
النهوض السوري القادم وانعكاساته
غالب قنديل

تتجــه القيــادة الســورية الــى ورشــة شــاملة، واســعة، عميقــة اقتصاديــا، ســتكون قــادرة علــى تخّطــي 
واحتــواء آثــار الحــرب المدمّــرة والتخريــب المنهجــي، الــذي تعــرّض لــه القتصــاد الوطنــي الســوري 
فــي فصــول الحــرب الكونيــة علــى ســورية. وهــذه الحركــة الســورية بانعكاســاتها الوطنيــة واإلقليميــة، 
هــي رافعــة تاريخيــة للشــرق العربــي وقــوى التحــرّر والمقاومــة لمــا تمتلكــه ســورية مــن قــوة وتأثيــر 
فــي المعــادالت، وبفعــل موقعهــا المركــزي والقيــادي فــي محــور المقاومــة إقليميــا، ومعســكر التحــرّر 

واالســتقالل عالميــا.
أوال: لــن نكــرّر ونعيــد حــول حقيقــة المكانــة االســتراتيجية الســورية في معــادالت الشــرق والعالم، 

المحــوري  ودورهــا 
اســتنهاض  فــي 
التحــرّر  إرادة 
الصعيــد  علــى 
فســورية  العربــي. 
تاريخيــا  كانــت 
وحاضنــة  واّلدة 
لألفــكار والمبــادرات 
القوميــة،  التحرّريــة 
وال  شــّكلت  وهــي 
تــزال مركــز إشــعاع 

ــم، وســرّ اســتهدافها  فــي محيطهــا الطبيعــي، كان هــو مصــدر تأثيرهــا وهيبتهــا فــي المنطقــة والعال
ــة  ــه اإلقليمي ــف االســتعماري الصهيونــي وأدوات ــر واســتنزاف وحصــار، قادهــا الحل بأبشــع خطــة تدمي

األخيــرة. العشــر  الســنوات  خــالل  والمحليــة 
ســورية اليــوم تتحّفــز لنهوضهــا بقيــادة الرئيــس بشــار األســد. وبالتالــي بقيــادة تجمــع بيــن الرؤيــة 
التاريخيــة الواضحــة والخطــة االســتراتيجية الســتنهاض القــوى الحيــة فــي المجتمــع الســوري مــع 
ــا  ــوم، فــي ســياق انتصارهــا ونهوضه ــا. وســورية الي ــة، التــي يمكــن االعتمــاد عليه الشــراكات الموثوق
مــن جديــد هــي موضــع الثقــة واالحتــرام مــن قــوى هــادرة وصاعــدة ومهابــة فــي العالــم كّلــه، قدمــت لهــا 
ســورية الكثيــر بمصداقيــة وثقــة، وكانــت الحليــف الصلــب، الــذي يمكــن االعتمــاد عليــه. ولذلــك يمكــن 
لنــا أن نفهــم ونــدرك ســرّ الحــرارة العاليــة فــي تضامــن كلٍّ مــن روســيا والصيــن وإيــران مــع الشــقيقة 
ســورية، وحــرص هــذه الــدول علــى فعــل كّل مــا هــو ممكــن للمســاعدة فــي دعــم مشــاريع الرئيــس 
بشــار األســد إلعــادة البنــاء بعــد الحــرب، وإلنهــاض القــوة االقتصاديــة الســورية، وتعزيــز مقــدّرات الدفاع 
والــردع والحمايــة باســتمرار فــي مجابهــة التهديــد العدوانــي الصهيونــي والغربــي دفاعــا عــن ســورية. 
لذلــك فــإن القــوة الســورية المحصّنــة بهــذه التحالفــات والشــراكات االقتصاديــة واالســتراتيجية، 

