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زرعت يف قلبي وردة ال�ضمري الإجتماعي والوطني،
ال�صبا  ...ف�أوقفت عليها حياتي ،لئلاّ تذبل!
يف مطلع ّ

املقدمة
يف جمرى التحوالت االقت�صادية – االجتماعية التي ي�شهدها الأردن ،بوترية
مت�سارعة ،منذ مطلع الألفية ،هناك رابحون ..وخا�سرون.
الرابحون ي�ش ّكلون �أقلي ًة �ضئيلة ال تتجاوز الـ( )2باملئة من الأردنيني من امل�ضاربني
العقاريني واملاليني ووكالء امل�صالح الأجنبية وكبار الر�أ�سماليني النا�شطني يف حقول
خدم ّية وعقارية ومالية ونفط ّية .وهذه الأقلية مت�شابك ُة اخليوط بني املال والنفوذ،
وهي ت�سيطر ،ب�صورة �شبه كاملة ،على القرار.
اخلا�سرون -باملقابل -هم الأكرثية من املوظفني ،واملهنيني ،واملتقاعدين ,و�صغار
التجار ,واملزارعني ,وامله ّم�شني واملتعي�شني كيفما اتفق ،وامل�ستفيدين من املعونات
والإح�سان.
ينّ ،
وهذا الكتاب ي�ساجل �ضد الرابحني املوغلني يف تنفيذ برنامج �أنا ّ
فظ ووح�شي،
ح�س
ي�ستهدف تكوينَ ث��روات خيالية على ح�ساب املجتمع والدولة ،من دون � ّأي ّ
بامل�س�ؤولية االجتماعية �أو الوطنية �أو الثقافية �أو البيئية� ..إلخ .وهو يف �سياق ذلك،
يعر�ض حلكومات الليربالية اجلديدة ( ،)2005 – 2000ويف ّند �سيا�ساتها اخلا�ضعة
لربنامج التحوالت االقت�صادية واالجتماعية الذي تفر�ضه قوى الليربالية اجلديدة
 الكمربادورية ،وينق�ض دعاوي هذه القوى الأق ّلوية يف َ�سوق هذه ال�سيا�سات كخياريهتم بالوقوف على املالمح والآفاق املمكنة لل�سيا�سات
نهائي ،ال منا�ص منه ،كما ّ
البديلة.
�سجل يف
وي�ش ّكل هذا الكتاب ،على نح ٍو ما ،م�ساجل ًة �ضد الكمربادور ،الذي ّ
الأيام الأخرية من العام  ،2005حماولة لتمرير قانون م�ؤقت ل�ضريبة الدخل ،ال
ميتثل لل�شروط الد�ستورية� ،شك ًال �أو م�ضمون ًا .وقد تك ّونت �ضد هذا القانون جبه ٌة
وا�سعة من املعرت�ضني ،مت ّكنت من �إ�سقاطه .ولكن الدر�س امل�ستفاد من امل�ضمون
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االجتماعي لهذا القانون ،والآلية ال�سيا�سية ل�صدوره و�سقوطه ،يبقيان ماث َلني بقوة؛
بل �إنهما ي�ضعاننا يف �صلب الق�ضايا التي يناق�شها هذا الكتاب يف م�ساجلته �ضد
�أقلية الـ( )2باملئة ،امل�سيطرة على القرار يف بلدنا؛ كما يف حماورته ،يف الآن نف�سه،
لقوى املعار�ضة الفا�شلة –حتى الآن -يف حتديد �أ�س�س برنامج وطني اجتماعي،
يوحد الأغلبية ،دفاع ًا عن م�صاحلها.
ّ
يتجاهل هذا "القانون" الذي يعبرّ عن توجهات اجتماعية ا�سرتاتيجيةَ ،
فر�ض � ّأي
�ضرائب على امل�ضاربني العقاريني واملاليني ووكالء امل�صالح الأجنبية .وهو ال يقرتب،
بالطبع ،من الأموال ال�ضخمة املتح ّركة يف �شبكة الف�ساد "ال�س ّرية" و�أن�شطتها العلنية
مع ًا .لكنه يكتفي مبحاباة الن�شاطات الر�أ�سمالية يف قطاعات الت�أمني وال�صرافة
واالت�صاالت واخلدمات والتجارة ،ويتّخذ موقف ًا حيادي ًا �إزاء ن�شاطات البنوك
وامل�ؤ�س�سات املالية والنقدية وال�صناعة والفنادق وامل�ست�شفيات والنقل والإن�شاءات.
باملقابل ،يعرتف "القانون" ،ذاك ،ب�سقوط الق�سم الأكرب من الأردنيني يف وهدة
َ�سامح القانون
الفقر التي ُتخرجهم من دائرة العملية االقت�صادية واالجتماعية� ،إذ ت َ
مع الأُ�سر التي يقل دخلها عن  8000دينار �سنوي ًا .وهو ما ي�ساوي -تقريب ًا -خط
الفقر اجلديد .ولكن ،بالطبع ،يتم ا�ستنزاف هذه الأُ َ�سر عرب ال�ضريبة العامة على
ّ
وتراجع م�ستوى اخلدمات العامة ،وزيادة �أ�سعار املحروقات..
املبيعات،
والت�ضخمُ ،
�إلخ.
يو�سع "القانون" –املكتوب من وجهة نظر �أق ّلية ال تزيد عن ( )2باملئة
ومن ثمّ ،
من الأردنيني– دائر َة اخلا�سرين ،عن طريق فر�ض �أعباء �ضريبية قا�سية جد ًا على
املوظفني واملتقاعدين -الع�سكريني واملدنيني -والعاملني ب�أجر واملهنيني و�أ�صحاب
امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة واملزارعني وامل�ست�أجرين ومقرت�ضي الإ�سكان� .أي �أنه
ي�سعى -بب�ساطة� -إىل تدمري الفئات املتو�سطة.
ُ
الوكيل املح ّلي
وه��ذا ين�سجم مع برنامج الكمربادور ،ال��ذي هو -قامو�سي ًا-
مل�صالح جتارية �أجنبية .ولكن هذا املعنى يبقى خم َّفف ًا ،حينما يتعلق الأم ُر باحلالة
12

�ستخدم هذا اال�صطالح ،هنا ،مبعنى �أو�سع ،ي�شتمل على حزمة
الأردنية ،حيث ُي َ
كاملة من الأفكار التي تر ّوج لالندماج التبعي ب�آليات العوملة الر�أ�سمالية ،و�إدارة
الظهر للقدرات الإنتاجية والأولويات االجتماعية والثقافة الوطنية .وبالن�سبة �إىل
بلد �صغري كالأردن ،ف�إن هذا الأمنوذج ،يتحول �إىل ا�سرتاتيجية تهمي�ش وطني ،تقوم
ٍ
على ا�ستقدام منح وم�ساعدات هدفها تو�سيع القاعدة االجتماعية للكمربادورْ � ،أي
حتويل املزيد من الفعاليات االجتماعية �إىل كمربادوريني ،وبثّ العقلية الكمربادورية
يف املجتمع .و�أ�سا�س الربنامج هو ،بالطبع ،اخل�صخ�ص ُة ال�شاملة ،و�إل��غ��ا ُء دور
الدولة االقت�صادي  -االجتماعي ،وحتويلها �إىل جلنة �إدارية � -أمنية تعمل ل�صالح
امل�ستثمرين الأجانب ووكالئهم املحليني ،وحرمان الإنتاج املحلي واملجتمع من ك ّل
�أ�شكال احلماية ال�سيادية.
ومع ذلك ،ف�إن الكتاب ير ّكز ،بالدرجة الأوىل ،على ف�شل اخلا�سرين يف تكوين قوة
اجتماعية � -سيا�سية م� ّؤطرة قادرة على تغيري �شروط اللعبة غري العادلة .ويهدف،
�أول ما يهدف� ،إىل ا�ستفزاز وعي اخلا�سرين لجِ َ ـ ِّر ِهم �إىل نقا�ش ..نقا�ش حول ظروف
خ�سارة اللعبة و�إمكانيات ربحها .ويف مركز هذا النقا�ش هناك �س�ؤا ٌل وحيد رئي�س،
ُي ْط َرح على اخلا�سرين ،قبل �سواهم:
هل ميكن تغيري �شروط اللعبة؟
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الف�صل الأول

تـ�أ�سـيـــ�س

الالدولة ..استراتيجية الليبرالية اجلديدة في األردن

�إذا كان النظام ال�سيا�سي الأردين قد وج��د ،ط��وال ال�ستينيات وال�سبعينيات
والثمانينيات ،يف الع�صبية والقطاع العام (على نحو ما ميكن ت�سميته "الدولة
اخللدونية – النا�صرية") ج��دار ًا داخلي ًا �صلب ًا ا�ستند �إليه -لي�س فقط من �أجل
البقاء ،ولكن �أي�ض ًا للقيام ب����أدوار �إقليمية تتخطى �أحيان ًا كثرية حجم الدولة
الأردنية -ف�إن نخبة الليربالية اجلديدة امل�سيطرة اليوم ،والتي وجدت لها دائم ًا
�أن�صار ًا ون�شطاء ومروجني لتنفيذ برناجمها االقت�صادي  -االجتماعي ال�شامل،
تعمل ،وبوترية مت�سارعة ،على تفكيك تلك الدولة املو�صوفة �سابق ًا ،وت�صفية هويتها
و�أ�س�سها نهائي ًا ،كما �أنها ت�سعى �إىل ت�صفية البنية الأردنية التقليدية ،واال�ستعا�ضة
عنها بـ"منطقة حرة" ،فيما تنظر �إىل الأردن ب�صفته معرب ًا اقت�صادي ًا خال�ص ًا ،كما
تنظر �إىل مفهوم "احلكم الذاتي" باعتباره املفهوم الأن�سب لتحقيق اندماج ناجح
يف ال�سوق الر�أ�سمالية العاملية.
ومنذ العام  ،1995بد�أت نخبة الليربالية اجلديدة  -الكمربادورية بال�سيطرة،
�شيئ ًا ف�شيئ ًا ،على الدولة الأردن��ي��ة ،عرب ت�شكيل احلكومات والتح ّكم برباجمها
وتوجهاتها ،وذلك من خالل ت�آلف بني تيارين� ،أحدهما َق ِدم من القطاع اخلا�ص -
وهو يف املوقع القيادي ،-والثاين َق ِدم من القطاع العام.

اخلصخصة الشاملة

لقد �سعت �أول حكومة كمربادورية (حكومة عبد الكرمي الكباريتي )1996
متعجل ًة وقبل الأوان� ،إىل �إجناز براجمها و�سيا�ساتها نحو حتقيق جملة من التحوالت
ّ
والتغيريات يف البنية الوطنية الأردنية ،ان�سجام ًا مع متطلبات الليربالية اجلديدة،
وا�شرتاطات عملية ال�سالم ،وفق الربنامج التايل:
�أو ًال :توجيه �ضربة نهائية لـ"احلر�س القدمي" يف البريوقراطية الأردنية ،و�إعادة
هيكلة جهاز الدولة جذري ًا مبا يالئم ا�ستحقاقات اخل�صخ�صة والتوطني.
ثانياً :توطيد التفاهم مع ال�سياق الإ�سرائيلي  -الفل�سطيني على �سائر الأ�صعدة،
19

اخلاسرون

والتو�سع يف منح اجلن�سية الأردنية لأبناء ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.
ثالثاً :التناغم الإيجابي مع مطالب الكمربادور الفل�سطيني فيما يت�صل بدوره
االقت�صادي وال�سيا�سي يف الأردن.
رابعاً :ت�صفية دور الدولة االقت�صادي  -االجتماعي ،مفهوم ًا وحتقق ًا ،باخل�ضوع
الكامل لربنامج �صندوق النقد الدويل.
خام�ساً :فك االرتباط الأردين مع عراق �صدام ح�سني.
�أمام هذا الربنامج ال�صريح ،احتدم اجلدل وطني ًا حول اخل�صخ�صة ،ب�صفتها
العقيدة اجلديدة للنخب احلاكمة التي ت�سعى منذ الت�سعينيات من القرن الع�شرين
�إىل �إحداث حتول بنيوي جذري يف الدولة الأردنية .وقد اتخذ هذا اجلدل عدة �أ�شكال
وم�ستويات �إعالمية و�سيا�سية وفكرية ،كانت -وما تزال -حمل �صراع اجتماعي
و�سيا�سي يف �أجواء ثقافية ون�ضالية معادية للر�أ�سمالية ،ومن منطلقات خمتلفة.
فبالإ�ضافة �إىل القيم الفالحية  -البدوية يف الأردن ،ف�إن البريوقراطية الأردنية
املتجذرة التي نه�ضت بعبء ت�أ�سي�س دولة القطاع العام يف ال�ستينيات وال�سبعينيات
والثمانينيات� ،أ�شاعت ثقافة عامة تربط بني قطاعها ذاك وبني الوطنية الأردنية،
كما �إن انت�شار امل�ؤثرات الثقافية ال�شيوعية والبعثية يف �صفوف النخبة الأردنية
أدوات فكرية غنية .وهكذا فقد
التقليدية ،قد ل ّون معار�ضة اخل�صخ�صة و�أعطاها � ٍ
ت�شكلت جبهة �أردنية وا�سعة �ضد اخل�صخ�صة� ،ضمت طيف ًا متد ّرج ًا من القوى
البريوقراطية والع�شائرية واحلزبية� ،إال �أن تلك اجلبهة ظلت دائم ًا تفتقر �إىل
العزمية والتما�سك والبديل الوطني.
وقد ا�ستطاعت تلك اجلبهة �أن تعرقل �أو تبطئ برنامج اخل�صخ�صة يف مراحله
الأوىل ،وكان مما �س ّهل الهجوم عليه �أنه كان مفرو�ض ًا من �صندوق النقد الدويل،
قبل �أن ين�شئ له قواعد اجتماعية حملية؛ �أي قبل �أن ترى فيه نخب اجتماعية جديدة،
ما يعبرّ عن م�صاحلها االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية.
و�إذا كان �أن�صار اخل�صخ�صة قد جنحوا ،يف املح�صلة ،بتجاوز العقبات وت�شتيت
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املعار�ضة ،ف�إن النظرة التقليدية الأردنية العامة ما تزال قوية اجلذور ،وهي تنظر
�إىل اخل�صخ�صة من منظور ي�ساوي بينها وبني �إلغاء الدولة الأردن��ي��ة ب�صفتها
جت�سيد ًا للوطنية الأردنية وللعقد االجتماعي الذي يربطها (الدولة) بالع�شائر
(ع�صبيتها الأ�سا�سية).
ويف نهاية الت�سعينيات ،كان اجلدل الداخلي حول اخل�صخ�صة قد ا�ستقر على
التعامل معها ب�صفتها "�أداة" جللب املزيد من اال�ستثمارات �أو التقانات احلديثة،
�أو لتح�سني كفاءة الإدارة والت�سويق وامل�ؤ�س�سات ،وعلى قاعدة االقت�صاد "املختلط"
القائم على �أ�سا�س ال�شراكة بني القطاع العام والقطاع اخلا�ص.
جت�سد هذا التوجه يف مفهوم "ال�شريك اال�سرتاتيجي" ،وهنا ركز خطاب
وقد ّ
�أن�صار اخل�صخ�صة على تقدميها ب�صفتها �أداة لي�س �إال .ولكن ما ح�صل ،الحق ًا،
هو �أن اخل�صخ�صة �أعلنت عن نف�سها ،وب�ضربة واح��دة ،كعقيدة ر�سمية للدولة
الأردنية ،ال جمرد �أداة كما ُر ّوج لها �سابق ًا .فاجتهت ،ويف �إطار برنامج موقوت ،نحو
�إجناز تفكيك �سريع ونهائي للقطاع العام ،وللبريوقراطية الوطنية ،ولال�ستثمارات
احلكومية ،مبا يف ذلك بيع �أ�سهم احلكومة يف ال�شركات التي يديرها ال�شركاء
اال�سرتاتيجيون ،ويف كل ال�شركات الأخرى.
لقد انك�شفت اخل�صخ�صة� ،إذن ،عن فل�سفة �شاملة ونهائية متثل عقيدة جديدة
للدولة ،وتتجه نحو ا�ستهالك الأموال املت�أتية من بيع املوجودات الوطنية –مبا فيها
العقارية -للإثراء وتو�سيع القاعدة االجتماعية للكمربادور ،وكذلك توفري العمالة
املاهرة الرخي�صة ،والبنية التحتية ،والأطر القانونية والت�شريعية امل�ستجيبة لن�شاط
وا�ستثمارات القطاع اخلا�ص املحلي والأجنبي يف �إطار حرية بال �ضفاف.

الهجوم على اإلدارة األردنية

وم��ع حت��ول اخل�صخ�صة ال�شاملة �إىل فل�سفة وعقيدة جديدة للدولة ،ب��د�أت
البريوقراطية الأردنية تتعر�ض لهجمات �شر�سة ،مل تلبث �أن حتولت �إىل �سيا�سة
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معلنة ،ومربجمة ،يف عهد �أول حكومة كمربادورية (حكومة الكباريتي  ..)1996فما
كان �سر هذه الهجمة؟
ت�ش ّكلت البورجوازية يف الأردن -بالأ�سا�س -ا�صطناعي ًا ،وذلك من خالل االرتباط
مع القطاع العام �أو مع ر�أ�س املال الأجنبي ،و�أحيان ًا مع كليهما .وهي غري متداجمة
اجتماعي ًا و�سيا�سي ًا .ف�ض ًال عن �إنها مغرتبة ثقافي ًا و�سيكولوجي ًا عن �أهداف املجتمع
املحلي وثقافته وم�صاحله .وباملقابل �ش ّكلت الع�شائر -وهي ُبنى اجتماعية ذات
�أ�صالة -ع�صبية متما�سكة للدولة الأردنية ،عـبرّ ت عن ح�ضورها ّ
املنظم بو�ساطة
بريوقراطية من�سجمة ن�سبي ًا ،و�أق��رب �صل ًة بالثقافة واملجتمع املحل ّيني .وهكذا،
يوحد �صفوف
فقد كان احلكم يف حالة عوز حقيقي ودائ��م �إىل بريوقراطي قوي ّ
البريوقراطية ،وي�ؤ ّمن دعم الع�شائرّ ،
وينظم بالتايل ع�صبية الدولة ،وقد كان ذلك
ي�سري ًا طاملا كان هناك نوع من التوافق املرن بني برنامج احلكم وطبيعته على حمور
القطاع العام ،وبني دوره احليوي.
ولعل م�شكلة احلكم يف الأردن ،منذ العام  ،1989تكمن يف �أن هذا التوافق املرن
مل يعد ممكن ًا .وقد وقع التناق�ض بني الطبيعة التقليدية للحكم ،وبني ا�ستحقاقات
وا�شرتاطات برناجمه امل�ستند �إىل "الليربالية اجلديدة" واملفرو�ض من �صندوق
النقد ال��دويل ..وبات من العبث حماولة التوفيق بني "�ضرورة" برنامج ينزع -
بنيوي ًا� -إىل �إلغاء القوى التقليدية وتهمي�شها ،وبني �ضرورة ت�أمني دعم هذه القوى
للحكم وبرناجمه.
وهكذا ،ف���إن البريوقراطية الأردن��ي��ة التي ت�ش ّكلت ،كما هو معروف ،يف عهد
االن��ت��داب ،ولعبت دور ِّ
املنظم االجتماعي لع�صبية الدولة ،ب��د�أت تتعر�ض ،منذ
�أوا�سط الت�سعينيات ،لهجمات �شر�سة هدفها ت�صفية هذا الدور الذي ا�ضطلعت به،
وفر�ض الهزمية على كل ما هو �أ�صيل يف التجربة الأردنية ،وال�سعي نحو تفكيك
جهاز الدولة ،و�إغراقه بالف�ساد ال�شامل .و�أ�صبح البريوقراطي الأردين ،ومنذ �أوائل
الت�سعينيات ،يف موقع الهدف ّ
املف�ضل للرماية .وبد�أت القوى الكمربادورية كلها،
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الكبرية وال�صغرية ،تن�شط يف َ�ص ّب جام غ�ضبها على البريوقراطي ،لأنه يتم�سك
بالقانون ،وال يتجاوزه لت�سهيل معامالت وبرامج وخطط الكمربادوري .ولكن هذا
الكمربادوري يعلم ،بالطبع� ،أن هذا البريوقراطي التقليدي ،والعاجز عن ت�أمني
ُق ْوت �أوالده يف �أغلب الأحيان ،متفوق عليه ح�ضاري ًا و�أخالقي ًا ووطني ًا ،لأنه� ،أو ًال،
ميثل العام الدولتي الد�ستوري والقانوين� ،ضد اخلا�ص الفردي الفو�ضوي االنتهازي
وغري امل�س�ؤول ،ولأن��ه ،ثاني ًا ،يف الأغلب الأع��م ،ما يزال متم�سك ًا بالقيم الوطنية
والأخالقية الرفيعة للع�شائرية الأ�صيلة .وهذا ما �أك�سب هذه الهجمة طابع ًا عدائي ًا،
ال�ص َدامي ،والتي �أدت �إىل حالة
تبلور يف جملة من ال�سيا�سات العجولة وذات الطابع ِّ
من االحتقان االجتماعي انتهت بانفجار �شعبي.
واحلقيقة �أن الهجمة املحمومة من ل��دن القوى الكمربادورية �ضد اجلهاز
البريوقراطي ،هدفت �إىل تغيري طبيعة الدولة الأردنية ،ودورها ووظيفتها التاريخية،
لتذهب هدر ًا ن�ضاالتُ الأردنيني وجهودهم امل�ضنية ،طوال القرن املا�ضي ،لت�أ�سي�س
وبناء دولتهم ،يف �أفق اال�ستقالل وال�سيادة والعروبة.
ومل يكن من قبيل امل�صادفة �أن يتم الهجوم على الإدارة الأردنية يف ذروة �صعود
اخل�صخ�صة والتحوالت االقت�صادية يف الأردن .بحيث �أ�صبحت ق�ضية الإ�صالح
الإداري هي �أم الق�ضايا التي ي�ستعجلها الليرباليون الكمربادوريون املحليون لت�سريع
اخل�صخ�صة ،ويعتربها �صندوق النقد ال��دويل� ،أ�سا�س ًا للإ�صالح االقت�صادي،
ويتعامل معها الر�أي العام وك�أنها ق�ضية الق�ضايا يف الدولة .بل لقد مت ت�صويرها
لب امل�شكالت الأردنية و�س َب ُب الأزمات املزمنة .وواقع الأمر �أن رف�ض هذه
على �أنها ّ
الهجمة ال يعني �أنه لي�س للإدارة احلالية عيوبها العديدة ،فهي -كما هو معروف-
�إدارة غري ع�صرية ،ولكنها لي�ست ،باملقابل� ،أق��ل ع�صرية من املجتمع الأردين
واالقت�صاد الأردين والدولة الأردنية .ومن امل�ؤكد �أن الإدارة الأردنية -على ع ّالتها-
�أكرث عقالنية وحكمة ،و�أكرث حر�ص ًا على الثوابت الوطنية ،و�أكرث تعبري ًا عن الدولة
وامل�صالح الوطنية الأردنية ،من �سيا�سات الليربالية اجلديدة.
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وهذا هو بال�ضبط �سر الهجمة املعادية امل�ستمرة التي تتعر�ض لها الإدارة الأردنية،
التي �شكلت القوة الأكرث ت�أثري ًا يف معار�ضة ال�سيا�سات احلكومية منذ "وادي عربة"
لعرقلة ما ميكن عرقلته من �سيا�سات التوطني واخل�صخ�صة والتطبيع وتدمري
عالقات الأردن العربية.
�إن الإدارة اجلديدة املطلوبة من قوى تيار الليربالية اجلديدة هي الإدارة التي
يديرها موظفون مرتبطون ،نف�سي ًا وم�صلحي ًا واجتماعي ًا ،بالكمربادور ،ومتحررون
مبا يكفي ،لكي يتعاملوا ب�إيجابية �صريحة وحما�سية مع اخل�صخ�صة والتطبيع
والتوطني ،وكل الربامج االقت�صادية الأخرى� .إدارة ت�ص ّفي الإرث التقليدي للدولة،
املتناغم �أ�سا�س ًا مع م�صلحة القوى االجتماعية وال�شعبية الأردنية العري�ضة.
�إن م�صائر الدولة واملجتمع يف برنامج الليربالية اجلديدة ،تعني ،بديهي ًا� ،أن
اخل�صخ�صة ال�شاملة ،وعملية االندماج يف ال�سوق الر�أ�سمالية ،وبناء االقت�صاد
الوطني على �أ�س�س الليربالية ال�شاملة ،واالنزالق نحو التوطني ال�سيا�سي للر�أ�سمالية
الفل�سطينية يف ال�شتات ..كل ذلك �سوف ي�ؤدي �إىل �إق�صاء كتلة ب�شرية كبرية ت�شمل
الق�سم الرئي�س من �أبناء الع�شائر الأردنية ،ودفعها خارج ال�سوق ،وخارج الت�أثري
واالنتفاع من العمليات االقت�صادية.
***
وتتمثل عنا�صر برنامج الليربالية اجلديدة يف جملة من التحوالت اجلوهرية،
التي ي�سعى هذا الربنامج �إىل ترجمتها من خالل ت�سلله املنهجي �إىل احلكم منذ ما
يزيد عن عقد من الزمن ،وفق الرتتيبات التالية:
�أو ًال :اخل�صخ�صة ،ب�صفتها مفهوم ًا �شام ًال ،وا�سرتاتيجية نهائية للدولة .فالنخبة
احلاكمة ال تعمل -ح�سب -على �إلغاء �أي دور للقطاع العام الإنتاجي واخلدمي -مبا
يف ذلك التعليم وال�صحة والرعاية االجتماعية والثقافية -بل هي ت�سعى �إىل تفكيك
دور الدولة االقت�صادي  -االجتماعي تفكيك ًا كلي ًا ،وتر�سيخ و�إحالل �آليات وبرامج
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الليربالية االقت�صادية ،املتحللة من كل التزام اجتماعي �أو �أخالقي �أو وطني،
ك�أيديولوجية عامة للدولة واملجتمع.
ثانياً :الكمربادورية ،مبا هي خ�ضوع ملنطق العوملة الر�أ�سمايل .وهنا ُي�صبح كل
ما هو مرتبط مبفهوم "ال�سيادة الوطنية" عقبة �أمام التطور االقت�صادي املرج ّو.
فيما تبنت النخبة اجلديدة احلاكمة يف الأردن ،ا�سرتاتيجية االندماج ب�آلية ال�سوق
الر�أ�سمالية العاملية ،دون قيود ،و�صو ًال �إىل حتويل الأردن �إىل "منطقة حرة" ُمتحللة
من �أي قيد حمائي �أو وطني يعوق حرية ر�أ�س املال الأجنبي يف التملك (مبا يف ذلك
الأ�صول الوطنية والأر�ض) ،واال�ستثمار يف كل املجاالت.
ث��ال�ث�اً :االنفتاح ال��دمي��وغ��رايف �أو التوطني .فم�شروع الليربالية اجل��دي��دة –
الكمربادوري ،ي�صطدم مبعوقات البنية الدميوغرافية الأردنية (الثابتة وال�صلبة)،
امل�ش ّكلة من ع�شائر متما�سكة ،تعي�ش خارج �آليات ال�سوق� ،إذ يعمل �أبنا�ؤها يف �أجهزة
الدولة وم�ؤ�س�ساتها البريوقراطية واجلي�ش .وهي ،لذلك ،متتلك نفوذ ًا �سيا�سي ًا يعوق
م�شروع "الليربالية اجلديدة".
وكان النظام الأردين قد �أعاد �إنتاج نف�سه من خالل التحالف مع الع�شائر ،قبل
�أن ي�شعر �أنها �أ�صبحت عبئ ًا عليه ،وعائق ًا �أمام م�شروعه اجلديد .وباملقابل اندمج
فل�سطينيو الأردن ،املرتبطون تقليدي ًا ب�آلية ال�سوق ،والن�شطاء اقت�صادي ًا ،يف م�شروع
الليربالية اجلديدة ب�صورة �سل�سة .وهو تناق�ض �أدى �إىل ط ْرح رموزهم يف الأردن
َ
واملواطنة من الدرجة الثانية على ب�ساط البحث.
م�س�أل َة "احلقوق املنقو�صة"

