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مــا أكــر مــا تتغــر األمــور يف ســن ٍة واحــدة .ففــي أواخــر
شــهر أغســطس  ،2013بينــا كانــت اإلدارة األمريكيــة تف ِّكــر
ٍ
نظــام األســد يف ســوريا يف
رضبــات جويــ ٍة ضــ َّد
يف توجيــه
ِ
أعقــاب الهجــات باألســلح ِة الكيميائيــة عــى املدنيــن يف
ِ
ـرون علنـاً أ َّن
ضواحــي دمشــق ،كان املســؤولون األردنيــون يُـ ِ ّ
ٍ
مســاند يف هــذا الجهــد .ومــع
تلعــب أي دو ٍر
بالدهــم لــن
َ
ذلــك ،فلــم تكـ ْد متــي ســن ٌة واحــدة ،أي يف  23ســبتمرب ،2014
رص َح وزي ـ ُر الدول ـ ِة لشــؤونِ اإلعــام والناطـ ُـق الرســمي
حتــى َّ
باســمِ الحكومــة محمــد املومنــي بــأ َّن الطائـرات األردنيــة قــد
ـت أهدافـاً يف ُعمــقِ ســوريا ،كجــز ٍء مــن عمليــات قــوات
قصفـ ْ
التحالـ ِ
ـف التــي تقودهــا الواليــات املتحــدة ضـ َّد تنظيــمِ الدول ِة
اإلســامي ِة الجهــادي (واملعــروف اختصــارا ً بتنظيــم داعــش).
ِ
َ
ـس مشــارك ُة األردنِ
التهديد
املخاوف الراســخة مــن
وبينــا ت ْع ِكـ ُ
الــذي تُ ثّلــه الدول ـ ُة اإلســامية داخــل املؤسســتني السياســية
واألمنيــ ِة يف األردن ،فإنَّهــا تُذكِّــر املجتمــ َع الــدويل أيضــاً ،وال
ســيام الواليــات املتحــدة ،بصــادرات البــاد األكــر قيمــةً ،أال
وهــي األمــنِ واالســتقرار يف املنطقــة .فلطاملــا كان األرد ُن حليفاً
عربيــاً موثوقــاً للقــوى الغربيــة لعقــو ٍد مــن الزمــن ،وهــو
يُع ـ ُّد مبثابــة قاعــد ٍة رئيســي ٍة للنشـ ِ
ـاط اإلنســاين والدبلومــايس
اإلقليمــي .وتؤ ِّمــن أجهزتــه العســكرية واالســتخباراتية الكفــؤة
عــازالً أمنيــاً ف ّعــاالً لــكلٍ مــن إرسائيــل ودول الخليــج عــى
حـ ٍـد ســواء .كــا اســتضاف األردن املاليــن مــن الالجئــن ،وكان
آخرهــم القادمــن مــن ســوريا ،حيــث وصــل عــدد الالجئــن
املس ـ ّجلني لــدى املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون
الالجئــن إىل أكــر مــن  600,000الجــئ ،إال أنَّــه مــن املحتمــل
2
أن أكــر مــن هــذا العــدد قــد دخــل البــاد.

منــذ نشــأتها ،اعتمــدتْ اململكــة األردنيــة الهاشــمية ،الفقــرة
مبصادرهــا وصادراتهــا ،بشــكلٍ كبــر عــى تلقّــي “ريــوعٍ”
اسـراتيجية مقدمـ ٍة مــن املانحــن األجانــب لتغطيــة النفقــات.
وقــد مارســت اململكــة الضغــ َط للحصــو ِل عــى مثــل هــذه
املســاعدات مــن خــال ترويــج ِ
نفســها كـــ “جزيــر َة اســتقرارٍ”
يف منطقـ ٍة مضطربــة ،أو ِح ْصـ َن أمــنٍ ضـ َّد التطـ ّر ِف العنيف ،أو
“ ُم ّصلِحـ ًة منوذجيــة” (يف كال املجالــن الســيايس واالقتصادي) يف
وسـ ٍ
ـط يســود فيــه الحكـ ُم االســتبدادي .وقــد نجحــت اململكــة
بشــكلٍ عــام يف هــذه االســراتيجية ،فاســتطاعت تأمــ َن
ٍ
ٍ
ومســاعدات
قــروض
أكــر مــن  12مليــار دوالر كضامنــات
ٍ
ومســاعدات عســكرية ،مــع وعــو ٍد بتقديــم املزيــد
إمنائيــة
وكل ذلــك تــ َّم مبجــرد أن الهــ ّز ِ
ات األوىل مــن
يف املســتقبلُّ .
ـت مســألة االســتقرار يف اململكــة موضـ َع
الربيــع العــريب وضعـ ْ
3
التســاؤ ِل مــر ًة أخــرى.
ويشــر املؤلّفــان ،مــع ذلــك ،أ َّن مج ـ ّرد دعــم األردن مببالــغ
نقديــة أكــر لــن يعمـ َـل عــى تأمــن االســتقرار للبلــد عــى
املــدى الطويــل ،وأ َّن مشــارك َة اململكـ ِة املبــارشة يف التحالــف
ض ـ َّد الدول ـ ِة اإلســامية مــن شــأنه أن يق ـ ّوض قدرتهــا عــى
توفـرِ األمــنِ يف منطقـ ٍة تتّســم بالتفـ ِ
ـكك واالضطــراب .فــإذا
كان األردن وحلفــاؤه يريــدون االســتقرا َر واألمــ َن ،ينبغــي
عليهــم تحس ـ ِن جهودهــم اإلمنائيــة نوع ـاً وك ـاً عــى ح ـ ّد
ســواء .وعــى وجــه الخصــوص ،ينبغــي عليهــم العمــل
عــى تعزيــ ِز مرونــة اململكــة مــن خــال تطويــر اقتصــا ٍد
شــاملٍ قــوي يســتفيد مــن تدفــق عاملــ ٍة إقليميــة راغبــ ٍة
يف العمــل ومــن التدمــر الواســع النطــاق الــذي أصــاب

 1سلطان بركات هو زميل أول ومدير األبحاث يف مركز بروكنجز الدوحة ،وهو أيضاً مدير مؤسس لوحدة إعادة اإلعامر بعد الحرب والتنمية بجامعة يورك
كل من كرس جزءا ً من وقته للمشاركة يف مقابلة تخدم هذا
يف اململكة املتحدة .أندرو ليرب هو باحث مساعد يف مركز بروكنجز الدوحة .يود املؤلفان شكر ّ
املقال .و ال بد من شكر كل من بروس ريدل وإبراهيم رشقية وأحد املراجعني ملا قدموه من مالحظات مثينة ونقد بناء.
 2راجع سينثيا أورترشد وأندرو ميلر ،”Protection in Europe for Refugees from Syria“ ،موجز السياسة رقم  10عن الهجرة القرسية ،مركز
دراسات الالجئني ،جامعة أكسفورد ،سبتم رب http://www.rsc.ox.ac.uk/files/publications/policy-briefing-series/pb10-protection-eu� ،2014
rope-refugees-syria-2014.pdf.
ٍ
 3هذا تقدي ٌر متحفظ لألموال التي ت َّم التعهد بها لألردن ،إذ إنّه ال يأخذ يف الحسبان ّإل مبلغ  660مليون دوالر (التي تزداد غالباً) سنوياً
كمساعدات مالية
وعسكرية مقدمة من الواليات املتحدة ،فضالً عن مبلغ  2.25بليون دوالر كضامنات قروض من املصدر ذاته ،وكذلك مبلغ  5مليار دوالر مقدمة كمنحة
إمنائية من دول مجلس التعاون الخليجي ،وقرض بقيمة ملياري دوالر من صندوق النقد الدويل ،ونحو  700مليون دوالر عىل شكل من ٍح من البنك
الدويل.
األردن الحصين :تشغيل
األموال لتفعيل األعمال

1

القــدرات الصناعيــة والتجاريــة يف ســوريا والعــراق.

4

واســتنادا ً إىل سلســل ٍة مــن املقابــات مــع مســؤولني حكوميــن،
ٍ
شــخصيات سياســية ورجــال أعــا ٍل
حاليــن وســابقني ،ومــع
بارزيــن يف األردن ،فضـاً عــن دبلوماســيني أجانــب ومســؤولني
يف املجــال اإلنســاين ،يف شــهري أغســطس وســبتمرب مــن العــام
 ،2014فقــد حـ ّدد املؤلفــان أربعـ َة جوانــب رئيســية مــن هــذه
االسـراتيجية .أوالً ،اتخــاذ خطـ ٍ
ـوات بنــاءة بهــدف قيــام حكــمٍ
أكــر متثيــاً وشــفافي ًة يكــون مــن شــأنه أن يســاهم يف ســ ِّد
الفجــوة املتناميــة بــن الدولــة واملجتمــع .ثانيـاً ،يجــب الرتكيــز
ِ
املســاعدات الخارجيــة التــي تدعــم االســتثامر طويــل
عــى
األجــل يف اقتصــاد البــاد املســتقبيل ،بــدالً مــن أن تكــون هــذه
املســاعدات مجــرد مس ـكّنٍ قصــر األجــل للعلــلِ االقتصاديــة.
يتعــن عــى الحكومــ ِة األردنيــة إيجــاد
وعــاو ًة عــى ذلــك،
ّ

ـج العامل ـ ِة مــن الالجئــن الســوريني
صيغ ـ ٍة يتــم مبوجبهــا دمـ ُ
املســتعدين للعمــل ،بــدالً مــن تجاهلهــم ونبذهــم باعتبارهــم
عبئ ـاً وخط ـرا ً .وأخ ـرا ً ،يجــب عــى الحكوم ـ ِة أيض ـاً التنســيق
مــع املســتثمرين املحتملــن يف الداخــل والخــارج ،والعمــل
عــى تقليــل البريوقراطيــة ،لتشــجيع منــو صناعــ ٍة إنتاجيــ ٍة
وصــادر ٍ
ات تجاريــة عــى نطــاقٍ واســع.
إ ّن الهــدف النهــايئ لهــذه التوصيــات ،التــي ســيتم إيضاحهــا
ـهاب أدنــاه ،هــو تحقيــق املزيــد مــن اإلصــاح االقتصــادي
بإسـ ٍ
الفعــال .فبــدالً مــن االعتــاد عــى املســاعدات لدعــمِ وض ـعٍ
راهــنٍ غــر مؤكــد ،ســيكون مــن مصلحــة الحكوم ـ ُة األردنيــة
وحلفائهــا تطويــر رؤيــ ٍة اقتصاديــ ٍة واقعيــ ٍة مــن شــأنها أن
ت ُله ـ َم املواطنــن.

 4إن اسرتاتيجي ًة من هذا القبيل من شأنها أيضاً أن تؤمن وجود نقطة محورية لإلدارة األمريكية التي غالباً ما تتسم سياستها الخارجية تجاه الرشق
األوسط بعدم الثبات ،ويُنظر إليها عىل نطاقٍ واسعٍ عىل أنها تحاول خفض التزامات الواليات املتحدة يف املنطقة ،ومع ذلك فهي غري قادر ٍة عىل تخليص
نفسها بالكامل من الرصاعات الناشبة.
2

