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ملخص تنفيذي
ٍ
لسنوات ،ال بل لعقود حتّى ،اعترب املحلّلون املختصون بالشأن األردين أ ّن اململكة هي “واح ٌة لالستقرار” يف قلب
منطق ٍة متأزّمة .ولهذا السبب وحده ،لطاملا اعتربت دول فاعلة خارج ّية األرد َن عنرصا ً محوريّاً يف الحسابات األمنية
يف املنطقة.
غري أ ّن األردن اضط ّر يف السنوات األخرية املاضية إىل أن يتعايش مع دول مجاورة هشّ ة أو محطّمة ،متلؤها التم ّردات
واالحتالل الخارجي والثورات .وقد بدت مظاهر عدم االستقرار هذه ،ال سيام أنها مرتبطة بوضع املجموعات
اإلسالميّة ،تظهر بوضوح يف املدن والقرى األردنية .وقد ولّدت مع ّدالت الهجامت اإلرهابية املتزايدة الهواجس إزاء
وضع الدولة األمني.
فالوضع الحايل املتزعزع يف الدول املجاورة لألردن يص ّعب عىل اململكة أكرث فأكرث مه ّمة الحفاظ عىل استقرارها الذي
لطاملا لقي الثناء واإلشادة ،إذ تواجه عددا ً متزايدا ً من التحديات األمنية .ففي الداخل ،و ّجهت مجموع ٌة حاكمة
ونافذة أصابع االتّهام إىل املحيط اإلسالمي املحيل القائم منذ وقت يف الدولة ،واعتربتها مصدر املشكلة .وبالتايل ،مل
تف ّرق بني املجموعات اإلسالم ّية املعروفة التي لطاملا رفضت أعامل العنف واإلرهاب من جه ٍة ،والجهاديني السلفيني
الذين يقصدون إلحاق األذى باململكة من جه ٍة أخرى .ويعترب النظام أ ّن اإلسالموية عىل أنواعها تشكّل تهديدا ً لوجود
النظام الحاكم الذي غالباً ما يُنتقد عىل أنّه غري دميقراطي.
سبب هذا التحدي والتهديد األخري لسلطتهم يف اململكة هو الدو ُر التعبوي
ويعترب أصحاب السلطة يف األردن أ ّن َ
الذي أ ّداه القادة اإلسالميون واملجموعات اإلسالم ّية يف ثورات الربيع العريب .لذلك ،ق ّرروا باإلجامل أن يتجاهلوا فكرة
قوى سياسية واجتامعية أخرى قد شاركت أيضاً يف التعبري عن مدى إحباطها من اقتصاد متأزّم ونظام سيايس
أ ّن ً
فاسد .ور ّدا ً عىل هذا االنتفاض الشعبوي املرتافق مبطالب تدعو إىل إصالح اجتامعي واقتصادي وسيايس ،زادت الدولة
األردنية تركيزها عىل القوى اإلسالمية املحليّة ،معترب ًة إيّاها طابورا ً خامساً محتمالً يسعى إىل اإلطاحة بالنظام.
ويف السنوات الالحقة ،ازداد تهديد الجهاد والحركات الجهاديّة السلف ّية فعالً .فضالً عن ذلك ،تفشّ ت اإلسالموية يف
األردن لتطال أولئك الذين كان لهم تأث ٌري فاعل يف حركات التم ّرد يف األردن ويف بلدانٍ أخرى مثل سوريا أو الذين
انخرطوا بأدوار قيادية فيها .وتعكس هذه املجموعات اإلسالمويّة الحركة الدينامي َة القويّة بني تنظيم القاعدة (مع
فروعه يف سوريا كجبهة النرصة أو ما تسمى حالياً بجبهة فتح الشام) والدولة اإلسالمية والرصاعات الضارية التي
نشبت بينها .فام كان من األردن إلاّ أن يواجه هذا التهديد املتصاعد املتع ّدد األوجه.
وبهدف مواجهة هذا التهديد ،يعتمد النظام الحاكم عىل دائرة املخابرات العا ّمة األردنية النافذة .غري أ ّن قدرة النظام
عىل أن يتف ّرد باتّخاذ قراراته بهذا املوضوع هشة ،ذلك أ ّن األردن يعتمد عىل جهات فاعلة قويّة إقليمياً مثل اململكة
الجهادي
العربية السعودية ،ودولياً مثل الواليات املتحدة األمريكية .وفيام تبقى مصلحة الدولة حيال التهديد
ّ
السلفي غري واضحة باإلجامل ،يخضع األردن لضغط خارجي شديد بهدف اتّخاذ سلسلة من التدابري األمنية حيال
اإلسالمويّة عىل مختلف أشكالها يف اململكة.
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بالنسبة إىل األردن ،سيستم ّر التح ّدي اإلسالموي عىل أراضيه وسيؤ ّدي عىل األرجح إىل املزيد من االعتداءات اإلرهابية
يف اململكة وإىل املزيد من التعقيدات يف سوريا املجاورة ،مماّ سيص ّعب عليه مه ّمة الحفاظ عىل أمنه .من هذا
املنطلق ،عىل حلفاء األردن ،مبن فيهم إدارة الرئيس األمرييك ترامب ،أن يضعوا مجموع ًة أفضل من السياسات
ليساعدوا حليفهم العريب عىل البقاء “كواح ٍة لالستقرار” يف هذه األوقات العصيبة .وينبغي أن تشمل هذه السياسات
إعادة النظر يف األولويّات املتعلّقة باإلعانات واملساعدات التي تستم ّر مبنح األفضلية لألردن ،ولكن ال تسمح للمملكة
بالتغايض عن تلبية الحاجة الرضورية إىل إصالحات سياسية واقتصادية.
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تهديد متزايد يف وجه األردن
اإلسالمو ّية:
ٌ
ال ّ
ينفك التهديد اإلسالموي يف األردن ينمو ويتح ّول .ويف هذا السياق ،تُشكّل اإلسالموية طيفاً دينياً سياسياً تنتمي
إليه مجموعات متن ّوعة ،األصولية منها واملعتدلة 1.وال تواجه القوى األمنية األردنية االعتداءات اإلرهابية التي تقوم
بها املجموعات اإلسالمية خارج الحدود األردنية بشكل متزايد فحسب ،بل تعرث عىل أدلّة تشري إىل عمليّات تخطيط
تجري داخل األردن أيضاً .ففي أوائل األلفية الثالثة ،ركّز تنظيم القاعدة مثالً عىل استهداف األردن وقواعد الدعم
املحلّية املتزايدة الهادفة إىل اإلطاحة باألجندة الجهادية هناك ،فوضع خططاً ونفّذ عمليات إرهابية و ّجهها ض ّد َمن
أي الدولة األردنية واملصالح الغربية يف اململكة.
أسامه “العد ّو القريب”ّ ،
وترتسخ النزعة اإلسالموية يف األردن تاريخياً يف نشأة الدولة ،فهي ناشطة يف الرتكيبة السياسية ومنغرسة يف املجتمع.
ّ
2
لكن منذ العام  ،2011تب ّدلت نظرة الدولة تب ّدالً واضحاً ملا تعتربه تهديدا ً إسالميّاً .إذ تعترب الدولة اليوم أ ّن اإلسالموية
األردنية تؤث ّر يف القوى الجهادية يف العراق وسوريا وتتأث ّر مبا تختربه تلك القوى ،مع ما لذلك من وقعٍ عىل التهديدات
اإلرهابية التي تنشأ ضمن اململكة .فضالً عن ذلك ،كان ملصري مجموعات مثل اإلخوان املسلمني ،وال سيّام يف مرص
حيث تطرح اليوم تهديدا ً إرهابياً ،تأث ٌري كبري يف التدابري التي ات ّخذتها اململكة األردنية إزاء جامعة اإلخوان املسلمني
يف األردن.
لهذا ،من املهم ف ْه ُم سبب تركيز الدولة أكرث فأكرث عىل تصوير اإلسالمويّة عىل أنّها تهدي ٌد أصويل متكامل لسلطتها وأمنها
عىل الرغم من أ ّن لها يف األردن ع ّد َة أوجه .فقد باتت اململكة والدول االقليمية والدولية الحليفة لها تنظر إىل عدد من
املجموعات اإلسالمية األردنية عىل أنّها تهدي ٌد مستم ٌّر ألمنها .وقد اعتربت الدولة أيضاً أ ّن اإلسالم ّيني يه ّددون النظام
السيايس واالقتصادي واالجتامعي الذي تسعى إىل حاميته .غري أ ّن هذا النظام يفتقر إىل الدميقراطي ًة ويح ّد من حقوق
املواطنني .يف غضون ذلك ،أصبح اقتصاد األردن هشّ اً يعتمد عىل التحويالت املالية واإلعانات واملساعدات الخارجية.
الفادح الذي يرتكبه األردن باعتبار جميع اإلسالميني يف اململكة أعدا ًء لألردن ،فهي
تناقش هذه الورقة التحليلية الخطأ
َ
بحاجة إىل أن تحافظ عىل أمنها محلّياً لتؤ ّدي دورها يف املعارك اإلقليمية خارج أراضيها ،وال سيام يف سوريا .وتش ّدد
الورقة عىل رضورة أن تبحث اململكة عن سبل الستيعاب الجهات الفاعلة اإلسالمية املعروفة (وليس املجموعات
الجهادية السلفية) التي تشكّل جزءا ً من نسيج املجتمع.
ويعتمد بقاء األردن وسيادته عىل إدراكه أهم ّية املظاهر الدينية لحكّام الدولة ومواطنيها وعىل االستفادة منها
يف السياسة .وينبغي عىل األردن وحلفائه أن يضعوا سياسات تهدف إىل محاربة التهديد الحقيقي الذي تشكّله
املجموعات الجهادية السلفية .لكن ينبغي أن تتض ّمن هذه السياسات أيضاً سبالً تسمح للعنارص اإلسالم ّية الرشعية
واملعتدلة بأن تبقى جزءا ً فاعالً يف املجتمع األردين وسياساته .وتشمل هذه السياسات أيضاً إيجا َد سبلٍ إلرشاك
اإلسالميني يف مبادرة اسرتاتيجية وطنية للوقاية من التط ّرف العنيف ومكافحته.
