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 زهور بال ربيع: األردن 

 

 * سفيان عبيدات

 في مختزلا  أصبح األردني السياسي النظام ألن النظام، إسقاط شعار اليوم إلى األردن في اإلصالحي الحراك يرفع لم

 على القانون ويعاقب الدستور بموجب المساءلة من محصناا  أحمراا  خطاا  فقط، العلن في وإن زال، ل والملك الملك،

 الملك بأن تعتقد األردنيين، من كثير لدى متجذر انطباع يعززها وازن، أثر ذات اجتماعية قوىا  هناك أن كما انتقاده،

 في بالسلطة الملك فاستئثار البساطة، بهذه ليست الحال بطبيعة األمور أن إل.  بها المساس يجوز ل إجماع بؤرة يشكل

 والقانونية السياسية المسؤولية فيه الحكومة تتحمل ملكي نيابي الحكم نظام أن على ينص دستور ظل في األردن

 الذي هو الملك أن إلى تؤشر أغلبية هناك وأصبحت مغلقة دائرة في تدور أخذت أزمة في البلد أدخل الملك، عن بالنيابة

 .الدستور بموجب المسؤولية من مصون الملك أن األزمة هذه من ويفاقم البالد، في يجري ما مسؤولية يتحمل

 

هو في الملك  مختزل السياسي األردني لنظاماالسبب أن و

إلى درجة  منفردةال الدولة األردنية بإرادته يحكم الملك أن

الوي  ييوي   الملك هووف، الدولة األردنية قوضت مؤسسات

وفقووال لرأيووه، وهووو الووي  يقوورر إجوورا   اويقيلهوو الحكومووات

، وهوو شوا  متوىحو  مللوا النووا  وياالنتخابات الياموة 

الووي  ييووي  مللووا األييووان ويحلووه وييفووي أي ووا   متووى 

والملووك هووو الووي  يسوويلر يلووى القوووات المسوولحة  . أراد

وهووو ييووي   توومتمر بووممر  مباشوورة التوويواألجهووزة األمنيووة 

 ، وهو الي  يحتكر إدارة السياسوة الخارجيوةوييزل قادتها

 دائمووال  يحوور  الحكووم فووي األردن أنكمووا  . وفقووال لتقوودير 

يلى الحفوا  يلوى نظوام للمحواكم الخاضوة ي وم  وجوودال 

ها م  خلوي  مو  يي  ق ات  دائمال لمحكمة أم  الدولة التي ي  

وبهويا فوإن  . يسوكر  برئاسة قاض    اليسكريي  والمدنيي

 دسوتورفوي  و   ملك يكوون مسوتمارال بالسوللات جمييهواال

مسوووؤولية يووونل يلوووى يووونل يلوووى اسوووتقتل السوووللات و

 الحكومة السياسية أمام مللا نوا  منتخب انتخابال حرال.

إنهوووا  االنفوووراد بوووالقرار يتللوووب احضوووتأل فوووي األردن 

ألطيوا  السياسووية للمكوواركة فووي لفووتا السوواحة و السياسوي

يتللوب و ختل األطور والوسوائ  الديمقراطيوة.  الحكم م 

إنهوووا  انفوووراد الملوووك بالسوووللة بال ووورورة الللوووو  إلوووى 

مؤسسووات الحكووم التووي نوول يليهووا الدسووتور األردنووي منووي 

حوالي سوتي  ياموال، وهوي النظوام النيوابي الوي  ييمو  مو  

خووتل مللووا نوووا  منتخووب وحكومووات مسووؤولة أمامووه 

يوونل الدسووتور يلووى حريووة  - توومتي بهووا أحووزا  سياسووية

تمثوو  قلايووات يري ووة موو  الكوويب األردنووي  -تمليفهووا 

يلووى مقايوود مللووا  هاموو  خووتل تنافسوو تتووداول السووللةو

النوووا ، وهووو األموور الووي  سووو  يووؤد  فووي حووال تلبيقووه 

إلى تحوي  المؤسسة الملكية في األردن م  ملكية رئاسوية 

لملوك وال أو شبه مللقة، إلوى ملكيوة دسوتورية يملوك فيهوا ا

 يحكم.

