية مضادة للمشروع 

اإلسرائيلي، وال ينصرف ذلك إىل القبول بأيديولوجيتها.
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احملور الرابع
عالقات محاس واألردن، الفرص والتحديات* 

عند احلديث عن الفرص والتحديات يف العالقة ما بني احلكومات 
األردنية ومحاس ال بد من التعرض لبعض األزمات اليت شكلت تضاربا 
يف وجهات النظر بني الطرفني على اعتبار أن ما متثله وجهة نظر طرف 
اآلخر، ومن  للطرف  النظر  تتوافق مع وجهة  باملقابل خمالفة وال  هي 
أزمة فكرية،  املفهوم ميكن إمجال هذه األزمات بثالث :  خالل هذا 

وأزمة سياسية، وأزمة أمنية.
اإلسالمية  املقاومة  حركة  فإن  الفكرية،  باألزمة  يتعلق  فيما   -1
محاس ومنذ نشأهتا يف عام 1987 ال تؤمن بأي حق لليهود يف 
فلسطني، وتعمل على ضرورة طردهم منها، كما أن محاس ال 
اهلدنة حبدود 1967 لكن  القبول مؤقتًا وعلى سبيل  متانع يف 
دون االعتراف بإسرائيل وأي حق لليهود الوافدين يف فلسطني 
التارخيية، كما تعترب احلركة أن صراعها مع االحتالل اإلسرائيلي 
بأن اجلهاد  ”صراع وجود ال صراع حدود“ وتعتقد احلركة 
بأنواعه وأشكاله املختلفة هو السبيل لتحرير فلسطني وباملقابل 
تطور  إىل  مرده  ومحاس  األردن  بني  الفكري  االختالف  فإن 
اتفاقية  توقيع  إىل  وصواًل  مدريد 1991  مؤمتر  منذ  األحداث 
*  د. عصام ملكاوي، باحث استراتيجي يف كلية الدفاع الوطين، ومستشار مجعية الشؤون 

الدولية يف األردن
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هذا  بعد  ما  خمرجات  أن  يعين  مما  1994م،  عام  عربة  وادي 
التاريخ ستكون بالضرورة فكريًا واستراتيجيًا خمتلفة عما تؤمن 
به محاس على اعتبار أن ما يراه األردن كدولة هلا مصاحل سياسية 
محاس  تراه  عما  خمتلف  واحلدود،  واالستقرار  بالسيادة  تتعلق 
الفكرية  محاس  أيديولوجية  أن  يعين  وهذا  ومقاومة،  كحركة 
أيديولوجية  مع  تتفق  ال  قد  بالضرورة  هي  مقاومة  كحركة 

األردن كدولة مستقلة ذات سيادة.
إىل  تنظر  محاس  حركة  فإن  السياسية  باألزمة  يتعلق  فيما  أما   -2
صهيوين  غريب  استعماري  مشروع  من  جزء  أهنا  على  إسرائيل 
العامل  وحدة  ومتزيق  ديارهم  من  الفلسطينيني  إىل هتجري  يهدف 
اإلسرائيليني هي  مع  السالم  مفاوضات  بأن  تؤمن  العريب، كما 
محاس  تعتقد  كما  باحلقوق،  للتفريط  ووسيلة  للوقت  مضيعة 
خبطأ املسرية السلمية اليت سار فيها العرب بعد مؤمتر مدريد عام 
1991م، وتعترب اتفاق أوسلو عام 1993م بني منظمة التحرير 
الفلسطينية وإسرائيل ومن قبله رسائل االعتراف املتبادل مث تغيري 
ميثاق املنظمة وحذف اجلمل والعبارات الداعية للقضاء على دولة 
داخل  الوجود  واعترافًا إلسرائيل حبقها يف  تفريطا  منه  إسرائيل 
فلسطني لذا وجبت مقاومته، كما ترى محاس أن إسرائيل وافقت 
إىل  املنظمة  قيادات  بعودة  والسماح  الذايت  احلكم  سلطة  على 
فلسطني ودعمها بأكثر من 40 ألف من رجال الشرطة واألمن 
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والسياسية  االمنية  االلتزامات  من  جمموعة  السلطة  على  لتفرض 
أمهها حرب املقاومة واالختباء خلف ستار احلكم الذايت.

يف  محاس  اإلسالمية  املقاومة  حلركة  الساحق  الفوز  شكل  وقد 
تصدر  عن  فتح  حركة  وإقصاء  عام 2006م،  التشريعية  االنتخابات 
هنية،  إمساعيل  برئاسة  فلسطينية  حكومة  وتشكيل  الفلسطيين  املشهد 
كابوسًا مزعجًا لكثري من دول العامل ودول اإلقليم خاصة، حيث مل 
قادرة على  أهنا حركة  تعط محاس فرصة وال وقتا كافيا لكي تربهن 
التحول من النضال اجلهادي املقاوم إىل التحرك السياسي املتوازن، كما 
أهنا مل تعط فرصة إلعادة التأهل والتحول حىت حيكم عليها، بل متت 
حماوالت إجهاض جتربتها يف مهدها، والذي اعتربته محاس عمال معاديا 

جتاهها، وخاصة من قبل الدول العربية واألردن بالذات.
3- أما فيما يتعلق باألزمة األمنية فإن حركة محاس ترى أن ساحة 
النضال مع العدو الصهيوين تنحصر داخل حدود فلسطني بالنسبة 
للفلسطينيني، ولكنها ترى أن على الدول العربية فتح حدودها 
مع االحتالل للمتطوعني لقتال إسرائيل، وهي تعترب أن من حقها 
استخدام األراضي اجملاورة لفلسطني لدعم العمل املقاومة داخل 
فلسطني بتهريب السالح وما شابه، واعتربت من مينعها من ذلك 
السالح  بتهريب  املعروفة  األزمة  فكانت  عدائية،  بأعمال  يقوم 
عرب األردن إىل الضفة الغربية حيث اهتمت محاس بأهنا تقف وراء 
هذه احملاوالت، فيما اعتربه األردن خرقا ألمنه الوطين، برغم ما 
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ثبت له بالتحقيقات أن هذه األسلحة غري موجهة ألي أهداف 
داخل األردن، بل لدعم املقاومة يف الضفة الغربية.

احلاجة والدور املتبادلني
تنقسم العالقة بني الطرفني إىل عالقات سابقة ومستقبلية، أما العالقة 
عالقات  قواعد  إرساء  ميكن  عليها  واليت  البناء  طور  يف  فهي  احلالية 
مستقبلية، فقد كانت العالقة السابقة بني محاس واألردن ذات طابع 
أيديولوجي، ولكنها مكنت محاس  توافق  بناء على  مصلحي وليست 
من البقاء على الساحة األردنية قيادة ومكاتب، كما فتح األردن أبوابه 
واحتضن قيادات محاس ومقار مكاتبها، ووقف إىل جانبها يف اإلفراج 
عن زعيمها من السجون األمريكية واإلفراج عن الشيخ أمحد ياسني من 
السجون اإلسرائيلية، وإنقاذ حياة قائدها من حماولة االغتيال اإلسرائيلية 

يف عمان عام 1997م.
وقد كان التقارب األردين مع محاس ميثل امتدادا لتحالف تارخيي 
أعمق ما بني النظام يف األردن وحركة اإلخوان املسلمني، حيث بدأ 
هذا التحالف يف مواجهة املد الناصري والبعثي والشيوعي يف منتصف 
القرن العشرين، وتطور وتعمق يف مواجهة حركة فتح وفصائل املنظمة 
العاملة على الساحة األردنية، خصوصًا يف مطلع السبعينيات، لذلك 
االستقاللية  الدعوة  ملواجهة  مصمما  محاس  مع  األردين  التوافق  كان 
احلركة  كانت  عرفات، حيث  ياسر  الراحل  الرئيس  لواءها  رفع  اليت 
اإلسالمية يف األردن وفلسطني واملؤمنة بارتباط الضفتني والرافضة فيما 
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بعد لقرار فك االرتباط واحدة من أهم أدوات الرهان األردين يف حفظ 
املصاحل األردنية يف الضفة الغربية، لكن الصورة تبدلت اليوم وبشكل 
مغاير متاما، فلم يعد األردن راغبا بأي دور سياسي أو أمين يف الضفة 
الغربية، والدولة الفلسطينية مطلب أردين مثلما هي مطلب فلسطيين، 
واإلخوان يف األردن مل يعودوا على عالقة حتالف استراتيجي مع النظام، 
بعد أن أصبحوا يف مواقع قيادية معارضة داخل األردن، كما أن حركة 
هتديد  مصادر  قائمة  ضمن  األردنية  الرؤية  وحسب  أصبحت  محاس 
األمن الوطين بسبب اصطفافها يف حمور املمانعة مقابل حمور االعتدال 

الذي يضم األردن.

مراحل االنعطاف يف العالقة
بىن األردن سياسته يف التعامل مع محاس والسلطة الفلسطينية على 
أساس جوانب سياسية وقانونية يف إسناد الشعب الفلسطيين يف سعيه 
امتداد  أي  بذلك  ولتنهي  املنشودة،  الفلسطينية  الدولة  لتحقيق هدف 
تنظيمي حلماس يف األردن وخارج إطار العالقة بني حكومتني، وكانت 
العالقة مع محاس مبا يؤدي  بترتيب  احلكومة األردنية معنية وال تزال 
إىل إزالة أي بؤر توتر نشأت أو قد تنشأ يف املستقبل، الن العالقة بني 
األردن ومحاس كحزب حاكم يف فلسطني ختتلف حتما عن العالقة بني 

األردن ومحاس كتنظيم جهادي مقاوم.
لكن رفض محاس االندماج يف عملية السالم أدى إىل قيام احلكومة 
األردنية آنذاك بطرد الدكتور موسى أبو مرزوق عام 1996م حبجة 
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أنه ليس مواطنًا أردنيًا، وكان هدف األردن من ذلك هو وقف حتريض 
مناوئة  األردن حيتضن جمموعات  بأن  الدائمة  ياسر عرفات وشكاواه 
للسلطة يف فلسطني، وهبدف الضغط على محاس يف ذات الوقت كي 
تتجاوب مع اجلهود األردنية اهلادفة إىل إدماجها يف العملية السياسية.

لكن اجلهود األردنية مل تفلح كي تواصل محاس مسرية االندماج يف 
العملية السياسية، فكان التوجه هناية إىل طرد قادهتا وإغالق مكاتبهم 
يف عمان. ومتت صياغة املوقف األردين من محاس بناء على أن العالقة 
مع طريف النزاع الفلسطيين ستكون مع طرف دون آخر وفقًا لتوجهات 
السياسة األردنية اليت رأت بأن تكون عالقاهتا مع محاس حمدودة لصاحل 
عالقاهتا مع حركة فتح، وكان العامل احملدد لذلك التوجه هو عامل 

فلسطيين أكثر منه عامال أردنيا.
ونظرا لرفض األردن لسياسة احملاور، وختوفه من احتضان محاس من 
الذي ال يساعد على إعادة  قبل قوى أكثر تشددا وراديكالية، األمر 
ممارسة  على  قادرة  سياسية  حركة  إىل  وحتويلها  حركة محاس  تأهيل 
األردن حبماس ظلت  فإن عالقة  األردن،  احلكم حسبما كان يسعى 

حمط حوار ونقاش داخلي.
األردن ومحاس جاء ضمن  العالقة بني  توتر يف  ما حصل من  إن 
التوازن  القائمة على مبدأ األوليات. ومن مث  السياسية  فلسفة األردن 
وضمن سلم األولويات، فقد كان األردن أكثر قربًا ملنظمة التحرير منه 
إىل حركة محاس، وبالتايل فمن املنطقي وفق هذه الفلسفة أن تكون 
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العالقات مع السلطة الفلسطينية بقيادة فتح أقوى.
مثة مؤشرات مهمة تؤكد أن مثة تبدل يف بعض توجهات السياسة 
األردن  مع  للتعاون  محاس  حركة  استعداد  وإىل  األردنية  اخلارجية 
كافية،  التحوالت  هذه  بأن  يقال  أن  ميكن  هل  لكن  معه،  والتنسيق 
األرجح أهنا ليست كافية لالنتقال بالعالقة بني اجلانبني من حالة العداء 

إىل حالة االلتقاء أو التحالف يف املدى املنظور.
صحيح أن لألردن مصلحة يف فتح قنوات االتصال مع محاس، بل 
إن هذه العالقة تغدو ضرورية إن أراد األردن أن يلعب دورًا يف ترتيب 
البيت الفلسطيين الداخلي أو جتسري اهلوة بني الفلسطينيني واإلسرائيليني، 
أو يبقي دوره اإلقليمي أو حيمي ظهره من مشروع الوطن البديل، لكن 
فهذا  محاس  مع  استراتيجي  حتالف  لبناء  يسعى  األردن  بأن  يقال  أن 

يبعث على التساؤل من نوع كيف؟ وملاذا؟ وألية أهداف؟
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 احملور اخلامس 
محاس واألردن، عوامل التقارب واالختالف* 

تعترب محاس حركة مقاومة وطنية فلسطينية جهادية ضد االحتالل 
الصهيوين لفلسطني، وهي امتداد حلركة اإلخوان املسلمني، فهي الفصيل 
فلسطني،  أرض  على  املسلمني  لإلخوان  واجلهادي  الكفاحي  املسلح 
عام  منذ  إسالمية  برؤية  فلسطيين  وطين  حترر  دورها كحركة  متارس 

1987م ضد املشروع االستيطاين الصهيوين وأطماعه يف املنطقة.
إن رؤية احلركة واستراتيجيتها هي بالتأكيد تعبري حي عن تطورات 

الصراع العريب-اإلسرائيلي ومسار القضية الفلسطينية.
العريب وسلطة  املوقف  وما جرى من حتوالت جذرية وجوهرية يف 
مل  مجيعها  واليت  التفاوض،  مسارات  من  تبعه  وما  الفلسطيين،  التمثيل 
تقرير  يف  املشروعة  الفلسطيين  الشعب  حلقوق  مقبولة  تسوية  إىل  تصل 
والنشأة  الوالدة  وبالتايل  الالجئني،  وعودة  واحلرية  واالستقالل  املصري 
والرؤية والفعل املقاوم لدى محاس كان استجابة تارخيية ولعوامل تارخيية، 
أبرزها امتداد احلركة يف إطار مجاعة اإلخوان املسلمني يف العاملني العريب 

واإلسالمي بعد االحنسار العريب واإلسالمي الرمسي يف دعم القضية.
بدأت عالقة محاس مع األردن منذ العام 1992م يف عهد الراحل 
امللك احلسني بن طالل، ومرت أحداث كثرية خالل هذه العالقة، منها 

*  د. أمحد الشناق، أمني عام احلزب الوطين الدستوري األردين
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مكتبها  رئيس  مرزوق  أبو  موسى  إطالق سراح  األردنية يف  املسامهة 
السياسي السابق من سجن الواليات املتحدة عام 1997م، واستضافته 
األردن  وهدد  األردن،  يف  احلركة  لقيادة  مكاتب  وفتح  األردن،  يف 
رهنًا  األردنية-اإلسرائيلية  السالم  معاهدة  مستقبل  بان  اإلسرائيليني 
حماولة  بعد  مشعل  خالد  السيد  السياسي  مكتبها  رئيس  حياة  بإنقاذ 
اغتياله من قبل املوساد اإلسرائيلي يف عمان عام 1997م أيضا، واشتراط 
احلسني إطالق سراح الشيخ الشهيد أمحد ياسني من سجون االحتالل، 
الشهيد وهو يودع عمان  للشيخ  اهلامشية  وكذلك االحتفال والرعاية 
العروبة إىل غزة هاشم شيخًا جماهدًا منافحًا عن فلسطني ومقدساهتا 

يف نفس العام 1997م.
وتقديرها  األردنية  للقيادة  عميقة  رؤية  عن  عربت  مواقف  تلك 
ويف  والدولية،  واإلقليمية  احمللية  منعطفاهتا  يف  القضية  مسار  ملخاطر 
وقيادات  األردنية  الدولة  بني  ولقاءات  حوارات  جتري  إذ  األيام  هذه 
محاس بعد انقطاع دام عقدًا من الزمان، يف الوقت الذي يسري فيه خط 
مشهد  من  ترافق  وما  مسدودة،  بأفاق  التفاوضي  الفلسطينية  القضية 
إقليمي ودويل مبتغرياته وحتوالته اهلائلة، وعقد مضى شهدنا فيه احتالل 
العراق العريب وأفغانستان وبروز عوملة مكافحة اإلرهاب والعوملة األمنية 
سبياًل لفرض أحادية القطبية هيمنتها وتشكيل عامل جديد على حساب 
احلقوق املشروعة للشعوب وسيادة الدول، كما شهدنا يف هذا العقد 
بروز مسميات قوى االعتدال يف مواجهة قوى املمانعة ليكون اخلاسر 
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الوحيد املشروع الوطين الفلسطيين واستقالل الدولة الفلسطينية وممارسة 
الشعب الفلسطيين حقه يف احلرية والسيادة على ترابه الوطين الفلسطيين، 