وترى هذه الورقة التحليلية أنّه عىل األردن ألاّ يعتمد مقاربات أمنية “قاسية” فحسب بغية التص ّدي للتهديد األمني
الذي يسببه التط ّرف اإلسالمي العنيف .فبهدف فرض األمن وتأمني االستقرار ،ينبغي عليه أيضاً أن يعتمد مقاربات

3

“ناعمة” لتفادي التط ّرف واإلرهاب ومحاربتهام .وبشكل أكرث تحديدا ً ،ميكن لألردن وحلفائه العمل عىل تعزيز صمود
اململكة من خالل وضع مقاربة أمنية تستفيد من النسيج االجتامعي األردين املتني والشامل وتُسلّط الضوء أيضاً عىل
الدور الذي تضطلع به مجتمعاتها.
تبدأ الورقة بعرض التحديات األمنية والسياسية التي تخضع لها الدولة يف مواجهة املجموعات والعنارص اإلسالمية
الفاعلة .فبعض هذه املجموعات ،عىل غرار جامعة اإلخوان املسلمني يف األردن ،يربطها تاريخ عالقات طويل ومعقّد
مع حكّام اململكة .أ ّما بعضها اآلخر فيشكّل تهديدا ً يف الداخل والخارج ،مثل الجهاديني السلفيني الذين أث ّروا يف سري
مظاهرات اإلسالم السيايس العنيفة واملتط ّرفة وأ ّدوا دورا ً يف توجيهها .وتستعرض الورقة بعدئذ الخلفية والسياق
اللذين منت فيهام النزعة اإلسالمية وتط ّورت ،ث ّم تنظر عن كثب يف ردود فعل الدولة األردنية .وتعالج الورقة األسباب
التي تجعل من ردود األردن األمنية غري كافية يف وجه تهديد متصاعد .وتختم الورقة بعرض التدابري التي ينبغي عىل
صانعي السياسات اتخاذها للتعامل مع التحديات األمنية والسياسية يف األردن عىل أكمل وجه.
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تحدي اإلسالموية يف األردن
ّ
يعترب الكثري من صانعي السياسات أ ّن األردن “واحة اعتدال واستقرار يف قلب منطقة مضطربة” 3.لكن منذ اندالع
4
ثورات الربيع العريب عام  ،2011بدأ االستقرار واألمن فيه يتزعزعان أكرث فأكرث.
ويفس هذا التزعزع عد ٌد من العوامل ،منها االقتصادي واالجتامعي والسكّاين والسيايس ،إىل جانب بعض القضايا
رّ
األمنية اإلقليمية .فللرتكيبة االقتصادية الهشة يف األردن مثالً ،ومن ضمنها نسب البطالة املرتفعة ،وال سيّام يف صفوف
الشباب ،تداعيات عىل األمن .وقد أصبح النظام السيايس يف األردن أيضاً مق ّيدا ً ،وقد سمح غياب اإلصالحات املهمة
يف الدستور للملك بأن يكون الحكم بيده بشكلٍ متزايد .وتربز أيضاً قضي ُة االنقسام املعروفة والقامئة حتّى اليوم بني
األردنيني األصليني أو أردنيي الضفّة الرشقية ،واألردنيني من أصل فلسطيني والذين يفوقون السكان األصليني عددا ً،
وهم يتألّفون من الالجئني وذريتهم .ويُ َع ّد أردنيو الضفّة الرشقية قاعد َة الوالء األساسية للنظام الذي لطاملا اعتمد عىل
الدعم العشائري .يف املقابل ،اعتمدت حركات إسالمية متع ّددة يف األردن عىل السكّان األردنيني من أصل فلسطيني
وال تزال تعتمد عليهم .غري أ ّن هذه املجموعة غري متجانسة ،فبعض األردنيني من أصل فلسطيني يدعمون النظام
املليك ،وال س ّيام َمن هم يف مجال األعامل و َمن ينتمون إىل الطبقات الغنية وإىل األقلّية املسيحية .غري أنّه يف الفرتة
األخرية املاضية ،دفع الفقر والفساد وغياب الح ّريات ببعض أردنيي الضفّة الرشقية واألردنيني من أصل فلسطيني إىل
تخطّي انقساماتهم التاريخية يف معارضة النظام الحاكم.
وقد أ ّدت هذه العوامل منذ العام  2011إىل تزايد الحاالت التي غدا فيها السكان ثائرين ومتململني بعد
أن بقوا هاجعني ساكنني لفرتة طويلة 5.فلحظ الفاعلون يف الدولة مرارا ً وتكرارا ً أ ّن العامل املشرتك بني كل
رِ
وتعتب القوى األمني ُة األردنية أ ّن
هذه االضطرابات واالحتجاجات هو حضور اإلسالميني فيها ومشاركتهم فيها.
املجموعات اإلسالمية وقادتها عنارص فاعلني أساس ّيني يف تعبئة املجتمع ض ّد النظام .ومن بني هذه املجموعات
اإلسالمية جامعة اإلخوان املسلمون.
اضطلع اإلسالميون بدو ٍر أسايس يف سياسات األردن عىل م ّر التاريخ .فيتض ّمن تاريخ اإلخوان املسلمني الطويل يف
اململكة مثالً عالق َة تعايش مع الدولة ومشارك ًة أساسية يف “املعارضة املوالية” 6.وقد سعى اإلخوان املسلمون إىل
الوصول إىل السلطة ووصلوا .فقد حققوا ذلك يف العام  2016من خالل التمثيل النيايب ،إذ قاطعت جامعة اإلخوان
املسلمني االنتخابات مل ّدة تسع سنوات بعد أن ع ّدلت الحكومة القوانني االنتخابية لتح ّد من فرص وصول اإلسالميني،
لك ّنها عادت يف العام  2016وشاركت يف االنتخابات الترشيعية يف تحالف جديد ض ّم املسيحيني واملستقلّني .وقد علّق
مراد العضايلة ،الناطق الرسمي باسم جبهة العمل اإلسالمي ،وهي الحزب السيايس التابع لإلخوان املسلمني ،قائالً:
“عىل الرغم من تحفّظنا عن التالعب الذي حصل يف الدوائر االنتخابية وعن الضغط الذي فرضته الحكومة عىل
حركتنا منذ بدء األحداث يف املنطقة ،ق ّررنا أن نشارك يف االنتخابات” 7.وقد حاز التحالف عىل  15مقعدا ً من أصل
 130يف الربملان .لك ّن العضايلة اشتىك قائالً إنّهم ما زالوا “يواجهون العرقلة والتوقيف .فالنظام ال يسمح للربملان حتى
أي إصال ٍح أو تغيريٍ يف السياسات أو يف الحكومة ...فحتّى مجلس الوزراء ال يضطلع
اليوم بأن يكون الوسيلة إلحداث ّ
بدو ٍر فاعل يف معامل هذه الدولة” .ويف إشارة مبطّنة نوعاً ما إىل سلطة أجهزة الدولة األمنية ،أضاف“ :لقد أُحيلت هذه
8
امله ّمة إىل أيدي آخرين مل ينتخبهم الشعب من أجل الشعب ،ومل يت ّم تعيينهم للحكم أو س ّن القوانني”.
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وكام توضح األقسام اآلتية من هذه الورقة ،تص ِّنف األجهزة األمنية األردنية الكث َري من املجموعات والعنارص الفاعلة
ضمن املجموعات اإلسالموية عىل أنها خط ٌر أمني متزايد .وينظر املسؤولون األمنيون ورجال املخابرات األردنيون
وحلفاؤهم يف الخارج إىل العنارص امل ّؤلِفة لإلسالموية يف األردن ويرون فيها خطرا ً مو ّحدا ً متزايدا ً ،إذ يخىش هؤالء
املسؤولون من أ ّن اإلسالميني يف األردن يخطّطون للحصول عىل أسلحة ويتعاونون مع مجموعات إرهابية ويستهدفون
مواقع داخل اململكة.
ويف الوقت الذي يواجه فيه األردن هذ العدد من التهديدات الجديدة ،ق ّدمت ع ّدة ج ّهات فاعلة خارجية املساعدة
لقطاعه األمني .وشيئاً فشيئاً ،أ ّدى هذا الدعم إىل توطيد العالقات األمنية وتعزيزها مع دول فاعلة عاملية مثل
بعض من هذا الدعم من دول إقليمية ،منها اململكة العربية السعودية واإلمارات
الواليات املتحدة األمريكية 9.ويأيت ٌ
10
العربية املتحدة ومرص التي تربط األردن بها عالقات طويلة وإن كانت محمومة.
ويف أعقاب ثورات الربيع العريب ،متكّن اإلسالميون كاإلخوان املسلمني يف مرص من الوصول إىل السلطة يف البداية.
ورسعان ما بدا واضحاً أ ّن العنارص الجهاديّة شهدت إعادة تشكيل يف أنحاء املنطقة 11.ولفتت هذه التط ّورات انتباه
األردن حيال تحديات جديدة ،بعدما قاومت اململكة تنامي مظاهر هاتني النزعتني محلياً.
فأىت ر ّد العاهل األردين امللك عبد الله الثاين ومساعدوه عرب إعادة النظر باألجندة املعن ّية باإلصال َحني االقتصادي
االجتامعي والسيايس .وأ َم َر أيضاً أجهزته األمنية بإعادة ضبط نشاطها بهدف دعم صمود النظام يف وجه موجة
االحتجاجات السياسية واالجتامعية التي اندلعت يف اململكة 12.وقد اعتُربت هذه االحتجاجات غري مسبوقة يف بعض
النواحي ألنّها مل تتض ّمن عنارص إسالمية أردنية فحسب ،بل غريها من املجموعات االجتامعية فضالً عن طبقات
املجتمع وقطاعاته أيضاً التي تُعترب عاد ًة وف ّية للملك ،مثل شيوخ العشائر وعنارص الجيش السابقني .وعالوة عىل
املناداة باإلصالح واالحتجاج عىل الفساد واملطالبة بحقوق أكرث ،برز انتقاد واضح للحكم املليك أيضاً.
