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م ك٢ ٛزٙ جُٞسهس ئ٠ُ دٝس جُٔغأُس جُغٞس٣ ػ٠ِ جُقؼ٤ذ٣ٖ  س ك٢ سعْ جُٔؾٜذ جُغ٤حع٢ جألسد٢ٗٗططشَّ

 ؿ٤ؼذ٤ٖ جُ كؼ٠ِ ؿشجس ٓح ٣ؿش١ ك٢ ُر٘حٕ ٝضش٤ًح، ذحضص جُكشخ جُذجتشز ك٢ عٞس٣ح جُذجخ٢ِ ٝجإله٢ٔ٤ِ.

دجخ٤ِحً ضطؿحرخ قُٞٚ جُوٟٞ جُغ٤حع٤س،  ؽأٗحً أسد٤ٗحً  ٝكقحتَ جُٔؼحسمس جُٔغِكس ذٌحكس أه٤حكٜح جُ٘ظح٢ٓ

ٞج٤ُسً ُِ٘ظحّ  جُػالظ هٞجٍ جُغ٘ٞجش  ًحٗص أّ ٓؼحسمس ُٚ. ٝهذ ضـ٤ّشش ٓالٓف جُٔؾٜذ جألسد٢ٗجُغٞس١ ُٓ

س ٝجُػٞسز جُغٞس٣س ذحُطكذ٣ذ. كؼ٠ِ ػٌظ ٓح ؾشٟ ك٢ ذِذجٕ ؽٔحٍ جالخ٤شز  ّٓ ػ٠ِ ئ٣وحع جُػٞسجش جُؼشذ٤س ػح

أكش٣و٤ح ٝج٤ُٖٔ، ق٤ع أخز جُك٤ِّضجٕ جالؾطٔحػ٢ ٝجالهطقحد١ قؤَٜح ك٢ ضكذ٣ذ جألهش جُغ٤حع٤س جُٔطقحسػس 

جُػٞسز جُغٞس٣س ُطنغ جُٔؿطٔؼحش  ػ٠ِ جُغِطس ٝهشجءضٜح ٖٓ دجخَ جُٔؿطٔؼحش جُٔؼ٤٘س، أضص ع٤شٝسز

جٗطلنص مذ ع٤حعحش ذحضص ئٕ ُغٞس٣ح أٓحّ خطش جُطلٌي، ال ذَ جالٗذغحس  ؾـشجك٤حً  جُٔكحر٣سجألسد٤ٗس 

 ضؼطرشٛح ؾحتشز. 

                                                           
1
 .فرانس دو كولٌج فً العربً للعالم المعاصر التارٌخ قسم فً مشاركة باحثة  

ىل دوز األشمح امظىزًح يف املعادالخ امظٌاطٌح امذٍ دذفاعه يف االزدن. إذ إن إدذطسّق امىزكح 
منها مىضىعٌح ودعىد  ؛ةاخ ةامنظتح مألزدن شأناً داخنٌاً، وذمك ألطتاب عدًدج امشأن امظىزي

ىل دعامه إواالكذصادًح مألشمح امظىزًح، ومنها طٌاطٌح دعىد   سافٌحىغاىل االنعكاطاخ امدمي
امجًّل ةني أحصاب املعازضح االزدنٌح ةني معازض ومؤًّد  جهصج االمنٌح مع االنلظاو امنظاو واأل 
ن هرا االنلظاو ًنعكع دنلائٌاً يف امصٌاغح امحامٌح أ ظىزي امحايل. وامالفر مننظس مننظاو ام

خري عىل امفظاد يف ةعض منخطاةاخ املعازضح يف امداخه االزدين ، امري ازدكص يف امعلد األ 
مؤطظاخ امدومح وعدو املشازكح امظٌاطٌح، ةعٌداً عن امشأن اإلكنٌمٍ، وذمك حذى اندالع 

 .امثىزج امظىزًح

ودحرز امىزكح من االزدكان إىل فكسج أن امرصاع امظىزي كد أخمد فذٌه مىجح عازمح من 
االحذجاجاخ يف األزدن وأنلرخ امنظاو من رضوزج إصالح طٌايس عمٌم. إذ دسي إنه ًذعنّي 

 أزضاً "وحدج امىطن  عىلاملٌاو ةذنك اإلصالحاخ عاجالً أو آجالً إن كان امنظاو األزدين حسًصاً 
وشعتاً". كٌل دشدد امىزكح أًضاً عىل رضوزج امذنته مخطىزج امتُعد امدميىجسايف مذدفم امالجئني 

 امظىزًني امرًن أصتحىا ًشكنىن ةامفعه نحى طدض طكان األزدن.
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٤ُظ جألسدٕ ذٔؼضٍ ػٖ جُكشجى جُغ٤حع٢ ٝجُٔؿطٔؼ٢ جُذجتش ك٢ جُؼحُْ جُؼشذ٢. ُْٝ ٣٘طظش جُكشجى جألسد٢ٗ 

ػ٠ِ جُغحقس جُغ٤حع٤س، ٝئٕ ذٔ٘أٟ ػٖ جُقخد جإلػال٢ٓ. كحٌُِٔٔس ضؼح٢ٗ ٖٓ جُشذ٤غ جُؼشذ٢ ٢ٌُ ٣ظٜش 

ح جُذ٣َّْٖ جُخحسؾ٢ ٝجسضرحهٜح جُر١ٞ٤٘ ذحُر٘ي جُذ٢ُٝ ٝجُٞال٣حش جُٔطكذز ٝدٍٝ جُخ٤ِؽ  أصٓحش ٤ٌِ٤ٛس أهُِّٜ

 َُّ ذ٣ٞ٤٘س ػٖ  جُؼشذ٢. ٗح٤ٛي ػٖ جألصٓحش جَُؼَشم٤ّس جُٔطٌشسز، ٝجُط٢ أغرص جَُؼوذجٕ جألخ٤شجٕ أَٜٗح ال ضو

أصٓحش عحُِلس أضص ذكٌْ جُكشٝخ جإله٤ٔ٤ِس، أال ٢ٛٝ ضذكّن جُالؾث٤ٖ ٖٓ ذِذجٕ جُؿٞجس، ٖٓ ػحتذ٣ٖ 

جٗطٜحًء  ،3002ٝ 9119ك٢  ٝقشذ٢ جُؼشجم 9191ػحّ  ؾث٤ٖ ػشجه٤٤ٖ ذؼذ جؾط٤حـ ج٣ٌُٞصكِغط٤٤٘٤ٖ ٝال

ٌّحٕ جٌُِٔٔس.  ـ  ٝهذ ضشًص ضِي جألصٓحش جُٔطشجًٔس ذحُالؾث٤ٖ جُغٞس٤٣ٖ جُز٣ٖ ذحضٞج ٣ؾٌِٕٞ قٞج٢ُ ُعذَط ع

 غحسجً ػ٤ٔوس ك٢ ٓؿطٔغ أسد٢ٗ ذحضص هروحضٚ جُٞعط٠ ٓخ٘ٞهس جهطقحد٣ّحً ٝع٤حع٤َحً.آ  ٝأؽٌحٍ ئدجسضٜح ـ

أضص جُػٞسجش جُؼشذ٤س، ك٢ ذذج٣حضٜح، ُطلطف أكوحً ٌٓٔ٘حً ُِطـ٤٤ش جُٔؿطٔؼ٢ ك٢ جألسدٕ ك٢ ٓشقِس ذحش ك٤ٜح  

، أّ ٖٓ ٓؿحالش جُؼَٔ ٖ ق٤ع ضَذ٢ّٗ ٓغطٟٞ جُٔؼ٤ؾس ٝضلحهْ جُلوش ٝؿ٤حخجُٞمغ جالهطقحد١ خحٗوحً ، ئٕ ٓ

جُذجخ٢ِ ٓ٘ٚ ًكذٍّ أد٠ٗ ٝجُؼحتذ ئ٠ُ جُغ٤حعس جالهطقحد٣س ٝئدجسز جُٔحٍ  -ق٤ع جُٔغحٛٔس ك٢ جُوشجس جُغ٤حع٢ 

ٙ جُلغحد، . ك٢ ٓشقِس ضضج٣ذش ك٤ٜح جالٗطوحدجش جُؼ٤َِ٘س ك٢ جُقكق ُغ٤حعحش جُكٌٞٓحش جُٔططح٤ُس ضؿح -جُؼحّ 

ػالّ جُشهحذس ػ٠ِ جُقكق ٝجإل ٝهحَُص ؽخق٤حش ك٢ جُذ٣ٞجٕ ج٢ٌُِٔ ٝجُؼحتِس جُٔحٌُس، ٝجؽطذَّش ك٤ٜح

، أضص جُػٞسجش جُؼشذ٤س ُطلطف ٓؿحالً ُٔغحءُس جُكحًْ، ك٢ قشجًحش ؽؼر٤س ضغحسػص ٝجالٌُطش٢ٗٝجُٔشت٢ 

ضٜح ك٢  َٝ ٝذحَش ػ٠ِ جُلحػ٤ِٖ  .3093)ٗٞكٔرش(  جُػح٢ٗ ضؾش٣ٖٝض٤شضٜح ك٢ ٓخطِق أسؾحء جٌُِٔٔس ٝذِـص ُرس

ٝجهغ ٖٓ دجخَ جُٔؿطٔغ  جُغ٤حع٤٤ٖ ك٢ جٌُِٔٔس إٔ ٣طؼحِٓٞج ٓغ ٛزٙ جُٔؼحدُس جُطحس٣خ٤س جُؿذ٣ذز ػ٠ِ أٜٗح أٓش  

جُغٞس٣س ٝجُطذجػ٤حش جاله٤ٔ٤ِس  جٗلؿحس جألصٓسجألسد٢ٗ ٣إعظ ُٔشقِس ؾذ٣ذز. ك٢ ٛزج جُظشف ذحُطكذ٣ذ، أض٠ 

 أّدٟ ئ٠ُ ضوِّـ ٠ جُٔؿطٔغ جألسد٢ٗ هِوحً ٓق٤ش٣حً ، ٤ُلشك ػ3092ِذذج٣س ػحّ ، خحفس ٓغ حٝجُذ٤ُٝس ُٜ

 جالقطؿحؾحش جُغ٤حع٤س قشفحً ػ٠ِ جُغِْ جأل٢ِٛ. 

