


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التقدير االستراتيجي
مادته وتركيزها، ويحاول دراسة حدث أو قضية معينة، هو تقدير دوري يتميز بكثافة 

والنظر في مساراتها المستقبلية، مع ترجيح السيناريو األقوى، ثم تقديم االقتراحات للتعامل 
 معه بالشكل األفضل.

وعادة ما تتناول مواضيع التقدير الشأن الفلسطيني وما يتعلق بذلك من أبعاد عربية 
  إلى اهتمامه بالخطوط األخرى التي تدخل ضمن عمل المركز.وإسالمية ودولية، باإلضافة 

     
 د. محسن محمد صالح      مدير التحرير: وائل أحمد سعدأ. رئيس التحرير:        





  

        1        مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات  

 آفاق العالقة بني األردن ومحاس يف ضوء املتغريات السياسية

 آفاق العالقة بني األردن ومحاس يف ضوء املتغريات السياسية

  :ملخص

ابلرغم من التقلبات اليت شهدهتا عالقة األردن حبركة محاس على مدى الثالثني عاماً املاضية، إال أهنا 
مالحظة أنه قد غلب عليها يف العقدين املاضيني سقفها األمين، وبُعدها مل تصل درجة القطيعة؛ مع 

 االجتماعي.

 حدثت تغريات كبرية يف الساحة الفلسطينية يف
األشهر املاضية، جعلت محاس، خصوصًا إثر 
معركة سيف القدس، تتصدر املشهد الفلسطيين، 
وتلقى تعاطفًا وأتييدًا شعبيًا واسعًا يف الساحة 

يف الوقت الذي تراجعت فيه السلطة األردنية؛ 
الفلسطينية وقيادهتا، وفقدت الكثري من 

 مصداقيتها إثر تعطيلها لالنتخاابت.

لألردن العديد من احلساابت املتداخلة واملوازانت الدقيقة يف إمكانية تطوير عالقته حبركة محاس، 
، واحتماالت  وبخبه السياسيةألردن، ومبواقف الشعب األردينلحساابت مرتبطة ابملصاحل العليا  وهي

التأثري على الوضع الداخلي، وانعكاسات هذا التطوير احملتملة عربيًا ودوليًا وإسرائيلياً، ابإلضافة إىل 
 موقف قيادة السلطة الفلسطينية.

وضمن ثالثة سيناريوهات حمتملة، فإن السيناريو املرجح أن حيدث تطور جزئي حمدود قد حيقق بعض 
ة وجيّنب األردن الرمسي يف الوقت ذاته حتّمل أعباء ال يرغب بدفع أمثاهنا يف املرحل ،تربةاملكاسب املع

  احلالية.
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 مقدمة:

مرت عالقة األردن مع حركة محاس حباالت مّد وجزر، وشهدت تقلبات عديدة خالل العقود 
السابقة، غري أهنا مل تصل درجة القطيعة سوى يف فرتة قصرية أعقبت اندالع األزمة بني الطرفني 

على خلفية اعتقال عدد من قادة احلركة وإبعادهم إىل قطر. وبقيت قنوات التواصل  1999سنة 
بني الطرفني مبستوى حمدود يتقّدم أحيااًن ويرتاجع أحيااًن أخرى، متأثرة ابلعوامل احمللية مستمرة 

 ومتغريات العالقة مع القضية الفلسطينية، ومعطيات البيئة اإلقليمية والدولية.

وقد شهدت الشهور األخرية العديد من املتغريات املهمة على الساحة الفلسطينية واإلقليمية، وتزايدت 
الدعوات داخل األردن إلعادة النظر يف سقف العالقة مع محاس، ورافق ذلك رغبة قوية من احلركة 
بتطوير عالقاهتا مع األردن، األقرب للقضية الفلسطينية، واملتأثر بصورة مباشرة بتداعيات الصراع مع 

ثري تلك املتغريات أتاالحتالل اإلسرائيلي. وهو ما يطرح التساؤالت حول مستقبل العالقة بني الطرفني و
 على توجهات اجلانب الرمسي يف إدارة عالقته مع محاس وبقية أطراف املعادلة الفلسطينية.