ال دميقراطية من دون دميقراطيني

مل يكن ال�صدام املبا�شر مع �أول حكومة كمربادورية ،يف العام  ،1996حدث ًا
عابر ًا ،فقد �ألقى بظالله بقوة على الدميقراطية الأردنية اله�شة ،على مدار ال�سنوات
الالحقة.
ومن البدهي القول بعدم وجود دميقراطية دون دميقراطيني .فالوجود الفعلي
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ملجموعات من الن�شطاء امل�ؤمنني بالعقيدة الدميقراطية ،ه��و ،بالت�أكيد ،من
الديناميات الأ�سا�سية لقيام الأنظمة الدميقراطية و�صيانتها� .إال �أن الدميقراطية،
مع ذلك ،لي�ست جمرد عقيدة �أو فكرة �أو نزوع ن�ضايل للمثقفني الأحرار.
�إن احلالة الأردنية تثبت ،جمدد ًا� ،أن الليربالية تتعار�ض عياني ًا -على العك�س
مما هو �شائع -مع الدميقراطية ،بل ُتظهر �أن الأوىل ،يف البلدان املتخ ّلفة التابعة،
ت�ستلزم اال�ستبدادية ،ب�صفتها الو�سيلة الوحيدة املمكنة حلماية الف�ساد واالنفجارات
الناجمة عن الإفقار املريع للفئات االجتماعية ،وكذلك ملجابهة معار�ضة القوى
االجتماعية التقليدية.
َ
ا�صطفاف ممثلي البريوقراطية
�إن عمليات �إعادة الهيكلة املقرتَحة الآن ،تقت�ضي
و�أن�����ص��ار القطاع ال��ع��ام والع�شائر والأح����زاب القومية والي�سارية ،يف اجلبهة
ّ
ي�صطف رجال الأعمال ال�شباب ،املتخ ّرجون يف اجلامعات
الدميقراطية ،بينما
الأمريكية والأوروب��ي��ة ،والطاحمون �إىل حتديث ج��ذري ،يف اجلبهة اال�ستبدادية.
بل هم ُيظهرون ا�ستعداد ًا توتاليتاري ًا �صريح ًا ال�ستخدام �سلطة الدولة دون قيود،
لتحقيق برناجمهم االقت�صادي االجتماعي.
وقد وجدت احلكومات الأردنية املتعاقبة منذ العام � ،1989أن احلياة الد�ستورية
هي الإط��ار الأك�ثر مالءمة لإدارة برنامج الت�صحيح االقت�صادي املتفق عليه مع
�صندوق النقد ال��دويل ،وهدفه الأ�سا�سي معاجلة املديونية العامة و�ضبط العجز
يف امليزانية ،وهو ما ي�ستلزم ،بالطبع� ،سيا�سات تق�شفية ،و�إخ�ضاع القرارات املالية
والنقدية ملراقبة املجل�س النيابي وال�صحافة ،والتعامل ،يف الوقت نف�سه ،مع ممثلي
الر�أي العام والأحزاب ال�ستيعاب ردود الفعل ال�شعبية �إزاء حقبة طويلة وقا�سية من
�شد الأحزمة على البطون.
�إال �أن اجتاه الريح تغري يف العام  ،2001حني وجدت جمموعات رجال الأعمال
ال�شباب ،واملتجهة �إىل ت�ص ُّدر امل�شهد االجتماعي ال�سيا�سي� ،أنها حتتاج �إىل �سيا�سات
معاك�سة من التو�سع يف الإنفاق احلكومي من �أجل ت�أمني فر�ص جديدة ،لتكوين
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الرثوات من جهة ،والت�أ�سي�س لوالدة قواعدها االجتماعية من جهة �أخرى.
ويف ح��زي��ران  ،2001مت ح��ل املجل�س النيابي الثالث ع�شر ،وت�أجيل املوعد
الد�ستوري لالنتخابات بقرار من نخبة احلكم ،و ُم ِنحت الدميقراطية الأردنية
�إجازة طويلة ،تمُ ّكن االجتا َه الكمربادوري من �إ�صدار جملة من الإجراءات الالزمة
لـ"تر�شيد الدميقراطية" ،وت�أمني �إ�صدار جملة �أخرى من القوانني امل�ؤقتة ال�ستكمال
برامج التحوالت االقت�صادية ب�سال�سة ودون معار�ضة ُتذكر ،وتر�سيخ قواعد القوى
الليربالية ب�صورة حا�سمة ،تتيح لها فر�ض �أيديولوجيتها الر�سمية يف االقت�صاد
وال�سيا�سة ،وتقدمي نف�سها �إىل العامل الر�أ�سمايل وقوى العوملة ب�شكل مقبول ،يتوافق
مع االجتاهات املقررة دولي ًا ،ف�ض ًال عن ر�سمها ل�صورة الدولة الأردنية اجلديدة.
ووفق هذه ال�صورة املقيدة للدميقراطية التي تبنتها قوى التحديث الليربايل يف
الأردن ،بق�صد فر�ض �أجندتها االقت�صادية يف ظل غياب احلياة ال�سيا�سية الن�شطة،
�أ�صبح ال�س�ؤال املطروح ،هو :هل اللعبة الدميقراطية ممكنة خارج منط ثابت ،ن�سبي ًا،
من الإجماع الوطني؟ و�إذا كانت خيارات الفئات احلاكمة� ،سيا�سي ًا واقت�صادي ًا
وثقافي ًا ،غري من�سجمة مع م�صالح جمتمعها وخياراته ال�سيا�سية والثقافية ،فهل
ميكن بالفعل التو�صل �إىل اتفاق على قواعد ل ّلعبة الدميقراطية!؟
ويف احلالة الأردنية حتديد ًا ،كيف ميكن ا�ستمرار اللعبة الدميقراطية ،باحلد
الأدنى من امل�شاركة يف �صنع القرار ،وباال�ستقرار الأمني ال�ضروري ،مع وجود تعار�ض
حا ّد حول كل ق�ضايا التحديث الوطني الكربى ،ابتدا ًء من التغريب الثقايف ،ومرور ًا
باخل�صخ�صة ،وانتها ًء باملوقف من ال�سالم مع �إ�سرائيل؟ و�إذا ما �أُخذ بعني االعتبار
امليل الطبيعي للنخبة احلاكمة لتح�صني مواقعها وم�صاحلها اخلا�صة ،ال�شرعية
وغري ال�شرعية ،ف�إن هذه النخبة �ستجد نف�سها م�ضطر ًة �إىل اال�ستبداد ،مع �أنها
ت ّدعي ال�شعارات الدميقراطية ،ب�سبب نزعتها الليربالية يف االقت�صاد.
الليربالية اجلديدة �إذن ،م�ضطرة ملمار�سة اال�ستبداد ال�سيا�سي ،كي مترر
م�شروعها االق��ت�����ص��ادي ،م��ع �أن��ه��ا ت�� ّدع��ي ال�����ش��ع��ارات ،وه��ذه ق�ضية تنطوي على
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مفارقة تاريخية بخ�صو�ص تالزم الليربالية مع الدميقراطية يف املرياث ال�سيا�سي
واالجتماعي الر�أ�سمايل ،والغربي منه على وجه اخل�صو�ص ،بيد �أن الوقائع املعا�صرة
ال ت�شري �إىل �أية �ضمانة من �أي نوع ،ت�ؤكد �أن نزوع النخبة امل�سيطرة �إىل الليربالية
االقت�صادية ،يرتافق حتم ًا مع نزوع نحو الليربالية ال�سيا�سية .وثمة ثالثة مناذج
واقعية يجدر ذكرها يف هذا ال�سياق ،ت�ؤكد ذلك:
 -1حالة ال�صني التي قرنت بنجاح -رمبا م�ؤقت -بني الليربالية االقت�صادية
والتوتاليتارية ال�شيوعية يف �أمنوذج فريد تت�أ�س�س قوته حول م�شروع وطني متمركز
َ
و�سائل اقت�صادية و�سيا�سية
على ذات��ه ،انطالق ًا من ر�ؤي��ة براغماتية ت�ستخدم
متناق�ضة لتحقيق التقدم ال�صيني.
فالتوتاليتارية هناٌّ ،
خط دفاعي ي�ؤ ّمن النم َّو الر�أ�سمايل الوطني با�ستقالل ن�سبي
عن املدخالت الإمربيالية ،يف حني ف�شلت رو�سيا والبلدان اال�شرتاكية ال�سابقة ،التي
حتولت �إىل الليربالية ال�سيا�سية ،يف النجاة من حالة التبعية والت�أخر.
 -2الأمنوذج اخلليجي الذي �أتاح الريع النفطي له ،قران ًا مت�ص ًال بني الليربالية
االقت�صادية واال�ستبدادية التقليدية ،ومبا �أن هذا الأمنوذج التابع ال يت�ضمن م�شروع ًا
وطني ًا م�ستق ًال ،فاال�ستبدادية التقليدية تعمل هنا ،ب�صورة معاك�سة� ،أي �أنها ت�ضمن
التبعي َة والت�أخر.
 -3يف حني �أن الأمنوذج امل�صري ،يدعو ،بالفعل� ،إىل الت�أمل .فم�صر التي تخ ّلت
عن امل�شروع الوطني امل�ستقل ،وال تتمتع بريع نفطي ،حتتاج �إىل �أمنوذج دميقراطي
قادر على تعبئة املوارد الر�أ�سمالية املحلية من �أجل حتقيق منو اقت�صادي بن�سبة
كافية -على الأقل -لتغطية النمو ال�سكاين ،و�ضمان ح ّد �أدنى من ا�ستيعاب العاطلني،
والتخفيف من حدة الفقر.
واحللول املقرتحة ،يف ظل غياب التعبئة الدميقراطية لال�ستثمارات املحلية،
تر ّكز على ا�ستقدام اال�ستثمارات العربية والأجنبية من خالل تقدمي الت�سهيالت
الكمربادورية والأيدي الرخي�صة .وهي حلول فا�شلة ،بدليل تفاقم هجرة امل�صريني،
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وتعميق ظاهرة الفقر.
ويقرتب الأمن���وذج الأردين من الأمن���وذج امل�صري ،ولكنه بالطبع ،ال يدانيه
من حيث احلجم والإمكانات ،بالإ�ضافة �إىل �أن الدولة امل�صرية ال تواجه الأ�سئلة
الت�أ�سي�سية التي تواجهها الدولة الأردنية.
ومن هنا ،ف�إن برنامج التحول االقت�صادي  -االجتماعي لليربالية اجلديدة ،بد�أ
بجدول �أعمال كان بنده الأول تعطيل ال�سيا�سة يف الدولة الأردنية �إىل �إ�شعار �آخر
حل�ساب فر�ض الليربالية االقت�صادية ،وقد قطعت احلكومات الأردنية �شوط ًا طوي ًال
يف هذا امل�ضمار ،فعمدت �إىل ح ّل الربملان ،وانفردت يف �إ�صدار �سل�سلة طويلة جد ًا من
القوانني امل�ؤقتة ،من بينها تعديالت ا�ستبدادية ت�ض ّيق على حرية االجتماع ،وحرية
ال�صحافة ،وحت ّرم النقد وامل�ساءلة ،مبا يوحي �أن َ�ش ّل احلياة النيابية وال�سيا�سية كان
�شرط ًا ال ب ّد منه لإجناز التحوالت االقت�صادية واالجتماعية .ولدى عودة الربملان ،مت
تهمي�شه و�إق�صا�ؤه عن القرار يف كل املجاالت.
�إن الأمن��وذج الأردين املطروح من قوى الليربالية  -الكمربادورية ،يطمح �إىل
تعطيل املجتمع ال�سيا�سي الدميقراطي ،لكي يت�سنى لهذه القوى �إجناز ما تطمح �إليه
من وهم االندماج بال�سوق الر�أ�سمالية .ولكن جناح هذا الأمنوذج ،ال يق ّل كارثي ًة يف
نتائجه عن ف�شله .فالدولة الأردنية ،املحتاجة بقوة �إىل حت�شيد كل قواها ال�سيا�سية
واالجتماعية والثقافية من �أجل اال�ستمرار والتقدم يف مواجهة �أ�سئلة ت�أ�سي�سية كربى،
حتكم على نف�سها باالندحار حني تغ ّيب ال�سيا�سة ،وت�ستبعد خياراتها الدميقراطية،
تتوهم �إمكاني َة تقليد � ٍّأي من النماذج �سابقة
خ�صو�ص ًا �إذا كانت نخبها احلاكمة ّ
الذكر.
ويت�ضح مما �سبق� ،أن برنامج التحوالت االقت�صادية واالجتماعية الذي تفر�ضه
ك�شكل من �أ�شكال الهند�سة االجتماعية� ،سيف�شل حتم ًا.
قوى الليربالية اجلديدة
ٍ
والبديل :ت�شغيل الإطار ال�سيا�سي للتفاهمات االجتماعية على �أولويات التنمية من
خالل تفعيل الآلية ال�سيا�سية الد�ستورية الدميقراطية لطريقة ت�شكيل احلكومات،
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لتعبرّ عن م�صالح وتط ّلعات الأغلبية ال�شعبية يف الدولة الأردنية.

"منطقة ّحرة"؟!

وت�أتي خطورة الربنامج الكمربادوري من حقيقة �أنه يقدم �إجابات حا�سمة عن
جملة الأ�سئلة ال�سيا�سية واالجتماعية ،فالربنامج ال يعرتف مبفاهيم مثل "ال�سيادة"
و"الكيان الوطني" و"الأمة العربية" و"الرعاية االجتماعية"� ..إلخ .وهو م�ستعد
ب�صورة م�سبقة ،للتخ ّلي عن كل اجلهاز املفاهيمي "القدمي" الذي حكم م�سرية
الدولة الأردنية.
وحتى يت�سنى لربنامج الليربالية اجلديدة – ال��ك��م�برادوري ،ترجمة �أ�س�سه
وعنا�صره ،فقد �سعت قواه من خالل انفرادها بال�سلطة� ،إىل جملة من ال�سيا�سات
التنفيذية التي من �ش�أنها تثبيت جملة التحوالت اجلوهرية يف جماليَ االقت�صاد
وال�سيا�سة .وكانت على الوجه التايل:
وح ّر
 -1الإ�سراع من دون قيد �أو �شرط ،يف تنفيذ (�أو التح�ضري �إىل تنفيذ) كامل ُ
للخ�صخ�صة ال�شاملة ،مبا يف ذلك خ�صخ�صة اخلدمات العامة كال�صحة والتعليم
والأمن ،وحترير االقت�صاد والأ�سعار ،وت�صعيد فر�ض اجلباية ال�ضريبية ،املبا�شرة
وغري املبا�شرة ،على الكادحني ،وتخفي�ضها على الأغنياء ،وتقدمي كل الت�سهيالت
والتنازالت ال�سيادية املطلوبة جلذب اال�ستثمارات الأجنبية ،مبا يعني يف املح�صلة،
حتويل الأردن ،برمته� ،إىل منطقة حرة مفتوحة.
 -2االندماج الكامل وغري امل�شروط بال�سوق الر�أ�سمالية الدولية .وطاملا �أن هذا
االندماج غري ممكن ب�صورة مبا�شرة ،فال بد من االندماج بال�سوق "الإ�سرائيلية"
املندجمة فعلي ًا بال�سوق الدولية .وهذا يعني �أن العوملة ،بالن�سبة للقوى الكمربادورية
يف الأردن ،ت�ساوي "الأ�سرلة" .فلي�س الأردن يف و�ضع ي� ّؤهله لأن يكون طرف ًا للر�أ�سمالية
العاملية ،بل هو طرف ملركز �إقليمي م�ؤهل �أمريكي ًا و�أوروبي ًا هو "�إ�سرائيل" .ويدعو
ال��ك��م�برادور ،اع�تراف�� ًا منه بهذه احلقيقة� ،إىل فتح �أب��واب البالد ،من دون �أية
30