تحّقــق أكثــر فأكثــر مزيــدا مــن الثبــات والحصانــة فــي مســيرة إعــادة البنــاء والنهــوض بعــد الحــرب.
ثانيــا: إن القيــادة الســورية تُظِهــر علــى الــدوام قــدرة عاليــة علــى المبــادرة وتطويــر عناصــر القــوة 
ــدات،  ــات والتعقي ــع المجــاالت. ورغــم الصعوب ــدرة التنافســية الســورية فــي جمي ــوّق والق ــا التف ومزاي
ــإن  ــي، ف ــي لحقــت باالقتصــاد الوطن ــب الواســعة، الت ــر والتخري ــة التدمي ــا الحــرب وحال ــي أضافته الت
اإلرادة الوطنيــة التحرّريــة وحــرص القيــادة علــى حشــد وتعبئــة جميــع الطاقــات الحيــة فــي المجتمــع 
إلعــادة بنــاء مــا خرّبتــه الحــرب، يوّفــر فرصــة مهمــة إلعــادة انطــالق االقتصــاد الســوري، وترســيخ مزايــاه 
ــن  ــراء الغربيي ــع  الخب ــه جمي ــا الحظ ــى م ــتنادا ال ــة، اس ــة الهائل ــه الكمّي ــة، وقدرات ــية النوعي التنافس
مــن تنــوّع مــوارد الثــروة الوطنيــة، وفتــوّة الشــعب العربــي الســوري، وتقاليــده اإلنتاجيــة الراســخة. 
وقــد تحــدّث خبــراء غربيــون فــي علــوم االقتصــاد السياســي فــي مناســبات عديــدة عــن مزايــا القــوة 
الســورية، التــي كانــت واقعيــا فــي خلفيــات التدميــر الشــامل، الــذي تعرّضــت لــه ســورية خــالل 
الســنوات الماضيــة. فالغــرب يخشــى كثيــرا مــن دولــة تحرّريــة صلبــة، علــى رأســها قيــادة ديناميكيــة. 
وقــد حــاول فــي مخططــه ضــد ســورية أن يدمّرهــا ليخضعهــا، وهــو اليــوم يطمــح الــى تأخيــر نهوضهــا 

وعرقلــة مشــاريعها الطموحــة.
ثالثــا: بعــد كّل مــا جــرى، تســتمر الضغــوط والمحــاوالت لعرقلــة النهــوض الســوري فــي أكثــر مــن 
مجــال، وال ســيما بمواصلــة الضغــوط القصــوى والعقوبــات الخانقــة اقتصاديــا وسياســيا وماليــا، وبإبقــاء 
الدولــة الوطنيــة الســورية فــي مجابهــة مســتمرة مــع خطــر العــدوان الغربــي – الصهيونــي، بعــد انهــزام 
األدوات العميلــة المتمّثلــة بجيــوش اإلرهــاب. ولذلــك، نالحــظ أن الضغــوط السياســية واالقتصاديــة، 
هــي أدوات الحصــار بعــد هزيمــة الحــرب بالوكالــة، والعجــز عــن الغــزو العســكري المباشــر، المتــالك 
ســورية وحلفائهــا، وال ســيما إيــران ومحــور المقاومــة وبصــورة خاصــة حــزب اهلل، قــدرات رادعــة نوعيــة، 
تكبّــل الغطرســة األميركيــة - الصهيونيــة ميدانيــا. وقــد تطــورت الشــراكة بيــن ســورية وهــؤالء الحلفــاء 
الموثوقيــن خــالل العــدوان وفــي مجابهتــه الــى درجــة دمــج القــوى واإلمكانــات بأكثــر مــن شــكل وفــي 
غيــر صعيــد، وتطويــر قــدرات الــردع، التــي تغــّل المعتديــن وتكبّلهــم. وهــذا ســرّ التركيــز علــى أولويــة 
ــة الحصــار والضغــوط،  ــدرات الســورية فــي مرحل ــي والسياســي للق ــل االقتصــادي والمال أدوات التكبي

التــي تجابههــا ســورية بثبــات، وبخيارهــا التحــرّري الصلــب.
لــن يســتطيع الحلــف االســتعماري الصهيونــي، بعــد التحــوالت الكبــرى عالميــا وإقليميــا، وبنتيجــة 
الثبــات الســوري وصالبــة محــور المقاومــة، أن يعيــق مســيرة البنــاء والنهــوض، التــي تخوضهــا ســورية 
بقيــادة الرئيــس بشــار األســد. وســتكون القــوة الســورية الجديــدة واّلدة لمعــادالت وتوازنــات، تراكــم 

المزيــد مــن التحــوالت الكبــرى، وتصــدم جميــع قــوى الهيمنــة والعــدوان فــي المنطقــة والعالــم.  

ما ينشر في هذه الصفحة اليعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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ــف بنياميــن نتنياهــو  كمــا كان متوّقعــًا، ُكّل
بتشــكيل الحكومــة اإلســرائيلية، لكــن ذلــك 
هــذه  فــي  نجاحــه  حــال،  بــأيّ  يعنــي،  لــن 
المهمّــة. إذ إن خصومــه بــدأوا، مــن اآلن، العمل 
علــى ترتيــب أوراقهــم مــن أجــل التعامُــل مــع 
مرحلــة مــا بعــد فشــله. لكــن الفشــل المرجّــح 
لمحــاوالت هــؤالء أيضــًا، يقــود، فــي المحصّلــة، 
إلــى توقُّــع انتخابــات خامســة، باتــت االحتمــال 

