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م،
ما مفصليًّا يف تاريخ ما أصبح يعرف الحقًا بـ "رشق األردن"؛ فقبل هذا التاريخ ،خضعت األقالي ُ
كان عام  1921عا ً

حا لعمليات جيش
التي شكلت فيام بعد الدولة األردنية ،للحكم العثامين ( ،)1918-1516ثم أضحت مرس ً
الثورة العربية الشاميل ( .)1918-1917والحقًا ،صار األردن جز ًءا من الحكومة العربية الفيصلية يف دمشق
(ترشين األول /أكتوبر  - 1918متوز /يوليو  .)1920وإثر انهيار هذه الحكومة العربية وسيطرة فرنسا عىل ما
يعرف اآلن بـ "سورية" و"لبنان" ،ويف ضوء نشوء حالة الفراغ السيايس ،تشكلت يف منطقة رشق األردن

مجموعة حكومات محلية؛ بنا ًء عىل تفاهامت بني زعامء وممثيل هذه املناطق ،أو العشائر القاطنة بها،
وممثيل حكومة االنتداب الربيطاين (آب /أغسطس  – 1920آذار /مارس  .)1921ويف أيلول /سبتمرب ،1920
اجتمع ممثلو القبائل األردنية وزعامؤها ،بحضور ممثل عن بريطانيا ،يف بلدة أم قيس ،وطالبوا بحكم عريب،
ودولة مستقلة ،وجيش وطني ،ثم خضعت هذه املنطقة لالنتداب الربيطاين ،وفقًا لقرارات "مؤمتر سان
رميو" (نيسان /أبريل .)1920

ويف  21ترشين الثاين /نوفمرب  ،1920وصل األمري عبد الله ،نجل الرشيف حسني بن عيل ،إىل الجزء الحجازي
ة صغري ٍ
من مدينة معان (التي كانت تقع يومئذ ضمن منطقة حكومة مملكة الحجاز العربية) ،عىل رأس قو ٍ
ة

مؤلف ٍ
نزول عند مطالب "املشتغلني يف القضية العربية يف سورية" ،وبطلب
ً
ة من  30ضابطًا ومئتي جندي،

و"الذب عن الوطن" ،وأعلن
ري ندا ًء لتحرير سورية من الفرنسيني،
من والده ،لينوب عن أخيه فيصل .وو ّ
ّ
جه األم ُ

ن "غايته الوحيدة" هي "نرصة أبناء سورية" و"إجالء املعتدين" و"رجال االستعامر الفرنيس" عنها ،وأنه "قَبِل
أ ّ
تجديد بيعة مليككم فيصل األول عن األكرثية الغالبة التي جدّدت تلك البيعة عىل
يدي" ،بينام عززت القواتُ
ّ

الفرنسية إجراءاتها عىل الحدود الجنوبية السورية ،وطلبت من الحكومة الربيطانية اتخاذ التدابري املناسبة

للح ّد من نشاط األمري؛ إذ رأت أن حركته تشكّل خرقًا ألحكام اتفاقية "سايكس – بيكو" مع بريطانيا.

بعض
عمن يف  29شباط /فرباير  ،1921والتقى فيها ،يوم  28آذار /مارس ،1921
ودخل األمري عبد الله
َ
ّ

االستقالليني العرب من قادة الحكومة العربية وأجهزتها ،ممن لجؤوا بعد معركة ميسلون من دمشق إىل
رشق األردن ،اإلقليم الوحيد من الحكومة العربية الذي ال يقع تحت سيطرة الفرنسيني ،األمر الذي أسس

للتحالف املبديئ بينه وبينهم.

زار األمري عبد الله القدس ،مع عدد من قيادات الحركة العربية ،ليلتقوا وزي َر الدولة لشؤون املستعمرات
الربيطاين ونستون ترششل ،ويطلبوا منه تأسيس إدارة محلية لنواة حكم يف رشق األردن .وقد استمر هذا

عمن ،ليؤسس  -يف  11نيسان /أبريل
اللقاء ثالثة أيام ( 30-28آذار /مارس  ،)1921قبل أن يعود عبد الله إىل
ّ
 - 1921أول حكومة أردنية ،تحت اسم "مجلس املشاورين" ،وكانت برئاسة آخر وا ٍ
ل لوالية حلب العربية يف

مرحلة الحكومة العربية بدمشق ،رشيد اطليع ،وقد ع ّينه كات ًبا إداريًا ملن معه من املجلس الذي كان يتألف من
أعضاء حزب االستقالل العريب  -وهو واجهة جمعية العربية الفتاة يف مرحلة الحكومة العربية  -الذين كانوا

ع ّد ذلك التاريخ ،يف الرسديات الرسمية
يتمتعون بخربة إدارية عرصية جيدة يف تنظيم شؤون الحكم .وقد ُ
خ قيام أول حكومة يف إمارة رشق األردن ،وكانت حكوم ً
ة عربيةً ،فلم يكن فيها سوى "أردين"
األردنية ،تاري َ

عي مستشا ًرا لألمن واالنضباط ،وكان من ضباط الثورة العربية الكربى،
واحد ،هو عيل خلقي الرشايري الذي ّ
ومن القيادات العسكرية للحكومة العربية بدمشق.