 المعارضت الرسميت في األردن 

 .أسد٤٤ٖٗ ٝكِغط٤٤٘٤ٖ-ٔٚ ذ٤ٖ ؽشمٝفق جُٔؿطٔغ جألسد٢ٗ ذأٗٚ ػؾحتش١ ٝضوغّ  ػ٠ِن جألدذ٤حش جُغحتذز ضطَّلِ 

حش جُغ٤حع٤س جُذجخ٤ِس ٝجُخحسؾ٤س ذ٘حًء ػ٠ِ ٛزج جُطق٤٘ق. ٝجهغ جألٓش إٔ ٛزج جُطق٤٘ق ُْ كطُذَسط جُطٞجصٗ

أْسَدٗس" جُٔإعغس  -" ؽشم  ض٣ْأِش ٖٓ كشجؽ، ذَ ذ٢ُِ٘ ك٢ ذذج٣س جُغرؼ٤٘حش، ذؼذ أقذجظ أ٣ٍِٞ جألعٞد، ق٤ع 

ٖ ٖٓ أفٍٞ كِغط٤٘٤س. ، ك٤ٔح ضُشى جُوطحع جُخحؿ ُألسد٤٤ٗجُؼحٓس جُٔذ٤ٗسجُؼغٌش٣س ٝجُؾشهس ٝجُٔإعغحش 

ّٕ ٛزج جُ٘ق٤٘ق ئاّل  كِغط٤ٖ ٝؽشم جألسدٕ ٝؾ٘ٞخ ُر٘حٕ ٝقٞسجٕ، طؿحَٛ جُطحس٣خ جالؾطٔحػ٢ ألٛح٢ُ ٣ أ

ٝفٞالً ئ٠ُ جُؾحّ ئذّحٕ جُكٌْ جُؼػٔح٢ٗ، ذٔح ك٢ رُي جُطحس٣خ ٖٓ قشجى ؾـشجك٢، ٝػالهحش ضؿحس٣س ٝسٝجذو 

ٗٚ ٣طؿحَٛ جُطلحُػالش جالؾطٔحػ٤س ٝجُٔذ٤٘٣س ٓ٘ز ذ٘حء جُذُٝس قط٠ ج٤ُّٞ. ًٔح أهحتٔحً ػحت٤ِس ال ٣ضجٍ جٓطذجُدٛح 

ٛزٙ جُطلحػالش ج٠ُ  ُوذ أّدش. -خحفس  ك٢ سذغ جُوشٕ جُلحتص-جألسد٤ٗس، الع٤ّٔح ضِي جُط٢ ضَِص كطشز جُغرؼ٤٘حش 

أٗٚ ، ػذج ػٖ حجالؾطٔحػ٤س ًحٕ ُِٜؿشجش ٝجُطؼ٤ِْ ٝذ٘حء جُذُٝس دٝس  ك٤ٜ ٤سف٤حؿس أؽٌحٍ ؾذ٣ذز ٖٓ جُطشجضُر

َّ أ٤ّٔٛس، ًحالٗطٔحءجش جُٔذ٤٘٣س أٝ جُرذ٣ٝس أٝ جُلالق٤س، ٝئٕ جؾطٔؼص ًَ ٛزٙ  ٣ـلُّ جُ٘ظش ػٖ ضرح٣٘حش ال ضو

ْ جُٔؿطٔغ جألسد٢ٗ ػحٓٞد٣ّح ذ٤ٖ  جُطرح٣٘حش ضكص جُالكطس جُؼؾحتش٣س. ؾذ٣ش   ذحُزًش إٔ جُخطحخ جُغحتذ جُز١ ٣وغِّ

ِٔٚ جُ٘ظحّ جالسد٢ٗ ُطأ٤ًذ ؽشػ٤طٚ ٝهذسضٚ ػ٠ِ مٔحٕ ؽش٣كط٤ٚ جُلِغط٤٘٤س ٝجألسد٤ٗس ٛٞ ٗلغٚ جُز١ ٣غطؼ

جُغِْ جأل٢ِٛ ٖٓ ؾٜس ٝجُغِْ جاله٢ٔ٤ِ ٖٓ ؾٜس أخشٟ. ٝٛٞ أ٣نحً جُخطحخ ػ٤٘ٚ جُز١ ضغطؼِٔٚ ذؼل 

جألفٞجش جُؾشم أسد٤ٗس جُٔؼحسمس ئٕ ُِٜحؽ٤٤ٖٔ ًغالُس قحًٔس ػ٠ِ قغحخ كثحش أخشٟ ٖٓ جُٔؿطٔغ 

٤ٌَِس ً٘ظحّ ع َٔ  ٤حع٢ ػ٠ِ قغحخ أٗظٔس أخشٟ ًحُؿٜٔٞس٣س.     جُؾشم أسد٢ٗ، أّ ُِ
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ذ٤ذ إٔ سفذ جالقطؿحؾحش جُط٢ ضلحهَٔص ٓغ جٗذالع جُػٞسجش جُؼشذ٤س ٣ؾ٤ش ئ٠ُ إٔ ضؾوُّوحش جُٔؿطٔغ جألسد٢ٗ 

ضٌَٖٔ ك٢ ضرح٣ُ٘حش ٓـح٣شز ُألدذ٤حش جُغحتذز. ٖٓ ٛ٘ح ٝؾد جُط٤٤ٔض ذ٤ٖ جالقطؿحؾحش جُ٘حضؿس ػٖ جعط٤حء ؽؼر٢ 

حش جألسد٤ٗس جُٔططح٤ُس ك٢ ئدجسز جُؾإٔ جُؼحّ، الع٤ٔح ك٤ٔح ٣طؼَِن ذحُلغحد جُغ٤حع٢ ضؿحٙ أدجء جُكٌٞٓ

ؾحش جالعط٤حء  ْٞ ٓ َُّ ـِ ٝجالهطقحد١ ٝؿالء جُٔؼ٤ؾس ٝجُرطحُس ٖٓ ؾٜس، ٝأه٤حف جُٔؼحسمس جُشع٤ٔس جُط٢ ضغط

 ٛزٙ ُلشك ٗلغٜح ػ٠ِ جُغحقس جُغ٤حع٤س ٖٓ ؾٜس أخشٟ.

ٝدخِص جالٗطخحذحش  9191ؼطشى جُغحقس جُغ٤حع٤س جألسد٤ٗس ػحّ كحألقضجخ جُغ٤حع٤س جُط٢ ػحدش ئ٠ُ ٓ

، ال ضضجٍ ضغطّٔذ ؽشػ٤س أكٌحسٛح ٖٓ 9191ج٤ُ٘حذ٤س ذَُؼ٤ذ ئُـحء هحٕٗٞ جألقٌحّ جُؼشك٤س جُٔؼٍٔٞ ذكٌٔٚ ٓ٘ز 

جُطؿحرذحش جُغ٤حع٤س جُؼشٝذ٤س جُط٢ هرؼص جُٔؾٜذ جإله٢ٔ٤ِ هٞجٍ جُؼوٞد جُلحتطس، ال ع٤ٔح كطشز جُغرؼ٤٘حش، 

 ض٘طرن ٛزٙ جُٔالقظس ذحُطكذ٣ذ ػ٠ِ جألقضجخ جُٔؼحسمس ٜٓ٘ح.ٝ

٣طقّذس جُط٤حس جالعال٢ٓ ٓؾٜذ جُٔؼحسمس جُشع٤ٔس، ٓٔػَّالً ذكشًس جإلخٞجٕ جُٔغ٤ِٖٔ جألسد٤ٗس جُط٢ جٗرػَوص  

. ٝٓغ إٔ جألقٌحّ جُؼشك٤س ٓ٘ؼص ضؾ٤ٌَ جألقضجخ جُغ٤حع٤س ػ٠ِ ٓذٟ  ّّ  29أعحعحً ػٖ جُكشًس جُلِغط٤٘٤س جأل

ظَِّص قشًس جإلخٞجٕ جُٔغ٤ِٖٔ ػ٠ِ ٓذٟ جُؼوٞد جُلحتطس، ذكٌْ هحٜٗٞٗح جُطأع٤غ٢ ًؿٔؼ٤س خ٤ش٣ّس، كوذ حً، ػحٓ

حً ك٢ ذ٤٘س جُ٘ظحّ جألسد٢ٗ ج٢ٌُِٔ، سؿْ هشقٜح ػ٠ِ جُغحقس جُغ٤حع٤س ًكشًس ٓؼحِسمس. ُْٝ ٣ٌٖ  ّٓ كحػالً ٛح

ش جَُؼ٢ِ٘ ٝجُؼحّ ُٜزج جُذٝس، عٟٞ جُطؼر٤ 9191ظٜٞس ؾرٜس جُؼَٔ جإلعال٢ٓ ًكضخ ع٤حع٢ ٓؼحسك ػحّ 

ذٔح ٣كط٣ٞٚ ٖٓ ض٘حهُنحش ئٕ ك٢ جُؼالهس ٓغ جُ٘ظحّ، أّ ك٢ جُطلحػالش جُذجخ٤ِس ضؿحٙ جُونح٣ح جُٞه٤٘س 

 ٝجإله٤ٔ٤ِس، ٝخحفس جُلِغط٤٘٤س ٜٓ٘ح. 

