
 
زمانــًا  خبــر،  أو  موضــوع  ســياق  يختبــر  موقــف  تقديــر 
ومكانًا، ويقرأ تداعياته السياسيـــة واالقتصاديــــة واألمنيــــة، 
مســتعرضًا مســارات مســتقبلية متوقعــة للحــدث وفــق 
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احتجاجات األردن الساخنة تنبئ 
بمخاوف االنفجار

تشـهد عـدة محافظـات فـي األردن موجة احتجاجات متصاعدة وإضرابات منذ نحو أسـبوعين، تشـهد عـدة محافظـات فـي األردن موجة احتجاجات متصاعدة وإضرابات منذ نحو أسـبوعين، 
تركـزت فـي جنـوب المملكـة ذي الصبغـة العشـائرية المحسـوبة تاريخيـا علـى النظـام؛ بسـبب تركـزت فـي جنـوب المملكـة ذي الصبغـة العشـائرية المحسـوبة تاريخيـا علـى النظـام؛ بسـبب 
الجـاري  العـام  السـابعة منـذ بدايـة  للمـرة  النفطيـة  المشـتقات  الجـاري قـرار حكومـي برفـع أسـعار  العـام  السـابعة منـذ بدايـة  للمـرة  النفطيـة  المشـتقات  قـرار حكومـي برفـع أسـعار 
20222022، والسـادس عشـر منـذ عاميـن، وقـد تدحرجـت االحتجاجات بدءا من إضـراب عام ألصحاب ، والسـادس عشـر منـذ عاميـن، وقـد تدحرجـت االحتجاجات بدءا من إضـراب عام ألصحاب 
الشـاحنات والنقـل البـري وصهاريـج نقـل الميـاه فـي محافظـات الجنـوب، خاصـة معـان، إلـى الشـاحنات والنقـل البـري وصهاريـج نقـل الميـاه فـي محافظـات الجنـوب، خاصـة معـان، إلـى 
العـام فـي  اإلضـراب  أعلـن  أن  إلـى  المحافظـات،  العديـد مـن  العـام فـي مظاهـرات وقطـع طـرق فـي  اإلضـراب  أعلـن  أن  إلـى  المحافظـات،  العديـد مـن  مظاهـرات وقطـع طـرق فـي 

المحافظـات األربعـة: الكـرك والطفيلـة ومعـان والعقبـة، اعتراضـا علـى رفـع األسـعار.المحافظـات األربعـة: الكـرك والطفيلـة ومعـان والعقبـة، اعتراضـا علـى رفـع األسـعار.
طالب المحتجون والمضربون بتراجع حكومة “بشـر الخصاونة” عن أسـعار المشـتقات طالب المحتجون والمضربون بتراجع حكومة “بشـر الخصاونة” عن أسـعار المشـتقات النفطية النفطية 
الجديـدة، واسـتقالتها؛ إلـى جانـب رحيـل مجلـس النـواب الـذي يوصـف بالعاجـز عـن مواجهـة الجديـدة، واسـتقالتها؛ إلـى جانـب رحيـل مجلـس النـواب الـذي يوصـف بالعاجـز عـن مواجهـة 
القرارات والسياسات االقتصادية والضريبية، بينما شهدت االحتجاجات حاالت اشتباك بالحجارة القرارات والسياسات االقتصادية والضريبية، بينما شهدت االحتجاجات حاالت اشتباك بالحجارة 
بيـن محتجيـن فـي منطقـة الحسـينية التابعـة لمحافظـة معان التـي تعاني فقـرا مدقعا منذ بيـن محتجيـن فـي منطقـة الحسـينية التابعـة لمحافظـة معان التـي تعاني فقـرا مدقعا منذ 
عقـود، وقـوات األمـن، تطـورت بصـورة غيـر متوقعـة لمقتل نائب شـرطة معـان العقيد “عبد عقـود، وقـوات األمـن، تطـورت بصـورة غيـر متوقعـة لمقتل نائب شـرطة معـان العقيد “عبد 
الـرزاق الدالبيـح” برصـاص مـن وصفته السـلطات األمنيـة “حامل الفكر التكفيـري”، والذي ُقتل الـرزاق الدالبيـح” برصـاص مـن وصفته السـلطات األمنيـة “حامل الفكر التكفيـري”، والذي ُقتل 