، إال أن للوهلوة األولوى سوهتل احضتأل بهويا الكوك  يبدو و

ويوامو   جيوسياسية دقيقةالواقع اليملي محكوم بظرو  



 

تيقيودال  زادهوايلى درجوة ياليوة مو  التيقيود محلية ودولية 

ساد فوي يهود الملوك يبود ث الثواني الوي   الي نم  الحكم 

حالوة مفزيوة مو   شوهد، والوي  9111بدأ مني مللع يوام 

ووفووي الملتمووع األردنووي  ةاليموديوو اتاالنقسووام موو   قويم 

ويوورض فووي الدولووة األردنيووة،  الموجووود الفووراا السياسووي

السلم األهلي في البتد إلى الخلر، وأدى إلوى تودهور فوي 

إلوى درجوة حلوت مو  وانتكوار للفسواد الحالة االقتصوادية 

إلوى درجوة بودأت  إلى تآك  قايدة الحكمأدت هيبة الدولة و

 .  تنير بخلر يلى استقرار البتد

  مسوؤولية حم  وي  يهد الملك يبد ث الثاني  ظلمي   وحتى ال

 ما حدث ويحدث للدولوة األردنيوة، فيلوب يلوى المور ك  

كانوت مزرويووة فووي الدولووة  األزمووةأن ييتور  بوومن بوويور 

األردنيوووة منوووي تمسيسوووها، وأن مياهووودة السوووتم األردنيوووة 

ية التي سميت بمياهدة واد  يربوة التوي أبرمهوا احسرائيل

الملك الراح  حسي  ب  طتل هي التي زادت م  ارتهان 

قوورار خووارجي يتيلووق إلووى درجووة كبيوورة لالدولووة األردنيووة 

بووي  يمووود  النقسووام اال ويمقووت موو  ،لا إسوورائي ابمصوو

الوي  في الملتمع األردنوي المكوني  األردني والفلسليني 

إبورام منظموة التحريور الفلسولينية التفوا  أي وال سايد فيه 

   أوسلو.

إن تنازل الملك ي  ما يمارسه م  ضوتحيات فرديوة فوي 

أحووزا   تتووداول السووللة فيووهالحكووم لصووالا نظووام نيووابي 

سياسووية يينووي بال ووورورة أن الواليووة الياموووة فووي الوووبتد 

 بوورامس سياسوويةحزبيووة تحموو   اتسووو  تكووون بيوود حكوموو

، ومثاليوال، الوبتد تودير بهوا واضوحة واقتصادية واجتماييوة

هووي التووي سووو  توودير  اتفووإن هوويا يينووي أن هووي  الحكوموو

اليتقات الخارجية للدولة األردنية وتسويلر يلوى اللوي  

وتكووك  يقيوودتها اليسووكرية  واألجهووزة األمنيووة ومواردهووا

هووي التووي سووو  توودير النظووام  اتواألمنيووة، وهووي  الحكوموو

أن يحقووق لألردنيووي   المفتوورضاالقتصوواد  واالجتمووايي 

وإذا   التنميووة االقتصووادية واالجتماييووة والحيوواة الكريمووة.

قودر مو  تحتاج إلوى  اتكان هيا ضحيحال، فإن هكيا حكوم

إجماع وطني يابر لك  األردنيوي  إال  االكريية ال يوفره

ظوووام ن إلوووى تكوووك  منللقوووال الق وووايا المفصووولية التوووي يلوووى 

  متسواوي  أموام كموواطنيجمييوال انتخابي يمث  مصوالحهم 

   القانون.

 مجتمع منقسم

انقسوووامات يموديوووة يلوووى  مووو  ييووواني الملتموووع األردنوووي

مكونيوه األساسويي   الوي  بوي  هو مستويات يدة أخلرها 

ييووود التوووتر فووي و الكوور  أردنووي، والمكووون الفلسووليني. 

ينووودما  9191يوووام الاليتقوووة األردنيوووة الفلسووولينية إلوووى 

الفلسووولينية وأقووواموا اغتصوووب احسووورائيليون األراضوووي 

 ك األراضوي موا أضوبا يسومىيليها دولتهم، وبقوي مو  تلو

ووووم تالتووووي  بال ووووفة الةربيووووة المملكووووة األردنيووووة  إلووووى ض 

ويلوووى  ،الهاشوومية التووي كانوووت قائمووة شووور  نهوور األردن

الوحودة ضودر الدسوتور  ذلك ال وم الوي  أخوي شوك أساس 

انتخوب واألردني الحالي الي  أسا للنظام النيابي الملكي 

يلى أساسه مللا نوا  اقتسمت مقايد  ال وفة الكورقية 

تكوووكلت  9191فوووي يوووام ووال وووفة الةربيوووة مناضوووفة.  