وقد ساهمت األحداث يف البلدان املحاذية لألردن يف بروز املخاوف حول األمن القومي يف اململكة .فقد فاقم اندالع
الحرب يف سوريا مخاوف صانعي السياسات يف األردن ،إذ زعزعت الحرب الحدو َد مع سوريا وأفضت إىل تدفّق عد ٍد
هائلٍ من الالجئني السوريني إىل اململكة .ومل يولّد الرصاع خوفاً من أن يتسلّل إرهابيّون إسالميّون إىل البالد فحسب،
بل من أن يش ّجع التط ّرف واإلرهاب يف داخل اململكة أيضاً .وه ّدد األرد َن أيضاً انهيا ُر حكم الدولة يف املناطق السن ّية
يف العراق املجاورة وقيام الدولة اإلسالمية .وبالفعل ،أ ّدى ظهور الحركات الجهادية العنيفة ومحاولة املجموعات
اإلسالمية املتط ّرفة ،مثل تنظي َمي القاعدة وداعش ،أن تستهدف الحدود األردنية مع العراق وسوريا إىل قرع ناقوس
13
الخطر لدى الطبقة الحاكمة.
ودفع هذا الشعور بالخطر إىل اعتامد عد ٍد من السياسات التي ص ّورت اإلسالم ّيني بشكل متزايد عىل أنّهم تهدي ٌد
لوجود الدولة وملفاهيم الهويّة والطبيعة الوطنية األردنية .وتض ّمنت هذه السياسات اتّخاذ إجراءات أمنية صارمة،
باإلضافة إىل مقاربات قضائية وقانونية تج ّرم التعبري عن الرأي اإلسالمي أكرث فأكرث .فقل ََب هذا التصوير وضع
اإلسالموية يف املجتمع األردين رأساً عىل عقب وتجاهل عمدا ً التوجه اإلسالمي الراسخ يف دعم مرشوع الدولة األردين.
ولطاملا عمل مع الدولة الكث ُري من اإلسالميني ،وبوجه خاص اإلخوان املسلمون يف األردن بصفتهم جزءا ً من املعارضة
خاصة تتناول موضوع التفاهم بني
السياسية ،وال سيّام يف عهد الراحل امللك حسني .لذلكُ ،وضعت قوانني وتقييامت ّ
النظام واملعارضة وحامية مرشوع الدولة من التهديدات .غري أ ّن هذه املقاربة التي وضعتها الحكومة تق ّوض ذاتها ،إذ
تخل بهذه القوانني ،عىل حساب مجموعات مثل اإلخوان املسلمني والنظام الحاكم عىل ح ّد سواء.
يبدو أنها ّ
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تقييم تطوّر مقاربة األردن
في التعامل مع اإلسالموية

نقطة التحول :إسالميو األردن والربيع العريب
شكّل الربيع العريب حدثاً ضخامً يف الرشق األوسط ،فقد ظهرت سلطة شعبية مل تظهر من قبل ،األمر الذي أ ّدى إىل
ٍ
احتجاجات تصاعدت
هبوب رياح التغيري يف أنحاء املنطقة .ويف األردن ،ظهرت التعبئة الشعبية من خالل موجة
يف اململكة كلّها .أ ّما أسباب هذا الحراك الكامنة فتعود إىل نسب البطالة املرتفعة لدى الشباب والفساد والتهميش
السيايس واالقتصادي االجتامعي لسكّان األردن ،وهو مبعظمه من الشباب .وقد ب ّينت استطالعات الرأي باستمرار
أ ّن قضايا مثل الفقر والفساد لطاملا شكّلت القضايا األبرز التي تشغل بال األردنيني أو ت ّربر عدم رضاهم عن نظامهم
الحاكم 14.عىل ضوء هذه األحداث ،وعد امللك عبد الله الثاين وحكومته أن يحدثوا إصالحات يف اململكة ،غري أ ّن هذه
تتجل برسعة عىل أرض الواقع.
الوعود مل َّ
ترتيب
باإلضافة إىل ذلك ،أ ّدى الربيع العريب وما متخّض عنه من اضطراب سيايس يف األردن والدول املجاورة إىل إعادة
ٍ
يف تحالفات اململكة وعالقاتها االسرتاتيجية التي و ّرطتها بعمق يف السياسات اإلقليمية .وكان ذلك حدثاً غري مسبوق،
وال سيّام أنه يرتبط بتح ّدي اإلسالم السيايس .لكن للعاهل األردين ،كانت رمزية بروز األحزاب اإلسالمية يف أماكن أخرى
يف املنطقة مقلقة جدا ً حيال رشع ّيته وحقوقه يف الحكم.
يستغل اإلسالميون هذه
ّ
ويتمثّل بع ٌد آخر للربيع العريب يف األردن أيضاً يف الخوف الذي أوحى إليه النظام من أن
االضطرابات ليتمكّنوا من تح ّدي هيمنة امللك بشكل ج ّدي .فكان ذلك ح ّجة مالمئة ليك يخفي النظام عدم رغبته
يف معالجة مظامل أغلبية املجتمع األردين االقتصادية االجتامعية والسياسية الحقيقية بجدية أو عجزه عن معالجتها.
وي ّدعي الصحاف ّيون املستقلّون أ ّن وسائل اإلعالم التابعة للدولة ص ّورت االحتجاجات عىل أنّها جراء حثٍّ
إسالمي
ّ
15
“لتغطية حقيقة أ ّن هذه املظاهرات مو ّجهة فعليّاً ض ّد سياسات النظام”.
غري أ ّن شخصي ًة بارزة يف جامعة اإلخوان املسلمني يف األردن أوضحت أ ّن اإلطاحة بالحكومة مل تكن يوماً ن ّية قيادة
رسي ض ّم  120فردا ً
الجامعة .فقد دعمت قيادة الجامعة العليا تطبيق أجندة إصالح وليس نشوب ثورة .ويف استفتاء ّ
من أفراد الجامعة ،ص ّوت القادة بسوادهم األعظم عىل املطالبة باإلصالح يف الحكومة ،فيام طالبت خمس أصوات
فقط بعزل الحكومة 16.وقد كان اإلخوان املسلمون يف طليعة َمن طالب باإلصالح وحثّوا املجتمع عىل االحتجاج،
لك ّنهم قاموا بذلك بالتعاون مع قوى اجتامعية مختلفة أخرى 17.وبالفعل ،حاول اإلخوان املسلمون حشد داعميهم
تحت شعارات األ ّمة والدولة األردنية ،وحرضوا أيضاً تج ّمعات ونظّموها للمطالبة بإصالحات دستورية للح ّد من
18
بحل الربملان وبتعيني رئيس الوزراء ومجلس األعيان.
سلطات امللك ،من بينها حقوقه ّ
ومع توايل أحداث الربيع العريب ووصول اإلخوان املسلمني يف مرص إىل السلطة وخلعهم من الحكم ،ظهرت مجموعة
نافذة من القوى اإلقليمية وبدأت تضغط عىل الحكم املليك األردين لِلَ ْجم اإلخوان املسلمني .فش ّجع حلفا ٌء مثل مرص
برئاسة عبد الفتاح السييس واململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة األرد َن عىل االستمرار بالضغط عىل
اإلخوان املسلمني 19.نتيج ًة لذلك ،استطاعت ردود الدولة األمنية بحلول مطلع العام  ،2015بالتزامن مع انقسامات
داخل الجامعة ،أن تُضعف اإلخوان املسلمني إىل ح ّد تفكّكهم.
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وتدخّلت الدولة بنشاط عرب تشجيع حرك ٍة منافسة لإلخوان املسلمني ،وهي جمعية اإلخوان املسلمني بقيادة
املراقب العام السابق للجامعة ،عبد املجيد الذنيبات ،ليك تربز كق ّوة معتدلة داعمة للنظام .ويق ّر الذنيبات أ ّن
املسألة كانت قض ّية سياسية تتمحور حول إزاحة اآلخر أو إزاحة اآلخر لهم .وقال“ :لقد عرفنا أنّها ليست سوى
مسألة وقت قبل أن تُفرض قيو ٌد علينا أل ّن اإلخوان املسلمني كانوا قد تلقّوا بعض اإلشارات من النظام بهذا
الخصوص .وكان الضغط يزداد ،وأدركنا ذلك يف عدد االعتقاالت التي قامت بها السلطات األردنية ويف التضييق
محل
وتحل مبوجبه ّ
ّ
العام املفروض علينا” 20.وسمحت الدولة لجمع ّية جامعة اإلخوان املسلمني أن تتس ّجل
اإلخوان املسلمني يف شهر مارس من العام .2015
وال شك يف أنه ميكن اعتبار جمعية جامعة اإلخوان املسلمني منصاعة أكرث ملفهوم املصلحة الوطنية الذي وضعته
رصح الذنيبات قائالً“ :لقد حصلنا عىل ترخيص من الدولة وغدت جمع ّيتنا رشع ّية ،ونحن اليوم جز ٌء من
الدولة 21.فقد ّ
النظا َمني السيايس واالجتامعي يف اململكة .ومتك ّنا من الحصول عىل عد ٍد ال يستهان به من التأييد ...فام رأيكم؟ أليس
حزب يفقد رشع ّيته إذا مل يُخضع نفسه ...نحن ال
من األفضل أن نخضع للقانون يف بلدنا عىل أن نخرج عنه؟ ّ
فكل ٍ
نعارض الحكومة سوى يف بعض السياسات لك ّننا نتّفق معها يف حال وجود سياسات .فام من معارضة مطلقة بالنسبة
22
إلينا يف األردن بصفتنا مجموعة أو حزباً سياسياً”.
يف تلك األثناء ،ساءت األحوال بالنسبة إىل جامعة اإلخوان املسلمني .فقد ألقت الدولة القبض عىل أكرب قادتها،
أي تواصل بني جامعة اإلخوان
زيك بني أرشيد ،وز ّجته يف السجن يف شهر فرباير من العام  .2015وقد ح ّدت بش ّدة ّ
املسلمني وحركة حامس الفلسطينية ومنعت أي روابط بينهام .ويف أبريل  ،2016أقفلت القوى التابعة للدولة مق ّر
اإلخوان املسلمني الرسمي ومكاتبهم اإلقليمية باعتبار أن الجامعة مل تعد كياناً رشعياً 23.زد عىل ذلك أنّها حجزت أصول
24
الجامعة التي ت ُق ّدر بعرشات املاليني من الدنانري األردنية ،واعد ًة بأن تح ّولها إىل جمعيّة جامعة اإلخوان املسلمني.