مضافة إليه اهنيار منظومة األمن القومي العريب والتضامن العريب.
إن عودة فتح جسور العالقة بني األردن ومحاس هي بالتأكيد مصلحة 
أردنية- فلسطينية، ويف مرحلة تستحق املراجعة بعد أن فشلت الرهانات 
على الواليات املتحدة يف مسار التفاوض إلقامة الدولة الفلسطينية وحل 
الصراع العريب-اإلسرائيلي بعودة احلقوق املشروعة للعرب، وهو الوعد 
الذي قطعته إدارة بوش للفلسطينيني، وإن عالقة محاس مع بعض القوى 
يف املنطقة واإلقليم استخدمت لتحقيق أدوار إقليمية وسياسية، ليصبح 
املشهد بظروف ومعطيات مستجدة استلزمت هذا التحول األردين يف 

حلظة تارخيية مهمة.
االلتقاء  عوامل  على  التأكيد  تتطلب  وخماطرها  بدقتها  املرحلة  إن 
على  املستقلة  الفلسطينية  الدولة  قيام  أن  باعتبار  احلمساوية  األردنية 
التراب الوطين الفلسطيين مصلحة عليا أردنية، وثابت من ثوابت األمن 
االستراتيجية  احليوية  املصاحل  يف  أولوية  ذات  وهي  األردين،  الوطين 
للدولة األردنية، عالوة على أهنا قضية األردن املركزية واملقدسة لعوامل 
األردن  بني  االلتقاء  عوامل  إن  والعقيدة.  والتمازج  والتاريخ  القرىب 
واهلم،  والقرىب  والتاريخ  األخوة  عالقة  على  عالوة  عديدة،  ومحاس 
واملأمول أن تكون هذه العالقة بوصلة املرحلة القادمة، ومن أهم عوامل 

االلتقاء بني الطرفني:
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إن رؤية محاس للهوية الفلسطينية والكيانية الفلسطينية مشروعا   .1
ونقيضا  التارخيي  الفلسطيين  الوطين  التراب  على  حضاريا 
وأطماعه  فلسطني  أرض  على  االستيطاين  الصهيوين  للمشروع 
لالمتداد يف املنطقة، هي رؤية استراتيجية وتارخيية عميقة تشكل 

حاجزًا حلماية األردن وعمقه العريب.
املنشود  السالم  مببدأ  وإمياهنا  السالم  ملبدأ  محاس  رؤية  إن   .2
الفلسطيين  للشعب  املشروعة  احلقوق  على  واملستند  والعادل، 
أبناء  ولكافة  الفلسطيين  الوطين  ترابه  على  واالستقالل  باحلرية 
الشعب الفلسطيين يف الداخل و الشتات، والتمسك حبق العودة 
لتمكينه من العيش فوق أرضه ووطنه وحقه يف تقرير مصريه، 
حاضر  حيفظ  مقبول  وحل  لتسوية  أردنية  رؤية  بالتأكيد  هي 

ومستقبل الشعب الفلسطيين وحيمي بنتائجه األردن وشعبه.
إن رؤية محاس واستراتيجيتها يف املقاومة والصمود، هي رؤية   .3
مؤامرة  مواجهة  يف  العلمي  للرد  كسبيل  أردنية  واستراتيجية 
الوطن البديل املزعوم يف فكر احلركة الصهيونية التلمودية، وإن 
رؤية محاس باعتبار فلسطني وقفا إسالميا لبناء مشروع حضاري 
مقاوم للمشروع الصهيوين يف ظل غياب املشروع العريب، ميكن 
أن تشكل هذه الرؤية قوة ردع استراتيجي على أرض فلسطني 
تستعيد  األردن حىت  على  وتأثرياته  الصهيوين  االمتداد  مينع  مبا 

األمة وحدهتا وقوهتا وعافيتها.
إن فكر محاس الشعيب العقائدي والتعبوي على أرض فلسطني   .4
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وما يتوفر له من امتداد عرب حركة اإلخوان املسلمني كتنظيم 
على  حية  الصراع  جذوة  إلبقاء  عمليًا  رادعًا  يشكل  دويل 
أرض فلسطني وإلبقاء القضية حية يف ضمائر الشعوب العربية 
واإلسالمية، ويف هذا الرد العملي االستراتيجي ضد أي حلول 
تكون على حساب احلقوق املشروعة للشعب الفلسطيين على 
أرضه ويف الشتات الذي كفلته املواثيق الدولية واإلنسانية، إمنا 

حتقق ضمانات أمنية هامة لألردن.
واخليار  األردين«  »اخليار  يسمى  ملا  األردن ومحاس  رفض  إن   .5
هذه  يف  وتطابق  التقاء  نقطة  هي  مشبوهة  كمشاريع  املصري 
جبيوش  إسرائيل  حلماية  أمنية  مشاريع  وهي  الدقيقة،  املرحلة 
عربية، وإهناء لقضية فلسطني وحقوق شعبها املشروعة بكيانه 
ودولته ذات السيادة على ترابه الوطين، وليتحول الصراع والتوتر 
واألردن  فلسطني  على  مؤامرة  وهي  عريب-عريب،  صراع  إىل 

والشعبني الشقيقني.
داخل  اجلهادية  بعقيدهتا  محاس  اإلسالمية  املقاومة  حركة  إن   .6
الوطن احملتل يف مقاومة االحتالل الصهيوين على أرض فلسطني، 
ومببدئها الراسخ بعدم التدخل يف شؤون الدول األخرى، واحترام 
اخلصوصيات الوطنية للدول العربية، هي بالتأكيد مصلحة عليا 
أردنية ملفهوم األمن الوطين، ولتمكني األردن من الدعم واملساندة 
لألشقاء الفلسطينيني على أرض فلسطني، إضافة إىل أنه مل يكن 
يف تاريخ احلركة أي تصادم سياسي أو غريه مع الدولة األردنية 
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الدوام  على  أكدت  اليت  العوامل  من  وهي  األردين،  والكيان 
احترام األردنيني هلذه احلركة املقاومة على أرض فلسطني ضد 
العدو الصهيوين، بل ومن الالفت يف تاريخ احلركة أهنا مل متارس 

أي أعمال عسكرية خارج حدود فلسطني التارخيية.
الدويل  املستوى  على  واحلساسة  احلرجة  املرحلة  معطيات  إن 
القضية  مستقبل  وعلى  املنطقة،  على  اخلطرية  وبتجاذباته  واإلقليمي 
الفلسطينية، يتطلب من األردن ومحاس التوافق على ما ميكن أن يشكل 

اختالف يف بعض الرؤى، وأهم ذلك:
اخلالف  وإبقاء  الفلسطيين،  الوطين  القرار  استقالل  ضرورة   .1
الفلسطيين داخل البيت الفلسطيين، حفاظًا على املشروع الوطين 
الفلسطيين بقيام الدولة الفلسطينية وإغالق أي اجتاه بأن تصبح 
مصاحل  خلدمة  دولية  أو  إقليمية  ورقة  املقدسة  فلسطني  قضية 

اآلخرين حتت أي ذريعة أو مسمى.
مسار  فشل  رغم  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  اهنيار  من  احلذر   .2
التفاوض عرب السنوات املاضية، مع التأكيد على املطالبة برؤية 
واالستمرار  وعربيًا،  فلسطينيًا  التفاوض  ملسار  جديد  ومنهج 
بالضغط على اجملتمع الدويل، والتأكيد على مبدأ حل الدولتني، 

وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.
ضرورة احلفاظ على وحدة التراب الفلسطيين والشعب الفلسطيين   .3
يف غزة والضفة الغربية، ورفض كافة حماوالت فصل غزة عن 

الضفة الغربية مهما كانت الضغوط واإلغراءات.
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احملور السادس 
حمددات وسيناريوهات العالقة*

أوال: حمددات العالقة
تلعب حمددات عدة دورا مهما يف حتديد جناح املباحثات بني األردن 
ومحاس إلعادة رسم العالقة بينهما على الصعيدين املرحلي التكتيكي أو 

االستراجتي، ومن أهم هذه احملددات:
طبيعة دوافع وأسباب االنفتاح واحلماسة للحوار بني الطرفني   -1

من قبل كل منهما.
على  وثابتة  مستقرة  عالقات  حنو  التقدم  يف  الطرفني  جدية   -2

املدى املتوسط على أقل تقدير.
قدرة حركة محاس على السيطرة على مقاليد السلطة الفلسطينية   -3

يف الضفة الغربية وقطاع غزة.
قدرة محاس على إحداث اختراقات يف عالقاهتا العربية والدولية   -4

إضافة اىل الفلسطينية لصاحل برناجمها وشرعيتها.
استعداد الطرفني لتقدمي الضمانات والقيام باإلجراءات الالزمة   -5

لبناء الثقة بينهما.
قدرة الطرفني على جعل التاريخ املتوتر يف العالقة املاضية جمرد   -6

مصدر للعربة وليس إطارا للنظرة إىل مالمح املستقبل.

* جـواد احلمـد، مدير مركز دراسات الشرق األوسط، ورئيس حترير جملة دراسات شرق 
أوسطية الفصلية احملكمة يف األردن . 
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الطرف  ودور  املرحلة  لطبيعة  منهما  لكل  السياسي  التقدير   -7
اآلخر وأمهيته يف مساعدته على حتقيق أهدافه ومصاحله.

قدرة الطرفني على امتصاص الضغوط اليت تسعى ملنع تطور العالقة سواء   -8
يف إطار كل منهما أو يف األطر اإلقليمية والدولية وتعاوهنما على ذلك.

ومستقرة  جادة  عالقة  بلورة  على  األردنية  احلكومة  قدرة   -9
وتعاونية مع احلركة اإلسالمية يف األردن بوصفها مدخال مهما 

لتطوير العالقة مع محاس ومحايتها.

ثانيا: سيناريوهات العالقة املمكنة
السيناريو األول: ترسيم عالقة استراتيجية: التوجه حنو بناء عالقة 
على  والتعاون  والشفافية  بالدميومة  تتصف  الطرفني  بني  استراتيجية 
املنطقة  متغريات  إزاء  السياسات  تقارب  وبالتايل  التحديات،  مواجهة 

السياسية واالستراتيجية.
مشتركة  عالقة  وأسس  تفامهات  إىل  التوصل  الثاين:  السيناريو 
من  األردن  ومحاية  والقطاع،  الضفة  احتالل  إهناء  حني  إىل  مرحلية 

مشروع الوطن البديل، وحتقيق مصاحل متبادلة بني الطرفني.
التوصل إىل رسم  تفاقم اخلالفات:  الثالث: عالقة متنع  السيناريو 
والتوتر،  االختالف  متنع  الطرفني  بني  مستقرة  عالقة  وقواعد  مالمح 

وتساعد على حتقيق مكاسب لكل منهما.
السيناريو الرابع: التواصل فقط: حتقق االستفادة لدى كل طرف 
من جمرد بدء احلوار، واالتفاق على أمهية تواصل هذه اللقاءات لتفكيك 
امللفات العالقة، ومنع تفاقم أي خالف مستقبلي، ووقف أي محالت 
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استهداف من قبل الطرفني لبعضهما.
السيناريو اخلامس: إبقاء العالقة على مستواها السابق: الفشل يف 
حتقيق مصاحل ومكاسب ألي منهما من هذه العالقة بسبب التضارب 
يف املواقف والسياسات واالرتباطات والعالقات اخلارجية والتحول حنو 
منط العالقة السابق للقاء لفك األزمات أو حتجيم التوتر كلما حصل مع 

بقاء كل طرف بسياساته وحتالفاته جتاه القضية.

السيناريو املتوقع
احملددات  حركة  على  السيناريوهات  هذه  من  أي  حتقق  يعتمد 
العالقة تارخييا يدركون أن األردن  املراقبني اخلرباء يف  واجتاهاهتا، لكن 
أمام اختيار صعب اليوم يتعلق مبصريه ومستقبله وأمنه الوطين، وأن محاس 
تسيطر على مفاصل أساسية من ذلك، وأهنا قادرة على إعاقة فتح عن 
التقدم يف عملية السالم، كما أهنا جنحت يف جتاوز أزمات معقدة وصعبة 
خالل السنوات املاضية )2006-2008م(، ما جيعل األردن ينظر هلا 
األقل ملساعدته على  استراتيجي على  كخيار مهم - ورمبا مرحليا - 
وإقليميا  حمليا  املختلفة  املستويات  على  يواجهها  اليت  التحديات  جتاوز 

ودوليا، األمر الذي يرجح التوجه حنو السيناريو األول أو الثاين.
لكن عددا من العوامل واحملددات تلعب دورا يف رسم مثل 
ستكشف  العام  هناية  حىت  القادمة  واألشهر  التوجهات،  هذه 
استكشاف  مرحلة  بوصفها  األساسية،  ومالحمه  االجتاه  طبيعة 
الجتاهات العالقة وفرص جناحها من قبل الطرفني حسبما تسرب 

من االجتماعات اليت عقدت بني الطرفني.
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خالصة وتوصيات 
شكلت القضية الفلسطينية وتداعياهتا عاماًل أساسيًا يف صياغة سياسة 
إىل  باإلضافة  واخلارجية،  الداخلية  وحتالفاهتا  اهلامشية  األردنية  اململكة 
ارتباط األردن الوثيق مبخرجات القضية سواء تقاطعت تلك املخرجات 
املعطيات على  تعارضت معها، وقد فرضت كثري من  أو  مع مصاحله 
صانع القرار األردين إعادة قراءة الواقع السياسي يف املنطقة، األمر الذي 
دفعه إىل إعادة النظر يف عالقاته اإلقليمية ودروه فيها، ولذلك بادر إىل 
دعوة حركة محاس إىل حوار مباشر إلعادة تنظيم العالقة وترتيبها معها، 
وبناء عالقات جديدة تقوم على حتقيق املصاحل االستراتيجية املشتركة. 
عديدة  متبادلة  توافر مصاحل  على  اجلديد  تصوره  األردن  بىن  وقد 
بينهما، من أمهها: محاية األردن وكيانه واستقالله من مشروع الوطن 
البديل، ومحاية مصاحل األردن يف الضفة الغربية، وقيام الدولة الفلسطينية 
املستقلة يف الضفة والقطاع، وتشكيل حالة توافقية تساعد على االستقرار 
السياسي واالجتماعي يف اململكة، ودعم الشرعية العربية حلركة محاس 
خاصة وهي يف احلكم يف السلطة، واملساعدة على تفعيل دور األردن 

اإلقليمي ويف السياسات الدولية جتاه املنطقة.
وعدم  املنطقة،  يف  املتحدة  الواليات  سياسات  تراجع  شكل  وقد 
قدرهتا على االستمرار يف التأثري على صانعي القرار يف أنظمة اإلقليم، 
عدة  يف  وعسكريًا  وأمنيًا  سياسيًا  إلسرائيل  امللحوظ  التراجع  وتزايد 
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دول  دفع  الذي  األمر  هذا،  التفكري  مهمًا إلعادة  مدخاًل  منعطفات، 
»االعتدال العريب« إىل البحث عن ضمانات لالستقرار غري ما يسمى 

بـ »الضمانات األمريكية«.
بنجاح وحتت احلصار  إدارة قطاع غزة  قدرة محاس على  ولعبت 
األطراف  حساب  على  ليزداد  السياسي  وزهنا  زيادة  يف  مهمًا  دورًا 
الفلسطينية األخرى، ناهيك عن تزايد شعبيتها يف الضفة الغربية، األمر 
الذي أسس لقراءة تؤكد بأن محاس هي من يستطيع صناعة املستقبل 
الفلسطيين الداخلي واخلارجي دون اإلضرار مبصاحل اآلخرين، أو هتديد 
أمنهم ومستقبلهم، وهو ما لفت انتباه األردن- على ما يبدو- وشجع 

اجتاه تعديل مسار عالقاته حبماس.
وتبني احللقة أن مثة حاجة ودور متبادلني بني محاس واألردن، وأن 
املتبادلة غري مستجدة وال انفكاك فيما بينها ألسباب سياسية  احلاجة 
وجغرافية ودميوغرافية، ولذلك فإن املصاحل املشتركة بني محاس واألردن 
تتقاطع كثريًا عند مفاصل األمن واالستقرار والدميوغرافية، ومواجهة 
تداعيات املشروع الصهيوين يف املنطقة، والذي يهدف إىل جعل األردن 