 

 :مسار العالقة بني الطرفنيأواًل: 

بدأت العالقة الرمسية بني محاس واألردن مطلع 
التسعينيات يف أعقاب أزمة اخلليج، حيث مّت تسمية 
القيادي يف احلركة حممد نزال ممثاًل للحركة يف عّمان. 

مسح األردن ملسؤول حركة محاس موسى  1992ويف سنة 
أبو مرزوق وبقية أعضاء مكتبها السياسي ابإلقامة يف 

طهم السياسي واإلعالمي على األردن، وممارسة نشا
أراضيه. وأتثر قرار امللك احلسني يف حينه ابلتقارب مع 

 نزالدمد حم
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محاس بتوتر العالقة األردنية مع منظمة التحرير الفلسطينية، على خلفية انفرادها مبسار املفاوضات مع 
 اجلانب اإلسرائيلي.

القة بني األردن ومحاس سلبًا بعد وأتثرت الع
توقيع معاهدة السالم األردنية اإلسرائيلية يف وادي 

. واسُتدعي الناطق الرمسي ابسم 1994عربة سنة 
احلركة إبراهيم غوشة من قبل السلطات الرمسية 
وطُلب منه ختفيف حدة التصرحيات اإلعالمية، 

خصوصًا ما يتعلق ابلعمليات االستشهادية اليت 
نشطت احلركة يف تنفيذها خالل تلك الفرتة، 

إىل طلب مغادرة رئيس  1995ليتطّور األمر سنة 
لحركة موسى أبو مرزوق لألراضي األردنية، قبل إن ُيسمح له ابلعودة جمدداً لألردن املكتب السياسي ل

 ، بعد عامني من االعتقال يف الوالايت املتحدة.1997سنة 

اإلسرائيلي اغتيال رئيس املكتب السياسي حلماس خالد  Mossadشّكلت حماولة جهاز املوساد 
يف عالقة األردن حبماس وحبكومة بنيامني نتنياهو  على األراضي األردنية حمطة مهمة 1997مشعل سنة 

Benjamin Netanyahu  اليت خرقت بنود االتفاقيات والتفامهات مع األردن، وهو ما أاثر غضب
امللك احلسني، الذي جنح يف أتمني اإلفراج عن الشيخ أمحد ايسني وعدد من املعتقلني الفلسطينيني 

ية ابل اإلفراج عن عضَوي املوساد املعتقلني يف عّمان على خلفواألردنيني من السجون اإلسرائيلية، مق
 . تنفيذمها حماولة االغتيال الفاشلة. ومتّ ابلفعل استقبال الشيخ ايسني يف األردن قبل عودته إىل قطاع غزة

، لَتْدخل العالقة مرحلة 1999واستمرت عالقة الطرفني بصورة معقولة حىت وفاة امللك احلسني سنة 
ا تلفة يف العهد اجلديد ثمثّلت ذروهتا يف إغالق مقرات احلركة يف عّمان، واعتقال رئيس مكتبهسياسية خم

توقيع معاهدة السالم األردنية اإلسرائيلية 
 1994سنة 
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السياسي وأعضائه بتهمة خمالفة األنظمة والتعليمات، قبل أن يتم إبعادهم إىل قطر، لتطوى صفحة 
 مهمة يف العالقة بني الطرفني.

عاً نية حمدودة، ويف زايرات محلت طابعقب ذلك اخُتزلت عالقة األردن حبماس يف قناة تواصل أم
بزايرة األردن للمشاركة يف تشييع جثمان  2009إنسانياً واجتماعياً، حيث مّت السماح خلالد مشعل سنة 

والده. ويف السنة نفسها، أصدر العاهل األردين توجيهاته بتأسيس املستشفى امليداين العسكري األول 
 ماليني مراجع، وكان جيري تبديل كوادره بصورة دورية. 3يف قطاع غزة، والذي استقبل أكثر من 