حكومة برلمانية م  ائتت  أحزا  يابرة ألطيا  الدولة 

، إال أن الملووك حسووي  انقلووب يلووى تلووك ب ووفتيها األردنيووة

التلربة وأقال الحكومة وحو  األحوزا  السياسوية ومنيهوا 

 حتووى مللووع التسوويينيات موو  القوورن اليكووري .  موو  اليموو 

أخيت الحياة السياسية تتراجوع ويتراجوع ومني ذلك الحي ، 

تتلقوى  ، وأخويتاألردنوي النسويس االجتمواييتماسوك ميها 

إلوى موا ييانيوه األردن  أخيورال  ال ربة تلو األخرى ما أدى

 .اتاليوم م  انقسام

زيتهوا احتلت إسرائي  ال وفة الةربيوة ون 9111ففي يام 

 9111وفووووي يووووام  موووو  السوووويادة األردنيووووة. وسووووكانها 

اضووولدمت فصوووائ  المقاوموووة الفلسووولينية المسووولحة موووع 

إلوى إنهوا  وجودهوا  ضودامال دمويوال أف وى اللي  األردني

قموة الأجميوت  9119وفي يام يلى األراضي األردنية.  

يلووووى ايتبووووار منظمووووة التحريوووور فووووي الربوووواط اليربيووووة 

للكويب الفلسوليني، بموا  شورييال ووحيودال ممثتل الفلسلينية 

اليي  كانوا م  مواطني  ال فة الةربية لسلينييفي ذلك ف

توزام  إيوتن المللوا  9111وفي يام .  الدولة األردنية

الوووطني الفلسووليني فووي اللزائوور للدولووة الفلسوولينية مووع 

قرار فرد  أخي  الملوك حسوي  سومي بقورار فوك االرتبواط 

هووي   سووببتوقوود   .ال ووفة الةربيووةالقووانوني واحدار  مووع 

فوووي اليتقوووة األردنيوووة  وتكوووققال  ال إرباكوووالمفاضووو  األربيوووة 

الفلسوولينية انيكسووت بالتوودريس يلووى النسوويس االجتموووايي 

األردني الي  تيتبور اليتقوة األردنيوة الفلسولينية مو  أهوم 

إال أن ال ووربة الموجيووة لهوويا النسوويس جووا ت   يناضوور .

التحريووور الفلسووولينية  ينووودما وقيوووت منظموووة 9111يوووام 

مياهوودة اسوولو ولهثووت ورا هووا الحكومووة األردنيووة بتوقيووع 



 

ئي  والتووي سووميت بمياهوودة واد  مياهوودة سووتم مووع إسوورا

دولوة لليربة.  ومني تلك اللحظوة، وفوي  و  قيوام مكوروع 

يمليووة  بوودأتفلسوولينية يلووى أراضووي ال ووفة الةربيووة، ال

االردنيووة مووع قيووادة  القيووادةاسووتقلا  حووادة توودابرت فيهووا 

وتو يو  اسوتديا   ختلها تمومنظمة التحرير الفلسلينية 

وأخوي  ،ك  ما يلزم م  حوادث تاريخية مو  قبو  اللورفي 

كوو  طوور  يبحووا يوو  مووا ييتقوود أنهووا مصووالحه السياسووية 

التووي تتوومار بهووي  المتةيوورات،  البكووريةكتلووة ناسوويال حلووم ال

 الةربية.يسك  ال فة الكرقية أو  اسوا  م  كان منه

الكويب األردنوي  ميظوم إجمواع لودى شوبه هنوا  كوانولما 

واد   مياهوودة ميارضووة واللبقووة السياسووية األردنيووة يلووى

حتوى يوتمك   في األردن نهلال تودميريال الحكم  انتهسيربة، 

م  تسويق وبيع المياهودة لألردنيوي   واسوتهلت الحكوموة 

ذلك بس  قانون انتخا  جديد قائم يلى نظام انتخابي غير 

 الوي  قصود بوه مسبو  سمي آنيا  بقانون الصوت الواحد

إضووويا  مسوووتوى التمثيووو  البرلمووواني واسوووتبياد القووووى 

ومحاولووة تهمووي   والكخصوويات المووؤارة موو  البرلمووان،

 . فيوووه ميي  واألردنيوووي  مووو  األضوووول الفلسووولينيةاالسوووت

ييوووانون إلوووى اليووووم مووو   زالووووا موووا نووبالفيووو ، فووواألردني

 حصورومو  ابتوديها، فقود  الصووت الواحود شيلانية فكورة

باحدال  بصوت واحد فقو  مهموا كوان الناخب  القانون هيا

ممووا  يوودد مقايوود الوودائرة االنتخابيووة التووي يصوووت فيهووا،

ضوووته إلووى أقوور  تكووكي  اجتمووايي  وولر  لتخصوويل ي

وفووي ملتمووع لووم ييوور  األحووزا  السياسووية   محووي  بووه.

