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 جدل حول مواقف األردن من أزمات اإلقليم وموقعه

 في خريطة التحالفات والمعسكرات 
 

 دعوات للمراجعة تنطلق من اإلحساس بالخيبة والخذالن 
 وانسداد اآلفاق السياسية واالقتصادية

 
 8002 / مايوأيار  41  

 

حسساب لاللشسخ وةيبسة لم يسبق أن اجتاحت "الطبقة السياسية األردنية" مشاعر اإلحباط واإل
األمسخ  ماسا  سل ع يسسا الوسا   ومسا يقسسرأ اليسو  األردنيسة  ويتسالس أحاديسس  الاسسم ليا  سل م السسس م 

الخاصة  لا تل تا مالحظة الطرح الاتكرر ألسم ة ما ن ع: ماذا لعد  شخ الر انات األردنية ع س  معسسكر 
ا لعسد أن تخ س  ع؟سا األصسدوال والو لسال "االعتدا  العرلل"؟..ماذا لعد  شخ الر سان ع س  واطس؟طا؟...ماذ

 ل انويازنا إل  معسكر الخاسريا  أمسا  مت  نستارواألطقال؟...مت  ن؟واز إل  معسكر الرالويا  وإل  

آن األوان لاراجعة نقدية طام ة  أليس صسداوة واطس؟طا أم سر م لسة مسا عسداوت ا؟.. خ نوستلا ألنلسس؟ا 
ا ال نق  ع   مسا ة واحدة ما أ روسال اليسراع  سل لب؟سان ل امش مستقخ عا السياسة األمريكية  لااذ

و  سطيا   خ ل؟ا مي وة  ل استعدال إيران  إلس  ييسر مسا  ؟سا  مسا أسسم ة وتسسااالت  ترا سا مب   سة 
 الاقاالت والتيريوات والتسريبات والت ايوات.

 
ت لة  ول سذا م يرو  ذه األسم ة والتسااالت  ي؟تا ن إل  مدارب سياسية و كرية واجتااعية مخ

  اة ترا م ال يقترح ن االستراتي يات البدي ة ذات ا   بدائ  م تخت   وتتبد  لاةتالف م اوع م وم اول م  

متاب وسياسسي ن "موتسسب ن عا مسا ع س  الوك مسات ومرامسا صس؟س القسرار  سل الدولسة األردنيسة"   س الل 
تسل يعتقسدون لهن سا ذ بست لعيسدا  سل يتقرح ن إضلال لعض التس ازن ع س  السياسسة الخارجيسة األردنيسة ال

انوياز ا ل  اليات الاتودة و ل حااست ا لاعسكر "االعتدا  العرلل"  و ؟ا متاب وسياسسي ن موتسسب ن 
ع سس  تيسسار الاعارضسسة "ال ط؟يسسة ي اإلو يايسسة" األردنيسسة  يقترحسس ن ن  سسا لسسديال يبسسدأ ل وسس  لسسرام  التيسسوي  

جتاساعل  وال يت ولس ن ع؟سد الاطالبسة لاالنويساز لا اوس  م؟ا  سة االوتيادي وإعادة االعتبار لدور الدولة اال

ل اط؟طا  و ؟ا  تيار "اإلة ان الاس ايا" وأحااب الاعارضة العقائدية تقترح سياسة تقترب لاألردن ماسا 
 يسا  معسكر "الاقاومة والااانعة".