س ٜح جُ٘حفش٣س أٝ جالؽطشج٤ًحضك٢ ق٤ّض آخش ٖٓ جُٔؾٜذ ، ٗؿذ جُط٤حسجش جُو٤ٓٞس جُؼشٝذ٤س ٝج٤ُغحس٣س، ذحضؿحٛ

رَحش ئه٤ٔ٤ِس.  ِٓ ضكَٔ أعٔحء أسد٤ٗس ضُ ٢ٛٝ ذٔح ك٢ ضِي جالضؿحٛحش ٖٓ ضؾؼُّ َ جإله٢ٔ٤ِ جُطضجٓحً ٜٓ٘ح ـ٤ّد جُؼح

د ٓح٤ّٛس جألقضجخ  9113ُوحٕٗٞ جألقضجخ جُقحدس ػحّ  ، ٝضرؼحً 9110ح٤ُٔػحم جُٞه٢٘ ُؼحّ ذ جُز١ ٣كذِّ

٤شجش جإله٤ٔ٤ِس، ٣َٝٔ٘غ  أ١َّ قضٍخ ؿ٤ش ٣لشك ػ٤ِٜح جُ٘أ١ ذحٌُِٔٔس ػٖ جُطأغ ٝجُز١جُغ٤حع٤س ك٢ جألسدٕ 

 أسد٢ٗ ٖٓ ٓٔحسعس جُ٘ؾحه جُغ٤حع٢ ػ٠ِ أسِمٜح. 

قضخ  ػ٠ِ خِل٤ّس ضرح٣٘حش أ٣ذ٣ُٞٞؾ٤س، ٘ٚ،ضلّشع ػ، 9112أْٛ جألقضجخ ج٤ُغحس٣س ٢ٛ جُكضخ جُؾ٤ٞػ٢ )

ْ ، ٝجُٔؼشٝف ذحع9112ج٤ُغحس جُذ٣ٔوشجه٢ ٝجُكضخ جُطوذ٢ٓ(، قضخ جُؾؼد جُذ٣ٔوشجه٢ جألسد٢ٗ )

، 9112قؾذ، جٓطذجد ُِؿرٜس جُذ٣ٔوشجه٤س ُطكش٣ش كِغط٤ٖ(، قضخ جُٞقذز جُؾؼر٤س جُذ٣ٔوشجه٤س جألسد٢ٗ )

جٓطذجد ُِؿرٜس جُؾؼر٤س ُطكش٣ش كِغط٤ٖ(. أٓح جألقضجخ جُو٤ٓٞس، ك٘ؿذ ٜٓ٘ح قضخ جُرؼع جُؼشذ٢ جالؽطشج٢ً 

ٝٛٞ سد٣ق قضخ  9112ٝٛٞ سد٣ق قضخ جُرؼع جُؼشجه٢(، قضخ جُرؼع جُؼشذ٢ جُطوذ٢ٓ ) 9112)

ٝال ذذ ك٢ ٛزج جُغ٤حم  .(9111 جُؾؼر٤س )جضؿحٙ ٤ُر٢ قضخ جُكشًس جُو٤ٓٞس ُِذ٣ٔوشجه٤سجُرؼع جُغٞس١(، 

 (. 3093ٖٓ جإلؽحسز ئ٠ُ ئٗؾحء ٓ٘طذٟ جُؼشذ٢ جُذ٣ٔوشجه٢ جُ٘حفش١ ٓإخشجً )ػحّ 

، ذؾٌَ ذحش ٖٓ جُقؼد ئققحؤٛح 3091ٝ  3099ٝهذ جسضلغ ػذد جألقضجخ جُٔشخقس ذؾٌَ ِٓلص ذ٤ٖ  

ًِّذ ٖٓ صٝجٍ ذؼل ٜٓ٘ح أٝ جٗذٓحؾٜح أٝ ضـ٤٤ش جعٜٔح ض٤ٌُّلحً ٓغ جُخطحذحش جُغحتذز ك٢ جُرِذ. ك٢ ٛزج  ذذهس ٝجُطأ

٢ ٝجُخحسؾ٢ ئ٠ُ إٔ جألسدٕ ذِذ جالصد٣حد جُالكص ُؼذد جألقضجخ جُٔشخقس ئؽحسز ٝجمكس ُِشأ١ جُؼحّ جُذجخِ

٣٘ؼْ ذطؼذد٣س قضذ٤س، ػ٠ِ خالف جُرالد جُؼشذ٤س جُط٢ جٗطلنص ك٤ٜح جُٔؿطٔؼحش مذ جعطثػحس أٗظٔس جُكضخ 

ذحُوشجس جُغ٤حع٢. ٣ٝإد١ جُطذه٤ن ك٢ جُطلشز جُكضذ٤س ك٢ جُغ٘ط٤ٖ جألخ٤شض٤ٖ ئ٠ُ ٓؿٔٞػس ٓالقظحش أٜٛٔح 

الً ؿ٤حخ جُطؼش٣ق ػٖ ٜٗؽ ع٤حع٢ أٝ ج َّٝ ٛزج   – جُكضذ٤س ٓؼظْ جُرشجٓؽ ك٢ؾطٔحػ٢ أٝ قط٠ ٓذ٢ٗ ٝجمف أ
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ٌِّٖ جُٔشجهد ٖٓ جُطو٤٤ْ جُؼذد١ ٝجُ٘ٞػ٢ ُٜزٙ جألقضجخ )جُؼ٘ٞجٕ -ئٕ ٝؾذش ، ٝغح٤ٗحً ؿ٤حخ جُٔؼط٤حش جُط٢ ضٔ

جُذجخ٢ِ،  جُ٘ظحّأعٔحء أػنحء جُِؿ٘س جُط٘ل٤ز٣س،  جُرش٣ذ١، سهْ جُٜحضق، ػذد جُٔ٘ط٤ٖٔ، جُٔنٕٔٞ جُغ٤حع٢،

 .(. ئُخ

٣ط٤ّٔض جُٔؾٜذ جُغ٤حع٢ جألسد٢ٗ ك٢ خطحذحش جُٔؼحسمس جُغحتذز قط٠ ذذج٣س جُػٞسجش جُؼشذ٤س، ذ٤ٜٔ٘س 

جُخطحخ جُز١ ٣شذو، ٝذؾٌَ ٣ٌحد ٣ٌٕٞ ػن٣ٞحً،  ذ٤ٖ جُرؼذ جُذجخ٢ِ ٝجُرؼذ جإله٢ٔ٤ِ، ال ع٤ٔح جُلِغط٢٘٤ 

َ جُٔؾحس٣غ جإلفالق٤س جُؿزس٣س  جُغ٤حع٤س ٜٓ٘ح ٢ جألسدٕ ـ ك ٓ٘ٚ، ُِٔٔحسعس جُغ٤حع٤س، ٓٔح ٣إؾِّ

ٓح ذؼذ ضوش٣ش ٓق٤ش جُذُٝس جُلِغط٤٘٤س. كؼ٠ِ جُشؿْ ٖٓ جُٔطحُرحش ذطؼذ٣َ هحٕٗٞ  ئ٠ُ - ٝجالهطقحد٣س

ٝئػحدز ضٞص٣غ جُخش٣طس جالٗطخحذ٤س، ًكؿش جألعحط  9112جُقٞش جُٞجقذ جُز١ ٣كٌْ جالٗطخحذحش ٓ٘ز ػحّ 

ك٢ جُوشجس جُغ٤حع٢، ٝػ٠ِ جُشؿْ ٖٓ جُٔوحهؼحش ُط٤ٌٖٔ  جُطٔػ٤َ جُلؼ٢ِ ُأله٤حف ٝضلؼ٤َ جُٔغحٛٔس 

