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خطة ترامب تقضي بجعله وطنًا بدياًل للفلسطينيين
األردن: مأزق استراتيجي وحاجة إقليمية

افلت  والضغوط  باملشاكل  املثقل  البلد  هذا  وصعبة.  دقيقة  مرحلة  االردن  يجتاز 
العريب، ولكنه دخل متأخرا يف معمعة الشارع والحركة املطلبية  الربيع  من براثن 
والفوىض الداخلية السباب كثرية، منها ما هو داخيل ومنها ما هو خارجي وخارج 
عن السيطرة. لكن رغم كل املخاطر، يبقى االردن حاجة اقليمية، ومؤثرا جدا يف 

معادلة االستقرار والتوازن يف املنطقة

تحولت االنظار موقتا حتى اشعار آخر يف اتجاه 
مشابها  السابيع  فيه  الوضع  كان  الذي  االردن 
سنوات  قبل  شكلت  عربية  ومشاهد  الوضاع 
داخلية.  لحرب  او  النظام  عىل  لثورة  مقدمات 
التظاهرات الشعبية عمت ارجاء اململكة وتخللتها 
"الشعب  وصيحات  االمن  قوى  مع  صدامات 
يريد...". الالفت او املقلق يف هذه التظاهرات ان 
االزمة املنتقلة اىل الشارع اخذت منحى سياسيا 
وان  اجتامعية،  ـ  اقتصادية  رشارتها  كانت  وان 
املعارضة استمرت بعد استقالة الحكومة، ما يعني 
االزمة،  كافيا الحتواء  يعد  مل  االشخاص  تغيري  ان 
واملطلوب صار تغيري النهج، وان الحركة الشعبية 
الحكومة، وامنا بدأت  مل تعد موجهة حرصا ضد 
تطاول مجمل النظام الذي طاملا عرف بأنه اكرث 

االنظمة استقرارا وثباتا يف املنطقة.

يف الواقع، مير االردن يف ايام عصيبة ويعيش ما 
تدافع  نتيجة  االسرتاتيجي  باملأزق  وصفه  ميكن 
االقتصادية  الضغوط  واولها  الضغوط،  وتضافر 
والدافع  الرئييس  املحرك  تعد  التي  واملالية 
عن  الناجمة  وهي  الشارع،  لحركة  املبارش 
وتفاقم  السخية،  الخليجية  املساعدات  توقف 
املرصي،  الغاز  وانقطاع  السوري،  النزوح  اعباء 
والكلفة  الرئيسية،  االسواق  مع  الحدود  واغالق 
الباهظة لتأمني الحدود. هذه االعباء والتكاليف 
زيادة  عرب  للمواطنني  منها  جزء  تحميل  جرى 
من  يعانون  وقت  يف  االسعار،  ورفع  الرضائب 
ضآلة التقدميات االجتامعية وتراجع فرص العمل 

واالنتاج وارتفاع االسعار.
االزمة االقتصادية ـ االجتامعية تقف يف الواجهة، 
لكنها ليست كل يشء وال تصنع لوحدها املأزق 

االردين الراهن. االزمة السورية لها حضور وتأثري، 
وهي احد مكونات هذا املأزق، وحيث تتضاءل 
وتنحرس مساحة املناورة والتملص والتوفيق بني 
الثوابت )الحل السيايس وعدم التورط عسكريا( 
واملتغريات والضغوط املتالحقة من الحلفاء يف ظل 

وضع داخيل بالغ الحساسية سياسيا واقتصاديا. 
جملة  يواجه  االردن  ان  عامن  يف  محللون  يرى 
تحديات، وهو يبحث يف السيناريوهات املحتملة 
حيال تطورات االزمة السورية التي يبدو واضحا 
انها تأخذ طريقها اىل الرتجمة ارضا. ميكن حرص 
الحاحا  االكرث  هي  بخمسة،  التحديات  هذه 

وضغطا عىل عامن:
الداخلية  الجبهة  الداخيل، اي متاسك  التحدي   •
املوقف  فاملشهد سياسيا متشظ حيال  ومتتينها. 
من  وكذلك  السوري،  النظام  مع  العالقة  من 
التدخل العسكري، خصوصا الربي منه. االردنيون 
التخوين  منقسمون بحدة منذ سنوات، اىل حد 
املتبادل، عىل املستويني الشعبي والنخبوي حيال 