األردن :استقرا ٌر مضطرب
ـرب العاملي ـ ِة األوىل ،أوالً
ـاب الحـ ِ
تش ـكَّل األردن كدول ـ ٍة يف أعقـ ِ
باســم إمــارة رشق األردن ،ثــم أصبــح الحق ـاً يُعــرف باململكــة
األردنيــة الهاشــمية ،وقــد تعــ َّرض خــال هــذه املســرة
ملصاعــب داخليـ ٍة عديــدة .وهنــاك انقســا ٌم كبــر بــن العشــائر
أنفســهم عــى أنَّهــم ســكا ُن
“يف الضفــة الرشقيــة” الذيــن يــرون َ
البــا ِد “األصليــن” وبــن األردنيــن مــن أصــلٍ فلســطيني
األكــر عــددا ً ،وهــم إرثٌ تراكــم إثــر موجـ ٍ
ـات متعاقب ـ ٍة مــن
أعقــاب الحربــن العربيــة-
الالجئــن الذيــن توافــدوا يف
ِ
اإلرسائيليــة يف العامــن  1948و .1967وعــى وجــه العمــوم،
فقــد ش ـك َّل ســكا ُن الضف ـ ِة الرشقيــة تقليدي ـاً حج ـ َر األســاس
ـت
لالئتــاف الحاكــم للملكيــة الهاشــمية ،وبالتــايل فقــد رجحـ ْ
ٍ
كفــ ُة متثيلهــم بشــكلٍ
مفــرط يف القطــاع العــام ،يف حــن
ـت املجتمعــاتُ الفلســطينية بــدالً مــن ذلــك للســيطر ِة
اتجهـ ْ
عــى القطــا ِع الخــاص .ومؤخــرا ً ،ازدادت حــد ُة السياســات
التقســيمية القامئــة عــى الهويــة جزئيـاً بســبب تصــور ٍ
ات أهــل
الضف ـ ِة الرشقيــة بــأ َّن جهــو َد اإلصــاح التــي يقودهــا القــر،
ســواء أكانــت اقتصاديــة أم سياســية ،تفيــد نخبـ ُة تكنوقراطيــة
ـاب مــا يحظــى بــه أهـ ُـل الضفـ ِة
فلســطينية جديــدة عــى حسـ ِ
5
الرشقيــة مــن نفــوذ ووظائــف.
وهنــاك توتـراتٌ إضافيــة تتعلّــق بالتهميــش الســيايس لجامعــة
اإلخــوان املســلمني األردنيــة ،عــى الرغــم مــن كونهــا الجامعــة
ـام بجامعـ ِة
املعارضــة الكــرى الوحيــدة يف البــاد .فعالقــة النظـ ِ
اإلخــوان ،التــي ســبق لهــا أن كانــت وديــة ،أصبحــت متوتّــرة
بشــكلٍ متزايــد ،لدرجــ ٍة أ ّن جامعــ َة اإلخــوان قــد رفضــت
حتــى ُمجــرد التأييــد اللفظــي ملــا تعتــره قوانــن االنتخابــات
امللتويــة وغــر التمثيليــة يف البــاد ،وقاطعــت االنتخابــات التــي
أجريــت يف العــام  ،2010ثــم قاطعتهــا مــرة أخــرى يف العــام
 .2013وكانــت الجامعــة قــو ًة رئيســية يف تعبئــة مظاهــر ٍ
ات

مناهضــة للحكومــة يف العامــن  2011و  ،2012مطالبـ ًة بإجـراء
إصالحـ ٍ
ـات دميقراطيــة عــى الدســتور وقانــون االنتخابــات .ويف
شــبح االســتبداد
مقابــل هــذا ،أثــار امللــك عبــد اللــه الثــاين
َ
الدينــي إذا مــا وصــل إســاميون “غــر مؤهلــن” إىل الســلطة
يف األردن ،وخاصــة يف أعقــاب الســلوك االســتبدادي الــذي بــرز
بشــكلٍ متزايـ ٍـد مــن الرئيــس املــري الســابق وعضــو جامعــة
6
اإلخــوان املســلمني محمــد مــريس.
ونظــرا ً للكراهيــة التاريخيــة التــي ت ُك ُّنهــا جامعــ ُة اإلخــوان
املســلمني تجــاه إرسائيــل ،ورغبــات األردنيــن مــن أصــل
فلســطيني يف العــود ِة يومـاً مــا إىل وطنهــم ،ومخــاوف أردنيــي
الضفــة الرشقيــة مــن أن تســعى إرسائيــل إىل تحويــلِ األردن
ِ
عالقــات
اىل وطــنٍ بديــلٍ دائــمٍ للفلســطينيني ،فــإ ّن طبيعــة
اململكــة مــع إرسائيــل ،املشــحونة يف أغلــب األحيــان رغــم
أهميتهــا االسـراتيجية ،تزيــد مــن حــدة هــذه التوتـرات ليــس
إال .إنّهــا عالقـ ٌة مبنيـ ٌة بشــكلٍ كبـرٍ عــى تفاهــمٍ ضمنــي عــا َيل
املســتوى ،أكــر مــن اســتنادها إىل أي درجــ ٍة مــن التأييــد
الشــعبي  -فقــد أظهــر اســتطال ٌع حديــثٌ للــرأي أج ـراه مركــز
الجامعــة األردنيــة للدراســات االســراتيجية ،أ ّن األردنيــن
يعتــرون أ ّن إرسائيــل تُش ـك ُّل أك ـ َر تهديـ ٍـد لألمــنِ واالســتقرار
7
يف الــرقِ األوســط بصــور ٍة مطلقــة.
وهنـاك أيضـاً االقتصـاد ،وهـو مبثابـة نقطـة الضعـف املتالزمـة
الـكل ،كان أداء االقتصـاد
للمملكـة .فعلى مسـتوى االقتصـاد ّ
األردين جيـدا ً نسـبيا منـذ العـام  ،2011إذا مـا أخذنـا الظـروف
ِ
النصـف األو ِل من العام
باالعتبـار (راجـع الرسـم البيـاين  .)1ففي
املنـح األجنبيـة وتحويلات األردنيين يف الخـارج
 ،2014سـاعدتْ
ُ
الناتـج املحلي اإلجمايل على أن ينمـو بنسـبة  3باملئـة سـنوياً،
َ
8
ّـص العجـ ُز يف امليزانيـة على مـدى السـنة السـابقة.
حيـث تقل َ

 5كريتس آر .ريان ،11 Identity Politics, Reform and Protest in Jordan ،”Identity Politics, Reform and Protest in Jordan“ ،رقم 3
(.570-569 ،)2011
 6سارة دانيال 11 ،Le Nouvel Observateur ،”Jordanie: Un entretien avec le roi Abdallah II“ ،يناير http://sara-daniel.blogs.< ،2013
.>nouvelobs.com/archive/2013/01/11/un-entretien-avec-le-roi-abdallah-ii-de-jordanie.html
“ 7استطالع للرأي العام حول بعض القضايا الراهنة الوطنية واإلقليمية” ،مركز الدراسات االسرتاتيجية ،الجامعة األردنية 30 ،سبتمرب http://css.< ،2014
.>ju.edu.jo/Photos/635478413205219966.pdf
 ،”Recent Monetary and Economic Developments in Jordan“ 8التقرير الشهري ،البنك املركزي األردين ،نوفمرب http://www.cbj.gov.< ،2014
.>jo/uploads/monthly_english.pdf
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وعلى الرغـم مـن ذلك ،بلـغ معـ ّد ُل البطالـ ِة رسـمياً  12,6باملئة،
مـع انحـر ٍ
مدينتـي
اف بلـغ  18باملئـة يف املناطـقِ املهمشـة مثـل
ْ
معـان والطفيلـة ،حيث تعثرتْ الجهو ُد املبذولة منذ سـنة 2008
ِ
التفـاوت االقتصـادي بين املـدن واملناطـق النائيـة
للحـ ِّد مـن
9
(مـن خلال التوظيـف يف القطـاع العام بشـكل رئيسي) .فاقت
الـواردات الصـادرات الضئيلـة يف البلاد بفـارقٍ كبيرٍ بلـغ 10,8
مليـار دوالر يف األربـا ِع الثالثـ ِة األوىل من العـام  ،2014وهو عجز
تفاقـم بسـبب فقـدان طُرقِ التجـارة إىل سـوريا والعـراق ولبنان
10
وأوروبـا (راجـع الرسـم البيـاين .)2
باإلضافــة إىل ذلــك ،لقــد ترتبــت آثــا ٌر ســلبية عــى بقــاء الالجئني
الســوريني لفــر ٍة طويلــ ٍة (راجــع الرســم البيــاين  ،)3بعــد أن
وصــل األردن عــدة آالف مــن الالجئــن العراقيــن خــال العقــد
املــايض (حــوايل  30,000الجــئ عراقــي مســجل ال يزالــون
يقيمــون يف األردن) فالعديــد مــن املواطنــن األردنيــن يعتقدون
أن الســوريني هــم وراء انخفــاض األجــو ِر وارتفــاع إيجــارات
البيــوت وأســعار الغــذاء واملحروقــات وأنهــم يســتولون عــى
فـ ِ
ـرص العمــلِ .ورغــم ارتفــا َع األســعار بســبب برنامــج الحـ ّد من
الدعــم يف البــاد ،خــرت رشكــة الكهربــاء التابعــة للدولــة مبلــغ

 1,7مليــار دوالر يف العــام  11.2014كــا أدتْ الزيــاد ُة الســكانية
بنســبة  10-9باملئــة إىل زيــاد ِة الضغــط عــى املــوار ِد املائيــة
الشــحيحة يف األردن.
و عــى مــدى الســنوات القليلــة املاضيــة ،كثــرا ً مــا حــ َّذ َر
املعلقــون مــن أ َن النظــام األردين كان مــر ًة أخــرى “يحــوم عــى
شــفري الهاويــة” بســبب تظاهــر ٍ
ات شــعبية أو أعبــاء األزمــة
الســورية 12.بيــد أ ّن مراقبــن آخريــن أكــر واقعيــة أشــاروا إىل
االســتقرار العــام للنظــام وحتــى تقويــة وتدعيــم الســلطة .فقــد
أشــار غريغــوري غــوس ،عــى ســبيل املثــال ،إىل قــدرة النظــام
امللــي عــى تفــادي الغضــب الشــعبي مــن خــال املوافقــة عــى
إج ـراء إصالحـ ٍ
ـات محــدود ٍة مــع االســتمرار يف ترســيخ قاعــد ٍة
13
جديــد ٍة مــن الدعــم بــن النخبـ ِة االقتصاديــة يف عـ ّـان .وحيث
ـداث تغيري ٍ
أ ّن تداعيــات الرصاع الســوري خففّت الشــهي َة إلحـ ِ
ات
شــاملة ،يواجــه النظــا ُم اآل َن ضغوطـاً داخليــة قليلــة .ويف الوقــت
نفســه ،تراجعــت معظـ ُم جامعـ ِ
ـات املعارضــة بســبب الخالفــات
السياســية بينهــا أو بســبب احتــواء النظــام لهــا أو تهدئتهــا مــن
قبــل أجهــز ِة أمــن الدولــة 14.وعــى املســتوى الــدويل ،اســتفاد
األردن أيض ـاً مــن الفكــر ِة الســائدة بــن حلفائِــه بــأ ّن موق َعــه
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 9تعاين األرقام الرسمية للبطالة يف األردن ،كشأن معظم إحصاءات البطالة ،من قلة اإلبالغ بسبب أولئك الذين يفشلون يف تسجيل أسامئهم “كعاطلني عن العمل”.
حسني رشيم (رئيس غرفة تجارة الزرقاء) ،مقابلة مع املؤلفني ،الزرقاء ،األردن 1 ،سبتمرب Table 2.3: Jordanian Population Age 15+ Years by “ . 2014
( ”Activity Status, Urban-Rural, Governorate & Sexتوزيع نسبي) ،دائرة اإلحصاءات العامة ،األردن ،عام http://www.dos.gov.jo/owa-user/< ،2013
 .>owa/emp_unemp_y.show_tables1_y?lang=E&year1=2013&t_no=177وائل منصورThe Patterns and Determinants of Household Wel�“ ،
 ،”fare Growth in Jordan, 2002–2010البنك الدويل ،أكتوبر .>http://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/1813-9450-6249< ،2012
 10والجدير بالذكر أن العديد من الصادرات متر عرب املناطق الحرة يف األردن واملناطق الصناعية املؤهلة ،وال يرتتب عليها إلّ القليل من ريع الرضائب للحكومة.
” ،”Recent Monetary and Economic Developments in Jordanالبنك املركزي األردين.
 ،”Electricity Tariffs to Go Up According to Schedule in 2015 — Minister“ 11ذا جوردان تاميز 13 ،ديسمرب http://jordantimes.com/< ،2014
.>electricity-tariffs-to-go-up-according-to-schedule-in-2015----minister
 121راجع ،عىل سبيل املثال ،Jordan is Living Dangerously as Syria Burns” ،التايم 16 ،يناير http://world.time.com/2013/01/16/jor�< ،2013
.>/dan-is-living-dangerously-as-syria-burns
 13غريغوري غوسٌ ،
“ملوك لجميع الفصول :كيف اجتازت األنظمة امللكية يف الرشق األوسط عاصفة الربيع العريب” ،دراسة تحليلية ،مركز بروكنجز الدوحة ،رقم
 ،8سبتمرب .>http://www.brookings.edu/research/papers/2013/09/24-resilience-arab-monarchies-gause< ،2013
عمن 4 ،سبتمرب .2014
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فــأي
الحســاس “اســراتيجي للغايــة ال ميكنــه أن يفشــل”ُ 15.
تهديـ ٍـد حقيقــي الســتقرار األردن املســتمر ســيرتتب عليــه عــى
األرجــح تدفــق املسـ ِ
ـاعدات الخارجيــة  ،كــا حــدث يف أعقــاب
انــدالع الربيــع العــريب وأثنــاء األزمــة الســورية  -ورغــم ذلــك،
قــال املســؤولون األردنيــون إنهــم تلقــوا القليــل مــن الدعــم
16
“الف ّعــال”.
لألســف ،لقــد ســمح مجــال التنفـ ِ
ـام
ـس الســيايس هــذا للنظـ ِ
األردين وحلفائِــه ،وخاصــة الواليــات املتحــدة ،بتجنــب الرتكيــز
ـاس الســائد لــدى
عــى التنميــة الداخليــة للبــاد .أمــا اإلحسـ ُ
النظــام امللــي وحلفائِــه ،فهــو أ ّن األردن يف وضــعٍ ميكّنــه
ِ