رصف ،بحسب بعض أعضاء الجامعة السابقني .إذ يقولون إ ّن
لك ّن اإلخوان املسلمني يتح ّملون جزئ ّياً مسؤولية هذا الت ّ
الربيع العريب قد كشف عن تص ّد ٍ
عات بني األجيال يف داخل الحركة ،وانحيا ٍز مفرط تجاه حركة حامس ،وإخفاقٍ يف
نرش رسائل تحايك مشاعر األردنيني يف اململكة .وختم األعضاء السابقون قائلني إ ّن اإلخوان املسلمني مثالً قد اقرتفوا
خطأً يف مقاطعة إجراءات دستورية قومية مستوحاة من الحكومة .وأضافوا أيضاً أنّه يف أعقاب الثورات العربية مل
25
يتمكّن اإلخوان املسلمون من إحداث إصالحات داخلية كانت لتساعدهم عىل الصمود.
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التهديد الذي يشكّله الجهاد
عىل عكس جامعة اإلخوان املسلمني ،كان عدد الجهاديني يف األردن ضئيالً نسبياً ومشتَّتاً نوعاً ما قبل اندالع الثورات
العربية .بيد أ ّن قادتهم متتّعوا بنفو ٍذ كبري ،ومن بينهم أيديولوج ّيون مثل أيب مح ّمد املقديس (عصام مح ّمد طاهر
الربقاوي) وأيب سيّاف (مح ّمد الشلبي) وسعد الحنيطي وأيب قتادة (عمر عثامن) .فحتّى عندما ُسجنوا ،استطاعوا إدارة
26
حرب أهل ّية ضارية استقطبت قوى خارجية برسعة.
الحوارات يف األردن وسوريا حيث تح ّولت الثورة الشعبية إىل ٍ
استغل الجهاديّون السلفيّون التعبئة الشعبية التي اتُّصفت بها الثورات العربية .فيؤكّد أبو قتادة مثالً
ّ
ورسعان ما
أ ّن “التعبئة” الواسعة النطاق كانت م ّربرة نظرا ً للطرق التي “تأثر فيها بسياسات أنظمة كهذه” .ويضيف أ ّن “العامل
27
الجهادي وقضيته بأكملهام” قد شاركا يف هذه التعبئة.
وقد غدا تحديد املدى الذي متكّن الجهاديّون من الوصول إليه يف التكّيف آنذاك مع التغيرّ ات املستمرة يف املنطقة
موضوعاً مفتوحاً دائم التط ّور ،وبالتايل ال ميكن الجزم به جزماً بسيطاً .لك ّن الواضح هو أ ّن السلطات األردنية الحاكمة
تعتقد أ ّن الجهاديني األردنيني قد أ ّدوا دورا ً شائكاً وراسخاً يف التحديات األمنية التي تواجهها الدولة داخليّاً وخارجيّاً
عىل ح ّد سواء.
بالرغم من ذلك ،اعتقدت الدولة األردنية أنّه بإمكانها السيطرة عىل الخطر اإلسالمي حتى وقوع أحداث صيف
 ،2014حني سيطر تنظيم داعش عىل جز ٍء كبري من األرايض السورية والعراقية املجاورة .فكانت تلك النقطة التي
بيّنت للحكومة عن محو ٍر إسالمي خارجي وداخيل دفع بها إىل إعادة النظر يف اسرتاتيجيّتها األمنية واتّخاذ قرا ٍر أمني
باتّباع مقاربات أكرث قمعاً يف مواجهة اإلرهاب .غري أ ّن هذه املقاربة أظهرت حدودها يف العامني  2015و 2016ج ّراء
عد ٍد من الحوادث يُقال إ ّن داعش وغريها من العنارص قد تسبّبت بها ،باإلضافة إىل إخفاقات االستخبارات الواضح
28
يف اململكة وعىل حدودها.
وينظر األردن وحلفاؤه اليوم إىل اإلسالميني عىل أنّهم إ ّما جز ٌء أسايس من التهديدات املتط ّرفة العنيفة أم مع ّرضون
لالنجراف نحو التط ّرف بتأثريٍ من فاعلني إقليميني آخرين .ويشهد عىل ذلك ما قامت به الدولة من أعامل القمع
واالعتقاالت واالحتجازات وعدد املحاكامت األمنية الكبري 29.وبدأت الدولة أيضاً اعتبار اإلسالميني تهديدا ً مقلقاً من
حيث تأثريهم يف سوريا والعراق وفلسطني وغريها من األرايض 30.ونظرا ً إىل هذه املشاهد اإلقليمية الراهنة ،مل يُعترب
31
ذلك بالجديد ،فلطاملا أث ّر القادة الجهاديون السلفيون األردنيون يف قضايا غريهم من الجهاديني ،وتأث ّروا فيها أيضاً.
فلم يكن باألمر املفاجئ حينها أن ينض ّم التيار الجهادي يف سوريا إليهم.
ويف الوقت ذاته ،برزت حاالتٌ نادرة تح ّملت فيها بعض العنارص الجهادية ،ربمّ ا عن طريق االلتباس ،أهدافاً أو
أجندات أمنية حكومية معيّنة أو حتى تحالفت معها .فعىل سبيل املثال ،عندما ألقى تنظيم داعش القبض عىل
الطيار األردين معاذ الكساسبة ،استعانت الدولة بجهاديّني أردنيني بارزين مثل املقديس وأيب قتادة لتأدية دو ٍر أسايس
يف املفاوضات الهادفة إىل إطالق رساح الكساسبة 32.يف املقابل ،أطلقت الدولة رساح قاد ٍة مثل املقديس وبدت أنها
سمحت لهم بإجراء نشاطاتهم .غري أ ّن مفاوضاتها مع داعش مل تفشل فحسب ،بل زادت العداوة بشكل واضح مع
األوساط الجهادية أيضاً.

9

نقاش حول الربيع العريب والدولة األردنية والحالة يف سوريا مع تداعياتها عىل
وقد برز بني األوساط الجهادية أيضاً ٌ
العامل الجهادي السلفي .ففي األردن يؤيّد اليوم بعض املواطنني الشباب الجها َد يف سوريا بعد أن كان بعضهم يف
املايض يدعم اإلخوان املسلمني املعتدلني 33.وقد يعزي األمر إىل أ ّن الدولة كانت تق ّيد التح ّركات اإلسالمية بشكل
متزايد عىل أراضيها ،فيام تركّز تفسريات أخرى عىل تهميش الشباب وإبعادهم عن الدولة األردنية.
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الجهاديون األردنيون يف سوريا
أما خارج حدود اململكة ،فقد نشأ الجهاد السلفي األردين ليضطلع بدو ٍر ها ّم يف الرصاع السوري 34،مبعنى أنّه يسعى
إىل متابعة مسرية الجهاد األردين يف هذا النوع من املسارح ،كام ت ّم تأكيده أعاله .غري أ ّن للجيل الجديد من الجهاد
األردين تأثريا ً يف الطريقة التي تتعامل بها الدولة األردنية مع التهديد األمني عىل أراضيها.
وقد بدأ دفق الجهاديني األردنيني إىل سوريا بُعيد اندالع أعامل العنف هناك .ومنذ العام  ،2011انض ّم الجهاديون
األردنيون إىل مجموعات مختلفة من الثوريني والجهاديني املناهضني لبشّ ار األسد .وبحلول منتصف العام ،2012
شباب يحملون “قضية جهادية” وقاد ٌة كبار من
أظهرت تقارير إخبارية ومستنداتُ اتّهامٍ حكومية إىل ّ
أي مدى انخرط ٌ
الجهاديني يف القتال أو ج ّندوا غريهم للمشاركة 35.وكان الجهاديون السلفيون األردنيون ،من بينهم املقديس وأبو قتادة
ويفس ذلك
وسامي العريدي ،يؤ ّمنون القيادة والتحفيز واالندفاع إىل أتباعهم ومساعديهم دعامً للمعارضة السورية .رّ
جزئياً األعداد التي غادرت األردن آنذاك لتنض ّم إىل الث ّوار اإلسالم ّيني ،مثل جبهة النرصة وجيش اإلسالم وأحرار الشام
وداعش .ويف العام  ،2013لفتت تقارير اإلعالم العريب النظر إىل مسارات الجهاديني عرب الحدود األردنية السورية ،وإىل
36
وتتجسد جاذبية الجهاد
انضاممهم إىل هذه املجموعات ،وإىل عمليات رشاء األسلحة غري املرشوعة التي قاموا بها.
ّ
السوري الحايل وتأثري التعبئة الطائفية يف األردن خ َري تجسيد يف مجلس العزاء وخطبة العزاء اللذين أقيام للحارث أبو
37
رح ّيم يف مدينة الزرقاء األردنية بعد مقتله يف خالل محاربته مع جبهة النرصة.
وتشري تقديرات مختلفة إىل أ ّن عدد األردنيني الذين تركوا بالدهم ليحاربوا يف سوريا يرتاوح بني ألف و 4آالف
شخص 38.وت ُعترب هذه األرقام األعىل إذا احتسبت كنسبة من السكّان مقارن ًة بنسب املحاربني غري السوريني
الدفق من األردنيني جنودا ً ملجموعات مختلفة
أي دولة يف العامل (راجع الجدول  .)1وقد أ ّمن هذا
ُ
القادمني من ّ
من الثوار اإلسالميني .واألهم من ذلك أ ّن عددا ً من األردنيني وصل إىل مراكز قيادية ،وال سيام يف فرع القاعدة يف
سوريا املعروف بجبهة النرصة (علامً بأنها قد غيرّ ت اسمها لتصبح جبهة فتح الشام عام  ،2016وهي ترتأّس اليوم
تحالف هيئة تحرير الشام).