فـي مداهمـة أمنيـة الحقة بعـد أيام.فـي مداهمـة أمنيـة الحقة بعـد أيام.
امتـدت مظاهـر االحتجـاج إلـى أحيـاء رئيسـية فـي العاصمة عّمـان والزرقاء وإربد، شـملت امتـدت مظاهـر االحتجـاج إلـى أحيـاء رئيسـية فـي العاصمة عّمـان والزرقاء وإربد، شـملت حرق حرق 
إطـارات وقطـع بعـض الطـرق، وقـد عـززت قـوات األمـن األردنـي مداخـل المـدن الجنوبيـة، ال إطـارات وقطـع بعـض الطـرق، وقـد عـززت قـوات األمـن األردنـي مداخـل المـدن الجنوبيـة، ال 
سـيما الكـرك والحسـينية وغيرهـا فـي أطـراف العاصمـة عّمـان والزرقـاء، كمـا حـذرت السـفارة سـيما الكـرك والحسـينية وغيرهـا فـي أطـراف العاصمـة عّمـان والزرقـاء، كمـا حـذرت السـفارة 
األميركيـة فـي األردن رعاياهـا مـن السـفر الشـخصي والرسـمي إلـى المحافظـات األربـع فـي األميركيـة فـي األردن رعاياهـا مـن السـفر الشـخصي والرسـمي إلـى المحافظـات األربـع فـي 

الجنـوب، حتـى إشـعار آخـر.الجنـوب، حتـى إشـعار آخـر.
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تأتـي هـذه الموجـة مـن االحتجاجـات فـي مدن الجنـوب األردنـي تحديدا، ليس فقـط كرد فعل تأتـي هـذه الموجـة مـن االحتجاجـات فـي مدن الجنـوب األردنـي تحديدا، ليس فقـط كرد فعل 
لسياسـات الحكومـة األردنيـة االقتصاديـة الراهنـة، لسياسـات الحكومـة األردنيـة االقتصاديـة الراهنـة، ولكـنولكـن كنتيجـة متوقعـة ضمـن سـياق  كنتيجـة متوقعـة ضمـن سـياق هشاشـة هشاشـة 
األوضـاع االقتصاديـة التـي تعانـي منهـا المملكـةاألوضـاع االقتصاديـة التـي تعانـي منهـا المملكـة منـذ عقـود، والتـي فجرتهـا مؤخـرا تداعيـات  منـذ عقـود، والتـي فجرتهـا مؤخـرا تداعيـات 
فيروس كورونا االقتصادية، وارتدادات الحرب الروسـية على أوكرانيا، واالرتفاع المضطرد بأسـعار فيروس كورونا االقتصادية، وارتدادات الحرب الروسـية على أوكرانيا، واالرتفاع المضطرد بأسـعار 

الطاقـة ومعـدالت التضخـم عالميا.الطاقـة ومعـدالت التضخـم عالميا.
يبلـغيبلـغ تعـداد سـكان األردن تعـداد سـكان األردن اإلجمالـي  اإلجمالـي 1111 مليـون نسـمة، حوالـي نصفهـم مـن الشـباب بيـن  مليـون نسـمة، حوالـي نصفهـم مـن الشـباب بيـن -15-15
4545 سـنة، يعانـون مـن ارتفـاع مضطـرد بنسـب التضخـم ومعـدالت الفقـر والبطالة؛ فبحسـب سـنة، يعانـون مـن ارتفـاع مضطـرد بنسـب التضخـم ومعـدالت الفقـر والبطالة؛ فبحسـب دائرة  دائرة 
اإلحصـاءات العامـة األردنيـة اإلحصـاءات العامـة األردنيـة تبلـغ نسـبة البطالـة فـي المملكـة خـال العـام الجـاري تبلـغ نسـبة البطالـة فـي المملكـة خـال العـام الجـاري %22.6%22.6، فيمـا ، فيمـا 