املوقف من النظام السوري.
• الجامعات الجهادية املتطرفة، وخصوصا فصيل 
خالد بن الوليد املتمركز قرب الحدود مع االردن، 
التي لديها خاليا امنية وارهابية يف الداخل االردين.
• امليليشيات الصديقة للنظام السوري واملوالية 
اليران، وخصوصا حزب الله وامليليشيات العراقية، 
وااليرانيني انفسهم. ميكن تحييد هذه امليليشيات 

عرب القناة الروسية.
واطراف  القنيطرة  محيط  االرسائييل يف  الدور   •
درعا. الرسائيل مصلحة يف منطقة آمنة حدودية 

شبيهة بالرشيط الحدودي مع لبنان.
للضغوط  االستجابة  عىل  اململكة  مقدرة   •
الضغوط  هذه  للتورط.  والخليجية  االمريكية 
مصحوبة بسياسة العصا والجزرة عرب بوابة الدعم 
االقتصادي للبلد الذي يرزح تحت ضغط مديونية 

غري مسبوقة.
لالردن سياسة متاميزة منذ اندالع االزمة السورية، 
ومؤسسات  سوريا  وحدة  عىل  حريصا  كان  اذ 
الجنوب  يف  باالستقرار  ومهتام  السورية،  الدولة 
وهواجس  امنية  مخاوف  لديه  لكن  السوري. 

تراه  ملا  مغايرة  سياسية  وحسابات  اقتصادية 
التوافقات ستفيض  بأن  االردنيون  دمشق. يجزم 
مالمحها:  ابرز  واقليميا،  دوليا  كربى  صفقة  اىل 
طبيعة الحل السيايس يف سوريا، هل تذهب اىل 
التصعيد  خفض  مناطق  من  مكّونة  فيديرالية 
ما  كذلك  املناطق؟  هذه  يف  دويالت  ام  االربع 
ـ  الرويس  التفاهم  ظل  يف  العراق  يف  سيحصل 
االمرييك عىل جعل سوريا منطقة نفوذ اسرتاتيجي 
رويس، والعراق منطقة نفوذ امرييك، مع مراعاة 
مخاوف تركيا وايران من تشكل كيان كردي شامل 

سوريا وآخر يف العراق. 
سوريا  عىل  تقترص  ال  الكربى  الصفقة  هذه 
والعراق، وامنا متتد اقليميا لتشمل حل النزاعات 
يف اليمن وليبيا، وال تنتهي عند عودة الفلسطينيني 

وارسائيل اىل طاولة املفاوضات.
ـ  الفلسطيني  الرصاع  مسار  السالم،  عملية 
املنطقة  يف  الكربى  التسوية  ومصريه،  االرسائييل 
تطورات  كلها  القرن،  صفقة  يسمى  بات  ما  او 
ضغوط  تحت  وتضعه  االردن  تؤرق  وعوامل 
املساومات واملفاوضات، وهو البلد الذي تسكنه 
بانه  عرف  وطاملا  فلسطينية،  اصول  من  اكرثية 

الوطن البديل.
الثاين وشخصية  امللك عبدالله  لقاء جرى بني  يف 
لبنانية رسمية يف وقت سابق، قال العاهل االردين 
املقبل،  التوطني  خطر  من  ومحذرا  مقلقا  كالما 
اللجوء  املنطقة لجهة حل معضلة  وما يرسم يف 
الفلسطيني عىل حساب الدول التي يوجدون فيها 
مع فارق جوهري هذه املرة هو ان ادارة الرئيس 

دونالد ترامب ال تريد ان تدفع مثن ذلك الحد.
امللك املتوجس مام يتم حياكته يف الغرف املغلقة، 

تحّدث برصاحة محذرا من ان ترامب لن يعطي 
عندما  سيقف  ببساطة  فهو  مبكرا.  انذارا  احدا 
تنضج الظروف ليفرض الصفقة الكربى من دون 
مع  عميقة  مفاوضات  بخوض  معنيا  يكون  ان 
االطراف. هو ببساطة سيضع الجميع امام االمر 
وعليكم  الخطة  هي  هذه  لهم  وسيقول  الواقع 

التنفيذ. 
ان  االردين  الجانب  يتوقع  للمعلومات،  ووفقا 
تكون صفقة ترامب جاهزة قريبا، ووصف امللك 
املندفعة  بالسيارة  االمرييك  الرئيس  االردين خطة 
امام  الوقوف  بعدم  ناصحا  مكابح،  دون  من 
تطمينات البعض والتي تقول ان االدارة االمريكية 
ان  امللك  ال متلك خطة حقيقية. كان الفتا قول 
ويل العهد السعودي محمد بن سلامن مطلع عىل 
يعمل عىل تسويقها مع  منه، وهو  اكرث  الخطة 
الرئيس محمود عباس الذي يحاول التملص لكن 