وطنًا بدياًل للفلسطينيني لتصفية القضية الفلسطينية.
معها  االتفاق  ميكن  موثوقة  جهة  أن محاس  األردن  جتربة  وتؤكد 
للطرفني  وميكن  خداع،  دون  الفلسطينية  للمطالب  األدىن  احلد  على 
التنسيق إلدارة الصراع يف جانبه السلمي، وأكدت احللقة أن كاًل من 
فلسطينية  أطراف  بني  مفاوضات  معلومات عن  لديه  واألردن  محاس 



74

حامس والحركة اإلسالميةوالحوار مع النظام السيايس يف األردن

75

وإسرائيلية تتحدث عن خيار الوطن البديل للخروج من عنق الزجاجة 
يف املفاوضات، علمًا بأن محاس واألردن- سياسيًا وأيدلوجيا- يرفضان 
ملواجهته  جاهدة  تسعى  أيضًا  محاس  إن  بل  البديل،  الوطن  مشروع 
والقضاء عليه يف مهده. مما جيعل تقاطع املصاحل األردنية ومحاس يزداد 
ويدفع باجتاه بناء عالقة استراتيجية بينهما، وأكدت احللقة أن مثة أسسًا 
مهمة للعالقة تتعلق بتبادل املنافع بني الطرفني، خصوصًا وأن ما يربط 
األردن حبماس أكثر مما يربطها بفتح أو منظمة التحرير، وعلى األخص 

فيما يتعلق برفض مشروع الوطن البديل.
وحول نقاط التقارب واالختالف بني محاس واألردن أكدت احللقة 
أن عوامل التقارب أكرب بكثري من عوامل االختالف، إذ إن رؤية محاس 
االستراتيجية تشكل محاية لألردن، وأن اإلبقاء على حالة القطيعة معها 
أمرًا  يعد  شهرين  حوايل  قبل  حىت  1999م  منذ  استمرت  اليت  تلك 

مضرًا باألمن واملصاحل األردنية ومصلحة القضية الفلسطينية.
وبينت احللقة أن مثة حمددات للعالقة بني الطرفني ويف رسم سيناريوهاهتا 
املستقبلية، من أمهها: دوافع االنفتاح وأسباب احلماسة لدى الطرفني، 
وقدرة محاس  مستقرة،  عالقات  التقدم حنو  يف  بينهما  احلوار  وجدية 
على احملافظة على االستقرار الداخلي الفلسطيين والسيطرة على الضفة، 
لصاحل  والعربية  الدولية  عالقاهتا  يف  اختراقات  إحداث  على  وقدرهتا 
بلورة عالقة جادة ومستقرة مع محاس  األردن على  برناجمها، وقدرة 

بوصف األردن احملضن األول والعمق األقرب لفلسطني وقضيتها.
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ألحد  ترجيحًا  احللقة  طرحت  املمكنة،  السيناريوهات  وحول   
عالقة  ترسيم  على  منهما  األول  يقوم  القادمة،  للعالقة  سيناريوهني 
تفامهات  إىل  التوصل  على  الثاين  يقوم  فيما  الطرفني،  بني  استراتيجية 

وأسس مشتركة مرحلية على أقل تقدير.
وأكد املشاركون أن األردن اليوم أمام اختيار صعب يتعلق مبصريه 
أساسية يف  مفاصل  على  تسيطر  وأن محاس  الوطين،  وأمنه  ومستقبله 
ذلك، وهي قادرة على إعاقة أي مشروع ضد األردن، أو ضد حقوق 
األردن  بني  العالقة  بناء  حبوارات  يدفع  ما  وهو  الفلسطيين،  الشعب 

ومحاس لتحقيق نتائج ملموسة.
ومن أهم التوصيات اليت انتهت إليها احللقة ملصلحة بناء عالقات 

دائمة ومستقرة واستراتيجية بني الطرفني:
1- انطالق الطرفني يف بناء العالقة من احلاضر حنو املستقبل دون 

حتمل تبعات واإلشكاالت السابقة من الطرفني.
نقاط  صعيدي  على  العالقة  يف  والشفافية  الوضوح   -2

االتفاق أو االختالف.
3- إهناء كافة امللفات العالقة بني الطرفني.

4- التخفيف من وزن التسريبات اإلعالمية من أي منهما ملا هلا من أثر 
يف استحضار الضغوط الداخلية واخلارجية احلقيقية لبناء العالقة.

من  أخرى  مفاصل  إىل  لتصل  واالتصال  احلوار  دائرة  توسيع   -5
دوائر صناعة القرار لدى الطرفني.
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6- حتديد مساحات التقاطع السياسي واألمين ووضع أسس لتبادل 
األدوار والتعاون فيها.

7- إقرار مبدأ التدرج يف إعادة بناء العالقة وتأسيسها.
8- أال تؤثر عالقات الطرفني مع أي طرف ثالث على عالقاهتما ما 

دامت ال متس أسس هذه العالقة.
9- استمرار مبادرة كل طرف خبطوات بناء الثقة مع الطرف اآلخر 

ولتسريع وتعميق آليات بناء العالقة املستقبلية.
10- تأكيد احترام كل طرف خلصوصيات ومواقف الطرف اآلخر 

حىت اليت ال يتفق معه فيها.
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الفصل الثاين 
 النظام السياسي يف األردن واحلركة اإلسالمية

حنو إعادة تنظيم العالقة 
جواد احلمد/ مدير احللقة

تضافرت عوامل متعددة حملية وإقليمية ودولية، وأخرى ذات عالقة 
بالقضية الفلسطينية وعملية السالم، وكذلك التحوالت داخل احلركة 
اإلسالمية يف األردن ذاهتا، وصمود حركة محاس أمام احلصار الدويل 
تضافرت هذه  معها،  اتفاق هتدئة  إىل  إسرائيل  يف غزة، وجناحها جبر 
العوامل وغريها يف بلورة توجه أردين إزاء التعامل مع احلركة اإلسالمية 
يف األردن، وبدا أن صانع القرار األردين أدرك وبشكل ملفت لالنتباه 
اخلطورة اليت تنطوي عليها هذه املتغريات، على مصاحل احلكومة األردنية 
وسياساهتا، وما تشكله من حتديات جديدة أظهرت أن احلكومة حباجة 

       د. أمحد اخلاليلة/ املستشار السابق لسمو األمري احلسن، ومدير مركز املستقبل *   املشاركون:
للدراسات االستراتيجية حاليًا. أ. مجال الطاهات/ كاتب وخبري استراتيجي- مركز 
الدراسات االستراتيجية- كلية الدفاع الوطين سابقا. أ. محزة منصور/ رئيس كتلة 
نواب احلركة اإلسالمية يف الربملان األردين. د. خالد عبيدات/ سفري أردين سابق.  
م. عبد اهلادي الفالحات/ نقيب املهندسني الزراعيني األردنيني. د. عصام ملكاوي/ 
باحث استراتيجي يف كلية الدفاع الوطين. أ. فاحل الطويل/سفري أردين سابق. أ.فرج 
عضو  الكوفحي/  نبيل  د.  األردنية.  السبيل  حترير صحيفة  رئيس  نائب  شلهوب/ 
املكتب التنفيذي حلزب جبهة العمل اإلسالمي. أ. جواد احلمد/ مدير مركز دراسات 

الشرق األوسط- مدير احللقة.
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أكثر من  االقتراب  قررت  ملواجهتها، ولذلك  إىل دعم شعيب حقيقي 
وشرعت  معها،  األجواء  ترطيب  على  والعمل  اإلسالمية،  احلركة 
بلقاءات أولية معها لبحث امللفات العالقة، ونقاط التوتر واخلالف بني 
الطرفني، ومن أجل حماولة رسم أسس عالقات مستقرة بني الطرفني، 
ولعل  التحديات،  هذه  وأخطر  أبرز  احلكومة  فيها  جتتاز  ملرحلة  ولو 
أمهها املتعلق بالتوجهات اإلسرائيلية والفتحاوية يف التعامل مع األردن 
أولية  تفامهات  عن  تسرب  وما  للقضية،  النهائي  احلل  يف  ومصاحله، 
األردن، خصوصًا يف  على حساب  البديل،  بالوطن  يسمى  ما  حول 
ظل الرفض اإلسرائيلي املطلق حلق العودة لالجئني الفلسطينيني، الذين 

يؤوي األردن أكثر من نصفهم.
ولذلك ينظر إىل التحول احلكومي بوصفه حتواًل مصلحيًا ال يتصف 
بصفة االستراتيجية بعد، وإن أطلق عليه البعض ذلك، فلقاءات احلركة 
اإلسالمية مع احلكومة مل تثمر إال عن نتائج متواضعة بني الطرفني، ومل 
يتم بعد حتقيق مكاسب كبرية للحركة اإلسالمية متكنها من بناء خطوات 
ثقة وتقارب عليها. ولعل هذا التردد لدى املستوى احلكومي يف بلورة 
العالقة بشكل متكامل وعاجل هو ما يثري املخاوف يف بعض أوساط 
احلركة اإلسالمية، من أن يكون األمر جمرد حلظة هتدئة فقط، لتمرير 
بعض السياسات احمللية واإلقليمية للحكومة، ولتجاوز تفاقم تداعيات 
إزاء إسرائيل  السياسات اخلارجية األردنية  ارتفاع األسعار، وسلبيات 

والواليات املتحدة، وانعكاساهتا على القضية الفلسطينية والعراق. 
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لكن أوساطًا اخرى ترى أن احلكومة توصلت إىل قناعات بضرورة 
إشراك احلركة اإلسالمية يف اهلم احمللي واإلقليمي للسياسات احلكومية، 
لتتحمل املسئولية معها، خصوصًا على الصعيد الشعيب، كما أهنا تريد 
أن ترسل رسائل واضحة لألطراف األخرى، بأن لديها ما تتقوى به 
احلركة  إىل  احلكومة  ناهيك عن حاجة  مؤامرات خارجية،  أي  على 
قد ختدم  للحكومة،  مناهضة  داخلية  أي حتركات  ملواجهة  اإلسالمية 
توجهات خارجية، كما كان احلال يف مفاصل أخرى سابقة من تاريخ 
اململكة، وعلى األخص فيما يتعلق مبحاولة زعزعة االستقرار املنبثقة عن 

توجهات مشروع الوطن البديل.
النتائج العملية للقاءات القادمة، خصوصًا من طرف  ومن هنا فإن 
احلكومة، سوف حتدد مرحليًا غلبة التوجهات القاعدية منها والقيادية 
داخل احلركة اإلسالمية، كما أن جتاوب احلركة اإلسالمية وتفهمها لطبيعة 
املرحلة، وقناعتها جبدية احلكومة، سوف تدفع باألغلبية لدعم التقارب 
مع احلكومة، والتفاهم معها، وتعديل بعض السياسات التصعيدية، اليت 
وتزايد  األسعار،  ارتفاع  ظل  اململكة، يف  يف  تربة خصبة  هلا  أصبحت 
الفقر والبطالة، خصوصًا يف املناطق األقل حظًا، ويف ظل التململ الذي 
ظهر على بعض القوى احملسوبة على النظام باألساس، وبدا أن احلركة 

اإلسالمية ليست بعيدة عن نبض هذه املناطق والقوى الوطنية.
توجه  إىل  أشارت  اختذهتا احلكومة  اليت  اخلطوة  فإن  ولذلك 
السياسية  اخلارطة  تنظيم  إعادة  إىل  يهدف  حكومي،  أردين 
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القوى  مع  والتفامهات  التحالفات  بعض  وتعديل  الداخلية، 
الرئيسية فيها، وهو ما يفتح الطريق أمام إعادة رسم السياسات 
احمللية واخلارجية على حد سواء، بتوافق وطين أكرب، خاصة مع 
اجملتمع  يف  واألهم  األكرب  القوة  تشكل  اليت  اإلسالمية  احلركة 
األردين، واليت هلا امتدادات إيديولوجية وسياسية كبرية يف احمليط 
الفلسطيين والعراقي واملصري. وهو ما يفرض االهتمام احلكومي 
باحلوار معها أجندًة وزمنًا حىت ميكن ترسيم هذا التوجه، والبناء 
خاصة  األقل،  على  القادمة  اخلمس  للسنوات  استراتيجيا  عليه 
وأن التوقعات فيها متيل إىل احتمال أن تعصف باملنطقة أحداث 
العريب–اإلسرائيلي، وتغريات  الصراع  تفاقم  أقلها  ليس  جسام، 
دراماتيكية يف بعض األوضاع السياسية احمليطة، وتراجع و تقهقر 
السياسات اخلارجية األمريكية، ناهيك عن زعزعة نظرية األمن 
اإلسرائيلية، اليت بدأت تترنح -وال تزال- أمام ضربات املقاومة 

اليت تتخذ مواقع أكثر قوة وتأثريا من ذي قبل.
وال ينبغي أن يستمر رهان األردن على العوامل اخلارجية من جهة، 
جتربة  بعد  أخرى،  جهة  من  والعامل  املنطقة  يف  اخلاسر  الفريق  وعلى 

السنوات العشر األخرية. 
وحديث  حيويا  موضوعا  يعّد  الفصل  هذا  حبث  موضوع  فإن  ولذلك 
الساعة، وال شك بأن ما حصل من تطور نسيب يف التعامل مع احلركة اإلسالمية 

يف األردن لقي شيئًا من االنتباه من بعض املراقبني يف األردن وخارجه.
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كبري  اهتمام  األوسط  الشرق  دراسات  مركز  يف  لنا  كان  وقد 
باملوضوع وبالتقارب يف هذا اجلانب بني احلكومة واحلركة اإلسالمية 
من أجل إعادة بناء البنية الداخلية ومواجهة التحديات اخلارجية وإعادة 

بناء املؤسسات الداخلية.
البحث عن اجتاهات  ويتناول هذا الفصل أربعة حماور أساسية يف 
ومستقبل العالقة املستجدة بني احلركة اإلسالمية والنظام السياسي يف 

األردن، هي:
1. احلركة اإلسالمية والنظام السياسي يف األردن، اجتاهات 

العالقة وحتدياهتا.
استراتيجية النظام السياسي يف التعامل مع احلركة اإلسالمية.  .2

املتغريات املؤثرة يف إعادة تنظيم العالقة بني الطرفني.  .3
حمددات وسيناريوهات العالقة احملتملة.  .4
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احملور األول
احلركة اإلسالمية والنظام السياسي يف األردن 

اجتاهات العالقة وحتدياهتا* 

أشكر مركز دراسات الشرق األوسط على التفاعل مع األحداث احمللية 
الساخنة وعقد هذه الندوة واستضافة هذه النخبة الطيبة من املتحدثني 

واملهتمني، كما أشكر األخوة احلضور على تفاعلهم واستجابتهم. 

مراجعة تارخيية سريعة
ال بَد قبل حتديد صورة العالقة املستقبلية من استحضار سريع لتاريخ 
العقود  تلك  العالقة: واليت قسمتها إىل عقود، مع عدم تشكيل  هذه 

فواصل صارمة؛ فالتداخل بينها موجود.
أ- األربعينيات/ امللك عبد اهلل األول/ مرحلة تأسيس الدولة احلديثة 

)اململكة واالستقالل(.
ب- اخلمسينيات/ مرحلة املد القومي واليساري/ اصطفاف احلركة 

اإلسالمية مع النظام يف مواجهة احلالة االنقالبية.
ج- الستينيات/ مرحلة ضمور احلياة السياسية واإلبقاء على بقاء 

احلركة اإلسالمية.

* د. نبيل الكوفحي، عضو املكتب التنفيذي جلبهة العمل اإلسالمي، ورجل أعمال، ورئيس بلدية 
إربد األسبق، ومرشح احلركة اإلسالمية جمللس النواب للدورة 16، 2008م يف حمافظة إربد.
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وأحداث  ال67  حرب  أحداث  بعد  ما  مرحلة  السبعينيات/  د- 
أيلول 1970م وبدء الصحوة اإلسالمية عامليا وحمليا.

استهدافها  وبدء  اجلماعة  مد  تعاظم  مرحلة  الثمانينيات/  هـ- 
والتضييق عليها.