ّٕ جالقطؿحؾحش جُط٢ ًحٗص ض٘ظٜٔح جألقضجخ  جُٔطٌشسز ُالٗطخحذحش ألٜٗح ال ضأخز ذحُكغرحٕ رُي جُٔطِد، ئاّل أ

ح ك٢ كِغط٤ٖ.  ؿحُرحً ٓح ًحٗص ٓشضرطس ذأقذجظ ئه٤ٔ٤ِس، الع٤َّٔ

ُغ٤حع٤س جألسد٤ٗس أٓحّ مشٝسز جُطؼحَٓ ٓغ ٖٓ ٛ٘ح، أضص جُػٞسجش جُؼشذ٤س ُطنغ ٓخطِق أه٤حف جُٔؼحسمس ج

ّٕ ضؼ وّذ ٝجهغ جؾطٔحػ٢ ٝع٤حع٢ أسد٢ٗ فشف، ذٔؼضٍ ػٖ جُون٤س جُلِغط٤٘٤س. ُْ ٣ٌٖ ك٢ جُكغرحٕ أ

ه٤ٔ٤ِس ػ٠ِ ذِذجٕ جُؿٞجس، ٝػ٠ِ جألسدٕ ذحُطكذ٣ذ، ع٤إد١ ضذس٣ؿ٤ح ئ٠ُ جُٞمغ جُغٞس١، ٝجٗؼٌحعحضٚ جإل

ََّ قشًس جإلفالـ جُغ٤حع٢ جُذجخ٢ِ جُٔ٘ؾٞد ك٢ جٌُِٔٔس سؿْ دخٍٞ جالقطؿحؾحش  جعطوطحخ ٖٓ ؽأٗٚ إٔ ٣ؾ

 . جُػحُعجُؾؼر٤س ك٢ ػحٜٓح 

 االحتجاجاث الشعبيت 

ضـِـَ جُقشجع جُغٞس١ ضذس٣ؿ٤ّح ئ٠ُ ف٤ْٔ جُك٤حز جُغ٤حع٤س جألسد٤ٗس ٤ُِؼد دٝسجً ؾٞٛش٣حً ك٢ ئػحدز ف٤حؿس 

، ًحٕ جُشأ١ جُؼحّ 3090. كل٢ ٜٗح٣س ػحّ ضكحُلحش جُٔؼحسمس ٝع٤حعحش جُكٌٞٓس ضؿحٙ جالقطؿحؾحش جُؾؼر٤س

ٌّص ػٖ جُظٜٞس ئ٠ُ جُؼِٖ، ٝضؿحٙ  جصد٣حد  جألسد٢ٗ ك٢ قحُس ضؾّ٘ؽ هقٟٞ ضؿحٙ هنح٣ح جُلغحد جُط٢ ٓح جٗل

ؼ٤ؾس ٝجسضلحع جألعؼحس، الع٤ٔح جُٔكشٝهحش ٝجُٔٞجد جُـزجت٤س جألعحع٤س جُط٢ ٣غطٞسد ٔجُنشجتد ٝؿالء جُ

ٌَّش  ٝقط٠ جُُِّكّٞ. ئ٠ُ ٛزٙ جُونح٣ح جُٔػ٤شز ُالعط٤حء جُؼحّ، أضص ع٤حع٤س جألسدٕ أؿِرٜح ٖٓ هك٤ٖ ٝع

جُكٌٞٓحش جألسد٤ٗس جُٔططح٤ُس، ٝجُٔطرؼس ٓ٘ز ع٘ٞجش، ذلطف ؿ٤ش ٓؾشٝه ُِغٞم جألسد٢ٗ أٓحّ جالعطػٔحسجش 

ً ذٞعحهس  ،خحفسجُجألؾ٘ر٤س ٝ َُ ٓك٤َِح ُططشـ ػِ٘حً ٝػ٠ِ جُقؼ٤ذ جُٞه٢٘ ٓؾحًَ ًحٗص ضُطشـ ٝضك

 جُغ٤حع٤س ٝجالؾطٔحػ٤س جُؼحت٤ِس ٝجُور٤ِس. جُٞؾحٛحش

ٖ أذشص جُٔغحتَ جُط٢ أؾَّؿص قحُس جالعط٤حء ٛزٙ ٓغأُس ٝجؾٜحش جُؼؾحتش. ق٤ع جعطٌِٔص جُكٌٞٓس، ٓ 

ٝذطؼ٣ٞنحش سٓض٣س، ٓغحقحش ؽحعؼس ٖٓ أسجم٢ ػؾحتش جُكؿح٣ح، جُٞجهؼس  ك٢ ؾ٘ٞخ جُرالد ، ؽشم خو 

٢ٌِ هرَ إٔ ضرحع ُؾشًحش أؾ٘ر٤س ذـشك ضك٣ِٜٞح ُٔ٘حؾْ جُكؿحص، ٝعؿِص جألسجم٢ ذحعْ جُذ٣ٞجٕ جُٔ

 ُِلٞعلحش ضقَ أعْٜ جُٔغحٛٔس ك٤ٜح ئ٠ُ أعؼحس خ٤ح٤ُس.

ّٕ جُٞجهؼس ٜٓ٘ح ؿشخ خو جُكؿحص   -٤ُغص ٓغأُس ٝجؾٜحش جُؼؾحتش ؾذ٣ذز ػ٠ِ جألسد٤٤ٖٗ، خحفس ٝأ

ك٣ٞطحش )ك٢ جُٞعو ٝجُٔطِّس ػ٠ِ جُركش ج٤ُٔص، ٝجُؼحتذز ذؿضء ًر٤ش ٜٓ٘ح ُؼؾحتش ذ٢٘ ق٤ٔذز ٝجُ

َّْ جعطٔالًٜح ػ٠ِ ٓذٟ جُؼوٞد جُػالغس جُلحتطس ٝذ٘حء هقٞس كخٔس ألكشجد جُؼحتِس جُٔحٌُس  -ٝجُؿ٘ٞخ(  هذ ض

حقطؿحؾحش ذحُٔغطٟٞ جُز١ ؽٜذضٚ جٌُِٔٔس ك٢ ذذج٣س ذٝجُٔوشذ٤ٖ ٖٓ جُراله، دٕٝ إٔ ٣طغرد رُي آٗزجى 
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ٓغ جُكؿح٣ح ٖٓ ؾ٘ٞخ جٌُِٔٔس ئ٠ُ ؽٔحُٜح. ٖٓ  . جُؿذ٣ذ ك٢ جُٔٞمٞع ٛٞ ضنحٖٓ جُؼؾحتش جألسد٤ٗس3099

ٔؿطٔغ جألسد٢ٗ، ضؼ٢ ك٤ٚ ٛ٘ح، أضص ضِي جُٔغأُس ُطإعِّظ ُق٤حؿس خطحخ جؾطٔحػ٢ ؾذ٣ذ ٣ُطشـ ٖٓ ذحهٖ جُ

كٞجسم جُشذف ٝجُخغحسز ذحُطؼحَٓ ٓغ جُذ٣ٞجٕ ج٢ٌُِٔ، ٝضطحُد ؾٜشج ذحُٔغحٛٔس  ؽش٣كس ٖٓ ٛزج جُٔؿطٔغ

ِٞس ٝػ٤حً ؾذ٣ذجً ذحُوشجس جُغ٤حع٢. ال ذَ أًػش  ٝخطحذحش ٓـح٣شز ُِؼالهس ٓغ  ٖٓ رُي، أضص ضِي جُٔغأُس ُطرِ

جُوشجسجش جُٔشًض٣س. ٖٓ ٛ٘ح، ذذأش جُؼؾحتش ذاػحدز هشجءز ع٤شٝسز "ضكن٤ش جُرذٝ"، ٝجُوٞج٤ٖٗ جُٔشًض٣س 

ِْرحً ألسجم٤ْٜ جُطحس٣خ٤س ٝجُٔطحؾش ز ٝجُرِذ٣س جُقحدسز ذخقٞؿ ؽشٝه ضشذ٤س جُٔحؽ٤س، ػ٠ِ أٜٗح ٤ُغص ع

ٖ جٌُٖٔٔ ضك٣ِٞٚ ئ٠ُ ًحٕ ٓٝجُز١ جؾطٔحػ٤حً ذحُٔؼ٠٘ جٌُحَٓ  جً ُٔح ًحٕ جهطقحد جً ذٜح ٝقغد، ذَ ضأه٤شجً ؾحتش

 . جعط٤شجد ػذ٣ذ ٖٓ جُٔٞجد جألعحع٤سـ٢٘ جألسدٕ ػٖ غشٝز ٝه٤٘س ضُ 

ٔح٤ٗ٘حش ئ٠ُ أٝجخش جُػ٣ؼٞد  ئٗٚ. قذغحً ٓغطؿذجً ٤ُٝظ جعط٤حء جُؾش٣كس جُؾشم أسد٤ٗس، ٝخحفس جُؿ٘ٞذ٤س ٜٓ٘ح، 

. ًال جُكذغ٤ٖ 9111ٝجُط٢ ضؿذَّدش ػحّ ، 9191ػحّ  جمطشجذحش ٓؼحٕ ٝجٌُشى ٖٓ جُوشٕ جُٔ٘قشّ ٓغ