طوال يمر ، فقد فيو  الصووت الواحود فيلوه فوي الملتموع 

الناخب األردني ال يمونا ضووته إال إلوى  فمضبااألردني، 

أضيق الدوائر اليائلية واليكائرية واللهوية المحيلة بوه، 

لملتموع األردنوي وفوي وقد انلبق هيا يلى كافوة أطيوا  ا

، مووا أدى إلووى حووال موو  التفتووت والتمتوورس كافووة المنوواطق

 .ورا  تلك الدوائر ال يقة

ة الحكومووووات ذلووووك بيمليووووات تزويوووور فلوووو أيقبووووتوقوووود 

بالتياضووود موووع قوووانون لتنتخابوووات النيابيوووة، مموووا أخووورج، 

الصوووت الواحوود، مسووتوىل موو  النوووا  والملووالا النيابيووة 

ومصووالا فيويووة ال تمثوو  أكثوور موو  حووارات وأزقووة  التووي

وجهوية أضرت إضورارال كبيورال بمسوتوى التمثيو  النيوابي 

الووي  موو  المفتوورض أن يكووون أساسووال للحكووم النيووابي فووي 

وم  هنا  بدأ الحكم يتصر  انلتقال مو  وحوي   األردن.

واد  يربة، فمخي يقصي كو  مو  لوه  مياهدة واستحقاقات

النخب ويكافيهم يلى تمييدهم لهوا،  ايتراض يليها ويرشو

وهووو مووا أدى إلووى تصوودر كثيوور موو  قصووار القامووة للمكووهد 

 مقايووود الووويي  موووا كوووان لهوووم أن يللسووووا فوووي السياسوووي و

ملاملة  األمامية لوال استيدادهم لكسر الحاجز احسرائيلي

وطميووووال فووووي المكاسووووب الماليووووة حسووووي  لتوجووووه الملووووك 

مقابووو   تقووودم لهوووموالسياسوووية واالجتماييوووة التوووي أخووويت 

بوودأت المرحلووة تمخووي بوويلك، ، ومووواقفهم الدايمووة للمياهوودة

إلووى أن مووات  شووك  األشووخا  الموجووودي  فووي المقدمووة

الملك حسي  تاركال البلد فوي خ وم تلوك الظورو  وموراوال 

الثتاينيوات مو   قد بلغ نهايوةالبكر الي  كان   اليرش لولد

يووم  يتصور بمنه سو  يرتقوي اليورش فوي دون أنيمر  

موو  األيووام، وهووو باحضووافة إلووى ذلووك لووم يكوو  يليوود اللةووة 

إجووادة كافيووة لممارسووة حكووم أبووو  ياشووت الدولووة  اليربيووة

 .األردنية تحته ما يقار  الثماني  يامال 

غيور مسوبوقة للهواز في اليهد اللديد، بدت هنا  سويلرة 

، والقوورار السياسووي كوو  مفاضوو  الدولووةالمخووابرات يلووى 

األخورى مو  رجوال لويا  ولحكوموة تلووأخي الملك يكك  ا

سوووى أو كفووا ة شخصووية لميظمهووم أ  اسووتحقا  سياسووي 

جيلوت مونهم أدوات طييوة فوي يود الملوك فيهم  نقاط ضي 

فووي ذلووك الوقووت ، وتبلووورت مينفوويون كوو  مووا يللبووه موونه

يبثوووت أنموواط مووو  الحكوووم والممارسوووات والظوووواهر التوووي 

الكثيور بالويي اللميي الي  تكك  يلى مدى الزم  لودى 

فقد بدأ المكهد بترحي  قوادة حركوة حمواس   م  األردنيي 

م  األردن ومنيهم م  اليودة إلى البتد بوالرغم مو  أنهوم 

مواطني  أردنيي  يحرم الدسوتور طوردهم مو  الوبتد، كموا 

لنسووويات مووواطني  أردنيووي  مووو  لبوودأت يمليووات سووحب 

 أضول فلسلينية دونما سند م  القوانون اسوتنادال إلوى فكورة

انهوووارت هيبوووة  كموووا فوووك االرتبووواط موووع ال وووفة الةربيوووة. 