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الجدول  :1املقاتلون األجانب يف سوريا

املصدر:

“It Ain’t Half Hot Here, Mum,” Economist, September 1, 2014, https://www.economist.com/news/middle-east-andafrica/21614226-why-and-how-westerners-go-fight-syria-and-iraq-it-aint-half-hot-here-mum

جبهة النرصة والعامل األردين
أ ّدى الجهاديون األردنيون دورا ً ها ّماً يف اسرتاتيجية جبهة النرصة ويف عملياتها عىل ح ّد سواء .فكان الجهاديون
األردنيون ،عىل غرار مصطفى عبد اللطيف صالح ،املعروف بأيب أنس الصحابة ،وإياد الطوبايس ،املعروف بأيب
مؤسيس جبهة النرصة عىل الرغم من أنهم خضعوا لقيادة أيب مح ّمد الجوالين السوري الجنسية .وقد
جليبيب ،من ّ
قادوا جبهة النرصة وأرشفوا عىل عملياتها ،وال سيام يف املناطق السورية الجنوبية التي تتاخم األردن ،ومن بينها مدينة
ٍ
وارتباط أيديولوجيني راسخينَ بتنظيم
درعا 39.ويف أغلب األحيان ،أىت دعم التيار األردين لجبهة النرصة نتيج ًة لتفكري
القاعدة يرمز إليهام قاد ٌة مثل املقديس وأيب قتادة بعد عودته إىل األردن عام .2013
رشبة روحياً بتفكري أردنيينّ مثل
وبحلول أواخر العام  2012وبداية العام  ،2013كانت جبهة النرصة قد باتت مت ّ
سامي العريدي وتخضع لقاد ٍة مثل أيب املقداد األردين وأيب سمري األردين وأيب شامة األردين 40.ويؤكّد صهيب عنجريني
أ ّن جبهة النرصة قد خضعت فعليّاً لقيادة أردنية ،ومل يشكّل الجوالين سوى قائد سوري رمزي 41.وحافظ القادة
الجهاديّون األردنيون وتنظيم القاعدة عىل الروابط بينهام .باإلضافة إىل أ ّن هذه الشخصيات قد ساهمت يف ازدياد
42
الرشخ والرصاع بني جبهة النرصة وداعش.
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داعش واألردن
أث ّر تط ّور الجهادية السلفية يف سوريا مع انشقاقاتها املتزايدة يف األردن والتحديات األمنية التي يواجهها .فلم يح ّبذ
تنظيم داعش فكر َة أن تسيطر جبهة النرصة وحدها عىل الساحة السورية ،مماّ أ ّدى إىل ازدياد العدائية بني الطرفني
(وغريها من القوى الجهادية يف سوريا) بحلول عا َمي  2014و 43.2015وكان لهذا التناحر األيديولوجي والحريب تأث ٌري
كبري يف حركة الجهاد السلفية يف األردن ،إذ ولّد خالفاً ورصاعاً بني قادتها وأيديولوج ّييها ،من بينهم املقديس وأبو قتادة
وسعد الحنيطي وجعفر الشامي وأبو س ّياف 44.وقد أق ّر أبو قتادة بذلك قائالً إ ّن هذا التوت ّر أث ّر أيضاً يف قيام تحالفات
بني الجهاديني محل ّياً وإقليم ّياً وعامل ّياً .ويف أواخر العام  ،2016أعلن أبو قتادة أ ّن الحركة الجهادية تشهد “ثور ًة داخل ّية
45
يف صفوف املعارضة اإلسالمية تتض ّمن إعادة ضبط وجمع وتنظيم عىل قدر كبري من األه ّمية”.
ومتحورت النزاعات داخل الحركة الجهادية حول انتزاع س ّدة القيادة .ففي العام  ،2014بعد أن طلب قائد تنظيم
نصب نفسه خليفة من داعمي النزعة الجهادية يف سوريا أن يبايعوه ويق ّدموا والءهم
داعش أبو بكر البغدادي الذي ّ
له ،علامً أنه قد سبق أن متّت مبايعة تنظيم القاعدة وقيادته ،رفض ذلك الفاعلون يف النزعة الجهادية السلفية
األردنية ،مثل املقديس وأيب قتادة ،وعارضوا ا ّدعاءات البغدادي بالرشعية .وأ ّدى هذا الوضع بدوره إىل خالف ورصاع
بني عنارص جهادية سلفية أخرى يف األردن ،وأيضاً بني أردنيني منخرطني يف مجموعات ثورية إسالمية يف سوريا.
أما عىل ساحة املعركة السورية ،فبدت الخالفات واضحة بني قيادة داعش والجهاديني السلفيني األردنيني وجبهة
انشق عىل الجبهة السورية ويف األردن عد ٌد من مقاتيل جبهة النرصة وقياداتها
النرصة .ففي أواخر العام  2014مثالًّ ،
وانض ّم إىل تنظيم داعش ،مبن فيهم قاد ٌة مثل سعد الحنيطي الذي عمل الحقاً قاضياً يف الرقة قبل أن يعدمه التنظيم
بتهمة التواطؤ 46.وبدأت املظاهر العلنية املؤيّدة لداعش تربز أكرث يف البلدات األردنية التي اعتُربت مخازن دعم
األقل
لجبهة النرصة يف صيف عام  ،2014مع اإلشارة إىل أ ّن بعض األدلة أظهرت أ ّن قوى األمن الحكومية كانت عىل ّ
47
عىل دراية بهذا النوع من الدعم.
تنشق عن داعش
رص أردنية ّ
وتراجعت بعدها وترية هذه االنشقاقات ،وبحلول العام  ،2015ت ّم تناقل أخبا ٌر عن أ ّن عنا َ
وتنض ّم من جديد إىل جبهة النرصة وغريها من الفصائل الجهادية يف سوريا .ووقعت أيضاً اشتباكات مسلّحة بني
الفريقني عىل األرض السورية تُعزى مبعظمها إىل الحرب الكالمية الحا ّدة املتفاقمة التي دارت يف األفق األيديولوجي
بني عنارص داعش وجبهة النرصة والقيادة الجهادية السلفية األردنية .ففي ربيع العامني  2015و 2016مثالً ،انض ّمت
جبهة النرصة إىل القوى الثورية األخرى لإلطاحة بداعش وإخراجها من مواقع يف القلمون يف شاميل دمشق ومن
مناطق يف محافظة درعا السورية ،مبا فيها برصى الشام القريبة من الحدود األردنية 48.وقاد املقديس وأبو قتادة
ٍ
والتوسط يف ما بينهم والوصول إىل
محاوالت للتواصل بني السلفيني الجهاديني األردنيني وجبهة النرصة وداعش،
ّ
ات ّفاقيات يف ما بينهم ،غري أنها إما باءت بالفشل أم أسفرت عن عالقات أش ّد عدا ًء وحنقاً بني العنارص .فيصف أبو
49
قتادة مثالً داعش بسهمٍ استهدف الشعب املسلم فأصابه وجرحه”.
وعىل نطاق أوسع ،رفض تنظيم القاعدة مطالب أيب بكر البغدادي باستالم زمام القيادة والتحكّم ٍ
وبعض من مواقف
داعش وتكتيكاتها .ومبا أ ّن الحرب يف سوريا جذبت األردن للمشاركة فيها ،أ ّدى هذا املوقف جزئياً إىل نشوء ٍ
أرض
مشرتكة بني الجهاديني األردنيني والحكومة .وقد بدا ذلك بوضوح يف فرباير  2015بعد أن قتل تنظيم داعش األسري
50
الطيار األردين معاذ الكساسبة.
فإثر مقتل الكساسبة وما ولّده ذلك من اشمئزا ٍز كبري لدى الشعب ،تبينّ أ ّن القادة الجهاديني األردنيني مل يحاولوا أن
يفاوضوا إلطالق رساح الكساسبة وغريه من الرهائن فحسب ،بل أيّدوا الحكومة وغريهم من رجال الدين يف استنكار
رصف ،مل يج ّدد داعش نبذه اململك َة باعتبارها دولة كافرة فحسب ،بل أبقى البالد
هذا العمل أيضاً .ر ّدا ً عىل هذا الت ّ
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نصب عينيه .باإلضافة إىل ذلك ،لجأ تنظيم داعش إىل خطاب حا ّد اللهجة استهدف فيه قاد ًة جهاديني سلفيني مع ّينني،
مثل املقديس وأيب قتادة وأيب س ّياف .فانتقد التنظيم قاد ًة كهؤالء ،واصفاً إياهم بالوثنيني أو الطواغيت ،ونعت أبا
متاعب وضغوطاً يف سوريا أل ّن عنارص يف جبهة
س ّياف “بالكاذب” 51.عالوة عىل ذلك ،واجهت النزعة األردنية الجهادية
َ
النرصة انشقّوا عن داعش وانقلبوا عىل رفقائهم السابقني .وطالت االنشقاقات أردنيني بارزين ،مثل أيب سمري األردين
(الذي ي ّدعي بعض الجهاديني أنه مصطفى عبد اللطيف صالح الذي ذكرناه أعاله واملعروف بأيب أنس الصحابة)،
52
والذي كان أمري جبهة النرصة يف منطقة درعا.
ومؤخرا ً ،يرفض قاد ٌة جهاديون ،مثل أيب قتادة ،مناقش َة النزاعات املاضية مع داعش ،ويقولون بدالً من ذلك“ :لقد
ٍ
موقف صعب وت ّم إضعافهم.
حان وقتهم ،فهم ضعفاء وأفكارهم عقيمة .لقد انتهوا .فمن الناحية العسكرية ،هم يف
أ ّما أفكارهم وأيديولوجيتهم ،فقد انتهت حتامً .إ ّن أيديولوجيتهم سطحية ،وأفكارهم سطحية ومل ت ُظهر عمقٍ  ،ومل
ِ
تأت من موقع معرفة وفهم عميق وتفسري” 53.وكام يبينّ القسم اآليت ،فإ ّن تأثري هذه التطورات كب ٌري يف أجندة األمن
القومي يف األردن.
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الدولة تر ّد :الردود األمنية
ويف هذا الصدد ،يقول الفريق الركن محمود فريحات ،رئيس هيئة األركان املشرتكة األردنية“ :يكمن الخطر أنه بعد
إخراج داعش من املوصل ستتح ّول أنظاره نحو الرقّة ودير الزور ،ومن هناك إىل الحدود األردنية ...فاألمل الوحيد
[ملقاتيل داعش] هو أن يلجأوا إىل الحدود األردنية ...ويشكّل هذا خطرا ً عىل هذه الحدود لكن ،والحمد لله ،نحن
54
عىل أت ّم استعداد ملواجهة هذا الخطر املرتقب”.