املرشق العريب :ذوبان فكرة الدولة العربية يف دول جديدة
ينطوي تأسيس دولة يف األردن عىل مجموعة من التحوالت التاريخية املهمة ،ذات صلة ببالد الشام ،وبرشق
عا لألماين العربية يف تأسيس دولة واحدة
األردن عىل نحو خاص،
فتأسيس الدولة يعني – يف حد ذاته  -ودا ً
ُ
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وتكريسا ملخرجات "سان رميو" يف تقسيم منطقة بالد
مستقلة ضمن إقليم جغرايف واحد ،هو بالد الشام،
ً

الشام إىل أربعة كيانات جديدة ،هي :رشق األردن ،وفلسطني ،وسورية ،ثم لبنان الكبري .وعىل صعيد األردن،

مثّل هذا التأسيس عملي َ
ة سلخ لهذه املنطقة من ارتباطاتها مبحيطها الجغرايف ،املستقر طبيع ًيا يف إطار
وتحطيم تدريجيًا لجميع العالقات االقتصادية واالجتامعية التي بقيت قامئة ،عىل
ما يُعرف بـ "بالد الشام"،
ً

امتداد قرون ،عىل أساس التواصل بني مختلف أقاليم أو مناطق رشق األردن مع األقاليم واملناطق األخرى
حد ،وأنه
يف بالد الشام ،سواء كان ذلك بحكم االرتباط الجغرايف املكاين ،أو مجرد الشعور بأن اإلقليم مو ّ

ال توجد حدود فاصلة بني مناطقه.

ومن ثم ،ليست مثة مبالغة يف القول إن تنفيذ اتفاقيات "سان رميو" أدى إىل ميالد كيانات مصطنعة يف
أسست لهويات ومشاعر وطنية ،واستنهضت رموزًا
منطقة بالد الشام،
ِّ
بغض النظر عن التطورات الالحقة التي ّ

خاصة بها متيزها من غريها يف نطاق وحدود كل دولة من هذه الدول .واألردن يف هذا السياق ال ميثل

استثنا ًء ،وال يختلف يف سريورة تأسيسه عن سورية أو لبنان.

أنشأ الربيطانيون يف رشق األردن سلط ً
مد" ،ورجال إدارة ،وقادة
ة انتدابية ،يقف عىل رأسها "املعت َ

ملكه ومحاربة خصومه،
عسكريون تحكّموا يف اإلدارة ،ورعوا اإلمارة الناشئة ،وأعانوا األمري عبد الله يف إقامة ُ
غري أنهم  -يف الوقت نفسه  -مارسوا ضغوطًا كبرية عليه للتخلص من نواة اإلدارة املحلية من الوطنيني

العرب واألحرار الذين التحقوا به من رجال الحركة العربية ،بتياراتها األساسية الثالثة" :الفتاة" (حزب االستقالل
العريب) ،و"االتحاد السوري" ،و"اللجنة الوطنية العليا" السابقة بدمشق .ومل تكن مهمة األمري عبد الله
سهلة ،لكنه استجاب ملطالب املستشارين الربيطانيني إلنقاذ عرشه ،فواجه حركة وطنية غاضبة عىل الغرب
وكل من يتعامل معه ،وهبّت عليه رياح الثورات الوطنية ،يف العراق وجبل العرب وجبل عامل وجبال العلويني.

وا يف النزعة الوطنية الكيانية ،ومقاوم ً
ة لالنتداب ،ورفضً ا لـ "وعد بلفور" ،عام ،1917
كام كان األردن قد شهد من ً

وطالب باالستقالل الوطني .وقد كانت أوىل الخطوات نحو ذلك هي اعرتاف بريطانيا ،يف  15أيار /مايو ،1923
بإمارة رشق األردن بوصفها دولة ،ثم وقّعت مع األمري عبد الله املعاهدة األردنية  -الربيطانية عام  .1928وتال

ذلك قيام حركة وطنية أسفرت عن انعقاد املؤمتر الوطني األول يف العام نفسه.

صريورة تشكيل دولة األردن
ٍ
تفكيك للعالقات التاريخية وإنشا ٍء لعالقات بديلة منها تعتمد ربط األقاليم
فرض إنشا ُء الدولة عملية ثنائية ،من
إقليم بحدود سياسية جديدة يضم هذه املناطق يف إطاره ،ويشكّل
املختلفة فيام بينها ،مبا يُن ِتج  -من ثم -
ً

الدولة الجديدة .وقد أفضت هذه العملي ُ
ة إىل تغيري املراكز اإلدارية الحيوية للمجتمعات القامئة هناك مبراكز
عمن التي أصبحت عاصمة األردن.
جديدة ،كان أهمها ّ

ة مسبوق ً
ومل تكن هذه العملي ُ
ة مبا يشبهها يف تلك املجتمعات .ومل يكن تأسيس دولة يف منطقة رشق