 
األردنيسيا  لسخ أن والوقيقة أن م؟اةات ما "اإلحباط والخيبة" تخيم ع   أوساط مبار الاسم ليا 

  الل ال يخل ن و ق م البالغ ما وادمات األيام  السياا وأن االحباطات السياسية  أةذت تتااما مس أطسد 

 .9191أزمة اوتيادية يعاني ا األردن م؟ذ أزمتا الكبرى  ل العام 
وليرف ال؟ظر عسا اةستالف الاطالبسات وتعسدد الاطسالبيا  إال أن القاسسم الاشستر  األعظسم لسيا 

  الل يتا خ  ل االتلاق ع   الواجة لتعديخ أو تغيير ات ساه السياسسة الخارجيسة األردنيسة  ودائاسا لات ساه 
يبتعد ل ا عا واط؟طا و"االعتدا  العرلل" أما الخالف ليا  سذه األطسراف  يتع سق لالاسدى والشس ط السذي 

 ت اللائتة.يتعيا وطا  ل االت اه الاعامس ل  ج ة التل سار ع ي ا األردن  ل الس؟ ا
والوقيقة أن لتيار الاطالبة لتغيير السياسة األردنية  حي يات يدرج ا  ل سسياق حدي سا وتو ي سا 

واست؟تاجاتا ومطالباتا لع  ا يخص معسكر االعتدا  العرلل لرمتا  ولع  ا اآلةسر يتع سق لساألردن لشسكخ 

 ةاص  وما ألرز  ذه الوي يات:
 

 ز سسسالم عسساد  وطسسامخ مسسس العسسرب سسسق ط الر سسان ع سس  "وعسس د واطسس؟طا" ل ن سسا

والل سسسطي؟ييا  ود سسس مسسسار أنسسال ليس حتسس  ن ايتسسا وت سسسيد رايسسا لسس    دولتسسيا 
لشعبيا( لي رة ت بل الود األدنس  الاقبس   مسا الاطالسل والوقس ق العرليسة  ووسد ل سغ 

سيخ "ةيبة األمخ" الال   ل ةطسالل السرئيس األمريكسل جس رش لس    سل الك؟يسست 

غ االنويساز األمريكسل إلسسرائيخ حسدا ييسر مسسب ق  ولسم يقال سا وطرم الشيخ  حي  ل س
س ى الت ييش يير الاسب ق أي ا ضد حااب وحاب هللا وإيران  ولدرجسة أوسخ سس ريا  

وليسس رة تشسسبا اإلعسسالن اليسسري  عسسا الريبسسة  سسل إطسسعا  حسسروب أ  يسسة  سسل  سسذه 
السسالم الا تاعات  ةدمة ل؟ظريسة األمسا القس مل اإلسسرائي ل  ولسيس ةدمسة لق سية 

 العاد .
  ن اح "معسكر الاقاومة والااانعة"  سل ت جيسا ضسرلة واسساة لاعسسكر االعتسدا   سل

  سسسطيا   سس ز حاسساب  سسل االنتخالسسات وحسسسا ا العسسسكري لاسسسهلة السسس طة  سسل 

آذار وحك مسة  91القطاع( لداية  وما  م ن اح حاب هللا  ل حسم الاعرمسة مسس توسال  
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اليات الاتودة وولست عساجاة عسا دعسم أصسدوائ ا الس؟ي رة  ل ي  ن ساعات   ياا ال 

  ل رام هللا وليروت.
  التقارير التل أمدت ل  انل الل سسطي؟ل والعرلسل  أن إدارة السرئيس لس   ليسست  سل

وارد تك ي  ج  د ا إلنقاذ عا ية السالم  ل الارح ة الاقب ة  وال  ل ليدد ماارسسة 

اام سا واالسست الة السستوقاوات أي ضغط مستقب ل ع س  إسسرائيخ لسد ع ا ل   سال لالت
 السالم مس الس طة الل سطي؟ية.