اجلماعة  ومشاركة  اجلديدة  الدميقراطية  مرحلة  التسعينيات/  و- 
السياسية  القوى  كل  على  اجلماعة  وانفتاح  االنتخابات  يف 

والتجاذب يف العالقة.
ز- القرن اجلديد/ بدء حماصرة اجلماعة )بعد عام 97( والتضييق 
فاضح  بتزوير  انتهت  واليت  السالم  معاهدة  بعد  خاصة  عليها 

لالنتخابات البلدية والنيابية عام 2007م.
وميكن تلخيص التجاذب يف العالقة التارخيية و«تذبذهبا« بأهنا ليست 
»عالقة حدّية« أي أهنا مل تشهد شراكة حقيقية يف احلكم, ومل تشهد 
يف املقابل عملية »كسر عظم«، بل شهدت جتاذبات سلبية واجيابية مع 
بقاء احلركة اإلسالمية حبجم معني سعى النظام السياسي بشىت الطرق 

السياسية واإلعالمية والعملية لعدم جتاوزه.

اجتاهات العالقة املتوقعة
الوطن, ونفترض  باحلوار مع أي مكون من مكونات  ابتداء نرحب 
حسن النوايا يف احلوار مع أي جهة كانت فردًا أو حزبًا أو مؤسسة رمسية، 
النهوض  ونؤمن بأننا مجيعا حباجة لكل مكونات هذا الوطن حىت ميكن 
به، ونعتقد أن احلوار حيتاج إىل إميان حقيقي بوجود اآلخر وحقه يف النمو 
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والعمل باإلضافة لبناء جو من الثقة بني خمتلف األطراف, فعملية احلوار 
الوطين ليست مفاوضات بني أطراف متخاصمة أو عدوة ال قدر اهلل.

وميكن حتديد اجتاهات العالقة املتوقعة »نظريا« يف االجتاهات التالية:
استمرار سياسة احلفاظ على بقاء احلركة اإلسالمية دون السماح   .1
هلا بالنمو والتقدم مع تدخالت مستمرة سياسية وقانونية وإعالمية 
ملنع منوها يف بعض اجلوانب، ويعد هذا استمرار لشكل العالقة 
املساجد،  يف  منوها  ملنع  التدخل  يتم  فمرة  زمن,  منذ  القائمة 
اجمللس  يف  ورابعة  البلديات،  يف  وتارة  اجلامعات  يف  وأخرى 

النيايب، وهكذا.
2.  وجود توجه حقيقي الستثمار إجيابية املشاركة التارخيية للحركة 
اإلسالمية يف البناء الوطين وقيمه اعتداهلا يف بناء شراكة إجيابية.

سياسية  مبواقف  اإلسالمية  احلركة  توريط  يراد  مزالق  وجود    .3
متهيدًا لبدء عملية عزل حقيقية أو إقصاء مطلق!

حقيقة  فهم  من  البد  للصعود  االجتاهات  من  أي  ترجيح  وقبل 
الظروف احمللية واإلقليمية والدولية احمليطة باألردن، واملؤثرة على النظام 

السياسي فيه.
وحىت  السابقة،  االحتماالت  لترجيح  نؤسس  وحىت  وباختصار 
تصنيف  فإنه ميكن  األخرى،  احملاور  مع  تداخل كبري  هناك  يكون  ال 

الظروف احمليطة حسب التايل:
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املختلفة  والسياسية  واالجتماعية  االقتصادية  أبعادها  حمليًا:   أ. 
ومعظم املؤثرات يف هذا الباب سالبة.

إقليميًا: حيث جند أن العالقات ليست دافئة مع احمليط العريب,   ب. 
ومل يتم حتقيق أي إجناز ملا يسمى

»مبعسكر االعتدال العريب«.
 ج. دوليًا: حيث نشهد هناية حقبة الرئيس بوش وهناية احلرب على 

ما يسمى باإلرهاب.
وإزاء املراجعة التارخيية السابقة، وإزاء حقيقة الظروف احلالية أرجح 
املنتظر، وهو استمرار للنمط السابق، أي  أن يكون اخليار األول هو 
اإلبقاء على احلركة اإلسالمية مع بعض التجاذبات االجيابية يف العالقة، 
فهو األرجح حيث ال جند بأن األجواء مهيأة بعد الحتماالت أخرى 
احلركة  لتحجيم  خصيصًا  وضعت  اليت  فالتشريعات  رجحانا،  أكثر 
مطروحا  وليس  قائمًا  الزال  االنتخاب  كقانون  سياسيًا  اإلسالمية 
املركز  كجمعية  املؤسسات  ومصادرة  اإلقصاء  وعمليات  للبحث، 

اإلسالمي اخلريية الزالت موجودة ومل يتم الرجوع عنها.
احلركة  مع  احلوار  عملية  لبدء  السياسي  النظام  يلجأ  ملاذا  لكن 

اإلسالمية إذن؟
يف  فشل  وهناك  النظام،  لدى  داخلية  مراجعة  هناك  أن  شك  بال 
سياساته على أكثر من صعيد، وهو حباجة لتخفيف الضغوط من حوله 
اإلسالمية  احلركة  مع  احلوار  بدء  أن  رأى  ورمبا  وخارجيًا،  داخليًا 
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واالقتصادي  السياسي  االحتقان  حلالة  )مؤقتة(  تنفيس  حالة  ميثل 
واالجتماعي الداخلي، خاصة يف ظل بروز قوى وشخصيات معارضة 
»بأصحاب  يسمى  ما  بني  وعلنيته  الصراع  وتنامي  تقليدية«،  »غري 
بيع  لسياسات  الواسع  الشعيب  الرفض  وتزايد  السياسية«،  الصالونات 

األراضي وغريها من العوامل.
اجيابية  عالقات  منو  أو  االحتقان«  »تنفيس  حالة  جناح  إن   
واسعة  وشرحية  اإلسالمية  واحلركة  جهة،  من  السياسي  النظام  بني 
من مكونات الطيف السياسي يف األردن من جهة أخرى، حيتاج إىل 

ظروف عملية لنجاحها.

التحديات يف العالقة
- حتديات بناء الثقة املتبادلة

العالقة  السائدة حول  التشكيك  نظرة  هو  اجلانب  هذا  يعترض  ما  أهم 
وعدم وجود شفافية فيها، وهي حتتاج إىل مجلة إجراءات لتتحقق من بينها:

التحول يشجع  إزاء هذا  تقدمي خطاب سياسي رمسي اجيايب   -1
اجتاهاته العامة.

إزاحة األشخاص الذين كانوا سببًا يف توتري العالقة سواء على   -2
املستوى السياسي أو اإلعالمي أو اإلداري من أن يكونوا جزءا 

من احلوار أو من العالقة اجلديدة.
إعادة الثقة للحياة السياسية بعد أن مت تدمريها يف االنتخابات   -3
االعتداء  مت  حيث  األخرية,   2007 عام  يف  والنيابية  البلدية 
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على إرادة الشعب األردين، ومت االعتداء على مرشحي احلركة 
اإلسالمية وإبعادهم.

رفع املظامل الواقعة على رموز وأفراد العمل السياسي خصوصًا   -4
من أبناء احلركة اإلسالمية.

5- قيام األحزاب السياسية ومنها احلركة اإلسالمية بالتأكيد على الثوابت 
الوطنية يف خطاهبا وإزالة التشويش يف بعض تصرحياهتا ومواقفها.

- توفري ظروف للمصاحلة الوطنية
يعد هذا مطلوبا أيضا من الطرفني لكنه من جهة النظام السياسي أكرب 

وأكثر، وحيتاج إىل نظرة مستقبلية وفق اجلميع يف احملددات التالية:
الشراكة يف املسؤولية تستوجب الشراكة يف القرار.  -1

2- اإلميان واملمارسة العملية بأن هذا املركب )الوطن( يتسع لنا مجيعًا، 
وال ميكن أن يسري بتوازن واىل األمام إال جبهود أبنائه مجيعًا. 

تنزيه امللك عمليًا أن يكون طرفًا يف أي منافسة أو خصومة   -3
سياسية بني املكونات السياسية يف البالد من خالل عدم السماح 
وحماسبة  اآلخر,  البعض  على  البعض  قبل  من  به  لالستقواء 

املسئولني احلكوميني على أخطائهم.
على  القائمة  املؤسسات  لتفعيل  جادة  بإجراءات  البدء   -4

حماربة الفساد.
إجياد إجابات عملية من قبل النظام السياسي تطمئن األردنيني   -5
بأن هناك إجراءات عملية حلماية األردن من املخطط الصهيوين 
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مبا  املخططات  لتلك  اإلعالمي  الرفض  يتجاوز  البديل«  »الوطن 
ميكن ترمجته كضمان حق العودة للفلسطينيني وموضوع القدس.

- بناء عالقة مستقبلية على أسس جديدة
السعي لعالقة نضمن هلا الدوام والشراكة بني كافة املكونات الوطنية 
التشكيك واالهتام والتحجيم،  ومنها احلركة اإلسالمية، وإزالة منهج 

وهذا يتطلب مبادرة رمسية لتحديد التايل:
إصالحات دستورية جادة تؤسس ملعادلة عادلة تضمن توزيع   -1

السلطة والثروة بني املواطنني بشكل عادل وشفاف.
باملؤسسات  الثقة  تعيد  وتشريعية  دستورية  إصالحات   -2
حله،  عدم  وتضمن  األمة  جملس  مكانة  فيه  تعزز  الدستورية، 
وتؤسس بشكل عملي للوالية العامة جمللس الوزراء على كافة 
موارد الدولة، ومتارس ممارسة حقيقية لضمان استقالل القضاء، 
للدستور  املخالفة  القوانني  يف  تنظر  دستورية  حمكمة  وإنشاء 
وتضمن التداول السلمي للسلطة التنفيذية عرب إجراءات شفافة 

ومتقدمة.
3- احلفاظ على النظام امللكي باعتباره رمزًا لدميومة الدولة األردنية وشرطًا 

إلقامة التوازن بني كافة املكونات السياسية واالجتماعية فيها.
4- إجياد تشريعات وضمانات وخطط طويلة األجل تعيد التوازن 
ويف  اجلميع  حقوق  وتضمن  املواطنني  كافة  بني  االجتماعي 
توزيع  العاصمة يف  البعيدة عن  األرياف  املناطق، وخاصة  كل 
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مكتسبات وعوائد التنمية, حبيث يشعر اجلميع انه يستفيد من 
عملية اإلصالح والنمو بشكل مباشر فردي وجمتمعي، وان تتوقف 
بسياسات  واستبداهلا  املتبعة،  والعطايا  واملعونات  املنح  سياسة 
دائمة وثابتة تعيد إنتاج الكفاءة الفاعلة للمواطن األردين ضمن 
واألمن  الصحية  والرعاية  التعليم  توفري  جمتمعة:  شروط  ثالثة 
بشكل كامل، وتيسريه لكل أبناء الوطن ألهنا ليست مكاسب 

أو حاجات فردية بل هي مكاسب وحاجات وطنية.

وأخريا فإننا يف احلركة اإلسالمية نرحب باحلوار واملصاحلة مع كل 
أبناء الوطن ومؤسساته، ومستعدون للقفز فوق آالم املاضي وتداعياته، 
واملآسي،  التحديات  تلك  تكرار  عدم  تضمن  جديدة  بظروف  لكن 
وبأفق يتسع لكل املكونات السياسية واالجتماعية يف هذا الوطن، على 
نسعى  لن  وحنن  القرار،  يف  املسؤولية شركاء  يف  كلنا شركاء  قاعدة 

ملكاسب شخصية أو حزبية على حساب اآلخرين.
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وقائع النقاش
جواد احلمد/ مدير احللقة

هنالك بعض األمور ال بد من اإلجابة عليها:
فهمت من املداخلة أن مثة تشاؤم مبدئي من بداية العالقة   -
وليس أهنا فرصة مواتية لتحقق أهداف كبرية لعالقة شاهبا 
التوتر زمنا، فهل ما مر من ظروف كان شرطًا على وجود 
تقاسم وحوارات مشتركة، أم أن احلوار يتصف باجلدية 

والشفافية، فاألمر حباجة إىل إجابة.
هل ميكن القفز عن ملفات عالقة إىل امللفات السياسية مباشرة،   -
ما جيري  بأن  التحليل  من  نبيل  د.  لورقة  التوقع  وما هو خط 
عبارة عن تنفيس عابر، وال يصل إىل بعض املسائل املهمة، فكل 
امللفات مطروحة ولكن املسائل جيب أن تأخذ مداها، فهل هذا 

النمط كان سائدًا.
فرج شلهوب

أشكر الدكتور نبيل على هذه القراءة يف مجلة من امللفات يف العالقة 
بني احلركة والنظام السياسي، وأريد أن أعقب سريعًا، فلسنا إزاء قرار 
استراتيجي يف العالقة من قبل النظام، ولكن املسائل مل تتضح عند النظام 
السياسي بعد وال نستطيع أن نتكلم عن تكتيك أو استراتيجية، فهناك 
متغريات داخلية وخارجية متلي عليه التحول، فاملسألة يف إدارة الوضع 
السياسي الداخلي، وهي سياسة إدارة موقف، أما إىل أين ستصل األمور 
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يف البحث واحلوار والتفاوض فهي مرتبطة بالوضع الداخلي واخلارجي، 
فنحن ال نتفاءل بصورة مبكرة وال حنسم أهنا عالقة تكتيكية، وكذلك 

ال نتشاءم لنضع العصي بالدواليب.
من جانب آخر أعتقد أن االعتذارات مطلب غري عملي وغري مفيد، 
بإجيابية  إليه  النظر  التقارب بني احلكومة واحلركة اإلسالمية جيب  بل 

وعدم الوقوف عند نقطة معينة.
وهناك نافذة هلذا احلوار جيب أن تستثمر، وفرصة جيب أن تستثمر 
الوضع  خالل  من  املستقبل  إىل  النظر  جيب  بل  قيدًا  ليس  واملاضي 
اجلديد، وطبيعة احلركة اإلسالمية بأهنا ال تطلب كل شيء أو ال شيء، 
فمشاركتها يف الربملان جزء من هذه النظرة حيث ال تسعى إىل التغيري 

الكلي وإمنا اجلزئي.
على  انفتاح  عن  عبارة  اآلن  موجود  هو  ما  أن  األخرى  املسألة 
احلركة اإلسالمية ومطلوب أن يكون شاماًل مع حتمل مجيع مكونات 
الوطن األردين السياسية ملسؤولياهتم، فاحلركة تسعى إىل إصالح الوضع 

عمومًا، واملطلوب نظرة تفاؤلية إىل األجواء اجلديدة.
أمحد اخلاليلة

لفت انتباهي بعض النقاط القيمة، ولكين أضعها ضمن الفهم الواقعي 
اختالف كبري يف  فهناك  اإلسالمية،  واحلركة  احلكومات  بني  للعالقة 
املفاهيم االستراتيجية بني الدولة وبني احلركة اإلسالمية ملستقبل النظام 
العريب، مبعىن أنه إذا كان هناك أي عالقة تتطور إجيابًا مع احلركة فلن 
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تكون أكثر من تكتيكية لظروف دولية مرتبطة بتحقيق أهداف تكتيكية، 
وهذه الظروف هلا عالقة بالدولة األردنية والقضايا اليت أصبحت تربط ما 
بني اإلرهاب واإلسالم، ومن الصعب أن ال نتفاءل حول تطوير العالقة 
وسط الظروف احلالية، وهناك قضايا وطنية وقضايا إقليمية حتتاج من 
موضوع  مثل  فيها  التعاون  إىل  اإلسالمية  واحلركة  األخرى  التيارات 
الوطن البديل والالجئني والقدس، ومشاركة األردن يف اإلشراف على 
املقدسات، والوضع الداخلي مثل تعديل قانون االنتخابات واألحزاب 

وتوسيع احلريات، وهناك قضايا استراتيجية مرتبطة باملصاحل الوطنية.