أمري قطر ثميم بن  2012ويف أجواء الربيع العريب وبوساطة قطرية، استقبل امللك عبد هللا الثاين سنة 
محد يرافقه رئيس املكتب السياسي حلماس خالد مشعل، لكن هذا اللقاء مل حيدث انفراجة مهمة يف 

 عود العالقة إىل سقفها األمين، وبُعدها اإلنساين واالجتماعي. العالقة بني الطرفني، لت

 25/10/2017ويف ظلّ توتر العالقة بني األردن وحكومة نتنياهو تلقى امللك عبد هللا اتصاالً هاتفياً يف 
من رئيس املكتب السياسي حلركة محاس إمساعيل هنية، غري أن هذا االتصال مل تتبعه خطوات الحقة 

 .الدفء للعالقة بني الطرفنيتؤثر يف حالة اجلمود القائمة، وتسهم يف إعادة 
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ات مهدمة ودعوات إلعادة التقييم:اثنياً:   متغرير

وجدت دوائر صنع القرار يف األردن نفسها خالل الشهور املاضية أمام متغريات مهمة حملياً وفلسطينياً 
 وإقليمياً، تفرض إعادة تقييم املوقف يف إدارة العالقة مع حركة محاس ومع جممل الوضع الفلسطيين. 

والسياسي حلركة محاس  شعيبفعلى املستوى احمللي، شهد األردن تصاعداً كبرياً يف التعاطف والتأييد ال
(. وحتّول قادة املقاومة 2021بتأثري األداء املميز للمقاومة الفلسطينية يف معركة سيف القدس )أاير/ مايو 

واملتحدثون ابمسها كمحمد الضيف وأبو عبيدة إىل رموز وطنية حتظى إبعجاب األردنيني وتستقطب 
 ريات العفوية احلاشدة حنو احلدود واقتحام عدد مناهتمامهم، ال سّيما فئة الشباب. وقد عرّبت املس

الشبان احلدود مع األراضي الفلسطينية احملتلة، عن مشاعر جارفة يف دعم املقاومة ويف التعاطف مع 
الشعب الفلسطيين يف مواجهة جرائم االحتالل. وكان األردن من أكثر الساحات العربية تفاعاًل مع 

ية فعاليات الشعبية، اليت مشلت خمتلف املدن والبلدات والقرى األردنمعركة سيف القدس، وشهد مئات ال
 من أقصى الشمال إىل أقصى اجلنوب.

ومل يقتصر األمر على احلالة الشعبية اليت دعت بشكل قوي لتعزيز عالقة األردن حبماس واملقاومة، 
لك كثري من املسؤولني ا يف ذبل جتاوزها ليشمل القوى السياسية والعشائرية والنخب السياسية والوطنية، مب

السابقني الذين دعوا صراحة إىل ضرورة إعادة النظر يف املوقف الرمسي من العالقة مع محاس، وأكدوا 
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أمهية إقامة عالقات متوازنة مع خمتلف األطراف الفاعلة يف الساحة الفلسطينية، وعدم اختزاهلا يف العالقة 
وضع شّك، ة، وابتت حقيقة ثمثيله للشعب الفلسطيين ممع طرٍف واحٍد تراجعت شعبيته بصورة كبري 

 على الرغم من االعرتاف اإلقليمي والدويل بشرعيته السياسية.

مث جاءت مراسم التشييع والعزاء جلنازة الناطق الرمسي 
وعضو املكتب السياسي األسبق حلركة محاس إبراهيم 

، لتشّكل حداثً ابرزاً على الساحة 27/8/2021غوشة يف 
األردنية يؤكد حجم التأييد الشعيب حلماس يف الشارع 
األردين ويف أوساط النخب الوطنية والسياسية. حيث 
حتّولت املراسم إىل حدث وطين يشبه التظاهرة السياسية، 
وهو ما رآه البعض استفتاًء على أتييد الشارع األردين 

 للمقاومة الفلسطينية.