  ت؟امل الدور اإلو يال إليران وح لائ ا  ل الا؟طقة  ما دون أن ت؟   ال اليات الاتوسدة

 ل ل م  ذا الدور أو احت ائا  لخ وما دون أن تبسذ  أي ج سد لتعايسا م اوسس الاعتسدليا 

  م.العرلل  وتق ية م ول م التلاوضل أمام طع ل
   أما ع   الاست ى األردنل الخاص    ن  ذه التيارات ترى أسبالا إضا ية لخيبسة األمسخ

 م؟ ا ع   وجا التوديد:

 
o  و   لع  م أن لدى السع دية ع   سبيخ الا ا   ما تعس   لسا عسا  شس  ا

 ل السياسة الخارجية  وتوديدا العائدات ال؟لطية الل كية التسل ت؟ سا  ع ي سا 
الولاظ ع   زةم دور ا الاستقب ل  وع س  احتس ال ال ضسس والتل تاك؟ ا ما 

الداة ل وإعادة الت ازن ل ؟ظام السياسية االوتيادي االجتااعل  لي رة تكلخ 

 االستقرار واألما الداة ييا.
o ال؟ساجم االوتيسادية ال سائقة وتلساوم وأن مير ستته ر لتداعيات ال ضس اإلو يال 

 التسه يرات  ذه أن ليد والغذال  الطاوة ارأسع  ل الا ؟ نة االرتلاعات م ج ة عا

 ال؟سس ع مسسا ليسسست ألن سسا واالحتسس ال  ل سسسيطرة والسسخ موسسدود  إطسسار  سسل سسستظخ

 ميسر يييل أن ياكا ما  هوي  ووج د ا  ميان ا  ل مير يت دد الذي ال ج دي

 القائم. السياسل نظام ا يت دد أن   
o وم سدد ميانسا  ل وم دد واالجتااعل  االوتيادي أم؟ا  ل م دد     األردن أما 

 نظاما. استقرار  ل  قط وليس استقراره   ل
 

 ي اجسا وسد السذي األسس أ السسي؟اري  مسا األردن   سل الاتعاليسة األصس ات لعسض توذر لذلك 

 انوبساب عسا ناجاسة سياسسية لهعبسال األردن ع س  سسي قل السذي السي؟اري  و   البالد 

 مسسايات توست العا يسة ل سذه "الايسر" لدور القيام إليا يط ل ود حي  السالم  عا ية

 الخيسسار السسبعض: يسسسايا مسسا و سس  يير اسسا  أو الك نلدراليسسة أو الليدراليسسة نسس ع مسسا طسست 

 "2 عرلة "وادي معا دة أو األردنل 
  ل  ذا السسياق  تتوسدا األوسساط السياسسية عسا "ح س   سياسسية" ل سائقة األردن 

االوتيادية  وتق   أن  ذه الو    ستت ا يرلا ص ب   سسطيا  وترجاسة لسدور ملسرو  

 ع   األردن   تك ن ال؟تي ة مكا هة مالية م اية ع    ذا الدور توديدا.
 لخ ي ل حيا  األردن  وتعتقد أن و ل السياق  تبدي  ذه األوساط تبرم ا ما الا و  ا

السع دية توديدا  لم ت  لكخ ال عس د أو تسست يل لكسخ الر انسات التسل مانست معقس دة 

ع   عالوات ا الاتط رة مس األردن  األمر الذي يعسد تخ يسا عسا األردن  سل لوظسة مو؟سة 

طسسديدة  و سسل التلاصسسيخ يقسس    سس الل أن الاسسساعدات االوتيسسادية والااليسسة السسسع دية 
ردن  ال تعاد  وياة الاياه الاسرووة مسا حس   الديسسل الوسدودي الاشستر   سل لأل

ده األردن والسع دية  وال تساوي وياة ال  د والك لة التل يتوا  ا األردن لوااية حسدو
 الط ي ة مس السع دية ما اإلر اب والت ريل.