األكثــر حضــورًا علــى الســاحة
بعــد  مــا  مرحلــة  الاليقيــن  يكتنــف 
ــف  ــع تكلي ــة، وإن م ــات إســرائيل الرابع انتخاب
بنياميــن نتنياهــو بتشــكيل الحكومــة، التــي 
يبــدو أن تأليفهــا متعــّذر مــا لــم تقــع مفاجــآت. 
وفــي انتظــار إعــالن الفشــل، يســعى الخصــوم، 
ــدو،  ــالف، يب ــى ائت ــاق عل ــى االتف ــن اآلن، إل م
هــو اآلخــر، صعبــًا ودونــه عقبــات، فيمــا فرضيــة 
التوجُّــه إلــى انتخابــات مبكــرة خامســة باتــت 
حاضــرة، وبقــوة. وفقــًا لالستشــارات، حظــي 
ــرّروا  ــة 52 عضــو »كنيســت« ق نتنياهــو بأغلبي
ــل  ــة، مقاب تســميته لتشــكيل الحكومــة المقبل
»يــش  حــزب  رئيــس  رشّــحوا  عضــواً   45
عتيــد«، يائيــر البيــد، مــن يميــن الوســط، فيمــا 
رشّــح رئيــس حــزب »يمينــا« مــن المعســكر 
اليمينــي، المنافِــس لنتنياهــو، نفتالــي بينــت، 
نفســه لتشــكيل الحكومــة، مــع 7 أعضــاء هــم 

كامــل نــواب حزبــه فــي »الكنيســت«. أمّــا 
القائمتــان المُمثِّلتــان ألحــزاب فلســطينيّي 
وإن  التســمية،  عــن  فامتنعتــا   ،1948 عــام 

كانــت إحداهمــا، وهــي القائمــة »الموحّــدة« 
برئاســة منصــور عبــاس، مســتعدّة لالئتــالف 
مــن بعيــد، مــع نتنياهــو. بنــاًء علــى ذلــك، 
ــن،  ــن ريفلي ــس اإلســرائيلي، رؤوفي ــرّر الرئي ق

تكليــف زعيــم »الليكــود« بتشــكيل الحكومــة، 
وهــي مهمّــة ال يَظهــر أن إنجازهــا ســيكون 
متيسّــرًا خــالل 28 يومــاً، ولــو تــمّ تمديــد 

المهلــة 14 يومــًا. وتلــك نتيجــة كان يعمــل عليها 
ــر اإلحجــام عــن تســمية  خصــوم نتنياهــو، عب
ــو،  ــف ه ــم أن يتكّل ــن له ــا يضم منافِســيه بم
أواًل، فــي تشــكيل الحكومــة، ومــن ثــمّ يفشــل، 

ــم. ــم ه ــة، إليه ــف، ثاني ــود التكلي ليع
نتنياهــو،  تكليــف  يعنــي  ال  بالنتيجــة، 
ــة،  ــة المقبل ــة الحكوم ــوزه برئاس ــرورة، ف بالض
التــي تبقــى مُعلَّقــة علــى »فيتــوات« مــن هنــا 
وهنــاك، إضافــة إلــى تعــارض وتضــادّ بيــن 
ــل  ــف معهــم ليُحصّ ــه أن يأتل مــن يَمكــن ل
لــزوم  هــي  »كنيســت«،  عضــو   61 أغلبيــة 
ــة  ــن أصــل 120 عضــواً. إذ إن كتل ــة م ــل الثق ني
نتنياهــو، التــي ســمّته، قاصــرة عــن تحقيــق 
ولــذا،  بنفســها،  المطلقــة  األغلبيــة  تلــك 
ســيكون عليهــا أن تجــذب بينــت وعــددًا مــن 
المنشــّقين، فــي مهمّــة تبــدو صعبــة، فــي ظّل 
عــروض تَلّقاهــا األخيــر كــي يكــون رئيســًا 
للــوزراء بالتنــاوُب، وأوّاًل، مــن الكتلــة المناوئــة 
حصلــت،  إن  االنشــقاقات،  فيمــا  لنتنياهــو، 
لــن تفيــد، حتــى مــع فرضيــة انضمــام بينــت 
»الليكــود«. كذلــك، تســتعصي  زعيــم  إلــى 
التــي  الموحّــدة«  »القائمــة  ضــمّ  فرضيــة 
فــازت بأربعــة مقاعــد، عبــر تأييــد نتنياهــو مــن 
ــا ال  ــى أن حصّته ــالف، بالنظــر إل خــارج االئت