األردن استجاب ً
تراكم يف الفائض يفيض إىل
ة لتطور اقتصادي واجتامعي شهدته مناطق هذا اإلقليم ،وال
ً
رضورة تطوير جهاز دولة ليقوم بالوظائف الالزمة يف إدارة املجتمع القائم ،وال نتيج ً
ة لتطور نخب محلية

امتد تأثريها إىل كامل اإلقليم لتصبح هي النخبة الحاكمة ،مبا يجعلها تبني أوارص وعالقات ترابطية بشكل
ن
م ،فإ ّ
ون للدولة الحديثة يف حالة عداء مع األقاليم األخرى املحيطة .ومن ث ّ
طبيعي ،ومل يكن اإلقلي ُ
م املك ِّ

ن األمر
هذا الواقع مل يفرض عليه تطوير أجهزته العسكرية لحاميته منها ،وساهم يف تأسيس الدولة ،بل إ ّ
أي تحوالت ،ومل يشعر سكان هذه املناطق بتغيريات
عىل العكس من كل ذلك؛ إذ مل تشهد هذه املجتمعات ّ

ربر هذا التحول يف أمناط حياتهم أو ظروفهم االقتصادية واالجتامعية ،حتى إنهم كانوا يعدّون أنفسهم
ت ّ
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يعب عن ذلك ،من
امتدادًا لألقاليم األخرى يف بالد الشام .ولعل انعقاد "مؤمتر أم قيس" يف عام  1920كان
ّ
خالل مطالبهم املتمثّلة بإنشاء دولة عربية.
ومن ثم ،مل يكن تأسيس الدولة استجابة لشعور وطني ورموز وطنية ووعي وطني تطور خالل حقب زمنية
هد لقيام دولة تعرب عنه ،بل كان األمر عىل النقيض من ذلك؛ إذ تُعد منطقة إقليم رشق األردن من أكرث
م ّ
و َ
أقاليم بالد الشام فق ًرا وأقلها تطو ًرا من الناحية االقتصادية ومن ناحية املوارد الطبيعية .ومل تتضمن الحقب
الزمنية السابقة لتأسيس الدولة أي مؤرشات دالّة عىل ميالد زعامات محلية ذات قدرة عىل تطوير نفوذها
ِ
الزعامات
فضل عن تأثريها ،لتصبح نخبة لكل اإلقليم ،وهو ما أبقى هذه
ً
وسيطرتها عىل سائر مناطق اإلقليم،
نُخ ًبا محلية بامتياز ،يزداد تأثريها املحيل أو ينخفض؛ نتيج ً
ة لظروف ذاتية مرتبطة بها ،ونتيجة للتفاعل الداخيل
يف تلك املحليات .وكان من الطبيعي املرور مبرحلة من الفراغ السيايس ،شهدتها منطقة رشق األردن يف
أعقاب سقوط الحكومة العربية يف دمشق ومحاوالت الربيطانيني بناء بديل إداري ،متخضت عن إنشاء سبع
حا عام يعكسه الواقع من تعدد الزعامات ،وضعف تأثريها خارج نطاق حدودها
ريا واض ً
حكومات محلية كانت تعب ً
املحلية.
ميكن القول إن مجموع العالقات القامئة يف أقاليم رشق األردن مع جوارها كانت تتميز بالعالقات األفقية
بني كل األقاليم املمتدة من جنوب األردن اليوم إىل شامله ،مع ما يوازيها أفقيًا من أقاليم ومناطق يف
فضل عن عالقات متتد حال ًّيا بني جنوب األردن والحجاز وبني شامل األردن وجنوب سورية.
ً
فلسطني تحت االنتداب،
إقليم واحدًا هو حوران ،وإن
وغني عن القول إن أقىص شامل األردن كان ميثّل مع أقىص جنوب سورية
ً
ٌّ
دمشق كانت هي الحارضة الكربى لحوران؛ بشقيه األردين والسوري بصفة خاصة ،ولشامل األردن (مبا يف
ة ألقاليم األردن الجنوبية
كل من الخليل ونابلس حارض ً
ذلك جبال عجلون وجرش) بصفة عامة .وباملثل ،كانت ٌّ
ساحل املجتمعات
َ
والوسطى والشاملية عىل التوايل ،يف حني كان الساحل الفلسطيني  -مبا يف ذلك غزة -
َ
نطاق تجوال العشائر البدوية يف رشق
القاطنة يف مناطق رشق األردن .وكانت بادية الشام وشامل الجزيرة
األردن وترحالها .ويف املقابل ،فإن مجتمعات أقاليم ما سوف يشكل "فلسطني" ،عىل وجه الخصوص ،وجنوب
ع ّد مناطق أو أقاليم رشق األردن امتدادًا طبيعيًا لها ،اقتصاديًا واجتامعيًا ،وكانت عىل
سورية الحقًا ،كانت ت َ ُ
عالقة تفاعلية معها ،كام أن عشائر بادية النقب ،أو بادية الشام الشاملية ،كانت تعترب بادية رشق األردن جز ًءا
من امتدادها الطبيعي.
إذًا ،أدّى هذا السلخ القرسي ملناطق رشق األردن عن محيطها الطبيعي ،وحرصها ضمن حدود إقليم جديد،
إىل استبدال العالقات القامئة سابقًا بعالقات جديدة .ومل تكن عملي ُ
ة اإلحالل هذه عملية يسرية أو سلسة،
ة غري قصرية من الزمن؛ فلم يكن من السهل  -حتى عىل صعيد الوعي الجمعي  -تغيري هذه
وقد استمرت فرت ً
العالقات االرتباطية بني املجتمعات املحلية يف رشق األردن مع أقاليم أخرى يف بالد الشام ،فقد اعتاد سكان
ٍ
عالقات اقتصادية واجتامعية،
كل منطقة من املناطق التي أصبحت ضمن إقليم واحد يسمى "رشق األردن"
وحتى إدارية ،مع أقاليم أخرى أصبحت منذ عام  1920جز ًءا من كيانات جديدة (فلسطني تحت االنتداب اإلنكليزي،
وسورية تحت االنتداب الفرنيس) ،تفصلها حدود وتتحكم فيها إدارات سياسية مختلفة.
ومل تكن عمليات تركيب العالقات املستحدثة بني مناطق هذا اإلقليم الجديد سلسة ومبارشة ،بحكم أن هذه
املناطق مل تكن متواصلة فيام بينها بالرضورة ،أو حتى عىل دراية عميقة ببناها االجتامعية واالقتصادية