جواد احلمد
ال شك بأن احلوار جيري بني أصحاب الرؤى املختلفة ومن الطبيعي 
العالقة  أن  قال  النظر، ومن  قائم يف وجهات  تباين  أن يكون هنالك 
ألهنا  متوترة،  لعالقات  كبديل  محيدة  هي  بل  ذميمة  صفة  التكتيكية 
قد تتحول إىل عالقة استراتيجية يف جزء منها أو كلها مثل التعايش، 
فاحلركة اإلسالمية ال تؤمن بأن ال شيء أو كل شيء حسب السيد 

شلهوب.
والسؤال هو أن حجم النافذة املفتوحة اليت أكد عليها األستاذ فرج، 
إىل كم يتسع من املطالب واآلمال؟، فهل هذا ميكن أن يكون ذلك 
تفكيك  إىل  القضايا، وأميل  تتجاوز بعض  أن  للحركة  بد  بداية، فال 

املسائل العالقة، قبل القفز إىل القضايا العامة.
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محزة منصور
شكرًا للمركز وللدكتور نبيل وأتفق مع من قال بأن هنالك تضخيمًا 
إعالميًا يف حتول العالقة بني احلركة اإلسالمية والنظام، وهو مقصود، 
إىل  أرده  واحلركة  السياسي  النظام  بني  العالقة  يف  السليب  والتحول 
ليلة 17/16-1991م حيث بدأ احلديث عن التنظيمات اإلسالمية، 
واهلدف املركزي ألي نظام محاية نفسه من األخطار، ويتصرف وفقًا 
هلذا اهلدف حىت لو كان فيه انقالب على هنجه، ففي عام 1986 انتقل 
الوجود الشرعي إىل أهنا فئة ضالة مضلة عرب  التعامل مع احلركة من 

وسائل اإلعالم.
ولست مع االعتذارات، بل املطلوب إرادة حقيقة وإصالح سياسي 
الثقة  إرادة سياسية لإلصالح وال ما يعزز  ودميقراطي، وان مل توجد 
بالتوجه الدميقراطي فإن اإلشكاالت ستبقى، فوجود إرادة سياسية يعزز 
الثقة ويعزز اجلبهة الداخلية، وال خيار لنا إال االنضمام للخندق األردين 
ومواجهة األخطار احملدقة بالوطن، وامللفات املطروحة تتعلق باحلريات 

العامة واملوقف من القضايا الوطنية والقومية.
عبد اهلادي الفالحات

دون  إجيابيًا  التقاطها  جيب  السياسي  النظام  من  تصدر  رسالة  أي 
للسياسات  مراجعة  حالة  عن  تعرب  األخرية  احلالة  التشاؤم،  أو  اإلفراط 
احلكومية على الصعيدين الداخلي واخلارجي، حيث ان التهميش يطال 
اجلميع، فعلى الصعيد اخلارجي مل يكن هنالك توازن يف الساحات الدولية 
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لطرف  احلكومة  واحنازت  وفلسطني،  لبنان  السياسية يف  القوى  بني  أو 
السياسي واالقتصادي  الداخلي نرى االحتقان  الشأن  دون طرف، ويف 
واالجتماعي والذي انتقل من قوى املعارضة إىل بعض القوى العشائرية.

هناك تغريات سياسية أصبحت واقعًا مع تراجع املشروع األمريكي 
وختلي أمريكا عن حلفائها مثل قصة جورجيا وبرويز مشرف رئيس 
باكستان السابق، وعدم محاية حلفائها الرئيسيني يف الساحتني اللبنانية 
والفلسطينية، ما أدى إىل ضرورة إعادة مراجعة السياسة األردنية حلالة 

تفاؤل، وهذا اتسم بالتوازن على الصعيدين الداخلي واخلارجي.
وال بد من تعزيز هذه العالقة مع احلكومة بإطالق احلريات، ومتتني 
الناظمة  التشريعات  الثقة وحتويلها إىل خطوات عملية بتعديل  عوامل 
للحريات والعمليات االنتخابية، إليصال رسالة ثقة للحركة اإلسالمية 
السياسية  القوى  من  الوقت  نفس  يف  ومطلوب  السياسية،  والقوى 
وتوسيعها،  الفرصة  تسعى الستغالل  ان  و  املتاحة،  النافذة  توسع  أن 

والوصول إىل اإلصالح السياسي واالقتصادي.

فاحل الطويل
استمعنا إىل وجهيت نظر أمام قضية مل تكن معروفة حدودها النهائية، 
فالدكتور نبيل طرح وجهة نظر أما فرج شلهوب فقد طرح وجهة نظر 

أخرى، وهذا يؤكد على حوار داخلي صحي يف احلركة اإلسالمية.
وخارجيا،  داخليا  احلركة  مع  النظام  عالقة  قراءة  إعادة  فطلب 
الداخلية واخلارجية  وسؤايل هل قامت احلركة بإعادة قراءة سياساهتا 
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قراءة علمية حبسب ظروف املنطقة يف املقابل، أخشى أهنا مل تفعل ! 
تعتذر  أن  ضرورة  حول  احلركة  داخل  خالف  هناك  أن  وأعتقد 
احلكومة وحول املطالبة بإزاحة املسؤولني عن العالقة السابقة، وحدث 
سابقاًَ أن احلكومة كان ردها عصبيًا يف السبعني إزاء العالقة مع بعض 
املنظمات الفلسطينية، فهل يعقل أن تصر احلركة على حماكمة املسئولني 
الدولة  ودعمت  وقفت  احلركة  أن  ذكر  نبيل  والدكتور  السابقني، 
األردنية، واقترح انه جيب قراءة التاريخ كامال حيث أن النظام محاها 
تدير  األردنية  احلكومة  أن  وأعتقد  والسبعينيات،  الستينيات  يف  ايضا 
السياسية إدارة كالذي ميشي على حبل مشدود وال تستطيع احلكومة 

األردنية أن تتجاوز حقائق دولية معينة.
خالد عبيدات

اململكة األردنية اهلامشية ومنذ تأسيسها كمنطلق واستمرارا للثورة 
العربية الكربى مستمرة يف رفع الرايتني معًا راية العروبة وراية اإلسالم 
وما مها يف احلقيقة إال راية واحدة. واململكة ذات مسئولية خاصة )لكوهنا 
الدول  الدوام، فإذا كانت  القيادة( حلمل رسالة اإلسالم على  هامشية 
اإلسالمية والدول العربية قد نصت معظم دساتريها على أن اإلسالم 
دين الدولة، وكذلك نص الدستور األردين. لكن لألردن متيز يف هذا 
التزاما باإلسالم  املوضوع لكوهنا »هامشية«، األمر الذي يرتب عليها 
ومحال لرسالته ليس فقط من قبيل اإلميان بل ومن قبيل املسئولية األبعد 

من االلتزام العقائدي دخواًل يف املعترك السياسي.
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عن  الدفاع  يعترب  سياسي  كنظام  واملسئول  امللتزم  املسلم  فاألردن 
رفعة اإلسالم من أوىل واجباته التلقائية، ويسعى للعمل على استمرار 
محل رسالة اإلسالم متكيفًا مع آليات محل هذه الرسالة اليت تفرزها 

مراحل التطور اليت متر هبا املنطقة واإلقليم والعامل.
األحزاب  تتجسد يف  احلاضر  زماننا  اآلليات يف  وإذا كانت 
واحلركات والتيارات وأجهزة اإلعالم والثقافة والفكر، فإن هذه 
اآلليات موجودة ومتواجدة يف األردن سواء على الصعيد الرمسي 

أو على الصعيد الشعيب.
النظام  صلب  من  ونشأت  هامة  األردن  يف  اإلسالمية  واحلركة 
السياسي األردين مبجملها فلم تنفصل عنه، وبالتايل مل تضع نفسها يف 
زاوية توحي بالتصادم، أي أن التاريخ يؤكد انه قد خيم على العالقة بني 
النظام واحلركة الود والتفاهم والتطابق يف مجيع املواقف، فكانت احلركة 
حزب  ظاهرة  عدا  )ما  السياسي  للنظام  سندًا  الدوام  على  اإلسالمية 
واألحزاب  التيارات  فيه  انتقلت  الذي  الوقت  يف  اإلسالمي(  التحرير 
فيها حتت  تعمل  كانت  الذي  الظروف  يف  األخرى -سواء  السياسية 
أحضان  عدة  إىل  انتقلت  حيث  قانوين-  بترخيص  فوقها  أو  األرض 
خارجية، وحىت حني قام الربملان األردين بالتصديق على اتفاقية السالم 
اإلسرائيلية-األردنية مل يقف نواب احلركة اإلسالمية ذلك املوقف الذي 
املعارض  موقف  موقفهم  فكان  عارضوها  ولكنهم  الصدام،  إىل  يصل 
الذي يقوي النظام السياسي األردين وال يضعفه. هكذا كانت العالقة 
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ستبقى  أهنا  واعتقد  األردنية  اإلسالمية  واحلركة  السياسي  النظام  بني 
كذلك يف إطار أقوى من االحترام املتبادل خالل املرحلة القادمة.

ولكن الظروف اليت استجدت يف العامل ويف املنطقة خلقت العديد من 
التحديات يف وجه استقرار هذه العالقة، وكانت أوىل هذه التحديات 
بعد سقوط االحتاد السوفييت الذي فتح اجملال واسعًا خللق عدو للمعسكر 
الغريب حيل مكان العدو السوفييت احملتضر، وكان هذا العدو اجلديد هو 
اإلسالم واملسلمني، وبقي األمر آخذًا يف التصاعد إىل أن بلغ ذروته يف 
أحداث 2001/9/11 يف كل من نيويورك وواشنطن، فهبت أمريكا 
مذعورة تكيل الضربات كيفما كان لإلرهاب الذي مت إطالقه كوصف 

لإلسالم واملسلمني.
عن  الدفاع  هو  األردن  أمام  الكبري  التحدي  كان  فقد  ولذلك 
اإلسالم واملسلمني وتربئتهما من اإلرهاب. وإذا كان األردن الرمسي 
قد قام بواجبه يف هذا االجتاه فإن احلركة اإلسالمية داخل األردن مل 
هتب داحضة لتهمة اإلرهاب بقدر هبة النظام الرمسي على الرغم من 
عدم وجود خالف بينهما على متييز املقاومة الوطنية عن اإلرهاب!! 
لذلك فإن التحدي األكرب يف عالقة النظام السياسي األردين مع احلركة 
ليس فقط  األردنية  األردن هو صون احلركة اإلسالمية  اإلسالمية يف 
من الوقوع يف ارتكاب العنف بل احلفاظ على أردنيتها طبقًا لقانون 

األحزاب السياسية يف األردن.
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احملور الثاين
استراتيجية النظام السياسي يف األردن يف التعامل 

مع احلركة اإلسالمية* 
فهم  إىل  حنتاج  اللقاء حنن  هذا  املطروح يف  السؤال  على  لإلجابة 
أهم  فأحد  اإلسالمية.  احلركة  وبالذات  املعارضة،  تطور  ديناميكيات 
اخلصائص  هي:  سياسية،  حركة  جتاه  موقف  لبناء  الدولة  مرتكزات 
تأويل هذه اخلصائص.  والثاين كيفية  البادية هلذه احلركة.  املوضوعية 
وهذا يقودنا للمكون الثاين لإلجابة على السؤال املطروح وهو »نظرية 
وأثر  توجد،  مل  إن  غياهبا  وفهم  إن وجدت،  األردين«  الوطين  األمن 
للدولة. فوجود نظرية أمن وطين  السياسي  السلوك  الغياب على  هذا 
واضحة هي اليت حتدد السياسات العامة للدولة، وهي اليت حتدد منظومة 
مباشرة  نتيجة  هو  واضحة  أمنية  سياسة  وغياب  وحتالفاهتا.  صراعاهتا 

لغياب نظرية أمن وطين واضحة. 
هذا املدخل أراه ضروريا ألن السؤال هو رغبة لفهم حلظة تارخيية 
أهم ما مييزها هو خضوع كل العبيها هلامش عميق وواسع من عدم 
اليقني. وبالتايل فإن السؤال املطروح هو حتديد تصورات النظام للخطر 
والتهديد من جهة، وللمتطلب األمين من جهة أخرى. كما أننا حىت 

* أ. مجال الطاهات، باحث يف مركز الدراسات االستراتيحية يف كلية الدفاع الوطين يف األردن 
سابقا، وكاتب صحفي.
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للحركة  فهم  ببلورة  مطالبون  حنن  السؤال  على  مفيدة  إجابة  نقدم 
اإلسالمية، حيث إن اإلجابة على سؤال استراتيجية النظام جتاه احلركة 
اإلسالمية تتطلب فهم املنظور األمين للنظام، وفهم احلركة اإلسالمية.

غياب نظرية امن وطين متفق متكاملة
إن أخطر ما يواجه األردن هو عدم تبلور نظرية أمن وطين أردين 
االرجتال  من  للكثري  خيضع  الوطين  األمن  منظور  زال  وما  متكاملة. 
ومنطق التجريب والشك. وهذه كلها تعبريات عن حالة ضعف، أكثر 

مما تعرب عن فرضيات وقواعد عامة لنظرية األمن الوطين.
سنوات  قبل  امللك  وطالب  مؤخرًا،  اخللل  هذا  اكتشاف  مت  لقد 
بأن يتم صياغة منظور أمين جديد. وكان من املنتظر أن تتبلور الدعوة 
امللكية عن وثيقة أمن وطين تعكس نظرية وطنية لألمن الوطين األردين، 
وتقدم ما ميكن أن يسمى »نقاط إمجاع وطين على سياسة أمن وطين 
يف  نقص  عن  تعرب  ال  النتيجة  هلذه  التوصل  عدم  ولكن  واضحة«. 
يف  األمين  املنظور  يبقى  بأن  للبعض  مصلحة  عن  تعرب  ولكن  الفهم، 
أعلى درجة من درجات الغموض، فمثل هذا الغموض يبقي هوامش 
العداء والتحالف متحركة. فمن املمكن بناء حتالفات جديدة وبشكل 
سريع، ومن املمكن الدخول يف مواجهات بشكل سريع، ويف احلالتني 
تبقى مربرات العداء ومربرات التحالف مفهومة ومعلومة فقط للبعض. 
ويبقى اآلخرون يف سياق املتفرج، أو يف سياق عقد الصفقات لتجنب 

األسوأ أو للحصول على بعض املكاسب. 
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فرضيات مهمة لفهم املتغريات 
اخللفية اليت تستند عليها هذه احملاولة لتقدمي إجابة على السؤال 
عن استراتيجية النظام يف التعامل مع احلركة اإلسالمية تتكون من 

ثالث فرضيات:
األوىل: أن هناك تغييب متعمد ملا ميكن أن يسمى وثيقة أمن وطين 

حتدد منظور التهديد واألمن بشكل واضح.
الثانية: أن هذا التغييب ليس نقصًا يف املعرفة، وال عجزًا يف الفهم، 
بل هو تغييب متعمد. فتغييب نظرية األمن الوطين مكن البعض 
أعداء  بأهنم  مصاحلهم  مع  موقفه  ينسجم  ال  من  تصنيف  من 

للوطن والنظام.
الثالثة: متعلقة بتطور اإلسالميني، وبأهنم باشروا منذ زمن عملية 
مباشرًا إلجراء  التحول، ومتثل مدخاًل  بكثري من  تطور، تشي 
إصالحات بنيوية عميقة على التكوين التقليدي للنظام السياسي 
األردين. فاحلركة اإلسالمية تتطور باجتاه واضح، وهو التحول 
حنو حركة سياسية إصالحية متمتعة بدعم وثقة شعبية عارمة، 
وجتارهبا يف بعض الدول تغري وتقنع بإمكانية حتقيق العديد من 

وعود اإلصالح اليت حتملها احلركة اإلسالمية.
يف ضوء هذه الفرضيات الثالث، يصبح باإلمكان القول أن موقف 
النظام من بعض مكونات الطيف السياسي الوطين، وبالذات احلركة 

اإلسالمية ال يتأسس استنادًا إىل نظرية أمن وطين واضحة. 
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آفاق التحول يف احلركة واإلسالمية ومواجهتها
التحوالت يف تاريخ العالقة بني النظام األردين واحلركة اإلسالمية 
حيتوي على الكثري من التفاصيل اليت تثبت مثل هذا االستنتاج، وقبل 
استعراض هذه الوقائع ال بد من التوقف عند احلركة اإلسالمية نفسها، 

وإضاءة مسريهتا بسؤال واضح.
إىل أين تتجه احلركة اإلسالمية يف األردن وفلسطني؟ 

فلسطينيًا تتحول إىل موقع قيادة احلركة الوطنية الفلسطينية، إذ إن 
عملية حتوهلا فلسطينيًا إىل موقع قيادة املشروع الوطين الفلسطيين أثارت 
يف األردن خماوف وقلق من حتول احلركة اإلسالمية األردنية باملقدار 
نفسه، وغياب نظرية أمن وطين واضحة، وإحالل مصاحل مؤقتة بداًل 
من فهم وطين عام هو الذي ساعد وبرر أن ال يكون حتول احلركة 
استعمل  بل  األردن،  لفهم حتوالهتا يف  مدخاًل  فلسطني  اإلسالمية يف 