تكفــي لتحصيــل األغلبيــة المطلقــة لنتنياهــو، 
فضــاًل عــن أن كتلــة »الصهيونيــة الدينيــة« 
التــي حــازت 6 مقاعــد ترفــض االئتــالف مــع 

»الموحّــدة«، وإن موارَبــة.
ــو  ــث نتنياه ــرة بحْ ــه خــالل فت ــد أن المؤّك
عــن حلــول يَثبــت أنهــا صعبــة جــدّاً، يســعى 

ــم ــى حــّل خالفاته ــن اآلن، إل معارضــوه، م
ــي إيجــاد ســيناريو  هــل ينجــح نتنياهــو ف
ــل تشــهد  ــالف؟ وه ــه تشــكيل ائت ــح ل ــا يتي م
مهلــة الـــ28 يومــًا مفاجــآت وســيناريوات »مــن 
المتداولــة،  والفرضيــات  الصنــدوق«  خــارج 
ر أرجحهــا؟ المؤّكــد أنــه خــالل  حيــث التعــذُّ
فتــرة بحْــث نتنياهــو عــن حلــول يَثبــت أنهــا 
اآلن،  مــن  معارضــوه،  يســعى  جــدّاً،  صعبــة 
ــى  ــوا عل ــد أن تفاهم ــم، بع ــّل خالفاته ــى ح إل
فــي  مــداورًة  الــوزراء  تقســيم واليــة رئاســة 
ــه  ــت أوّاًل تشــجيعًا ل ــن بين ــم، أي بي ــا بينه م
علــى االنســالخ عــن الكتلــة اليمينيــة المؤيّــدة 
لنتنياهــو، وبيــن يائيــر البيــد الــذي يســعى 
مــن جانبــه إلــى إســقاط الرئيــس المكّلــف، 

ــة  ــدو مهمّ ــك، ال تب ــع ذل ــه. م ــدف أوّل لدي كه
هــؤالء، الذيــن يختلفــون علــى كّل شــيء إاّل 
علــى إســقاط نتنياهــو، ســهلة، إذ ســيكون مــن 
الصعــب توزيــع المناصــب والحقائــب الوزاريــة 
فــي مــا بينهــم، خاصــة أن الجميــع يدركــون 
لــن  متجانســة،  غيــر  كهــذه،  حكومــة  أن 
ــر طويــاًل وســتكون محّطــة للعبــور إلــى  تُعمِّ
ــا يعنــي أن شــهية  ــًا، م ــات مبكــرة الحق انتخاب
المؤتلفيــن فيهــا ســتترّكز علــى الحقائــب التــي 
وحضورهــم  مكانتهــم  تعزيــز  فــي  تســاهم 
لــدى الجمهــور اإلســرائيلي، ومــن ثــمّ فــي 

صناديــق االنتخابــات المقبلــة.
ــات التكليــف، ومــن  ــة، فرضي فــي المحصّل
ثــمّ التأليــف، ســواًء لــدى نتنياهــو أو لــدى 
خصومــه فــي حــال فشــله - وهــو األرجــح -، هي 
فرضيــات صعبــة، وتحــول دون تحقُّقهــا عقبــاتٌ 
غيــر ســهلة، مــا يعنــي، مــع أرجحية معتبَــرة، أن 
ــه إلــى انتخابــات مبكــرة باتــت  فرضيــة التوجُّ
عاميــن.  الخامســة خــالل  للمــرّة  متقدّمــة، 
وهــو واقــع يُعبِّــر عــن عمــق التــأزُّم السياســي 
فــي إســرائيل، وعــن عقــم المنظومــة الحاكمــة، 
كمــا النظــام السياســي نفســه، وعجزهــا عــن 
احتــواء الخالفــات واالنقســامات، التــي هــي 
مرّكبــات  لتشــرذم  انعــكاس  حقيقتهــا  فــي 

ــا. إســرائيل ومجتمعاته

المتابــع لتطــورات الســاحة األردنيــة فــي اآلونــة 
ــا  ــيًئا م ــدرك أن ش ــد، كان ي ــن بعي ــو م ــرة ول األخي
يغلــي وقــد ينفجــر فــي أيــة لحظــة علــى شــكل 
عمليــات إرهابيــة، أو حــراكٍ شــعبي مطلبــي علــى 
خلفيــة تدهــور الوضــع المعيشــي وارتفــاع نســبة 
البطالــة، خاصــة مــع توقــف الدعــم الخليجــي لنظــام 
الحكــم. لكــن تفجّــر أزمــة بيــن نخبــة النظــام 
ــي  ــت ف ــخصيات خدم ــا ش ــن ضمنه ــة وم التقليدي