ٓشضرطحٕ ذوشجسجش جُكٌٞٓس  ذشكغ جُذػْ ػٖ أعؼحس جُطك٤ٖ، ٝضو٤ِـ ٓؿحالش جُطٞظ٤ق ك٢ جُوطحع جُؼحّ 

ذحُؼؾحتش فؼٞذس ٓغ ٝٓؾحس٣غ  خقخقس ٓقحٗغ جُلٞعلحش ٝجُرٞضحط. ٝجصدجدش ػالهس جُذ٣ٞجٕ ج٢ٌُِٔ 

ُْ ٣ؼذ ُِؼؾحتش ك٤ٜح  ك٢ ظشٝف  دجخ٤ِس ٝئه٤ٔ٤ِس ،9111فؼٞد جُِٔي ػرذهللا جُػح٢ٗ ئ٠ُ جُؼشػ ػحّ 

٣َُّٞس. ئر ضذكّوص ػ٠ِ جٌُِٔٔس جعطػٔحسجش  ْٝ ، ٝكُطف جُغٞم جألسد٢ٗ ػ٠ِ هحتِس خ٤ِؿ٤س ٝؿشذ٤س ٝأع٣ٞ٤سأّ

ُٓقذِّسج ُٜح. ٗح٤ٛي ػٖ جٗؼٌحعحش جالؾط٤حـ جأل٤ٓش٢ًجُؼحُْ، ذحإلمحكس ئ٠ُ ضذكُّن ػٔحُس ٝجكذز ػ٠ِ ذِذ ًح  ٕ- 

ح ٛؿشز ٓغطذجٓس ٤ُِْٔغٞس٣ٖ ٖٓ  3002جُرش٣طح٢ٗ ُِؼشجم ػحّ  ػ٠ِ جُ٘غ٤ؽ  جُٔذ٢٘٣ ٝجالؾطٔحػ٢، أهُِّٜ

ذؾٌَ  ٖٓ ؽأٜٗح إٔ سكؼص أعؼحس جُؼوحسجشجُؼشجه٤٤ٖ جُز٣ٖ جعطٞه٘ٞج جُؼحفٔس ٝمّخٞج ك٤ٜح سؤٝط أٓٞجٍ 

حٕ، ق٤ع ٣ؼ٤ؼ ٓح ال  ػغ٤ش جُطِّٔيأمك٠  ّٔ جُٔ٘حٍ ػ٠ِ جُطروحش جألسد٤ٗس جُٞعط٠، خحفس ك٢ جُؼحفٔس ػ

 ٖٓ عٌحٕ جٌُِٔٔس ٝق٤ع ضطٞكّش أًػش كشؿ جُؼَٔ.   %٣90وَ ػٖ 

 التحالفاث  الداخليت على خلفيت األزمت السىريت 

 حذنجُغجُٔؿطٔغ جألسد٢ٗ ذٔخطِق ؽشجتكٚ. ًحٕ ؾضء ٖٓ ٛزج جُكشجى  ػٔنأضص جالقطؿحؾحش ٖٓ 

ُالٗطلحمحش جُؼشذ٤س، ٣ؼطٔذ أعحعحً ػ٠ِ جُكشجى ج٢ُٜ٘ٔ، دجخَ ٝخحسؼ جُ٘وحذحش ج٤ُٜ٘ٔس جُٔشخقس. أض٠ 

 ٍ ّٝ "جُشذ٤غ جُؼشذ٢" ٤ُطشـ ػِ٘حً ٓطِد جإلفالـ جُٔإعغحض٢ ٝجُٔؾحسًس جُغ٤حع٤س. ُْ ٣أِش جُضخْ جأل

 ئر .حسمس جُشع٤ٔس( ٖٓ جُٔؼ3099 /ٓحسطآرجس 31ُالقطؿحؾحش )خحفس جقطؿحؼ دٝجس جُذجخ٤ِس ك٢ 

ٌَِّص خحسؼعشػحٕ ٓح  ؼحش  ٝجتطالكحش  ٓطؼذدز  جألقضجخ ضؾ ُّٔ ٜٓ٘ح جالتطالكحش  ض٘حد١ ذحإلفالـ.جُغ٤حع٤س ضؿ

جُؼؾحتش٣س، ٝهذ ٗرَؼص ٖٓ أكشجد ر١ٝ قنٞس ك٢ جُؾإٔ جُغ٤حع٢، ٖٓ دجخَ جُ٘ظحّ أّ ٖٓ خحسؾٚ. ٖٓ ٛزٙ 

س ُإلفالـ، غْ جُطؿٔغ جُؾؼر٢ ُإلفالـ، ٝجُٔرحدسز جُطٌطُّالش جُؼذ٣ذز، ال ذّذ إٔ ٗزًش جُؿرٜس جُٞه٤٘

 جُٞه٤٘س، ٝٓرحدسز صٓضّ. 

، جُط٢ ضِطقُّ قُٜٞح أقضجخ ه٤ٓٞس ٣ٝغحس٣س، ػٖ جُخٞك ك٢ ؾذٍ جإلفالـ المبادرة الىطنيتجٓط٘ؼص 

جُٔإعغحض٢، ال ع٤ٔح هحٕٗٞ جالٗطخحخ، ٝرُي ه٘حػس ٜٓ٘ح إٔ جُٔؾٌِس ك٢ جألسدٕ  ذ٣ٞ٤٘س، ٝإٔ جعطؼحدز 

َّٖ جُغ٤ ًحٕ ُالتطالك٤ٖ  طشز ػ٠ِ ٓٞجسد جٌُِٔٔس ؽشه ُٚ جأل٣ُٞٝس جُوقٟٞ ك٢ جإلفالقحش جُٔ٘ؾٞدز. ٌُ

ٝػ٠ِ سأعٜح  (3099 /ٓح٣ٞ)أ٣حس لإلصالح الجبهت الىطنيتل٢ ق٤ٖ ضطحُد كهشجءجش أخشٟ.  ج٥خش٣ٖ

، 9193ػحّ ٓخحذشجش ٝست٤ظ قٌٞٓس عحذن ك٢ كطشز جُػٔح٤ٗ٘حش، ذحُؼٞدز ئ٠ُ دعطٞس أقٔذ ػر٤ذجش، ست٤ظ 
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التجمع الشعبي لإلصالح٣طحُد 
2
( ذاػطحء جُرشُٔحٕ عِطس ضؼ٤٤ٖ جُكٌٞٓس، ٝضك٣َٞ 3093 /ٓح٣ٞ)أ٣حس 

 .ملكيت دستىريتجُ٘ظحّ ئ٠ُ 

ٝعو ٛزٙ جُؿِرس ك٢ جُك٤حز جُغ٤حع٤س جألسد٤ٗس )ئمشجذحش، جعط٤حء ػحّ ٖٓ ؿالء جُٔؼ٤ؾس ٝجٗغذجد آكحم 

جُٔشقِس جأل٠ُٝ ذٔ٘أٟ ػٖ جُؿذٍ جُؼحّ ك٢ ضلحف٤َ جُؾإٕٝ جُؼَٔ(، ذو٤ص قشًس جإلخٞجٕ جُشع٢ٔ ك٢ 

جُذجخ٤ِس، ٓٔح دكغ ذؼذد ٖٓ جُو٤حد٤٣ٖ ك٤ٜح ئ٠ُ جالٗلقحٍ جُشع٢ٔ ػٖ جُكشًس ٝػٖ ؾرٜس جُؼَٔ جإلعال٢ٓ، 

ٖٝٓ مْٜٔ٘ سق٤َّ ؿشج٣رس ٝ عحُْ كالقحش، ُو٘حػس ْٜٓ٘ ذنشٝسز ئػطحء جعطوال٤ُس أًرش ُؿرٜس جُؼَٔ 

ٖٓ جُطلحػَ ٓغ جُٞجهغ جألسد٢ٗ ذـل جُ٘ظش ػٖ جُنـٞهحش جاله٤ٔ٤ِس، ٝضٞؾ٤ٜحش  جإلعال٢ٓ ٢ً ضطٌٖٔ

جُؿٔحػس جُٔشضرطس ذطر٤ؼس جُكحٍ، ذحُكشًس جألّ جُٔقش٣س ٝضٞف٤حش ٓشؽذٛح
3

 . 