بتأجيل االنتخاابت  29/4/2021رئيس حممود عباس يف وعلى املستوى الفلسطيين، وّجه قرار ال
التشريعية والرائسية واستكماالت انتخاابت اجمللس الوطين إىل أجل غري مسمى، ضربة قوية جلهود إهناء 
االنقسام وحتقيق املصاحلة، وأدخل الساحة الفلسطينية يف حالة من التوتر واإلرابك واالنسداد السياسي، 

 طة الصفر. وأعاد األمور إىل نق

 10/5/2021يف الوقت نفسه، شكَّلت معركة سيف القدس بني املقاومة واالحتالل الصهيوين يف 
يف  حتّوالً مهماً يف الساحة الفلسطينية، وحفرت عميقاً يف الوعي الفلسطيين والعريب، وأثَّرت بصورة كبرية

ايدة تعاظم شعبية عات الرأي احملأوزان الالعبني الرئيسيني يف الساحة الفلسطينية، حيث أظهرت استطال
محاس بصورة كبرية يف الشارع الفلسطيين على حساب السلطة وحركة فتح، اليت تدهورت شعبيتها إىل 

 مستوايت متدنية للغاية. 
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ولعل التأثري األهم ملعركة سيف القدس 
ثمّثل يف تكريسها حركة محاس قيادة 
ًا عن تطلعات  ملشروع املقاومة، وُمَعربّر

عب الفلسطيين، وأمراً واقعاً يصعب الش
 جتاوزه يف أي ترتيبات سياسية أو أمنية
د مستقبلية يف الساحة الفلسطينية. فق

ابتت احلركة يف نظر كثري من األطراف 
اإلقليمية والدولية العنوان األبرز يف املعادلة الفلسطينية، والالعب األهم يف معادلة التهدئة والتصعيد. 

األطراف اإلقليمية والدولية نفسها مضطرة للتعامل مع محاس وفتح قنوات التواصل  ونتيجة لذلك وجدت
معها بصورة مباشرة أو غري مباشرة، عالنية أو من وراء ستار، وهو ما حصل ابلفعل من قبل العديد من 

 ابلغة.  ةالدول الغربية املهمة، ومل يقتصر األمر على بعض الدول العربية اليت استقبلت قيادة محاس حبفاو 

وعلى املستوى اإلقليمي، شهدت املنطقة خالل الشهور األخرية عملية إعادة ثموضع وانفراجًا يف 
العالقات السياسية بني العديد من الدول اليت أتزمت عالقاهتا فيما مضى، ومل جتد تلك الدول حرجاً 

ظومة عالقاهتا ديدة يف إدارة منيف إعادة تقييم مواقفها وعالقاهتا السياسية، والسعي العتماد مقارابت ج
اإلقليمية مبا خيدم مصاحلها ويساعدها على التعاطي بصورة أفضل مع التحوالت واملتغريات اإلقليمية 
والدولية. حيث تقاربت مصر والسعودية واإلمارات، كلٌّ على حدة، مع تركيا وقطر، وجرى إهناء حالة 

عاون ني تلك الدول حنو جتاوز األزمات وبناء عالقات تالقطيعة واخلصومة السياسية، وتتجه العالقات ب
سياسي واقتصادي. األمر الذي يوّفر فرصة إلجراء مراجعات جململ العالقات اإلقليمية، يف بيئة سياسية 

 تشهد حالة سيولة شديدة.
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ات:اثلثاً:   تفاعل رمسي حذر مع املتغرير

يس املكتب السياسي حلماس إمساعيل هنية ورئمحلت املوافقة الرمسية على السماح مبشاركة رئيس 
احلركة يف اخلارج خالد مشعل وعدد من رموزها القياديني يف مراسم العزاء دالالت سياسية مهمة؛ على 
الرغم من حرص املسؤولني األردنيني على حصر الزايرة يف بعدها اإلنساين واالجتماعي، وجتّنبهم عقد 

. ومن غري املستبعد أن يكون قرار السماح لقادة محاس بزايرة األردن أي لقاءات سياسية مع قيادة احلركة
 قد أتثر ابملزاج السياسي والشعيب يف األردن، وحبساابت مستجدة لدى أصحاب القرار الرمسي.