أقــرب مراكــز الســلطة الــى 
ــوان الملكــي(  ــك )الدي المل
ــن  ــأة للمراقبي شــّكل مفاج
بابًــا  وفتــح  الخــارج  مــن 

ألســئلة متشــعبة:
محــط  األردن  لمــاذا 
اهتمــام اليــوم، وهــو الــذي 
نظــام  باســتقرار  تمتَّــع 
أحــداث  منــذ  الحكــم 
فــي  األســود«  »أيلــول 
بدايــة ســبعينيات القــرن 

والمنظمــات  األردنــي  الجيــش  بيــن  الماضــي 
ــدة  ــذه القاع ــي ه ــع اســتثناء ال يلغ الفلســطينية، م
ويتعلــق بالحــراك الشــعبي المطلبــي فــي العــام 2011 
ــة »االخــوان  ــع جماع واســتمرار الشــدّ والجــذب م

؟ لمســلمين« ا
هــل للحــدث بُعــد محلــي - عائلــي بحــت، 
األخيــرة،  اإلقليميــة  بالتطــورات  صلــة  لــه  أن  أم 
وتحديــدًا فــي مرحلــة البحــث عــن ترجمــة »صفقــة 
اتفاقــات  مــن  باالســتفادة  األرض  علــى  القــرن« 
التطبيــع بيــن عــدد مــن األنظمــة العربيــة والكيــان 

الصهيونــي؟
مــا هــو موقــف الســعودية ودولــة اإلمــارات مــن 
المســتجدّ األردنــي، ال ســيما فــي ضــوء الفتــور 
عالقــات  اعتــرت  التــي  العالقــات  فــي  الواضــح 
عمّــان مــع البلديــن الخليجييــن فــي فتــرة رئاســة 

ترامــب وطــرح »صفقــة القــرن«؟
مــا موقــف اإلدارة األميركيــة ممــا جــرى؟ وهــل ال 
تــزال ضمانــة كافيــة للحكــم األردنــي الــذي يجابــه 
واحــدة مــن أصعــب المراحــل التــي عاشــها منــذ 

ــة عــام؟ ــل مائ ــارة شــرق األردن قب تأســيس إم
احتقان داخلي وتهميش من »الحلفاء«

المُطبِّعــون الجــدد يخترقون األردن: اســتبدال 
الملــك وفــرض »الحــل البديل«

بداية، ال بد من إيراد المالحظات التالية:
ــرة  ــي األردن فت - يعيــش النظــام السياســي ف
الصعوبــات  ناجمــة عــن تداعيــات  توتــر داخلــي 
فاقمهــا  والتــي  البــالد،  تواجــه  التــي  االقتصاديــة 
الحصــار المالــي غيــر المعلــن مــن جانــب األنظمــة 
مــن  بنــوع  األردن  المقتــدرة. وحظــي  الخليجيــة 
التغطيــة السياســية بعــد انــدالع أحــداث مــا ســمي 
ــم ضمــه والمغــرب  ــع العربــي« عــام 2011، إذ ت »الربي
)دول  العربيــة  واإلمــارات  الممالــك  نــادي  الــى 
مجلــس التعــاون الخليجــي العربيــة الســت + 2( 
ومُِنحــا، الــى جانــب ســلطنة عُمــان والبحريــن 
ــى  ــب عل ــة للتغل ــات مالي الضعيفتــي المــوارد، إمكان
مصاعبهمــا االقتصاديــة والماليــة. ومعلــوم أن األردن 
ــي  ــاعدات الت ــى المس ــر عل ــد كبي ــى ح ــاش ال يعت
تأتيــه مــن الغــرب، ال ســيما مــن الواليــات المتحــدة، 
ومــن الــدول الخليجيــة النفطيــة، بســبب محدوديــة 

مــوارده االقتصاديــة وعــدم تطويــر إمكاناتــه بالرغــم 
معاهــدة  وإقامــة  بالغــرب  الوثيقــة  عالقاتــه  مــن 

ــام 1994. ــدو ع ــان الع ــع كي ســالم م
 - مــن المعلــوم أن األردن أيضًــا، فضــاًل عــن 
دور،  أزمــة  مــن  يعانــي  االقتصاديــة،  مــوارده  فقــر 
ويُنظــر إليــه علــى أنــه دولــة وظيفيــة منــذ تــم 
ــة االســتعمار  ــارة شــرقي األردن برعاي تأســيس إم
البريطانــي عــام 1921، قبــل إعــالن قيــام المملكــة 