أراض تسوولي  ب إحودى الحكومواتاألردنيوة بقيووام الخزينوة 

ووضووولت نتوووائس ، باسوووم الملوووك األردنيوووة لدولوووةل مملوكوووة

إجبوووار ضوووباط القووووات تزويووور االنتخابوووات إلوووى درجوووة 

بكوك  يلنوي يلوى التصويت في االنتخابات  يلىالمسلحة 

ل مان التوزامهم بالتيليموات التوي وذلك  أميي أساس أنهم 

ذلوك  كو  ، وضواحبللتصويت لمرشحي الدولةتيلى لهم 

يمليووات واسووية لخصخصووة أجووزا  كبيوورة موو  شووركات 

للخزينووة وخوودمات القلوواع اليووام شووابها الكثيوور موو  الةووب  

، وشوهدت اللاميوات تودختل أمنيوال فوي وشبهات فوي الفسواد

م حتوووى أضوووبحت تهوووا واختراقوووال لللوووت  وتلميووواتهاإدار

    .اللاميات ساحات لتقتتال اليكائر  ومرتيال للبلللية

رجووال تكووكلت طبقووة هلينووة موو  فووي خ ووم كوو  ذلووك و

و في مو، باحضوافة إلوى الممجوري  واحيتميي األيمال 

دولووة ووزرا  ونوووا  أاووروا اوورا ل ال أسوواس لووه إال الفسوواد 



 

