
 

زمانــًا  خبــر،  أو  موضــوع  ســياق  يختبــر  موقــف  تقديــر 
ومكانًا، ويقرأ تداعياته السياسيـــة واالقتصاديــــة واألمنيــــة، 
مســتعرضًا مســارات مســتقبلية متوقعــة للحــدث وفــق 

التقديـــــرات العلميـــــة المتاحـــــة
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األردن: اهتزازات في الحالة العشائرية 
وسط تراجع سياسي واقتصادي حاد

لـم يكـن النظـام األردنـي ليسـكت عـن تحـركات النائـب “العجارمـة”، خاصـًة وأنـه اسـتخدم السـيف لـم يكـن النظـام األردنـي ليسـكت عـن تحـركات النائـب “العجارمـة”، خاصـًة وأنـه اسـتخدم السـيف 
األزمـة  النـواب اإلسـاميين علـى خـط  الملـك والحكومـة، ووافـق علـى دخـول  األزمـة العشـائري بوجـه  النـواب اإلسـاميين علـى خـط  الملـك والحكومـة، ووافـق علـى دخـول  العشـائري بوجـه 
الحاصلـة بينـه وبيـن مجلـس النـواب، وهمـا اعتباريـن حساسـين فـي النسـيج السياسـي األردنـي.الحاصلـة بينـه وبيـن مجلـس النـواب، وهمـا اعتباريـن حساسـين فـي النسـيج السياسـي األردنـي.
سـتحرص الدولـة علـى إثبـات قدرتهـا علـى الضبـط وفـرض هيبتهـا، خاصـة بعـد عمليـات إطـاق سـتحرص الدولـة علـى إثبـات قدرتهـا علـى الضبـط وفـرض هيبتهـا، خاصـة بعـد عمليـات إطـاق 
النـار علـى قـوات األمـن وقطـع الطـرق، ومـع ذلـك، فمـن المرّجح أن تتخذ إلى جانب مسـار تشـديد النـار علـى قـوات األمـن وقطـع الطـرق، ومـع ذلـك، فمـن المرّجح أن تتخذ إلى جانب مسـار تشـديد 
اإلجـراءات األمنيـة، مسـارًا آخـرًا يسـعى لترميـم العاقـة مـع العشـائر التـي اسـتجاب بعضهـا لغضبـة اإلجـراءات األمنيـة، مسـارًا آخـرًا يسـعى لترميـم العاقـة مـع العشـائر التـي اسـتجاب بعضهـا لغضبـة 
النائـب الشـاب، وتحريـك عجلـة اإلصـاح السياسـي عبـر تشـكيل لجـان وطـرح مشـاريع فـي مجلـس النائـب الشـاب، وتحريـك عجلـة اإلصـاح السياسـي عبـر تشـكيل لجـان وطـرح مشـاريع فـي مجلـس 

النـواب تحـت عناويـن؛ مثـل تعديـل قانـون االنتخـاب.النـواب تحـت عناويـن؛ مثـل تعديـل قانـون االنتخـاب.
خطـورة الموقـف هـو قيـام النائـب “العجارمـة” بالمضـي علـى نهـج األميـر حمـزة بـن الحسـين خطـورة الموقـف هـو قيـام النائـب “العجارمـة” بالمضـي علـى نهـج األميـر حمـزة بـن الحسـين 
المرتبـط بقضايـا محاربـة الفسـاد ومعارضـة نهـج الدولـة فـي الحكـم )ال سـيما وأن األميـر مـا زال المرتبـط بقضايـا محاربـة الفسـاد ومعارضـة نهـج الدولـة فـي الحكـم )ال سـيما وأن األميـر مـا زال 
يحظـى بشـعبية كبيـرة لـدى العشـائر(، وكذلـك التراجـع الحـاد فـي ثقـة المواطـن بقـدرة النظـام يحظـى بشـعبية كبيـرة لـدى العشـائر(، وكذلـك التراجـع الحـاد فـي ثقـة المواطـن بقـدرة النظـام 
الملكـي علـى تحقيـق وعـوده باإلصاحـات السياسـية واالقتصاديـة. إال أنـه مـن المسـتبعد أن يؤثـر الملكـي علـى تحقيـق وعـوده باإلصاحـات السياسـية واالقتصاديـة. إال أنـه مـن المسـتبعد أن يؤثـر 