وكانت حركة محاس قد عرّبت بعد انتهاء معركة القدس عن رغبة قوية بزايرة األردن والتواصل مع 
 أن هذه الرغبة مل يتم حتقيقها ابلكامل، واقتصر األمر على اتصال هاتفي جرى قياداته السياسية، غري

 بني هنية ومدير املخابرات األردنية. 

فعلى الرغم من أمهية العامل الشعيب وأتثريه يف توجهات اجلانب الرمسي، إال أن العامل اإلقليمي ما 
 انعقدت يف األردن يف القمة الثالثية اليت يزال قوي احلضور والتأثري يف احلساابت الرمسية، حيث شارك

ومجعت العاهل األردين والرئيسني املصري والفلسطيين وغاب عنها رئيس  2/9/2021القاهرة بتاريخ 
الوزراء اإلسرائيلي، وكان البند األهم على جدول أعماهلا دعم السلطة الفلسطينية ومنع اهنيارها يف ظل 

  التحدايت اليت تواجهها.



  

        9     مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات

 آفاق العالقة بني األردن ومحاس يف ضوء املتغريات السياسية

  السيناريوهات احملتملة ملستقبل العالقة: رابعاً:

ة مع استبعاد سيناريو التصعيد والتوتر يف العالقة بني الطرفني وخروجه من دائرة السيناريوهات املنطقي
احملتملة يف ظّل املعطيات احلالية، يُرّجح أن يراوح مستقبل عالقة األردن مع حركة محاس على املستويني 

 سيناريوهات الثالثة التالية:القريب واملتوسط بني ال

استمرار الفتور والعالقات احملدودة بسقفها األمين وبعدها اإلنساين واالجتماعي، وهو  األول:
 السيناريو القائم حالياً واملتواصل منذ حنو عقدين من الزمن.

 ءتطوير سقف العالقة مع حركة محاس بصورة نوعية ونقلها إىل املستوى السياسي، وبنا الثاين:
 عالقات متوازنة مع محاس والسلطة، بعيداً عن االحنياز ألي من أطراف املعادلة الفلسطينية.

 تطوير جزئي لسقف العالقة بني الطرفني مبا حيقق بعض املكتسبات وجيّنب حتّمل أعباء ال الثالث:
 يرغب اجلانب الرمسي بدفع أمثاهنا يف هذه املرحلة.

  

 :السيناريوهاتحمددات الرتجيح بني : خامساً 

بل للرتجيح بني السيناريوهات الثالثة، تربز احملددات والعوامل التالية اليت يتوّقع أن تؤثر على مستق  
 العالقة بني الطرفني خالل الفرتة القادمة:

قراءة اجلانب الرمسي للمصاحل األردنية العليا، ومدى أتثرها  .1
  ابالقرتاب من محاس أو االبتعاد عنها.

موقف الشعب األردين وخنبه الوطنية وقواه السياسية من  .2
 االنفتاح الرمسي على العالقة مع محاس. 

 ردنية اهلامشيةألاململكة ا
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التأثري املتوقع لتطوير العالقة مع محاس على وضع احلركة  .3
اإلسالمية يف األردن وعالقتها ابجلانب الرمسي. حيث تُرّوج 

اس بعض األطراف احمللية املتحّفظة على تطوير العالقة مع مح
أن االنفتاح عليها من شأنه أن يعّزز قوة احلركة اإلسالمية 
وحضورها الشعيب، وهو ما ترى فيه تلك األطراف خطرًا على 

 مصاحلها وتراه هتديداً للنظام السياسي.

حساسيات العالقة مع السلطة الفلسطينية، والرغبة إبدامة  .4
عالية  ةالتنسيق معها بعيداً عن أسباب التوتر؛ يف ظّل حساسي

لدى السلطة من التقارب مع محاس، اليت تربز كمنافس قوي 
ة صوصًا بعد تداعيات معركخهلا يف الساحة الفلسطينية، 

 سيف القدس.