ٍ
تحديات أمني ًة جديدة
وقد شكّل بروز املجموعات الجهادية يف الرصاع السوري ومشاركة األردنيني الواسعة فيها
للمملكة .ففي العام  ،2016وصف أحد املحلّلني انضامم الجهاديني األردنيني إىل مجموعات كهذه عىل أنه “وباء يهدد
السلم واالستقرار ،سواء إن بقوا يف سوريا أم عادوا إىل الوطن” 55.فضالً عن ذلك ،يؤكّد بعضهم أ ّن هذا الجيل من
الجهاديني يختلف عن سابقيه ،فهو ال يعلن إميانه بالجهاد العاملي ،بل “يح ّد التزامه يف سوريا ،مام يعني أ ّن أهدافه
محلّية ال عاملية” ،بحسب ا ّدعاء أحد القادة الجهاديني 56.ويولّد هذا الرتكيز املحليّ مخاوف حيال أمن األردن .فقد
حلّلت بعض الشخصيات الحكومية أنّه يف حال كان الجهاديون األردنيون يقاتلون لإلطاحة بنظام األسد يف سوريا،
فسوف يستهدفون النظام األردين أيضاً.
عالوة عىل ذلك ،للدولة األردنية التزاماتها الخاصة عىل الساحة السورية ،وال سيّام يف شاميل حدود اململكة ورشقها.
فشبكاتُ االستخبارات األردنية وإنشا ُء غرف القيادة والتحكّم والدع ُم املق ّدم للث ّوار قد دفعتها مبارشة إىل قلب جنويب
58
سوريا .ويُع ّد دور األردن يف الرصاع السوري يف أو ّجه عىل هذه الحدود ويف محيطها.
57

وقد ط ّور األردن مجموعة من الوسائل بغية تحديد التهديدات األمنية ومحاربتها ،إذ تتحلىّ اململكة بهيكلية أمن
مؤسساتها .وقد اعتمد امللك عبد الله الثاين إىل ح ّد كبري عىل
داخيل متينة ،ويتحكّم امللك عادة بالسلطات األساسية يف ّ
املؤسسات األساسية التالية لضامن أمن البالد :األجهزة االستخباراتية (عىل رأسها دائرة املخابرات العامة) والرشطة
ّ
(املعروفة مبديرية األمن العام) ومحاكم أمن الدولة األردنية والقوات املسلحة.
املؤسسات ليضع اإلسالموية تحت ضغط غري مسبوق ،إذ زاد اعتبار الدولة لإلسالميني
وقد لجأ النظام األردين إىل هذه ّ
ووسعت ترشيعات جديدة ،منها
األردنيني عىل أنهم شكل من أشكال التهديد ،فوظّفت موارد ضخمة ملواجهتهمّ .
اإلصالحات يف قانون العقوبات لعام  2005وقانون مكافحة اإلرهاب لعام  2006والتعديالت التي أجريت عليه عام
َ ،2014
نطاق األعامل التي تعتربها الدولة معادية لها ،مبا فيها األعامل التي تُنفّذ تحت الراية اإلسالمية 59.واستخدمت
الدولة هذه التعديالت الترشيعية وغريها للح ّد من ح ّريات مواطنيها ،مبن فيهم أولئك املنخرطون يف الحركات
اإلسالمية األردنية 60.ويظهر ذلك التضييق من خالل املدى الذي تصل إليه الدولة يف التدقيق باستمرار يف تلك
العنارص وأيضاً من خالل مداهامت مكافحة اإلرهاب واالعتقاالت واالحتجازات من دون محاكامت ،وزيادة مع ّدالت
61
بحق أفراد مرتبطني بهذه الحركات أو متّهمني باالنخراط فيها.
اال ّدعاءات يف محاكم أمن األردن ّ
وات ّخذت الدولة أيضاً تدابري لقمع عنارص معارِضة وعنارص أخرى ضمن الدولة واحتوائها 62.ويعتقد اليوم الصحافيون
والناشطون والفاعلون يف املجتمع املدين ومسؤولون حكوميون سابقون أ ّن الدولة قد أصبحت “دولة بوليسية” يطغى
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عليها “ج ٌّو من الخوف” .لقد أصبح األردن بلدا ً شديد التقييد تراقب فيه الدولة َمن ينتقد نظامها وتضايقه وتتّهمه
63
“صحيح أ ّن السالم يع ّم األردن ،إالّ أ ّن الحرية غائبة”.
يف محاكم أمن الدولة وتسجنه .وعلّق ناشط قائالً:
ٌ
دولة استخبارات؟
منذ نشوء ثورات الربيع العريب ،تَعترب الدولة األردنية اإلسالميني عىل اختالفهم تهديدا ً لوجودها .وتتأث ّر نظرتها هذه
ترسخاً مع دول مثل الواليات املتحدة األمريكية .نتيجة لذلك ،تعطي الدولة
أيضاً باتفاقيات التعاون األمني التي تزداد ّ
أولوية ألنواع الردود التي ذكرناها آنفاً .وتعطي هذه املقاربة أيضاً األفضلية لبعض الفاعلني واملؤسسات يف الدولة،
وتؤث ّر للغاية يف سيادة القانون واملساءلة وأشكال الرقابة املدنية الدميقراطية.
املؤسسة األقوى يف تحديد موقف األردن تجاه اإلسالموية 64،فهي تح ّدد أجندات
وتُعترب دائرة املخابرات العامة ّ
اململكة حول مكافحة اإلرهاب والوقاية من التط ّرف العنيف ومكافحته وتقود الجهود اآليلة إليها ،إىل جانب الفاعلني
املدنيني وغريهم من الفاعلني املؤسساتيني .وقد ح ّددت شخصيات بارزة يف الدائرة موقف الدولة الذي يَعترب أ ّن
اإلسالميني تهديد متصاعد لألمن القومي 65.مثالً ،كان لدائرة املخابرات العامة دو ٌر محوري يف اعتبار الدولة اإلخوا َن
املسلمني ق ّو ًة داخلية معادية بشكل متزايد ،وقد ترأست الجهود املذكورة سابقاً والساعية إىل تفكيك هذه املجموعة.
وينظر رشكاء األردن األمنيون إىل دائرة املخابرات العامة بعني الرضا .ففي واشنطن ،يق ّر املعنيّون أنّه “عدا إرسائيل،
يعترب الكثريون أ ّن جهاز املخابرات األردين هو األكفأ واألقرب إىل املنظامت االستخباراتية األمريكية ،فالكثري من كبار
موظّفيها تد ّربوا يف وكالة االستخبارات املركزية” 66.غري أ ّن مسؤولني حكوميني كبارا ً وسابقني يف األردن وخارجها قد
أصدروا تنبيهاً .فقد عبرّ وا عن قلقهم أنّه يف أعقاب ثورات الربيع العريب ويف خض ّم ما يُس ّمى بالتهديد اإلسالمي
املتعاظم ،مل ميِل دامئاً ميزان القوى بني امللك ومدير دائرة املخابرات العامة لصالح كفّة امللك .وقد أكّد مسؤول
سابق يف جهاز استخبارايت غريب قائالً“ :إنها من الحاالت الكالسيكية التي تنقلب فيها موازين القوى ويتحكّم الصغري
بالكبري” 67.وفيام يحاول امللك عبد الله الثاين استعادة السلطة ،قال مسؤول حكومي أردين سابق آخر“ :ال يتحكّم
امللك دامئاً بدائرة املخابرات العامة .ففي بعض الحاالت فلتت السلطة من قبضته بالكامل ،وكان ذلك نتيج ًة لهيمنة
68
أجندة فاعلني استخباراتيني ودول آخرين”.
والثمن الذي يفرضه هذا املستوى من السيطرة والتعاون االستخبارايت واألمني الوثيق مع الواليات املتحدة األمريكية
يخص قضايا أساسية كاملساءلة وحامية حقوق اإلنسان والشفافية وسيادة القانون وإدامة ثقافة اإلفالت
باه ٌظ يف ما ّ
من العقاب يف األردن .وقد عاىن األردن يف جهوده لتبييض صفحته مبا يتعلق بحقوق اإلنسان ،وذلك بشكل رئييس
بحق أجهزته األمنية مثل دائرة املخابرات العامة .فاملساءلة بشأن اإلساءات مثالً ال تزال
بسبب اال ّدعاءات الدامئة ّ
يخص منع االحتجازات غري
يوسع النطاق يف ما ّ
يف مستوى يُرىث له 69.وعىل الرغم من اإلعالن عن تعديل دستوري ّ
املرشوعة واإلساءة إىل املحتجزين يف سبتمرب  ،2011تقول منظامت حقوق اإلنسان والحكومات األجنبية عىل غرار
حكومة الواليات املتحدة األمريكية إ ّن آليات املساءلة ال تزال غري ناشطة 70.نتيجة لذلك ،يف وسع دائرة املخابرات
رصف عىل هواها وتفلت من املساءلة.
العامة أن تت ّ
أما املؤسسة األساسية األخرى فهي محكمة أمن الدولة ،وهي تابعة يف هيكليتها لدائرة املخابرات العامة ألنها تعتمد
عىل األدلّة التي يقدمها امل ّدعون واملحقّقون فيها ليك تصدر أحكامها .وقد أدان املجتمع الدويل مرارا ً وتكرارا ً هذه
72
املحكمة 71.فهي كانت وال تزال تحاكم املدنيني يف قضايا خارجة عن نطاق سلطتها.
لك ّن املشكلة األكرب هي املدى الذي يطاله نفوذ دائرة املخابرات العامة يف األردن والتحديات التي يواجهها
القرص املليك يف لجم هذا النفوذ .ومثال بسيط عىل ذلك األحداثُ التي أفضت إليها التظاهرات يف 24
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مارس  .2011فبعد أن طالب املتظاهرون علناً وبوضوح باتخاذ تدابري متعلقة بتخطّي أجهزة النظام األمنية
صالحياتها ،أعلن امللك عبد الله الثاين عن مراجعة دستورية 73.لك ّن النظام مل يتّخذ أي تدابري رسمية لجعل
أي من األجهزة االستخباراتية أو األمنية األردنية أكرث خضوعاً للمساءلة وال للح ّد من صالحياتها يف التحكّم يف
ّ
يغض النظر عن معالجة قضايا مثل التعذيب ،عىل الرغم من إدراجه اتفاقية
األردن
زال
ما
بل
البالد،
مجريات
ّ
مناهضة التعذيب التابعة لألمم املتحدة مبارش ًة يف القانون املحليّ يف العام  74 .2006تجدر اإلشارة إىل أنّه
من أسس حامية حقوق اإلنسان الدولية أ ّن حظر التعذيب بح ّد ذاته أمر غري ٍ
كاف من دون مراقبة متابِعة
أي عنرص من عنارص دائرة
وموجبات من ناحية التحقيق .ولك ّن األردن مل يعتمد املوجبات بعد ومل يحاكم ّ
املخابرات العامة بتهمة التعذيب.