توضـح توضـح تقديـرات البنـك الدولـيتقديـرات البنـك الدولـي أن معـدل البطالـة بيـن الشـباب تتجـاوز معـدل  أن معـدل البطالـة بيـن الشـباب تتجـاوز معـدل 50٪50٪..
ويعانـي موظفـو القطـاع العـام األردنـي مـن تدنـي الرواتـب وثباتهـا منـذ حوالـي ويعانـي موظفـو القطـاع العـام األردنـي مـن تدنـي الرواتـب وثباتهـا منـذ حوالـي 1010 سـنوات  سـنوات 
دون زيـادة، ويقـدر عـدد العامليـن في الجهاز الحكومي بحوالي دون زيـادة، ويقـدر عـدد العامليـن في الجهاز الحكومي بحوالي 215215 ألفا يتقاضون رواتب سـنوية  ألفا يتقاضون رواتب سـنوية 
بحوالـي بحوالـي 5.75.7 مليـارات دوالر تشـكل مـا نسـبته  مليـارات دوالر تشـكل مـا نسـبته %43%43 مـن حجـم الموازنـة العامـة للدولـة. مـن حجـم الموازنـة العامـة للدولـة. وتقـدر  وتقـدر 
مؤسسـات دوليـة، مـن بينهـا البنـك الدولـي، مؤسسـات دوليـة، مـن بينهـا البنـك الدولـي، نسـبة الفقـر فـي األردن للعـام نسـبة الفقـر فـي األردن للعـام 20222022 بأكثـر من  بأكثـر من 27%27%، ، 

فيمـا أعلنـت الحكومـة أن هنـاك مليـون أردنـي تحـت خـط الفقـر فـي العـام فيمـا أعلنـت الحكومـة أن هنـاك مليـون أردنـي تحـت خـط الفقـر فـي العـام 20222022..
ويتوقـع البنـك الدولـي، فـي تقريـر اآلفـاق االقتصاديـة العالميـة، ارتفـاع الدين العـام األردني ويتوقـع البنـك الدولـي، فـي تقريـر اآلفـاق االقتصاديـة العالميـة، ارتفـاع الدين العـام األردني 
إلـى الناتـج المحلـي اإلجمالـي تدريجيـا مـن إلـى الناتـج المحلـي اإلجمالـي تدريجيـا مـن %115.6%115.6 فـي العـام الحالـي إلـى  فـي العـام الحالـي إلـى %117.9%117.9 فـي العـام  فـي العـام 
20242024، حيـث سـجل الديـن العـام األردنـي ، حيـث سـجل الديـن العـام األردنـي 29.1629.16 مليـار دينـار ) مليـار دينـار )4141 مليـار دوالر( خـال النصـف األول  مليـار دوالر( خـال النصـف األول 
مـن مـن 20222022، منهـا ديـن داخلـي يبلـغ ، منهـا ديـن داخلـي يبلـغ 13.8913.89 مليـار دينـار وديـن خارجـي  مليـار دينـار وديـن خارجـي 15.2615.26 مليـار دينـار، بحسـب  مليـار دينـار، بحسـب 
إحصـاءات وزارة الماليـة، ومـن المتوقـع أن يرتفـع إجمالي الدين إلـى إحصـاءات وزارة الماليـة، ومـن المتوقـع أن يرتفـع إجمالي الدين إلـى 5050 مليار دوالر نهاية  مليار دوالر نهاية 20222022، ، 