من دون جدوى حتى االن. 
ووفق تلك املعلومات، فإن االخطر يف كالم العاهل 
من  املرسب  الجزء  عن  حديثه  يف  كان  االردين 
الخطة والتي تقوم عىل تقديم الفلسطينيني 10 يف 
املئة من ارايض الضفة الرسائيل يف مقابل تنازالت 
ارسئيلية شكلية تجعل من االرايض الفلسطينية 
مقطعة طوال وعرضا، غري قابلة الستيعاب سكانها. 
يف ما يتعلق بالقدس، ال تتحدث الخطة عن ابو 
ديس كعاصمة فلسطينية، بل عن احياء يف القدس، 
مبارش  طلب  يوجد  ال  الفلسطينيني  والرضاء 
باالعرتاف بارسائيل دولة يهودية، ولكن يف مقابل 
ذلك سيكونون مطالبني بالتخيل عن حق العودة. 
هنا بيت القصيد الذي ميس لبنان بشكل مبارش، 
لذلك دعا امللك االردين اىل االستعداد للقبول باالمر 

الواقع وايجاد حلول واقعية الزمة اللجوء السوري، 
الن ازمة اللجوء الفلسطيني ستطول، ولن يتمكن 
لبنان من تجاوزها عىل املدى الطويل، مشريا اىل 

ان االردن مييض يف هذا االتجاه.
اوساط سياسية كانت تحدثت عن جانب آخر ملا 
حدث يف االردن يتعلق بتخيل دول اقليمية عن 
دعمه، يف اشارة اىل توقف املساعدات السعودية 
واالماراتية التي كانت تصل لدعم املوازنة سنويا، 
وسط حديث بني النخب االردنية عن مثن سيايس 
تتعلق  اقليمية  ملفات  يف  االردن  من  مطلوب 
اساسا بصفقة القرن وموقف االردن من القدس 

والقضية الفلسطينية.
القلق  من  حالة  عن  االوساط  هذه  تتحدث 
الوضع يف االردن،  الخليجية جراء  النظم  انتابت 
خشية انتقال عدوى االحتجاجات اىل مثل هذه 
الدول التي تسّخر كل طاقاتها وامكاناتها لرتسيخ 
اركان حكمها مهام كان الثمن، اسوة مبا حصل يف 
دول الربيع العريب التي لعبت تلك العواصم دورا 
الصور. من ثم، فان  محوريا يف اجهاضها بشتى 
ما يحدث يف اململكة من انتفاضة شعبية وصلت 
هتافاتها يف بعض املدن اىل اسقاط النظام، وهو 
الشعار الذي رمبا يحمل يف ثناياه دالالت خطرية، 
فرست وبشكل واضح االستجابة الرسيعة ملطالب 

املحتجني، كان له اثر بالغ عىل الجريان والحلفاء.
القلق الخليجي حيال تلك االحتجاجات دفع اىل 
اعادة النظر يف مواقف الدول التي اوقفت دعمها 
لالردن، يف اطار استشعار القلق مام حدث وال تزال 
اصداؤه عىل االرض، ومن ثم كان التدخل النقاذ 
الوضع قبل تفاقم االمور مبا ال ميكن السيطرة عىل 
متددها الذي رمبا قد يتجاوز الحدود الجغرافية، 
االنظمة  مضاجع  يؤرق  الذي  الكابوس  وهو 
الخليجية، السيام السعودية واالمارات منذ العام 

2011 وحتى االن.
يبدو ان العامل االهم الذي شكل تطورا ايجابيا 
مساعدا عىل تخطي االزمة متثل يف مد يد العون 
الخليجية اىل االردن من خالل الدعوة السعودية 
قادة  االردن، حرضها  اجل  اىل قمة عاجلة من 
السعودية واالمارات والكويت واالردن، وعقدت 
يف مكة املكرمة. هذه القمة االنقاذية عكست 
اىل  بالنسبة  اسرتاتيجية  ـ  الجيو  االردن  اهمية 
دول الخليج كبلد مجاور يشكل مساحة عازلة 
والعراق  سوريا  من  وكل  الخليج  بني  وفاصلة 

حيث النفوذ االيراين القوي. االزمة االقتصادية ـ االجتامعية عامل مفجر لكنها ليست كل يشء.

لالردن تحديات يف االزمة السورية وسياسته متاميزة.