بالدولــة  ويُقصــد   .1946 فــي  الهاشــمية  األردنيــة 
الوظيفيــة تلــك التــي ُأوكلــت اليهــا وظيفــة محــدَّدة 
عليهــا،  الوصيــة  االســتعمارية  الدولــة  قبــل  مــن 
ــا توفيــر قاعــدة للنفــوذ البريطانــي )ومــن  وهــي هن
الدولــة  مــع  والتعايــش  األميركــي(  النفــوذ  ثــم 
الصهيونيــة التــي ستنشــأ الحًقــا عــام 1948 اعتمــادًا 
ــه، يتخــوف  ــاًء علي ــام 1917. بن ــور لع ــد بلف ــى وع عل
هــذه  تكــون  أن  مــن  اليــوم  األردنيــون  القــادة 
الوظيفــة قــد أصبحــت محــل شــك أو أنهــا قاربــت 
ممارســات  ضــوء  فــي  الصالحيــة،  انتهــاء  علــى 
ــاض فرصــة  ــة وإجه الضــمّ واالســتيطان الصهيوني
قيــام دولــة فلســطينية علــى األراضــي المحتلــة عــام 
1967، ممــا يضــع األردن أمــام مواجهــة عــبء الخيــار 

البديــل.
- أدت سياســات الكيــان الصهيونــي، ال ســيما 
التفكيــر  إنعــاش  إعــادة  الــى  الليكــود،  عهــد  فــي 
ــة  ــاء القضي ــي« إلنه ــار األردن ــا يســمى »الخي ــي م ف
الفلســطينية. ويقــوم هــذا الخيــار الــذي نــادى بــه 
ُغــالة قــادة الليكــود )بــدًءا مــن وزيــر الخارجيــة يغــآل 
ألــون 1974 -1977( علــى إقامــة دولــة فلســطينية فــي 
األردن وتهجيــر قســم كبيــر مــن فلســطينيي الضفــة 
الغربيــة إليهــا، قبــل أن يتــم تجميــل هــذا الطــرح 
فلســطينية   - أردنيــة  »كونفدراليــة«  صــورة  علــى 
تالفيًــا لالعتــراف بحــق الشــعب الفلســطيني فــي 

ــة. ــى أرضــه التاريخي ــه عل ــة ل ــة دول إقام
الحكــم  الــى  ترامــب  دونالــد  وصــول  أدى   -
ــال  ــاء آم ــى إحي ــام 2016 ال ــات المتحــدة ع ــي الوالي ف
األردنــي«  »الخيــار  وضــع  فــي  الصهاينــة  القــادة 
موضــع التطبيــق. ولــم يتــواَن ترامــب عــن تقديــم 
كل الدعــم لمخططــات االســتيطان فــي الضفــة 
وقضــم المزيــد مــن األراضــي الفلســطينية وتهويــد 
ــة األردن  ــر مكان ــد كبي ــى ح ــا ال ــدس، مُهمِّشً الق
المنطقــة  فــي  األميركيــة  اإلســتراتيجية  فــي 
ومعــزِّزًا هواجــس الملــك األردنــي حيــال مســتقبل 

المملكــة فــي تصــوّر واضعــي »صفقــة القــرن«.
اتفاقــات  توقيــع  تلــت  التــي  الفتــرة  فــي   -
شــعر  األخيــرة،  اإلســرائيلية   - العربيــة  التطبيــع 
األردن بــأن دول الخليــج قــد تجاوزتــه، كمــا تجــاوزت 
الشــعب الفلســطيني، وأصبحــت أكثــر اســتعدادًا 

يتعلــق  مــا  فــي  الصهيونيــة  الطروحــات  لتقبُّــل 
عــن  البحــث  بدعــوى  الفلســطينية  بالقضيــة 
مصالــح مشــتركة ومواجهــة خطــر مزعــوم قــادم مــن 
إيــران )مالحظــة هامشــية: األردن لــم يكــن بعيــدًا 
عــن دعــم المعســكر الخليجــي فــي مواجهــة ايــران، 
ابتــدع مصطلــح  أول مــن  والملــك عبــد اهلل هــو 
ــراق  ــي للع ــزو األميرك ــد الغ ــيعي« بع ــالل الش »اله
عــام 2003، ليؤســس نظريــًا لتخنــدق ضــد ايــران 
انطالقــًا مــن مخــاوف مذهبيــة(. وشــكا المســؤولون 
األردنيــون مــن توقــف الدعــم المالــي الخليجي في 
هــذه المرحلــة ومــن محاولــةٍ للمســاس بالوصايــة 
األردنيــة علــى األماكــن االســالمية والمســيحية 