 االنعكاسات احملتملة للتقارب مع محاس على عالقة األردن مع اجلانب اإلسرائيلي.  .5

ى وحتّسسها من دخول األردن أو أي طرف آخر علالرغبة املصرية ابحتكار إدارة امللف الفلسطيين  .6
 ملفات القضية الفلسطينية.

التوجهات السلبية لبعض الدول اخلليجية جتاه حركات اإلسالم السياسي، ومن ضمنها منها حركة  .7
 محاس. 

 موقف اإلدارة األمريكية والدول األوروبية من تطوير األردن عالقته مع محاس يف ظّل تصنيف اإلدارة .8
 األمريكية هلا كـ"حركة إرهابية".
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 آفاق العالقة بني األردن ومحاس يف ضوء املتغريات السياسية

  التوقعات: :سادساً 

بقراءة التأثري احملتمل للمحددات السابقة يف خيارات األردن املستقبلية جتاه إدارة عالقته مع محاس، 
 ميكن توّقع ما يلي:

ملستقبلية مع ايُتوّقع أن حتضر العديد من املصاحل املعتربة يف حساابت اجلانب الرمسي يف إدارة عالقته  .1
حركة محاس. فاخليارات السياسية للجانب الرمسي الداعمة ملسار التسوية واملفاوضات قد تقف 
حجر عثرة يف طريق تطوير عالقته مع محاس، يف حني أن خماوفه من املخططات اإلسرائيلية اليت 

ا أن متبحث عن حلول للقضية الفلسطينية على حساب األردن تدفع يف االجتاه املعاكس. ك
احلساابت األمنية األردنية والرغبة بضبط احلدود واحليلولة دون استخدام األراضي األردنية منطلقاً 
ألّي أعمال عسكرية ضّد االحتالل اإلسرائيلي، تؤثر بوضوح يف خيارات اجلانب الرمسي، وظلت 

 ية.ينعلى الدوام أولوية حاضرة يف اعتبارات إدارة العالقة مع خمتلف الفصائل الفلسط

يُرّجح أن يؤثر التأييد الشعيب الواسع حلركة محاس يف الشارع األردين على توجهات اجلانب الرمسي  .2
خالل الفرتة القادمة، وأن يدفع ابجتاه مزيد من التوازن يف املوقف من أطراف املعادلة الفلسطينية. 

لسطيين، كما وثيق مع الشعب الفوتتأثر نظرة الشارع األردين حلماس ابلعالقات األخوية واالرتباط ال
تكّرست قناعة قوية يف أوساط النخب السياسية أبن املقاومة الفلسطينية اليت تقودها محاس ابتت 
تشّكل خط الدفاع األول عن األردن يف مواجهة األطماع واملؤامرات الصهيونية، اليت يرى فيها 

 األردنيون خطراً وجودايً يهدد مستقبل كياهنم.

من املتوّقع أن تستمر التخوفات الرمسية من انعكاسات غري مرغوبة لتطوير العالقة مع محاس على  .3
شعبية احلركة اإلسالمية يف األردن وعلى موقفها من اجلانب الرمسي. لكن املتابع للسياق التارخيي 

التدخل  بللعالقة بني األردن ومحاس، يلحظ حرص احلركة طيلة فرتة وجودها يف األردن على جتنّ 
يف الشأن احمللي، وحىت بعد خروجها من األردن كان موقفها املعلن يشجع على موقف إجيايب للحركة 
اإلسالمية جتاه العالقة مع اجلانب الرمسي الذي استعان يف بعض احملطات حبركة محاس إلقناع احلركة 
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اإلسالمية بضرورة املشاركة يف االنتخاابت 
ة له حركالنيابية، وهو ما استجابت 

محاس يف حينه. وقد حرص إمساعيل 
هنية وخالد مشعل يف كلماهتما خالل 
مراسم تشييع إبراهيم غوشة على توجيه 

رسائل طمأنة مهمة للجانب الرمسي 
  حظيت ابهتمام وسائل اإلعالم األردنية.