باإلضافة إىل ذلك ،فإ ّن دور دائرة املخابرات العامة املضخّم يقطع الطريق أمام املساهامت األخرى إلدارة التحديات
األمنية التي يواجهها األردن .فحتّى الدول املانحة األجنبية القوية املنخرطة يف مجال التعاون األمني تق ّر أنّها مقيّدة
بسبب “هيمنة دائرة املخابرات األردنية” عىل املقاربات املعتمدة يف التعامل مع اإلرهاب وغريها من مظاهر التط ّرف
75
يف اململكة ومكافحتها والوقاية منها.
وبالفعل ،أ ّدى السامح لدائرة املخابرات العامة بأن تدير الدفة يف تغيري اسرتاتيجية اململكة ،من استيعاب العنارص
اإلسالمية وصوالً إىل محاولة إضعافهم وتدمريهم ،إىل اتّساع ملفت يف نفوذها يف األردن وعىل حدوده ويف جهود
التعاون االستخبارايت ويف توريط األردن يف سوريا والعراق .ففي سوريا مثالً ،شكّل دور دائرة املخابرات العامة يف
جهود مكافحة التم ّرد ضد داعش يف منطقة درعا ما ّد ًة دسمة للدعايات واملد ّونات اإللكرتونية الجهادية .وتدخل أيضاً
حسابات إقليمية يف قضايا كهذه .فلم ّدة عقد من الزمن عىل األقل ،شاركت القوات األردنية وغريها من قوى األمن
العربية يف أنشطة تعاونية ،ودعمت الواليات املتحدة وغريها من الرشكاء الغربيني هذه الجهود 76.وكام قال أحد
القادة الجهاديني“ :يف املنطقة معتدلون يسعون إىل العمل داخل النظام بهدف إصالحه ومن أجل سياسات حزبية
وض ّد تطرف األجندة الجهادية والتكفريية .غري أ ّن دائرة املخابرات العامة وغريها من األجهزة االستخباراتية اإلقليمية
77
قد قررت أنّنا كيا ٌن واحد نعمل العمل نفسه .هذا التفكري غري صحيح”.
التعويالت
بسبب اعتامد األردن عىل قوى خارجية ،يستطيع فاعلون خارجيّون معيّنون أن يؤث ّروا يف تطبيق أجندته األمنية
وحتّى يف تشكيلها 78.وقد أ ّدى ذلك إىل أشكال أكرث تعقيدا ً من التعويالت التي تظهر يف خطابات األمننة يف األردن
عند التط ّرق إىل التيّارات اإلسالمية املحلية .وقد تزايدت املخاوف إزاء املجموعات الجهادية السلفية يف سوريا
والعراق ،وانشغال املحور األمني بقيادة السعودية “بالهالل الشيعي” ،وحتى االنشقاق الراهن يف دول مجلس
التعاون الخليجي ،مام فاقم التهديدات الكامنة لدى األردن .فربزت مثالً الخطابات الطائفية بطريقة غري مسبوقة يف
األردن ،واتّهم بعض النقّاد الحكومة بالسامح بصدورها .وبالتوازي مع االتّكال األمني ،يؤثر اعتام ُد األردن االقتصادي
79
بش ّدة يف قدرة اتّخاذه القرارات ويف دوره يف هذه التحالفات الجديدة.
وقد تض ّمنت عالقاتُ التعويل التي تربط الواليات املتحدة األمريكية واألردن العالق َة األمنية التي اعتمد فيها األردن
تاريخياً عىل بريطانيا .وكان من نتائج املواقف التي تب ّنتها الواليات املتحدة األمريكية يف املنطقة ومقاربة مكافحة
اإلرهاب التي انتهجتها والتي تقيض ببناء قدرات العنارص املحلّية ازديا ُد االتّكال عىل األردن .ويظهر ذلك يف املستويات
املتزايدة من املساعدات األمريكية التي وصلت يف العام  2015إىل ٍ
ُخصص
وعد مبنح األردن مليار دوالر أمرييك ت َّ
ملساعدات أمنية وعسكرية أساسية 80.يجدر الذكر أ ّن الزعيم العريب األول الذي استقبله الرئيس دونالد ترامب يف
واشنطن هو امللك عبد الله الثاين يف فرباير .2017
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وتشكّل الرعاية األمريكية سيفاً ذا ح ّدين بالنسبة إىل األردن ،فهي تج ّر اململكة أكرث فأكرث يف رصاعات البلدان املجاورة
دخل لألردن يف هذه الرصاعات ،ترى الواليات املتحدة األمريكية أنّه من مصلحتها أن يكون األردن
لها .فمع أ ّن ال َ
ومنوذج تدريب للدول املسلّحة
حقل تجارب للمساعدة األمنية األمريكية
مشاركاً فيها .لهذه الغاية ،غدا األردن َ
َ
والجهات الفاعلة املسلّحة يف البلدان املجاورة مبا فيها العراق وسوريا 81.بالتايل ،مل مي ّر الوجود األمرييك مرور الكرام،
إذ تزايدت الهجامت اإلرهابية التي استهدفت رجال األمن واملنشآت األمنية األمريكية ،مماّ ساهم يف ازدياد التخ ّوف
من اإلرهاب واالرتدادات داخل اململكة.
ولنجاح هذه الجهود التعاونية وفش ِلها تداعياتٌ خطري ٌة عىل سيادة األردن وأمنه الوطني 82.فعىل الرغم من الشكوك
الكثرية التي تشوب املقاربة التي يعتمدها الرئيس دونالد ترامب يف الرشق األوسط ،تبدو العالقة األمنية متينة بني
مؤسسات األردن األمنية والسياسية باالنزعاج من رئاسة ترامب ،بل
األردن والواليات املتحدة 83،وال تشعر أكرثية ّ
املؤسسات مقاربة “متابعة األعامل كالعادة” مع إدارته .ويع ّزز هذا الوضع واق ُع أ ّن امللك عبد الله
تعتمد هذه ّ
الثاين ينال إعجاب شخص مثل دونالد ترامب ،فضالً عن أ ّن عالقة قوية تربطه بالكونغرس األمرييك .وسيساهم ذلك
أي تغيري يف مستويات الدعم املق ّدم ملرشوع األردن األمني ودوره “كالوكالة
إىل ح ّد كبري يف الحرص عىل عدم بروز ّ
84
االستخباراتية العربية األوىل ألمريكا”.
املؤسسات األردنية هواجس من أنه يف حال سمح
مع ذلك ،تلوح يف األفق تعقيدات محتملة ،إذ تراود البعض يف ّ
حل الدولتني عن األجندة ،قد يس ّبب ذلك “ضغطاً غري محتمل وغري مسبوق
الرئيس ترامب إلرسائيل بأن يُشطب ّ
85
عىل األردن ليصبح هو الدولة الثانية للفلسطينيني” .وال يجوز أن ننىس أيضاً آثار القرار الذي اتّخذه الرئيس ترامب
رصف “سيؤثر سلباً عىل
بنقل السفارة األمريكية من تل أبيب إىل القدس .وقد حذّر امللك عبد الله الثاين أ ّن هذا الت ّ
االستقرار والوضع األمني يف املنطقة” ،مذكّرا ً مبدى أه ّمية القدس بالنسبة إىل العرب واملسلمني .وأضاف امللك قائالً
إ ّن خطو ًة كهذه “ستزيك نار الغضب واليأس يف نفوس العرب واملسلمني ،فتسمح للمتط ّرفني بنرش أيديولوجياتهم
86
وأجنداتهم السوداء بشكل أكرب”.
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االستنتاجات والتوصيات
َ
مخاوف لدى صانعي السياسات ،وال سيّام أولئك يف
ينبغي أن تولّد الردود األمنية األردنية عىل تح ّدي اإلسالموية
األردن والواليات املتحدة واالتّحاد األورويب .فاألردن يواجه صعوبة متزايدة يف الحفاظ عىل أمنه وحامية نفسه من
التهديد الذي ميثّله املتط ّرفون يف اململكة .باإلضافة إىل ذلك ،أوقعت سياسات النظام األردين ومتوضعه يف املنطقة
املواطنني والقوى األمني َة واالستخباراتية يف ورطة يف األرايض السورية الجنوبية ويف العراق.
تتحسن نقاط ضعف األردن سوى جزئياً بفضل مقاربته األمنية الحالية لإلسالموية .باإلضافة إىل أ ّن للعالقات
ومل ّ
والتعويالت التي رعته وقادت به يف هذه الطريق الراهن تأثرياتِها اإليجابي َة والسلبية ،فحوادث العنف اإلرهايب يف
ازدياد ال يف نقصان ،إذ يرتفع عدد اإلرهابيني الذين ينشؤون يف األردن ويستهدفونه ويستهدفون حلفاءه مثل الواليات
املتحدة .لذلك ،يجب األخذ باالعتبار التدابري التالية حيال سياسات األردن املتغيرّ ة ملواجهة تح ّدي اإلسالموية.
الحل :أوالً ،ال ميكن القضاء عىل التهديد اإلسالمي يف األردن عرب اعتامد مقاربات أمنية قاسية
القوة ليست بالرضورة ّ
فحسب .فالتعويل حالياً عىل منح املقاربة األمنية األولوية من دون القيام بإصالحات اقتصادية اجتامعية وسياسية
فصحيح أ ّن الدولة األردنية تبقى قوية مقارنة بجريانها يف الرشق
وإصالحات ترتكز عىل الحقوق ال يجدي نفعاً.
ٌ
والشامل ،غري أنّها تبقى ضعيفة جدا ً أمام التط ّرف والحوافز السياسية واالقتصادية واالجتامعية األساسية التي تدفع
باملواطنني إىل التط ّرف وتش ّدهم نحو خطابات اإلسالموية العنيفة.