مــن االضطــاع بــأي دو ٍر يف املنطقــة تقريبــاً ،دون املخاطــر ِة
باالســتقرا ِر الداخــي بشــكلٍ كبــر ،نظ ـرا ً للضامنــات الكافيــة
ِ
املســاعدات الخارجيــة والدعــمِ العســكري 17.إال أنّ،
مــن
وبالنظــر إىل املشــاكلِ االقتصاديــة واالجتامعيــة الحاليــة التــي
تعــاين منهــا حليفتــان اســراتيجيان للواليــات املتحــدة يف
املنطقــة ،وهــا مــر واليمــن ،يتعــن عــى النخب ـ ِة الحاكمــة
يف األردن أ ْن تكــون حــذر ًة مــن افــر ِ
اض أ ّن الدعــ َم األجنبــي
يكفــي لــدرء عــدم االســتقرار الداخــي .وبــدالً مــن ذلــك،
يكــرر األردن وحلفــاؤه هــذا الرهــانِ الطويــلِ األمــد مــن خــال
ـرب ض ـ َّد الدول ـ ِة اإلســامية.
مشــارك ِة اململكــة العلنيــة يف الحـ ِ

 15يستحق الصحفي واملعلق إيساندر العمراين الثناء كأول من تقدم بهذه الحجة فيام يتعلق مبرص ،راجع “ ،”Too Big to Failإيجبت إندبندنت27 ،
يوليو .>http://www.egyptindependent.com/opinion/too-big-fail< ،2010
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ليست معركة األردن
يتناقــض دور األردن العلنــي يف الرضبـ ِ
ـات الجويــة ض ـ َّد الدول ـ ِة
اإلســامية بشــكلٍ كبــرٍ مــع طريقتهــا الحــذرة للتعامــل مــع
ْ
تعــرف الحكومــ ُة رســمياً بوجــود
الــراع يف ســوريا .فلــم
الربامــج التدريبيــة لوكالــة املخابــرات املركزيــة األمريكيــة وال
بعمليـ ِ
ـات دول الخليــج لتســليح الجامعــات املعارضــة الســورية
داخــل الحــدود األردنيــة .وحتــى طــرد الســفري الســوري بهجــت
ســليامن مــن األردن جــرى ترتيبــه بعنايــ ٍة لتوصيــل رســال ٍة
مفادهــا أ ّن األردن لديــه مشــكلة مــع الســفري تحديــدا ً ،وليــس
18
مــع نظــام األســد برمتــه.
مــن املؤكــد أن دخـ َ
ـول املعركـ ِة ضـ َّد الدولـ ِة اإلســامية يعكــس
َ
مخــاوف كبــر ٍة داخــل النخبــ ِة الحاكمــة واملؤسســ ِة األمنيــة
حــول اإلرهــاب الناشــئ مــن الداخــل والنتائــج غــر املبــارشة
للنــزاع الســوري عــى األردن .وكان الــرأي التوافقــي للخــراء
األردنيــن وكبــار املســؤولني الذيــن حــروا االجتــا َع املغلــق
الــذي نظَّمــه مركــز الدراســات االس ـراتيجية هــو أ ّن املشــارك َة
ِ
رضبــات التحالــف الجويــة كان “أمــرا ً رضوريــاً لحاميــة
يف
األمــن القومــي األردين” وأ ّن “مركــز القـرار مل يكــن ميلــك خيــارا ً
ٍ
وقــت تراجعــت فيــه الــدو ِل
آخــر” 19.باإلضافــة إىل ذلــك ،يف
املانحــة ،أصبــح شــبح الدولـ ِة اإلســامية أو املتطرفــن اإلســاميني
اآلخريــن الذيــن يهــددون حــدو َد اململكــة ،يُذكّ ـ ُر تلــك الــدول
املانحــة بهشاش ـ ِة األردن وبالحاج ـ ِة إىل تقديــم الدعــمِ الــدويل.
ويف مقابل ـ ٍة للملــك عبداللــه مــع شــبكة الــي يب يس يف شــهر
ديســمرب ،بل ـ َغ خطابُــه حــول هــذه النقط ـ ِة مســتوى جديــدا ً.
ـرب عامليــة ثالثــة
ـرب ض ـ َّد داعــش بأنّهــا “حـ ٌ
فقــد وصــف الحـ َ
َ
بوســائل أخــرى” ،ودعــا العــامل العــريب إىل أ ْن “يكــون شــجاعاً

ِ
للوقــوف بوجــه داعــش ومواجهتهــا بشــكلٍ مبــارش” 20.وقــد
ـج إيجابيـ ٍة ،حيــث تع ّهــد الرئيــس
ح ّقــق لــه هــذا املوقـ ُـف نتائـ َ
أوبامــا بزيــاد ِة املسـ ِ
ـاعدات األمريكيــة الســنوية إىل األردن مــن
21
 660مليــون دوالر إىل مليــار دوالر.
ومــع ذلــك ،جــاءت مشــارك ُة البــا ِد يف رضبــات التحالــف مبثابــة
ـس الــوزراء عبــد
رصح رئيـ ُ
مفاجــأ ٍة لكث ـرٍ مــن األردنيــن .فقــد َّ
حــروب
يخــوض
اللــه النســور يف  6ســبتمرب أ ّن األردن “لــن
َ
َ
اآلخريــن” ،يف حــن أكـ َّد وزيـ ُر الداخليــة حســن املجــايل أن “ال
تهديــدات أمنيــة حقيقيــة” لحــدود األردن حتــى بعــد أ ّن بــدأت
الرضبــاتُ الجويــة ،مــع إشــار ٍة من الحكومــة إىل أ ّن االســتفزازات
الجديــدة ســتكون الحافــز الجديــد ألي تد ّخــل 22.وكان مجلــس
شــورى جامعــ ِة اإلخــوان املســلمني يف األردن قــد رفــض
مصالــح البــا ِد مل تكــن عــى
مشــاركة األردن عــى أســاس أ ّن
َ
املحــك ،يف حــن وقَّـ َع العديـ ُد مــن األعضــاء يف مجلـ ِ
ـس النــواب
ِ
لنفــس الغــرض .وحتــى التقريــر الصــادر عــن
عــى عريضــ ٍة
مركــز الدراســات االس ـراتيجية املؤيــد للمشــاركة بشــكل عــام،
تض ّمــن عــدة تحفظـ ٍ
ـدام تــام
ـات يف هــذا الشــأن ،بــدءا ً مــن انعـ ٍ
الس ـراتيجي ٍة سياســي ٍة واســعة إلنهــاء األزمــة الســورية ووصــوالً
إىل القــدرة عــى البقــاء غــر املؤكّــدة للواليــات املتحــدة وأعضــاء
غربيــن آخريــن يف التحالــف.
لقــد أظهــرت الغــاراتُ الجويــة ضـ َّد تنظيــم الدولــة اإلســامية
نتائــج متباينــة ،فهــي أوقفــت تقــ ّدم التنظيــم
حتــى اآلن
َ
تقليــص مســاح ِة وجــوده وإرغامــه عــى
ولكنهــا مل تســتطع
َ
الرتاجــع 23.ويف غضــون ذلــك ،يتزايــد القلــق يف العواصــم
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 23راجع رأي الخرباء الذين شملهم االستطالع يف ناثان جنسن ،”Experts Mixed on Effectiveness of U.S. Airstrikes Against ISIS“ ،واشنطن بوست21 ،
نوفمرب http://www.washingtonpost.com/blogs/monkey-cage/wp/2014/11/12/experts-mixed-on-effectiveness-of-u-s-airstrikes-< ،2014
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الغربيــة بشــأن حــدوث “ارتــدادات ســلبية” محتملــة يف شــكل
عــودة الجهاديــن أو املتعاطفــن مــع الدولـ ِة اإلســامية لتنفيــذ
هجــات إرهابيــة محليــة 24.وتشــت ُّد حــدة هــذه املخــاوف يف
عــان ،نظــرا ً أل َّن األردن مجــاو ٌر لــكلٍ مــن ســوريا والعــراق
ّ
ولكونــه موطن ـاً ملجموعــة صغــر ٍة مــن الناشــطني مــن التيــار
الســلفي الجهــادي ،وقــد انتقــل منهــم حــوايل  2,200فــرد إىل
ســوريا للمشــاركة يف الــراع 25.وشــهدت املحاكــم األردنيــة
ٍ
حــاالت عديــدة ضــ ّد الجهاديــن الســلفيني أو ضــ ّد أولئــك
ـس
املشــتبه بعودتهــم مــن القتــا ِل خــال العــام املــايض .وأحـ َّ
محللــون أيضــاً بــأ ّن األجهــز َة األمنيــة األردنيــة كانــت وراء
اإلف ـرا ِج عــن امل ُنظّــر الجهــادي أبــو محمــد املقــديس يف شــهر
يونيــو وتربئــة رجــل الديــن املتش ـ ّدد أبــو قتــادة الفلســطيني،
كل منهــا
مــع تفاهــمٍ ضمنــي عــى األرجــح بــأن يلتــزم ٌ
برتويــج فكـ ٍر مضــا ٍد لنهـ ِج الدولـ ِة اإلســامية بــن الســلفيني يف
األردن 26.ولكــن تـ ّم اســتدعاء املقــديس للحضــور أمــام القضــاء
يف أكتوبــر مبوجــب اتهامـ ٍ
ـات جديــدة ،بعــد أن انتقــد التحالـ َـف
ـرب صليبيـ ٌة
املناهــض للدولــة اإلســامية واصفـاً إيــاه بأنــه “حـ ٌ
ضـ ّد اإلســام” 27.وحظــرتْ وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســامية
العديــ َد مــن الدعــاة ومنعتهــم مــن الخطابــ ِة يف مســاجد

البعــض منهــم إىل محكمــ ِة أمــنِ الدولــة
وأحالــت
البــاد،
َ
ْ
ِ
ألنهــم أظهــروا مشــاع َر التعاطـ ِ
ـف مــع الدول ـة اإلســامية.
يقــوم النظــام أيض ـاً مبامرس ـ ِة املزيـ ِـد مــن الضغــوط عــى مــا
يعتــره معارض ـ ًة خطــرة ،وخاصــة بعــد س ـ ّن قوانــن جديــدة
ملكافحـ ِة اإلرهــاب يف شــهر يونيــو املــايض .وقــد ألقــت قــواتُ
ـض عــى العـر ٍ
ات مــن املنتمــن لجامعــة اإلخــوان
األمــن القبـ َ
املســلمني ،مبــن فيهــم نائــب املراقــب العــام للجامعــة زيك بنــي
أرشــيد ،يف األشــهر األخــرة بتهــمٍ تتعلــق بالقانــون الجديــد .ويف
الوقــت نفســه ،شـ ّدد امللــك عبــد اللــه مــن انتقــاده لنشــاطات
28
الجامعــة.
يف غضــون ذلــك ،زادت موجــة الغضــب الشــعبية جــراء
املامرســات اإلرسائيليــة يف القــدس مــن حــدة املخاطــر .هــذا،
وكانــت اســتجاب ُة األردن الرســمية والتــي اتســمت بالفتــور عــى
ٍ
وحدات
ـدم منازل الفلســطينيني وبنــاء
اســتمرار قيــام إرسائيــل بهـ ِ
ســكنية ،وكذلــك االســتفزازات األولية بشــأن املواقع املقدســة التي
يُــرف األردن عــى إدارتهــا ،لتتيــح الفرص ـ َة لحـ ِ
ـركات املعارضــة
ولعــل
َّ
والجامعــات اإلســامية للطعــنِ يف رشعيــ ِة الحكومــة.