وسيلة للتخويف والتحريض والتعبئة ضد احلركة اإلسالمية. 
إن تغييب نظرية أمن وطين أردين واضحة أدى إىل تغييب فهم موضوعي 
للحركة اإلسالمية يف األردن، وبداًل من هذا الفهم برزت جمموعة هائلة 
من اهلواجس وحماوالت اختزال احلركة اإلسالمية بأسئلة غري عقالنية وال 
أمين موضوعي. والعديد منها معلق على احتماالت ال  تنتمي إىل فهم 
ميكن فحصها إال بعد مضي زمن طويل. وبعض هذه الفرضيات اليت تربر 
العداء ال ميكن إخضاعها ألي حوار منطقي وعقالين، يضاف إىل ذلك أن 
تصنيف العداء سبق حماوالت الفهم املوضوعي املستند إىل معيار واضح 

وهو املصلحة الوطنية العليا املتفق عليها. 
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فالفئات اليت ترفض التحوالت الدميقراطية تقول:
اإلسالمية  احلركة  قبل  من  تستغل  الدميقراطية سوف  أن   -
تصل  حىت  فقط  واحدة  ملرة  االنتخابات  تكون  حبيث 
النظام  اإلسالمية  احلركة  تلغي  سوف  وبعدها  للسلطة، 

االنتخايب، وسوف تقمع خصومها. 
أن وصول احلركة اإلسالمية للحكم سوف يشوه عالقاتنا مع   -

العامل وسوف يقودنا إىل صراع مفتوح مع الغرب.
-  أن احلركة اإلسالمية سوف تفرض على اجلميع مالبس حمددة، 
ومنط سلوك حمدد، وسوف تدمر كل املكتسبات املتعلقة باحلقوق 

واحلريات الفردية. 
احلركة  أن  وهي  حمددة  فرضية  على  تقوم  التخوفات  هذه  وكل 
اإلسالمية تفكر بالسياسة اعتمادًا على النصوص وال تتعامل مع السياسة 
كعلم، والذين حيرضون على احلركة اإلسالمية، يرتكبون نفس اخلطأ 
قاهلا بعض  لنصوص  يعودون  إذ  اإلسالمية،  احلركة  به  يتهمون  الذي 

رموز احلركة، أو كتبوها قبل ما يزيد على ثالثني عامًا.
بالسياسة  يفكرون  بأهنم ال  اإلسالمية  احلركة  قيادات  يتهمون  فالذين 
اإلسالمية،  احلركة  فهم  عن  العلمي  التفكري  يغيبون  هم  علمي،  بشكل 
ويستشهدون بنصوص قدمية لتربير خماوفهم من مستقبل احلركة اإلسالمية. 
من هنا فإن اإلجابة على السؤال عن استراتيجية النظام جتاه احلركة 
اإلسالمية يصبح متعلقا يف كيفية إدارة عالقة النظام باحلركة اإلسالمية، 
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فالتعامل معها  فاحلركة اإلسالمية صنفت هتديدًا، وليست حتديًا، وهلذا 
كان يتم من خالل البحث عن فرص اإلقصاء واملواجهة وليس الشراكة. 
وحىت نكتشف استراتيجية النظام من احلركة اإلسالمية حنن حباجة 

لطرح سؤال أويل هو: 
ما الذي يريده النظام من احلركة اإلسالمية؟ 

وما الذي ال يريده النظام من احلركة اإلسالمية؟ 
يؤكد هذا السؤال على حقيقة الفرضية أن هناك تصنيفا للحركة 
اإلسالمية بأهنا تتطور بشكل يهدد مصاحل البعض واملطلوب منها أن ال 
تكون كذلك، وأبرز دليل على ذلك هو الشعار الذي برز يف السنوات 
القليلة املاضية الذي يقول : على احلركة اإلسالمية أن تعود كما كانت 

يف السبعينيات والثمانينيات! 
فهل تستطيع احلركة اإلسالمية أن تليب ما يريده النظام، وأن تتجنب 
األردنية كما  اإلسالمية  احلركة  تبقى  أن  تستطيع  يريده؟ وهل  ما ال 

كانت يف السبعينيات والثمانينيات؟ 
مقاومة  سياق  يف  نشأت  اإلسالمية  فاحلركة  ال!  هو  اجلواب 
االستعمار، وقدمت الكثري يف سياق مشروع التحرر الوطين يف املنطقة، 
الباردة ساهم يف تشكيلها كحركة  ولكنها أخذت موقفًا يف احلرب 
أيديولوجية أكثر من كوهنا حركة سياسية اجتماعية، وبقي هذا حاهلا 
حىت بداية هنايات احلرب الباردة مع صعود جورباتشوف للحكم يف 
االحتاد السوفيييت، حيث بدأت أزمة احلركة اإلسالمية يف كل املنطقة 
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العربية واإلسالمية مبا فيها األردن، ومع سقوط جدار برلني، حتولت 
األزمة إىل حراك داخلي فعال وسعي حثيث للعديد من القيادات اجلديدة 
للحركة اإلسالمية حىت تستعيد وجهها احلقيقي كتعبري عن مشروع 
اجلماهريي  خمزوهنا  حتول  اإلسالمية  احلركة  وبدأت  الوطين،  التحرر 

اهلائل للتفاعل مع قضايا وطنية حمددة. 
األمر الذي استفز البعض يف األردن وغريها من الدول العربية، فمثل 
هذا التحول للحركة اإلسالمية يؤكد أهنا ستكون ذراع فعال للدفاع 
ستكون  أهنا  يعين  وهذا  حظًا،  األقل  االجتماعية  الفئات  مصاحل  عن 
جزءًا من الصراع من اجل التوصل إىل معادلة جديدة يف الدولة لتوزيع 

السلطة واملوارد. 
ال  التنمية  ومكتسبات  واملوارد  السلطة  توزيع  معادلة  تغيري  ولكن 
اإلسالمية  احلركة  على  اهلجوم  شجع  مما  البعض.  لدى  قبوال  يلقى 
وتصنيفها كعدو للنظام، ليمنع وجيهض أي إمكانية للتوصل إىل معادلة 
بينها  وطنية عادلة ومتوازنة لتوزيع السلطة والثروة وأي لقاء حقيقي 

وبني النظام السياسي. 
إما  أمام خيارين:  اآلن  نفسها  اإلسالمية جتد  احلركة  فان  ولذلك 
أن متضي بتحوهلا اخلالق حنو التحول إىل طليعة تقود املشروع الوطين 
أن  أو  واملوارد،  السلطة  لتوزيع  جديدة  معادلة  إىل  للتوصل  األردين 
تنكفئ على خطاهبا األيديولوجي وتبقى أسرية مرحلة احلرب الباردة! 
وتقع معظم التفاعالت داخل احلركة اإلسالمية يقع معظمها يف هذا 
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السياق، فليس هناك صقور وال محائم، بل هناك تياران: واحد يسعى 
ألن تصبح احلركة اإلسالمية األردنية يف قيادة املشروع الوطين األردين، 
لتحقيق الدميقراطية والتوصل إىل معادلة عقالنية لتوزيع السلطة واملوارد، 

وتيار آخر ما زال يتبىن فلسفة مرحلة احلرب الباردة وديناميكياهتا.
البعض  إن  إذ  2001/9/11م،  أحداث  بعد  الفرصة  وحانت 
فسعى  والدولة  للنظام  كعدو  اإلسالمية  احلركة  تصنيف  يريد  الذي 
الستدراجها إىل مواجهة متكن النظام من ضرهبا يف سياق احلرب العاملية 

على اإلرهاب. 
الذي جرى هو تعرض احلركة اإلسالمية للكثري من األذى، ليس 
تارخيها  وإبقائها أسرية  ترويضها  يف سياق تصفيتها، ولكن يف سياق 
املاضي، حىت ال تكون مشاركًا ومكونًا أساسيًا من مكونات املشروع 

اإلصالحي الوطين. 
ومع تراجع فرص الصدام مع احلركة اإلسالمية، بسبب االنقالب 
العاملي الذي جرى يف شهر متوز/يوليو 2008 على مفاهيم وتصورات 
احلرب على اإلرهاب كما تبلورت يف بدايات القرن احلايل، بدأ النظام 
األردن  للحركة اإلسالمية يف  بإيصال رسالة واضحة  معنيًا  السياسي 
رغبة  هناك  وان  النظام،  مع  صدامها  حال  يف  ختسر  أن  ميكن  بأهنا 
حالية لديه ملصاحلة احلركة اإلسالمية، واليت اعتقد اهنا تايت يف سياق 
ترويضها، وليس يف سياق التعامل معها كطرف ومكون أساسي من 
أنه  اإلسالمية  للحركة  النظام  اثبت  حيث  السياسية،  احلياة  مكونات 
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يستطيع أن يؤذيها ويلحق هبا اخلسائر، وهو اآلن يعرض عليها شكال 
من املصاحلة.

الترويض، واعتراض  )الضرب واملصاحلة( هو  احلالني  املطلوب يف 
إصالحية،  حركة  حنو  اإلسالمية  للحركة  الطبيعي  التحول  عمليات 
خالل  شاهدناه  ما  عرب  السلبية،  باملشاغلة  تتم  االعتراض  وعملية 
أو  والنيابية،  البلدية  االنتخابات  خالل  وخصوصًا  املاضية،  السنوات 
بعروض مصاحلة جمتزأة، حبيث تبقى احلركة اإلسالمية تعاين من توترات 
داخلية، متنعها من أن تتم عملية حتوهلا بشكل هادئ ورصني، وجمدي، 
فاهلدف إذن هو أن ال تتحول احلركة اإلسالمية إىل مكون من مكونات 

احلياة السياسية اليت تتبىن مشروعًا إصالحيًا واضحًا. 
ما هو البديل؟

مهمة  لكانت  الوطين،  لألمن  واضحة  وطنية  نظرية  توفرت  لو 
وذات  واضحة  األردن  يف  اإلسالمية  احلركة  مع  واالشتباك  التفاعل 
هدف حمدد هو: مساعدهتا على التحول، وعلى إعادة تأهيل كوادرها 
لتصبح جزءًا فعااًل يف املشروع اإلصالحي الوطين الذي عرب عنه امللك 

مرات ومرات.
لو توفرت نظرية أمن واضحة، كان سيكون املشروع اإلصالحي يف 
األردن واضحًا، وحمدد املعامل، ويفترض هبذه النظرية لو توفرت أن تكون 
يف رأس قائمة مهامها مهمة محاية املشروع اإلصالحي وتدعيمه، ورفده 
مع  اإلجيايب  التفاعل  يكون  أن  يستدعي  ما  وهذا  لتنفيذه،  فاعلة  بقوى 
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احلركة اإلسالمية فكريًا وسياسيًا هو اإلطار الناظم للعالقة معها، لتتبىن 
لألمن  واضحة  نظرية  تغييب  ولكن  فيه.  وتشارك  اإلصالحي  املشروع 
الوطين األردين، دليل على ضبابية املشروع والشعارات اإلصالحية اليت 
ترفع يف األردن، وهي دليل على غياب مشروع إصالحي حقيقي جاد.  

استسالم احلركة اإلسالمية! 
هل تستسلم احلركة اإلسالمية حملاوالت إقصائها من املعادلة السياسية 

مرة بالضرب ومرة »بالتربيت« على األكتاف دون أي مضمون؟ 
اإلسالمية حممولة مبطالب حمددة من  احلركة  بأن  تقول  املؤشرات 
قواعدها اجلماهريية وال متلك ترف االستسالم ملا يريده منها النظام، 
كما أهنا أكثر حكمة من أن جتر ملعارك هامشية تستنزف طاقاهتا دون 

معىن ودون جدوى من جهة أخرى.
فهل هناك ما ميكن للحركة اإلسالمية أن تقوم به، لتواجه تغييب 
نظرية األمن الوطين، واستهداف احلركة وحماوالت إقصائها؟ هل هناك 
مسار للحركة اإلسالمية بني املسارين املطروحني عليها من قبل النظام: 

الصدام املفتوح أو االستسالم الكامل؟ 
احلركة  يعادي  من  عليه  يعتمد  مربر  فأهم  واحد،  هامش  هناك 
اإلسالمية وهو غموض مستقبل احلركة اإلسالمية، فهي بعدم قيامها 
ببلورة منظور إصالحي وطين واضح تساهم يف تعميق حالة عدم اليقني، 
بتقدمي تصورات واضحة  واملطلوب من احلركة اإلسالمية أن تساهم 
تعكس رؤيتها للوطن، وتعكس مطالبها بشكل واضح، وغياب مثل 
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هذا اخلطاب سوف يقدم مزيدا من املربرات لتقدميها بوصفها حركة 
بنوايا متحركة! وهذه هتمة يعتمد من يوجهها ضد احلركة اإلسالمية 
على حالة عدم اليقني وغموض مستقبلها، اليت من وجهة نظري تساهم 

احلركة اإلسالمية يف استمرارها وتعميقها.
تقدم  أن  هي  هبا  تقوم  أن  اإلسالمية  للحركة  ميكن  خطوة  فأهم 
القادمة،  العشر  السنوات  تريده هي يف  ما  تعكس  واضحة  تصورات 
حيث ان مثل هذه اخلطوة سوف تسحب البساط من حتت كل من 
هتديدًا  اإلسالمية  احلركة  بان  للقول  تسعى  افتراضية  حتليالت  يقدم 

لالستقرار واألمن الوطين.

مبادرة احلركة اإلسالمية املطلوبة!
املبادرة املنتظرة من احلركة اإلسالمية تقوم على أربعة أركان، وهي 

اليت تستخدم لترويج املخاوف من تطورها وحتوهلا، وهي: 
أوال: مصدر الفهم السياسي: أي هل تتعامل احلركة اإلسالمية مع 
السياسة كعلم، أم تستوحي موقفها السياسي من مبادئ أيديولوجية؟

ثانيًا: دميومة الدميقراطية: هل توافق احلركة اإلسالمية على تقدمي 
ضمانات بأهنا إن وصلت للسلطة لن تقمع ولن تدمر املختلفني معها 
احلركة  فوز  حال  يف  املعارضة  لدميومة  ضمانة  هناك  وهل  سياسيًا؟ 

اإلسالمية باحلكم انتخابيًا؟ 
اإلسالمية  احلركة  ستفرض  هل  املدنية:  احلقوق  ضمانات  ثالثًا: 
حقوق  منظومة  للحكومة  وتشكيلها  االنتخابات  يف  فوزها  حال  يف 
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ومالبس، أم ستحترم حقوق االختالف يف اجملتمع؟
حلرب  اإلسالمية  احلركة  ستجرنا  هل  العامل:  مع  العالقة  رابعًا: 
مفتوحة مع العامل ان وصلت إىل احلكم؟ أم أهنا ستسعى لتغيري معادلة 
اإلجيايب،  التفاعل  قاعدة  على  إجيابيًا  معه  وتشتبك  بالعامل،  عالقتنا 
والوحدة والصراع؟ وهل ستقدم احلركة فهمًا متطورًا حيفظ مصاحلنا 
وحيافظ على خطوط التواصل مع الغرب فيما يتعلق باملوارد الطبيعية 
سوف  أهنا  أم  اإلرهاب،  على  احلرب  ومتطلبات  التنمية،  وعمليات 

تستسلم خلطابات وأحالم جاحمة تقودنا من صراع آلخر؟  
الفرعية،  األسئلة  من  العديد  يتضمن  األسئلة  هذه  من  سؤال  وكل 
واملبادرة  اإلسالمية،  احلركة  قبل  من  منتظرة  ملبادرة  مكونات  وكلها 
تغييب  اليت ستكشف حقيقة  اإلسالمية هي  احلركة  قبل  من  الواضحة 
نظرية األمن الوطين، وسوف جتعل من املستحيل االستمرار هبذه اللعبة.

أخريا ،،
هل مهمة كشف تغييب نظرية األمن الوطين، وتسليط الضوء على 
هذا النقص، وحرمان البعض من االستمرار باستغالل هذه احلالة، هل 
كل هذا مهمة حصرية للحركة اإلسالمية، أم هي مهمة تارخيية جيب 

أن يشارك فيها كل مكونات احلياة السياسية الوطنية؟ 
يف ظين املطلوب خطوات حامسة من قبل احلركة اإلسالمية، تبين 
جسور الشراكة مع كل مكونات احلياة السياسية، ومثل هذه اخلطوة 
إن حتققت سوف تقود من مجلة ما تقود إليه إىل فضح وعزل من حيول 
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دون بناء هذه النظرية والذين حيرضون على احلركة اإلسالمية.
 ولكن لنتذكر بأن جسور الثقة والتفاعل اإلجيايب ال ميكن هلا أن 
تثبت  العامل  جتارب  ان  حيث  واضحة،  سياسية  مببادرات  إال  تتحقق 
السياسية.  املبادرات  هو  السياسية  األزمات  لكل  الوحيد  العالج  أن 
فاملطلوب اذن البحث بشكل جدي ودائم عن مبادرات تفعل احلياة 
التفاعل بني  ديناميكيات  السيطرة على  السياسية، ومتنع األزمات من 

مكونات احلياة السياسية الوطنية. 