الالدولة ..استراتيجية الليبرالية اجلديدة في األردن

قيود� ،أمام ر�أ�س املال "الإ�سرائيلي" ،و�صو ًال �إىل حالة اندماج �شامل باالقت�صاد
"الإ�سرائيلي" لت�أمني اندماجه ،بالتايل ،بال�سوق الر�أ�سمالية العاملية.
َ
حتويل الأردن �إىل منطقة حرة للر�أ�سمال الأجنبي ،بحيث
 -3وي�أمل الكمربادور
ترتكز يف الأردن ،وعربه ،ا�ستثمارات عابرة م�شرتكة �أو مت�شاركة �أو متداخلة ،تو ّفر
فر�ص الربح للم�ستثمرين املحليني ،وت�ؤ ّمن الوظائف الرخي�صة لق�سم من الأيدي
َ
العاملة.
 -4ويتطلب تنفيذ الربنامج الكمربادوري ،بطبيعة احل��ال ،حتطيم املعار�ضة
الوطنية والع�شائرية والي�سارية ،وتكميم الأف��واه ،وت�أمني �أق�صى حاالت "الأمن"
و"االن�ضباط" يف منطقة حرة مفتوحة ،ومتح ّللة من ثوابت املا�ضي الوطنية ،مبا يف
ذلك ال�سيادة والوالء العربي ودور الدولة االجتماعي.
�إن االفرتا�ضات املزعومة التي ي ّدعي الربنامج الكمربادوري حتقيقها �أم ًال يف
ت�سويغ م�شاريعه اخلا�صة التي ي�سعى �إىل فر�ضها وت�سويقها ب�صفتها اخليارات
الواقعية الناجحة للدولة الأردنية ،تنطلق من الأ�س�س التالية:
� -1إن بالإمكان حتقيق قفزة قوية يف النمو االقت�صادي ،ومبعزل عن العوامل
ال�سيا�سية والثقافية ،بل واعتبار العوامل الأخرية معيقات ينبغي تعطيل فاعليتها
و�إزالتها ،من �أجل متكني النخبة احلاكمة من حتقيق تلك القفزة املن�شودة.
� -2إن القوى االجتماعية ،قا�صرة يف وعيها عن �إدراك متط ّلبات النمو االقت�صادي
التي هي �ش�أ ٌن فني مق�صور على نخبة من "اخلرباء" القادرين على تفعيل الربنامج
االقت�صادي  -االجتماعي ال�ضروري للنمو ،بينما ُت َو َّظف �سلط ُة الدولة لتنفيذه
وفر�ضه على �أ�س�س �سلطوية و�إدارية.
� -3إن �س ّلة مالئمة من الت�سهيالت القانونية والإدارية والإعفاءات والإجراءات
احلكومية ،هي كافية ،بحد ذاتها ،ال�ستقطاب اال�ستثمار املحلي والأجنبي.
� -4إن اخل�ضوع الكمربادوري الكامل للمتط ّلبات العوملية ،من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إىل
االندماج يف ال�سوق الر�أ�سمالية على �أ�سا�س وهم "التماثل" الذي ّ
يغ�ض النظر عن
الآثار القا�سية املرتتبة على التبعية.
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� -5إن بالإمكان �إل��غ��اء املطالب ال�سيا�سية واالجتماعية والثقافية ،و�شطب
الأ�سئلة الت�أ�سي�سية الكربى� .أي ،باخت�صار ،تعطيل ال�سيا�سة بو�ساطة ت�شغيل ق�سم
من العاطلني عن العمل ،و�إدارة اجلائعني بامل�ساعدات اخلريية و�صناديق قرو�ض
امل�شاريع ال�صغرية .وهي فر�ضية اقت�صادية �شعبوية تنطوي على اعتقاد �ساذج
مفاده �أن الإن�سان كائن بيولوجي م�ستعد للتخ ّلي عن كينونته االجتماعية  -ال�سيا�سية
 الثقافية ،لقاء توفري احلد الأدنى من �شروط العي�ش .وهذه هي العقيدة الأ�سا�سيةال�صلبة للأنظمة التوتاليتارية.
�إن الكمربادورية الأردنية يف م�آلها "ال�شعبوي"  -التوتاليتاري ،تتح�س�س بطبيعة
احلال ،التوترات االجتماعية املمكنة ،وت�سعى �إىل جتاوزها بو�سائل اقت�صادية ،يف
م�شروع م�شرتك م�أمول مع الر�أ�سمال الأجنبي ،من �ش�أنه ،يف حم�صلته النهائية� ،أن
يو ّفر للفئات الكمربادورية م�ضاعف َة ثرائها ونفوذها ،ويقرتح على الأغلبية ال�شعبية
عبودي َة العمل الرخي�ص ،واحتواء الفقر "املدعوم" بالإجراءات اخلريية.
وتك�شف القراءة املت�أنية يف طبيعة برنامج الليربالية اجلديدة يف الأردن� ،أنه لي�س
للدولة يف عقيدة الليرباليني اجلدد � ُّأي دور اقت�صادي  -اجتماعي ،بل هي مع هذه
العقيدة �صائرة لأن تكون هيئة �سكرتاريا للأقلية الر�أ�سمالية .وهذا امل�سار هو بال
ريب م�سار انتحاري ،فالدولة الأردنية ،يف تاريخيتها ،هي دولة حتالف اجتماعي،
َ
التحالف بعني االعتبار ،بل وتنطلق
ولن تتحقق �إطالق ًا� ،أية قفزة تنموية ال ت�أخذ هذا
منه.
وال ميكن النظر �إىل ذلك من وجهة نظر �أخالقية �أو �سيكولوجية ح�سب ،بل من
وجهة نظر اقت�صادية فنية �أي�ض ًا ،ذلك �أن �إفقار وتهمي�ش الغالبية ال�شعبية يف بلد
�صغري (وبالتايل ذي �سوق �صغرية) يعني عملي ًا خف�ض الطلب الكلي ،وتدنيّ القوة
ال�شرائية املحلية ،مبا يعني خ�سارة ال�سوق الوحيدة املمكنة .وهي عملية ُتلقي ب�أحمالها
ّ
والت�ضخم،
القا�سية على الطبقة الو�سطى التي �أخذت تتال�شى حتت وط�أة الركود
بحيث ال يبقى يف امليدان "اال�ستثماري" �سوى جمموعات �ضئيلة من الر�أ�سماليني،
معظمهم من الو�سطاء الكمربادوريني ،وه�ؤالء ال ي�ستطيعون �أن يحمِ ُلوا "الدولة"،
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حتى لو �أرادوا.
ويف الر�أ�سمالية املتوح�شة ،كالتي ي�سعى �إليها ُمريدوها يف الأردن ،قد يرتافق من ٌّو
مرتفع مع �سقوط فئات اجتماعية متزايدة يف وهدة الفقر واجلوع ،حيث ت�سيطر
�أقلية من امل�ستثمرين -املحميني قانوني ًا و�سيا�سي ًا -على عائدات النمو ،خ�صو�ص ًا
مع غياب الدولة عن القيام بدورها االقت�صادي االجتماعي ،املتمثل يف �إعادة توزيع
جزئية �أو كلية للرثوة� .إال �أن ذلك يظل يف ال�سياق العام ،حالة م�ؤقتة .فالإفقار
املتزايد للأغلبية �سوف ي�ؤدي حتم ًا �إىل هبوط متزايد يف الطلب الكلي على ال�سلع
واخلدمات ،ونكو�ص عن اال�ستثمارات ال�صغرية ،وتدمري القائم منها.
بيد �أنه من وجهة النظر الكمربادورية التي تنظر �إىل املجتمع املحلي ب�صفته كتلة
ب�شرية زائدة تعالج �ش�ؤون معي�شتها �إن�ساني ًا وخريي ًا ،يتم �إهمال العالقة املو�ضوعية
القائمة بني املعطيات الكلية والأخرى اجلزئية لالقت�صاد الوطني ،ل�صالح الرتكيز
على العالقة التبعية مع الر�أ�سمالية العاملية.
�إن الواقع ي�شري �إىل �أن الكمربادور املحلي ،يرتبط يف جممل التحوالت االقت�صادية،
بدور �سيا�سي خدمي ،ال ا�ستثماري �إنتاجي ،فهو ي�ؤ ّمن لال�ستثمارات الأجنبية بيئ ًة
ا�ستثمارية رخي�صة ،مريحة وحممية قانوني ًا و�سيا�سي ًا ،يف ظل �شبكة �سخية من
الإعفاءات ال�ضريبية والت�سهيالت وت�أمني �سائر م�ستلزمات الإنتاج املحلية -على
ح�ساب االقت�صاد الوطني -ب�أقل من كلفتها احلقيقية .وي�ؤ ّمن لها -يف الوقت نف�سه-
�أ�سواق الت�صدير ،من خالل االتفاقيات الدولية اخلا�صة ذات الثمن ال�سيا�سي.
ويف هذا ال�سياق ،ينبغي مالحظة �أن الإفقار املتزايد للمجتمع املحلي ،هو نتيجة
مرغوب فيها على كل ح��ال ،طاملا �أن��ه ي�ؤ ّمن لال�ستثمارات الأجنبية ،جي�ش ًا من
ٌ
العاطلني ب�أرخ�ص الأجور املمكنة .بل ي�صبح التناف�س على �إفقار املجتمعات املحلية
يف النهاية ،تناف�س ًا على امليزة التف�ضيلية ،ال�ستقدام اال�ستثمارات الأجنبية ،املتمثلة
مب�ستوى الأجور املائل �إىل االنخفا�ض �أكرث ف�أكرث.
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االدعاءات!
مِ َب ميكن تف�سري ال�ضرورة االقت�صادية الأردنية؟ ..ميكن تف�سريها بب�ساطة يف
املا�سة �إىل ا�ستثمارات جديدة مبا�شرة يف كل احلقول ،وخ�صو�ص ًا تلك التي
احلاجة ّ
تفر�ضها الأولويات التنموية الوطنية.
وتهدف هذه اال�ستثمارات بالطبع �إىل زيادة النمو االقت�صادي ال�ستيعاب النمو
ال�سكاين ،والتعامل الكف�ؤ مع �أعباء املديونية ،وزيادة فر�ص العمل ومداخيل اخلزينة
لتح�سني اخلدمات العامة� .إال �أنها �أي�ض ًا -ويف الأ�سا�س -تهدف �إىل بناء هيكل
اقت�صادي متجان�س عفوي ًا من اال�ستثمارات القادرة على حتقيق قدر �أعلى من
التفاعل االقت�صادي الوطني ،وبالتايل التفاعل الإيجابي مع ال�سوق العاملية.
ولكن هل هناك �ضمانة تقول �إن القطاع اخلا�ص -املحلي �أو الأجنبي� -سوف
بالكم ال�ضروري ،ويف االجتاهات املطلوبة ،لتحقيق الأهداف ال�سابقة؟ �إن
ي�ستثمر ّ
الأرقام -يف هذا ال�سياق -ت�شري �إىل �أن اال�ستثمارات الأردنية الكبرية ،يف �أغلبها
مهاجرة ،وهي تعمل يف امل�ضاربات بالأ�سواق املالية العاملية ،بحث ًا عن الربح ال�سريع
الط ّيار ،وهذه هي بالذات عقلية �ص ّياد الفر�ص والأرباح ال�سريعة ،الذي ال يرى نف�سه
يف �إطار امل�شروع الوطني ،ولي�س لديه احلافز الذاتي لتح ّمل امل�س�ؤوليات الوطنية،
التي حت ّرك غريه من البورجوازيني يف دول العامل الأخرى.
�أما بالن�سبة للر�أ�سمال الأجنبي ،فهو -ب�شكل غريزي� -سوف يبحث عن الفر�ص
الأك�ثر ربحية يف الأردن (قطاع االت�صاالت ،العقارات ،الأ�سهم) ،وي�ستثمر يف
احلدود واالجتاهات التي يراها منا�سبة ،ولكنه لن ي�ستجيب للأولويات الوطنية التي
ال تتوافق مع معايريه الربحية.
هنا ،يربز الدور االقت�صادي  -االجتماعي للدولة ،ب�صفته �ضرورة تنموية ال غنى
عنها ،فقوة الدولة املالية وال�سيا�سية ،هي وحدها املتحررة من معايري الربحية ،ومن
اجلنب الر�أ�سمايل ،ومن اخلوف من التطورات ال�سيا�سية ،وبالتايل ميكن حت�شيد
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هذه القوة يف اال�ستثمار �أو قيادة اال�ستثمار ،بالأحجام ،ويف القطاعات ،وح�سب
الأولويات التي تفر�ضها ال�ضرورة االقت�صادية  -االجتماعية الوطنية العامة.
�إن التبا�س عالقة الر�أ�سمايل الأردين مع الدولة يك�شف عن جزء كبري من رزايا
وعيوب برنامج التحوالت االقت�صادية ،ويظهر هذا الر�أ�سمايل على حقيقته وفهمه
لوظيفته الأ�سا�سية يف املجتمع وموقعه يف بنية الدولة .فهو ،ال يريد اال�ستثما َر يف
الأردن �إ ّال بالكمية والنوعية املالئمتني الحتياجات ر�أ�سماله ،ولي�س الحتياجات
جتد معه نفع ًا النداءات العاطفية احلارة ،لأنه يفتقر �أ�سا�س ًا
االقت�صاد الوطني ،ومل ِ
للح�سا�سية الوطنية واالجتماعية ،وي�صنف نف�سه خارج امل�شروع الوطني ،ولأنه �أي�ض ًا
ال ي�شكل طبقة متجان�سة �سيا�سي ًا ومرتبطة ع�ضوي ًا بتطوير الدولة الأردنية ،بحيث
يبحث بالتايل عن م�ستقبله الدائم يف هذه الدولة ،ال يف داخلها.
فر�أ�س املال الأردين -با�ستثناءات معدودة -جماع �أ�شتات بال جذور وال هوية،
ط ّيار ،ال من حيث ا�ستثماراته ،ولكن من حيث وجوده الفيزيائي :اليوم يف الأردن،
وغد ًا لمِ َ ال ..يف مدغ�شقر! وهذا يك�شف عن مع�ضلة هوية قبل �أي �شيء ،فعالقة
الر�أ�سمال الأردين مع الدولة الأردنية هي عالقة عداء ،ال عالقة ا�ستثمار اقت�صادي
يف البنى التحتية .عالقة يف املطاعم واملقاهي والفنادق واملوالت ،ال يف تطوير املرافق
ال�سياحية .ويف مزارع الت�صدير ،ال يف الزراعة نف�سها .ويف الوكاالت التجارية ،ال يف
ال�صناعة .اللهم �إال �إذا كانت هام�شية ا�ستهالكية ،حتقق الربح ال�سريع.
واخلال�صة� ،أن اخلطة الكمربادورية يف الأردن لي�س لها م�ستقبل� .إذ ال ميكن يف
بلد مثل الأردن اال�ستغناء عن الدور االقت�صادي  -االجتماعي للدولة ،فهذا الدور
الذي ت�ضطلع به الدولة عن طريق القطاع العام والت�شريعات والت�أمينات االجتماعية
والتعليم� ..إلخ ،يعمل ب�صفته عق ًال لالقت�صاد الر�أ�سمايل غري العقالين ،من خالل
�إع��ادة توزيع ال�ثروة اجتماعي ًا ،وبالتايل جتديد ق��درات الفئات االجتماعية على
التفاعل مع االقت�صاد الوطني ،من خالل تفعيل اال�ستثمارات ال�صغرية واملتو�سطة،
وزي��ادة القدرة ال�شرائية للجمهور (زي��ادة الطلب الكلي) ،وهو ما يحفز بدوره
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اال�ستثمارات املحلية الكبرية والأجنبية ،ويخلق دور ًة اقت�صادية قابلة للحياة.
ِ
�إن جناحات االقت�صاد الكلي الأردين يف ظل اخلطة املعمول بها حالي ًا� ،أي يف حالة
�إلغاء دور الدولة ،لن تتحقق على الإطالق ،فخدمة املديونية "املت�صاعدة" ت َُـحول
دون ذلك .وهذه هي احللقة املفقودة التي تعوق ترجمة تلك النجاحات يف حياة
النا�س وم�ستوى معي�شتهم .وحينما يتم تخ�صي�ص حوايل ربع املوازنة العامة خلدمة
املديونية� ،أق�ساط ًا وفوائد ،فلن يكون مبقدور احلكومة املركزية الوفاء بالتزاماتها
حيال الدائنني ،ولي�س حتريك االقت�صاد اجلزئي .وهو ما ينطبق� ،أي�ض ًا ،على برنامج
اخل�صخ�صة الهادف يف �أحد م�ستوياته الرئي�سة �إىل توفري املال الالزم للوفاء بتلك
االلتزامات ،عن طريق �شراء الديون� ،أو مبادلة املوجودات الوطنية بها.
ويتبع ذلك ا�ستحقاقات �أخرى تتمثل بااللتزام ال�سيا�سي ال�صارم ب�أيديولوجية
اخل�صخ�صة ال�شاملة ،وه��و ال��ت��زام ي�ش ّل ق��درة ال��دول��ة -م��ن حيث امل��ب��د�أ -على
التدخل االقت�صادي  -االجتماعي عن طريق متويل ا�ستثمارات جديدة مبا�شرة.
واخل�صخ�صة يف الأردن -كما �سلف -لي�ست عملية فنية حتى ميكن �إدراجها �ضمن
معادلة (خ�صخ�صة = تعميم = خ�صخ�صة) ،ولكنها يف احلقيقة �أ�صبحت يف عقل
النخب احلاكمة اجلديدة �أيديولوجي ًة تقوم على �إلغاء �أي دور للدولة اقت�صادي ًا كان
�أو اجتماعي ًا ،وب�صورة نهائية.
وينظر �أن�صار املدر�سة الكمربادورية �إىل "اخل�صخ�صة العقائدية" الراغبة يف
ت�صفية دور الدولة على �أنها هي نف�سها "اخل�صخ�صة الفنية" باعتبارها عملية
�إجرائية حمايدة تقت�ضيها ال�ضرورات على م�ستوى امل�ؤ�س�سات �أو �إداراتها.
***
التوجهات التي حكمت م�سرية احلكومات الأردنية منذ ما يزيد عن
لقد �أثبتت ّ
عقد ،دون �أدن��ى لب�س� ،أن اخل�صخ�صة ال�شاملة (وطموح اللحاق بركب ال�سوق
الر�أ�سمالية العاملية) �أ�صبحت عقيدة ر�سمية للدولة الأردنية ،بحيث �أ�صبح كل
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تفكري اقت�صادي خارجها ممنوع ًا! وهذا يك�شف يف الواقع عن حقيقة ثابتة ،وهي �أن
هذه التحوالت �أ�صبحت ترتبط بعاملني اثنني؛ الأول ،يتعلق مبا�شرة بامل�صالح العامة
للفئات البورجوازية �ضد امل�صالح الوطنية وال�شعبية؛ والثاين� ،أنها تتفق مع �إمالءات
ورغبات �صندوق النقد الدويل الذي يتالعب بق�ضية الديون الأردنية املرهقة للوطن
وال�شعب.
وال�س�ؤال :هل يت�سق منطق اخل�صخ�صة ،مع جوهر ما �س ّمي بـ"برنامج التحوالت
االقت�صادية  -االجتماعية" ،امل�ستند �إىل فر�ضية حتقيق انتعا�ش اقت�صادي �سريع؟
أهم قبل كل هذا ،هو :مل�صلحة َمن يكون ذلك؟ وهل يكون على ح�ساب
ولكن ال ّ
املالية العامة؟ ثم �أال ميثل ذلك نوع ًا من اال�ستثمار الكمربادوري يف وراثة القطاع
العام (�أموال التخا�صية) ،ويف ا�ستخدام �سلطة الدولة يف االقرتا�ض مل�صلحة فئات
بورجوازية ،على ح�ساب انحدار جديد حمتم يف م�ستوى معي�شة الأغلبية؟
�أما بالن�سبة للتحوالت االقت�صادية التي ترتبط ب�صندوق النقد ال��دويل ،فقد
ترجمتها حكومة املهند�س علي �أبو الراغب ( ،)2003 – 2000بحيث �أ�صبحت تقوم
على ما يلي:
 -1الإجن���از ال��ف��وري ملا تبقى من عمليات اخل�صخ�صة ،و���ص��و ًال �إىل تفكيك
كامل للقطاع العام .وي�شمل ذلك بالطبع ،تقلي�ص ًا �ضروري ًا للوزارات والإدارات
والبريوقراطية احلكومية.
 -2ا�ستكمال الهيكل القانوين الذي يوفر هيمنة مطلقة مل�صالح القطاع اخلا�ص
املحلي والأجنبي.
 -3توجيه الأم��وال الناجمة عن اخل�صخ�صة لتدريب و�إع��ادة تدريب ،وت�أهيل
القوى العاملة ،لتوفري مهارات العمل الرخي�ص للم�ستثمرين املحليني والأجانب.
 -4تعميم التكنولوجيا املعلوماتية (لتطوير البيئة اال�ستثمارية).
 -5توفري الكتلة احلرجة من ر�أ���س املال جلذب امل�ستثمرين نحو امل�شاركة يف
م�شاريع حتتية.
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 -6ال�سماح بالتو�سيع اجلزئي يف الإنفاق احلكومي على خطط حت�سني معي�شة
الفقراء ،حفاظ ًا على درجة مقبولة من ال�س ْلم االجتماعي.
 -7ا�ستخدام �أم���وال التخا�صية خلدمة القطاع اخل��ا���ص ،م��ن حيث متويل
ا�ستثماراته ،وتوفري التقانة والعمالة الالزمتني لهذه اال�ستثمارات.
عقم التوجهات الليربالية ،هي �أن �أموال التخا�صية التي
واحلقيقة التي تك�شف َ
�أُلقيت بيد النخبة احلاكمة قد مت تبديدها بالفعل يف غري �صالح املجتمع الأردين،
�إ ّما على الإنفاق اجلاري� ،أو يف معاجلة املديونية هام�شي ًا ،مبا يف ذلك اال�ستثمار
يف �سندات �أمريكية ،بينما ميكن �أن ت�شكل هذه الأموال الكتل َة احلرجة لر�أ�سمال
هيئة ا�ستثمار وطني ،ت�ستطيع �أن حت�شد� ،أي�ض ًا ،الأم��وال الفائ�ضة لدى البنوك،
و�أم���وال ال�صناديق املهنية ،و�أم���وال ال�ضمان االجتماعي ،مبا ي�شكل يف النهاية
قوة ر�أ�سمالية �ضخمة ،قادرة على تنفيذ م�شاريع ا�ستثمارية وطنية كربى ،ح�سب
الأولويات وال�ضرورات ،ويف �إط��ار �إدارة خمتلطة ،قائمة على �أ�س�س دميقراطية
وا�ضحة و�صريحة.
�إال �أن خطة التحوالت املعتمدة ،التي يجري تنفيذها وبوترية مت�صاعدة حتت
�إ���ش��راف الفئات الكمربادورية ،ت�ستلزم البيع العاجل ملا تبقى من امل�ؤ�س�سات
االقت�صادية العامة ،واال�ستخدام احلر لأموال اخل�صخ�صة ،واال�ستغناء عن خدمة
الآالف من الكوادر احلكومية ،و�شطب نظام التقاعد واحلقوق التقاعدية ،والتو�سع
املف�صلة خلدمة الفئات الكمربادورية .وهذا يف جممله يتطلب
يف ا�ستخدام القوانني ّ
تغييب امل�ؤ�س�سات الت�شريعية والرقابية ،وتقلي�ص هام�ش احلريات ،بل واالنقالب
على الأ�س�س الد�ستورية والقانونية للدولة �أي�ض ًا ،مع احلفاظ بالطبع ،على تطوير
�أ�شكال "دميقراطية" زائفة.
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هل هناك بديل وطني؟!