، وأضبا ك  واحد م  هؤال  م  موقيه المالي والسياسي

السوووتقلا  شوووللي يلوووى الوووو يفي أو اليكوووائر  مركوووزال 

وفي غيا  المؤسسات السياسية التوي   .حسا  المؤسسات

بسووبب نظووام توزيووع تمثوو  المووواطني  تمثوويتل ضووحيحال، و

ورشووووة النخوووب، وبسوووبب تزويووور االنتخابوووات  المكاسوووب

اليليوووا، فقووود  والتييينوووات االيتباطيوووة فوووي و وووائ  الدولوووة

، الكر  أردنوي ذاتوه انتقلت االنقسامات إلى داخ  المكون

ضود األخوورى  يناضوور أخوي الحكووم يسوتقلب بيو  الوي  

ويسوووتزلم بي وووهم، حتوووى وضووولت األموووور إلوووى اسوووتخدام 

بيووو  أبنوووا  اليكوووائر األردنيوووة أليموووال البلللوووة ضووود 

أقربوووائهم مووو  ناشووولي الحراكوووات الكووويبية التوووي تلالوووب 

 سي.باحضتأل السيا

 فراغ سياسي

طيلوة الفتورة فوي األردن  لت األحزا  السياسية ممنوية 

، وقود اسوتثني 9111وحتوى يوام  9191الممتدة مو  يوام 

لتوي ا م  ذلك بكك  غير مباشر حركة احخوان المسولمي 

األردنيوووة باالسوووتمرار فوووي ممارسوووة  سووومحت لهوووا الدولوووة

مؤسسوووات  تتبيهوووانكووواطاتها يلوووى شوووك  جمييوووة خيريوووة 

 األي وا  استقلبت يوددال كبيورال مو اقتصادية واجتمايية 

أموا بواقي األحوزا    .الخلا  الدينيمستخدمة األنصار و

التوي كانوت موجوودة يلووى  والتنظيموات السياسوية األخورى

ومو  بنوا  باخترا  النخوب الساحة، فلم تتمك  م  التلور 

 مو  كانوت تيمو قوايد شيبية فوي الكوارع األردنوي ألنهوا 

حاربووة موو  أجهووزة األمووو  م  كانووت و دون غلووا  قووانوني

نظووام  مووع أنهووا كانووت تتسوواوىواانيووال ، والحكومووات أوالل 

 القورار وضونع إدارتهوا يو  الديمقراطيوة غيوا  فوي الحكم

 بورامس لديوه كوان بومن يليهوا تفوو  نظام الحكم ولك  ها،في

ضووم  وذلووك  للتلبيووق وقابلووة واضووحة إلووى حوود مووا حكووم

 األموور الووي  وهووو ،األردنيووة المتاحووة لووه إمكانيووات الدولووة

 يلوى ضورايال  األردنيوة السياسوية الحياة ممارسة م  جي 

 نظوام الحكوم هما ديمقراطيتي  غير قوتي  بي  فيما السللة

 القووىمو  جهوة اانيوة و مو  جهوة، األمنيوة بمجهزته ممثلة

 والتنظيمووووووات السياسوووووية بووووواألحزا  ممثلوووووة السياسوووووية

ى إلووى االسووتيت  يلووى الحكووم التووي كانووت تسوويالميارضووة 

وقووود تللوووى فكووو  األحوووزا    .ولووويا تداولوووه ديمقراطيوووال 

موو  الثووورة السووورية،  وقوو  بي ووهاالسياسووية تلووك فووي م

حيا أن جز ل كبيرال منها يلالوب باحضوتأل السياسوي فوي 

يناضووور النظوووام السوووور  فوووي قتلوووه لكووويبه األردن بينموووا 

 فلسلي .بايتبار أنه نظام مقاوم يسيى إلى تحرير 

، لم تتا لألردنيوي  الفرضوة لتكوكي  وختل ك  تلك الفترة

روابوو  وأحووزا  سياسووية تحموو  وتلووور بوورامس سياسووية 

ميارضوة موو  وكموا أن حرمووان الواقتصوادية واجتماييووة، 

مووو   أن تفووورزالفرضوووة  هوووايلالمكووواركة السياسوووية لوووم ي

وزد يلووى ذلووك حدارة دولووة.   موو  هووو مؤهوو أي ووائها 

وتزوير االنتخابوات المسوتمر التوي  ة السييةاالنتخابي النظم

ت بوودالل روابوو  الملتمووع الموودني وكرسووأدت إلووى تحلوويم 

يكائرية ضيقة يتناق  الوال  لهوا يائلية وتلميات  ينها

 مع الوال  للدولة ومؤسساتها.

تحقيووق  تنظيمووات قووادرة يلووىوبالنتيلووة، فلووم ييوود هنووا  

حقيووق تو وجووود فووي الكووارع وخوووض االنتخابووات النيابيووة

ييملون م  ختل  اليي   االخوان المسلمي يدا ي أغلبية 

وبوالرغم مو  أن احخووان  حز  جبهة اليمو  احسوتمي. 

الموجوود، أن تكة  الفوراا  لها كتلة كبيرة يمك   المسلمي

لديها أ  برنامس  ه لياوذلك أنال يمك  أن تملؤ ، نها أإال 

، أو ضالا للتلبيوق سياسي أو اجتمايي أو اقتصاد  قاب 

ظلم حركة احخوان المسلمي  ت  حتى ال هيا أمر طبييي، فو

فووإن االسوووتم السياسوووي يمومووال ال يملوووك هكووويا  فووي هووويا،

ال وكوويلك فووإن احخوووان المسوولمون فووي األردن   .برنووامس

دولووة بال مووا يسوومىم واضووايلوورنون يلووى إيووتن موقوو  

في اليمو  التي ت م  التيدد  اليلمانية ناهيك ي  ،مدنيةال

 .  والمكاركة السياسية

موا ييواني مييوانون   ياحخوان المسلمأن  ويزيد اللي  بلة

منووه بوواقي الملتمووع األردنووي موو  انقسووامات يموديووة، فهووم 

ييكسووون فيووه االنقسووام  ال داخليوو ال أي ووال يخوضووون ضووراي

األردني الفلسوليني الموجوود فوي الملتموع األردنوي، مموا 

مو   ال كبيور ال أدى إلى خلق أوهام كثيرة يونهم جيلوت قلايو

الكر  أردنيوي  ينظورون إلويهم كقووة فلسولينية تيمو  فوي 

، وهوو األمور الوي  األردن وليا كحركة سياسية إستمية

 .في البتد اييواالجتم زاد م  حالة االنقسام السياسي

 ةودولي ةجيوسياسي تعقيدات

جيوسياسوية  بتيقيوداتاألردن  تتمار الظرو  الداخليوة فوي

وضوووةوط دوليوووة مووو  الصووويب تلنبهوووا فوووي  ووو  نمووو  

فالسووويودية بصوووفتها مووو  أهوووم   الحكوووم السوووائدوإمكانيوووات 

و فووة ليوودد كبيوور موو  وم   ألردنلوومقوودمي الووديم المووالي 

تكوك  ضوةلال ال يسوتهان  اليم  لوديهااألردنيي  في سو  

.  فيموا يتيلوق باحضوتأل السياسووي األردنوي بوه يلوى الحكوم

 بالراحوةفت شك أن نظامال مث  النظوام السويود  ال يكوير 



 

لوجود حرا  شيبي في األردن م  حيا المبدأ، فهو أمور 

هوويا مرفوووض موو  النظووام فووي السوويودية، وال شووك فووي أن 

النظام يستكير خلرال شوديدال مو  جورا  حودوث أ  تةييور 

في أ  م  البلدان الملواورة لوه.  وبوالرغم مو  ديمقراطي 

يرغووب فووي إيلووا  أ   يبوودو أنووه الحكووم فووي األردن الأن 

تنووازل للملووالبي  باحضووتأل السياسووي، فإنووه ينوودما يكووير 

إيلوا  أ  تنوازل، فوإن اقو  الظو   ووجوو بثق  ال وة  

مخيمال يلى قرار .  وي وا  إلوى ال وة   السيود  يبقى

المستلدات يلى السواحة السيودية  المتمتي م  اليتقة مع

، فالسوووويودية تمووووارس ضووووةوطال يلووووى كافووووة السووووورية

األطرا  بما فيها دول الةر  السوتيلالها بالق وا  يلوى 

، وبالمقاب  فوإن الموقو  األردنوي دمكقالنظام الحاكم في 

درجوووة أهميوووة ويموووق بكووومن سووووريا حووورج جووودال بسوووبب 

التكابكات في اليتقوة األردنيوة السوورية يلوى المسوتويي  

 الرسمي والكيبي.