وقائع النقاش 
جواد احلمد/ مدير احللقة

أعتقد أن استراتيجية النظام يف التعامل مع احلركة اإلسالمية حتتاج 
إىل نقاش كبري، يناقش خمتلف النقاط اليت أثارها السيد مجال الطاهات 
بعض  تثري  رمبا  واليت  اجلدلية،  املسائل  من  كثريا  أثار  وقد  وغريها، 

احلساسية غري احملمودة، ولكنها تبقى وجهة نظر ميكن مناقشتها.

عصام ملكاوي
أبدي استغرايب لطرح السيد مجال بأنه ال يوجد يف األردن نظرية 
أمنية متماسكة يف األردن، وحنن  اعتقد ان هناك نظرية  أمنية، حيث 
ندرسها يف الكلية معا، بل متتد إىل نظرية األمن الشامل. وقد يكون 

االختالف يف مصادر التهديد اليت تواجهها البالد، وهذا أمر آخر.
اإلسالمية  احلركة  مع  األردن  يف  السياسي  النظام  يتحاور  عندما 
فإنه يتحاور على أساس املصلحة، وعندما يرى أن مصلحته تكمن يف 
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التحاور مع احلركة حياور، علمًا بأنه مل يقطع العالقة منذ اخلمسينيات، 
لكنها مرت مبراحل من احليوية أو التوقف.

أما االهتام املسبق للحركة اإلسالمية الذي ساقه السيد مجال، فهو 
لتطبيق  الكافية  الفرصة  تعط أي حركة إسالمية  غري واقعي حيث مل 
الدميقراطية وآخرها جتربة حركة محاس، وحنن يف األردن نعيش حالة 
فريدة، فال خوف من أن يعطى اإلسالميون الفرصة يف احلكومة، إذ 
إهنم إذا انقلبوا عليها فإن القانون يعطي الفرصة للملك حلل احلكومة، 

وبالتايل ال خوف على الدميقراطية من اإلسالميني.
خالد عبيدات

منذ أن انفتح األردن على الدميقراطية بقرار من امللك احلسني يف 
هناية الثمانينات من القرن املاضي، ومنذ أن أقر األردن امليثاق الوطين 
يف سنة 1990، ومنذ أن ألغيت األحكام العرفية عام 1989 مت سن 
قانون لألحزاب السياسية جرى حتديثه فيما بعد وأصبحت مجيع القوى 
السياسية العاملة مبوجب القانون جزءًا ال يتجزأ من الدولة وال تتناقض 
للتعامل  واحدة  استراتيجية  فهناك  لذلك  القائم.  السياسي  النظام  مع 
بني النظام والقوى السياسية وليس ألي منهما استراتيجيته اخلاصة به 
املقابل فإن  التعامل، فاألردن ليس نظامًا سياسيًا مشوليًا، ويف  لكيفية 
القوى السياسية على الساحة األردنية ليست قوى اختارها النظام عن 
غريها، إذ إن القانون هو احلكم واجلميع أمام القانون سواسية!! ويقف 
العاملة  السياسية  القوى  من مجيع  املسافة  نفس  على  السياسي  النظام 

مبوجب األنظمة والقوانني.
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وتبقى احلركة اإلسالمية بتشكيالهتا القانونية جزءًا أساسيًا من نسيج 
القوى السياسية األردنية العاملة، وكما أن قانون األحزاب السياسية 
يف األردن ال يسمح ألحزاب سياسية خارجية بأن يكون هلا فروع أو 
أتباع يف األردن، فإنه أيضًا ال يسمح لألحزاب السياسية األردنية بأن 

تكون هلا امتدادات خارج األردن!!
أعتقد أن طبيعة العالقة باحلركة اإلسالمية األردنية هي عالقة ود 
ومحيمة، إذ بدأت بوجود هذه احلركة وأقصد باحلركة مجاعة اإلخوان 
املسلمني، وكأهنا إحدى إفرازات النظام، فحالة الود كانت مسيطرة 
عناية كما القت مجاعة اإلخوان، حىت  تلق أي جهة حزبية أي  ومل 

حصلت التطورات األخرية اليت وضعت عالمات االستفهام.
العدو الذي ورث  بعد سقوط االحتاد السوفيييت نشأت نظرية أن 
العداء للغرب بديال للسوفييت هو اإلسالم فُلبس اإلسالم تلبيسًا، واخطر 
ما يف األمر أن جعل اإلسالم عدوًا للغرب. األمر الذي أفرز إشكالية 
واملسلمني،  لإلسالم  زورًا  لبس  اإلرهاب  انتشر  وعندما  اإلرهاب، 
ووقع املسلمون يف املأزق، وأصبحوا مجيعًا متهمون باإلرهاب الذي 

جيب مكافحته والقضاء عليه.
حيث تتهم منطقة الشرق األوسط بأهنا مفرخة لإلرهاب، فأصبح 
اهلم األمين هو مكافحة اإلرهاب، واخللط أصبح بني مكافحة اإلرهاب 

واالنتماء لإلسالم، وهذا اخللط جيب الوقوف عنده.
يف األردن عانينا من اإلرهاب املستورد، وأعتقد أن التيار اإلسالمي 
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احلقيقي األردين يقف ضد اإلرهاب ويرفضه، وأؤكد على أن األردن 
ليست مشكلته مع احلركة اإلسالمية بل مشكلته مع بعض احلركات 
االستقرار  دعمت  األردن  يف  اإلسالمية  واحلركة  األردن.  خارج 

السياسي واألمين يف البالد  ضد أي خروقات خارجية.

 محزة منصور
احلركة اإلسالمية )اإلخوان واجلبهة( مل تّدع أهنا اإلسالم وأهنا مجاعة 
املسلمني، وأن الذي يعود إىل أدبياهتا يرى اإلخوان مجاعة من املسلمني 
وال حتتكر اإلسالم أو الدعوة أو أهنا مبلغ عن اهلل، بل الشعب بأغلبيته 

الساحقة مسلمون ودستورهم ينص على أن ديانة البلد اإلسالم.
واحلركة ال تدعي العصمة وال تتلقى من الوحي وتدرس النصوص 
تراه مناسبًا، وحنن  النصوص وختتار منها ما  والتجربة اإلسالمية هلذه 
أبناء وطن وأبناء أمة وواجبنا أن نكون عينا مفتحة، فاحلركة تطرح 

اخلطاب السياسي اإلسالمي وجتري عملية تقومي باستمرار.
واحلركة ليس يف نيتها استخدام القوة للوصول إىل السلطة، وإمنا 
القوة ملواجهة االحتالل فقط، وال نؤمن بالقوة املسلحة أسلوبا للتغيري 
يف األردن، واحلركة منذ عام 1989 تغريت أرقامها يف جمالس النواب، 
إىل  األردن حباجة  و  السلمي،  العمل  بقواعد  التزمت  فقد  ومع ذلك 
بكل  يقوم  أن  واحد  لفريق  تسمح  ال  إمكاناته  إن  حيث  أبنائه  كل 

املسؤوليات.
وحنن يف احلركة اإلسالمية والقوى السياسية مغبوطون من كثريين 
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الشعبية بني خمتلف  السياسية  القوى  اليت جتمع مكونات  الصيغة  على 
التيارات، وحنن نتناوب على رئاسة األحزاب والنقابات مع شركائنا، 
لذا فاحلركة ليست إقصائية وال عنفية وال تفرض قيمها على اآلخرين 
لإلصالح،  ومشروعها  احلركة  أدبيات  تؤكدها  أمور  وهي  بالقوة، 
وكذلك ممارساهتا على مدى العقود املاضية، وال تشكل هذه املساحات 
من طرح احلركة مساحات ضبابية كما حيلو للبعض أن يسميها، وهذا 

ال مينع أن نستفيد من مالحظات اآلخرين للتصحيح والتطوير. 
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احملور الثالث
املتغريات املؤثرة يف إعادة تنظيم العالقة بني 

احلكومة األردنية واحلركة اإلسالمية*  
يتكون التيار اإلسالمي يف األردن من عدد من التنظيمات واحلركات 
العلنية والسرية اليت تتخذ من الشريعة اإلسالمية منهجًا هلا، وختتلف 
فيما بينها على كيفية التطبيق ما بني تقليد السلف والتماهي مع الواقع. 
وتعد جبهة العمل اإلسالمي املنبثقة عن حركة األخوان املسلمني حزبًا 

أردنيًا يعمل ضمن األطر القانونية املعمول هبا يف األردن.
احملافظة  على  األردنية  احلكومات  فقد حرصت  املنطلق  هذا  ومن 
على العالقة التكتيكية اإلجيابية مع هذه احلركة ولو يف أدىن حدودها، 
السياسية  الساحة  من  تصفيتها  أو حماولة  معها  املباشر  التصادم  وعدم 
األردنية، وذلك لعلم هذه احلكومات مبدى تأثري احلركة اإلسالمية يف 

الشارع األردين وقدرهتا على اإلضرار باحلكومات يف حال الصدام.

نقاط اخلالف
مبراحل  األردنية  واحلكومات  اإلسالمية  احلركة  بني  العالقة  مرت 
واالستراتيجيات  الرؤيا  اختالف  نتيجة  والتنافر  التجاذب  من  خمتلفة 

حول قضايا وطنية وإقليمية، ومن هذه القضايا:

* د. أمحد اخلاليلة، مستشار ويل العهد األردين سابقا، ومدير مركز دراسات املستقبل يف األردن.
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اتفاقية السالم مع إسرائيل وآثارها املختلفة على املصاحل الوطنية والقومية.  .1
املوقف من اخلالف بني السلطة الفلسطينية واحلركة اإلسالمية يف فلسطني.  .2

مشاريع احللول املطروحة للقضية الفلسطينية مبا يف ذلك وضع   .3
الالجئني والقدس.

االنتخابات  قانون  ذلك  يف  مبا  األردن  يف  الدميقراطي  الوضع   .4
وقانون األحزاب واملشاركة يف السلطة.
العالقة مع الواليات املتحدة األمريكية.  .5

اختالف الرؤيا حول اإلصالح السياسي.  .6

نقاط االتفاق 
هناك نقاط التقاء وتوافق بني احلكومة األردنية واحلركة اإلسالمية 
العالقة  لتطوير  عليها  البناء  ميكن  للطرفني  بالنسبة  ثوابت  تعترب  واليت 
السياسية  البيئة  العليا ويتماشى مع  الوطنية  املصاحل  املستقبلية مبا خيدم 

احمليطة. ومن هذه الثوابت:
احملافظة على النظام السياسي األردين الذي نص عليه الدستور.  .1

أولوية األمن الداخلي.  .2
احملافظة على الوحدة الوطنية.  .3

واملوارد  اجليوسياسي  بالوضع  األردنية  الدبلوماسية  ارتباط   .4
احملدودة للدولة.

دعم صمود الشعب الفلسطيين.  .5
احملافظة على عالقة متوازنة مع الدول العربية.  .6
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متغريات مؤثرة على العالقة 
بني  العالقة  تنظيم  على  والدولية  واإلقليمية  احمللية  املتغريات  أثرت 

احلكومة األردنية واحلركة اإلسالمية، ومن هذه املتغريات:
التصرحيات اإلسرائيلية املتزايدة حول خيار الوطن البديل لتصفية   .1

القضية الفلسطينية.
املوقف األمريكي والدويل من اإلرهاب وربطه باإلسالم.  .2

الرغبة الدولية يف إهناء املقاومة يف فلسطني وخاصة يف قطاع غزة.  .3
االعتراف الدويل واإلسرائيلي بالدولة الفلسطينية.  .4

قدرة محاس على الصمود أمام احلصار اإلسرائيلي واستمرار املقاومة.  .5

تعاطف الشارع األردين مع احلركات اإلسالمية يف الوطن العريب.  .6
لبنان  اليت حققها حزب اهلل اإلسالمي يف جنوب  االنتصارات   .7

ضد إسرائيل.
باعتباره  الدميقراطي  النهج  على  للمحافظة  األردين  النظام  حاجة   .8

خيارًا ال بد منه للمحافظة على بقائه وتعاطف النظام العاملي معه.
ومسكها  أخرى  على  طائفة  سيطرة  ومدى  العراق  يف  الوضع   .9

زمام األمور السياسية يف العراق.
دور إيران املستقبلي وعالقتها بالنظام العريب.  .10

وخالصة القول أن الظروف الدولية واإلقليمية ليست كلها موائمة 
واحلركة  األردنية  احلكومة  بني  جذري  بشكل  العالقة  تنظيم  إلعادة 
اإلسالمية، وال يوجد مؤشر واضح بعد على رغبة احلكومة األردنية 
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النظر يف إعادة هيكلة العالقة مع احلركة اإلسالمية، وإن كانت احلاجة 
تدعو بني احلني واآلخر إىل االلتقاء والتفاهم حول قضايا حمددة بعينها، 
متثل ضمري عدد  اإلسالمية  احلركة  أن  تعلم جيدًا  األردنية  فاحلكومة 
كبري من مكونات اجملتمع األردين وهلا القدرة على التأثري يف سياسات 

وخطط احلكومة.
ال  بأهنا  جيدًا  تدرك  اإلسالمية  احلركات  فإن  آخر  جانب  ومن 
تستطيع على املدى املنظور تطبيق استراتيجياهتا بالوصول إىل أهدافها 
النهائية واملتمثلة بإقامة نظام سياسي يراعي مبادئ الشريعة اإلسالمية 

ويقود إىل حتقيق املصاحل الوطنية يف اململكة.
مع  التكتيكية  العالقة  على  اإلسالمية  احلركة  حرصت  ولقد 
اختالف يف  وهناك  الشارع،  من  تصفيتها  حماولة  لتجنب  احلكومات 
الرؤى واالستراتيجيات بني احلركة والنظام يف قضايا إقليمية ووطنية، 
كما اشرنا سابقا . كما أن هناك متغريات حملية ودولية كما ذكر سابقا 

ذات اثر مهم يف النظر إىل إعادة تنظيم العالقة وإعادة هيكلتها . 

وقائع النقاش 
خالد عبيدات

بؤرة  يف  جيعله  األوسط  الشرق  يف  اجليوسياسي  األردن  موقع  إن 
احلدث السياسي على الدوام، و مل يكن األردن منغلقًا يف أي مرحلة 
املنطقة، بل كان متفاعاًل إجيابيًا  اليت مرت هبا  التطورات  من مراحل 
مع مجيع هذه التطورات ألنه مل يعش حقبة حكم احلزب الواحد كما 
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بالنابل )ما عدا  احلابل  عايشها غريه، كما ومل يعش مرحلة اختالط 
فترة قصرية جدًا( اليت اجتاحت املنطقة فيها انقالبات عسكرية وشبه 
عسكرية، لقد جنح األردن يف احلفاظ على نفسه بتكاتف كامل بني 

النظام والقوى السياسية الداخلية وعلى رأسها احلركة اإلسالمية.
إن موضوع الوحدة الوطنية بالنسبة لألردن يربز من حيث أمهيته 
كمتطلب ال ميكن التفريط به وال املساومة عليه ألسباب عديدة أمهها 
ضرورة حتصني األردن حبشد قوى مجيع أبنائه حفاظًا على األردن ومن 
أجل إبقاء األردن حمصنا دائمًا ومتمكنا للدفاع عن القضية الفلسطينية 

ومجيع قضايا األمة العربية.
اإلسالمية جيب  السياسي واحلركة  النظام  العالقة بني  فان  لذلك   
أن تنطلق من احملدد األساسي الذي يقوم على حفظ الوحدة الوطنية 
واحلركة  النظام  بني  الطالق  وقوع  على  يراهنون  الذين  األردنية،إن 
اإلسالمية األردنية يصرون على اجلري وراء السراب وبدوافع إن مل 
احلركة  مع  السياسي  والنظام  خبيثة،  دوافع  حتمًا  فهي  عمياء  تكن 
هبما،  تتربص  اليت  التوقعات  كل  سيسقطان  بل  سيفوتان  اإلسالمية 
حلماية اكرب خط مواجهة دفاعًا عن القضية الفلسطينية ودفاعًا عن كل 

ما يهم األمة العربية واألمة اإلسالمية.