ومجريات األمور يف كل جزء من أجزاء اإلقليم وتطوراته الداخلية وزعاماته املحلية .إن أفضل ما ميكن أن يقال
ضعيف ال يقاس بارتباط واعتامدية كل منطقة منها
يف وصف الرتابط بني مناطق إقليم رشق األردن إنه ترابط
ٌ
م إنها أصبحت منذ عام  1920ضمن كيانات
بذلك الذي تأسس عرب العقود املاضية بينها وبني مناطق متاخمة ،ث ّ
مستحدثة وجديدة.
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سياقات بناء الهوية األردنية وتطور عنارصها
نتيج ً
ة ملا ت َقدّم ،ال تنطبق النظريات التي تستخدم يف تفسري بناء الدول الحديثة عىل تأسيس الدولة يف
األردن ،فالنخبة الحاكمة هي نخبة عربية غري محلية أو محسوبة عىل أحد األقاليم املحلية يف الدولة الحديثة
ما الفائض الالزم لبناء أجهزة بريوقراطية عسكرية ومدنية ،فقد وفرته دولة االنتداب.
النشأة .أ ّ
و َل مرة  -أن يضيفوا هوية جديدة إىل هويتهم املحلية املناطقية
ويف كل األحوال ،أصبح عىل األردنيني – أ َّ
التي يعرفونها ويع ّرفون أنفسهم بها ،لتميزهم عن محيطهم من مناطق أخرى ،سواء أصبحت هذه املناطق
جز ًءا من رشق األردن ،أو جز ًءا من فلسطني كام عرفها االنتداب ،أو من سورية ،أو مملكة الحجاز ،وسلطنة نجد،
ثم اململكة السعودية .هذه الهوية هي الهوية األردنية التي أصبحت تؤطر يف الحدود الجديدة للدولة
الحديثة النشأة.
مل تكن هذه الهوي ُ
ة مألوفة لسكان األقاليم ،ومل تكن محكمة التعريف بغريِ التابعية أو األوراق الثبوتية .ولعل
هذه العوامل؛ من تفكيك عالقات ترابطية مع مناطق أخرى خارج إقليم الدولة الحديثة ،وبناء عالقات جديدة
أصل عىل تواصل مع بعضها ،هو الذي أسهم يف هذا التقسيم
ً
بني مناطق يف الدولة الحديثة مل تكن
املتخيل لبُنى املجتمع األردين ،القائم إىل اآلن ،بني مناطقيات كربى (الشامل والجنوب والوسط) .وال يزال
م ،مادة
م ،لدى البعض ،مجالً لتحليل الفروقات الثقافية واالجتامعية بني هذه األقاليم؛ ومن ث ّ
هذا التقسي ُ
عم يرافق ذلك من نقاش بشأن
ً
لتفسري التنافس السيايس ت ُك ّرر التحليل عىل أسس جهوية ومناطقية،
فضل ّ
الحصص (دائم التكرار أيضً ا) ،متعلّق بالنخب السياسية ،أو موارد الدولة ،أو الوظائف ،ومن ثم النخب االقتصادية.
وعىل غرار سائر الدول التي نشأت يف املرشق العريب ،عىل وجه الخصوص ،ويف املنطقة العربية ،كانت
سعي دائم لبناء تصور عن ذاتها وكينونتها .وقد كان هذا األمر يف األردن
الدولة األردنية ،طوال عدة عقود ،يف
ٍ
أكرث تعقيدًا مام هو يف البلدان األخرى ،فقد كان هنالك العديد من التيارات والرؤى املتكاملة واملتناقضة
التي تحكم التصور العام للدولة األردنية الحديثة ومستقبلها .وقد تحكمت العوامل التي أسهمت يف إنشاء
الدولة يف األردن والظروف املوضوعية إلقليمها يف التصورات املتعلقة بهذه الدولة ،ذلك أن ارتباط األردن
ومناطقه مبحيطه ،والعالقات التبادلية واالعتامدية القامئة ،جعاله ذا حساسي ٍ
ة وتأثّرٍ ،إىل ح ّد بعيد ،تجاه
ما يجري من تطورات اقتصادية واجتامعية وسياسية يف هذه الكيانات املستحدثة ،فلم يكن األردن بعيدًا
عن تطورات املرشق العريب .وكان اندالع الثورة السورية الكربى ،عىل سبيل املثال ،حدث ًا ذا سمة داخلية
ن تطورات القضية الفلسطينية ،بثوراتها وحروبها ،انعكست عىل األردن ،دول ً
عا،
لرشق األردن .كام أ ّ
ة ومجتم ً
ن تعامل األردن مع التطورات يف فلسطني ال يكاد يختلف عن تعامل بعض مناطق فلسطني مع بعضها
حتى إ ّ
تعامل ينطلق من العالقات الرتابطية القامئة تاريخيًا واملستمرة يف أثناء االنتداب .وقد كان
ٌ
اآلخر ،ذلك أنه
لتفاصيل تطورات األحداث يف فلسطني ،أو بعض مناطقها ،انعكاس مبارش عىل أوضاع األردن بصفة عامة ،أو
بعض مناطقه بصفة خاصة .وبطبيعة الحال ،متأسس هذا األمر ،رسميًا ،يف أعقاب حرب  ،1948مع ميالد دولة
الضفتني يف عام  ،1950حتى فك االرتباط يف عام  .1988وقد أفضت التطوراتُ اإلقليمية إىل حدث سيايس
عرف بـ "هبّة  "1989التي قادت إىل مرشوع إصالح سيايس فيه .وبالقدر نفسه ،تركت
مهم يف تاريخ األردنُ ،
أزماتُ اإلقليم وتطوراته الكربى تداعيات كبرية عليه ،دول ً
عا ،وال سيام غزو الكويت وما تاله (–1990
ة ومجتم ً
 ،)1991والغزو األمرييك للعراق ( ،)2003والربيع العريب وتفاعالته (.)2011
إجاملً  ،مل تكن دولة األردن متتلك رفاهي َ
غض الطرف عن تطورات إقليم بالد الشام أو العراق أو الجزيرة
ة
ِّ
العربية ،ذلك أن إعالن الدولة مل يُن ِ
ن هناك رؤي ً
ة خاصة تطورت تدريجيًا يف الخطاب
ه هذا التداخل ،مع أ ّ
السيايس األردين مفادها أنه – يف النهاية – ينبغي أن تكون مثة مصالح خاصة لهذه الدولة.