أي نحـو أي نحـو ٪116٪116 مـن الناتـج المحلـي اإلجمالـي. مـن الناتـج المحلـي اإلجمالـي.
بصـورة  تأتـي  خارجيـة،  وتمويـات  مسـاعدات  حزمـة  علـى  الهـش  األردن  اقتصـاد  بصـورة ويعتمـد  تأتـي  خارجيـة،  وتمويـات  مسـاعدات  حزمـة  علـى  الهـش  األردن  اقتصـاد  ويعتمـد 
رئيسـية مـن رئيسـية مـن الواليـات المتحـدةالواليـات المتحـدة ودول خليجيـة، حيـث تلقـى األردن مسـاعدة ماليـة سـنوية مـن  ودول خليجيـة، حيـث تلقـى األردن مسـاعدة ماليـة سـنوية مـن 
الواليـات المتحـدة بواقـع الواليـات المتحـدة بواقـع 1.2751.275 مليـار دوالر سـنويا فـي الفتـرة مـن  مليـار دوالر سـنويا فـي الفتـرة مـن 2022-20222018-2018، وتـم ، وتـم توقيـع توقيـع 
مذكـرة هـذا العـاممذكـرة هـذا العـام بتعزيـز هـذه المسـاعدات بحيـث تبلغ  بتعزيـز هـذه المسـاعدات بحيـث تبلغ 1.451.45مليار دوالر سـنويا حتـى نهاية العام مليار دوالر سـنويا حتـى نهاية العام 
20292029. وخـال العـام . وخـال العـام 20212021، بلغـت قيمـة المسـاعدات الخارجيـة للمملكة، ، بلغـت قيمـة المسـاعدات الخارجيـة للمملكة، 4.64.6 مليار دوالر، تشـمل  مليار دوالر، تشـمل 
منـح وقـروض ميسـرة ومسـاعدات مـن منـح وقـروض ميسـرة ومسـاعدات مـن البنـك الدولـيالبنـك الدولـي وخطـة االسـتجابة األردنيـة لألزمـة السـورية  وخطـة االسـتجابة األردنيـة لألزمـة السـورية 

بقيمـة بقيمـة 667.4667.4 مليـون دوالر. مليـون دوالر.
أوفـت ثـاث دول خليجيـة هـي السـعودية واإلمـارات والكويـت بكامـل حصصهـا مـن أوفـت ثـاث دول خليجيـة هـي السـعودية واإلمـارات والكويـت بكامـل حصصهـا مـن منحـة منحـة 
خليجيـة قدمـت لـألردنخليجيـة قدمـت لـألردن مـع انطـاق شـرارة الربيـع العربـي، والتي أقرت في شـهر ديسـمبر/كانون  مـع انطـاق شـرارة الربيـع العربـي، والتي أقرت في شـهر ديسـمبر/كانون 
األول األول 20112011، بقيمـة ، بقيمـة 55 مليـارات دوالر لتمويـل مشـاريع تنمويـة متفـق عليهـا، علـى مـدى خمـس  مليـارات دوالر لتمويـل مشـاريع تنمويـة متفـق عليهـا، علـى مـدى خمـس 

سـنوات.سـنوات.
وإلـى جانـب التمويـات الخارجيـة، تمثـل الضرائـب مصـدرا رئيسـيا للموازنـة األردنيـة؛ حيـث توفر وإلـى جانـب التمويـات الخارجيـة، تمثـل الضرائـب مصـدرا رئيسـيا للموازنـة األردنيـة؛ حيـث توفر 
مـا بيـن مـا بيـن ٪70٪70 إلـى  إلـى ٪80٪80 مـن مجمل الـواردات المحلية للخزينة العامة للدولة، وكشـفت دائرة ضريبة  مـن مجمل الـواردات المحلية للخزينة العامة للدولة، وكشـفت دائرة ضريبة 
الدخـل والمبيعـات األردنيـة أن اإليـرادات الضريبيـة المتحققـة خـال األشـهر الثمانيـة األولـى مـن الدخـل والمبيعـات األردنيـة أن اإليـرادات الضريبيـة المتحققـة خـال األشـهر الثمانيـة األولـى مـن 
العـام العـام 20212021 زادت بنسـبة  زادت بنسـبة %14%14، وبلغـت ، وبلغـت 3.573.57 مليـارات دينـار ) مليـارات دينـار )5.035.03 مليـارات دوالر(، بينمـا تشـير  مليـارات دوالر(، بينمـا تشـير 
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http://dosweb.dos.gov.jo/DataBank/Population_Estimares/PopulationEstimates.pdf
http://dosweb.dos.gov.jo/ar/unemployment_q22022/
http://dosweb.dos.gov.jo/ar/unemployment_q22022/
https://www.albankaldawli.org/ar/country/jordan/overview
https://jo.usembassy.gov/ar/our-relationship-ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%86/
https://www.usaid.gov/news-information/press-releases/sep-16-2022-administrator-power-signing-bilateral-memorandum-jordan
https://www.usaid.gov/news-information/press-releases/sep-16-2022-administrator-power-signing-bilateral-memorandum-jordan
https://www.albankaldawli.org/ar/country/jordan/overview
https://www.mop.gov.jo/AR/List/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9
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التحليل: احتجاجات األردن تتحدى الرهان على الحلول األمنية فقط
يتبع:

أرقـام مجلـس النـواب إلـى أن الحكومـة وضعـت ضمن بنـود الموازنـة العامة للدولـة أرقـام مجلـس النـواب إلـى أن الحكومـة وضعـت ضمن بنـود الموازنـة العامة للدولـة 20222022 صافي  صافي 
أربـاح ضريبيـة مـن بيـع المشـتقات النفطيـة فقـط، تبلـغ مليـار وأربـاح ضريبيـة مـن بيـع المشـتقات النفطيـة فقـط، تبلـغ مليـار و200200 مليـون دينـار. مليـون دينـار.

يعتمد األردن أيضا على تحويات األردنيين العاملين في الخارج لتوفير عملة أجنبية لاقتصاد يعتمد األردن أيضا على تحويات األردنيين العاملين في الخارج لتوفير عملة أجنبية لاقتصاد 
المحلـي، وقـد بلغـت تحويـات األردنييـن المغتربيـن إلـى المملكة خال العـام المحلـي، وقـد بلغـت تحويـات األردنييـن المغتربيـن إلـى المملكة خال العـام 20222022 أكثر من  أكثر من 2.252.25  
مليـار دوالر، وهـو أيضـا يمثـل أحد جوانـب الدعم الخليجي القتصاد الباد كمـا يظهر فيمليـار دوالر، وهـو أيضـا يمثـل أحد جوانـب الدعم الخليجي القتصاد الباد كمـا يظهر في االتفاقية  االتفاقية 

مـع قطـر السـتقدام عمالة أردنيـةمـع قطـر السـتقدام عمالة أردنيـة عقب انتهاء أزمة الحصار وإعـادة تطبيع العاقات. عقب انتهاء أزمة الحصار وإعـادة تطبيع العاقات.
ومنـذ أكثـر مـن ثاثـة عقـود فقـد المجتمـع األردنـي مفهـوم الطبقـة الوسـطى، وأصبحـت ومنـذ أكثـر مـن ثاثـة عقـود فقـد المجتمـع األردنـي مفهـوم الطبقـة الوسـطى، وأصبحـت 
الهجرة والبحث عن فرص عمل في الخارج سمة بارزة لدى غالبية األردنيين خاصة قطاع الشباب، الهجرة والبحث عن فرص عمل في الخارج سمة بارزة لدى غالبية األردنيين خاصة قطاع الشباب، 
فـي الوقـت الـذي تضخـم فيـه القطـاع العـام وتقلصـت غالبيـة موازنـات المسـاعدات الحكوميـة فـي الوقـت الـذي تضخـم فيـه القطـاع العـام وتقلصـت غالبيـة موازنـات المسـاعدات الحكوميـة 
للـوزارات والمؤسسـات االجتماعيـة والرعايـة الصحيـة، وهـو مـا ضـرب العمـود الفقـري للواجهـات للـوزارات والمؤسسـات االجتماعيـة والرعايـة الصحيـة، وهـو مـا ضـرب العمـود الفقـري للواجهـات 
الرئيسـية التي كانت تعتمدها الدولة في اسـتقطاب واسـترضاء أبناء العشـائر المحسـوبين تاريخيا الرئيسـية التي كانت تعتمدها الدولة في اسـتقطاب واسـترضاء أبناء العشـائر المحسـوبين تاريخيا 