ذلـك علـى بقـاء الملـك عبـد اهلل الثانـي فـي الحكـم فـي المـدى القريـب.ذلـك علـى بقـاء الملـك عبـد اهلل الثانـي فـي الحكـم فـي المـدى القريـب.
األوضـاع فـي األردن مـا زالـت مرشـحة لمزيـد من االضطرابات، مع االسـتياء الشـعبي المتصاعد من األوضـاع فـي األردن مـا زالـت مرشـحة لمزيـد من االضطرابات، مع االسـتياء الشـعبي المتصاعد من 
الفسـاد والضيـق االقتصـادي. وتفـاؤل الحكومـة  بشـأن سـرعة خروج األردن مـن األزمة االقتصادية الفسـاد والضيـق االقتصـادي. وتفـاؤل الحكومـة  بشـأن سـرعة خروج األردن مـن األزمة االقتصادية 
العـام،  الدعـم  للحكومـة لتحسـين  الخيـارات االقتصاديـة  العـام، فـي غيـر محلـه، خاصـة مـع محدوديـة  الدعـم  للحكومـة لتحسـين  الخيـارات االقتصاديـة  فـي غيـر محلـه، خاصـة مـع محدوديـة 

وتحقيـق تعافـي قريـب ونمـو فـي الوظائـف.وتحقيـق تعافـي قريـب ونمـو فـي الوظائـف.
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الحدث

خطاب بسقف طال القصر
بــرز اســم النائــب أســامة العجارمــة، وهــو رائــد متقاعــد فــي الجيــش األردنــي، بشــكل أســاس 
بالتزامــن مــع العــدوان “اإلســرائيلي” األخيــر علــى المســجد األقصــى فــي مايو/أيــار الماضــي، حيــث 
ــًا  ــه اتهام ــم وّج ــان نصــرة للقــدس وفلســطين”، ث ــى عّم ــزح ف العشــائري إل ــا لمــا أســماه “ال دع
واضحــًا للحكومــة خــال جلســة ُعقــدت فــي مجلــس النــواب لمناقشــة حادثــة انقطــاع الكهربــاء، 
ــار لغطــًا  ــاء لمنــع مســيرات تضامنيــة للعشــائر مــع فلســطين”. األمــر الــذي أث بـ”تعّمــد قطــع الكهرب

فــي المجلــس ومشــادات كاميــة، طالــب علــى إثرهــا نــواب فــي البرلمــان باعتــذار “العجارمــة”. 
اتســم بعــد ذلــك خطــاب “العجارمــة” بخــط بيانــي تصاعــدي طــال شــخص العاهــل األردنــي الملــك 
عبد اهلل الثاني نفســه باإلضافة للحكومة، ومن أســماهم طبقة “العماء وتجار الوطن”. وفي نص 
اســتقالته مــن مجلــس النــواب، بعــد نحــو أســبوع مــن تجميــد عضويتــه بســبب “إســاءته لمجلــس النــواب 
ــاة السياســية،  ــأن ســبب االســتقالة “التشــوهات الناظمــة للحي ــه ونظامــه الداخلــي”، ذكــر ب وأعضائ
وعلــى رأســها صالحيــات الملــك بحــل مجلــس النــواب”، وأضــاف بـ”أننــا نعيــش زمــن العبوديــة”. كمــا 

وهــّدد أثنــاء األحــداث األخيــرة بـ”حــرق عّمــان”، و”إطــالق رصاصــة علــى جبيــن الملــك”.
عمــد مؤيــدو وأنصــار النائــب أســامة العجارمــة، مــن عشــيرة العجارمة وعشــائر أردنيــة أخرى إطاق 
ــارات ناريــة وحــرق إطــارات، أصيــب علــى إثرهــا 4 مــن أفــراد األمــن العــام، فــي حيــن أعلنــت وزارة  عي
الداخليــة بأنهــا لــن تســمح بــأي تجمعــات أو فعاليــات أو بنــاء لبيــوت شــعر ُتخالــف القوانيــن، وشــّددت 