، ٝذحضص 3093 )ٓح٣ٞ( أ٣حس 93ؽخق٤س ٓؼحسمس ك٢  100ٖٓ ٛ٘ح أضص ٓرحدسز صٓضّ، جُط٢ ؾٔؼص 

ٜزٙ جُكشًس ْٛ جُز٣ٖ ذحدسٝج جُٔـحدس٣ٖ ُئاّل إٔ  إلخٞجٕ جُٔغ٤ِٖٔ.ػ٠ِ قشًس ج ضكغد ج٤ُّٞ ك٢ جألدذ٤حش

هٟٞ جُٔؼحسمس ئ٠ُ قٞجس ٝه٢٘ ُٞمغ أسم٤س ٓؾطشًس إلقذجظ ضـ٤٤ش ضٞجكو٢. ك٢ ٛزج جإلهحس  دػٞزئ٠ُ 

، ق٤ع عؿَ 3093ضؾش٣ٖ جُػح٢ٗ  93فالقحش ؾزس٣س، أضص " ٛرّس ضؾش٣ٖ" ك٢ جُذجػ٢ إلجُطٞجكو٢ جُؼحّ 

 ٗوطس ضظحٛش ػ٠ِ فؼ٤ذ جٌُِٔٔس.   191ٓطظحٛش ك٢ ػٔحٕ، ٝ 90000ئ٠ُ  10000

ُٔطِن قٍٞ جألصٓس جُغٞس٣س ذ٤ٖ  س ٓح ٣٘خش ٛزج جإلؾٔحع  ٖٓ جُذجخَ، أال ٝٛٞ جالعطوطحخ جُ َّٔ ئاّل أّٗٚ  غ

جإلخٞجٕ جُٔغ٤ِٖٔ جُز٣ٖ ٝهلٞج ٓغ جُػٞسز ُٝٞ ذؼذ كطشز ٖٓ جٗذالػٜح، ٝجُط٤حسجش جُو٤ٓٞس ٝج٤ُغحس٣س، ٝخحفس 

٤س ٜٓ٘ح، ٝجُط٢ ٝهلص ٓغ جُ٘ظحّ جُغٞس١ ذكٌْ جٗطٔحء ج٣ذ٣ُٞٞؾ٢ ؿط٠ّ ػ٠ِ جُخالكحش جُذجخ٤ِس. ك٢ جُرؼػ

ق٤ٖ إٔ جالقضجخ جُغ٤حع٤س ج٤ُغحس٣س رجش جُخِل٤س جُلِغط٤٘٤س جٗؾطشش ذ٤ٖ ٓإ٣ذ ُِػٞسز جُغٞس٣س ٝذ٤ٖ 

جالعطوطحخ إٔ  ٓؼحسك ُٜح. ٝسؿْ جعطٔشجس جالمشجذحش ٝجالقطؿحؾحش ك٢ أٗكحء جٌُِٔٔس، ٖٓ ؽإٔ ٛزج

ََ جُكشجى جُؾؼر٢ ٝجُٔطحُرس ذافالقحش ؾزس٣س، ٝإٔ عحْٛ ك٢ ضك٤٤ذ جُؾش٣كس جُلِغط٤٘٤س ػٖ جُكشجى  ؽ

جُؼحّ، ٝال ع٤ٔح جُٔخ٤ٔحش ٜٓ٘ح. ٣ٝؿذس جُطز٤ًش ك٢ ٛزج جُقذد إٔ جُخطحذحش جُشع٤ٔس ُِ٘ظحّ، ٝخطحذحش 

ػص ذحُٔخ٤ٔحش ًرإس ؾضء ٖٓ جُٔؼحسمس جُؾشم أسد٤ٗس جُٔ٘حٛنس ُِٞؾٞد جُلِغط٢٘٤ جُ ٔغطذجّ، ُطحُٔح ضزسَّ

 ُِؾـد ٝجإلسٛحخ. 

٤ُٝظ ك٢ رُي ٓح ٣ذٛؼ. ئر ئٕ جُٔؼحدالش جُغ٤حع٤س ك٢ جألسدٕ عشػحٕ ٓح ذذأش ضشضغْ ػ٠ِ ئ٣وحع ضطٞسجش 

. ٝٓغ ضذكن جُغٞس٤٣ٖ جُز٣ٖ 3099كظ آرجس )ٓحسط(  جُٞمغ ك٢ عٞس٣ح ٓ٘ز جٗذالع جالقطؿحؾحش ك٢ دسػح

ٕ عٞس١ ك٢ جٌُِٔٔس، ذذج٣س ئ٠ُ ٓذ٣٘ط٢ ئسذذ ٝجُشٓػح ٝجُوشٟ جُٔؿحٝسز، غْ ئ٠ُ ٤ِٓٞ 9.2ذِؾ ػذدْٛ 

 ُـ جُؼحفٔس ػٔحٕ،  أٗؾأش جُكٌٞٓس جألسد٤ٗس، ذٔغحػذجش د٤ُٝس ٝئه٤ٔ٤ِس، ٓخ٤ّْ جُضػطش١، ٣طَّغغ

9200004
قغد ضوذ٣شجش ٓلٞم٤س جُالؾث٤ٖ جُؼ٤ِح. كحمطّشش  100000ُـ الؾة ٖٓ أفَ ٓح ٣طؿحٝص ج 

، ذحُزٛحخ ئ٤ُٚالؾة، ٣طشّدد جُالؾثٕٞ  909000ألسد٤ٗس ئ٠ُ ئٗؾحء ٓخ٤ْ آخش ك٢ جألصسم، عؼطٚ جُكٌٞٓس ج

30915ُرؼذٙ ػٖ جُر٠٘ جُطكط٤س ٝجُٔذٕ، ٝجكططف سؿْ رُي ذذج٣س ؽٜش ج٣حس 
. كال ػؿد إٔ ٣ٌٕٞ جُٔٞمٞع 

جُٔؾٜذ  جُغٞس١ جُؾـَ جُؾحؿَ ُِغ٤حع٤٤ٖ ًٔح ُِٔٞجه٤ٖ٘، ٝإٔ ٣ٌٕٞ جُ٘ضٝـ جُغٞس١، جُز١ ؿ٤ّش
                                                           

 
2
ٌّل غراٌبة وسالم فالحات )منشقٌن عن اإلسالمٌٌن(، الوزٌر السابق محمد خٌر، العمٌد المتقاعد ف  ً من الشخصٌات التً أسست هذا التجمع، رح

 الجٌش األردنً محمد خٌر، عدا عن حقوقٌٌن وشخصٌات مهنٌة وعشائرٌة.  
3
قبل الربٌع العربً بسنوات، إذ تم إصدار كتٌب عنوانه نظرة الحركة  واقع األمر أن هذه التساؤالت بدأت ُتطَرح على اإلخوان المسلمٌن  

. تأخذ " األمور الكبرى" ومن ضمنها فلسطٌن والصراع العربً الصهٌونً 2005اإلسالمٌة لإلصالح فً األردن، دار الحركة اإلسالمٌة، 

ٌِّز بنود ثالث من أصل   .      77واجتٌاح العراق ومسألة الوحدة العربٌة ة اإلسالمٌة  ح

  http://www.aljazeera.net/news/pages/a95690f4-3084-4b0c-8e5b-7f998399a208 
4
 
  
 

5
 camp-refugee-2nd-http://arabic.cnn.com/middleeast/2014/05/01/jordan  

http://www.aljazeera.net/news/pages/a95690f4-3084-4b0c-8e5b-7f998399a208
http://www.aljazeera.net/news/pages/a95690f4-3084-4b0c-8e5b-7f998399a208
http://arabic.cnn.com/middleeast/2014/05/01/jordan-2nd-refugee-camp


7 
 

دز،  جالؾطٔحػ٢ ٝجُٔذ٢٘٣ ذحٌُحَٓ ك٢ ؽٔحٍ جألسدٕ ٝخحفس ك٢ جُشٓػح ٝئسذذ، هذ عحْٛ ذلشص خطحذحش ٓطؼذِّ

 ٓط٘حكشز، ٝٓط٘حهنس، ضؿحٙ جالصٓس جُغٞس٣س ٝجٗؼٌحعحضٜح جُذجخ٤ِس . 

 جالؾطٔحػ٤س جُط٢ أقذغٜح ضذكن جُغٞس٤٣ٖ ػٖ قغحذحش جُ٘ظحّ ك٢ ضؼحِٓٚ ٓغ أه٤حف جُقذٓسُْ ضـد ٛزٙ 

، أال ٢ٛٝ كطف ه٘ٞجش ٓغ 3001جُٔؼحسمس. ٝأض٠ ٛزج جُٞجهغ ٤ُخذّ َػَشمحً ع٤حعس ًحٕ هذ ذحؽشٛح ػحّ 

، ق٤ع دػٔص أؾٜضز جُ٘ظحّ ك٢ جُغ٘ط٤ٖ جُٔحم٤ط٤ٖ جضؿحٛحش ، خحفس ك٢ ؽٔحٍ جٌُِٔٔسجألقضجخ ج٤ُغحس٣س

ذذج٣س جالقطؿحؾحش  ْ جُٔؼحسمس. ًحٕ سدُّ جُ٘ظحّ ك٤٢ٗحفش٣س ُِٞهٞف ك٢ ٝؾٚ جإلخٞجٕ جُٔغ٤ِٖٔ ٝضوغ

ٛٞ ضـ٤٤ش جُكٌٞٓس ذكؿس ٌٓحككس جُلغحد 3093ٝقط٠ ٓ٘طقق 
6

ػ٘ذ ٓطحُد ذؼل جُوطحػحش  ٗضٝالً ، 

، ذؼذ ئمشجذحش ه٣ِٞس )خحفس جُٔؼ٤ِٖٔ ٝجألهرحء(، ٝجُؼَٔ ػ٠ِ ذؼل جُطؼذ٣الش جُذعطٞس٣س ٤ٜ٘ٔسجُ