لقد ب ّينت التطورات �أن برنامج الت�صحيح االقت�صادي وبرنامج ال�سالم مع
�إ�سرائيل قد ف�شال ،و�أن تطبيقهما والإ�صرار عليهما� ،أ ّدى �إىل �أزم��ة عوي�صة يف
احلياة ال�سيا�سية الأردنية ،و�أ�صبح وا�ضح ًا ،الآن� ،أننا �أمام خيارين ،ال ثالث لهما:
ف�إما الدميقراطية ،و�إما اال�ستبداد.
والواقع �أن نهج احلكم احلايل للنخب ال�سلطوية قد �أفل�س بالكامل ،بينما ما تزال
قوى املعار�ضة الوطنية ،من داخل النظام وخارجه ،عاجزة عن توحيد �صفوفها،
وبلورة برناجمها ال�سيا�سي واالقت�صادي ،وتوجيه جهودها لإ�سقاط نهج الليربالية
اجلديدة  -الكمربادوري وقواه ال�صاعدة ،مما و�ضع البالد يف م�سار الأزمة الوطنية
العامة.
ولكن ،ما هو البديل الوطني املتاح يف هذه املرحلة احلا�سمة من حياة الدولة
الأردن��ي��ة؟! البديل يف الواقع يتطلب ابتدا ًء ،اال�ستعداد لتقدمي تنازالت من قوى
الإجماع الوطني الذي ال ب ّد من �أجل ح�صوله حتقيقُ ما يلي:
�أو ًال� :ضرورة االتفاق على ع��زل ق��وى الليربالية اجلديدة  -الكمربادورية،
وت�صفيتها �سيا�سي ًا ،كمقدمة لت�صفيتها اقت�صادي ًا.
ثانياً :مراجعة جممل العالقات مع "�إ�سرائيل" ،وحتجيم هذه العالقات مبا
يحمي الأمن الوطني ،وي�ش ّكل قاعد ًة و�أ�سا�س ًا للتفاهم الوطني الداخلي ،وااللتزام
بالإجماع العربي يف ال�سيا�سة اخلارجية.
ثالثاً� :إجراء �إ�صالحات د�ستورية و�سيا�سية ،ويف مقدمتها ت�شكيل احلكومات
على �أ�سا�س امل�شاورات النيابية امللزمة ،و�إلغاء قانون ال�صوت الواحد لالنتخابات
النيابية ،و�إط�لاق احلريات العامة ،ورف��ع القيود عن م�ؤ�س�سات املجتمع املدين،
والعمل احلزبي والنقابي.
رابعاً :التوافق دميقراطي ًا ،على برنامج وطني للإ�صالح االقت�صادي ،على قاعدة
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الت�سويات ال�سيا�سية واالجتماعية.
خام�ساً :الت�أكيد على تعزيز القيم الوطنية الأردنية ،وكذلك الهوية ال�سيا�سية
واالجتماعية والتاريخية للدولة الأردنية ،مع الأخذ بعني االعتبار امل�صالح الأ�سا�سية
للمجتمع ،وعلى وجه اخل�صو�ص للفئات ال�شعبية العري�ضة.
�إن الأردن ،عملي ًا� ،أمام خيارين :كمربادوري (يحتكر االقت�صاد وي�سعى الحتكار
�إدارته) ،و�سلفي (يحتكر الثقافة وي�سعى الحتكار �إدارتها) ..واخلياران يت�ضامنان
مع ًا على منع ال�سيا�سة التي متثل بالن�سبة للأردنيني عنوانَ النه�ضة.
***
�إن �أهم ق�ضية يف هذا الربنامج الوطني للإ�صالح االقت�صادي يجب �أن تنطلق من
التوافق الوطني الدميقراطي على جممل اجتاهاته العامة ،وهو ما ال يتط ّلب ،فقط،
�إجراء حوارات دميقراطية حوله ،ولكن بناء �آلية دميقراطية قانونية ملزمة لإقراره
وتنفيذه ،بحيث مي ّثل جمي ُع امل�شاركني يف �صياغته والتوافق عليه و�إعداده� ،شراك ًة
مت�ضامنة يف التنفيذ ،وامل�س�ؤولية عن النتائج.
وكون الربنامج وطني ًا ،ال يعني �أنه �سوف يقطع العالقة مع اخلارج ،ولكنه يعني،
على وجه التحديد� ،إدارة العالقة مع اخلارج مبا ال يتعار�ض مع امل�صالح الوطنية،
االقت�صادية وال�سيا�سية واالجتماعية ،وعلى �أن تكون هذه العالقة علنية ووا�ضحة،
و ُمدارة �أردني ًا من قبل عنا�صر وطنية ملتزمة بالأهداف العامة للربنامج الوطني
للإ�صالح االقت�صادي ،ومرتبطة مب�صالح الأغلبية ال�شعبية يف الدولة.
�إن الت�أ�سي�س العملي ال��ذي حتتاجه ال��دول��ة الأردن��ي��ة لالنطالق وال�شروع يف
برناجمها يجب �أن ت�ؤ�س�سه وتوجهه املنطلقات التالية:
امللحة ،من
� -1ضرورة اال�ستجابة لالحتياجات الوطنية التنموية واالجتماعية ّ
البنى التحتية وال�سلع الإنتاجية واخلدمات ،وفق ًا للأولويات.
 -2ت�شغيل اال�ستثمارات الوطنية القائمة ،وحتفيز �سل�سلة �أخرى من اال�ستثمارات
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الوطنية الرديفة ،املتو�سطة وال�صغرية ،يف �إط��ار الرتابط اجلديل بني قطاعات
االقت�صاد الوطني وم�ؤ�س�ساته.
 -3ت�أمني �آليات متعا�ضدة لتوليد فر�ص عمل جمدية وفر�ص ا�ستثمارية يف
املحافظات والأقاليم.
 -4ت�أمني الآليات والهياكل ذاتية التمويل للتدريب و�إعادة الت�أهيل والبحث العلمي
والتن�شيط الثقايف واالجتماعي.
 -5ال�سيطرة على العالقات االقت�صادية اخلارجية ،مبعنى تكييف الفر�ص
واالتفاقيات االقت�صادية الإقليمية والدولية ،مبا يعزز االقت�صاد الوطني ككل ،ويعود
وطيف وا�سع من الفئات
بالفائدة على �سل�سلة وا�سعة من اال�ستثمارات الوطنية،
ٍ
االجتماعية.
�إن ت�شغيل هذا الدينامو االقت�صادي  -االجتماعي ،يتطلب �إذن ،م�شاركة �أو�ساط
اقت�صادية واجتماعية و�سيا�سية وثقافية عديدة متنوعة ،ومن امل�ؤكد �أنه ال ميكن
�إح��داث التناغم بني هذه الأو�ساط متعددة امل�صالح واالجتاهات والنزعات� ،إال
بو�ساطة الآلية الدميقراطية امل�ؤهلة بدورها ،الحتواء ال�صراعات ال�سلمية ،وحت�شيد
الفئات املت�صارعة على �أهداف م�شرتكة ،مثلما متثل �أي�ض ًا امليدانَ املالئم لبلورة
الأ�سئلة الت�أ�سي�سية الكربى.
ومن هنا ،ف�إن هذا ال�شكل �أو ذاك من التغيريات والتعديالت احلكومية التي
جت��ري يف الأردن با�ستمرار ،ال ت�شكل املدخل ال�صحيح للتعامل مع �شبكة من
امل�شكالت الوطنية املعقدة ،ابتدا ًء من ال�س�ؤال املع ّلق حول الهوية الوطنية للدولة،
وم��رور ًا بال�س�ؤال حول امليول املعتادة التي تدفع الر�أ�سمال املحلي نحو الهجرة،
وانتها ًء بال�س�ؤال حول امل�ضمون االجتماعي  -ال�سيا�سي للم�شروع الوطني التنموي.
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سؤال املصير

�إن امل�شروع الوطني التنموي ال ي�ؤ�س�سه الر�أ�سمال الأجنبي ،بل امل�ستثمرون
املحليون .وه�ؤالء لي�سوا فقط من فئة كبار املتم ّولني -وخ�صو�ص ًا الكمربادور -و�إمنا
قطاع وا�سع ومع ّقد من امل ّدخرين ،واملجتهدين ّ
واملن�شطني االقت�صاديني ،ف�ض ًال عن
�شرائح البورجوازية ال�صغرية� .أي جمهور كبري ن�سبي ًا ال بد من دفعه� ،إىل االنخراط
يف م�شروع ،فيه من املركزية ما يجعله وطني ًا ،وفيه من التن ّوع والتد ّرج واالختالف،
ما يجعل �إدارته م�ستحيلة من دون دميقراطية حقيقية.
�إن ال�س�ؤال الرئي�س -وه��و �س�ؤال �سيا�سي بامتياز -ح��ول ما �إذا كانت �إدارة
االقت�صاد الوطني القائمة مالئمة �أم ال من وجهة نظر امل�صالح الوطنية وم�صالح
الأغلبية ال�شعبية ،هو �س�ؤا ٌل ُمغيب كلي ًا ،بل �إن كل مقاربة اجتماعية لهذه الإدارة
ومنطلقاتها و�آلياتها ،حم��ددة م�سبق ًا ،طاملا �أن ال�سيا�سات االقت�صادية حتولت
بالفعل� ،إىل مقد�سات وطقو�س ميار�سها كهنة �أخ�صائيون ،هم وحدهم القادرون
على ّ
فك طال�سمها ،ما يدفع جمهر َة املثقفني ،بالتايل� ،إىل االن�سحاب من احلوار
مت�س الوجود والهوية وامل�ستقبل.
الوطني املمنوع �-أي�ض ًا -بالتابوهات الأخرى التي ّ
واحلال هكذا ،يبقى ال�س�ؤال االقت�صادي واالجتماعي� ،س�ؤا ًال �سيا�سي ًا مفتوح ًا
�أمام النخب ال�سيا�سية والثقافية واجلمهور العري�ض ،من �أجل امل�شاركة اجلماعية
يف قرار وطني ي�ستنفر كل الطاقات الوطنية ،فكر ًا وممار�سة.
�إن الأ�سئلة امل�صريية التي تتع ّلق بالدولة الأردنية املعا�صرة ،تفر�ض نف�سها اليوم
ك�أولوية على اجلميع ،وال ب ّد من الإجابة عنها وطني ًا ،وهي �أ�سئلة ت�أ�سي�سية ت�أخذ
الثوابت املرجعية التي انبثقت منها امل�شروعية التاريخية واالجتماعية
يف اعتبارها
َ
وال�سيا�سية للدولة الأردنية .وتدور هذه الأ�سئلة �أ�سا�س ًا حول:
■ ه��وي��ة ال��دول��ة :فال حتقق لدولة من دون هوية وطنية ناجزة وم���ؤط��رة يف
�سياق تاريخي واقعي .فهل ميكن اخلروج من حالة �شقاء الوعي الوطني املنق�سم
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بني املعيو�ش ال�سيا�سي الفعلي واال�ستيهامات القوموية� ،إىل حالة الوعي "الدنيوي"
املن�سجم والقائم على االع�ت�راف غ�ير امللتب�س ب���أن الأردن ه��و "وطن نهائي"
مي�س ،حتم ًا ،بالطابع العربي  -الإ�سالمي للهوية الأردنية ،ولكنه
للأردنيني ،وهذا ال ّ
يحددها يف �سياق �سيا�سي ال يعود مقبو ًال معه العي�ش يف وطن مع ّلق على ا�ستيهامات
بحجة �أنها متغريات� ،أو
�أيديولوجية من �أي نوع ،وال التطاول على الثوابت الوطنية ّ
احلوار حول املتغريات بحجة �أنها ثوابت.
■ الأردن وطن نهائي للأردنيني ،الذين يكت�شفون ما�ضيه ويقر�ؤون حا�ضره،
ويرنون �إىل م�ستقبله ،ب�صفته تكوين ًا اجتماعي ًا وتاريخي ًا واقعي ًا ،وحقيق ًة �سيا�سية.
هذا هو معنى التاريخية التي من دونها ال معنى لن�شاط املثقف النقدي الذي ال يقبل
الوقوف م�شلو ًال �أمام املحرمات والأقدار واملعوقات .ووفق حقيقة كهذه ،ينبغي �أن
يبقى الأردن امل�أمول هو الدولة التي تن�سجم مع ع�صبيتها التكوينية ،ومع كتلتها
ال�شعبية الوطنية التي انبنى على كاهلها م�شروع هذه الدولة.
■ �أولوية ال�سيا�سة :فالتكوين الأردين ،الذي مت االعرتاف بواقعيته للت ّو ،هو نف�سه
حقل �صراعات اجتماعية ،فهو �إذن ،حقل للن�شاط ال�سيا�سي ب�صفته فع ًال اجتماعي ًا
وطني ًا ،وهكذا ال يعود االقت�صاد الوطني وغريه من الق�ضايا ،حقو ًال فنية لتجارب
الكهنة الأخ�صائيني ،بل حقول عامة ل�صراع امل�صالح والإرادات.
�إن للدولة الأردنية �أهداف ًا وطنية تتمحور حول زيادة الإنتاجية وعدالة التوزيع يف
�إطار نه�ضة تنموية واجتماعية من ال�ضروري مناق�شة �شروطها و�آلياتها دون �أطر
م�سبقة� ،سواء �أكانت ناجمة عن التزامات �إزاء �صندوق النقد الدويل� ،أم ناجمة عن
قناعات �أيديولوجية ُم�سبقة �أم ال .املبد�أ الأ�سا�سي �أن �إدارة االقت�صاد الوطني هي،
يخ�ص كل القوى االجتماعية
بالدرجة الأوىل ،عملية �سيا�سية ،وهي بالتايل� ،ش�أن ّ
الفاعلة يف اتخاذ القرار الوطني ال�صائب.
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�إن الأ�سئلة امل�صريية التي �سبق ذكرها ،يجب �أن ال تطم�س جمل ًة من احلقائق
ال�صلبة املت�ش ّكلة يف الدولة الأردنية املعا�صرة ،وهي حقائق تتط ّلب عملية حتليلها
والتعامل معها ،فهم ًا وا�ضح ًا ودقيق ًا ،لأنه يتوقف عليها تكوين �صورة وا�ضحة للوطن
الأردين املن�شود:
�أو ًال :ثمة كمربادور يحمل م�شروعه املتم ّثل باالندماج بالر�أ�سمالية العاملية ،عن
طريق االندماج باحلالة الإ�سرائيلية الفل�سطينية ،ويقوم م�شروعه على حتويل الأردن
�إىل كانتونات ذاتية ،وعلى �أ�سا�س ح ّل امل�شكلة الفل�سطينية يف الأردن.
ثانياً :ثمة �أي�ض ًا ،باملقابل ،القوى ال�شعبية ،وم�شروعها هو ال�سيطرة الوطنية على
مقدرات البالد ،ومقاومة االخرتاق ال�صهيوين وم�شاريع التوطني ،واملحافظة على
الكيان الأردين ،وعلى ع�ضويته الكاملة يف املجموعة العربية ،والتحكم يف العالقات
اخلارجية ،على �أ�سا�س امل�صلحة الوطنية والقومية ،واحلفاظ على ال�سيادة وم�صالح
الأغلبية ال�شعبية ،ب�صفتها �شروط ًا غري قابلة لل�شطب.
ثالثاً :بني هاتني القوتني ،هناك القوى البورجوازية التقليدية والبريوقراطية
وتوجهات مبعرثة تعبرّ عن
واملتو�سطة .وه��ذه لي�س لها م�شروع ،و�إمن��ا �سيا�سات ّ
م�صاحلها املبا�شرة .ولذلك ،فهي انتقائية ،وترتبط بعالقات مع الكمربادور ومع
القوى ال�شعبية على ح ّد �سواء.
�إن ما تعي�شه البالد اليوم� ،إمنا هو الف�صل قبل الأخري من ال�صراع احلتمي بني
الكمربادوريني والليرباليني اجلدد من جهة ،وبني القوى الوطنية ال�شعبية من جهة
�أخ��رى .وهذا ال�صراع هو الذي �سيحدد م�ستقبل الأردن ،وحقيقة من �سي�صنعه
يف قادم الأيام� :أبناء ال�شعب الكادحون الذين حملوا على عاتقهم م�شروع الدولة
الوطنية� ،أم الكمربادوريون ونخبتهم اجلديدة ،الذين ي�سعون �إىل ت�صفية دور
الدولة وفق ًا مل�صاحلهم اخلا�صة؟
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َ
التحول نحو الدميقراطية يف وقت مبكر بالن�سبة �إىل بلدان عديدة يف
بد�أ الأردن،
املنطقة وخارجها ،وذلك يف العام  .1989وبالنظر �إىل جتاوب ال�سلطات� ،آنذاك ،مع
التحركات ال�شعبيةَ ،
حدث ٌ
نهو�ض عام يف احلركة ال�سيا�سية الدميقراطية ،وانبج�ست
�أحالم كبرية خمتزنة �إىل العلن ،و�أ�صبح للمجل�س النيابي َ
املنتخب ،ذلك العام ،دور
حموري يف احلياة العامة .وبد�أت الأحزاب ال�سيا�سية وال�شخ�صيات العامة ،تنطلق
من قمقم الأحكام العرفية ،كما بد�أت اجلماهري ت�شارك .ومت َّلك املواطن الأردين
�شعو ٌر متفائل ب�إمكانية التغيري وامل�شاركة يف �صنع ال�سيا�سات.

أفول األيام السعيدة

بعد حوايل  15عام ًا من تلك الأيام ال�سعيدة ،تفككت التجربة ،وانهارت الأحالم
والتوقعات ،لعدة �أ�سباب� ،أهمها الإدراك العام لدى املواطنني الأردنيني بالعجز عن
امل�شاركة يف �صنع ال�سيا�سات اخلارجية والداخلية.
ومتثلت املحطة الأوىل يف الرتاجع ،يف التوقيع على املعاهدة الأردنية  -الإ�سرائيلية،
العام  ،1994على الرغم من املعار�ضة ال�شعبية الوا�سعة ،بل على الرغم من جتاهل
املالحظات الفنية العديدة التي �أبداها مثقفون و�سيا�سيون �أردنيون على �آليات
التفاو�ض ون�صو�ص االتفاقية ،من موقع التوافق مع القرار املركزي.
لقد مت جتاهل كل ذلك ،و ُو ّقعت اتفاقية وادي عربة ،و ُمور�ست �ضغوط ثقيلة
لتحويلها �إىل قانون .ويف جتاهل تام لآراء وم�شاعر �أغلبية الأردنيني ،مت االنتقال �إىل
�سيا�سة "ال�سالم الدافىء" والتطبيع مع �إ�سرائيل ،وقمع وطم�س الر�أي الآخر الداعي
�إىل مقاومة التطبيع.
�أما املحطة الثانية فجاءت يف العام  ،1995حني مت �إق��رار �سيا�سة التعاون مع
الأمريكيني وما كان ي�س ّمى "املعار�ضة العراقية" �ضد النظام العراقي الوطني
الذي كان يحظى بالت�أييد من الأغلبية ال�ساحقة من املواطنني.
وج��اءت املحطة الثالثة يف العام  ،1996مع �إحل��اح احلكومة على ا�ستخدام
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الو�سائل الإدارية والأمنية ،يف ح�سم النقا�ش حول اخل�صخ�صة والدور االقت�صادي
 االجتماعي للدولة الأردنية ،باجتاه فر�ض �سيا�سات الليربالية االقت�صادية وحريةال�سوق والتعاون مع الأمريكيني �ضد العراق.
وقد واجهت اجلماهري الأردنية ،هذه املحاولة ،مبظاهرات �آب  1996حتت �شعار
"اخلبز واحلرية" .ومرة �أخرى ،امتلأت ال�سجون باملعار�ضني ،و�شهدت البالد،
بعدها ،موجة من التعدي على احلريات ال�صحافية ،واالعتقاالت ،واال�ستخدام
الكثيف للمادة ( 95عقوبات) ،لإ�سكات املعار�ضني بتهمة "�إطالة الل�سان" ،وعا�شت
البالد توترات �سيا�سية متتابعة و�صعبة ،انتهت بت�س ّنم امللك عبداهلل الثاين� ،س ّد َة
العر�ش.

حكومة الروابدة

هنا ،انتع�شت الآمال ،مرة �أخرى ،ب�إمكانية �إجناز التحول الدميقراطي ب�صورة
جذرية ،عن طريق �إ�صالحات د�ستورية .لكن النخبة ال�سيا�سية التقليدية ،عرقلت
هذه الإمكانية ،وقررت �إعادة �إنتاج النظام ال�سيا�سي الأردين القدمي �سيا�سي ًا ،بينما
�أتاحت لليرباليني االقت�صاديني ،الفر�ص َة الكاملة لإحداث التغيريات الليربالية -
الكمربادورية التي ف�شلت حكومة الكباريتي يف حتقيقها.
مل ي��درك رئي�س ال���وزراء الأ�سبق ،عبد ال���ر�ؤوف ال��رواب��دة ،اللحظ َة الوطنية
التاريخية ،وت�ص ّرف ك�سيا�سي تقليدي ،فهو حافظ على برملان الـ  1997الذي كانت
قوى املعار�ضة قد قاطعته وكان �ضعيف ًا يف �أدائه ال�سيا�سي انعكا�س ًا ل�ضعفه التمثيلي.
كانت الظروف الوطنية  -الدميقراطية ،تتطلب من الروابدة ،ح َّل ذلك الربملان،
والدعوة �إىل انتخابات عامة جديدة تواكب انطالق العهد اجلديد ،يف �إطار خلق
�آليات تفاعل �سيا�سي جديد ،ت�ضع �أط��راف املعادلة ال�سيا�سية �أمام م�س�ؤولياتهم
للإقدام على م�شروع التجديد الدميقراطي.
وتعوي�ض ًا عن حالة الفراغ ال�سيا�سي هذه ،جرى تبني �شعار "االقت�صاد �أو ًال"،
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وكان لذلك م�بررات يكت�شفها الباحث يف �ضعف وا�ضطراب الأداء االقت�صادي،
وارتكا�س ن�سب النمو ،والبطالة والفقر� ..إلخ.
وق��د �أدى ال��ق��ول بـ"االقت�صاد �أو ًال" �إىل انتعا�ش وا���س��ع يف ق��وة الليرباليني
االقت�صاديني الذين اقرتحوا �أن احلل يكمن يف اخل�صخ�صة ال�شاملة ،و�أولوية
الر�أ�سمال على املجتمع ،و�إلغاء دور الدولة االقت�صادي  -االجتماعي ،وحرية ال�سوق،
واالندماج غري امل�شروط يف العوملة الر�أ�سمالية من موقع كمربادوري.

حكومة "أبو الراغب"

وعلى هذه الأر�ضية ،بالذات ،جاءت حكومة املهند�س علي �أبو الراغب العام
 ،2000وقامت بتعطيل الربملان ،و�إلغاء احلياة ال�سيا�سية ،واالنفراد يف �إ�صدار 211
قانون ًا م�ؤقت ًا .وقادت حزمة القوانني الالد�ستورية هذه �إىل �إحداث انقالب اجتماعي
مل�صلحة رجال الأعمال.
وعرفت حكومة �أبو الراغب ،انق�سام ًا بني اجتاهني .ف�أبو الراغب ،بالرغم من
انطالقه من مواقع رجال الأعمال والنظرية الليربالية االقت�صادية ،ظل مرتبط ًا
ببع�ض اخليوط املتينة مع القوى التقليدية ،يف الإدارة واملجتمع ،يف حني �أن االجتاه
الثاين الذي قاده الوزير با�سم عو�ض اهلل� ،أراد انتقا ًال غري م�شروط �إىل �إطار ليربايل
جديد-كمربادوري كامل ،وتفكيك الإدارة التقليدية ،و�إق�صاء القوى االجتماعية
الوطنية ،كلي ًا ،عن الت�أثري يف القرار.
لكن رئي�س ال���وزراء الأردين ،هو ال��ذي يتح ّمل ،د�ستوري ًا وواقعي ًا ،امل�س�ؤولي َة
ال�سيا�سية والأخالقية عن ق��رارات حكومته واجتاهاتها وبراجمها .ولذلك ،فقد
حتمل �أبو الراغب� ،أكرث من الالزم من املهمات ..ومن النقد.
لقد حتمل �أبو الراغب ،م�س�ؤولية برنامج "املجموعة االقت�صادية" ،بل ونفذ هذا
الربنامج بطريقته ،عرب التو�سع يف �إ�صدار القوانني امل�ؤقتة ،وا�ستخدام الو�سائل
الإدارية وال�سلطوية .وال يعني ذلك �أن برنامج الليربالية اجلديدة مل يكن يعبرّ عن
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"�أبو الراغب" ،لكنه مل يكن برناجمه بالذات .ف�أبو الراغب هو �سليل البورجوازية
التقليدية ،وانتقاله �إىل "املع�سكر الكمربادوري" ،ال يعك�س ،ب��د ّق��ة ،م�صاحله
ال�شخ�صية �أو ر�ؤيته �أو م�صالح الفئات االجتماعية التي ينتمي اليها �أو ر�ؤية هذه
الفئات.
لقد كان ذلك الربنامج ،يف �أ�سا�سياته ،هو برنامج الوزير با�سم عو�ض اهلل
وجمموعته� ،أي برنامج الليربالية اجلديدة الكمربادورية ،وهو برنامج عقائدي،
وي�أتي من خارج البنية االجتماعية  -ال�سيا�سية القائمة ،وهو يهدف �إىل تفكيكها،
و�إعادة ت�أ�سي�س القاعدة االجتماعية  -ال�سيا�سية للنظام الأردين ،معتمد ًا على تو�سيع
ال�سيا�سي.
الفئات الكمربادورية ،وزيادة حجمها االقت�صادي ،وت�أثريها
ّ
�إن االنتقال ب��الأردن من دول��ة القطاع العام والرعاية االجتماعية واالئتالف
الوطني للع�شائر يف �إطار م�شروع الدولة الوطنية؛ الدولة ال�سيادية� ،إىل دولة القطاع
اخلا�ص ،و�سيادة املعايري االقت�صادية وم�صالح رجال الأعمال واخل�صخ�صة يف
�إطار م�شروع دولة ت�شكل "منطقة حرة" لال�ستثمارات واخلرباء والأيدي العاملة،
�أي ال�سوق املفتوحة حتت الإدارة املحلية� ..إن ذلك االنتقال مي ّثل انقالب ًا اجتماعي ًا
 �سيا�سي ًا جذري ًا ،ا�ستطاع �أبو الراغب �أن يقطع فيه �شوط ًا وا�سع ًا .وكان جناحههذا م�ستند ًا �إىل براغماتيته ،فهو مل يكن ذلك الليربايل العقائدي املذعور ،بل
يلح على الإجناز ب�أي ثمن ،م�ستخدم ًا الو�سائل الإدارية،
رجل الأعمال العملي الذي ّ
وال�ضغوط ،وتغييب الربملان ،و�إ�صدار القوانني امل�ؤقتة (من دون �أن ّ
يرف له جفن!)
تباع ًا وبالع�شرات (بلغت  211قانون ًا!!).
�إن��ه رج��ل عملي متام ًا ،وك��ان ق��ادر ًا على االنتقال من العالقات احلميمة مع
الرئي�س �صدام ح�سني� ..إىل مثلها مع رئي�س الإدارة املدنية اال�ستعمارية يف العراق
(بعد االحتالل الأمريكي) ،بول برمير ..من دون �أن ي�شعر �أنه "فعل �شيئ ًا" ..ففي
احلالتني ،ه ّمه الت�أكيد على �أنه قادر على �إدامة العالقات االقت�صادية املهمة جد ًا..
مع العراق!!
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مزيج خطير