فرج شلهوب
أشار الدكتور أمحد إىل مجلة من القضايا املهمة مثل نقاط خالف   
حول العالقة مع أمريكا والسالم وكلها عناوين ليست استراتيجية وغري 
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ثابتة، وإذا نضجت هذه املسائل فإهنا حتسن العالقة فالسياسة يف معظم 
الدول العربية ومنها األردن أكثر تأثرًا بالوضع اخلارجي منها بالوضع 
الداخلي، والعامل يشهد تغريات واسعة، ومن الطبيعي أن ينعكس ذلك 
باجتاه التعديل والتغيري، واألردن يلتقط مجلة من التقديرات بأن ظروفًا 

وتعديالت ال بد منها كالعالقة مع حركة محاس.
العالقات،  بناء  إعادة  أو  جوهرية  تغيريات  على  ليست  املراهنة 
لتعديل أوسع وتعاطي  الداخلية واخلارجية تضافرت  الظروف  فجملة 
إجيايب وإجياد حالة من التوازن، وحالة انسجام مع التيارات اإلسالمية 

والقومية من قبل النظام السياسي يف األردن.

عبد اهلادي الفالحات
حساب  على  لطرف  األردنية  السياسة  ترتب  أن  املطلوب  ليس 
طرف آخر، مثل العالقة مع إيران، والتوازن بالعالقة بني فتح ومحاس، 
واملكونات السياسية يف لبنان، وبالنسبة التفاقية وادي عربة فإهنا حتتاج 
عام  أن شارون يف  أكد  من  االتفاقية هو  وقع  من  إن  بل  تقومي،  إىل 
2003م أراد اجتياح األردن، واألخطار احملدقة باألردن تستدعي متتني 
بني  العالقة  يف  التوازن  إىل  والعودة  بإجيابية  والتفاعل  الداخلية  اجلبهة 

احلركة اإلسالمية والنظام السياسي.
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احملور الرابع
حمددات وسيناريوهات العالقة احملتملة*

القراءة املعمقة للبوصلة واجتاهاهتا العامة من قبل بعض اخلرباء سوف 
تدفع بالنظام السياسي األردين للتمسك باحلركة اإلسالمية كقوة حملية 
أساسية والتمسك حبركة محاس كقوة سياسية يف الساحة الفلسطينية، 
هاتان احلركتان تشكالن ضمانة آمنة ملنع حتقيق الوطن البديل وحتقيق 

حق العودة وعودة القدس وحتجيم األطماع الصهيونية السياسية.

حمددات مستقبل العالقة
مثة حمددات أساسية يعتقد أهنا مهمة يف حتديد مستقبل العالقة بني 

احلركة اإلسالمية والنظام السياسي يف األردن، ومن هذه احملددات:
هي  وما  الطرفني  بني  واحلركة  احلكومة  لدى  الدوافع  طبيعة   •
األهداف وهل ميكن حتقيقها، حيث إن رفع السقف من قبل أي 
منهما سيؤدي إىل هناية هذه املفاوضات هناية غري حسنة، وإمنا 

التواضع والواقعية واملنطق هو األوىل يف حتددي السقوف.
قدرة كل طرف على تقدمي رؤيته برسم العالقة اليت جيب أن تتصف   •
غري  ذلك  بعد  الرؤية  هذه  سريسم  فمن  والدميومة،  باالستقرار 

الطرفني، وهل ستترك لإلعالم والتسريبات اإلعالمية هنا وهناك.

دراسات شرق  جملة  ورئيس حترير  األوسط،  الشرق  دراسات  مركز  مدير  احلمد،  جواد   *
أوسطية الفصلية احملكمة يف األردن.
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الطرفني  قبل  من  الثقة  بناء  وخطوات  النوايا  وحسن  اجلدية   •
واالنفتاح من احلركة اإلسالمية ومن احلكومة بتعديل إجراءاهتا 
اليت أعاقت منو احلركة اإلسالمية، والعمل على وإعادة األمور إىل 
نصاهبا، األمر الذي يشجع على بناء العالقة املتينة بني الطرفني.

مواقف الطرفني من القضايا الكربى اإلقليمية والدولية، وأنا مع   •
من قال بأنه ميكن تقاسم األدوار يف هذه املسائل. 

مواقف األطراف األخرى من تطور هذه العالقة، حيث أن النظام   •
السياسي األردين يتعرض لضغوط كبرية بسبب انفتاحه على احلركة 
اإلسالمية يف األردن من جهة، وانفتاحه على حركة محاس من جهة 
يتفهم  أن  ويقترح  ودولية،  عربية  قبل جهات  من  وذلك  أخرى، 
الطرفان هذه الضغوط وكيفية التعامل معها، وأال يستخدمها أي 

طرف لتقليل حجم مكاسب الطرف اآلخر حبجة هذه الضغوط.

السيناريوهات احملتملة 
هناك سيناريوهان أساسيان: النجاح أو الفشل، ولسيناريو النجاح 
له  آفاقها  ووضوح  العالقة  ترسيم  يف  فالنجاح  العالقة،  يف  مستويان 
إجياد  النجاح يف  وتداعيات، ولسيناريو  انعكاسات  وله  شروط حتقق 
التفامهات اجلزئية املرحلية والذي يعد مكسبًا على ما كان  نوع من 

عليه سابقًا على األقل أن ال يستهدف أي منهما اآلخر.
وسيناريو الفشل له مساران يف هذه احلوارات واللقاءات، ففي حال 
إصرار الطرفني على رؤية كل منهما، وإصراره على تطابق رؤيته مع 
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اآلخر، فإن ذلك سيؤدي إىل تضارب يف املصاحل يتسبب بعدم التوصل 
إىل شيء، وبالتايل إىل فشل احملاولة.

واملسار اآلخر لسيناريو الفشل يكون بتدخل أطراف خارجية وأرى 
أنه قد بدأت بالفعل الضغوط على عالقة احلركة اإلسالمية مع النظام، 
والسؤال هو كم ميكن حتمل هذه الضغوط من ِقَبل كل منهما، وميكن 
مواجهة هذه الضغوط جبهود القوى السياسية املخلصة، فال قوة سياسية 
تعمل بالشكل املضاد لبناء هذه العالقة الوطنية مث تزعم أهنا تعمل مع 

املصلحة العليا للمملكة.
شكرا لكم مجيعا على هذه املسامهة واملشاركة واملناقشة وإىل اللقاء 

يف حلقات قادمة.
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خالصة وتوصيات
يعد االنفتاح احلايل بني احلكومة واحلركة اإلسالمية نافذة ميكن االستفادة 
منها لتوسيع العالقة مستقبال، وأن على احلركة اإلسالمية واحلكومة األردنية 
االستفادة من الظروف املتاحة إلعادة النظر يف طبيعة العالقة ومكوناهتا، 
كانت  اإلسالمية  احلركة  أن  إىل  تشري  األردين  التاريخ  دراسة  بان  علما 

عاماًل أساسيًا من عوامل االستقرار السياسي يف اململكة.
تعترب  األردنية  احلكومة  عن  الصادرة  املؤشرات  أن  احللقة  وبينت 
جديدة يف تعاملها مع احلركة اإلسالمية، وتستحق االلتقاط، وأهنا تتجه 
إلعادة التوازن للسياسة األردنية، ودعا إىل تعزيز هذا االجتاه بإجراءات 

عملية لبناء الثقة بني الطرفني.
الدولة األردنية واملتغريات اإلقليمية والدولية أدت إىل  وأن ظروف 
ولكن  اإلسالمية  باحلركة  النظام  عالقة  يف  اللحظي  التحول  من  نوع 
صفتها حىت اآلن تكتيكية، وأن املتغريات األخرية دوليًا وإقليميًا وحمليًا 
تشجع صانع القرار األردين على إعادة قراءة الواقع وصياغته حفاظًا على 
حول  األمريكي  املوقف  تغري  وأمهها  التحديات،  أمام  وبقائه  استقراره 
عملية التسوية والشرق األوسط، وتراجع إسرائيل أمام املقاومة، وجناح 
وتزايد  واجتماعية،  وأمنية  سياسية  مكتسبات  على  احملافظة  يف  محاس 

االحتقان الشعيب أمام مشاكل سياسية ودميقراطية واقتصادية وغريها. 
بني  العالقة  ملستقبل  املتوقعة  للسيناريوهات  رؤية  احللقة  وقدمت 
الطرفني  جناح  وأمهها:  األردين،  السياسي  والنظام  اإلسالمية  احلركة 
بالتوصل إىل مالمح ترسم العالقة بينهما تشكل حتوال نوعيا يف البناء 
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السياسي الداخلي للمملكة، أو االجتاه حنو تفامهات جزئية مرحلية على 
عدد من القضايا وتفكيك امللفات العالقة.

كما قدمت احللقة مجلة من التوصيات إىل الطرفني من أبرزها : 
هذا  بتحويل  باالهتمام  األردن  يف  السياسي  النظام  املشاركون  أوصى   -1
االنفتاح إىل عالقات استراتيجية تصب يف مصلحة استقرار األردن ومنائه.

2- طالب املشاركون احلكومة األردنية بتفكيك كافة امللفات العالقة 
مع احلركة اإلسالمية وبدء صفحة جديدة يف العالقة معها.

3- طالب املشاركون احلكومة األردنية بسعة الصدر يف عمليات 
التحول املهمة لبلورة توجهات قانونية وسياسية حتفظ اململكة 

وحتمي اجنازاهتا وتصلبها يف وجه التحديات.
النوايا  حسن  بإجراءات  القيام  إىل  احلكومة  املشاركون  دعا   -4

وبناء الثقة مع احلركة اإلسالمية.
5- طالب املشاركون بتوسيع دائرة هذا االنفتاح على مؤسسات 
إلحداث  اململكة  يف  االجتماعية  القوى  وبقية  املدين  اجملتمع 

التكامل اجملتمعي املطلوب مع الدولة.
املتاحة  النافذة  باستثمار  اإلسالمية  احلركة  املشاركون  6- طالب 

والعمل على توسيعها تدرجييا.
عن  الواضح  بالتعبري  اإلسالمية  احلركة  املشاركون  طالب   -7
نواياها املستقبلية إزاء املشاركة يف احلكم والقرار إلزالة خمتلف 

التخوفات اليت تستخدم إلحداث الشقة بينها وبني احلكومة.
األردين  الشعب  بتمثيل  اإلسالمية  احلركة  املشاركون  طالب   -8
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إضافة إىل قضاياها اخلاصة املعلقة.
يف  واحلكمة  بالتريث  اإلسالمية  احلركة  املشاركون  طالب   -9
على  املطلوبة  والسياسي  االجتماعي  اإلصالح  عملية  جدولة 

مدى زمين مناسب للمحافظة على هذا التوجه وتقدمه.
10- طالب املشاركون الطرفني بالتعاون يف رسم استراتيجية أردنية 
حتمي اململكة، وتعينها على مواجهة التحديات، وحتقق هلا النماء 

والتقدم وفق املصاحل العليا للبالد.
الضغوط  بالتعاون على مواجهة  الطرفني  املشاركون  11- طالب 

اخلارجية على هذا التحول الداخلي املهم.

اخلامتة... وبعد،،،
فإن استقراء مكونات التفكري والتخطيط يف مؤسسة احلكم األردنية، 
امتصاص  على  القدرة  لديها  وأن  طويلة،  خبربة  تتمتع  أهنا  إىل  يشري 
الضغوط على مثل هذه العالقة، وأن قراءة البوصلة بشكل معمق على 
صعيد التحوالت اإلقليمية والدولية املتوقعة يف السنوات اخلمس القادمة 
تدعم التوجهات حنو متسك صانع القرار بورقة احلركة اإلسالمية يف 
لدور  ورافعة  ضمانة  بوصفهما  فلسطني  يف  محاس  وحركة  األردن 
مهم وفاعل للمملكة يف املرحلة القادمة، ولضمان أمنه الوطين وكيانه 
املستقل، دون اعتداء أو فرض حللول القضية على حسابه، خصوصًا يف 
حال اعتماد سياسة الشفافية واجلدية، والعمق وتبادل املصاحل يف بناء 

هذه العالقات خالل األشهر القادمة.
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ع)9,8(.
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رابعًا: شهرية الشرق األوسط
1.الدين والسياسة والتحوالت يف الوطن العريب.
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4.حنو توافق فلسطيين لتحرمي االقتتال الداخلي.
5.تداعيات حصار غزة وفتح معرب رفح.





giving up the refugees> problem through negotiations has increased, 
which made Palestinians in exile even more concerned and uncertain 
about their future. 
This book presents various aspects of the present status of the 
Palestinian refugee population and their reactions to the solutions 
suggested to their issue. It displays the development of the Right of 
Return in the Palestinian political thought and methods to address 
it strategically. It also shows the Palestinian struggle which aims at 
regaining their rights in their homeland. 
It also addresses scenarios raised and constants of the concerned 
parties: Palestinians, Israelis, Arabs, and the International 
Community. It also displays the most prominent components of 
the strategic vision, according to which the general policies of the 
Islamic and Arab Nation in regard of the Right of Return are built. It 
takes into consideration political, popular, realistic and international 
developments on all levels as influencing factors of a potential success 
of this strategy.
The book also gives a clear vision of the issue of Return as 
represented in Palestinian-Israeli and Arab-Israeli peace negotiations 
and agreements. It describes the bad effects this important issue had 
on Palestinians inside and outside Palestine as a negative result of 
Israel>s insolence and stubbornness, as well as the weakness of Arab 
and Palestinian negotiators. The book criticizes Arabs who gave up 
some strong cards during peace negotiations, such as International 
Law and Palestinian and Arab resistance against occupation. 
The book states some recommendations as a beginning to crystallizing 
the Arab and Islamic role in pushing the Right of Return issue into 
practice. 



Abstract

The Palestinian Right of Return between 
Theory and exercise 

This book is based on a seminar titled «The Palestinian Right of 
Return between Theory and exercise « organized by the Middle East 
Studies Center cordially with the Jordanian Engineers Association 
on Monday, December 10th 2007, with the attendance of many 
researchers specialized in this field. The seminar aimed at providing 
readings of thoughts and visions regarding this issue on one hand, 
and efforts to abort it on the other hand, as well as mechanisms, 
perceptions, and evaluations of the efforts needed to put it into 
practice. 
Publication this book coincided with difficult Palestinian 
circumstances, and international conditions that deal with the 
Palestinian issue from Israel>s perspective and in its interests. The 
refugees> problem, which is not only a humanitarian issue, but also 
a political one, is the base of the Palestinian Cause. Israel, represented 
by its entire political, religious and ethnic spectrum, exercises all 
forms of violence against Palestine and its people to force Diaspora as 
a reality that cannot be avoided. It also tries to avoid complying with 
the International Law, and suggests compensation and resettlement 
as a substitute for the right of return, as number of senior Palestinian 
officials and Arabs said.  
The refugees> problem mounted to include 68% of the Palestinian 
people in the world, whose number reached 8.6 million by 2000 
and is approaching 10 million by 2010. Meanwhile, Americans 
and Israelis were putting more effort to reach a final solution to the 
Palestinian Cause in accordance with their standards. The dangers of 



Contents
Introduction

Chapter I: Jordan and Hamas: challenges and opportunities

• The strategic consequences of the international, regional and local 

developments on Palestine and Jordan.

• The increase of Hamas influence in Palestine.

• Hamas and Jordan, the need and the exchange of roles.

• Hamas and Jordan, opportunities and challenges.

• Hamas and Jordan, the disputed or agreed issues.

• The limits and scenarios of future relations.

• Conclusion and recommendations.

Chapter II: The Islamic movement and the Jordan regime future relations

• Islamic movement relation with Jordanian regime: the tendencies 

challenges.

• Jordanian regime strategy towards Islamic movement.

• The main developments that encourage reorganizing the relation

• Limits and scenarios of future relations.

• Conclusion and recommendations.

7

15

22

37

45

56

63

69

72

79

84

100

117

123

126





Hamas & the Islamic Movement
VS

 Relation with Jordanian Regime

Participants

  Seminars 53

Editor
Jawad Al-hamad

Ahmad Al-khalayleh Ahmad Al-shonnaq

Jamal Al-tahat Ra’ed  N’airat

Sabri Sumairah Esam Malkawi

Nahed Hattar Nabeel Al-koufahi



The views of the contributors does
not necessarily stand

to MESC position

First Edition
Amman – 2008

Copy Rights Reserved to MESC

To order our publication:
Middle East Studies Center

P.O.Box 20543 – Amman 11118 – Jordan
Tel: ++962-6-4613451 / Fax: 4613452

E-mail: mesc@mesc.com.jo
http:// www.mesc.com.jo

and All Jordanian & Arabic Libraries



Hamas & the Islamic Movement
VS

 Relation with Jordanian Regime