الرسم البياين  :4عدد الالجئني السوريني املسجلني

ﻣﺻﺎدر اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻷردن

اﻻنﺘاج املحيل
% 3,4

الواردات % 96,6

املصدر :وزارة الطاقة والروة املعدنية األردنية( 2012 ،أحدث األرقام املتوفرة(
 242تشارلز ليسرت“ ،تحديد معامل الدولة اإلسالمية” ،دراسة تحليلية ،مركز بروكنجز الدوحة ،رقم  ،13نوفمرب http://www.brookings.edu/re�< ،2014
.36-34 ،>search/reports2/2014/12/profiling-islamic-state-lister
 25تايلور الك ،”Clashes Erupt Anew Along Syrian Border“ ،ذا جوردان تاميز 18 ،مايو http://www.jordantimes.com/clashes-< ،2014
.>erupt-anew-along-syria-border
 26محمد الدعمه ،”Abu Qatada, Maqdisi Can Unify Islamist Ranks Against ISIS: Experts“ ،جريدة الرشق األوسط 27 ،سبتمرب ،2014
<.>http://www.aawsat.net/2014/09/article55336996
 27موفق كامل“ ،مدعي عام أمن الدولة” يوقف منظِّر التيار السلفي  15يوماً استنادا ً لقانون منع اإلرهاب ،جريدة الغد 27 ،أكتوبر http://bit. ،2014
ly/1HKI6tA
 28تامر الصامدي“ ،قلق من التنظيم العسكري لـ “اإلخوان” وتوقيف طالب من الضفة الغربية” ،جريدة الحياة 6 ،ديسمرب http://bit.ly/1LDIUQm ،2014
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ـر ر َّد فعــلِ الحكوم ـ ِة املتشــدد لالســتفزازات الالحقــة
هــذا يُفـ ّ
ٍ
واملتعلقــة باملســجد األقــى عــى خلفيـة مــن العنــف املتصاعــد
بــن االرسائيليــن والفلســطينيني يف مدينــة القــدس 29.واآلن ،إ ّن
صفقـ َة الغــا ِز املحتمــل أ ْن تُربمهــا الحكومــة األردنيــة بقيمــة 15
مليــار دوالر مــع إرسائيــل ،والتــي يعتربهــا مســؤولون عــن شــؤونِ
الطاقـ ِة األردنيــة مبثابــة إنجــا ٍز رئييس لتلبيــة احتياجـ ِ
ـات البالد من
الطاقـ ِة عــى مــدى السـ ِ
ـنوات القليلة املقبلــة (راجع الرســم البياين
 ،)4تق ـ ُع هــي األخــرى تحــت رضبـ ِ
ـات املعارضــة .وأثنــاء كتاب ـ ِة
ـت الحكومــة األردنيــة أنها أوقفــت املفاوضات
هــذا البحــث ،أعلنـ ْ
بشــأن هــذه الصفقــة ،متذرعـ ًة بتأثــر القـرار اإلرسائيــي ملكافحـ ِة
االحتــكار ضـ َّد الرشكـ ِة املتعــددة الجنســيات التــي تتــوىل تطويــر
حقــول الغــاز البحريــة اإلرسائيليــة .ومــع ذلــك فــإن املظاه ـرات
ـباب سياســية،
الشــعبية قــد انتقــدت رشا َء الغــاز اإلرسائيــي ألسـ ٍ
ومــع إقــدام  79مــن أصــل  150نائب ـاً يف الربملــان عــى التوقي ـعِ
ـض هــؤالء النــواب
عــى عريضـ ٍة إللغــا ِء الصفقــة .وقــد أملــح بعـ ُ
إىل اتهامـ ٍ
ـات مل يُســمع بهــا مــن قبــل ،وهــي تتعلّــق بالتدخــلِ يف
30
ر واملخاب ـرات.
الشــؤونِ الربملانيــة مــن ِقبَــلِ األجهــز ِة يف الق ـ ِ
ِ
التحالــف ضــ َّد
وباختصــار ،لقــد جعلــت مشــارك َة األردنِ يف
الدولــ ِة اإلســامية البــاد أكــر ضعفــاً إزاء مخاطــر التطــرف
ٍ
ملزيــد مــن االنتقــا ِد الــذي
الداخــي ،بينــا ع َّرضَ ــت قيادتهــا
ِ
ألولويــات حلفائِهــا األجانــب (وخاصــة الغربيــن).
تُرجعــه
وباع ـراف الجميــع ،أظهــر اســتطال ٌع للمرك ـ ِز العــريب للبحــوث
والدراســات يف شــهر نوفمــر أ ّن غالبي ـ ًة معتــرة مــن األردنيــن
التحالــف وأهدافــه ،ولكــن معظــم األردنيــن الذيــن
أيّــدت
َ
شــاركوا يف االســتطالع اعتــروا أ ّن املســتفيدين الرئيســيني مــن
الغــار ِ
ات الجويــة هــم إرسائيــل والواليــات املتحــدة وإيــران،
وهــي نفــس الــدول الثالثــة التــي أشــاروا إىل أنّهــا متثــل أك ـ َر
األخطــار التــي ته ـ ّدد أم ـ َن واســتقرا َر املنطقــة 31.يتعــن عــى
األردنيــن اآلن أن يقارنــوا هــذه اآلرا َء مقابــل معرفــة أ ّن دولتهــم
هــي الوحيــدة مــن بــن الــدول املشــاركة يف التحالــف التــي وقع
لهــا عنــر مــن عنــارص قواتهــا املســلحة بيــد الدولـ ِة اإلســامية،
مــع وجــود احتــا ٍل حقيقــي لتع ّرضــه للتعذيــب أو اإلعــدام
32
علنــاً ،وخاصــة إذا مــا اســتم َّر األردن يف املشــاركة.

ـب عــى األردن الرتاجـ َع وتغيــر اتجاهــه ،نظرا ً
ســيكون مــن الصعـ ِ
ـاب امللــك املتشــدد وقــت دخــو ِل املعركــة ،ولكــن ليــس من
لخطـ ِ
ِ
الخطــوط
املنطقــي اســراتيجياً أ ّن تواصــل البــاد مشــاركتها يف
األماميــة يف التدخــل العســكري األخــر بقيــادة الواليــات املتحــدة
والــذي يتســم بضبابي ـ ٍة يف أهدافــه ونطاقــه ومدتــه .فمــن بــن
البلــدان املشــاركة يف التحالــف التــي تقصــف أهدافـاً يف املناطــق
الخاضعــة لســيطرة الدولــة اإلســامية ،األردن هــو إحــدى الدولتني
ـج املحــي اإلجــايل اإلســمي فيهــا
الوحيدتــن التــي يقـ ّـل الناتـ ُ
للفــر ِد الواحــد عــن  10,000دوالر (الدولــة األخــرى هــي املغرب)،
باإلضافــة إىل أن األردن هــي الدولــة الوحيدة التــي تجاور حدودها
ســوريا والعـراق مبــارشة ،وواحــدة مــن بــن البلــدان القليلــة التي
تســتضيف أكــر مــن مجــرد عــدد رمــزي مــن الالجئــن .ويف حالـ ِة
حــدوث تطــو ٍر كاريث ونــزوح املزيــد مــن الســكان ،وهــو أمــ ٌر
مســتبعد  ،فــإىل أيــن ســيذهب الالجئــون؟ إىل الضف ِة الغربيــة؟ أم
إىل إرسائيــل؟ أم إىل اململكـ ِة العربيـ ِة الســعودية؟
هــذا ال يعنــي أ ّن األردن ليــس لديــه مــا يقدمــه .بــل يعنــي
ببســاط ٍة أ ّن ال بــد لحلفائــه أن يتصــوروا لــه االضطالع بــدور أكرث
ذكا ًء ،مبــا يضمــن لــه صيانــة أصولــه االسـراتيجية واســتغاللها -
قدرتــه عــى جم ـعِ املعلومــات االســتخباراتية وتأمــن الحــدود
واســتيعاب الالجئــن ،وأن يكــون مبثابــة مركــ ٍز للمســاعدات
اإلنســانية  -بــدالً مــن تعريــض هــذه األصــول للمخاطــر مــن
خــال انخراطــه يف القتــال املبــارش .وميكــن ملؤيــدي املشــاركة
األردنيــة اإلشــارة إىل قلـ ٍة من املســاهامت الفريــدة أو النجاحات
ـاح الجــو األردين ،يف حــن يســتطيع املعارضــون
التــي حققهــا سـ ُ
لهــذه املشــاركة اإلشــار َة بســهول ٍة إىل املصــر املجهــول للطيــار
معــاذ الكساســبة الــذي أرستــه داعــش .مــن مصلحــة صنــا َع
القــرا ِر يف األردن أن يتب ّنــوا نظــرة مســتقبلية ،والتقليــل مــن
أهميـ ِة الدعــمِ املبــارش ملحاربـ ِة الدولـ ِة اإلســامية ،والرتكيــز بدالً
مــن ذلــك عــى معالجـ ِة املظــامل السياســية الداخليــة ،وتحديــدا ً
مــن خــال توفــر رؤيـ ٍة اقتصاديــة ذات مصداقيــة .وعــى املدى
ِ
للتحالــف أن يحافــ َظ علنــاً عــى دو ٍر ف ّعــال
القصــر ،ال بــد
ِ
الطلعــات
ر مــن
لــأردن يف التحالــف ،بينــا يُخفّــض يف الــ ِ
الجويــة األردنيــة للحـ ِّد مــن تعريضهــا للمخاطـ ِر يف املســتقبل.

 29استدعت الحكومة األردنية سفريها لدى إرسائيل للتشاور يف  5نوفمرب ،وهو أم ٌر مل تبذل الحكومة أي تحرك للقيام مبثله خالل فرتة القتال الطويلة يف غزة يف
الصيف املايض.
 30أنظر املناقشة يف “معتز أبو رمان وعيل السنيد يتحدثان عن استقاالت النواب” ،جريدة رؤيا نيوز 21 ،ديسمرب https://www.youtube.com/< ،2014
.>watch?v=ZNUTvPPRkDU
“ 31استطالع الرأي العام العريب حول التحالف الدويل ضد تنظيم داعش” ،املركز العريب للبحوث والدراسات ،نوفمرب http://www.dohainstitute.net/< ،2014
.>file/Get/58a11c25-0f08-4cb5-9dda-fd65054eb5e3.pdf
 32هيو نايلور ،”Jordan Pilot Purportedly Interviewed by Islamic State“ ،واشنطن بوست 30 ،ديسمرب http://www.washingtonpost.com/< ،2014
.>world/islamic-state-media-captured-jordan-pilot-shot-down-over-syria/2014/12/30/45186ec2-ce82-41f5-a216-28252adca457_story.tml
األردن الحصين :تشغيل
األموال لتفعيل األعمال
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نحو حوكمة فضىل
بــدا معظ ـ ُم الذيــن أجرينــا معهــم املقابــات متشــامئني حــول
احتــال إجــراء املزيــد مــن اإلصالحــات ،مؤكديــن عــى
ِ
مخــاوف األردن األمنيــ ِة واالقتصاديــة بــدالً
االلتفــات إىل
مــن ذلــك .وعـ َّـر عــن هــذا التوجــه أح ـ ُد املســؤولني ،وهــو
بغضــب“ :اكتفــوا واقبلــوا
معــارض ســابقاً ،قائــاً
صحفــي
ٍ
ٌ
ٌ
باإلصالحــات السياســية التــي حدثــت” ،يف اشــار ٍة منــه إىل
التعديـ ِ
ـات الدســتورية املتفــق عليهــا يف األشــهر التــي أعقبــت
تحقيــق
االحتجاجــات األوليــة .وأردف قائــاً“ :نحــن نحــاول
َ
33
ٍ
معقــد للغايــة!”.
التــوازنِ لوضــعٍ
ومــع ذلــك ،منــح تعديـ ٌـل دســتوري جديــد ،وتـ َّم تقدميــه عــى
عجــلٍ إىل الربملــان يف أواخــر شــهر أغســطس ،امللــك الســلط َة
القانونيــة الكاملــة لتعيــن رئيــس هيئــة األركان املشــركة
ومديــر دائــرة املخابــرات العامــة ،وذلــك مــن دون العــودة
إىل الربملــان املنتخــب مــن أجــل املشــورة أو املوافقــة إىل
حــد مــا .وزعــم رئيــس الــوزراء عبــد اللــه النســور ومعلّقــون
آخــرون أ ّن هــذه الخطــوة كانــت رضوريــة “لعــزل” املناصــب
الحساســة عــن املشــاعر الشــعبوية قبــل إج ـراء املزيــد مــن
التمكــن لألحـزاب السياســية والربملــان 34.وبــرف النظــر عــن
أي اعتبــارات ،مــن شــأن هــذا التعديــل أن يزيــد الســلط َة
املبــارشة للقــر ليــس إال ،بينــا يســعى امللــك حثيث ـاً أيض ـاً
إلعــاد ِة تنشــيط وزارة الدفــاع وتوســيعها ،األمــر الــذي يوفّــر
بــدوره منصب ـاً آخ ـرا ً يُعيّنــه امللــك .باإلضافــة إىل ذلــك ،يربــط
هــذا التعديــل بشــكلٍ وثيــق بــن امللــك وترصفــات املعيّنــن
السياســيني ،مــا يجعــل مــن الصعــب تبــادل اللــوم يف حــال
35
حــدوث فضيحــة.
يبــدو أنــه مــن غــر املحتمــل حــدوث إصــا ٍح ســيايس واســع
نفســها عــى
النطــاق طاملــا أ ّن النخبــة الحاكمــة يف األردن تــرى َ