�إن هذا املزيج اخلطري ،يف حكومات �أبو الراغب ،بني الليربالية العقائدية التي
مت ّثلها املجموعة االقت�صادية ..وبني الرباغماتية والنزعة ال�سلطوية الإدارية التي
م ّثلها �أبو الراغب نف�سه؛ �أدى �إىل ما يلي:
 -1فو�ضى اقت�صادية يف �سوق م�ضطربة غري خا�ضعة لل�سيطرة يف �أي م�ستوى،
ومنو بال تنمية وبال عدالة ،و�ضياع يف الت�صور ناجم عن غياب اخلطة والإميان
العقائدي ب�آليات ال�سوق احلرةّ ،
بغ�ض النظر عن املعطيات االجتماعية  -ال�سيا�سية
املحلية ،وموقع الأردن يف �إقليمه ،بل وبنية الأردن نف�سه ،كدولة غري قابلة لال�ستمرار
من دون االئتالف الوطني للع�شائر يف دولة �سيادية.
 -2فو�ضى اجتماعية يف بلد �أ�صبح �سوق ًا ،وي�صمم كل قوانينه و�إجراءاته وفق
م�صالح وكالء ر�أ�س املال الأجنبيّ ،
غا�ض ًا الطرف عن م�صالح الهيئات ال�شعبية،
وامل�صالح االجتماعية ال��ع��ام��ة� ،أي م�صالح املجتمع ب�صفته ً
ك�ل�ا ،وامل�صالح
اال�سرتاتيجية للدولة يف �إطار �إقليمها .ولن تفلح �أي درا�سة يتم �إجرا�ؤها ،اليوم ،يف
اكت�شاف حمددات الفئات االجتماعية الأردنية ،وم�صادر ال�سلطة ،والقرار .وهذه
لي�ست فقط مظهر ًا من مظاهر االنتقال االجتماعي  -ال�سيا�سي ،بل هي واحدة من
�ضروراته.
 -3فو�ضى �سيا�سية :فالربنامج الليربايل الأيديولوجي م�صم ٌم على تهمي�ش
القوى ال�سيا�سية يف البالد� ،سواء تلك "املوالية"� ،أي نخبة احلكم ،املتكونة خالل
العقود الثالثة املا�ضية� ،أو تلك املعار�ضة يف الأح��زاب والهيئات .فالفئة الأوىل
ملجومة وم�شلولة بالتجاهل والتهمي�ش ،وغري قادرة ،بالتايل ،على �إعادة التكيف
مع ح�ضورها الوحيد املمكن ب�صفتها معار�ضة ،بينما الفئة الثانية مل تعد تعرف،
و�سط الفو�ضى" ،كيف" و"�أين" و"متى"؟! وهي ،جراء عجزها عن مت ّثل الربنامج
املعار�ض املمكن -وهو الدفاع عن الدولة الوطنية ،-ا�صطفت وراء الأخوان امل�سلمني
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فل�سطينوي ناجم عن الطابع امل��زدوج للحركة الإ�سالمية
ثقافوي -
يف برنامج
ّ
ّ
الأردنية ،من حيث هي �سلفية تركز على امل�سائل الثقافية كالعادة� ،أو من حيث
هي فل�سطينوية ،تركز� ،سيا�سي ًا ،على امل�سائل املرتبطة مب�صالح فل�سطينوية
معينة (عودة قادة "حما�س"  -املطرودين من البالد العام  ،1999-الت�سهيالت
على اجل�سور ،زيادة التمثيل الفل�سطيني يف الهيئات ال�سيا�سية� ...إلخ)� .إذن� ،أزمة
�سيا�سية �أ�صيلة تتماوج ،كال�صداع ،بني "موالني" مل يعد لهم مكان �إال على مقاعد
املعار�ضة ،و"معار�ضني" مل يعد لهم مع�سكر� ،سوى مع�سكر الدولة الوطنية ال�سابقة..
التي �أفنوا حياتهم يف معار�ضتها!!
 -4فو�ضى ثقافية – �أخالقية ،هي نتيجة حتمية للأزمة االقت�صادية  -االجتماعية
 ال�سيا�سية .فقد خ�سر املجتمع الأردين هيمنة قيمه القدمية ،ومل يج ّذر ،بعد ،قيم ًاجديدة .وبات ذلك ينعك�س فو�ضى عارمة يف ال�سلوك ،والتعامالت ،ويف ال�شوارع،
وال�سري ،والنظافة العامة ،بل ويف جممل النظرة �إىل املدينة كف�ضاء جماعي .لقد
متت خ�سارة روح اجلماعة ،وها هم الأف��راد يتقاتلون على الدينار ،والوظيفة،
وال�صفقة ،وال�سبق يف القيادة املجنونة لل�سيارات.

حكومة الفايز

يف العام  2003جرت االنتخابات النيابية يف ظروف ا�ستثنائيةُ ،بعيد العدوان
الأمريكي على العراق ،و�سط ال�شعور العام بال�صدمة جراء احتالل بغداد ،وكون
احلكومة الأردنية كانت ع�ضو ًا (غري مع َلن) يف التحالف �ضد احلليف اال�سرتاتيجي
للأردن .وقد مت ت�صميم الدوائر االنتخابية ،يف ظل قانون ال�صوت الواحد ،بحيث
تكون النتيجة برملان ًا �ضعيف ًا غري م�س َّي�س ،عاجز ًا عن الت�أثري يف القرار.
عندئذ �أن هناك حاجة �إىل حكومة جديدة (ت�شكلت �شتاء )2003
وات�ضح
ٍ
تكون توليف ًا بني رئي�س وزراء مقبول �شعبي ًا وقادر على �إجراء ات�صاالت مع القوى
االجتماعية وال�شعبية ،وبني املجموعة الكمربادورية امل�صممة على امل�ضي مب�شروعها
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االقت�صادي املناوىء للمجتمع والفئات ال�شعبية ،حتى النهاية.
هذه التوليفة مل تت�ضح يف البداية للر�أي العام .وقد �أدت الن�شاطات االجتماعية
الكثيفة لرئي�س ال���وزراء في�صل الفايز ،ولقاءاته العديدة مع القوى ال�سيا�سية
واملثقفني والوجهاء� ...إلخ ،حتت �شعار ج ّذاب هو "�إجناز التنمية ال�سيا�سية"� ،إىل
�إحياء الآمال ال�شعبية با�ستعادة امل�شروع الدميقراطي الأردين ،مرة �أخرى.
�إال �أنه �سرعان ما تبني �أن ن�شاطات الرئي�س هي حملة عالقات عامة م�ص َّممة
انتهت �إىل ال �شيء ،بالإعالن ،ر�سمي ًا� ،أن مهمة احلكومة ،يف ت�شكيلها الثاين (�شتاء
 )2004مل تعد "التنمية ال�سيا�سية" ،و�إمنا "التنمية الإدارية".
وقد �أدى ذلك �إىل الإ�ضرار بهيبة حكومة الفايز و�صدقيتها ،بينما تبني �أن التيار
الكمربادوري ،يف هذه احلكومة ،كان قوي ًا جد ًا ،ووا�صل ،من دون ح�سابات اجتماعية
م�شروع ُه لالندماج التبعي يف العوملة الر�أ�سمالية يف �ضوء مبد�أ �أولوية
�أو �سيا�سية،
َ
الأعمال ورجال الأعمال.
و�إىل جانب هذا التيار الكمربادوري ،برز تيار �أمني يقوده وزير الداخلية ،املهند�س
�سمري احلبا�شنة .وبد�أ يخو�ض معرك ًة لي�س لها �أ�س�س حملية� ،ضد النقابات املهنية
والقوى امل�ضادة للتطبيع مع �إ�سرائيل ،وال�شخ�صيات امل�ؤيدة للمقاومة العراقية،
وا�ستخدام القوة واملادة ( 195عقوبات) ،لتدجني املعار�ضة ومنعها من التعبري.
وقد ت�ساوقت هذه احلملة ،كما هو معروف ،مع التطورات على ال�ساحة الفل�سطينية
نحو �إحياء ن�سخة �شارونية من �صفقة �أو�سلو ،ما اقت�ضى التال�ؤم مع تلك التطورات،
بالهجوم على الإ�سالميني ،ومنع التعبريات امل�ضادة للتطبيع ،ويف الوقت نف�سه،
�إعادة ت�سخني العالقات الأردنية  -الإ�سرائيلية.
وعلى الرغم من قرار قاطع للربملان الأردين ،وعلى ال�ض ّد من امل�شاعر ال�شعبية،
وت�ض ُّرر م�صالح الأردن من االنتخابات التي �أجراها املحتلون الأمريكيون يف العراق،
فقد جرى الدعم ال�سيا�سي واللوج�ستي والإعالمي لهذه االنتخابات ،على نطاق
وا�سع.
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لكن ،حاولت حكومة في�صل الفايز� ،أن تتفاهم ،من خالل م�ساومات فردية ،مع
�أع�ضاء املجل�س النيابي ،مث ًال ،لتمرير موازنة .2004

مفارقات امليزانية

وكان معروف ًا �أن املوازنة العامة ل�سنة � 2004سوف تفوز بثقة املجل�س النيابي..
فاجتاهات الت�صويت الربملانية حمكومة مبعطيات واعتبارات من ال�صعب جتاوزها
حتى �إ�شعار �آخر.
غري �أن ذلك �شيء ،وعدم الإ�صغاء العميق للخطاب النيابي يف ال�ش�أن االقت�صادي
 االجتماعي �شيء �آخر .فهذا اخلطاب كان �أكرث من �أن يو�صف باالنتقادي ..لقدجاء خطاب ًا رف�ضوي ًا لل�سيا�سة االقت�صادية  -االجتماعية الر�سمية.
هذا ،مع املوافقة الكاملة على املالحظة القائلة �إنه لو كانت اجلل�سات �سرية �أو
غري مغطاة �إعالمي ًا ،لكان بالإمكان اخت�صار الكثري من املداخالت ال�ساخنة .غري
�أن لهذه الظاهرة وجه ًا �آخ��ر ،رمبا كان من املفيد مالحظته �أي�ض ًا� :إن اخلطاب
الربملاين العلني يعك�س -ويجيب عن -تطلعات الر�أي العام .وهو يهدف ،بالتايل،
�إىل ح�صد ال�شعبية .وم���ؤ ّدى ذلك ،يف النهاية� ،أن الإ�صغاء للمداخالت النيابية
ال�ساخنة مي ّثل �إ�صغاء ل�صياغات "مهذبة" للخطاب املهيمن �شعبي ًا.
اال�ستنتاج املنطقي� ،إذن ،هو �أن احلكومة التي و�ضعت املوافقة النيابية على املوازنة
العامة ل�سنة  ،2004يف جيبها ،كان عليها �أن تقلق بالفعل ،لأن ال�شعب الأردين لي�س
را�ضي ًا باملرة .لأن �أحد ًا -با�ستثناء الأقلية امل�ستفيدة-مل يعد يثق مبديري االقت�صاد
الوطني و�سيا�ساتهم "الت�صحيحية" .فاخلم�س ع�شرة �سنة التي م ّرت من التجربة،
كانت �أكرث من كافية للتيقن ب�أن الأمور ت�سري يف االجتاه اخلاطىء .و�أ�صبح التعلل
بالأحداث الدولية والإقليمية ،مم ًال� .إذ بدا �أنه يعك�س ،فقط ،انعدام التخطيط
اال�سرتاتيجي الوطني ،وا�ستمرار االنك�شاف الكامل ،وتعمقه� ،أم��ام امل���ؤث��رات
اخلارجية.
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وميكن ،هنا ،تلخي�ص الفجوات الأ�سا�سية التي يراها املواطن الأردين ،وال
يفهمها ،وما تزال تغ ّربه ،كلي ًا ،عن ال�سيا�سات الر�سمية:
 -1ال�سري� ،سيا�سي ًا ،وراء الأمريكيني يف كل الق�ضايا الإقليمية والدولية؛ لكن
ه�ؤالء ال ي�أخذون م�شاكل الأردن االقت�صادية  -االجتماعية املتنامية ،م� َ
أخذ اجل ّد،
وال يقدمون له ،اقت�صادي ًا ،ما يوازي ما يقدمه لهم �سيا�سي ًا .وهذا ما يجعل املواطن
الأردين يعاين من �ضربتني يف الر�أ�س .فال ال�سيا�سة الر�سمية تعبرّ عن ر�ؤاه وم�شاعره،
وال هي ت�ضمن له م�صاحله.
 -2املقارنة احل�سية بني الت�ضحيات املعي�شية التي يقدمها املواطنون -وهي
ت�ضحيات متفاقمة وال يظهر �أنها �ستنتهي يف �أفق منظور -وبني منط احلياة املرتف
للأقلية البورجوازية واملتنفذة .وقد تك�شف هذه املقارن ُة الفجو َة غري املفهومة بني
حت�سن االقت�صاد الكلي -الذي تذهب مداخيله للأقلية -وتراجع االقت�صاد اجلزئي،
حيث يدفع الفقرا ُء الثمنَ .
 -3املقارنة بني قدرة احلكومات على اقتطاع خم�ص�صات املوازنة العامة القليلة
املوجهة لدعم ال�سلع واخلدمات الأ�سا�سية ،وبني عجزها عن �ضبط التبذير احلكومي
وغري ال�ضروري و�سيا�سي الطابع يف نفقات البريوقراطية واملتنفذين.
 -4الغمو�ض الذي يكتنف م�شروعات اقت�صادية كربى يف قطاعات خمتلفة ،ما
يثري الأ�سئلة وال�شبهات.
***
ربر لالعرتا�ض على "اخل�صخ�صة" لو كانت �إجرا ًء فني ًا ،هنا �أو
مل يكن من م ّ
هناك ،يف مرافق القطاع العام الإنتاجية �أو املنجمية �أو اخلدمية� .إال �أن ما حدث
كان ي�ؤكد �أن "اخل�صخ�صة" �أ�صبحت عقيدة �شاملة ر�سمية للدولة ...و�أن االجتاه
العام هو خ�صخ�صة "كل �شيء" ،بحيث بات ممكن ًا الو�صول �إىل و�ضع يكون فيه
ال�شعب الأردين خا�ضع ًا ،مئة باملئة ،لـ"حرية" ال�سوق التي ت�ضبطها ،فقط ،م�صا ِل ُح
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رجال الأعمال الأجانب ووكالئهم املحليني .واملطلوب من املواطن الأردين ،يف �ضوء
ذلك ،مواجهة ماكنة ال�سوق القا�سية املدمرة يف حت�صيل ُق ْوته و�سكنه وطبابته
وتعليم �أبنائه واحل�صول على وظيفة.
ولقد كابدت –وما تزال -امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة يف ال�صناعة والتجارة
والزراعة -على وجه اخل�صو�ص -من مناف�سة غري عادلة مع الر�أ�سمال الكمربادوري
الكبري .وبالنتيجة ،ف�إن اال�ستثمارات الفردية (ابتداء من املزارع وامل�صانع ،وانتهاء
بال�صيدليات والدكاكني ومكاتب املحامني واملهند�سني الأف��راد� )...سوف ت�صبح
من املا�ضي .وها هو الرتكيب االقت�صادي  -االجتماعي يف البالد ،يتحول ،بوترية
مت�سارعة� ،إىل طبقتني :الأقلية الكمربادورية ومعها فئة من املديرين واخلرباء..
والأغلبية ال�شعبية املفقرة التي تعر�ض ب�ضاعتها من العمل امل�أجور يف ظروف ال�سوق،
ومن دون حماية حكومية �أو نقابية .و�سيكون يف �صفوف هذه الأقلية -بال�ضرورة-
جي�ش من العاطلني عن العمل .فمن دون جي�ش العاطلني هذا ،لن يكون بالإمكان
تقدمي عمالة حملية رخي�صة ومطيعة؛ عداك عن �أن ع�شرات الآالف من الأيدي
العاملة لن يكون ب�إمكانها -بعد -احل�صول على �إعادة الت�أهيل املهني والنف�سي،
للح�صول على وظيفة يف امل�ؤ�س�سات اخلا�صة اجلديدة.
واحلل الوحيد الذي اقرتحته ال�سيا�سة االقت�صادية  -االجتماعية الر�سمية ،لغاية
الآن ،هو مكافحة الفقر بالإح�سان� ،أو بال�سعي �إىل تقدمي العون لإعادة ت�أهيل �أق�سام
من قوة العمل.
كل ذلك مقابل ماذا؟ مقابل ت�شجيع اال�ستثمارات التي ال يوجد حد للت�سهيالت
الإداري����ة وال�ضريبية واجلمركية املقدمة لها .وم��ن امل��ع��روف �أن ح�صيلة هذه
اال�ستثمارات يتم ّ
�ضخها �إىل اخل��ارج ،وهي ال تدخل يف عملية تراكم ر�أ�سمايل
داخلي .ولن يكون لها ،بالتايل ،الدور املعهود لال�ستثمارات الوطنية يف الرتاكم
الر�أ�سمايل الوطني.
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***
وكان من الوا�ضح �أن م�شكلة املديونية العامة� ،ستظل مع ّلقة من دون ح ّل ،و�سوف
تت�ضخم بالأرقام املطلقة ،ويزداد عبء خدمتها يف املوازنة العامة للدولة ،بحيث
تزيد عن �صايف امل�ساعدات اخلارجية .واملح�صلة �أن الأموال اخلارجة �ستكون �أكرب
من الأموال الداخلة �إىل البلد .و�سيتفاقم هذا الو�ضع اعتبار ًا من العام  ،2007حني
تنتهي اتفاقات اجلدولة ،وتت�ضخم ح�صة عبء املديونية من الأق�ساط والفوائد
يف املوازنة العامة .الأمر الذي �ستتم معاجلته باملزيد من ال�ضرائب غري املبا�شرة
َ
املقتطعة من الأغلبية ال�شعبية ،وباملزيد من ت�سريع خطى اخل�صخ�صة
واملبا�شرة
ال�شاملة ،بحيث ت�صبح املوازنة العامة للدولة تدور يف �أربعة بنود :الرواتب ،خدمة
املديونية ،متويل الإنفاق الرتيف لقمة البريوقراطية ،م�شاريع ر�أ�سمالية مل�صلحة
امل�ستثمرين ،مبا يف ذلك خطط �إع��ادة الت�أهيل وزي��ادة الإنتاجية ،لت�أمني عمالة
مد ّربة ب�أجور رخي�صة لال�ستثمارات الأجنبية .وهذه الأخ�يرة ،ت�ستهلك -و�سوف
ت�ستهلك -عوائد اخل�صخ�صة .وهي التي كان من املنتظر ا�ستخدامها -بالأ�سا�س-
ملعاجلة املديونية العامة.

شكوك في أداء الفريق االقتصادي

لي�س لدى ال�سيا�سة االقت�صادية  -االجتماعية الر�سمية ،ما تقدمه� ،إذن ،للأغلبية
ال�شعبية .فهي م�ؤ�س�سة� ،أ�ص ًال ،على خدمة "اال�ستثمارات" الأجنبية وتابعتها املحلية
على ح�ساب املجتمع والدولة .وهو ما �أعطى ال�شرعية للخطاب الرف�ضوي ال�شعبي
�إزاءه��ا ،وال��ذي عبرّ العديد من النواب عن بع�ض �أوجهه يف مداخالتهم �إر�ضاء
لقواعدهم (مناق�شات املوازنة )2004؛ يف حني �أن الربملان ك ّله كان مر ّكب ًا� ،سيا�سي ًا،
بحيث مينح ثقته لل�سيا�سات احلكومية ..وهي املقررة� ،أ�ص ًال ،من خالل الأقلية،
وعلى ال�ض ّد من �إرادة ال�شعب الأردين وم�صاحله.
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وهنا ،جتدر الإ�شارة �إىل ال�شكوك التي �أبداها املع ّلق االقت�صادي الأردين ،فهد
الفانك ،حول ن�سبة النمو التي اقرتحتها احلكومة ل�سنة  ،2003والبالغة -ح�سب
االدعاء احلكومي 3 -باملئة .يف حني اقرتح الفانك �أن ن�سبة النمو احلقيقية لذلك
العام ،تدور حول ال�صفر!
ويبدد الفانك ،االدع��اء احلكومي الأخري ب�أن الظروف الإقليمية �ضغطت على
االقت�صاد الأردين �سنة  .2003فاحلقيقة هي �أن الأردن ح�صل ،خالل تلك ال�سنة
بالذات ،على موارد مالية من امل�ساعدات (مبا فيها النفطية) واملنح والقرو�ض،
�أكرث من ال�سنوات ال�سابقة ،ف�أين هي امل�شكلة �إذن؟
امل�شكلة -ح�سب الفانك -تكمن يف �إدارة االقت�صاد الوطني وتوجهاته ،وخ�صو�ص ًا
الهدر احلا�صل يف "منطقة العقبة االقت�صادية اخلا�صة" و"برنامج التحول
االقت�صادي واالجتماعي".
ور�أي الفانك جدير بالت�أييد؛ فالفايز مل يكن م�س�ؤو ًال عن هذا الإخفاق ..ولكن
"الفريق االقت�صادي" يف حكومته ،كان هو امل�س�ؤول ،بالطبع ،عن الف�شل االقت�صادي
املزمن يف البالد ..فهذا الفريق هو نف�سه الذي ر�سم وقرر ونفذ ال�سيا�سة االقت�صادية
من �سنة  ،2000وكان من امل�ؤ�سف �أن الفايز قد و�ضع ثقله ال�شخ�صي وال�سيا�سي وراء
هذا الفريق و�إدارته وتوجهاته االقت�صادية الكارثية.
مل يخ�ضع ما ي�س ّمى "برنامج التحول االقت�صادي واالجتماعي" لأي متحي�ص ج ّدي،
ومل يتم عر�ضه على الر�أي العام �إال من منظور "الت�سويق"! ومل يقرر الأردنيون �إذا
ما كانوا يريدون (�أو �أنهم بحاجة �إىل) هذا الربنامج ،ومل يقرر اخلرباء الوطنيون
م�ضمونه ،ومل يناق�شه الربملان ،ومل ُت�س�أل فيه الأحزاب وهيئات املجتمع املدين� ،أو
حتى -نا�شطو املحافظات! وبكلمة ،ف�إن هذا الربنامج الغام�ض الذي ا�ستهلكوي�ستهلك مئات املاليني ،كان م�شروع رجل واحد هو وزير التخطيط� ،آنذاك ،با�سم
عو�ض اهلل ،والذي كانت وزارته ت�ش ّكل حكومة داخل احلكومة ،بينما �شكلت موازنة
برناجمه للتحول االقت�صادي واالجتماعي ،موازن ًة رديفة ملوازنة الدولة! وهذه �صيغة
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تفكيكية للحكومة� ،أهملها النقا�ش الربملاين ،الذي كان حازم ًا يف مناق�شة مو�ضوعات
�أخرى ،كمو�ضوع "املجل�س الأعلى للإعالم" .وكان حري ًا �أن ي�أتي الأمر معكو�س ًا،
فاملطلوب هو ت�أكيد ح�ضور الدولة يف املجاالت االقت�صادية واالجتماعية ،مقابل
تخفي�ض ح�ضورها يف املجاالت ال�سيا�سية والإعالمية والثقافية.
كان مثري ًا لالنتباه ما يجري ،لأن ال�سيا�سة الر�سمية القائمة تت�ضمن ،يف الآن
نف�سه ،خ�صخ�صة االقت�صاد واملجتمع ،وت�أميم ال�سيا�سة والإعالم والثقافة .حيث
من املالحظ �أن��ه ،بينما يتم �إخ�ضاع كل ممتلكات الدولة وم�ؤ�س�ساتها الإنتاجية
وخدماتها ،ي�صار �إىل �إن�شاء وزارة للتنمية ال�سيا�سية! �أي ،باخت�صار ،ت�أميم احلياة
ال�سيا�سية الأردنية ،و�إخ�ضاعها �إىل وزارة مركزية!!
***
نهج اخل�صخ�صة ال�شاملة ،وتدفيع املواطنني �أكالف
عندما توا�صل احلكوماتَ ،
�سيا�ساتها ،وتق ّر زيادات منتظمة يف �أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية واخلدمات وم�ستوى
املعي�شة ككل ،ثم تخفق يف حتقيق النمو �أو خلق الوظائف للعاطلني �أو خلق فر�ص
ا�ستثمارية للفئات الو�سطى ..عندها ،ال بد �أن يكون هناك ح�ساب ..ومراجعة
�شاملة.
وقبل ذلك وبعده ،كان يفرت�ض �أن تتوقف جه ٌة ما �أمام هذا ال�س�ؤال� :أية دميقراطية
هذه التي يتحكم بها وزير واحد بحوايل 20باملئة من املوارد املالية للدولة ..من دون
ح�سيب �أو رقيب �أو نقا�ش؟!