أما يلى اللبهة السوورية، فهنوا  يتقوات سوورية أردنيوة 

يميقة تتخللها يتقات إنسوانية ووشوائس قربوى ومصواهرة 

البلوودي ، باحضووافة إلووى  فوويموو  النوواس بووي  أيووداد كبيوورة 

 ، خصوضوال ماد اقتصاد  كبيريتقات تلارية مهمة وايت

و  تركزال سوكانيال كبيورال، التي تح في منلقة شمال األردن

كثيور اليلى الب ائع السورية الرخيصة نسبيال والتي يومتي 

منهوووا يووو  طريوووق التهريوووب أو ضوووةار التلوووار اليوووابري  

للحدود بكك  يومي.  ويلى الصييد السياسوي، فوإن هنوا  

تلووا  الوضووع فووي انقسووام واضووا لوودى الكوويب األردنووي 

سوووريا، فهنووا  اسووتقلا  حوواد بووي  فيتووي  إحووداهما تقوو  

 ى، واألخورى يلوبصل  إلى جانب نظام الحكم في سوريا

النقي  تمامال وتريد إسقاط النظام بم  امو  كوان حتوى لوو 

، مهمووا كانوت هويتووه كوان بواسوولة تودخ  يسووكر  أجنبوي

تورى فوي النظوام  وتق  بي  هاتي  الفيتي  فيوة قليلوة حوائرة

وال تستليع في  ينلو،السور  نظامال ملرمال ال يلوز أن 

نفووا الوقووت أن تحتموو  توودختل يسووكريال أجنبيووال يقوووم بوويبا 

  ترا  أرض يربيوة لمورة أخورى. ويدناالك  في سوريا 

ومقابوو  كوو  ذلووك، فووإن الموقوو  الرسوومي والملمويووات 

ر  المناضرة للنظام السور  في األردن لوديهما قلوق مكوت

موو  احتمووال حلووول احخوووان المسوولمي  فووي سوووريا محوو  

احخووووان  شووووكةالنظوووام الحوووالي مموووا سوووو  يقوووو  مووو  

 المسلمي  في األردن. 

ويلوووى الصوووييد الووودولي، فوووإن موقووو  الواليوووات المتحووودة 

 اللهوواتالتووي تيتبوور أهووم و ،والوودول األوروبيووة الكبوورى

 ، يبودو أنوه مورتب  إلوى حود كبيور بالق ويةالمانحة لوألردن

مرايوواة مصووالا إسوورائي  بكووك  موو  زاويووة الفلسوولينية 

رئيسوووي.  فهوووي  اللهوووات تركوووز ضوووةلها فوووي موضووووع 

هوو قوانون  يكواد يكوون وحيودال احضتأل في األردن باتلوا  

، وذلك لزيادة يدد المقايد المخصصوة للمنواطق االنتخا 

تحووت  األردنيووون موو  أضوو  فلسووليني فيهوواالتووي يتركووز 

فيموا يبودو ، وذلوك ذريية اليدالة وفقوال للتوزيوع الوديمةرافي

 وميهوواإسوورائي  يلووى  ووة  الضووم  يمليووة تخفيوو  أنووه 

التووووي توووودور فووووي الفلووووك  السووووللة الوطنيووووة الفلسوووولينية

وفووي الحقيقووة أن هوويا األموور يكووك  ضووةلال   .احسوورائيلي

كبيرال يلى النظوام فوي األردن، ألن تحقيقوه وفقوال للرغبوات 

ليووة قوود يزيوود موو  أزمووة النظووام الموومزوم أضووتل، وذلووك الدو

وتووومجيس سوووخ  بزيوووادة االسوووتقلا  األردنوووي الفلسوووليني 

إذا موووا توووم تخصووويل المقايووود احضوووافية شووور  أردنوووي 

األردنيوووي  مووو  أضووو  المللوبوووة يلوووى أنهوووا مقايووود تمثووو  

، وهو األمر الي  يكك  موضوع خوت  يميوق فلسليني

يهود  إلوى  إجورا وجه له كثير م  االتهامات يلى أنوه وي  

تحقيق ما يسمى بوالوط  البودي  للفلسولينيي  يلوى حسوا  

وفي سيا  الحوديا   الق ية الفلسلينية واستقرار األردن.