قوى يف ليف العالقة مع السلطة الفلسطينية، يدرك األردن أن حتوالت مهمة حصلت على موازين ا .4
الساحة الفلسطينية ينبغي أن تؤخذ ابحلسبان، وتفرض إجراء تعديالت على املوقف الرمسي من 
التواصل مع محاس؛ لكن مع احلرص يف الوقت ذاته على أن ال يؤثر ذلك على الشراكة السياسية 

 اسية.يمع السلطة كطرف رمسي يتبّّن ذات اخليارات السياسية جتاه املفاوضات ومسار التسوية الس

ويف مؤشر إىل تعديل حمتمل على موقف اجلانب الرمسي من التواصل مع محاس، قال وزير اخلارجية 
األردين أمين الصفدي خالل مؤثمر صحفي عقده يف عّمان مع نظريه املصري سامح شكري يف أاير/ 

ة ومحاس ك: "اتصاالتنا مع أشقائنا يف فلسطني مستمرة، وكان هنالك اتصال بني اململ2021مايو 
عرب األسابيع املاضية، حنن نتعامل مع الشعب الفلسطيين كشعب شقيق ونقارب األمور من منطلق 
 موقفنا الثابت من أننا نعرتف بدولة فلسطني دولة فلسطينية، ونتعامل مع القيادة الفلسطينية ونتعامل

مع كل أشقائنا يف فلسطني يف إطار العالقات 
العالقات الطبيعية". وأضاف: "وفق هذه 

فالتواصل مستمر مع اجلميع، وهدفنا األساس 
 خدمة فلسطني، وإسناد أشقائنا الفلسطينيني". 
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 آفاق العالقة بني األردن ومحاس يف ضوء املتغريات السياسية

يتوّقع أن تؤثّر العالقة مع "إسرائيل" سلباً على مستقبل عالقة األردن حبركة محاس، يف ظّل التحسن  .5
تنياهو الذي رحيل بنيامني نالذي طرأ على العالقات األردنية اإلسرائيلية خالل الشهور األخرية بعد 

تسبب بتوتري العالقة مع األردن طيلة السنوات املاضية. ويتخذ اجلانب اإلسرائيلي موقفًا معارضاً 
 لتطوير العالقة بني األردن ومحاس، ويرغب يف حصر إدارة العالقة معها عربياً ابجلانب املصري.

. حيث خيارات األردن يف العالقة مع محاس يُرّجح أن يستمر التأثري السليب للموقف املصري على .6
حيرص اجلانب املصري على مواصلة احتكار التأثري يف الساحة الفلسطينية، ويسعى يف الوقت ذاته 

 حلصر عالقته مع محاس ابلبعد األمين.

خليجياً، يُتوّقع أن يتأثر موقف األردن من محاس بتطورات عالقتها مع السعودية واإلمارات. حيث  .7
اعي الديبلوماسية األردنية اعتبارات تلك الدول وخياراهتا السياسية، وتتحاشى مصادمة توجهاهتا تر 

 8/8/2021يف امللفات اإلقليمية، ومن ضمنها العالقة مع محاس. وقد أصدرت احملاكم السعودية يف 
 أحكاماً ابلسجن لفرتات طويلة حبق العديد من أفراد محاس واملقربني منها.

الواضح حىت هذه اللحظة طبيعة  من غري .8
املوقف الذي ستتبناه اإلدارة األمريكية 
واحلكومات األوروبية إزاء انفتاح األردن 
على العالقة مع محاس؛ لكن املرّجح أن 
يعتمد موقف اإلدارة األمريكية على 
مدى أتثري ذلك على فرص التهدئة يف 

و مواجهة ّنب التصعيد أو اندفاع األمور حنالساحة الفلسطينية. فقد ابت احلفاظ على التهدئة وجت
جديدة بني الفلسطينيني واإلسرائيليني، أولوية لدى اإلدارة األمريكية. كما أن اجلانب األمريكي 
وبعض األطراف األوروبية أبدت اهتمامًا بعد معركة سيف القدس بفتح قنوات تواصل مباشرة أو 