سـ ّرية!!
خطة ِ

حني ن�شرت �صحيفة "العرب اليوم" (� 27أيلول  )2004الن�ص الكامل للخطة
احلكومية ال�سر ّية اخلا�صة ب�إ�صالح القطاع العام ،كانت بذلك حتقق �سبق ًا �صحافي ًا
مثري ًا!
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و�ش ّكل هذا ال�سبق ال�صحايف ،يف حد ذاته ،مفارقة �سيا�سية .فمن البديهي �أن
ومر�سلة
تكون خطة حكومية لإ�صالح القطاع العام ،علنية ،ومتاحة على الإنرتنتَ ،
�إىل النواب والأح��زاب ور�ؤ�ساء احلكومات ال�سابقني و�أهل ال��ر�أي واالخت�صا�ص..
وال�صحافة .وهذا �أ�ضعف الإميان ،فالأَوىل طرح اخلطة على م�ؤمتر وطني للحوار،
�أو حتى "خلوة" يف البحر امليت!!
�إ ّال �أن وا�ضعي "اخلطة" �أرادوها تعبري ًا �صافي ًا عن ر�ؤية �أق ّلو ّية فوقية ،تعف عن
معاف�سة الب�شر "املتخ ّلفني" ،وت�سعى �إىل �أن تفر�ض ذاتها بقوة "الإدارة" التي ترمي
"اخلطة" �إىل تفكيكها .فهي تريد �أن ت�ستخدم قوة الدولة يف تفكيك الدولة!
ولأن اخلطب َج َل ٌل ،واملراد خطري ،حجبت احلكوم ُة" ،اخلط َة" عن الر�أي العام،
و�أحاطتها بال�سرية املطلقة� ،إىل �أن تتدبر �أمر متريرها وفر�ضها.
ملاذا ال�سرية؟
الإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،يدركها قارىء "اخلطة" منذ الوهلة الأوىل ،فهي ت�ش ّكل
�صدمة مروعة للوعي الد�ستوري وال�سيا�سي واالجتماعي الأردين ،ما تطلب ،حتم ًا،
التكتم عليها ،حتى يرى اهلل �أمر ًا كان مفعو ًال!
تتجاوز "اخلطة" كل التحليالت املت�شائمة حول امل�شروع احلكومي خل�صخ�صة
الإدارة (بعد خ�صخ�صة االقت�صاد)� ،إىل ما هو �أعظم بكثري .فـ"اخلطة" التي
تنطلق من اعتبار القطاع العام "املعرقل الرئي�س" لنه�ضة البلد ،ت�سعى �إىل و�أد
جهاز الدولة "القدمي" ،واخلال�ص منه ،نهائي ًا ،كواقع د�ستوري وواقع �سيا�سي وواقع
اجتماعي ،وكجهاز ..وعمليات ..وموظفني! وبعدها ،لن يكون الأردن كما كان ،بل
كما تريده الأقلية الكمربادورية :منطقة "حرة" من كل قيد وطني �أو د�ستوري �أو
اجتماعي.
وتقوم "اخلطة" على ثالثة حماور رئي�سة مت�شابكة مع ًا:
 -1تفوي�ض �صالحيات جمل�س ال���وزراء وال���وزارات �إىل جل��ان خا�صة� ،إداري��ة
ومالية ،يف �إطار �شامل من الالمركزية.
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احلكومي ،وتغيري بنيته االجتماعية-ال�سيا�سية جذري ًا على
 -2تقلي�ص اجلهاز
ّ
�أ�سا�س ا�ستبدال "اخلرباء" باملوظفني التقليديني.
 -3الرتكيز على "النتائج" ،ولي�س على املبادىء والآليات وال�ضرورات االجتماعية
وال�سيا�سية.
"النتائج"..؟ ولكن مل�صلحة من؟
وتهدف "اخلطة" �إىل التو�صل �إىل حكومة مهنية �صافية من كل املتعلقات
"القدمية" التي ال تخدم مبا�شر ًة ،م�صالح الكمربادور ،و�إطالق يده ،من دون �أي
قيد ،يف �صياغة البلد على مثاله.
ويذ ّكر هذا امل�سعى ب�صورة احلكومة البورجوازية ،كما و�صفها كارل مارك�س،
ب�صفتها "جلنة لإدارة م�صالح البورجوازيني" ال غري .لكن هذه ال�صورة النظرية
�صاف يف � ّأي بلد ر�أ�سمايل .وهنا ،ف�إن "اخلطة"
النقدية مل تتحقق� ،أبد ًا ،يف �أمنوذج ٍ
ت�ؤكد ب�أنه �سوف يتم بناء هذا الأمنوذج النظري -لي�س يف بريطانيا �أو فرن�سا �أو حتى
الواليات املتحدة -بل ..يف الأردن!
فبد ًال عن احلكومة -امل�س�ؤولة جماعي ًا �أمام الربملان ،واملقيدة د�ستوري ًا وقانوني ًا-
�ستكون هنالك ،بنتيجة "اخلطة"" ،جلنة مالية" و"جلنة �إدارية" تتحكمان باملالية
العامة والإدارة!
وبد ًال من التكوين االجتماعي ال�سيا�سي "التقليدي" للحكومة وجهازها ون�شاطها،
منبت ال�صلة" من "اخلرباء"!
�سيكون هناك "تكوين ّ
وب��د ًال من املوظف الأردين التقليدي -اب��ن ال��دول��ة� -سيكون لدينا فريق من
الأيديولوجيني الليرباليني املعادين للدولة!
وب��د ًال من القيود التي يفر�ضها جهاز الدولة "القدمي" جزئي ًا ،على انفالت
ال��ك��م�برادور يف ال��ب�لاد وال��ع��ب��اد� ،ستكون ه��ن��اك �إدارة "جريئة" تتفهم حاجة
الكمربادوريني �إىل "احلرية املطلقة" .وبالنتيجة ،يفقد جها ُز الدولة ح�سا�سيته
التقليدية �إزاء ال�سيادة الوطنية وم�صالح املجتمع ،و"يركز على النتائج"!! وك�أنه
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�شركة ه ّمها حتقيق الأرباح! َف ِل َمنْ ؟

تطوير اإلدارة!..

من امل�ؤكد �أن ق�ضية تطوير الإدارة الأردنية ،غري مطروحة مو�ضوعي ًا؛ فجهاز
الدولة الأردنية ،كف�ؤ وفعال ،وهو الأف�ضل يف املنطقة من حيث الأداء وال�صدقية
والنزاهة .و�إىل ذلك ،فهو لي�س مت�ضخم ًا -مثلما ي�شاع ..-و�إذا كان "مثق ًال" بعدد
�أكرب مما هو مطلوب من املوظفني ،فلذلك �ضرورة اجتماعية � -سيا�سية .ثم �أن
بني ه�ؤالء املوظفني ،كثافة من اخلربات والكفاءات والقيادات املتح ّدرة من الفئات
ال�شعب ّية ،واملرتبطة بالدولة ،وبالبلد.
وقد يكون هناك بطالة مق ّنعة هنا �أو هناك� ،أو ف�ساد� ،أو �ضعف مهني يف هذا
املجال �أو ذاك ،لكن القطاع العام -ككل -لي�س م�شكلة� ..إ ّال بالن�سبة للكمربادور
الذي يريد "التحرر" من كل القيود الد�ستورية والقانونية والإجرائية ،لتعظيم
ثرواته ودوره ال�سيا�سي� ،إىل �أبعد مدى ممكن ،يف �سياق م�شروع توطيد �أركان نخبة
حاكمة جديدة ،تعيد ترتيب الدولة الأردنية يف هيكل امل�شروع الأمريكي لـ"ال�شرق
الأو�سط الكبري" ،مبا يف ذلك �إيجاد الأ�س�س الدائمة لالنتقال من "الوطن البديل"
�إىل "الدولة البديلة".
***
هل �ضاق وا�ضعو "خطة" �إ�صالح القطاع العام (�أواخر  ،)2004ذرع ًا بالد�ستور..
والقيود والو�سائل القانونية� ،أم �أنهم مل ينتبهوا �أ�سا�س ًا �إىل �أن "اخلطة" كانت
تتعار�ض مع الد�ستور الأردين ،ن�ص ًا وروح ًا؟ �إن ال�صالحيات املناطة مبجل�س الوزراء
والوزراء ،يف الد�ستور الأردين ،هي تعبري عن الوالية العامة للحكومة ،وهي ،بالتايل،
�صالحيات د�ستورية ال ميكن تفوي�ضها �أو التخفف منها �أو �إعفاء رئي�س املجل�س �أو
�أع�ضائه من امل�س�ؤولية ،الفردية واجلماعية� ،إزاءها.
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كما �أن احلكومة الأردنية حت�صل على الوالية العامة امل�ؤقتة مبوجب ثقة جمل�س
الأمة .فـ"الأمة هي م�صدر ال�سلطات" .وهي تف َّو�ض ،عرب نوابها و�أعيانها ،ال�سلط َة
التنفيذية� ،إىل جمل�س وزراء م�س�ؤول -جماعي ًا� -أمام الربملان.
وبناء عليه ،ال ي�ستطيع جمل�س ال��وزراء ،تفوي�ض �صالحياته -املقيدة د�ستوري ًا
وقانوني ًا� -إىل جلان فنية �أو �إىل � ٍّأي كان .فهذه ال�صالحيات لي�ست ملك ًا ملجل�س
الوزراء ،بل هي ملك للأمة ،التي تف ّو�ضها -م�ؤقت ًا -للحكومة القائمة احلا�صلة على
الثقة النيابية.
يجي �صالحيات �أُعطيت له �أمان ًة موقوتة ،وخا�ضعة
وال ي�ستطيع من ال ميلك� ،أن َرّ
للح�ساب.
***
الدولة لي�ست "�شركة" ،بل كيان وطني .واحلكومة لي�ست "جمل�س �إدارة" يف
�شركة ،بل هيئة �سيا�سية مفو�ضة -م�ؤقت ًا -من قبل الأمة ،يف �إطار قيود د�ستورية
وقانونية و�سيا�سية.
ولذلك ،لي�ست هناك "نتائج" للن�شاط احلكومي معزولة عن العملية الد�ستورية
�أو القانون �أو الو�سائل �أو امل�س�ؤولية االجتماعية  -ال�سيا�سية.
وقد ُت ِّ
عطل العملي ُة الد�ستورية -البطيئة بطبيعتها� -أو القيو ُد القانونية ،حتقيقَ
"النتائج" يف الن�شاط احلكومي .ولكن الأولوية ،هنا ،هي للد�ستور والقانون ولي�س
لـ"النتائج" ..لأن الأمر يتعلق بدولة ..ال �شركة!
كذلك ،ال يوجد معيار وحيد نهائي (مثل معيار الربحية يف ال�شركات) مي ّكن
من الرتكيز على "نتائج" الن�شاط احلكومي (كما تقرتح اخلطة) ،لأن "النتائج"
ال ميكن تعيينها ،فهي متعددة الأوج��ه -اقت�صادي ًا و�سيا�سي ًا واجتماعي ًا وخدمي ًا
وثقافي ًا -وهي قد ترتاجع يف جمال ا�ستثماري ما بالنظر �إىل �أولوية الثقافة (كما
هو احلال بالن�سبة مل�شروع �إن�شاء كازينو للقمار مث ًال)� ،أو �أولوية املجتمع �أو �أولوية
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ال�سيادة الوطنية� ..إلخ ،وبالتايل ،ال ميكن ،من حيث املبد�أ" ،الرتكيز على النتائج"
احلكومي ،فالو�سائل والأولويات لها الأهمية نف�سها.
بالن�سبة للن�شاط
ّ
�إن تفوي�ض ال�صالحيات �إىل جلان فنية ،و"الرتكيز على النتائج" ّ
بغ�ض النظر
عن الو�سائل والأولويات ،هما �آليتان تنتميان �إىل حقل القطاع اخلا�ص القائم على
مفاهيم الليربالية اجلديدة ،وال تنتميان �إىل حقل القطاع العام .وا�ستخدام هاتني
الآليتني لـ"�إ�صالح القطاع العام" ال يعني �سوى تفكيكه ب�إخ�ضاعه ملعايري من خارجه،
بل من �إطار م�ضا ّد.
�أ ّما تقلي�ص اجلهاز احلكومي وتغيري بنيته االجتماعية  -ال�سيا�سية ،فهما ،يف
احلالة الأردنية (بالإ�ضافة �إىل �أنهما تعبري عن عقلية القطاع اخلا�ص املنتمي �إىل
الليربالية اجلديدة) هدفان �سيا�سيان بامتياز ،يرتبطان با�ستحقاقات ت�صفية
الق�ضية الفل�سطينية.

تفويض الصالحيات

..ول��ك��ن الدكتور فهد الفانك (ال����ر�أي )2004/10/20 ،اعترب �أن تفوي�ض
�صالحيات رئي�س الوزراء والوزراء وجمل�س الوزراء ،جائز د�ستوري ًا ،مبوجب املادة
 45من الد�ستور الأردين .غري �أنه ال ميكن املحاججة باجلواز الد�ستوري لتفوي�ض
فن�صها
هذه ال�صالحيات ،ا�ستناد ًا �إىل هذه املادة� ،أو غريها ،من الد�ستور الأردينّ ،
يقول:
" -1يتوىل جمل�س الوزراء م�س�ؤولية �إدارة جميع �ش�ؤون الدولة الداخلية واخلارجية
با�ستثناء ما قد عهد �أو يعهد به من تلك ال�ش�ؤون مبوجب هذا الد�ستور �أو �أي ت�شريع
�آخر �إىل �أي �شخ�ص �أو هيئة �أخرى.
 -2تعني �صالحيات رئي�س الوزراء والوزراء وجمل�س الوزراء ب�أنظمة ي�ضعها جمل�س
الوزراء وي�ص ّدق عليها امللك".
وهذا الن�ص ال يعني� ،أبد ًا ،تفوي�ض "ال�صالحيات" للآخرين -فهذا يناق�ض املبد�أ
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الد�ستوري نف�سه ،مثلما الحظنا �أعاله -ولكنه يتع ّلق بـ"العهد" �إىل هيئة �أو �شخ�ص
ب���إدارة �ش�أن ما من دون تفوي�ض "�صالحيات" ،لأن هذه "ال�صالحيات" ترتبط،
حكم ًا ،بالتفوي�ض املمنوح من الأم��ة -كما �سلف القول -وكذلك ف�إنها ترتبط،
حتديد ًا باملادة  51من الد�ستور التي تن�ص على ما يلي" :رئي�س الوزراء والوزراء
م�س�ؤولون �أمام جمل�س النواب م�س�ؤولية م�شرتكة عن ال�سيا�سة العامة للدولة ،كما �أن
كل وزير م�س�ؤول �أمام جمل�س النواب عن �أعمال وزارته".
ولذلك ،ف�إن "العهد" بالإدارة ال ي�شتمل على "ال�صالحيات" ،لأنه ،بذلك ،يكون
خارج "امل�س�ؤولية امل�شرتكة" للحكومة ،وامل�س�ؤولية الفردية للوزير .فالعهد ،هنا ،له
طابع ف ّني بحت ،ال ي�شمل احلق يف اتخاذ القرار �أو التن�صل من امل�س�ؤولية �إزاءه.
وتتعزز هذه النتيجة ،بالرتابط مع املواد  49 ،48 ،47من الد�ستور .ون�صو�صها
كالتايل:
"املادة  1--47الوزير م�س�ؤول عن �إدارة جميع ال�ش�ؤون املتعلقة بوزارته ،وعليه �أن
يعر�ض على رئي�س الوزراء �أية م�س�ألة خارجة عن اخت�صا�صه.
 -2يت�صرف رئي�س الوزراء مبا هو �ضمن �صالحياته واخت�صا�صه ،ويحيل الأمور
الأخرى على جمل�س الوزراء التخاذ القرارات ب�ش�أنها".
"املادة  48-يو ّقع رئي�س الوزراء والوزراء قرارات جمل�س الوزراء ( )...وينفذ
هذه القرارات رئي�س الوزراء والوزراء ،ك ٌّل يف حدود اخت�صا�صه".
"املادة � 49-أوامر امللك ال�شفهية �أو اخلطية ال تخلي الوزراء من م�س�ؤوليتهم".
وتو�ضح هذه املواد ،بجالء ،الطابع ال�سيادي للوالية العامة للحكومة ،وهو ما ال
ميكن تفوي�ضه �أو حتا�شي امل�س�ؤولية عنه ،حتى لدى وجود �أوامر �شفهية �أو خطية من
ر�أ�س الدولة .وبالتايل ،فحتى يف حال االفرتا�ض ،جد ًال� ،أن "العهد بالإدارة" هو من
قبيل "تفوي�ض ال�صالحيات" ،ف�إن ذلك ال يخلي احلكومة من م�س�ؤوليتها -امل�شرتكة
والفردية� -إزاء ذلك "العهد" .وامل�س�ؤولية تفرت�ض "ال�صالحيات" ،لأنه من غري
املمكن �أن تكون م�س�ؤو ًال �إ ّال �إذا كنت املفو�ض باتخاذ القرار .وهكذا ،فللحكومة �أن
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تعهد ب�إدارة �ش�أن ما �إىل جلنة �أو �شخ�ص ما يف النطاق الفني فقط ال غري� .أما "خطة
جلان مالية
�إ�صالح القطاع العام" ( ،)2004فهي تقرتح تفوي�ض ال�صالحيات �إىل ٍ
و�إدارية ،حت ّل حم ّل احلكومة يف ممار�سة ال�صالحيات ،من دون �أن تكون م�س�ؤولة
عن قراراتها .وهو ما ي�شكل ن�سف ًا للد�ستور والد�ستورية ،وال ميكن معاجلته بتعديل.
والواقع �أن احلكومة الأردن��ي��ة ،واجهت الإلزامية الد�ستورية ل�سحب ّ
خطتها
لإ�صالح القطاع العام.
***
ال�شعار الرئي�س للمرحلة الثانية من حكومة في�صل الفايز ،ك��ان "�إ�صالح"
و"تطوير" القطاع العام ،و"التنمية الإدارية" التي ا�ستُحدثت للإ�شراف عليها وزارة
جديدة متخ�ص�صة.
وعلى الرغم من التو�ضيحات التي قدمها الفايز ب���أن "التنمية الإدارية" لن
جتور على "التنمية ال�سيا�سية"� ..إال �أنه كان وا�ضح ًا �أن ملف الإ�صالح ال�سيا�سي مت
ت�أجيله مرة �أخرى ،بعد �أن كان مت ت�أجيله ،عدة مرات ،منذ العام  .1989وامل�شكلة
اجلوهرية هي �أن �أح��د ًا مل يعد ي�ص ّدق ،امل�شاريع احلكومية لإع��ادة ترتيب البيت
ال�سيا�سي الأردين� ،أو ي�أخذها على حممل اجل ّد.
لقد جهزت "وزارة التنمية ال�سيا�سية"� ،أوراقها ،ون�ش�أ �سياق وطني للنقا�ش حول
م�ستقبل العملية ال�سيا�سية يف البلدُ ،
وطرحت �آراء و�أفكار وبرامج ،وتبلورت �آليات
وتوقعات .ومل يكن لدى احلكومة �أي تقدير لنتائج و�ضع كل ذلك على ّ
الرف جمدد ًا،
ل�صالح افتتاح "ور�شة �أخرى" حول "الإ�صالح الإداري" .وهي مهمة كانت ظهرت
فج�أة ..ومل يطرحها النقا�ش الوطني ،وال االحتياجات املو�ضوعية ،بل كانت م�شروع ًا
خا�ص ًا �أق َّلوي ًا تبلور يف غرف مغلقة ،ثم فر�ض نف�سه ،بقدرة قادر ،على الأجندة
امللحة للأغلبية
الوطنية ،وك�أنه �أولوية! �إذ ماذا ميكن ت�سمية �إدارة الظهر للمطالب ّ
يف الإ�صالح ال�سيا�سي ،و�إيالء االهتمام الأ�سا�سي ملو�ضوع غري مطروح� ..إال بالن�سبة
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للدوائر الكمربادورية؟
وكان من املتوقع �أن تكون هناك �ضغوط �شديدة متا َر�س على الفايز ،حلمله على
تب ّني ما ُ�س ّمي "م�شروع �إ�صالح القطاع العام" ..ولكن كان م�أمو ًال �أن تكون لديه
العزمية لرف�ض "اخلطة ال�سرية" ،وتبديلها �إىل برامج عمل م�ؤ�س�سية ،تعزز فعالية
القطاع العام ،وال تدمره.