علـى قاعـدة النظـام الشـعبية فـي مواجهـة الخصـوم والمعارضين.علـى قاعـدة النظـام الشـعبية فـي مواجهـة الخصـوم والمعارضين.
وتدفـع األوضـاع االقتصاديـة نحـو غياب تدريجـي لمفهوم الدولة الراعية والمسـتوعبة للحالة وتدفـع األوضـاع االقتصاديـة نحـو غياب تدريجـي لمفهوم الدولة الراعية والمسـتوعبة للحالة 
العشـائرية والتـي اسـتمرت لعقـود، ممـا ينبـئ بتحـوالت مجتمعيـة جديـدة قـد تثيـر االضطـراب العشـائرية والتـي اسـتمرت لعقـود، ممـا ينبـئ بتحـوالت مجتمعيـة جديـدة قـد تثيـر االضطـراب 
داخـل جسـد النظـام ذاتـه، مـن خـال التأثيـر علـى معادلـة التوافـق الضمنـي بيـن أسـرة الحكـم داخـل جسـد النظـام ذاتـه، مـن خـال التأثيـر علـى معادلـة التوافـق الضمنـي بيـن أسـرة الحكـم 

الهاشـمية والعشـائر.الهاشـمية والعشـائر.
لن تتوقف آثار االحتجاجات الحالية عند تداعيات األوضاع االقتصادية المتأزمة، بل ستستدعي لن تتوقف آثار االحتجاجات الحالية عند تداعيات األوضاع االقتصادية المتأزمة، بل ستستدعي 
معهـا، فـي حـال اتسـاعها واسـتمرارها، مضاميـن أخـرى سياسـية -خاصـة وأن سـقف النقـد طال معهـا، فـي حـال اتسـاعها واسـتمرارها، مضاميـن أخـرى سياسـية -خاصـة وأن سـقف النقـد طال 
شـخص الملك- سـتضع صانع القرار في المملكة أمام تحديات أوسـع، وهو ما سـيعزز من اعتماد شـخص الملك- سـتضع صانع القرار في المملكة أمام تحديات أوسـع، وهو ما سـيعزز من اعتماد 
الحكومـة علـى سياسـة العصـا األمنيـة دون غيرها، وسـيبقي صانع القرار فـي الدولة متخوفا من الحكومـة علـى سياسـة العصـا األمنيـة دون غيرها، وسـيبقي صانع القرار فـي الدولة متخوفا من 

احتماالت تجددها مسـتقبا.احتماالت تجددها مسـتقبا.

الخالصة
علـى الرغـم مـن الزخـم الـذي تحظـى بـه االحتجاجـات طمعـا فـي تنـازالت مـن الحكومـة، إال علـى الرغـم مـن الزخـم الـذي تحظـى بـه االحتجاجـات طمعـا فـي تنـازالت مـن الحكومـة، إال 
أن تطورهـا لمراحـل أخـرى تصعيديـة، مثـل العصيـان المدنـي، ليـس مرجحـا فـي المـدى القريـب؛ أن تطورهـا لمراحـل أخـرى تصعيديـة، مثـل العصيـان المدنـي، ليـس مرجحـا فـي المـدى القريـب؛ 
حيـث مـا تـزال األجهـزة األمنيـة تمسـك بزمـام األمـور، كمـا ال تـزال الدولـة ممسـكة بخيـارات قادرة حيـث مـا تـزال األجهـزة األمنيـة تمسـك بزمـام األمـور، كمـا ال تـزال الدولـة ممسـكة بخيـارات قادرة 
علـى امتصـاص حالـة الغضـب الشـعبي المقتصـرة حاليـا علـى مطالـب محـددة مرتبطـة بأسـعار علـى امتصـاص حالـة الغضـب الشـعبي المقتصـرة حاليـا علـى مطالـب محـددة مرتبطـة بأسـعار 

