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 .من األردن واملختصني يف اجملال السياسي واالقتصادي

كتاب موضوع املطالبات الشعبية ومعّوقات ويتناول ال

اإلصالح السياسي يف ظل تراجع احلراك الشعيب يف األردن، 

وتطّورات الوضع السياسي يف كل من مصر وسوريا، باإلضافة 

 .ملعّوقات اإلصالح على املستوى االقتصادي

ويركز الكتاب يف فصله األول على دوافع احلراك وجغرافيته 

كتسبات احلراك والتةر  الزمنية املناسبة لقط  ومساته، باإلضافة مل

 .مثراته، ثم معّوقات اإلصالح وواقعه احلالي

كما يستعرض اخللتية التارخية ملنطقة ذيبان اليت انطلق احلراك 



منها، ودوافع انطالق الشرار  األوىل للحراك، واملتمثلة يف بعض 

ياف إىل املدن العوامل االقتصادية كالتقر والبطالة واهلجر  من األر

بتعل تراجع االهتمام الرمسي باجملال الزراعي وعدم تواجد 

املنشأت الصناعية يف تلك املناطق، باإلضافة لعوامل اجتماعية 

أخرى كغياب العدالة وانعدام تكافؤ الترص واملساوا  بني 

املواطنني، وعوامل سياسية كانتشار التزوير يف االنتخابات النيابية 

 .سع التساد، والتأثر بأحداث الربيع العربي يف املنطقةوالبلدية، وتّو

ويوضح الكتاب غياب القوى السياسية عن بدايات احلراك، 

وتركزه على مناطق األطراف، وأخذه الطابع العشائري، ولكنه 

توسع الحقًا ليشمل األحزاب والقوى السياسية واجملتمعية املختلتة 

احلراك متّيز بالسلمية، يف اململكة، كما يذهب الكتاب إىل أن 

وانتهاج اجلهات الرمسية معه سياسة االحتواء واألمن الناعم 

 .باستثناء بعض احلاالت كأحداث دوار الداخلية وغريها

ويتناول الكتاب املكاسب اليت حققها احلراك كالتعديالت 

الدستورية، وتأسيس نقابة املعلمني، واحلد من التعدي على املال 

 .عض القوانني األخرىالعام، وتعديل ب



ثم ينتقل الكتاب للحديث عن معّوقات اإلصالح اخلارجية 

كالتحالتات الدولية وتعّثر املشروع الدميقراطي يف بعض دول 

الربيع العربي، ومعّوقات داخلية كنجاح سياسة االحتواء، ودور 

اإلعالم الرمسي، واستمرار سيطر  العامل األمين على الساحة، 

القوى السياسية عن تقديم رؤية توافقية لإلصالح، باإلضافة لعجز 

واستمرار توسيع املشاركة الشعبية يف احلراك، وانقسام املعارضة 

إزاء األزمة السورية، وعجزها عن إرسال تطمينات لرأس النظام 

والقوى املنتتعة من الوضع القائم، باإلضافة للةركيبة السكانية 

بني القوى املستتيد  من بقاء للمجتمع األردني، والتقاء املصاحل 

 .األوضاع على ماهي عليه مع النخبة احلاكمة

ويف التصل الثاني يتناول الكتاب معّوقات اإلصالح 

االقتصادي، وحدوث بعض االختالالت يف النهج االقتصادي؛ 

ذ احلكومة إجراءات ملعاجلة االختالالت املالية اليت حتتم بسبب اختا

ختتيض النتقات، ويف ذات الوقت سعيها ملعاجلة االختالالت 

االجتماعية اليت تتطلب املزيد من اإلنتاق، األمر الذي شكل عائقًا 

أمام اإلصالح االقتصادي، وبروز اخلالفات حول جدلية تقّدم 



ادية أو العكس، باإلضافة اإلصالحات السياسية على االقتص

لوقوف القوى التقليدية عائقًا أمام اإلصالح، وظهور مشكلة يف 

األسلوب املالئم لتطبيق الشعارات اإلصالحية اليت نادى بها 

احلراك وعدم التوافق عليها، وعدم توافق التشريعات اليت حتكم 

احليا  االقتصادية مع مطالب اإلصالح االقتصادي، وتأثر األردن 

الظروف اإلقليمية احمليطة وخسارته األسواق التقليدية احمليطة، ب

وعدم قدر  االستثمارات اجلديد  على تعويض هذه اخلسائر، 

 .باإلضافة لكلتة استضافة الالجئني السوريني

ويشري الكتاب إىل ضرور  االرتقاء بالوعي التردي ملواكبة 

ملادية وقلة عملية اإلصالح، والسعي لتجاوز تواضع اإلمكانيات ا

املصادر الطبيعية يف األردن، وجتاوز اخلالفات بني األفراد 

واألطراف السياسية والتدّرج يف عملية اإلصالح اإلقتصادي 

املنشود، والعمل على حتقيق التنمية املستدامة عرب تصويب حمتل  

 .االختالالت املالية واالقتصادية

تر االجتماعي وحيّذر الكتاب من خطور  ارتتاع مستوى التّو 

غري املسبوق بسبب الظروف االقتصادية، ويدعو لبناء اسةراتيجية 



جديد  لوق  التدهور االجتماعي ومعاجلة االحتقانات اجملتمعية، 

واإلسراع إىل بناء عملية اإلصالح من خالل إجياد الثقة بني 

األطراف، ومشاركة اجلميع يف العملية اإلصالحية، وضرور  تبين 

 .لية اإلصالحية وفق برنامج رؤية يتوافق عليها اجملتمعالنظام للعم

ويرى الكتاب أن املشكلة تكمن يف عدم االتتاق على متهوم 

اإلصالح، وعدم وجود مقاييس واضحة ومعتمد  له من خمتل  

األطراف، كما تكمن يف ختوي  الشارع واملعارضة للنظام وحلتائه 

ن بناء اجلماعة من السياسيني واالقتصاديني، وعجز النظام ع

 .الوطنية، وانتظاره للمتغريات احمليطة يف اإلقليم

ويف اخلتام، يدعو الكتاب إىل تصتري املشاكل بني املكّونات 

السياسية، ودخول مرحلة جديد  يف بناء العملية السياسية 

واالقتصادية باالنطالق من متهوم الثقة، وإجياد قانون انتخاب 

لنظر بطريقة جديد  لألفق السياسي، جديد ميّكن لربملان قوي، وا

وفتح احلوار الوطين للتوصل إىل قواسم مشةركة تكون برناجمًا 

 .وطنيًا يشارك فيه مجيع القوى االجتماعية والسياسية واالقتصادية



 

 