 يرة و ل  ذا السياق  ي ري الودي  عا تستو ر ت ارب عرليسة ن وست  ي سا دو  صسغ

 ل أن ت عل دورا مبيرا  مان ياكا لألردن أن ي عبا ل  أنا انست   سياسسة أةسرى: السدور 
القطري األزمة ال ب؟انية ي؟درش  ل  ذا السياق  ماسا تستم اإلطسارة إلس  السدور العاسانل 

الذي وضس الس ط؟ة   ق الاواور العرلية واإلو ياية ولعيدا ع؟ ا  وليس  ل و ب سا ماسا 

    حا  األردن.
   و ل  ذا السياق أي ا وأي ا  يشار إل  أدوار دو  مبيرة ت اللت لل سخ انويازات سا إلس

جانسسل  ريسسق ضسسد آةسسر  وذ ال سسا إلسس  ن ايسسة الشسس ط  سسل الت يسسيش الاسسذ بل  أو  سسل 

التساوق مس اإلستراتي ية األمريكية  سل الا؟طقسة  و ؟سا يشسار إلس  ميسر والسسع دية 
ال ة أي ما أزمات الا؟طقة أو إيسالق أي مسا وس ريا  التل تق  جايع ا عاجاة عا مع

 م لات ا.

  و ل  ذا السياق ي ري استو ار ت ارب لعض الدو  العرلية الات ررة ما تاايد ال؟لس ذ

اإليرانل  ل الا؟طقة  ما دون أن يا؟ع ا ذلك ما إوامة عالوات طبيعية مس ط ران  لسخ 
صساحبة ال سار الس الا الاوت سة  وما إوامة عالوات متاياة مس إيسران   اإلمسارات العرليسة 

م يار دوالر  والبوريا التل توتلا لهع   نسسبة  91تقيم عالوات ت ارية مس إيران لقياة 
ل شيعة ما سكان ا ما ليا مخت   الدو  العرلية  توتلا لعالوات مس إيران أ  سخ مسا 

ن عالوات عاان لط ران  والسع دية التل تق د الت ييش السس لل والاسذ بل ضسد إيسرا
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 أنظر العرلية والشرق األوسسط(  تقسيم عالوسات م؟تظاسة مسس إيسران ول سا اتلاوسات أم؟يسة 

 مع ا.
 

م؟تقدو السياسة الخارجيسة األردنيسة مسا مخت س  التيسارات يقترحس ن سياسسة لدي سة تقس م ع س  
 الارتكاات التالية:

 

  االحتلساظ لاسسسا ة عسسا واطس؟طا وسياسسسات ا  سسل الا؟طقسة   التاسسا ل مسسس سياسسسة

ا ظيا ال سدد وإدارة جس رش لس   ال ا  ريسة  مسان مك لسا السسالق  وسسيك ن أم سر الاو
 م لة  ل الاستقبخ  ما دون عدال أو استعدال  وما تبعية أو تساوق.

   اتخسساذ سياسسسات أم سسر ت ازنسسا  سسل العالوسسة مسسس السسس طة الل سسسطي؟ية وحرمسسة حاسساب

سسسك لوقسس و م وتشسس يس الل سسسطي؟ييا ع سس  الوسس ار وال حسسدة ال ط؟يسسة  وع سس  التا
الاشروعة  والتخ ل عا أو سام الو س   السسريعة وال؟ساجاة  و رصسة أنسال ليس األةيسرة 

 إل  يير ذلك ما ملردات وعبارات حلخ ل ا الخطاب السياسل األردنل م ةرا.
  اتخاذ م و  مت ازن  ل اليراع مسا لسيا الاس االة والاعارضسة  سل لب؟سان  وعسدم االنويساز

    ريق ضد آةر  ةي صا لعد أن التط رات األةيرة.لالشكخ ال اض  والل  ليال

  ر ض ال غ ط الراميسة لسد س األردن ل قيسام لسدور  سل الاسسهلة الل سسطي؟ية  ييسر السدور

الداعم ل ا و  الل سطي؟ل الا حد  والتيدي لكخ ال غ ط التل ياكسا أن يتعسر  ل سا 

  د عباب.البالد مستقبال  ل حا  ان ارت عا ية السالم أو ان ارت س طة موا
  االلتلات إل  ال ب ة الداة ية ل عاخ ع   تويي؟ ا مسا ةسال  إطساعة م؟اةسات الوريسة

و سست  صسسلوة جديسسدة مسسا الوسس ار والتعسساون مسسس وتطسس ير الت رلسسة الدياقراطيسسة األردنيسسة  