5

،نّمعمععمع، 29-30ناّمعاّمع

ا

الدولة االنتقالية :تباين الرؤى واإلرادات وأثرها يف سريورة بناء دولة األردن
بقيت رؤية بريطانيا تجاه تأسيس دولة األردن ضمن اسرتاتيجيتها العامة يف املنطقة لتحقيق اتصال ب ّري

ور هذه الدولة
عامل
ً
ملناطق نفوذها  -من قناة السويس إىل خليج البرصة وصولً إىل الهند -
ً
مهم يف تص ُّ

وتطورها؛ إذ جرى التعامل معها من منطلق بقائها كام هي ،وضمن أقل التكاليف املالية الالزمة للحفاظ عىل

دورها يف تحقيق هذه االسرتاتيجية.

ن هذه الدولة الناشئة
يف املقابل ،تبنى األمري عبد الله ،والنخبة املرافقة له يف جهاز الحكم ،رؤية متمثّلة بأ ّ

والقامئة هي دولة انتقالية ،تطمح إىل أن تكون جز ًءا من دولة عربية أوسع ،سواء كانت هذه الدولة هي

سورية الكربى ،أو دولة واحدة مع العراق ،أو حتى مرشوع الهالل الخصيب ،أو تضم األردن وفلسطني .ومل تكن
هذه الرؤية محكوم ً
ة بطموح شخيص من األمري فقط ،عىل أهمية ذلك ،بل أيضً ا بضُ عف موارد البلد االقتصادية

كل من تنوع الجهاز السيايس والبريوقراطي الحاكم من مناطق مختلفة من بالد
ن ًّ
ً
والطبيعية،
فضل عن أ ّ
الشام ،وتنوع النخب االقتصادية يف هذه الدولة الناشئة والنخب السياسية واملتعلمة ،كانت له أهمية كربى
ن هاتني الرؤيتني كانتا دامئًا تقعان يف
ور انتقالية الدولة وتكريسه .إ ّ
وأسهم ،إىل ح ٍّد بعيد ،يف سيادة تص ُّ
يفس  -جزئ ًيا  -طبيعة العالقة؛ سواء كانت قامئة عىل التوترات ،أو قامئة عىل التحالفات املتوالية بني
تناقض،
ّ

السلطة والنخب السياسية من جهة ،وإدارة االنتداب من جهة أخرى.