المقدســة فــي القــدس المحتلــة.
ــن  ــرض التاريخــي الموجــز، يمك ــذا الع ــد ه بع
وفــق  األردنيــة  الســاحة  علــى  يجــري  مــا  فهــم 

التاليــة: المتغيــرات 
فــي األردن  اعتــراض جديــة  - هنــاك أجــواء 
علــى حكــم »الملــك« عبــد اهلل ناجمــة عــن شــعور 
باإلحبــاط مــن نواتــج »معاهــدة الســالم« مــع الكيــان 
ــم تــأتِ باالزدهــار االقتصــادي  الصهيونــي والتــي ل
الموعــود. وإضافــة الــى الفســاد وســوء اإلدارة )ثمــة 
كالم كثيــر حــول أداء »الملــك« علــى المســتوى 
ــاط  ــي وارتب ــي عرب ــار مال ــاك حص ــخصي(، هن الش
ــا كمــا  قيــادات أردنيــة بالســعودية واإلمــارات )تمامً
الحــال مــع شــخصيات وجهــات سياســية فــي لبنــان 
ودول عربيــة أخــرى(، لكــن تشــتت المعارضــة ال 
ــة  ــل خــارج نطــاق العائل ــوّن البدي ــي تك يســعف ف
ــزة  ــر« حم ــاء حــرص »األمي ــا، ج ــن هن ــة. وم المالك
علــى الجهــر باالعتــراض علــى أداء الحكــم مــن 
داخــل العائلــة، وهــذا الخــرق يحصــل للمــرة األولــى 
ــه  ــى اســتعداد لدي ــة، ليشــير ال ــخ المملك ــي تاري ف
لالضطــالع بــدور فــي قيــادة تحــرك »لتصحيــح« 

المســار الراهــن.
- أدى مجــيء إدارة أميركيــة جديــدة الــى نشــوء 
تقاطــع مصلحــي إماراتــي - إســرائيلي يهــدف ربمــا 
لفــرض أمــر واقــع جديــد فــي األردن أكثــر مطواعيــة 
ــى »حــل  ــق عل ــد قطــع الطري ــا: »اســرائيل« تري لهم
إعــادة  الجديــدة  اإلدارة  تزمــع  الــذي  الدولتيــن« 
الملــك  حكــم  »تأديــب«  تريــد  واإلمــارات  بحثــه، 
ــا ويتحفــظ  ــا مــن تركي ــذي يتقــرب حينً ــد اهلل ال عب
حينًــا آخــر علــى العالقــات اإلماراتيــة - اإلســرائيلية 
الحــارّة، كمــا تريــد أبــو ظبــي التعويــض عــن فشــل 
مشــروعها لعــزل واســتبدال الحكــم فــي قطــر. وال 
يبــدو أن اإلمــارات التــي تمســك ببعــض مفاتيــح 
عــن  بعيــدة  والفلســطينية  األردنيــة  الشــخصيات 
ــى السياســات  التوجهــات الســعودية المتحفظــة عل
األردنيــة، وإن كانــت اإلمــارات أكثــر إقدامًــا ومخاطــرة 
ــة انكفــاء  فــي بعــض الجبهــات اإلقليميــة فــي مرحل
ــة ألســباب عــدة.  ــى حــدود ضيق ــدور الســعودي ال ال
وفــي هــذا اإلطــار أيضًــا، يمكــن فهــم منــع األردن 
ســفر نتنياهــو الــى اإلمــارات عبــر أجوائــه فــي 11 آذار/ 
مــارس الماضــي علــى أنهــا أكثــر مــن اعتــراض علــى 
جزئيــة عرقلــة زيــارة ولــي عهــد األردن الــى المســجد 

ــادل. ــان متب ــى تراكــم احتق االقصــى، وصــواًل ال
ورغــم أن بعــض الشــخصيات األردنيــة المشــار 
إليهــا مقربــة جــدًا مــن ولــي العهــد الســعودي، األمــر 
الــذي أثــار تكهنــات بوجــود دعــم ســعودي لتحــرك 
الجهــات المناهضــة للملــك عبد اهلل، إال أن مســارعة 

الريــاض الــى تأييــد الحكــم األردنــي قــد تكــون لــه 
ــن  ــة« الســعودية م ــراء ذم ــر »إب أســباب أخــرى غي
أزمــة الجــار األردنــي، وهــذه األســباب تتصــل خاصــة 
بالخشــية مــن اشــتعال صــراع علــى حدودهــا ومــن 
إعــادة تنشــيط مطالبــة أمــراء فــي العائلــة الســعودية 
بالعــرش،  نايــف(  بــن  محمــد  )األميــر  الحاكمــة 
علــى غــرار مــا يفعــل ولــي العهــد األردنــي المُقــال. 
الملكيــة  النمــاذج  لعــدوى  حساســة  والســعودية 