 غري مباشرة مع محاس.
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 السيناريو املرّجح:سابعاً: 

 يذهب اجلانب الرمسي األردين بعيداً يف تطوير عالقته مع حركة محاس يف يف ضوء ما سبق يُرّجح أن ال
ضوء املعيقات اليت ما زال أيخذها ابحلسبان على الرغم من املتغريات املهمة اليت طرأت على املشهد 
 الفلسطيين واإلقليمي، وهو ما ُيضعف فرص جناح سيناريو تطوير العالقة مع محاس بصورة حتّقق نقلة نوعية.

غري أن قراءة األردن حلجم اخلسائر اليت ترتبت على اختزال عالقته السياسية مع طرف واحد يف 
التعارض مع  الةحو الساحة الفلسطينية، 

املوقف الشعيب املؤيد لالنفتاح على حركة 
الشعور أبن فتور العالقة مع و محاس، 

احلركة فّوت على األردن فرصة تعزيز دوره 
اً وإمكانية لعبه دورًا سياسيًا مؤثر  اإلقليمي

خالل مواجهة سيف القدس، اليت حضر 
فيها دور مصر وقطر بشكل قوي وانعكس 
إجيااًب على عالقاهتما مع إدارة جو ابيدن 

Joe Biden...  كل ذلك يدفع ابجتاه ؛
 إعادة النظر بشكل إجيايب يف العالقة حبماس.

ويبدو السيناريو الثالث، أي التطوير اجلزئي لسقف العالقة مع محاس، السيناريو املرّجح خالل 
باء حيث حيقق بعض املكتسبات املعتربة، وجيّنب األردن الرمسي يف الوقت ذاته حتّمل أع الفرتة القادمة،

ال يرغب بدفع مثنها يف املرحلة احلالية. وهو يشّكل نصف خطوة إىل األمام تُليّب بعض مطالب الشارع 
ته جُتنِّّبه احلرج ااألردين وخنبه السياسية والعشائرية، وتوّفر فرصة لتعزيز احلضور اإلقليمي، ويف الوقت ذ

 يف العالقة مع السلطة و"إسرائيل" وبعض األطراف العربية والدولية.
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 آفاق العالقة بني األردن ومحاس يف ضوء املتغريات السياسية

 التوصيات:: اثمناً 

 انطالقاً مما سبق نقرتح ما يلي:

ضرورة انفتاح األردن على خمتلف األطراف  .1
الفاعلة واملؤثرة يف املشهد الفلسطيين، 
والوقوف على مسافة واحدة من فصائل 

الوطين، وتطوير العالقة مع حركة العمل 
محاس ونقلها من بُعدها اإلنساين وسقفها 

األمين إىل املستوى السياسي. واستثمار العالقة مع أطراف املعادلة الفلسطينية لتعزيز دور األردن 
 وحضوره الفاعل يف اإلقليم، مبا خيدم مصاحله الوطنية ومصاحل الشعب الفلسطيين.

ية األردن، الذي يتوىل إدارة شؤون املقدسات، وبني خمتلف القوى السياسية والشعبتعزيز التعاون بني  .2
يف الساحة الفلسطينية، من أجل محاية القدس واملقدسات والتصدي لالنتهاكات اإلسرائيلية املتواصلة 

 للمسجد األقصى.

هناء االنقسام ين إلاستثمار ما يتمتع به األردن من عالقات جيدة مع أطراف العمل الوطين الفلسطي .3
 وحتقيق املصاحلة وترتيب البيت الفلسطيين، مبا يُعرّب عن اإلرادة احلرة للشعب الفلسطيين.

تنسيق اجلهود بني القوى الوطنية يف األردن وفلسطني ملواجهة املخططات اإلسرائيلية اليت تستهدف  .4
لصهيونية  مواجهة األطماع ااألرض الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيين، وللدفاع عن األردن يف

 وإفشال مؤامرات الرتانسفري والتوطني ومشروع الوطن البديل.

 

______________ 
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