لقد متيزت العقود األربعة األوىل من تاريخ الدولة األردنية بتوقها الدائم إىل أن تكون دول ً
ة ذات رقعة

جغرافية أكرب أو مندمجة ضمن دولة كربى ،مؤسس ً
ة بذلك لفكرة الدولة االنتقالية أو املرحلية ،ضمن بنية

السلطة ،أو عىل صعيد التيارات وآراء النخب السياسية واالقتصادية الفاعلة .وقد أدّى هذا دو ًرا أساس ًيا يف

تكريس فكر ٍ
ة مفادها أن األردن دولة امتدادية ،ويف تجذير التيار العرويب فيه ،عىل الصعيدين السيايس

أيا تأثري يف إشكالية بناء
والشعبي .وأعطى هذا األمر دفعة الرتباط عضوي بالحركة العربية ومبادئها ،وأث ّر َّ

الدولة الوطن أو األمة ،أو يف تعريف مكونات الهوية األردنية أو رموزها ،ولرمبا شكل عرقلة حقيقية مليالد

شعور وطني عام .فسريورة بناء الدولة تتضمن بُعدين متناقضني؛ أحدهام تأسيس الدولة وأجهزتها العسكرية
ما ال ُبعد اآلخر ،فهو أن هذا التأسيس يهدف – يف
والبريوقراطية ،مبا يف ذلك تعريف مصالح هذه الدولة .أ ّ

توسعِ الدولة لتصبح ذات رقعة جغرافية أوسع
حد ذاته  -يف مرحلة الحقة ،إىل أن يذوب يف دولة كربى ،أو
ُّ

تضم مكونات اقتصادية واجتامعية متعددة ومتنوعة ونُخبًا جديدة.

ن تاريخ األردن ،حتى عام  ،1948وهو تاريخ محاولة اتساع رقعة األردن الجغرافية التي تحققت فقط يف
إ ّ
ريا عن هذا التناقض الدائم بني سريورتني؛ فالرصاعات السياسية بني النخب
عملية إنشاء دولة الضفتني ،كان تعب ً

أو األحزاب ،أو بني السلطة واملعارضة ،كانت تتضمن هذه الثنائية .وعىل سبيل املثال ،تضمنت املؤمترات

الوطنية التي شهدها األردن منذ نهاية العرشينيات ،والتي نادت بحقوق األردنيني وحصتهم يف وظائف
الدولة ،تأكيدًا عىل الوحدة العربية ،والقضايا العربية ،والخطر الصهيوين ،كام أن األحزاب التي قامت كان

ن النخب االقتصادية التي تبلورت يف الثالثينيات واألربعينيات كانت نخ ًبا
مإ ّ
دامئًا أحزابًا ذات بعد امتدادي ،ث ّ

امتدادية أيضً ا .وقد تأثرت رسديات كتابة تاريخ دولة األردن بكل هذه العوامل.

وإذ متيض الدولة األردنية إلمتام مئويتها األوىل ،يُعلن املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،بالتعاون

مع الجامعة األردنية ومركز التوثيق املليك األردين الهاشمي ،عن تخصيص الدورة الثامنة من مؤمتر

الدراسات التاريخية لدراسة هذا املوضوع ،تحت عنوان "الدولة األردنية :مئة عام عىل التأسيس ،النشأة،

الرسدية الوطنية ،صريورة الدولة" ،وذلك يف محاولة لإلسهام يف استعادة نقدية لكيفية نشوء األردن
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ريا
وقيامه وبقائه ،ولفهم الصريورة التاريخية التي منَا خاللها يف ظل إقليم مضطرب ،وجريان أكرب منه تأث ً
يف السياسة ،والجغرافيا ،واملوارد ،والسكان.
ما مع سعي املركز العريب
ويأيت هذا املؤمتر ،الذي س ُيعقد يف ّ
مي  29و 30أيار /مايو  ،2021انسجا ً
عمن يو َ

الستعادة سنوات التأسيس للمرشق العريب الحديث ،بحركتها التاريخية العامة ،فيبسط البحثَ والنظر فيها،

ويسعى لتقييمها ونقدها ،بوعي وإدراك علميني ،وال سيام عرب مؤمتره السنوي للدراسات التاريخية الذي

مهم من دوراته السبع لتناول موضوعات ذات صلة بهذه املرحلة التاريخية .ففي الدورة الثانية
خصص جز ًءا
ّ
ً

( ،)2015ناقش املؤمتر الحرب العاملية األوىل يف ذكراها املئة من وجهة نظر عربية .ويف الدورة الرابعة
( ،)2017ناقش اتفاقية "سايكس – بيكو" يف ذكراها املئة .وخُصصت الدورة الخامسة ( )2018للبحث يف موضوع

النكبة ،من خالل الدراسات التاريخية العربية ،يف ذكراها السبعني .وتناولت الدورة السادسة ( )2019نقاشً ا

بحثيًّا وتقييميًّا متعلّقًا بالحكومة العربية يف دمشق ( .)1920-1918وجاءت الدورة السابعة ( )2020لتعاين ثورة
العرشين يف العراق يف مئويتها.