أنهــا تديــن بالفضــل لحلفائِهــا األجانــب أكــر مــن شــعبها.
وهنــاك عــد ٌد قليــل مــن عالمـ ِ
ـات التقــدم ،ومــن غــر الواضــح
مــن أيــن ســيأيت الضغــط مــن أجــل املزيــد مــن التغيــر
ِ
حــركات
الســيايس .وكــا ذكرنــا ســابقاً ،فــإ ّن الكثــر مــن
املعارضــة ،التــي ســبق لهــا أن فرضــت حــدوث بعــض التنازالت
ـي  ،2012-2011تعــاين مــن انقسـ ٍ
ـامات داخليــة ،ومتيــل
يف عامـ ْ
إىل الخضــو ِع بســبب شــبح األحــداث الداميــة يف ســوريا ،أو
اب عديــد ٍة صغــرة متنافســة،
أنهــا تعرضــت للتجزئــة إىل أحـز ٍ
ويرجــع ذلــك جزئيــاً إىل القوانــن االنتخابيــة الحاليــة .إال أ ّن
واشــنطن مل تتوقــف عــن الرتويــج إىل الدميقراطيــة ،األمــر
الــذي مل يكــن أبــدا ً عــى أجنــدة حلفــاء األردن الرئيســيني يف
التفاوض
منطقــة الخليــج .تُفضّ ــل الحكومـ ُة اإلرسائيليــة كذلــك
َ
مــع امللــك ومــع عــد ٍد محــدو ٍد مــن النخبـ ِة الحاكمــة بــدالً مــن
طيــف واســع مــن املجتمـعِ األردين ،علـاً بــأن قسـاً كبـرا ً من
هــذا املجتمــع عــارض بشــدة أي تعــاونٍ معهــا.
ومــع ذلــك ،حتــى املشــاركني يف اجتــاع املائــدة املســتديرة
مبركــز الدراســات االســراتيجية ،املذكــور آنفــاً ،أشــاروا إىل
“فقــدانٍ خط ـرٍ للثقــة بــن الدولــة والشــارع” ،وهــي حال ـ ٌة
تفاقمــت بفعــل مشــاركة األردن يف الحــرب ضــ َّد الدولــ ِة
اإلســامية 36.فــإذا كانــت النخبــ ُة الحاكمــة يف البــا ِد عازمــ ًة
حقــاً عــى تقليــلِ املخاطــر التــي تهــ ّدد األردن مــن قبــل
الدولــ ِة اإلســامية  ،بالتــايل يجــب عليهــا أن تتخــى عــن
توقعاتهــا بــأ ّن املواطنــن ســيتم تصنيفهــم وفقـاً ملعيــار مفهــوم
الــوالء واالنتــاء ،أي مبعنــى الــوالء املطلــق ،وأن تســمح ببعــض
الفــرص الحقيقيــة ملشــاركتهم يف الحكومــة وتوجيــه النقــد
لهــا ،بــدالً مــن مجــرد ترديــد الشــعارات الوهميــة عــن أهميــة
القيــام بذلــك 37.ومــن شــأن هــذا النهــج أن يــؤدي إىل زيــادة
صمــود النظــام الســيايس األردين ومرونتــه .وعــى النقيــض مــن
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 33وزير سابق لشؤون اإلعالم واالتصال ،مقابلة مع املؤلفنيّ ،
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ذلــك ،فــإ ّن تركيــز املزيـ ِـد مــن الســلط ِة يف يـ ِـد امللــك يجعــل
أي مكــروه.
ـاب امللـ َـك ُ
البــا َد أكــر ُعرضــة للمخاطــر ،إذا مــا أصـ َ
ِ
ببعــض
ال بــد ألولئــك الحلفــاء الذيــن ال يزالــون يتمســكون
الدعــم الخطــايب للتحــول الدميقراطــي يف الــرق األوســط -
وال ســيام الواليــات املتحــدة واالتحــاد األورويب  -أن يشــجعوا
عــى إدخــا ِل إصالحـ ٍ
ـات صغــرة لكنهــا ملموســة ،ســاعني بذلــك
عــى غلــب حلفائهــم  -وتحديــدا ً يف منطق ـ ِة الخليــج -الذيــن
ينظــرون إىل أي انفتــا ٍح دميقراطــي كمدخــلٍ يــؤدي إىل زعزعــة
االســتقرار .وينبغــي أن تشــمل هــذه اإلج ـراءات العمليــة مــا
يــي:
•توفــر دور أكــر للحكومــات البلدية املنتَخبــة .وهذا
ِ
للمجالــس اإلقليميــة بالدفــاع
مــن شــأنه الســاح
عــن قضايــا مجتمعاتهــم ،والعمــل عــى ضــان أن
تســمع مراكــز الســلطة املظــامل الرئيســية ،وتقليــل
إحســاس املواطنــن ببعدهــم عــن شــؤون الدولــة.
يتطلــب هــذا األمــر إعطــاء األولويــة ملــروع
قانــون الالمركزيــة ومــروع قانــون املجالــس عــى
مســتوى املحافظــات ،وفقــاً لألجنــدة الترشيعيــة
املحــددة ملكيــاً 38.ويجــب عــى الحكومــ ِة أيضــاً
أن تســعى إليجــاد أســاليب مــن الالمركزيــة أكــر
إبداع ـاً ،عــى ســبيل املثــال مــن خــال نقــل بعــض
الــوزارات الحكوميــة الرئيســية إىل املناطــق النائيــة،
بــدالً مــن تركيــز كافـ ِة الدوائــر الحكوميــة (وآثارهــا
االقتصاديــة مــن الدرجــة الثانيــة) يف العاصمــة.
•تخفيــف القيــو ِد املفروضــة عــى الصحاف ـ ِة الــواردة
يف قانــون الصحافــة واملطبوعــات يف البــاد،
ومنــع األجهــزة األمنيــة مــن مضايقــة الصحفيــن.
فاالســتمرار يف فــرض الرقابــ ِة عــى املعارضــة لــن
يجعلهــا تختفــي ،ولكــ َّن ذلــك ســيزيد مــن ُعزلــ ِة
القــر واألجهــز ِة األمنيــة عــن معرفــ ِة مخــاوف
الشــعب وهمومــه.
ِ

ثقــة الشــعب يف الحكومــة .إذ إ ّن الشــعب يحتــاج
إىل رؤيــة نتائــج ملموســة لقضايــا معينــة .فامللكيــة
ينبغــي أن تقــو َد بالقــدوة ،ومتثّــل مراجعــة قضيــة
أرايض الدولــة املســجلة باســم امللــك ،التــي جــرى
ٍ
وقــت الحــقٍ إلقامــة مشــاريع
إفرازهــا كقطــعٍ يف
ِ
للخــاف بــن
تنمويــة متنوعــة ،النقطــ َة األساســية
مجتمعــات أهــل الضفــ ِة الرشقيــة يف البــاد.
•زيــادة الشــفافية بشــأن كيفيــة تخصيــص األمــوال
للديــوان امللــي والجيــش وأجهــزة االســتخبارات،
ِ
الضبــاط
حيــث يُنظــر يف كثــرٍ مــن األحيــان إىل
ومســؤويل األمــن عــى أنّهــم يســتنزفون األمــوال.
ويتعــن عــى حلفــاء األردن الذيــن يقدمــون لــه
املســاعدات العســكرية واألمنيــة ،وعــى رأســها
الواليــات املتحــدة ،اإلعــان عــن الكيفيــة التــي يتــم
بهــا توزيــع أمــوال املســاعدات التــي يقدمونهــا ]
عــى الجهــات املســتفيدة[ وأوجــه رصفهــا.
•إعــادة النظــر يف قانــون االنتخــاب ،الــذي يعتمــد
عــى الصــوت الواحــد ،غــر القابــل للتحويــل ،والذي
ـح الزمـ ًة ضعيفــة مــن كــرة تكـراره.
يبــدو أنّــه أصبـ َ
تشــمل املراجعــ ُة
َ
ففــي الحــ ِّد األدىن ،ينبغــي أن
مضاعفــ َة عــد ِد التمثيــل النســبي يف الربملــان.
وبع ـ ٍن حــذر ٍة ترنــو إىل املــدى البعيــد ،يجــب عــى
الحكوم ـ ِة أن تعمـ َـل عــى تســوية مســأل ِة التمثيــل
النســبي مقابــل التمثيــل العشــائري ،وذلــك مــن
ِ
ملجلــس
خــال استكشــاف منــاذج سياســية ت ُتيــح
ـدرج بتطبيــق التمثيــل النســبي ،بينــا
النـ ِ
ـواب التـ َ
ـس األعيــانِ تحقيـ َـق متثيــلٍ أكــر رمزيــة
يؤ ِّمــن مجلـ ُ
ملناطــق رئيســية.

•توســيع الدعــم الســيايس واملــايل لهيئــة مكافحــة
الفســاد األردنيــة ،والســاح لهــا مبكافح ـ ِة الفســاد
بشــكلٍ مطّــرد عــر متابعــ ِة الحــاالت املنظــورة
لديهــا بشــكلٍ منهجــي ،مــا يســاهم يف تحســن
عمن 3 ،سبتمرب .2014
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دعم األردن
حتــى لــو كان حلفــا ُء األردن غــر مســتعدين للمخاطــرة
باســتخدام املســاعدات الخارجيــة لتشــجيع اإلصــاح الســيايس
يف اململكــة ،فــإ ّن جميـ َع األطـر ِ
اف تبــدو محبطـ ًة مــن األهداف
واآلليــات الحاليــة لتقديــم املســاعدات .ففــي املقابــات التــي
أجريناهــا ،كان املســؤولون األردنيــون يؤكّــدون عمومــاً أ ّن
الدع ـ َم الــدويل ،نظ ـرا ً للعــبء الــذي ميثلــه وجــود الالجئــن
الســوريني واإلنفــاق الدفاعــي الــروري ،مل يكــن كافي ـاً وغــر
موج ـ ٍه للـ ِ
ـرف بالشــكل الســليم ،وكث ـرا ً مــا اســتفادت منــه
الهيئــات والــركات واملنظــات غــر الحكوميــة الغربيــة
بعض
املكلفــة بتنفيــذ املشــاريع 39.ومــن ناحيـ ٍة أخــرى ،أعربــوا َ
املســؤولون األجانــب عــن ســخطهم مــن جـراء قيــام نظرائهــم
ِ
وصــف التحديــات التــي تواجههــا
األردنيــن باملبالغــة يف
بالدهــم ،وذلــك النتــزاع املزيــد مــن األمــوال مــن املجتمــع
الــدويل ،متذرعــن بهــذه “الريــوع” االســراتيجية لاللتفــاف
عــى إج ـراء إصالحـ ٍ
ـات جوهري ـ ٍة مطلوبــة يف اإلنفــاق العــام
40
أو يف االقتصــاد.
ـئ بالــرورة .مــن املؤكــد أنــه ال
ال أحــد مــن الطرفــن خاطـ ٌ
بــد للــدول الغربيــة ودول الخليــج أن تتحـ ّرك الســتقبال أعــدادا ً
كبــرة مــن الالجئــن الســوريني كإجـرا ٍء للتضامــن مــع البلــدان
املضيفــة وامل ُثقلـ ِة باألعبــاء ،عــى األقــل لبلــوغ مســتوى أعــداد
الالجئــن الذيــن اســتوعبتهم أملانيــا أو الســويد ،واللتــن التزمتــا
باســتضافة حــوايل  80,000الجــئ و 60,000الجــئ ،عــى
ظــل حلفــا ُء األردن غــر راغبــن يف القيــام
التــوايل .وإذا مــا َّ
بذلــك ،فينبغــي عليهــم حينئـ ٍـذ توقّــع حــدوث قــد ٍر معقــو ٍل
مــن عــدم الكفــاءة والفســاد ،كتكلفــة االعتــا ِد عــى ٍ
بلــد
فقــر املــوارد نســبياً مثــل األردن للتعامــل مــع هــذه املشــكلة.
ويف الوقــت نفســه ،يجــب عــى الحكوم ـ ِة األردنيــة أن تعلــم
أنــه طاملــا اســتمرت أزمــة الالجئــن الســوريني ،فــإ ّن التأخــر