ي  الموقو  احسورائيلي تلوا  موا يحودث فوي األردن، فوت 

شووك فووي أن نكووو  نظوووام ديمقراطووي حقيقووي فووي الدولوووة 

ملواالل لتبريور  قلقال حسرائي  وال يتور  لهوااألردنية يكك  

يلوى أنوه المكوروع  فلسولي  دولتها اليهوديوة فويمكروع 

 الديمقراطي الوحيد في المنلقة.

 ؟إلى أين

 م  تنازلاألمريكية الواليات المتحدة  به قامتفي    ما 

، خوتل فتورة الربيوع اليربوي فوي المنلقوة اي  أهم حلفائهو

والظورو  الدوليوة  والحاجواتوبتةير كثير مو  الظورو  

التي نكومت فوي  لهوا الدولوة األردنيوة ونظامهوا  واالقليمية

فوي م  الخلم االيتقواد بومن األموور  ، فإنالحالي السياسي

واقووع الموور األموو  الممكوو  أن تسووتمر يلووى أسوواس األردن 

قليميووة، فهووي  الظوورو  االدوليووة والظوورو  التمليووه الووي  

فوي المنلقوة  ومتةيورة دةآخية بالتةير وهنوا  مصوالا جديو

الحكووم فووي  يبوودو أن يووتم مراياتهووا، وهووو األموور الووي  ال

القوووى السياسوية والنواس بكووك   تدركوه واليدركوه األردن 

  يام. 

الربيووع ال يمكوو  أن يزهوور فووي األردن إال إذا أدركووت إن 

 بكوك  يوامالحركة احضوتحية واألردنية القوى السياسية 

إحوداث ة تهد  إلوى حركة رسالي   تتحول إلىيلب أن أنها 



 

لدى كافة أطيا   تةيير جوهر  في القيم واألفكار السائدة

، وتووووورويس فهوووووم أيموووووق للمصوووووالا الملتموووووع األردنوووووي

وإخراجهووووا موووو   واالقتصووووادية والسياسووووية االجتماييووووة

وهوويا يتللووب جهوودال   ال وويقة. الحاليووة مسوواراتها ويقائوودها

موو  االنقسووامات يوا للق ووا  يلووىفكريووال وسياسووال كبيوورال 

فووي األردن، وتحويلهووا  الموجووود الفووراا السياسوويولتيبيوة 

اجتمووايي  بنووا  نسوويس إلووى قوووى إيلابيووة يووتم موو  ختلهووا

األردن والمنلقة م  وسياسي جديد لمواجهة ك  ما يتهدد 

المكوووروع تحوووديات ويلوووى رأسوووها التحووود  المتمثووو  فوووي 

واألهووم موو  ذلووك، أن دولووة بحلووم ومقومووات   .الصووهيوني

أن تحقووق اسووتقتل قرارهووا  لهووا الدولووة األردنيووة ال يمكوو 

السياسووي بةيوور التصووالا مووع يمقهووا اليربووي وخصوضووال 

مقاومة  للمكوروع الصوهيوني  اليمق الفلسليني في ضيةة  

 في المنلقة.

كما أدر  الملك خوان كارلوس فأما يلى مستوى الحكم، 

يرش اسبانيا شك  التةيير الي  يلب أن  يند ارتقائه

 اكانت تيي  به الحالة التي  م اسبانيا تخرجيحدث حتى 

برياية نظام  واسته  يهد ، نص  قرن ألكثر م 

إلى مصا   تدريليال  ديمقراطي حزبي وض  بإسبانيا

في اليالم، وأضبا هو متربيال يلى  الراقية الديمقراطيات

الكيب احسباني رام يرشها كملك دستور  يتمتع باحت

، فإن الملك يبد ث الثاني يلب أن يدر  أنه ال واليالم

إلى األبد، في األردن يمك  االستمرار بنظام حكم فرد  

وأن مواجهة الحرا  احضتحي باللريقة التي تتم به 

 سو  يف ي بالنتيلة إلى تدمير مقومات الدولة األردنية

الدمار الي  سيلحق وهو  والنسيس االجتمايي األردني،

البتد  ييم  يلى إخراجيليه أن  ، وأنكمنظام الححكمال ب

إلى ديمقراطية  ال سلمي من يقود انتقاالل ب م  ينق الزجاجة

كدولة للقانون والتيددية  الدولة األردنية مستقب ت م  

 .السياسية