المحروقـات.المحروقـات.
فـي المقابـل سـتبقى الخشـية حاضـرة مـن تفاقـم االحتجاجـات، أو احتمالية تجددهـا دائما، مع فـي المقابـل سـتبقى الخشـية حاضـرة مـن تفاقـم االحتجاجـات، أو احتمالية تجددهـا دائما، مع 
الضغـوط االقتصاديـة الدوليـة، خاصـة وأن الدولـة سـتبقى بحاجـة ماسـة لاللتـزام بشـروط صنـدوق الضغـوط االقتصاديـة الدوليـة، خاصـة وأن الدولـة سـتبقى بحاجـة ماسـة لاللتـزام بشـروط صنـدوق 
النقـد الدولـي النقـد الدولـي الداعيـة لرفـع كلـي عـن كل أشـكال الدعـم الحكومـي للمشـتقات النفطيـة، ونتيجـة الداعيـة لرفـع كلـي عـن كل أشـكال الدعـم الحكومـي للمشـتقات النفطيـة، ونتيجـة 
لذلـك؛ وأمـام ضعـف فـرص دعـم الفقـراء ورفـع رواتـب القطـاع العـام، فـإنلذلـك؛ وأمـام ضعـف فـرص دعـم الفقـراء ورفـع رواتـب القطـاع العـام، فـإن التوقعـات تشـير إلـى  التوقعـات تشـير إلـى 
أن المواجهـة بيـن الدولـة والشـارع سـتتكرر، وسـيكون التضحيـة بالحكومـة خيـارا واردا دائمـا علـى أن المواجهـة بيـن الدولـة والشـارع سـتتكرر، وسـيكون التضحيـة بالحكومـة خيـارا واردا دائمـا علـى 
أجنـدة الملـك الحتـواء غضـب الشـارع، وسـيواجه صانـع القرار اختبـارا صعبا بحال اسـتمرت االحتجاجات أجنـدة الملـك الحتـواء غضـب الشـارع، وسـيواجه صانـع القرار اختبـارا صعبا بحال اسـتمرت االحتجاجات 

واإلضرابـات، دون برامـج مسـاعدات إضافيـة “نوعيـة ومسـتدامة” مـن دول الحلفـاء واألصدقـاء.واإلضرابـات، دون برامـج مسـاعدات إضافيـة “نوعيـة ومسـتدامة” مـن دول الحلفـاء واألصدقـاء.
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وفـي حـال تمكـن “بنياميـن نتنياهـو” مـن تشـكيل طاقـم حكومتـه اليمينيـة، ومـا يترتـب علـى وفـي حـال تمكـن “بنياميـن نتنياهـو” مـن تشـكيل طاقـم حكومتـه اليمينيـة، ومـا يترتـب علـى 
ذلـك مـن احتمـاالت تفجـر األوضـاع فـي الضفـة الغربيـة،ذلـك مـن احتمـاالت تفجـر األوضـاع فـي الضفـة الغربيـة، سـيكون األردن أمـام سـيناريو أكثـر تعقيـدا  سـيكون األردن أمـام سـيناريو أكثـر تعقيـدا 
إزاء انعكاسـات هـذا علـى جبهتـه الداخليـة المسـتنفرة، نظـرا لحساسـية الوضـع فـي الضفـة علـى إزاء انعكاسـات هـذا علـى جبهتـه الداخليـة المسـتنفرة، نظـرا لحساسـية الوضـع فـي الضفـة علـى 
الجغرافيـة األردنيـة، ومـع هذا فإن االسـتثمار األمريكي األمني فـي األردني من المرجح أن يضمن الجغرافيـة األردنيـة، ومـع هذا فإن االسـتثمار األمريكي األمني فـي األردني من المرجح أن يضمن 

للبـاد دعمـا خارجيـا إزاء هـذه االضطرابـات لمنـع انهيـار االسـتقرار المحلي.للبـاد دعمـا خارجيـا إزاء هـذه االضطرابـات لمنـع انهيـار االسـتقرار المحلي.

الخالصة
يتبع:
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