والتقّلبــات التــي تصيبهــا.
المعطيــات  أتاحــت  نفســه،  الوقــت  فــي   -
التــي ظهــرت مؤخــرًا فرصــة للملــك عبــد اهلل 
»دفرســوار«  مالمــح  مــن  للتخلــص  الثانــي 
داخلــي، باالســتفادة مــن دعــم مســتجدّ مــن 
إدارة بايــدن. توقيــت انطــالق الحملــة األمنيــة 
المواليــة  للشــخصيات  المضــادة  األردنيــة 
لإلمــارات والســعودية لــه عالقــة باستشــعار لديــه 
ــي اتجــاه  ــة للتحــرك ف باســتعداد االدارة االميركي
»حــل الدولتيــن«، وأيضًــا اطمئنــان الــى دعــم 
أميركــي متجــدد لنظــام الملــك عبــد اهلل انطالًقــا 
ومطلوبًــا  مهمًــا  يــزال  ال  األردن  دور  أن  مــن 
فــي مواجهــة تطــورات ســوريا والعــراق، حيــث 
ال ترغــب واشــنطن فــي حــدوث فــراغ وأزمــة 
فــي األردن تضــاف الــى األزمــات القائمــة فــي 
الخارجيــة األميركيــة الســريع  )بيــان  المنطقــة 
والقاطــع والــذي أكــد الدعــم لـ«الملــك« عبــد اهلل 
ــر  ــم األم ــن يعنيه ــكل م ــالة ل ــخصيًا كان رس ش
فــي المنطقــة باالنضبــاط وعــدم التفكيــر فــي 
ومرتكزاتهــا(.  األميركيــة  بالمصالــح  التالعــب 
ويبــدو أن »الملــك« األردنــي انتظــر زوال شــبح 
 - الخليجــي  التحالــف  تأثيــر  وتبــدُّد  ترامــب 
ــن  ــص م ــرك للتخل ــل التح ــن أج ــرائيلي م االس
الشــخصيات التــي تعمــل فــي فلــك المعســكر 
الحديــث  أن  مالحظــة  مــع  لــه.  المناهــض 
الرســمي عــن انقــالب لــم يقتــرن بأيــة معطيــات 
عــن اعتقــال قيــادات أمنيــة او عســكرية، ممــا 
ضــد  األخيــر  األمنيــة  األجهــزة  تحــرك  يضــع 
واإلمــارات  بالســعودية  المرتبطــة  الشــخصيات 
فــي اطــار المســعى الوقائــي حتــى اآلن ليــس إال.
ــن الحســابات  ــد ع ــذه التطــورات ال تبتع - ه
الخليجيــة - اإلســرائيلية المســتجدة المتعلقــة 
بمحاولــة تمريــر بعــض تكاليــف »صفقــة القــرن« 
التــي تشــكل فــي أجــزاء منهــا عبًئــا علــى األردن، 
األردنيــة  المملكــة  بكينونــة  المــسّ  ومنهــا 
والوصايــة  الفلســطينيين  الالجئيــن  وتوطيــن 
علــى المســجد األقصــى. وإنــه مــن الالفــت غيــاب 
موقــف اســرائيلي واضــح يتعلــق بدعــم الملــك 
بالنســبة  األردن  أهميــة  مــن  بالرغــم  األردنــي 

ــدو. ــان الع لكي
ــان  ــرة مهمــة للبن ــاك عب ــد تكــون هن ــرًا، ق أخي
ممــا يحصــل اليــوم فــي المملكــة األردنيــة، وهــي أن 
األردن الــذي يقــف فــي خــط المعســكر األميركــي 
والمُســالم لـ«إســرائيل« لــم يكــن بمنــأى عــن 
الحصــار والتهميــش والنكــران العربــي الخليجــي، 
فكيــف يكــون حــال لبنــان؟ ربمــا يجــدر بالذيــن 
ســبب  أنهــا  علــى  اليــوم  المقاومــة  يهاجمــون 
الــى  ينظــروا  أن  العربيــة  المســاعدات  لتوقــف 
األردن وكيفيــة تطــاول دول معســكر »االعتــدال« 

عليــه. و«إســرائيل« 

الُمطبِّعون الجدد يخترقون األردن..استبدال الملك وفرض »الحل البديل«
علي عبادي

نتنياهو رئيسًا مكّلفًا..شبح االنتخابات الخامسة يقترب
 يحيى دبوق
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