 ٔحٕ(. )ٜٝٓ٘ح ضؼذ٣َ جُطوغ٤ٔحش ك٢ ذؼل جُرِذ٣حش، ٝص٣حدز ػذد جُ٘غحء ك٢ جُرشُ

، ضـ٤ّش ضؼحَٓ جُ٘ظحّ ذحضؿحٙ أًػش ضؾذدجً ٓغ جالقطؿحؾحش جُؾؼر٤س ٝٓطحُد جُٔؼحسمس 3093ك٢ ٜٗح٣س 

جُغ٤حع٤س. ضضجٖٓ ٛز جُطؾذد ٓغ ػذز ػٞجَٓ: ضِو٢ّ جألسدٕ مٔحٗحش ذذػْ د٢ُٝ ٝئه٢ٔ٤ِ، خحفس ٖٓ جٌُِٔٔس 

ز ًحٕ ذقذد إٔ ٣لوذ ّٞ ٛح، ٓٔح أػط٠ دكؼحً ُألقضجخ جألسد٤ٗس جُؼشذ٤س جُغؼٞد٣س، ٝجعطؼحدز جُ٘ظحّ جُغٞس١ ُو

 32جُٔٞج٤ُس ُِ٘ظحّ جُغٞس١ جُط٢ هشسش، ك٢ جُِكظس جألخ٤شز جُٔؾحسًس ذحالٗطخحذحش ج٤ُ٘حذ٤س جُٔوشسز ك٢ 

ًَ أقضجخ جُٔؼحسمس ئ٠ُ ٓوحهؼطٜح. ٝأضص  ضِي جالٗطخحذحش ٓغ ، ذؼذ إٔ ٗحدش  3092ًحٕٗٞ جُػح٢ٗ  

طٞهَّؼحً : ؿ ُٓ ٍ ػٖ جُطشؽ٤كحش،  ٓغحٛٔس ذ٘غرس ُطٌّشط ٓؾٜذج ع٤حع٤حً  َّٝ ٓغ  %٤19حخ ع٤حع٢ّ٤ جُقق جأل

ٍّٕ ِٓكٞظ ُٔغحٛٔس جُش٣ق جُؾشم أسد٢ٗ، ققٍٞ ج٤ُغحس ػ٠ِ ٓوؼذ٣ٖ ٖٓ  ضلحٝضحش ًر٤شز ذ٤ٖ جُٔ٘حهن ٝضذ

، ٝضٞص٣غ جُٔوحػذ جُرحه٤س ػ٠ِ هحهْ ؾذ٣ذ ٖٓ أكشجٍد ٓٞج٤ُٖ ُِذ٣ٞجٕ ج٢ٌُِٔ ٝسؾحٍ أػٔحٍ ُْ 990أفَ 

، ُْ ضُػِش جالٗطخحذحش جُرِذ٣س قٔحعحً أًرش، ئر ُْ 3092 )٤ُٞ٣ٞ( ع ك٢ جُغ٤حعس. ك٢ ؽٜش ضٔٞص٣ؼشف ُْٜ ذح

 .    %90ضطؿحٝص جُٔغحٛٔس ك٢ ػٔحٕ ٗغرس 

الً ُطشع٤خ أُعِغٚ  ّٝ ال ٣خَق ػ٠ِ أ١ ٓشجهد ُِٔؾٜذ جألسد٢ٗ إٔ جُ٘ظحّ جألسد٢ٗ ٣غطؼَٔ جُِٔق جُغٞس١ أ

٤َّس دٝسٙ جإله٢ٔ٤ِ ك٢ ػ٢ ٝعٞء جإلدجسزٌْ جُنـو جالؾطٔحجُط٢ ذحضص ٓطضػضػس ذك ِّٔ ، ٝغح٤ٗحً ُِطأ٤ًذ ػ٠ِ أٛ

ٌَِّ جُكلحظ ػ٠ِ جألٖٓ جُذجخ٢ِ أ٣َُّٞٝس هقٟٞ ال ضؼِٞ ػ٤ِٜح جُشهحذس ػ٠ِ  ٛزٙ جُٔشقِس ذحُطكذ٣ذ. ٖٓ ٛ٘ح، ٣ؾ

د جُ٘ظحّ جألسد٢ٗ ٓٞهلٚ ضؿحٙ جُؾحٗر٢ جُكذٝد جُغٞس٣س جألسد٤ٗس قشًس جألعِكس ػ٠ِ ِٔق .ػ٤ِٔحً، ٣كذِّ

س جُٞمغ ػ٠ِ جُغحقس جُغٞس٣س ًٔح ػ٠ِ جُغحقس جاله٤ٔ٤ِس ٝجُذ٤ُٝس. ٓٞهق ٓطحه ٣غٔف  ُّٞ جُغٞس١ ضرؼحً ُطط

ذطقش٣كحش ٓطنحسذس دٕٝ إٔ ٣ٌٕٞ ك٢ رُي ض٘حهُل ٝجمف. ضط٘حٝخ خطحذحش ُِِٔي ػرذهللا جُػح٢ٗ ٣لنَ 

عذ ػٖ جُغِطس ع٤نغ عٞس٣ح فالقحش ػ٤ٔوس، ٓغ ضقش٣كحش ضل٤ذ ذإٔ سق٤َ جألُغٞس٣ح قالً دجخ٤ِح ٝئك٤ٜح 

ػ٠ِ عٌس جُطؼذد٣س ٝجُذ٣ٔوشجه٤س. ٝك٢ ٝهص ضطٞج٠ُ جُطوحس٣ش ك٢ جإلػالّ جُذ٢ُٝ ػٖ ضذس٣رحش ػغٌش٣س ك٢ 

ؽٔحٍ جٌُِٔٔس ُطغ٤ِف جُٔؼحسمس جُغٞس٣س، ضطضج٣ذ جالػطوحالش ُؾرحخ ٓط٤ٜٖٔ ذحُٔؾحسًس ك٢ جُكشخ ك٢ 

 ُالتطالفس٣س جُشع٤ٔس ، ذ٤٘ٔح ٣غطورَ ُوحءجش جه٤ٔ٤ِس عٞس٣ح. ٝٗالقع إٔ جُ٘ظحّ ٣كحكع ػ٠ِ جُغلحسز جُغٞ

جُٞه٢٘ جُغٞس١. ًٔح ٗالقع إٔ جألؾٜضز جأل٤٘ٓس ضغٔف ٖٓ ؾٜس ذط٘ظ٤ْ ٓظحٛشجش ٓ٘حٛنس ُِ٘ظحّ أٓحّ 

                                                           
6
ة معروف البخٌت شؤون المملكة خمس حكومات هً: حكومتوالت على إدارة ، 2070-70-24بعد حكومة زٌد الرفاعً التً أنهت مهمتها فً   

-70-77(، حكومة عبدهللا نسور األولى )2077-05-03(، حكومة فاٌز الطراونة )2077-70-24(،حكومة عون الخصاونة )70-02-2077)

(. جرى نقاش طوٌل عن تعدٌل وزاري فً شهر 2073-08-27(، التعدٌل الوزاري  األّول)2072-03-30( ، حكومة عبدهللا نسور الثانٌة )2072

، دون أن ٌؤتى إلٌه. راجع 2074الثانً عام كانون 

http://www.petra.gov.jo/Public/Arabic.aspx?lang=1&Site_ID=2&Page_ID=933 

http://www.petra.gov.jo/Public/Arabic.aspx?lang=1&Site_ID=2&Page_ID=933
http://www.petra.gov.jo/Public/Arabic.aspx?lang=1&Site_ID=2&Page_ID=933


8 
 

جُغلحسز جُغٞس٣س، ك٤ٔح ضغٔف ُٞكذ ٖٓ جُٔ٘حم٤ِٖ ج٤ُغحس٤ّ٣ٖ ذض٣حسز سع٤ٔس ُِشت٤ظ جُغٞس١ أٛذٝٙ ك٤ٜح 

 (.3092 /كرشج٣شؽرحه)  جُؼرحءز جُٜحؽ٤ٔس

ذِّسش جٗؼٌحعحضٚ ئ٠ُ جُرِذجٕ جُٔؿحٝسز، إٔ ؾؼَ ٖٓ ٗطحتؽ ضك٣َٞ جُػٞسز جُغٞس٣س ئ٠ُ فشجع أ٢ِٛ د١ٞٓ فُ 

َِّ ظشٝف ؽشم ئ ٖٓ د٣ٔٞٓس ٝغرحش جُ٘ظحّ جألسد٢ٗ مشٝسز جعطشجض٤ؿ٤س ه٤ٔ٤ِس ئعشجت٤َ، ٝرُي ك٢ ظ

عؼٞد١، ال ٣غطٜحٕ ذٚ. كل٢ جُلطشز جُكشؾس  كن، ٝأضحٙ ذذػْ د٢ُٝ ٝئه٢ٔ٤ِ، ال ع٤ٔحٓطخرطِّس ؿحٓنس جأل

، ٝذذأ عوق جُٔطحُد ٣طقحػذ ٖٓ ٤ع ذذأش ٝض٤شز جالقطؿحؾحش ضطغحسعق 3093ُِ٘ظحّ، أ١ ذكٍِٞ ف٤ق 