هكذا ،يُخصص املؤمتر دورته الثامنة لبحث مصائر تكوين األردن املعارص يف ظالل مئويته ،من جهة أن تأسيس
رشق األردن عام  1921جاء نتيجة للتحوالت الجيوسياسية الكربى التي شهدتها منطقة بالد الشام والعراق.

ويحاول هذا املؤمتر العودة إىل مصائر األردن يف مئة عام وأن يجيب عن جملة من األسئلة ،منها :كيف

تقدم هذا البلد؟ وكيف بُنيت مؤسساته؟ وما أسباب بقائه واستمراره؟ وكيف توحدت منطقته التي عرفت
االنتامء إىل العثامنيني ،ثم إىل الدولة العربية الفيصلية يف إطار وطني وهوية جامعة؟ وما أمناط اإلنتاج
واالستقرار فيه؟ وما أدوار أحزابه ونخبه؟ فاألردن – يف الحقيقة – ميثّل حال ً
ة دراسية شديدة األهمية ،ألكرث

من سبب ،منها ما ييل:

•يف محيط مضطرب وحافل ،باأليديولوجيات والنزعات الفكرية ،وبالرصاعات والطموحات السياسية
الجامحة ،استطاعت الدولة األردنية أن تحافظ عىل استقرار واستدامة نادرين ،وأن تكون  -من ثم  -الدولة

العربية األوىل (والوحيدة ،إىل حد اآلن) ،التي بلغ عمرها مئة عام ،عرب نظام سيايس متواصل ،مستقر
نسبيًا ،ومل تشهد أي تحو ٍ
ل أو قطعٍ جذري ،عىل غرار ما شهد جوارها ،من ثورات ،وانقالبات عسكرية،

واحتالل أجنبي ،وحروب أهلية .لذا ،سيزودنا تفسري ذلك بدرس ذي أهمية بالغة يف العلوم االجتامعية

عربيًا ،وال سيام املهتمة مبوضوع الدولة وتطورها وعوامل دميومتها.

ريا خالل العقود الثالثة املاضية لوصف الدولة العربية يف
•مع أن فكرة "الدولة املصطنعة" استُعملت كث ً

وصفت
املرشق ،فإن حالة دولة األردن هي مثال شديد األهمية ،فإذا كانت حاالت دول املرشق ،التي ُ

بأنها مصطنعة ،استندت  -مع ذلك  -إىل تاريخ استطاعت أن توظّفه برسعة يف بناء الذاكرة التاريخية
لألمة (مرص ،والعراق ،وسورية) ،فإن الوضع يف األردن مختلف جدًّا ،ذلك أنه كان عىل هذا الجزء املقتطع

من بالد الشام التاريخية ،والذي كان جز ًءا من الحكومة العربية يف دمشق ( - )1920-1918يف لحظة ما
بداي ً
ة من  - 1921أن يصبح دولة ألمة ( .)Nation Stateوعىل الرغم من أن هذه الدولة ال تزال تكافح يف
مثال
ً
عملية طويلة ومعقدة لبناء األمة ،وإن مل تبلغ بناءها عىل أساس املواطنة بعد ،فإنها تُقدم

لكيفية صناعة الهوية الوطنية ،وبناء األمة ،وذاكرتها التاريخية.

•يف حني نشأت الدولة العربية يف املرشق الكبري يف سياق ظروف طبيعية مسا ِ
عدة ،من ثروات طبيعية
ومائية ،وحوارض ومراكز تجارية كربى ،كان عىل الدولة األردنية أن تنشأ ،وتنمو ،وتشق طريقها ،وهي

محرومة من كل هذه "االمتيازات" .ومن ثم ،فإن املفارقة الكربى ،يف هذا السياق ،هي أنه يف حني

كانت دولة املرشق العريب تفشل ،كانت الدولة األردنية تكتب استدامتها.
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ا

يف اإلجامل ،يركز هذا املؤمتر عىل إشكاليتني رئيستني :تتعلق األوىل بالعوامل التي حافظت عىل دميومة

الدولة ونظامها السيايس يف محيط مضطرب .وهذا هو السؤال األسايس الذي نشّ ط الدعوة إىل هذا
املوضوع وتب ّنيه .وتشمل هذه العوامل كل ما له صلة باملكامن البنيوية – مبا فيها الخارجية  -التي أسهمت

يف صناعة هذه الدميومة .وهو ما يجعل هذا املؤمتر يف موقع عابر للتخصصات  ،Interdisciplinaryينطلق

من التاريخ ،لينفتح عىل فضاء العلوم االجتامعية األرحب ،مبا أنه يدرس تشكل الدولة ومؤسساتها ،وعالقة