و ؟ا  مسا يعتقسد لسهن و؟اعسة راسسخة  الاعارضة والورمة اإلسالمية ع   وجا التوديد.
وكم ملاد ا أنا ال ياكا االستارار  ل إدارة طس ون الدولسة لدأت تتشكخ  ل اوساط ال

والا تاس لالطريقة السالقة وال لد ما استدارة مام ة  ل السياسة تعيد االعتبار لقسيم 

الاشسسارمة لتعايسسا ال ب سسة الداة يسسة وم اج سسة التسسداعيات االجتااعيسسة الخطيسسرة لالزمسسة 
 االوتيادية.

 وتيادية واالرتلاعات ال ؟ نيسة  سل األسسعار  التسل إيالل ا تاام ةاص لاعال ة األزمة اال

يرا ق ا تهمخ مستار  ل األج ر والرواتسل  و ؟سا تتعسدد البسدائخ والسياسسات الاقترحسة 
 لتعدد ميادر ا واةتالف مرجعيات ا اإليدي ل جية واالجتااعية.

 دا   ت  صلوة ما العالوات الات ازنة مس إيران وس ريا  وعسدم الرمس ن إلس  موس ر االعتس

 العرلل  الذي ت اس  ذه األطراف ع   أنا آةذ  ل التلكك.
 

 الخالصة:

 
  اة حرا  سياسل نشط  يدور  سل أوسساط ال؟خبسة السياسسية األردنيسة  سس ال داةسخ 

الوكسسم وح قاتسسا ال سسيقة أو ةارجسسا و سسل األوسسساط الشسسعبية والسياسسسية واإلعالميسسة  

لالعبسيا يقس م ع س   رضسية تعسذر والقاسم الاشتر  األعظم ليا آرال وم او  مخت س  ا
 استارار الوا  ع    ذا الا؟ ا .

  األردن ليس  ل وارد االنتقا  ما ة؟دق إل  ة؟دق  و   ليس  ل وارد إحسداا ولساات

سريعة  ل م اولا وتواللاتا  لك؟سا يبسدي ضسيقا مسا حالسة الخسذالن التسل يتعسر  ل سا 

 مدولة أو م ال ما معسكر االعتدا .
 ار  ذا الورا  حت  آب ي أيسطس أو أي    ي سسبتابر مسا السس؟ة ما الات وس أن يست

اإلسسرائي ية  –الخالية  حت  ت؟لذ  رصة أنال ليس  وتت   نتائ  الالاوضات الل سطي؟ية 

 لي رة رساية ون ائية.
  األردن ود يودا لعض االنلراجات  ل عالواتا اإلو ياية وود ي  ه إل  م او  أم سر ت ازنسا

لكسسا انويازاتسسا وةياراتسسا الرئيسسسة سسستظخ ع سس  حال سسا   البيمسسة  حيسسا  لعسسض الا لسسات 

الطبيعية ل سياسة الخارجية األردن إو يايا سستظخ  سل إطسار العالوسة مسس دو  الخ سي  
لطسالس اسستراتي ل  ييسعل  –ومير  وع   الاست ى الدولل  تتسم العالوات األردنيسة 

م يسس ن دوالر مسسساعدا  666ة   كلكسسة عسسراه وأواصسسره االوتيسسادية   ت سسارة حسسرة( والااليسس

أمريكية سس؟ ية لسألردن( وعسسكرية  التسس  ( وأم؟يسة  موارلسة اإلر ساب( إلس  ييسر مسا 
  ؟الك.

  األردن ليس رايبا  ل الت رط لالا   الل سطي؟ل لديال عا الل سطي؟ييا  ليسد أن أحسدا

الت ساه  ال يستطيس الت؟ب  لو م ال غ ط التل سيتعر  ل ا لد عا ل قيام لدور  ل  ذا ا
 واستتباعا  لقدرتا ع   م اج ة  ذه ال غ ط.