( 3093ٕ/٤ٗٞ٣ٞ ٓكحسذس جُلغحد ئ٠ُ أعوحه جُ٘ظحّ، ذذأ ًرحس جُؼحُْ ٣طٞجكذٕٝ ئ٠ُ جألسدٕ، ٖٓ ذٞض٤ٖ )قض٣شج

 ( ٝكشجٗغٞج ٛٞالٗذ3093 جُػح٢ٗ/ٗٞكٔرش ل٤ذ ًح٤ٓشٕٝ )ضؾش٣ٖٝسج ذذ٣(، ٓش3092/ٓحسط ئ٠ُ أٝذحٓح )آرجس

(.. ٛزج ٗح٤ٛي ػٖ جُطذس٣رحش جُؼغٌش٣س جُغ٣ٞ٘س ػ٠ِ أسك جألسدٕ )"جألعذ 3092 /٤ٗٞ٣ٞ)قض٣شجٕ

 ئؽحسجش ٝجمكس ٜحجُٔطأٛد"(، ٝػٖ جؾطٔحػحش ػ٠ِ ٓغطٟٞ سؤعحء أسًحٕ جُؿ٤ٞػ جُؼشذ٤س ٝجُـشذ٤س.. ًُِّ 

ٜ سٙ رجش قذ٣َّٖ ٓٞؾَّ َّٞ ّٕ جُ٘ظحّ ٤ُظ ذحُنؼق جُز١ هذ ٣طق س ٖٓ ؾٜس ئ٠ُ جُشأ١ جُؼحّ جألسد٢ٗ ضل٤ذ ذأ

 جُؼحَٛ جألسد٢ٗ ع٤ذ جُٔٞهق ذال ٓ٘حصع. ئ٠ُ جُذ٣رِٞٓحع٤س جُـشذ٤س إٔجُرؼل، ٖٝٓ ؾٜس أخشٟ 

َّٕ جألصٓس جُغٞس3093َٛ ٣ؼ٢٘ رُي إٔ جُ٘ظحّ جألسد٢ٗ ًحٕ ٓضػضػحً ئ٠ُ دسؾس جال٤ٜٗحس ك٢ ٜٗح٣س  ٣س ، ٝأ

قغد ٓح ٣وُٞٚ جُرؼل؟ ٝئالّ ع٤إٍٝ جُ٘ظحّ ق٤ٖ ع٤خشؼ جُٔؿطٔغ  ش ُٚ خؾرس خالؿ ُْ ضٌٖ ذحُكغرحٕٓذَّ 

جألسد٢ٗ ٖٓ قحُس "جُطٞجسب" جُط٢ ٝؾذ ٗلغٚ ك٤ٜح ٓ٘ز جٗغ٤حم جُػٞسز جُغٞس٣س ئ٠ُ ٓح ذحش ٣غ٠ٔ ذكشخ 

 أ٤ِٛس؟ 

ؼطٚ جالٛطٔحّ جٌُحك٢ جُز١ ٣ٌلَ جعطٔشجس٣س ُْ ضوذِّس جُطروس جُكحًٔس ك٢ جألسدٕ، قؿْ جالعط٤حء جُؾؼر٢ ُْٝ ض

عحتش جُؾشجتف جالؾطٔحػ٤س. ال ذَ إٔ جُٔؾٌِس أػٔن ٖٓ إٔ ٣ٌٕٞ جالؾطٔحػ٢ ذ٤ٖ جُذ٣ٞجٕ ج٢ٌُِٔ ٝ جُؼوذ

جالعط٤حء ؽؼر٤حً ٝقغد، ئر ئٗٚ ٣أض٢ ٖٓ ٤ٌَٛ جُ٘ظحّ ٗلغٚ ٖٝٓ سؾحالش دُٝس ُْٜ ذحع ضحس٣خ٢ ه٣َٞ ك٢ 

غحؤالش قٍٞ ضٔحعي جُطروس جُكحًٔس ٗلغٜح ك٢ عؼ٤ٜح ُِكلحظ ػ٠ِ جُكٌْ جُٜحؽ٢ٔ، ٣ٝطشـ ٓؿٔٞػس ض

 ٤ٌَٛ دُٝس ٓشًض٣س ه٣ٞس، ٝقٍٞ ضٔحعي جُؼحتِس ٗلغٜح ٝجُطلحكٜح قٍٞ جُذ٣ٞجٕ ج٢ٌُِٔ. 

نشٝسز ضؾخ٤ـ ده٤ٍن ُٔنٕٔٞ جُكشجى جُؾشم أسد٢ٗ، ٝجُؼؾحتش١ ضكذ٣ذجً، ػ٠ِ ضطؼِن ذجُٔالقظس جُػح٤ٗس 

ك٢ جألسدٕ، ضطؿ٠ِّ جُؼؾ٤شز ًٞقذز ع٤حع٤س ٓطٌحِٓس ُٜح ضلحػالضٜح جُؿـشجك٤س جُقؼ٤ذ٣ٖ جُٞه٢٘ ٝجإله٢ٔ٤ِ. 

جالؾطٔحػ٤س ٝجُغ٤حع٤س ٝج٤ُٜ٘ٔس ٝضكحٍٝ إٔ ضؿذد ُ٘لغٜح دٝسجً ه٤ذ جُط٤ٜٔؼ ك٢ ذِذ ضطـ٤ش ضٞجصٗحضٚ جُطحس٣خ٤س 

ٜٔؾس أدٝجش ػ٠ِ قغحذٜح. ػ٠ِ فؼ٤ذ جُٔ٘طوس، ك٢ جُرِذجٕ جُٔكحر٣س ُألسدٕ، ذحش ٝجمكحً إٔ ُِورحتَ جُٔ

 كحػِس ُِنـو ػ٠ِ جُذُٝس جُٔشًض٣س ٝئمؼحكٜح. 

ذ٘حء ػ٠ِ جُٔالقظط٤ٖ جُغحذوط٤ٖ، ضطرح٣ٖ جٗؼٌحعحش جألصٓس جُغٞس٣س ك٢ جألسدٕ. ك٢ٜ هذ أخٔذش كط٤َ ٓٞؾس 

ػحؾالً أّ آؾالً ٣طٞؾد جُو٤حّ ذٚ ػحسٓس ٖٓ جالقطؿحؾحش ٝأٗوزش جُ٘ظحّ ٖٓ مشٝسز ئفالـ ع٤حع٢ ػ٤ٔن 

َّٔؾص جألصٓس جُغٞس٣س ئٕ ًحٕ رُي جُ٘ ظحّ قش٣قحً ػ٠ِ "ٝقذز جُٞهٖ أسمحً ٝؽؼرحً". ٖٓ ٗحق٤س غح٤ٗس، ٛ

هِّؼص جُٔغأُس جُط٢ هحُٔح أخزش ق٤ّضج ٛحٓحً، ٢ٛٝ جُغؿحٍ جُلِغط٢٘٤، ػِٔحً إٔ ٓؾح ُٝ س٣غ جعطػٔحس٣س ًر٤شز 

ح ه٘حز جُركش جألقٔشٓغ ئ  (.  3092 /د٣غٔرشًحٕٗٞ جألٍٝ 1جُركش ج٤ُِّٔص ) -عشجت٤َ، أهُِّٜ

٤ِٕٓٞ عٞس١ ػ٠ِ جألسدٕ، ئرج جعطخِق٘ح  9.2أخ٤شجً ٤ُٝظ آخشجً، ال ٣ٌٖٔ إٔ ٗٔشَّ ٓشٝس جٌُشجّ ػ٘ذ ػذد 

جُِؼرش ٖٓ جُِؿٞء جُلِغط٢٘٤ أٝ، ػ٠ِ جألهَ، ئرج أخزٗح ٓكَٔ جُؿذ ٗطحتؽ ػّٔٞ جُذسجعحش قٍٞ جُالؾث٤ٖ ك٢ 

الدْٛ ضوحسخ جُقلش ٓح إٔ ٣طؿحٝص جُِؿٞء جُؼحُْ. ضل٤ذ ضِي جُذسجعحش إٔ جقطٔحٍ ػٞدز جُالؾث٤ٖ ئ٠ُ ذ
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أػٞجٓٚ جُغطس جأل٠ُٝ، خحفس ئرج ُْ ٣ُضٍ جُخطش جُز١ ضغرَّد ذلشجسْٛ ٖٓ ذِذْٛ، ٝٛٞ ػ٠ِ جألؿِد ال 

ٍ، ك٢  َٞ ٣ضٍٝ. ٓلحُد ٛزٙ جُ٘طحتؽ إٔ جُطـ٤٤ش جُغٌح٢ٗ جٌُػ٤ق جُز١ ٣كذغٚ جُغٞس٣ٕٞ ك٢ جٌُِٔٔس ع٤طك

ضٔظُّ ذح٣ُٜٞس جُٞه٤٘س، ضطوحهغ ك٤ٜح ٓغ ج٣ُٜٞس جُلِغط٤٘٤س ٝج٣ُٜٞس جُٔغطورَ جُوش٣د، ئ٠ُ ٓغأُس قغحعس 

 جُؾشم أسد٤ٗس.                     
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