وزارة من دون حيثية

ومل يلبث �أن انفجر ال�صراع بني رئي�س الوزراء "التقليدي" في�صل الفايز ،ووزير
التخطيط ،با�سم عو�ض اهلل ،ما �أدى �إىل ا�ستقالة الأخري ،يف �سياق ال�ضغط لرتحيل
احلكومة.
والكمربادور -قامو�سي ًا -هو الوكيل املحلي مل�صالح جتارية �أجنبية .ولكن ُي�ستخدم
هذا اال�صطالح ،هنا ،مبعنى �أو�سع ،بحيث ي�شتمل على حزمة كاملة من الأفكار التي
تر ّوج لالندماج التبعي ب�آليات العوملة الر�أ�سمالية ،و�إدارة الظهر للقدرات الإنتاجية
والأولويات االجتماعية والثقافة الوطنية .وبالن�سبة �إىل بلد �صغري ك��الأردن ،ف�إن
هذا الأمن��وذج ،يتحول �إىل ا�سرتاتيجية تهمي�ش وطني ،تقوم على ا�ستقدام منح
وم�ساعدات هدفها تو�سيع القاعدة االجتماعية للكمربادور� ،أي حتويل املزيد من
الفعاليات االجتماعية �إىل كمربادوريني ،وبث العقلية الكمربادورية يف املجتمع.
�أ�سا�س الربنامج هو ،بالطبع ،اخل�صخ�صة ال�شاملة ،و�إلغاء دور الدولة االقت�صادي
 االجتماعي ،وحتويلها �إىل جلنة �إدارية � -أمنية تعمل ل�صالح امل�ستثمرين الأجانبووكالئهم املحليني ،وح��رم��ان الإن��ت��اج املحلي واملجتمع من كل �أ�شكال احلماية
ال�سيادية.
يف هذا ال�سياق ،تنفتح �أبواب الف�ساد ،و�أب��واب العالقات مع �إ�سرائيل من دون
�أي ح�ساب للأمن القومي الأردين �أو �صورة الأردن العرب ّية �أو دور الأردن الإقليمي.
وعلى كل حال ،ف�إن الأمن��وذج الكمربادوري يهز�أ بكل الثوابت والقيم وامل�صالح
67

اخلاسرون

اال�سرتاتيجية الوطنية ،ويعر�ض كل �شيء للبيع .وطاملا �أن ب�ضاعتنا الأ�سا�سية
هي "ال�سيا�سة" و"الأمن" ،فال يعود غريب ًا مث ًال الرتويج ل�صورة الأردن الذي
ي�سعى للمنح وامل�ساعدات ،لقاء التوطني� ،أو لقاء التبعية لإ�سرائيل� ،أو دعم العملية
ال�سيا�سية الأمريكية االحتاللية يف العراق� ..أو الرتويج ملكافحة "الرجعية" الأردنية
�ضد الن�ساء!
وما يجب مالحظته ،هنا ،هو �أن "وزارة التخطيط" يف الأردن ،كانت من دون
حيثية �أو مقومات ذاتية؛ فن�شاطاتها هي جمرد اعتداءات على ،و�صالحيات منتزعة
من:
 -1والية وزارة املالية على املالية العامة للدولة ،فيما يت�صل باملنح وامل�ساعدات
والقرو�ض واملديونية التي ال بد من �إخ�ضاعها جميع ًا جلهة واحدة هي وزارة املالية.
 -2والية وزارة ال�صناعة والتجارة.
 -3والي��ة وزارة التنمية االجتماعية ووزارة البلديات ،فيما يت�صل بالرعاية
االجتماعية وتنمية املحافظات� ...إلخ.
 -4والي���ة جمل�س ال����وزراء يف �إدارة العملية االقت�صادية  -االجتماعية -
ال�سيا�سية.
ال�صالحيات املنزوعة
وكان يكفي �أن ت�ستعيد الوزاراتُ املعنية ،وجمل�س الوزراء،
ِ
منها ل�صالح "وزارة التخطيط" حتى ت�صبح هذه ال��وزارة ،بال عمل ،وال �ضرورة
وطنية �أو د�ستورية.
لكن ،بالطبع ،كان لهذه الوزارة �ضرورة كمربادورية .لقد عملت كـ"نقطة رابعة"،
هدفها التخطيط لبناء وتنظيم النخبة الكمربادورية ،وفر�ض ق ّوتها ونظرتها على
االقت�صاد واملجتمع الأردين.
وقد قامت "وزارة التخطيط" بهذا ال��دور قبل با�سم عو�ض اهلل ،بل كان هو
الوريث الذكي للوزيرة ال�سابقة؛ خبرية التنمية العربية الحق ًا يف الأمم املتحدة،
ال�سيدة رميا خلف.
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�إذن ،فالوزار ُة هي التي ت�صنع الرجل ..وال ي�صنع الرج ُل ال��وزار َة .واملطلوب،
�إذن ،طرح ال�س�ؤال الوطني حول �ضرورة وجود "وزارة التخطيط" ،وخ�صو�ص ًا جلهة
قيامها بدور خلية �سلطوية �شمول ّية تفر�ض براجمها على الدولة الأردنية� ،ضارب ًة
عر�ض احلائط بامل�س�ؤولية اجلماعية ملجل�س الوزراء ،وبالنظام الربملاين ،والأ�صول
الد�ستورية.

وزارة الوزارات

"التخطيط" هو �أداة الدولة يف �إدارة دورها االقت�صادي  -االجتماعي ،وهو
يتطلب ،بالطبع ،وجود قطاع عام اقت�صادي قادر على تنفيذ اخلطط وقيادتها.
وه��ذا كله يعود �إىل النظريات اال�شرتاكية �أو "الكنزية" ،ويتناق�ض ،ك ّلي ًا ،مع
اقت�صاد ال�سوق احلر و�أولوية القطاع اخلا�ص واخل�صخ�صة ،التي مت ّثل العقيدة
االقت�صادية الر�سمية للدولة الأردنية الآن .ولذلك ،ف�إن وجود وزارة التخطيط يف
الهيكل احلكومي الأردين� ،أم ٌر يدعو للده�شة النظرية .ولكن هل "وزارة التخطيط"
�ضرورية من الناحية العملية؟
املهمة الرئي�سة لوزارة التخطيط هي متابعة احل�صول على املنح والقرو�ض ،وهذه
ال ت�أتي ب�شطارة وزير �أو بقدراته اخلا�صة ،بل ت�أتي يف �سياقات �سيا�سية دولية معلومة.
وهذه املهمة -بالأ�سا�س -هي من �صلب والية وزارة املالية التي تدير املالية العامة
للدولة ،وينبغي �أن يكون لها �صالحية الإ�شراف على متابعة و�ضبط و�إنفاق املنح
وامل�ساعدات يف �إطار املوازنة العامة للدولة ،مثلما يقت�ضي الر�شد الإداري و�أب�سط
مبادىء املحا�سبة �أن تتوىل جهة واحدة -هي ،هنا ،وزارة املالية� -ضبط ح�سابات
املديونية العامة من حيث احل�صول على القرو�ض ،و�إنفاقها و�سدادها �أو مبادلتها
و�شرائها .وهو ما يتطلب خ�ضوع عائدات اخل�صخ�صة وا�ستعمالها يف �إدارة املديونية
العامة ،لإ�شراف وزارة املالية �أي�ض ًا.
�إن انتزاع �أي من اخت�صا�صات والية وزارة املالية ،ومنحها لوزارة �أخرى ،يقود
69

اخلاسرون

�إىل فو�ضى يف املالية العامة للدولة .ويدرك "وزراء التخطيط" �أن هذه احلقيبة غري
�ضرورية ،و�أن مهمتها الرئي�سة منتزَ عة من مهمات وزارة املالية ،فهل يكفي تربير
احلقيبة بو�ساطة جتميع معطيات الأجهزة احلكومية ،وتوليفها يف "خطة" من دون
ر�ؤية �أو مقومات �أو منطق داخلي ،وال تتعدى كونها رزمة �أوراق ال يقر�ؤها �أحد ،حتى
وزير التخطيط نف�سه؟
كانت وزير التخطيط ال�سابق ،ال�سيدة رميا خلف ،هي �أول من انتبه �إىل هذا
امل���أزق ،فاقرتحت لوزارتها دور ًا داخلي ًا �سيا�سي ًا عن طريق طرح ما �س ّمي وقتها
"حزمة الأمان االجتماعي" ،بحيث ت�شرف الوزارة على �إن�شاء ومتويل "خطة" هي
من �صلب مهمات وزارة التنمية االجتماعية!!
غري �أن الدكتور با�سم عو�ض اهلل� ،أثناء ت�سلمه الوزارة ،كان هو الذي اكت�شف �أن
"وزارة التخطيط" لها اخت�صا�صات متعددة ،وذلك عرب "خطة التحول االقت�صادي
واالجتماعي" ،وهي �شيء غام�ض ،من املحال َف ْه ُم معناه .ف� ُّأي "حت ّول"؟ وب� ّأي اجتاه؟
وملاذا يقرتح ليربا ٌّ
إجراءات تدخلية "اقت�صادي ًا واجتماعي ًا"؟!
يل �
ٍ
غري �أن "اخلطة" عملي ًا ،قامت على انتزاع املزيد من �صالحيات وزارة املالية،
ر�صد لها �أموال
وذلك عن طريق �إن�شاء موازنة موازية للموازنة العامة للدولةُ ،ت َ
خا�صة ،ويتم �إنفاقها على �أ�سا�س برامج تقرتحها و� /أو متولها "وزارة التخطيط".
وجرى تربير تق�سيم املوازنة العامة �إىل اثنتني ،بالقول �إن املوارد املالية ملوازنة
وزارة التخطيط ،ت�أتي من املنح وامل�ساعدات الإ�ضافية ،وك�أن هذه ت�أتي �إىل "وزارة
التخطيط" ،ومن �أجل عيونها ،ولي�س �إىل حكومة اململكة الأردنية الها�شمية.
كذلك جل�أت -وتلج�أ" -وزارة التخطيط" عند اللزوم� ،إىل عائدات اخل�صخ�صة،
لتمويل براجمها ،وك�أن عائدات بيع القطاع العام ،هي �إرث خا�ص للوزارة ،ولي�ست
عائدات غري متكررة خلزينة الدولة ،من املفرو�ض �أن يتم ا�ستخدامها -بالدرجة
الأوىل -ملعاجلة املديونية العامة.
�أما برامج "خطة التحول االقت�صادي واالجتماعي" فال ينتظمها منطق داخلي
70

الالدولة ..استراتيجية الليبرالية اجلديدة في األردن

�أو اجتاه �أو جمال .فهي تبد�أ من متويل حملة �إعالنات تروج لالنتماء الوطني ..وال
تنتهي عند متويل م�ؤمترات �شبابية حول التنمية ال�سيا�سية.
لقد �أ�صبحت برامج "اخلطة" التي حتظى بتمويل حر� ،أداة "وزارة التخطيط"
للتدخل يف كل جماالت عمل الوزارات الأخرى .وهذه الأخرية -التي ينق�صها املال
دائم ًا -ترحب بالتنازل �أم��ام "وزارة التخطيط" للح�صول على التمويل الالزم
مل�شاريع غري ممولة -كلي ًا �أو جزئي ًا -من قبل املوازنة العامة للدولة.
لقد مت تاليف وجود موازنتني منف�صلتني يف قانون املوازنة العامة ل�سنة ،2005
وجرى دمج موازنة التخطيط يف املوازنة العامة .ولكنها ظلت مك�شوفة على وعود
مبنح وم�ساعدات ..تتابعها وزارة التخطيط ..ولي�س وزارة املالية .وظلت "الربامج"
لدى وزارة التخطيط ،ولي�س لدى الوزارات املعنية.
لقد حتولت "وزارة التخطيط" ،يف عهد با�سم عو�ض اهلل� ،إىل حكومة داخل
احلكومة� ،إىل خلية �سلطوية غري منتخبة .وامل�أمول ،وطني ًا� ،أن تعود "الوزارة" �إىل
حجمها ..متهيد ًا لإلغائها كلي ًا.

جتديد احلياة السياسية

يف حلظ ٍة من اجتماع ال�ضغوط الأمريكية والداخلية ،ومتهيد ًا لرتحيل حكومة
وجه امللك عبد اهلل الثاين ،كلم ًة دعا فيها �إىل جتديد احلياة
الفايز بتناق�ضاتهاّ ،
ال�سيا�سية الأردنية انطالق ًا من مبدئني :الأول؛ �أن "التنمية ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية والإداري���ة هي عملية متكاملة" .والثاين�" :أهمية �أن تبد�أ التنمية
ال�سيا�سية من القواعد ال�شعبية �صعود ًا �إىل مراكز �صنع القرار ،ولي�س العك�س".
بالن�سبة للمبد�أ الأول ،فهو را�سخ يف الفكر ال�سيا�سي احلديث -وخ�صو�ص ًا
يف ال��دمي��ق��راط��ي��ات الأوروب���ي���ة ولي�س الأم�يرك��ي��ة� -إذ م��ن غ�ير املمكن حت�سني
امل�شاركة التنموية وم�ستوى احلياة للمجتمعات املحلية ،من دون تعزيز دورها يف
احلياة ال�سيا�سية و�آليات �صنع القرار .فاحلديث يجري هنا حول مبد�أ رئي�س يف
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"الدميقراطية االجتماعية" التي تربط ،ربطا حمكم ًا ،بني احلقوق ال�سيا�سية
واحلقوق االجتماعية يف عملية واح��دة ،يف �إط��ار احلداثة .والتي هي باخت�صار
الإقرار بحق املواطن باتخاذ القرار االقت�صادي واالجتماعي وال�سيا�سي والثقايف.
�إن ال�شعوب هي التي ت�صنع القرار وال�سيا�سات ،و�إن ال�سيا�سة هي ميدان للت�سويات
االجتماعية.
َ
احلفاظ على الدور االقت�صادي االجتماعي
وي�ستلزم هذا املبد�أ ،من دون �شك،
للدولة والقطاع العام ب�صفته الأداة الوطنية لإعادة توزيع الدخل الوطني ،وتعزيز
فر�ص الفئات ال�شعبية للم�شاركة يف العمليتني التنموية وال�سيا�سية مع ًا.
وال�س�ؤال الذي ما يزال مطروح ًا ،هو :هل �سيتم ،من �أجل حتقيق هذا املبد�أ،
كبح جماح مراكز القوى الليربالية الكمربادورية التي ت�سعى �إىل تفكيك �شامل لدور
ُ
الدولة االقت�صادي  -االجتماعي يف البالد ،واعتماد اخل�صخ�صة وحرية ال�سوق
كعقيدة ر�سمية للدولة الأردنية؟
�إن الربط بني التنمية ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية ال ميكن للقطاع اخلا�ص
وهدفه الأ�سا�سي هو الربح -القيام به ،بل يقوم به القطاع العام من خالل التح ّكمبالعملية التنموية على خمتلف الأ�صعدة .فال�سيا�سة ،يف هذه احلالة ،ال تعود ن�شاط ًا
نخبوي ًا لتحقيق م�صالح الأفراد ،ولكن �سياق ًا للتفاهمات بني القوى االجتماعية حول
الأولويات االقت�صادية.
وهذه العملية ت�ستبعد اللربلة االقت�صادية وعقيدة اخل�صخ�صة ،وتدجمهما يف
�إطار م�شروع وطني يلحظ االحتياجات الوطنية واالجتماعية والثقافية.
�أ ّما �أنّ "التنمية ال�سيا�سية تبد�أ من القواعد ال�شعبية" (املبد�أ الثاين) ،فهذه نظرية
حل ّل جدل يف الفكر ال�سيا�سي .وال ت�أخذ بها -حالي ًا� -سوى "اجلماهريية الليبية" .يف
حني �أن الرتاث ال�سيا�سي للدميقراطيات ي�ؤكد �أولوية الأحزاب ال�سيا�سية يف العملية
الدميقراطية .الأحزاب -كما ينبغي �أن تكون -تعبرّ عن قواعد اجتماعية ،وترتبط
مب�صاحلها ور�ؤاها وميولها الثقافية وم�شاعرها.
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�أم���ا �آل��ي��ات �صنع ال��ق��رار ،فهي يف ال�ت�راث ال��دمي��ق��راط��ي ،ملزَ مة بالقواعد
الد�ستورية.
وي�شتمل الد�ستور الأردين ل�سنة  1952على �ضوابط عديدة من �ش�أنها �إحداث
ت��وازن بني ال�سلطات ،والرتكيز ،ب�صفة خا�صة ،على حمورية املجل�س النيابي يف
الت�شريع والرقابة ..وكذلك يف �صنع القرار الوطني من خالل امل�س�ؤولية امل�شرتكة
للحكومة -والفردية للوزراء� -أمام املجل�س النيابي ،وهي م�س�ؤولية خا�ضعة ،كلي ًا،
لرقابة وثقة الربملان ،حيث ين�ص الد�ستور الأردين� ،صراح ًة ،على �أن "�أوامر امللك
ال�شفهية واخلطية ال تعفي الوزراء من م�س�ؤوليتهم".
منذ العام  ،1958جرت عمليتان � َأ�ض ّرتا باملبادىء الدميقراطية يف الد�ستور
الأردين؛ الأوىل �شملت تعديالت د�ستورية ،رمبا كانت تتواءم مع اجتاه العامل العربي
�إىل بناء ال�سلطات الرئا�سية املطلقة؛ والثانية عملية واقعية �أدت� ،شيئ ًا ف�شيئ ًا� ،إىل
تراجع قوة الربملان وح�ضوره ودوره يف ت�شكيل احلكومات �أو الرقابة على �أدائها،
وبالتايل ،على �صنع القرار.
وال�س�ؤال املطروح هنا :هل يتم جتديد الدميقراطية الأردنية عرب �إحياء د�ستور
 ،1952وقانون انتخابات دميقراطي يف�ضي �إىل برملان مك ّون من الأحزاب ،وت�شكيل
احلكومات على �أ�سا�س الكتل الربملانية ،و�ضمان حقّ املعار�ضة ..وكل ما يتوافر يف
دميقراطية نيابية كالتي يف بريطانيا مث ًال� ..أم هل يتم ا�ستلهام جتارب �شعبوية
من �ش�أنها ا�ستبعاد الو�سيط ال�سيا�سي (الأحزاب) بني "القواعد ال�شعبية" ..و�صنع
القرار ال�سيا�سي؟

خيارات التغيير
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ويف �سياق الدعوة �إىل جتديد احلياة ال�سيا�سية الأردنية ،جاءت فكرة الربملانات
الإقليمية� .إن فكرة هذه الربملانات ،يف �إط��ار م�شروع تق�سيم البالد �إىل �أقاليم،
والذي ُك ّلفت ب�إجنازه جلنة ملكية ( ،)2004هي فكرة ممتازة يف حالة �أن انتخابها
�سيكون �إىل جانب انتخاب برملان وطني .ومن دون ذلك ،ف�إن تق�سيم اململكة �إىل
ثالثة �أقاليم ٍّ
لكل منها جمل�س َ
منتخب ،يح ّول الدولة الأردنية �إىل دولة فدرالية
مكونة من ثالثة كيانات �سيا�سية.
لقد تكونت الدولة الأردن��ي��ة ،بالأ�سا�س ،من اجتماع ثالث حمافظات رئي�سة
(ال�شمال والو�سط واجلنوب) على م�شروع �أطلقه الوطنيون الأردنيون ،العام 1920
لبناء "رابطة مدنية ّ
للع�ش ال�صغري" على حد تعبري علي خلقي ال�شرايري.
وقد لعبت الإمارة ،ومن ثم اململكة وم�ؤ�س�ساتها املدنية والع�سكرية ،دور ًا رئي�س ًا
خالل الثمانني عام ًا املا�ضية ،يف درء احل�سا�سيات القدمية ،وت�أ�سي�س �شخ�صية
وطنية �أردنية واحدة .وهناك خ�شية من �أن تق�سيم اململكة �إىل مكوناتها الأوىل قد
تكون له نتائج �سلبية يف �إعادة �إحياء املناطقية واجلهوية .ورمبا كان الأف�ضل اعتماد
فكرة انتخاب برملان خا�ص بكل حمافظة ،ويف الوقت نف�سه احلفاظ على االنتخابات
العامة لربملان وطني.
�إىل ذلك ،هناك اخل�شية والقلق من �أن يتحول "�إقليم الو�سط" -حيث توجد
الكثافة الدميوغرافية ل ّالجئني� -إىل �آلية توطني �سيا�سي ،ومن حتويله �إىل دويلة
يتحقق فيها م�شروع �سيا�سي خطري جد ًا ،بحيث يتم تطبيق نظرية الدكتور عدنان
�أبو عودة يف �إن�شاء فدرالية �أردنية  -فل�سطينية على الأرا�ضي الأردنية.
***
�أما �إذا كان الت�أكيد على الأقاليم لأغرا�ض التنمية االقت�صادية واالجتماعية،
فبالإمكان -ب��ل م��ن ال�����ض��روري -تق�سيم الأق��ال��ي��م ح�سب امل��ط�� ّورات التنموية.
فـ"الأغوار" ،مث ًال� ،إقليم تنموي ،وهو يقع يف ال�شمال والو�سط واجلنوب ،ولكن
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احتياجاته االقت�صادية واالجتماعية مت�شابهة .كذلك ،ف�إن البادية ،وهي تقع �أي�ض ًا
يف ال�شمال والو�سط واجلنوب ،ت�ش ّكل �إقليم ًا تنموي ًا خا�ص ًا.
كذلك ،ف�إن مناطق بني حميدة -مث ًال -ت�شكل �إقليم ًا تنموي ًا خا�ص ًا ،ومثلها جبل
عجلون -ب�إمكاناته ال�سياحية ّ
املعطلة� -إلخ� .أي �أن اعتماد مبد�أ الأقاليم على �أ�س�س
تنموية ،ي�ستبعد التق�سيم الثالثي �إىل �شمال وو�سط وجنوب ،بكل الظالل ال�سيا�سية
لهكذا تق�سيم ،ويرتبط باالحتياجات الفعلية القائمة على �أ�س�س اقت�صادية
واجتماعية� ..إلخ.
***
النظام ال�سيا�سي الأردين �أمام
يف ربيع  ،2005كانت ال�ضغوط اخلارجية ،ت�ضع
َ
ا�ستحقاق التغيري الذي ميكن مواجهته يف خيارين:
اخليار الأول :االنتقال �إىل الدميقراطية ب�صفتها �آلية للتوطني ال�سيا�سي
النهائي لالجئني والنازحني� ،أي يف �سياق الت�سوية الأمريكية-الإ�سرائيلية املطروحة
لتفكيك الق�ضية الفل�سطينية وت�صفيتها .وهو ما يتطلب تفكيك الكيان الوطني
الأردين وت�صفيته حل�ساب �صيغة طوائفية والمركزية يف الأردن.
اخليار الثاين :االنتقال �إىل الدميقراطية ب�صفتها �آلية وطنية-تنموية .وهو ما
يتطلب الإ�سراع يف ما ُ�س ّمي "العودة ال�سيا�سية" لالجئني والنازحني .وهذه �صيغة
واقعية تعرتف للفل�سطينيني يف الأردن بحقوق الإقامة واحلقوق املدنية الأخرى ما
عدا احلقوق ال�سيا�سية التي ينبغي ممار�ستها يف فل�سطني ،من خالل تنظيم م�شاركة
فل�سطينيي ال�شتات (ومنهم فل�سطينيو الأردن) يف االنتخابات الرئا�سية والت�شريعية
الفل�سطينية.
مطروحني مو�ضوعي ًا .اخليار الأول ،الأقوى،
هذان اخلياران هما اللذان كانا
َ
مدعوم من قبل الواليات املتحدة وقوى حملية لها م�صلحة يف �إمتامه؛ بينما اخليار
الثاين ،الأ�ضعف ،هو خيار احلركة الوطنية الأردنية التي تتبلور حتت �شعار "نعم
75

اخلاسرون

للدميقراطية ،ال للتوطني" ،وت�سعى �إىل احلفاظ على الدولة الوطنية الأردنية
ملحة.
وم�ؤ�س�ساتها وهويتها يف �صيغة دميقراطية �أ�صبحت �ضرورة ّ
وهناك ،بالطبع ،اخليار الثالث املما َر�س الالواقعي الذي يحاول ت�أجيل اال�ستحقاق
الدميقراطي ،وااللتفاف على راهنيته ،وا�ستهالك الوقت يف �صيغ م�ؤقتة انتظارية.
لقد كان ا�ستحقاق التغيري ال�سيا�سي مطروح ًا بقوة منذ �صيف العام �- 2003أي
بعيد احلرب الأمريكية اال�ستعمارية على العراق -ومتت اال�ستجابة له جزئي ًا يف
�صيغ ا�ستهالكية جت ّلت يف انتخابات نيابية غري �سيا�سية ،وت�شكيل حكومة في�صل
الفايز ،حتت �شعار "التنمية ال�سيا�سية".
وقد �أطلق الفايز ،كما �أ�شرت �سابق ًا ،حملة عالقات عامة وا�سعة النطاق ،وبد�أت
حكومته ح��وارات ا�ستهلكت عام ًا كام ًال ،وانتهت بالرتاجع عن �شعار "التنمية
ال�سيا�سية" ل�صالح "التنمية الإدارية" .ورافق ذلك ،بالطبع ،تعديل يف الت�شكيلة
الوزارية �أخرج منها العن�صر الإ�صالحي الوحيد (وزير التنمية ال�سيا�سية حممد
داودية) ،و�إطالق الربنامج الأمني داخلي ًا من خالل تغ ّول وزارة الداخلية ،وبرنامج
التقرب من �إ�سرائيل ،والتمادي يف دبلوما�سية مت�أمركة قادها وزير اخلارجية هاين
امللقي.
وقد انتهى ذلك �إىل الت�أزمي املحلي والإقليمي ،والف�شل حني �أعلنت الواليات
املتحدة على ل�سان وزيرة اخلارجية كوندليزا راي�س ،اعرتا�ضها على ال�سيا�ستني
الداخلية واخلارجية للحكومة الأردنية ،و�إحلاحها على �أولوية الإ�صالح ال�سيا�سي.
ويجب ،هنا ،مالحظة �أن �صيغة "التنمية الإدارية" كانت حماولة من البريوقراطية
الأردنية للإجابة عن �س�ؤال التوطني ال�سيا�سي من خالل الإدماج الإداري لالجئني
والنازحني ،بدي ًال عن الإدماج ال�سيا�سي يف �آلية دميقراطية .وقد انتهت هذه الإجابة
�إىل الت�أزم والف�شل.
مع في�صل الفايز ،جرى ا�ستهالك �سنة وخم�سة �أ�شهر من دون التقدم خطوة
واحدة على طريق التغيري ال�سيا�سي .وكانت حكومته مثا ًال على ال�صيغة االنتظارية
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و�إدارة الفراغ .وتلك �صيغة �سلبية و�إدارة ت�أزمي �أكرث منها �إدارة �أزمة.