اإلصالح :ينبغي أن يك ّرس امللك عبد الله الثاين وحكومته موار َد أكرث وجهدا ً أكرب لعملية إصالح اقتصادي اجتامعي
وسيايس ملموس .وينبغي قيام حكومة وسلطة ترشيعية متثّالن الشعب فعلياً .فهيكلية األردن السياسية الحالية مثالً
رض بالنسيج االجتامعي بشدة .فضالً عن ذلك ،فإ ّن غياب دميقراطية ف ّعالة يق ّوض
ترتك مواطنيها من دون حقوق وت ّ
سياد َة القانون وال يؤ ّمن إال القليل من الشفافية 87،فيع ّزز ذلك بدوره الالمباالة والتباعد والتهميش ،ويضعضع مشاعر
امللكية يف املرشوع الوطني ،وال سيّام يف صفوف الشباب يف اململكة.
اسرتاتيجية وطنية للوقاية من التط ّرف العنيف :عملت الحكومة األردنية مع برنامج األمم املتّحدة اإلمنايئ بهدف
تطوير اسرتاتيجية وطنية طال انتظارها تهدف إىل الوقاية من التط ّرف العنيف .ينبغي عىل حلفاء األردن أن ير ّحبوا
ٍ
بجهد كهذا ويدعموه ،وال س ّيام إذا اتّسم مبقاربة شمولية .وقد عبرّ فاعلون أمنيون أوروبيون عن قلقهم من أ ّن عملية
وضع االسرتاتيجية ال تأخذ برأي املمثّلني اإلصالحيني اإلسالميني أو املعتدلني ،ومن املستبعد أن تُدمج وجهات نظرهم
املتعلقة بالوقاية من التط ّرف العنيف ومكافحته يف االسرتاتيجية .من هنا ،ينبغي عىل األردن أن يط ّور مقارباته
املعادية للتط ّرف عرب ابتعاده عن اللجوء إىل تصنيف قاطع يفصل بني إسالميني وغري إسالميني يف مرحلة االتفاق عىل
اسرتاتيجيات من هذا النوع .وينبغي عىل الجهات املعنية الخارجية أن تش ّجع بنشاط صانعي السياسات األردنيني
املخصصة
ليرشكوا فاعلني يف املجتمع املدين مثل املنظامت اإلسالمية والقادة الدينيني وغريهم يف االستشارات والربامج ّ
للوقاية من التط ّرف العنيف ومكافحته ،بدالً من أن يتجاهلوهم بالكامل ،أو يطلبوا مبشاركات رمزية .ولالستمرار
رض تداعياتٌ سياسية كبرية عىل أجندة الوقاية من التط ّرف
بهذا التصنيف القاطع (إسالمي/غري إسالمي) الخاطئ وامل ّ
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العنيف ومكافحته .فقد حان الوقت للتوقّف عن وضع جميع اإلسالميني األردنيني يف خانة واحدة واعتبارهم معادين
لكل اآلخرين مبن فيهم السلطات الحكومية.
ّ
تعويل سليم :يف خض ّم محاولة حكومة األردن وحاكمها أن يواجها تحديات اإلسالم السيايس ،هام يعكسان التأثريات
املنهِكة التي يولّدها التعويل عىل جهات فاعلة خارجية وأجنداتها ويعانيان ج ّراءها .وبشكل أسايس ،يسعى امللك عبد
الله الثاين أن يعكس صورة تتوافق مع عزم التحالفات الدولية واإلقليمية بدحر التح ّدي اإلسالمي متاماً بدل استيعابه.
وانخراط األردن يف هذا املرشوع من خالل النظر إليه من منظار غريب أو إقليمي أسهل عليه من منظار محليّ  .لك ّن
األردن ليس مرص أو اململكة العربية السعودية أو اإلمارات العربية املتحدة حيث يُ َع ّد اإلخوان املسلمون خارجني عن
ويوصفون بالكيان اإلرهايب .لذا ،عىل حلفاء األردن أن يسمحوا للدولة بضبط تقييامتها للتهديد األمني الذي
القانون َ
تواجهه وردودها عليه ،وعليهم أيضاً أن ميتنعوا عن التأثري يف هذه العملية من خالل استغالل اعتامد األردن الشديد
عىل اإلعانات واألمن التي يؤمنونها له.
األمن واالحرتام :ينبغي عىل الحلفاء الغربيون أن يقنعوا األردن بأ ّن تحقيق األمن يت ّم عرب مراعاة قوانني حقوق
اإلنسان وسيادة القانون وليس عرب انتهاكها .فضالً عن ذلك ،عىل الغرب أن يربط مساعداته وإعاناته إىل األردن برشط
إنهاء اململكة ثقاف َة اإلفالت من العقاب .وبإمكان األردن أن يط ّبق أجندات استخباراتية وأمنية قوية وفعالة من دون
أن يبقى ُمحرجاً
بسجل طويل من االنتهاكات لحقوق اإلنسان.
ّ
ال ميكن اعتامد مقاربة واحدة ملكافحة اإلرهاب :ال متلك الدولة األردنية وحلفاؤها موارد ال تنضب ملحاربة اإلرهاب،
مام يعني أنّه ينبغي عىل جهود مكافحة اإلرهاب أن تكون ذكية وف ّعالة .وقد يبدو من املبكر االفرتاض أ ّن أغلبية
إسالميي األردن يشكّلون تهديدا ً عىل املدى القريب ،إال أ ّن هذا األمر سيكلّف غالياً يف النهاية .ومن املستبعد أيضاً
أن يخفّف ذلك التهديد اإلرهايب .ففي املايض ،استطاع الحكام األردنيون أن يف ّرقوا بني العنارص املك ّونة للحركات
توسع الدولة هذه
اإلسالمية يف البالد باالعتامد عىل املعلومات االستخباراتية والحنكة السياسية .لكن بدالً من أن ّ
تخصص موارد لتطوير مقاربات مضبوطة للتعامل مع اإلسالموية ،ولوضع
املؤسسات االستخباراتية ،ينبغي عليها أن ّ
مجموع ٍة من التدابري التي ال تعتمد مقاربات أمنية قاسية فحسب .وهذا يعني االستثامر يف تعاونٍ أمني يفرتض أن
اإلسالموية جزء من نسيج املجتمع األردين وسياساته .أ ّما الجواب لهذه املسألة ،فيكمن يف وضع مقاربات مدعومة
من الحكومة ترتكز عىل قدرة صمود املجتمع وتُتَابع بنا ًء عىل هذا األساس.
التهديد باالرتدادات :منذ أن بدأت مجموعة متن ّوعة من الجهات الفاعلة تستهدف األرايض التي يسيطر عليها تنظيم
داعش عسكرياً يف العراق وسوريا يف العام  ،2015ازداد التخ ّوف من احتامل وقوع ارتدادات عىل األردن .فينبغي
عىل اململكة أن تفهم أ ّن االرتدادات هي نتيجة السياسات املحلّية ودور األردن يف املنطقة ،منها اتفاقية السالم مع
إرسائيل ودوره يف التحالف الدويل ضد داعش ودوره يف سوريا .من هذا املنطلق ،يدعو داعش إىل القيام بهجامت
عىل األردن ويف داخلها ويحثّ عليها .وكام ب ّينت هذه الورقة ،لقد سبق أن أفىض ذلك إىل تصاعد يف عدد الهجامت
اإلرهابية التي فشل األردن يف تفاديها.
أخريا ً ،عىل الحلفاء األمريكيني واألوروبيني أن يدعموا سيادة اململكة ويحموها من مجموعة متن ّوعة من التهديدات
اإلسالمية الوطنية واإلقليمية ،لكن ليس عىل حساب السياسات واملقاربات التي تعرتف بجذور اإلسالموية الراسخة
يف البالد .إذ ال تزال اإلسالموية تحظى بجاذبية لدى الشعب وتع ّزز رشعية الساللة الهاشمية باالحتفاظ بالسلطة.
لقد آن األوان أن يف ّرق املجتمع الدويل بني مختلف املجموعات اإلسالمية التي تشهد تن ّوعاً وازديادا ً يف األردن ،وأن
يتق ّبل النقد املرشو َع لسياسة الحكومة ،وأن يش ّجع بروز توافق إسالمي مع قوى اجتامعية أخرى تسعى إىل اإلصالح
والتغيري ،فسيادة الدولة األردنية وبقاؤها ال يزاالن يعتمدان عىل إيجاد سبلٍ الستيعاب اإلسالم السيايس.
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عملت ميلتون-إدواردز كمستشارة خاصة للممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة األمنية املشرتكة لالتحاد
األورويب وأيضاً كمستشارة للمبعوث االتحاد األورويب لعلمية للسالم يف الرشق األوسط .باإلضافة إىل ذلك ،كُلّفت
ميلتون-إدواردز من ِق َبل العديد من الدوائر الحكومية يف اململكة املتحدة والرنويج وهولندا لتزويدها بالتحليالت
والدراسات يف مختلف املوضوعات ،مبا يف ذلك إصالح قطاع األمن واإلخوان املسلمني والربيع العريب والتطرف اإلسالمي.

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
()IV

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 الق ّيم 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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تقييم تطوّر مقاربة األردن
في التعامل مع اإلسالموية

منشورات مركز بروكنجز الدوحة
2017

تقييم تط ّور مقاربة األردن يف التعامل مع اإلسالموية
دراسة تحليلية ،بيفريل ميلتون-إدواردز
إنعاش عملية إعادة إعامر غزة املتعرثة
موجز السياسة ،سلطان بركات وفراس مرصي
نحو إعادة ضبط العالقات بني االتحاد األورويب وشامل أفريقيا
موجز السياسة ،عادل عبد الغفار
إلغاء طابع األمننة يف مكافحة اإلرهاب يف شبه جزيرة سيناء
موجز السياسة ،سحر عزيز
ريادة األعامل :مح ّرك لخلق فرص عمل ولتحقيق منو شامل يف العامل العريب
موجز السياسة ،بسمة املومني
العالقات بني الهند ودول مجلس التعاون الخليجي :فرصة اسرتاتيجية لدلهي
دراسة تحليلية ،كديرا بثياغودا
2016
املساواة واالقتصاد :ملاذا يجب عىل العامل العريب توظيف املزيد من النساء
موجز السياسة ،بسمة املومني
متعلمون ولكن عاطلون عن العمل :معضلة الشباب املرصي
موجز السياسة ،عادل عبد الغفار
طرق محفوفة باملخاطر :عبور الطاقة يف الرشق األوسط
دراسة تحليلية ،روبن ميلز
التنافس الجهادي :الدولة اإلسالمية تتحدى تنظيم القاعدة
دراسة تحليلية ،تشارلز ليسرت

29