أنهــا ســتتعامل بحســم وحــزم وفًقــا للقانــون وبمــا يحفــظ أمــن وأمــان المواطنيــن وممتلكاتهــم.
التــي ســبقت  الافــت أن عشــيرة العجارمــة اســتقبلت فــي مضاربهــا علــى مــدار األيــام  مــن 
أحــداث ناعــور وفــودًا مــن العشــائر األردنيــة البــارزة، ال ســيما: بنــي حســن والمجالــي والعبــادي وبنــي 
ــب بتضامــن  ــب العجارمــة. كمــا حظــي النائ ــا مــع النائ صخــر والعــدوان والحويطــات وغيرهــا، تضامًن
ــذراع السياســي لجماعــة اإلخــوان(،  ــة حــزب جبهــة العمــل اإلســالمي )ال ــواب فــي كتل ــل ن مــن قب
وبخاصــة زميلــه فــي نفــس الدائــرة االنتخابيــة النائــب ينــال فريحــات، الــذي حمــل بنفســه كتــاب اســتقالة 
“العجارمــة”، وكذلــك النائــب صالــح العرموطــي الــذي انتقــد بشــدة الطابــع غيــر الدســتوري لجلســة 

ــة “العجارمــة”. مناقشــة عقوب
بالمقابــل، قــام العاهــل األردنــي بزيــارة إلــى محافظــة معــان جنــوب األردن بمــا تحملهــا مــن 
رمزيــة كونهــا المحافظــة التــي اســتقبلت الملــك المؤســس قبيــل تأســيس الدولــة وتشــكل مركــز ثقــل 
عشــائري، وأكــد مــن هنــاك أن العشــائر األردنيــة كانــت وال تــزال تســاهم فــي بنــاء الدولــة األردنيــة 

ــة”. ــأن يســتغل هــذا الركــن الهــام إلضعــاف الدول ــن نســمح ألحــد ب ــك “ل ورفعتــه، وأضــاف المل

شــهدت منطقــة لــواء ناعــور غــرب العاصمــة األردنيــة عّمــان مســاء يــوم الســبت الموافــق 5 
حزيران/يونيــو 2021 أعمــال شــغب وتصعيــد بيــن قــوات األمــن ومؤيــدي النائــب أســامة العجارمــة، 
المنحــدر مــن أحــد العشــائر األردنيــة المتواضعــة نســبًيا، علــى خلفيــة تجميــد عضويتــه مــن مجلــس 
النــواب ثــم فصلــه، وقيادتــه لحــراك عشــائري منــاويء لمؤسســات وأجهــزة الدولــة. ومــع فجــر 
األحــد عــاد الهــدوء للمنطقــة بعــد فــرض الدولــة ســيطرتها األمنيــة. إال أن الحادثــة تركــت شــرخًا 
ــة  ــة العشــائرية وعالقتهــا بالقصــر، وســط أجــواء سياســية واقتصادي ــة للحال فــي الصــورة النمطي

ــواب. ــس الن ــر لمجل ــل مبّك ــة، ودعــوات شــعبية لرحي محتقن



ص 03 واســتمرارًا لخيــار العصــا األمنيــة للتعامــل مــع األزمــة، أفــادت وكالــة األنبــاء األردنيــة باعتقــال النائــب 
الســابق أســامة العجارمــة األربعــاء 16 حزيران/يونيــو، ونقلــت الوكالــة عــن وزيــر الداخليــة األردنــي، مــازن 
الفرابــة، قولــه إن االعتقــال تــم بنــاًء علــى مذكــرة صــادرة عــن المدعــي العــام لمحكمــة أمــن الدولــة، 

دون مزيــد مــن التفاصيــل.
بالتــوازي، وّجــه العاهــل األردنــي بتشــكيل لجنــة ملكيــة لتحديــث المنظومــة السياســية برئاســة 
93 شــخصية، منهــم مســؤولون ســابقون  الرفاعــي، وعضويــة  األســبق ســمير  الــوزراء  رئيــس 

وشــخصيات حزبيــة مــن المعارضــة والمــواالة والنقابــات. 