أو التبايــن يف تجهيــز أمــوال املانحــن وتخصيصهــا ســوف
يســتدعي زيــاد ًة يف التدقيــق.
ومــع أخــذ هــذا يف االعتبــار ،فــإن كالً مــن اململكــة وحلفائهــا
َ
أمــوال
االســراتيجيني لديهــم مصلحــ ٌة واضحــة يف ضــان أ ّن
املســاعدات املســتقبلية تســاعد عــى تعزيــز املؤسســات
األردنيــة واالقتصــاد األردين بشــكل أســايس عــى املــدى
الطويــل .إ ّن الهبــة الســخية ،التــي اتفقــت دول مجلــس
التعــاون الخليجــي يف العــام  2012عــى تقدميهــا ،ميكــن أن
تكــون مبثابــة منــوذ ٍج يف هــذا الصــدد ،إذ إنهــا تقــ ّدم مبلــغ
ٍ
ســنوات للمســاعدة يف
 3,75مليــار دوالر عــى مــدى عــدة
توســيع البنيــة التحتيــة وتجديدهــا ،كالطــرق واملــدارس
41
واملستشــفيات وشــبكات امليــاه ،وغريهــا.
ويجــب عــى الواليــات املتحــدة أن تتخــذ نهج ـاً مامث ـاً عنــد
تجديــد مذكــر َة التفاهــمِ بينهــا وبــن اململك ـ ِة لـــ  5ســنوات
أخــرى .ويف حــن أ ّن مــن املقــرر أن تبلــغ املســاعدات األمريكية
مليــار دوالر ســنوياً ،ينبغــي تخصيــص املزيــد مــن هــذه
ـرف عــى اســتثامر ٍ
املبالــغ املنتظمــة واملحــددة املواعيــد للـ ِ
ات
منتجــة يف البنيــة التحتيــة االقتصاديــة يف األردن .وإذا مــا
طالبــت الحكومــة األردنيــة بالحصــو ِل عــى أمــوا ٍل إضافيــة،
فينبغــي أن تُخصــص هــذه املبالــغ لتنفيــذ مشــاريعٍ مــن شــأنها
أن تُحــدثَ تغيـرا ً يف بُنيــة االقتصــاد ،ال ســيام مشــاريع الطاقــة،
كبنــاء محطـ ٍة للطاقــة النوويــة تدخــل الخدمــة بحلــول العــام
42
 ،2019أو استكشــاف احتياطيــات الصخــر الزيتــي.
يحقــق الكثــر إذا
تدفــق األمــوال االســتثامرية لــن
إال أ ّن
ّ
َ
أعاقتهــا عــدم كفــاءة البريوقراطيــة األردنيــة وقدرتهــا .فعــى
ِ
نصــف الهبــة الخليجيــة
ســبيل املثــال ،مل يتــم رصف حــوايل

 39مسؤول رفيع املستوى يف وزارة التخطيط ،مقابلة.
عمن 3 ،سبتمرب  .2014ويتجسد هذا االنقسام أيضاً يف تعداد الالجئني السوريني يف البالد  -حيث يشري املسؤولون
 40دبلومايس غريب ،مقابلة مع املؤلفنيّ ،
األردنيون إىل نحو  1,5إىل  2مليون من السوريني يف البالد ،يف حني يشري معظم املراقبني الخارجيني إىل العدد الرسمي البالغ حوايل  620,000الجئ سوري
مسجل.
 41يف البداية تم التعهد بتقديم  5مليار دوالر ،مقسمة بني الكويت واململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة وقطر .ولكن قطر مل تقدم حتى
اآلن أي أموال من الجزء الذي تعهدت به وهو  1,25مليار دوالر.
 42ملعرفة املزيد عن الطموحات النووية يف األردن والصعوبات فيها ،راجع نيكوالس سييل ،”The Battle Over Nuclear Jordan“ :ميدل إيست ريبورت
( 271خريف .>http://www.merip.org/mer/mer271/battle-over-nuclear-jordan< ،)2014
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للعــام  2014ألن وزارة التخطيــط والتعــاون الــدويل ،املثقلــة
باألعبــاء ،مل تســتطع تجهيــز مــا يكفــي مــن طلبــات تســتوعب
املبلــغ 43.وعليــه ،فــإن بنــاء القــدرات ســيكون مجــاالً رئيســياً،
حيــث ميكــن لتدريــب تدعمــه الواليــات املتحــدة ورمبــا
االتحــاد األورويب تكملـ َة الدعــم املــايل املقــدم مــن دول مجلس
التعــاون الخليجــي ،لضــان أن االقتصــاد األردين يســتفيد مــن
ذلــك برسعــة وأن البريوقراطيــن األردنيــن يكتســبون الخــرة
الالزمــة 44.ال بــد لــوكاالت املعونــة األجنبيــة أن تعهــد بــإدارة
املشــاريع وتنفيذهــا للــركات واملنظــات غــر الحكوميــة
املحليــة ،حيثــا كان ذلــك ممكنــاً .فالرشاكــة القامئــة بــن
املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن مــع
رشكــة أيــرس جــارد ( ،)IrisGuardالتــي تتخــذ مــن األردن
مق ـرا ً لهــا ،ومــع بنــك القاهــرة عــان ،لتســهيل عمليــة رصف
الدفعــات النقديــة ،تُعتــر منوذجــاً جيــدا ً يُحتــذى بــه .كــا
يجــب عــى املســؤولني يف وزارة التخطيــط والتعــاون الــدويل
املطالبــة مبثــل هــذه الــروط عنــد التفــاوض عــى اتفاقيــات
املســاعدات الخارجيــة.
مــن جانبهــا ،ينبغــي عــى الحكومــة األردنيــة أن تعمــل عــى
زيــادة الشــفافية يف التفــاوض وتقديــم املســاعدات ،مــا
ســيؤدي إىل تعزيــز ثقــة الشــعب بــأ ّن مشــاري َع التنميـ ِة ودعــم

امليزانيــة تُســهم يف تحســن حياتهــم اليوميــة ،وأنــه ال يتــم
اســتنزاف األمــوا ِل بســبب الفســاد أو املصالــح الخاصــة .وأشــار
عــد ٌد ممــن أجريــت معهــم املقابــات أيضـاً إىل أهميــة وجــود
“مجلــس تنفيــذي للتخطيـ ٍ
ـط” ،مــن شــأنه أن يقــوم بتوجيــه
االســتثامرات اإلمنائيــة وترسيعهــا بشــكلٍ اس ـراتيجي ،مبعــز ٍل
عــن العمليــة اليوميــة لجمـعِ األمــوال وضغــوط االمتثــال مــن
45
قبــل وزارة التخطيــط والتعــاون الــدويل.
أمــا بالنســبة إلرسائيــل ،ففــي حــن أنــه مــن غــر املرجــح أن
ٍ
ـاعدات اقتصادي ـ ٍة مبــارشة ،إال أنــه
تقــوم بتزويــد األردن مبسـ
ال بــد إلدارة نتنياهــو توســيع دعمهــا للمملكــة مبــا يتجــاوز
الســام
خدمــة األمــن والتنســيق .وبينــا ت ُظهــر عمليــة
ِ
اإلرسائيلية-الفلســطينية املتعــرة القليـ َـل مــن عالمـ ِ
ـات التقــدم،
يجــب عــى املســؤولني اإلرسائيليــن األخــذ يف عــن االعتبــار
اآلثــار غــر املبــارشة ألفعالهــا يف غــزة أو القــدس أو يف الضفــة
الغربيــة ،وخاصــة نظــرا ً للتوتــر األردين-اإلرسائيــي املتصاعــد
يف األشــهر األخــرة 46.وإذا اســتطاعت إرسائيــل تســوية مســألة
إمــدادات الغــاز الطبيعــي إىل اململكــة يف نهايــة املطــاف ،فإنــه
ينبغــي عليهــا أيضـاً التنســيق بهــدو ٍء مــع األردن لتوفــر ميــا ٍه
إضافيـ ٍة بأســعا ٍر تفضيليــة مالمئــة ،يف حــال وجــود فائـ ٍ
ـض مــن
47
املياه املحالة لديها.

 ،“Al Rai’s Qadamani on Gulf Cooperation Council’s Grant to Jordan” 43ذا جوردن تاميز 1 ،ديسمرب http://vista.sahafi.jo/art.< ،2014
.>php?id=10edc5f008439d1fd4da428e566d31023bdc7af4
 44ذكرت تقارير مستقلة ومسؤولون من وزارة التخطيط أنه قد جرى تعليق تنفيذ هبة دول مجلس التعاون الخليجي بسب نقص القدرات البريوقراطية.
مسؤول رفيع املستوى يف وزارة التخطيط ،مقابلة؛ نرسين بركات (وزيرة التنمية االجتامعية سابقاً والرشيك املؤسس لرشكة ،)To Excel Consulting
عمن 31 ،أغسطس .2014
ّ
عمن 3 ،سبتمرب 2014؛ مسؤول رفيع املستوى يف وزارة التخطيط  ،مقابلة مع املؤلفني.
 45مسؤول رفيع املستوى يف بنك يف عامن ،مقابلة مع املؤلفنيّ ،
 464أكيفا إلدر ،”Israel Should Protect ‘Old Front’ with Jordan“ ،املونيتور 27 ،أكتوبر http://www.al-monitor.com/pulse/ru/origi�< ،2014
.>nals/2014/10/jordan-israel-peace-anniversary-stability-yaalon-netanyahu.html
 47عملت محطات تحلية املياه يف إرسائيل بنسبة  70باملئة فقط من طاقتها يف العام  2014بعد سنوات من هطول األمطار بشكل ٍ
كاف ،راجع أيف بار-
إييل “ ،”With Rainfall Aplenty, Israel to Rely Less on Expensive Desalinated Water this Yearهآرتس 3 ،يناير ،2014
<.>http://www.haaretz.com/news/national/.premium-1.566863
األردن الحصين :تشغيل
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مكسب وليس عبئاً
الالجئون:
ٌ
مــع عــدم وجــود نهايـ ٍة قريبـ ٍة يف األفــق للـراع الســوري الــذي
طــال أمــده ،يغــدو مــن الواضــح بشــكلٍ متزايـ ٍـد أ ّن الغالبي ـ َة
العظمــى مــن الالجئــن ،الذيــن يقيمــون اآلن يف األردن نتيج ـ ًة
لذلــك ،ســيظلون عــى حالهــم لفــرة ممتــدة .ومــن الواضــح أن
هــذا الوضــع ال يــروق للعديــد مــن املســؤولني األردنيــن ،نظـرا ً
لتصاعــد التوتــر بــن الالجئــن واملجتمعــات التــي تســتضيفهم
بســبب املنافس ـ ِة املتزايــدة عــى فـ ِ
ـرص العمــل وزيــاد ِة أســعار
الســكن والغــذاء ،ناهيــك عــن النقـ ِ
ـص الحــاد يف امليــاه .وقــد
أظهــرت اســتطالعاتٌ أجراهــا مركــز الدراســات االسـراتيجية أ ّن
هنــاك تأييــدا ً شــعبياً متناميــاً إلغــاق حــدود األردن يف وجــه
الالجئــن (راجــع الرســم البيــاين  ،)5األمــر الــذي عــى األرجــح
ش ـ َّجع الحكوم ـ َة عــى القيــام بهــذه الخطــوة يف وقـ ٍ
ـت مبك ـ ٍر
48
رصح وزيـ ُر الخارجية نارص
مــن شــهر أكتوبــر .ويف  28أكتوبــرَّ ،
بلغــت ح َّدهــا األقــى”،
جــودة بشــكلٍ واضــ ٍح أ ّن “قدراتِنــا
ْ
49
متحدث ـاً يف مؤمتــر دويل حــول أزمــة الالجئــن الســورية.
ـح
وكــا أرشنــا ســابقاً ،فــإ ّن املجتمــع الــدويل لديــه التـزا ٌم واضـ ٌ
“مــاص الصدمــات” بالنســبة
لدعــم األردن لتأديتــه دور
ّ
الســتيعاب الالجئــن ،كــا ذكَّ ـ َر امللــك عبــد اللــه الحضــور يف
اجتــاع شــهر ســبتمرب  2014الــذي عقدتــه الجمعيــة العامــة
لألمــم املتحــدة 50.ومــع ذلــك ،فالحكومــة األردنيــة أيضـاً لديهــا
واجــب لتنســيق أنشــط ِة الدعــم داخــل اململكــة ،وذلــك
ٌ
لضــان وصــول األمــوال ورصفهــا بصــور ٍة مالمئــة وكذلــك
لتقديــم املســاعدة للمجتمعــات املحليــة املضيفــة لالجئــن.
لقــد أبــدى العاملــون يف مجــال تقديــم املســاعدات والربملانيون
األردنيــون عــى حـ ٍـد ســواء دهشــتهم مــن حقيقــة أن األردن