الدولة باملجتمع ،وسياستها الخارجية ،وما إىل ذلك .وهذا يعني ،أيضً ا ،أن هذا املؤمتر ال يدرس كل ما له

عالقة بتاريخ األردن عرب مئة سنة ،بل ما له صلة بالجوانب املتعلقة به فقط .أما اإلشكالية األخرى ،فهي ترتبط

بالرسديات التاريخية لألردن التي رافقت بناء الدولة واألمة :كيف نَ َت؟ وعىل ماذا ركّزت؟ وما عنارص االفرتاق
واالتفاق فيها؟

محاور املؤمتر
تدعو اللجن ُ
ة العلمية للمؤمتر الباحثات والباحثني املعنيني بقضايا هذا املؤمتر وإشكالياته إىل اإلسهام فيه

بأوراق علمية مكتوبة ،تتوافر فيها مواصفات البحث األكادميي ،الشكلية واملوضوعية ،التي يعتمدها املركز،
والتي تركّز عىل تقديم معالجات ،أو إضافات جديدة ،وذلك ضمن املحاور والقضايا املقرتحة التالية:
•رسديات تأسيس إمارة رشق األردن :مقاربات نقدية.

•مرحلة الحكومات املحلية :مرحلة إدارة مناطق رشق األردن (نيسان /أبريل – أيلول /سبتمرب  )1921قبيل
تأسيس اإلمارة.

•تطور الحكم ومرحلة الـتأسيس :إمارة رشق األردن يف سياق التحوالت الجيوسياسية الكربى يف
املرشق العريب بعد الحرب العاملية األوىل.

•سياقات تشكل الهوية الوطنية األردنية واملواطنة األردنية.
•بناء الرواية التاريخية لألردن املعارص.
•الرسديات التاريخية الحديثة الرسمية وغري الرسمية عن الدولة وتأسيسها ،وعن تطور األردن املعارص.
•أدوار الحركة الوطنية والنخب.
•صحافة رشق األردن خالل مرحلة التأسيس.
•املجتمعات املحلية والعشائر األردنية وحكومة رشق األردن خالل العقد األول من تأسيس اإلمارة.
•والدة الحركة الوطنية األردنية الحديثة.
•تنوع األصول واإلثنيات والتنوع االجتامعي ودوره يف تأسيس الدولة وتطورها.
•العالقات الخارجية إلمارة رشق األردن مع الحكومات الناشئة يف الجوار (العراق وسورية ونجد والحجاز ومرص).
•سجال التيارين القومي العريب التأسييس والوطني األردين الناشئ :سجال األصول اإلثنية واملواطنة.
•التنافس يف رسدية تاريخ األردن بني التاريخ السيايس التقليدي والتاريخ االجتامعي واالقتصادي.
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نواظم املشاركة
•تستقبل لجنة املؤمتر املقرتحات البحثية (يف نحو  700كلمة) ،مرفقة بسرية ذاتية محدّثة
للباحث /الباحثة ،باللغة العربية أو اإلنكليزية ،يف مدة أقصاها  15ترشين الثاين /نوفمرب  ،2020عىل
أن تتوافر فيها املواصفات الشكلية واملعيارية األساسية للمقرتح البحثي :إشكالية البحث وقضاياه
عم ميكن أن يُع َّد جديدًا ومن
فضل
ً
األساسية وفرضياته ،واملنهجية واألطر النظرية التي يستعملها،
ّ
اإلضافات البحثية عىل مستوى املعالجات واملقاربات أو النتائج ،مع قامئة املراجع واملصادر التي
جرى اعتامدها.
طلب تعديل ،خالل
قبول ،أو رفضً ا ،أو
ً
•يخضع املقرتح البحثي لتحكيم داخيل ،ويُبلَّغ الباحث بالنتيجة،
َ
أسبوعني من إرساله املقرتح.
ة املؤمتر عىل مقرتحاتها ( 9000-6000كلمة) ،مراعي ً
•ت ُستقبَل األبحاث التي وافقت لجن ُ
ة مواصفات
الورقة البحثية الشكلية واملوضوعية التي يعتمدها املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات يف
كتابة األوراق البحثية ،عىل نحو تكون فيه قابل ً
ُنش سابقًا ،ال كليًّا وال جزئيًّا ،وذلك
ة للتحكيم ،وأصيلةً؛ مل ت َ
يف موعد أقصاه  15آذار /مارس .2021
•ت ُحكِّم لجن ٌ
ة علمية مختصة األبحاثَ  ،وتلتزم اللجنة بإعالم الباحثة ،أو الباحث ،بقرارها ،قبولً  ،أو رفضً ا ،أو
طلب تعديل ،يف مدة أقصاها  30نيسان /أبريل .2021
َ
ع ّد موافقة لجنة املؤمتر عىل املقرتح البحثي موافق ً
ة تلقائية عىل مشاركة البحث يف املؤمتر.
•ال ت ُ َ
جه املراسالت كاف ً
ة إىل عنوان الربيد اإللكرتوين الخاص باملؤمتر:
وتو ّ
history.conference2021@dohainstitute.org
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