خطاب بسقف طال القصر
يتبع:

النائـب “العجارمـة” هـو نتـاج االنتخابـات البرلمانيـة التـي أجريت فـي تشـرين الثاني/نوفمبر 2020، 
والتـي أثيـر حـول نزاهتهـا الكثيـر مـن الشـكوك، ووجهـت اتهامـات للنظـام بمحاولـة السـيطرة علـى 
المجلـس وإحـكام قبضـة الملـك عليـه. ومضـت االنتخابـات بنسـبة مشـاركة محـدودة للناخبيـن، 29%  
فقـط، فـي حيـن أظهـرت النتائـج فـوز 100 نائـب جديـد )ُينتخـب ألول مـرة( مـن أصـل  130 عضـًوا 
فـي البرلمـان، وتقّدمـت الوجـوه العشـائرية ورجـال األعمـال والمتقاعديـن العسـكريين واألمنييـن على 
األحـزاب السياسـية )أقـل مـن ٪10 مـن  أعضـاء البرلمـان ينتمـون إلـى حـزب سياسـي(، ممـا أدى إلـى 

زيـادة االسـتياء السياسـي والغضـب العـام.
جائحـة  بسـبب  اإلغـاق  إجـراءات  أّدت  حيـث  حـااًل،  أحسـن  يكـن  لـم  للمملكـة  االقتصـادي  الوضـع 
كوفيـد19- إلـى اإلضـرار باالقتصـاد األردنـي ،الـذي ُيعانـي أصـًا منـذ سـنوات ويعتمـد بشـكل كبير على 
المسـاعدات األجنبيـة. فـي عـام 2020، انكمـش الناتـج المحلـي اإلجمالـي للبـاد بنسـبة  %1.6 وارتفـع 
معـدل البطالـة إلـى ٪24.7 وفـق االحصائيـات الرسـمية، في حين لم تحـظ عمليات إغالق كوفيد-19 

بشـعبية بيـن األردنييـن، واضطـرت قـوات األمـن إلـى تفريـق العديـد مـن االحتجاجـات عليهـا.
وبحسـب تقريـر صـدر فـي شـباط/مارس 2021 الماضـي عـن مؤسسـة Fitch Solutions، فـإن 
مؤشـر المخاطـر السياسـية لـأردن علـى المـدى القصيـر قـد انخفـض مـن 56.7 إلـى 56.0 ، ممـا 
يـدل علـى مخاطـر أكبـر، ويأتـي ذلـك - بحسـب Fitch – علـى خلفيـة انخفـاض االسـتقرار االجتماعـي 

)كمكـون  فرعـي مـن مكونـات المؤشـر العـام( مـن 35.0 إلـى 32.5.
وفـي سـياق الوضـع االقتصـادي والسياسـي المتراجـع للمملكـة، أقدمـت السـلطات األردنيـة فـي 
3 أبريل/نيسـان الماضـي علـى اعتقـال 20 شـخًصا بتهمـة “تهديـد اسـتقرار البـاد”، وشـملت الحملـة 
ولي العهد السـابق واألخ غير الشـقيق لملك األردن، األمير حمزة بن حسـين ، حيث تم وضعه قيد 
اإلقامـة الجبريـة. وكذلـك جـرى اعتقـال الشـريف حسـن بـن زيـد، ورئيس الديوان الملكي السـابق باسـم 

عـوض اهلل، الـذي تربطـه عاقـات قويـة مـع نظـام الحكـم في السـعودية.
وكان األميـر حمـزة نشـر مقطـع فيديـو فـي وقـت متأخـر مـن يـوم 3 أبريل/نيسـان علـى قناة بي 
بـي سـي تحـدث فيـه عـن الفسـاد فـي األردن و”عـدم الكفـاءة التـي كانـت سـائدة فـي الحكـم علـى 
مـدى 15 إلـى 20 عاًمـا الماضية”،فـي إشـارة علـى األرجـح إلـى الملـك عبـد اهلل الثاني.ثـم انتهـى 
المشـهد مؤقتًا بتوقيع األمير حمزة مبايعة للملك عبد اهلل الثاني،مع إحالة كاًل من الشـريف حسـن 
بـن زيـد وباسـم عـوض اهلل إلـى محكمة أمن الدولة بتهمة“التحريـض على مناهضة نظام الحكم”.
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