ليــس لديــه منصبــاً مبســتوى وزيــر يضطلــع مبســؤولية
شــؤون الالجئــن ،عــى الرغــم مــن تاريــخ البــاد الطويــل يف
اســتضافة الالجئــن 51.وهــذا أم ـ ٌر مفهــو ُم إىل حـ ٍـد مــا ،نظ ـرا ً
لحساســية املجتمــع األردين مــن إضفــاء الطابــع الرســمي عــى
وض ـعِ الالجئــن .ومــع ذلــك ،يتعــن عــى الحكومــة األردنيــة
اســتحداث منصب ـاً ملســؤو ٍل عــى مســتوى وزاري مــن شــأنه
أن يكــون نقطــة االتصــال الرئيســية للــوكاالت اإلنســانية،
التــي تقــوم بالتنســيق مــع العديــد مــن الهيئــات الحكوميــة،
كــوزارات الشــؤون الخارجيــة والداخليــة والتخطيــط ،وكذلــك
دائــرة املخاب ـرات العامــة.
ينبغــي عــى املســؤولني أيض ـاً إتاحــة الفرصــة للبنــك الــدويل
إلجـراء تقييــمٍ لآلثــار االقتصاديــة واالجتامعيــة لوجــود الالجئني
الســوريني ،مامثــلٍ للتقييــم الــذي ت ـ َّم يف لبنــان .ويف حــن أن
الحكومــة قــد تكــون حــذر ًة مــن أن تحليـاً كهــذا سـيُظْ ِه ُر أ ّن
ّللجئــن الســوريني تأثـرا ً إيجابيـاً عــى االقتصــاد األردين ،فــإ ّن
إجـرا َء تقييــمٍ موضوعــي قــد يُــؤدي إىل تقليــلِ الخالفــات حــول
مســتوى احتياجــات الحكومــة .كــا أن مــن شــأن تحليــلٍ
متعمــقٍ أن يســاع َد الحكومــ َة يف توزيــعِ املســاعدات عــى
املجتمعـ ِ
ـات املحلي ـ ِة املتــرر ِة بصــور ٍة ف ّعالــة.
وأخــرا ً ،لــو أننــا فكرنــا أكــر قليــاً خــارج املألــوف ،ســرى
أنــه مــن مصلحــة الحكومــ ِة األردنيــة والــدو ِل املانحــة
عــى حــد ســواء البــدء يف النظــر إىل املســاهامت املحتملــة
ّللجئــن الســوريني كفرصـ ٍة إمنائيــة ،بــدالً مــن التعامــل معهــم
بصفتهــم عبئــاً أو تهديــدا ً أمنيــاً .ويف حــن أن وجو َدهــم
يفاقــم املشــاكل االقتصاديــة يف األردن ،إال أ ّن هــذا الوجــود

“ 48استطالع للرأي العام” ،مركز الدراسات االسرتاتيجية.
Speech by Minister of Foreign Affairs & Expatriates Affairs His Excellency Nasser Judeh at the International Conference“ 49
 ،”’Syrian Refugee Situation—Supporting Stability in the Region‘ onسفارة اململكة األردنية الهاشمية ،واشنطن العاصمة 28 ،أكتوبر ،2014
<http://jordanembassyus.org/news/speech-minister-foreign-affairs-expatriates-affairs-his-excellency-nasser-judeh-international
“Remarks by his majesty King Abdullah II at the Summit on Threats to International Peace and Security caused by Terrorist 50
“” ،Acts - United Nations Security Councilالديوان املليك الهاشمي 24 ،سبتمرب http://kingabdullah.jo/index.php/en_US/speech�< ،2014
.>es/view/id/545/videoDisplay/0.html
عمن 4 ،سبتمرب 2014؛ وفاء بني مصطفى (نائب يف
 51أندرو هاربر (رئيس بعثة املفوضية السامية لشؤون الالجئني يف األردن) ،مقابلة مع املؤلفنيّ ،
عمن 4 ،سبتمرب .2014
الربملان األردين عن محافظة جرش) ،مقابلة مع املؤلفنيّ ،
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ليــس الســبب وراءهــا 52.مــن الواضــح أن الالجئــن الســوريني
يريــدون العمــل ،ســواء لتكملــ ِة الدعــم األســايس املتناقــص
الــذي تقدمــه إليهــم املفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئــن
وبرنامــج األغذيــة العاملــي ،أو الدخــار مــا قــد يكســبونه مــن
مــا ٍل للمســتقبل ،أو الســتعاد ِة إحساســهم بالكرامــة مــن جـراء
توليهــم إعالــة أنفســهم بأنفســهم ،بــدالً مــن االعتــاد عــى
ِ
الهبــات بشــكلٍ حــري.

ال بــ ّد لــوزار ِة العمــل يف األردن أن تضــ َع توصيــ َة منظمــ ِة
تصاريــح عمــلٍ
ملنــح
العمــل الدوليــة موضــ َع التنفيــذ
َ
َ
ٍ
قطاعــات محــددة ،كالتصنيــع الــذي يتطلــب
للســوريني يف
مهــار ٍ
ات منخفضــة ،أو الزراعــة ،أو أعــال البنــاء ،حيــث عــى
ســتقل النظــرة إليهــم بأنهــم يتنافســون مبــارش ًة
ُّ
األرجــح
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ِ
الدخــل
َ
الوظائــف املرغوبــة .ومبــا أ ّن
مــع األردنيــن عــى
ـيحصل عليــه هــؤالء العــال ومصاريـ َـف االسـ ِ
ـتهالك
الــذي سـ ُ

مــن جانبهــم (باإلضافــة إىل املســتثمرين الســوريني) ســيوجد
نشــاطاً اقتصاديــاً جديــدا ً ،ال بــد مــن طــرح منــ ِح تصاريــح
العمــل باعتبارهــا مك ِّملــ ًة  -ال منا ِفســ ًة  -ملجمــلِ الجهــو ِد
الراميــة إىل توســيعِ ِ
فــرص العمــل .إن الســوريني ســيدخلون
اقتصــاد البــاد غــر الرســمي ال محالــ ًة  ،ال ســيام مــع تعــرِ
التمويــل املقــدم مــن مانحــي الهبــات النقديــة واملســاعدات
الغذائيــة .إال أ ّن إضفــاء الطابــعِ الرســمي عــى مشــاركتهم
سـ ُيمكّن الحكومـ َة األردنيــة مــن متابعـ ِة الوضـعِ بشــكلٍ أفضل
ـام العمــل يف البــاد بشــكلٍ عــام .مــن شــأن
مــع تعزيــز نظـ ِ
هــذه الربامــج أن تعمــل أيض ـاً عــى تحويــل بعــض الالجئــن
بعيــدا ً عــن الحــدو ِد الســورية بطريقـ ٍة منظمــة ،مــا ســيقلّل
مــن املخــاوف األمنيــة للحكومــة األردنيــة يف هــذا الصــدد.
وســيكون مــن شــأن ذلــك أيضـاً توفــر فرصـاً تنمويــة واضحــة
للمحافظــات البعيــدة عــن الحــدود.

 52عىل سبيل املثال ،حتى قبل أزمة الالجئني كان االقتصاد يف األردن يشغّل نحو  400,000عامل مرصي ،فضالً عن عرشات اآلالف من اإلندونيسيني
والبنغاليني يف مصانع النسيج يف البالد (مبا يف ذلك املناطق الصناعية) عىل الرغم من ارتفاع معدل البطالة.
 53سامل العجلوين وماري قعوار،”The Impact of the Syrian Refugee Crisis on the Labour Market in Jordan: A Preliminary Analysis“ ،
منظمة العمل الدولية 30 ،أبريل http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/< ،2014
.>wcms_242021.pdf
األردن الحصين :تشغيل
األموال لتفعيل األعمال

15

التأكيد عىل االقتصاد
يف نهايــة املطــاف ،ال يســعنا التشــديد مبــا فيــه الكفايــة عــى
أ ّن مــا يخشــاه ُ
امللــك وكبــا ُر املســؤولني األردنيــن حقــاً هــو
مواجهــة تهديــد مــن متطرفــن مــن ط ـراز الدولــة اإلســامية،
فعندئـ ٍـذ يجــب أن تــأيت عــى رأس أولوياتهــم مســألة تطويــر
االقتصــاد وجعلــه أكــر شــمولي ًة واســتيعاباً .وينبغــي عليهــم
اغتنــام فرص ـ ِة الحص ـ ِة الســوقية املتضائلــة لج ـران األردن يف
املنطقــة ،الذيــن تعــاين بالدهــم مــن الرصاعــات ،وال ســيام يف
مجــا ْيل التصنيــع والســياحة ،مــن أجــل تعزيــز النمــو داخــل
األردن .فقبــل عــدة أســابيع عــى اإلعــان عــن ش ـ ِّن رضبـ ٍ
ـات
ٌ
مســؤول رفيــ ُع املســتوى يف املركــز
جويــ ٍة يف ســوريا  ،شــد َّد
الوطنــي لألمــن وإدارة األزمــات يف األردن أمــام املؤلفــن عــى
أنّــه “ال ميكــن هــزم الدولــة اإلســامية عســكرياً  -بــل يجــب
تدمــر الدعــم الشــعبي الــذي تحظــى به...فاملســألة ليســت
الدولــة اإلســامية ،بــل كيفيــة مواجهــة الجبهــة الداخليــة...
فــإذا مل نقــم ببنــا ِء مجتمعنــا ،وإذا مل يكــن لدينــا مــا يكفــي
مــن االســتثامر االجتامعــي واالقتصــادي ،بالتــايل مهــا قد ّمنــا
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يف مجــا ِل الدفــاع ل ـ ْن يكــو َن كافي ـاً”.
ويف حــن أن َ
امللــك قــد أشــار إىل أ ّن االقتصــا ِد هــو مشــكلة
البــاد العظمــى يف املــايض ،إال أ ّن املخــاوف االقتصاديــة املزمنــة
مل ت ُــ ْر أبــدا ً اســتجاب ًة مامثلــة يف زخمهــا كالحملــة الحاليــة
ـاح االقتصــادي
ض ـ َّد الدولــة اإلســامية .ومــن املؤكّــد أ ّن اإلصـ َ
يتطلّــب طبقـ ٍ
ـات مــن السياســات واالسـراتيجيات واملفاوضــات
عــى املــدى الطويــل ،عوضــاً عــن القيــام بإصــدار أوامــ ٍر
ٍ
أهــداف مســتعجلة وواضحــة .إ ّن إيجــاد وســيل ٍة
وتحديــد
مــا لتوفــر “عمــلٍ مقبــو ٍل” لألردنيــن العاطلــن عــن العمــل
عــدم املســاواة اإلقليميــة
وتقليــص الفــوارق الناجمــة عــن ِ
سيســاهم بشــكلٍ أفضــل يف معالجـ ِة جــذو ِر التطـ ِ
ـرف العنيــف
مــن أي عــد ٍد مــن االعتقــاالت التعســفية أو الرضبــات الجويــة.
وتشــر التقاريــر إىل أ ّن الدولــ َة اإلســامية ت ُغــري الفقــرا َء

األردنيــن بإعطائهــم رواتــب تبلــغ  1000دوالر شــهرياً ،غــر أ ّن
مــن يلتحقــون بالجامعـ ِ
ـات املتطرفــة مــا زالــوا يفعلــون ذلــك
بأغلبيـ ٍة ســاحق ٍة انطالقـاً مــن تطلعـ ٍ
ـات مل تتــم تلبيتهــا ،ســواء
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أكانــت سياســية أم اقتصاديــة.
ال يتــم كبــح جــا ِح اإلرهــاب وتعزيــز التناغــمِ االجتامعــي
بالتصــدي للفق ـ ِر املدق ـعِ مــن خــال توزيــع الهبــات ،ولك ـ ّن
مــن خــال توفــر الفــرص لألفـراد الذيــن يــرون تباينـاً صارخـاً
بــن توقعاتهــم االقتصاديــة واملامرســات عــى أرض الواقــع التي
ال ترضيهــم .هــذا هــو املنــاخ  -منــاخ التوقعـ ِ
ـات امل ُ ّْح َبطــة –
جعـ َـل األرد َن يُقـ ِّدم مســاهم ًة (مــن أبنائِــه) للحركـ ِة الجهاديــة
ؤســس تنظيــم
العامليــة أكــر مــن حج ِمــه ،مبــ ْن فيهــم ُم ّ
القاعــدة يف الع ـراق أبــو مصعــب الزرقــاوي.
ٍ
تعهــدات لدعــمِ األردن بشــكلٍ مســتدام ميكــن
إ ّن تقديــ َم
بالتأكيــد أن يضــع األســس القتصــاده  ،ولكــن مهــا كان هــدف
ـج معجــز ًة
رأس املــال األجنبــي دقيــق ،إال أنــه وح ـ َده لــن ينتـ َ
َ
اقتصاديــة يف اململكــة .وعــاوة عــى ذلــك ،كــا ح ـ َّذ َر البنـ ُـك
ِ
املســاعدات
الــدويل ،فــإ ّن االعتــا َد املتواصــل عــى تلقــي
ِ
بالــروات
الخارجيــة يُ ْر ِهــ ُن الرفــا َه االقتصــادي لــأردن
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االقتصاديــة واألحــوا ِل السياســية للــدو ِل املانحــة .فحتــى
الــدول الراســخة يف الرفــاه يف منطقــ ِة الخليــج قــد تنظــر يف
ـص اإلنفــاق بســبب انخفـ ِ
تقليـ ِ
ـاض أســعا ِر النفــط ،مــا يؤكّــد
املخاطــ َر التــي ينطــوي عليهــا اعتــاد مــن هــذا القبيــل.
ميكــن للواليــات املتحــدة وأوروبــا ودول الخليــج تشــجيع
االســتثامرات يف األردن مــن خــال تســليط الضــوء عــى ِ
الفرص
الرئيســية لديــه (مثــل املناطــق الحــرة واملناطــق الصناعيــة) ،أو
عــر ترتيــب زيــار ٍ
ات لوفــو ٍد مــن املســتثمرين املحتملــن .كــا
ميكــن لهــؤالء الــركاء العمــل عــى تحســن دخــول البضائــع

عمن 3 ،سبتمرب .2014
 54مسؤول رفيع املستوى يف املركز الوطني لألمن وإدارة األزمات ،مقابلة مع املؤلفنيّ ،
 55راجع تحليل محمد أبو رمان“ ،داعش والنرصة حضناً دافئاً للشباب!” ،العريب الجديد 3 ،نوفمرب http://www.alaraby.co.uk/opinion/< .2014
.>e2acee87-35fb-42ab-89f4-3fe0feaeb9d3
 56البنك الدويل 30 ”Hashemite Kingdom of Jordan: Development Policy Review“ ،يونيو http://www-wds.worldbank.org/< ،2012
external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2012/12/13/000333037_20121213230719/Rendered/PDF/NonAsciiFileName0.
.16 ,>pdf
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األردنيــة إىل أســواقهم املحليــة .وباملثــل ،فاملســاعدات اإلمنائيــة
الهادفــة ،عــى النحــو املــوىص بــه أعــاه ،ســتكون محوريــة يف
مســاعد ِة األردن عــى تحســن اقتصــاده الريعــي الــذي يعتمــد
عــى املســاعدات .ومــع ذلــك ،يتعــن عــى األردن تق ُّبــل مثــل
هــذه الجهــود الخارجيــة ،واألهــم مــن ذلــك ،أن يكــون متقبـاً
ألصحــاب املشــاريع واملســتثمرين املحليــن ،وكذلــك ملشــاريع
األردنيــن املغرتبــن يف الشــتات .وعــى وجــه التحديــد ،ينبغــي
عــى اململكــة أن تســعى جاهــد ًة لتحســن وضعهــا ،الــذي جاء
يف املرتبــة رقــم  117عــى قامئــة “ســهولة مامرســة األعــال”
تصبــح
يف املســ ِح الــذي أجــراه البنــك الــدويل ،إذا أرادت أن
َ
وجه ـ ًة جذاب ـ ًة للنشــاطات االقتصاديــة 57.ويف حــن أن هنــاك
قضايــا أكــر يف مجــال التعليــم والروتــن البريوقراطــي إلعــادة
النظــر فيهــا ،فــإن الخطــوة األوىل األساســية هــي إعطاء ســلطة
حقيقيــة ملؤسســة تشــجيع االســتثامر األردنيــة لتكــون مبثابــة
جهــة “اســتثامر واحــدة” فعلي ـاً للمســتثمرين املحتملــن ،مبــا
ـب التعــرض لإلحبــاط الناجــم عــن مراجع ـ ِة
يتيــح لهــم تجنـ َ
ٍ
ٍ
وبطبقــات مــن
جهــات متعــددة ،تتســم غالبــاً بالفســاد
البريوقراطيــة.
وباإلضافــة إىل ذلــك ،حتــى أولئــك الذيــن أجرينــا معهــم
املقابــات ممــن انتقــدوا الدع ـ َم األجنبــي قائلــن بأنــه غــر
ٍ
كاف البتــة لبنــاء دولــة أقــوى وأكــر صمــودا ً ومرونــة ،أقــروا
بــأ ّن األمـ َر يعــود إىل القيــادة يف األردن “لطــر ِح رؤيــة واضحــة
َ
امللــك عبــد اللــه أمــر
لالقتصــاد” 58.وعــى الرغــم مــن أن
بإعــدا ِد رؤيـ ٍة اسـراتيجية“ ،االردن  ”2025ت ُركّــز عىل السـ ِ
ـنوات
العــر املقبلــة مــن االقتصــاد األردين ،فــإ ّن التفاصيــل فيهــا
ال تــزال غامضــة .وحتــى خطــة الصمــود الوطنــي يف البــاد،
ِ
مجــاالت االســتثامر الرئيســية
التــي ُوضعــت لإلشــارة إىل
ـنوات الثــاث املقبلــة ،تبــدو أشــبه بقامئــة أمنيـ ٍ
خــال السـ ِ
ـات
للحصــول عــى املســاعدات الخارجيــة أكــر منهــا خطــة
اسـراتيجية ملســاعدة اقتصــا ِد البــاد عــى النمــو ليقـ َـف عــى
قدميــه.
بينــا يهــدف برنامــج التكيــف الهيــكيل لصنــدوق النقــد
الــدويل إىل “تقليــص عــدد” موظفــي الدولــة  -عــن طريــق

تجميــد التعيينــات الجديــدة والتقليــل مــن تقديــم إعانــات
الدعــم بشــكل مطّــرد  -يجــب عــى النخبـ ِة الحاكمــة يف األردن
أن تفعــل أكــر مــن مجــرد متهيــد الطريــق للســوق مــن أجــل
دعــم النمــو الشــامل بشــكلٍ ف ّعــال 59.ومــع التدمــر الواســع
للقــدرات الصناعيــة يف ســوريا ،واآلن يف العــراق ،وإعــادة
توجيــه طــرق التجــارة الرئيســية ،وبوجــود قــوة عمــل قــادرة
وجاهــزة ،فــإن هنــاك فرصــة واضحــة للــركات األردنيــة
للحصــول عــى حصـ ٍة أكــر يف االقتصــاد اإلقليمــي .ويجــب أن
يســعى األردن أيض ـاً لتحديـ ٍـد عالقتــه بــدو ِل مجلــس التعــاون
الخليجــي بشــكل أفضــل وذلــك مــن أجــلِ خدمــة األهـ ِ
ـداف
األردنيــة .وميكنــه العمــل عــى رفــعِ وضعــه الحــايل ليــس
لتأمــن املزيــد مــن دوالرات املســاعدات فحســب ،بــل أيض ـاً
ـادي أكــر مــن مجــرد عقــد
للضغــط مــن أجــلِ تعــاونٍ اقتصـ ٍ
لقــاءات لفريــق العمــل االقتصــادي لــدول مجلــس التعــاون
الخليجــي واألردن مــن حــ ٍن آلخــر.
وينبغــي عــى وزارات التخطيــط والعمــل والتجــارة والتنميــة
االجتامعيــة التنســيق مــع القطــاع الخــاص كــا هــي ممثَّلــة يف
غــرف الصناعــة والتجــارة عــى مســتوى املحافظــات ،لتحديــد
أيــن ميكــن لالســتثامرات الهادفــة يف مجــا ْيل الصناعــة والبنيــة
التحتيــة أن تخلــق فــرض عمــل وإنتــاج الصــادرات .لقــد قـ ّدم
مشــهد بــدء تشــغيل التكنولوجيــا يف البــاد ،عــى ســبيل املثال،
منوذجـاً واضحـاً عــى تضافــر جهــود الحكومــة والصناعــة جنبـاً
إىل جنــب لتطويــر قطــا ٍع بــار ٍز بصــور ٍة متزايــدة مــن االقتصــاد
60
األردين.
وإضافـة إىل هـذا التنسـيق ،يجـب على الحكومـة اسـتخدام
مزيـ ٍج مـن الحوافـز الرضيبيـة ،فضلاً عـن قدرتها االستراتيجية
على منـح تصاريـح العمـل لعما ٍل غير أردنيين ذوي أجـو ٍر
متدنيـة ،مـن أجـل تشـجيع االسـتثامرات يف املناطـق املهمشـة
خـارج املناطـق الحرضيـة الرئيسـية .وينبغـي أيضـاً تشـجيع
رجـال األعمال السـوريني البارزيـن ،الذيـن يقيمـون حاليـاً يف
األردن ،على االسـتثامر يف االقتصـاد من خالل تأسـيس أو إعادة
تأسـيس الرشكات التي ميكن أن تسـتخدم السـوريني واألردنيني
على حد سـواء.

 5 7مجموعة البنك الدويل ،”Doing Business 2015: Going Beyond Efficiency“ ،مامرسة األعامل 29 ،أكتوبر http://www.doingbusi�< ،2014
.>ness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB15-Full-Report.pdf
 58إبراهيم بدران (وزير الرتبية والتعليم السابق) ،مقابلة مع املؤلفني ،جرش 1 ،سبتمرب .2014
 59يالحظ هذا بشكل واضح يف خطة األردن حول “ ،”National Employment Strategy 2011-2020وزارة التخطيط والتعاون الدويل األردنية ،يونيو
.83 ،>http://inform.gov.jo/en-us/By-Date/Report-Details/ArticleId/36/National-Employment-Strategy< ،2012
 60األمم املتحدة ،”National Profile of the Information Society in Jordan“ ،اللجنة االجتامعية واالقتصادية لغريب آسيا 15 ،نوفمرب ،2011
<.>http://www.escwa.un.org/wsis/reports/docs/Jordan-11-E.pdf
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إ ّن الكثــر ســيعتمد عــى مــا إذا كانــت النخبــة الحاكمــة يف
األردن ســتح ّول مخاوفهــا مــن عــدم االســتقرار وحالــة التطــرف
يف املنطقــة إىل أفعــا ٍل مــن شــأنها أن تفيــد االقتصــاد ،وليــس
مــن املســتحيل أن تقــوم اململكــة بذلــك .الجديــر بالذكــر أ ّن
جــزءا ً كبـرا ً مــن انطالقــة األردن األوليــة للتحديــث والتصنيــع
خــال خمســينيات القــرن املــايض قــد ت ـ َّم عــى الرغــم مــن

أ ّن حــرب  1948مــع إرسائيــل عزلــت اململكــة فجــأة عــن
األســواق التقليديــة وأرغمتهــا عــى اســتيعاب أعــداد كبــرة
مــن الالجئــن 61.مــن شــأن انطالقــة مامثلــة اليــوم أن تــؤيت
مثارهــا عــى صعيــد مرونــة البــاد أكــر مــن أي مســاعدات
خارجيــة أو مغامــرات عســكرية.

 616أوليفر ويلس ،”Fiscal Policy Reform in Jordan“ ،يف كتاب �Networks of Privilege in the Middle East: The Politics of Economic Re
 ،form Revisitedستيفن هايدمان (نيويورك :بلجريف مكميالن.142-139 ،)2004 ،
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نبذة عن مركز بروكنجز الدوحة
تأسس مركز بروكنجز الدوحة ،التابع ملعهد بروكنجز يف واشنطن العاصمة ،يف العام  .2008ويُعترب املركز نافذة املعهد يف املنطقة ويق ّدم بحوثاً
وتحليالت مستقلة وعالية الجودة حول منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا.
وسعياً منه لتحقيق مهمته ،يلتزم املركز بتقديم مشاريع وأبحاث ميدانية تتناول نقاشات السياسة اإلقليمية والدولية ،مركّزا ً عىل إرشاك
شخصيات بارزة حكومية وإعالمية وأكادميية ورجال أعامل وممثلني عن املجتمع املدين ،بشأن أربعة مجاالت أساسية:
()I
()II
()III
()VI

العالقات الدولية يف الرشق األوسط ،مع الرتكيز عىل أهم ّية العالقات بني دول املنطقة وكذلك العالقات بني الرشق
األوسط والواليات املتحدة وآسيا.
الرصاعات والتحوالت بعد الرصاعات ،مبا يف ذلك مسألة األمن وعمليات السالم وإعادة اإلعامر.
االسرتاتيجيات االقتصادية واملالية يف دول الرشق األوسط ،مبا يف ذلك الجغرافيا السياسية واقتصاديات الطاقة.
الحكم واإلصالح املؤسسايت ،مبا يف ذلك الدمقرطة والعالقات بني الدول واملواطنني.

		

يش ّجع مركز بروكنجز الدوحة ،الذي يفتح املجال أمام كافة وجهات النظر مهام اختلفت ،عىل التبادل القيّم لآلراء بني منطقة الرشق األوسط
واملجتمع الدويل.
منذ تأسيسه ،استضاف املركز عرشات الخرباء من مختلف دول العامل ونظّم عددا ً كبريا ً من الفعاليات ،مبا يف ذلك موائد مستديرة ض ّمت
شخصيات رفيعة املستوى ،وندوات السياسة ،ومنتدى بروكنجز الدوحة للطاقة الذي يُعقد سنوياً .وباإلضافة إىل ذلك ،قام املركز بنرش سلسلة
من موجزات السياسة واألوراق التحليلية.
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