حكومة بدران

 ...وقد �أ�صبح وا�ضح ًا منذ ا�ستقالة وزير التخطيط با�سم عو�ض اهلل -الذي
مي ّثل عند الأمريكيني عنوان ًا "�إ�صالحي ًا" -من حكومة الفايز ،وف�شل املواجهة مع
النقابات املهنية ،وكذلك ف�شل الدبلوما�سية الأردنية يف القمة العربية باجلزائر
(�آذار  ،)2005وح�صيلة لقاءات امللك عبداهلل يف الواليات املتحدة (ربيع ،)2005
�أن حكومة في�صل الفايز هي قيد الرتحيل .وكانت هناك بدائل عديدة متدا َولة.
ولكن انتهى الأمر �إىل مفاج�أة بتكليف الدكتور عدنان بدران (الأكادميي ،ابن الـ69
َ
ت�شكيل حكومة �إ�صالحية ( 7ني�سان .)2005
عام ًا)
***
واالنطباع الأول� ،إن الأم��ر ال يعدو عن كونه �صيغ ًة �أخ��رى ال�ستهالك الوقت،
فالدكتور بدران كان على م�شارف ال�سبعني حني جرى تكليفه ،وقد جاء �إىل ر�أ�س
احلكومة من خارج احلياة ال�سيا�س ّية .كما �إن املعروف عنه �أنه مل يكن مرتبط ًا
باجتاه �سيا�سي .وحني يقال �إنه "ليربايل" �أو "�إ�صالحي" ،ف�إن ذلك مل يكن ي�شري
وح�سب �إىل �أكادميي لديه
�إىل �أننا �أمام فعالية �إ�صالحية �أو منا�ضل ليربايل ،بل ْ
�أفكار عامة ف�ضفا�ضة من دون �أن تكون لديه �إجابات متبلورة عن الأ�سئلة ال�سيا�سية
املطروحة ،وهذه مفارقة.
املفارقة الثانية هي افتقار الليرباليني �إىل العنا�صر ال�شابة ،بحيث يتم اللجوء
�إىل �إ�صالحي على م�شارف ال�سبعني!
واملفارقة الثالثة هي �أن احلدث الأب��رز يف تاريخ هذا الليربايل ،هو ال�صدام
العنيف الذي ح�صل �أثناء رئا�سته جلامعة الريموك ( )1986مع الطالب .وكانت
نتيجته مقتل بع�ضهم وجرح �آخرين واعتقال الع�شرات من داخل اجلامعة وخارجها،
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وت�أزمي احلياة ال�سيا�سية يف البلد.
و�أحداث الريموك ل�سنة  ،1986هي عنوان ف�شل �إداري كبري ،مثلما هي عنوان
لنزعة ا�ستبدادية و�أمنية ،وقد يكون د.ب��دران �سيىء احلظ بارتباط ا�سمه بتلك
الأحداث .ولكنه يظل ،بحكم رئا�سته للجامعة وقتذاك ،م�س�ؤو ًال .ويظل ف�شله الإداري
يف �إدارة احلوار مع الطالب ومطالبهم ،يالحقه.
ومن امل�ؤكد �أن �أحداث الريموك ل�سنة � ،1986صاغت حياة الرجل الحق ًا .فعلى
الرغم من توزيره مرتني للزراعة والرتبية والتعليم ( )1990-1989فقد ظل الرجل
غائب ًا عن احلياة العامة ،معتكف ًا عن املداخالت يف ال�ش�ؤون العامة ،ومكتفي ًا ب�إدارته
ملهرجان جر�ش ..وجامعة خا�صة مميزة ،رمبا �أنه �أراد من خالل �إدارتها بطريقة
َ
التعوي�ض عن م�أ�ساة الريموك � .1986أو رمبا كانت ليرباليته ال
مرنة وديناميكية،
تظهر �إ ّال يف القطاع اخلا�ص.
على كل حال ،كان الرجل غائب ًا .وقد كرب وهو غائب ..ثم هبط فج�أة من الغياب
الكامل �إىل موقع قيادة الإ�صالح ال�سيا�سي يف الدوار الرابع!!!
***
 ...غري �أن كل ذلك يظل يف الدرجة الثانية -ورمبا الثالثة -من الأهمية .فالنقطة
اجلوهرية يف ترئي�س د.بدران� ،أن هذا الرتئي�س مت بالطرق التقليدية ،ويف �سياق
غري �سيا�سي ،وم�شاورات حم�صورة جد ًا �أو �سرية ..بحيث �أن ت�سميته رئي�س ًا للوزراء،
كانت خارج التوقعات �إطالق ًا ،وعبارة عن مفاج�أة كاملة.
 ...ولقد كان الأم��ل �أن ي�أتي ت�شكيل احلكومة اجلديدة ،الإ�صالحية ،بطريقة
�سيا�سية �إ�صالحية ،يف �سيناريو ب�سيط ،ولكنه يخت�صر  50باملئة من مهمات الإ�صالح
ال�سيا�سي يف الأردن.
وكان ال�سيناريو امل�أمول كالتايل:
 �إعالن ا�ستقالة حكومة في�صل الفايز ،وتكليفها ت�صريف الأعمال.78
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 �إجراء م�شاورات نيابية وحزبية (ت�أخذ مداها) لت�سمية رئي�س للوزراء ،واالتفاقعلى اخلطوط العامة لربنامج احلكومة اجلديدة.
 تكليف الرئي�س الذي ت�س ّميه الأغلبية النيابية ،وانخراطه يف م�شاورات نيابيةوحزبية لت�سمية الوزراء واملنا�صب الأ�سا�سية وبرنامج احلكومة.
 ت�شكيل الوزارة.بو�ساطة �سيناريو كهذا ،كان ميكن -يف �أ�سبوع -قطع �أ�شواط طويلة من الإ�صالح
ال�سيا�سي ،ولكانت البالد ح�صلت على حكومة �إ�صالحية فع ًال ،من حيث �أنها م�ش ّكلة
وفق ًا للآليات الد�ستورية الدميقراطية ،ومن حيث �أنها تعبرّ عن توافق وطني،
ومن حيث �أنها قادرة ،بالتايل ،على �إدارة احلوار الوطني املطلوب لالنتقال �إىل
الدميقراطية.
***
 ...غري �أن طريقة ترئي�س د.ب��دران ،التقليدية جد ًا ،واملفاجئة جد ًا ،مل ت�شكل
فر�صة للتفا�ؤل حول م�ستقبل امل�سار الدميقراطي يف الأردن .واملفاج�أة كانت ،بحد
ذاتها ،تعبري ًا عن تغييب ال�سيا�سة ،وعدم االعرتاف بقواعد اللعبة ال�سيا�سية ،بل
وعدم االعرتاف باحلياة ال�سيا�سية ،وال�سيا�سيني (نواب ًا وحزبيني ومراقبني،)..
فه�ؤالء ،جميع ًا ،كانوا يف حالة ده�شة �أ�شعرتهم ب�أنهم "خارج اللعبة" متام ًا مثل
�سائر املواطنني.
...ولذلك ،ف�إن حكومة د.عدنان ب��دران ،مل تنجح �إ ّال يف ا�ستهالك املزيد من
الوقت الثمني ،من دون حتقيق خطوة واحدة �إىل الأمام.

تشكيلة احلكومة البدرانية

وبعد الرتئي�س املفاجئ للدكتور ب��دران ،ج��اءت الت�شكيلة احلكومية ،مفاج�أة
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"�سوداء" هي �أي�ض ًا:
 فالوزير با�سم عو�ض اهلل ،الذي خرج من حكومة الرئي�س في�صل الفايز ،حتت�ضغوط نيابية وحزبية و�صحافية ،عاد �إىل حكومة د.بدران� ،أقوى من �أي وقت �سابق،
ليقود فريق ًا اقت�صادي ًا "من�سجم ًا" يع ّد للأردن برناجم ًا �إ�صالحي ًا ال يكتفي بتفكيك
الدور االقت�صادي-االجتماعي للدولة ،بل يريد تفكيك البنية االجتماعية الأردنية
نف�سها ،و�إع��ادة تركيبها بحيث ته ّم�ش القواعد االجتماعية-ال�سيا�سية التقليدية
للدولة الأردنية (مثلما فعل برمير مع العرب ال�س ّنة يف العراق) مل�صلحة ائتالف
من نخب رجال الأعمال الكمربادوريني واملنظمات غري احلكومية (ذات التمويل
الأجنبي) و"الن�ساء" ،بدعم من الأخوان امل�سلمني الذين تورطوا ،كلي ًا ،يف تفاهم
ا�سرتاتيجي مع اال�ستعمار الأمريكي ..حول التوطني ال�سيا�سي لالجئني والنازحني
يف الأردن.
 وبا�سم عو�ض اهلل هو الرئي�س الفعلي للحكومة البدرانية .وهو الذي �ش ّكلها،بالتعاون مع حليفه وزير البالط ،يف حينه ،مروان املع�شر ،وبكلمة ميكن القول �إن
الفريق "الليربايل" الكمربادوري قد تو�صل �إىل اال�ستيالء الكامل على ال�سلطة
التنفيذية ،ب�صالحيات تنفيذ م�شروع الإ�صالح الأمريكي ،متحالف ًا ،هذه املرة ،مع
الأخوان امل�سلمني.
 وبا�سم عو�ض اهلل كان قد ا�ستفاد من فرتة خروجه من وزارة الفايز ،لرتتيبحملة �إعالمية �شعواء على الأردن ،وعلى امللك عبداهلل ،يف ال�صحافة الأمريكية .بل
�إن جملة "نيوزويك" (الأ�سبوع الثالث من �آذار  )2005قد هاجمت امللك عبداهلل
ب�أنه غري جا ّد يف الإ�صالح ل�سببني؛ الأول� :إخ��راج با�سم عو�ض اهلل من ال��وزارة.
والثاين" :م�شروع قانون النقابات املهنية ،"..ما يدعو للجزم ب���أن التفاهم بني
"عو�ض اهلل" و"الأخوان امل�سلمني" ،كان قد مت ،مبا�شر ًة� ،أو بو�ساطة الأمريكيني
م�سبق ًا ،يف �سياق ا�سرتاتيجي هدفه �إجناز التوطني ال�سيا�سي لالجئني والنازحني
يف الأردن ،على �أ�سا�س حتويل البلد كله �إىل وطن بديل و"منطقة حرة" دميوغرافي ًا
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واقت�صادي ًا.
 والقراءة املدققة للهجمات ال�شر�سة على "املحافظني" الأردنيني يف ال�صحافةالأمريكية (�آذار  ،)2005تك�شف عن حجم ال�ضغوط التي متت ممار�ستها على
القيادة الأردنية من �أجل ت�سليم مقاليد "الإ�صالح" للفريق الكمربادوري املرتبط
باملحافظني اجلدد يف الواليات املتحدة.
و"الإ�صالح" الأمريكي يف الأردن ،ي�شتمل على جان َبني؛ الأول اقت�صادي ،ي�سعى
�إىل الإطالق ال�شامل حلرية التجارة ،و�إلغاء كل �أ�شكال العدالة االجتماعية ،وتعديل
القوانني مل�صلحة الأغنياء والنخب اجلديدة ،وتهمي�ش القوى االجتماعية الأردنية
(املحافظات والع�شائر) ،وحت�سني �شروط مناف�سة ال�سلع واخلدمات الأمريكية يف
ال�سوق الأردنية .والثاين :التوطني.
وجتدر الإ�شارة ،هنا ،على �سبيل املثال ال احل�صر� ،إىل تعديل اجلمارك على
ال�سيارات (ربيع  ،)2005بحيث تزيد على ال�سيارات ال�صغرية وتنخف�ض على
الكبرية ،ما ميثل انحياز ًا طبقي ًا مل�صلحة الأغنياء ومل�صلحة ال�سيارات الأمريكية،
ويرفع فاتورة ا�ستهالك النفط على امليزانية الأردنية.
املوحدة على الدخل،
ومثال �آخر �أ�ش ّد ق�سوة يتمثل يف م�شروع قانون ال�ضريبة ّ
موحدة على جميع الدخول ّ
بغ�ض النظر عن
والذي ي�سعى �إىل فر�ض ن�سبة �ضريبية ّ
�أحجامها .فيدفع املوظف الكادح للخزينة مثلما يدفع املليونري! ويتم بالتايل �إلغاء
ال�ضريبة الت�صاعدية على الدخل ،وهي التي تكفل �شيئ ًا من العدالة االجتماعية.
واحلال هذه ،يبدو الأمر �سائر ًا باجتاه حتطيم كل الأ�س�س االجتماعية الوطنية،
وتهمي�ش الأغلبية اقت�صادي ًا على �أ�س�س ر�أ�سمالية متوح�شة وفو�ضى اجتماعية �شاملة،
وحتويل الأردنيني �إىل فقراء يتل ّقون امل�ساعدات اخلريية .وهذا املنظور يتوافق ،بال
�شك ،مع ر�ؤية الأخوان امل�سلمني.
ومن الناحية ال�سيا�سية� ،أراد فريق عو�ض اهلل�" ،إ�صالح" البنية االجتماعية
الأردن��ي��ة ،عن طريق تهمي�ش القواعد االجتماعية الأردن��ي��ة ،وتق�سيمها جهوي ًا،
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وحتطيم الوطنية الأردن��ي��ة ،و�إت��اح��ة الفر�صة لإط�لاق عملية التوطني ال�سيا�سي
والوطن البديل.
يف هذا ال�سياق ،من املمكن فهم �إق�صاء متثيل الكرك وحمافظات اجلنوب
والبادية من الت�شكيلة الوزارية حلكومة د.ب��دران ،حل�ساب الالجئني والنازحني
والأقليات والن�ساء .وقد جاء هذا الإق�صاء متعمد ًا و�سيا�سي ًا ،وي�ستهدف توجيه
�ضربة �إىل قلب الأردن التقليدي.
معاد للأردن يف تاريخه كله:
هو� ،إذن� ،أخطر حتالف ٍ
حتالف الكمربادور املت�أمرك والأخوان امل�سلمني .وهو ي�ستهدف التفكيك النهائي
للدولة الأردنية ،و�إعادة تركيبها �ضمن امل�شروع الأمريكي لـ"اال�صالح" ،الذي ينظر
�إىل الأردن ب�صفته "منطقة حرة" للتوطني ال�سيا�سي لالجئني والنازحني ،احلاليني
والقادمني ،ومركز ًا للبورجوازية الفل�سطينية على �أ�سا�س الأولوية املطلقة مل�صالح
الكمربادور ،وتهمي�ش الق�سم الرئي�س من ال�شعب الأردين ،وحتويله �إىل م�شردين
داخل وطنهم.
وهو ،يف النهاية ،امل�شروع نف�سه الذي عمل الأمريكيون ويعملون على تنفيذه يف
العراق� .إنه يذ ّكر بقرارات ود�ستور "برمير" يف العراق.

وثيقة الرفض البرملانية

مل يكن م�ضمون ت�شكيل حكومة عدنان ب��دران ،خافي ًا على القوى التقليدية
جت�سدت اجتاهات الرف�ض �إزاء هذه احلكومة ،يف وثيقة برملانية،
وال�شعبية .وقد ّ
ن�صها:
تالي ًا ّ
"ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على ر�سوله الأمني
بيان �صادر عن نواب ال�شعب
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وبعد،
فقد تداعى النواب املو ّقعون �أدناه وتدار�سوا �آلية ت�شكيل احلكومة اجلديدة والذي
جاء ا�ستمرار ًا لنهج ت�شكيل احلكومات الذي �أمعن يف جتاهل جمل�س النواب و�إرادة
نواب الأمة الذين ال تغدو احلكوم ُة حكوم ًة بغري ثقتهم ،وال متلك اال�ستمرار يف مهامها
بغري �إرادتهم.
لقد �أ�صبح �أ�سلوب ت�شكيل احلكومات يف بلدنا �أ�شبه بقدر هابط ال ي�ستطيع �أحد
التنب�ؤ به ،وال ميلك نواب ال�شعب تو ّقع طبيعة احلكومات ،وال طبيعة املرحلة التي
تك َّلف احلكومة بقيادة الدولة فيها ،الأمر الذي �أحدث خل ًال وا�ضح ًا يف ن�ص الد�ستور
وروحه ،حيث ن�ص الد�ستور الأردين يف مادته الأوىل على �أن نظام احلكم نيابي ملكي
وراثي.
ومما زاد الأمر �سوء ًا �أن ت�شكيل هذه احلكومة جاء خمالف ًا لتط ّلعات ال�شعب الأردين
وبناء عليه ف�إن الن ّواب املو ّقعني �أدناه يعلنون موقفهم الذي ي�صارح ال�شعب
ومم ّثليهً ،
الأردين ب�أن هذه احلكومة بت�شكيلتها احلالية �سوف لن حتظى بثقتنا ،نظر ًا لكثري من
االعتبارات التي تتلخ�ص فيما يلي:
� -1إغفال �إرادة نواب ال�شعب وعدم الت�شاور معهم �أثناء ت�شكيل احلكومة ،ما يجعل
من دور جمل�س النواب دور ًا هام�شي ًا ،و ُيخرجه من موقعه الد�ستوري الفاعل.
 -2تعك�س ت�شكيلة احلكومة احلالية حتدّي ًا �سافر ًا لإرادة نواب ال�شعب وم�شاعره،
حيث حتوي احلكومة احلالية وزراء �أ ّزموا العالقة بني احلكومة ال�سابقة والربملان ،فما
معنى عودتهم بقوة يف ت�شكيلة احلكومة احلالية غري �أنها ال تقيم وزن ًا لإرادة نواب
الأمة.
� -3إن ما يعك�س اال�ضطراب والتناق�ض هو ت�شكيلة هذه احلكومة املخالفة للتوجهات
امللكية جتاه تنمية �سيا�سة الأقاليم وتطويرها ،حيث جاءت هذه احلكومة متجاهل ًة
�أقاليم البادية واجلنوب ،وهي التي حتوي من الكفاءات ما يعادل الأكفياء من �أع�ضاء
هذه احلكومة �إن مل تزد عليها� .إن امل�ؤمل يف هذه العملية لي�س ا�ستثناء �إقليم بعينه
بقدر ما هو وراء هذا اال�ستثناء �أو التجاهل من �سواء نوايا وطم�س هوية.
ُ
� -4إن ا�ستعرا�ضنا للفريق االقت�صادي يف ت�شكيلة احلكومة ي�شري �إىل �أنه �أ�سند �إىل
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متا�س بهموم ال�شعب الأردين ،ف�ض ًال عن �أنها جتهل
جمموعة لي�س لها عالقة وال ّ
واقعه وجغرافيته بباديته و�أريافه وخميماته ،فكيف بهم يك َّلفون بحل م�شكالته
والت�صدّي لهمومه والتخطيط مل�ستقبل �أجياله؟
� -5إننا نرى �أن امل�ستهدَ ف ب�أ�سلوب الت�شكيل ،كما هو ال�ش�أن يف الت�شكيالت
ال�سابقة ،هو هيبة الدولة الأردنية وهوية هذا ال�شعب الأردين الذي قامت على �أكتافه
الدولة والتي �أ�صبح يرتع بخرياتها حفن ٌة من االنتهازيني الفا�سدين الذين �أثروا
على ح�ساب هذا ال�شعب ،و�إن �سلبيات عدم متثيل �شعبنا �إمنا تهدف �إىل بذر ال�شك
وزعزعة الوالء.
� -6إن من �أهم املخاطر التي تتهدد هذا الوطن ،هو �ضرب الوحدة الوطنية لهذا
ال�شعب �إىل جانب �سيا�سة التوطني وطم�س الهوية الأردنية متام ًا� ،إىل جانب طم�س
الهوية الفل�سطينية .و�إن ا�ستثناء �شرائح وا�سعة من هذا ال�شعب بباديته و�أريافه
ت�صب يف
وخميماته و�أقاليمه التي ت�شكل �أركان ًا رئي�سة يف دعامة هذا النظام �إمنا ّ
�سياق هذه املخاطر.
� -7إننا ن�شعر ب�أن كثري ًا من املمار�سات� ،سواء يف ت�شكيل احلكومات �أو يف
موجه ًا �ضد م�صالح �شعبنا فقط ،بل هو طعنة يف ظهر النظام
ممار�ساتها ،لي�س َّ
ووحدة �شعبنا وم�ستقبل الدولة الأردنية ،ونحن� ،إذ نعلن ت�أييدنا املطلق جلاللة امللك
املعظم ،ليمل�ؤنا الإميان والثقة بجاللته وبقدرته على ت�صويب كل اعوجاج.
�إن �إح�سا�سنا بامل�س�ؤولية جتاه �شعبنا الذي �شرفنا بتمثيله وحر�صنا على حتقيق
م�صاحله وحفظ م�ستقبل �أجياله دفعنا �إىل التداعي نحن نواب هذا ال�شعب وممثليه
إبراء للذمة
واملعبرّ ين عن �إرادته لن�صدر بياننا هذا معلنني موقفنا �صريح ًا جلي ًا � ً
وا�ست�شعار ًا بج�سامة امل�س�ؤولية .واهلل ويل التوفيق ،وهو الهادي �إىل �سبيل الر�شاد.
حفظ اهلل الأردن ،وحفظ �شعبه حر ًا عزيز ًا حتت ظل ح�ضرة �صاحب اجلاللة
الها�شمية امللك عبداهلل الثاين بن احل�سني املعظم".

تقادم أسلوب التشكيل

بالرغم من ا�سرت�ضاء حمافظات اجلنوب والبادية –التي ا�ستُثنيت من الت�شكيلة
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الأوىل للوزارة البدرانية -ف�إن بيان النواب الثمانية والأربعني ،ظل ُيلقي بظالله
ال�سيا�سية على حكومة عدنان ب��دران .فالتمثيل ال�شكلي للمحافظات ،لي�س هو
امل�شكلة الرئي�سة ،بل متثيل امل�صالح واالجتاهات االجتماعية  -ال�سيا�سية يف هذه
املحافظات� ،أي بكلمة :متثيل املجتمع الأردين هو امل�شكلة الرئي�سة التي تبحث عن
حل �أ�صبح الو�صول �إليه �ضرورة مطلقة.
لقد تقادم �أ�سلوب ت�شكيل الوزارات الأردنية -لي�س فقط ،ب�سبب ال�ضغوط الإقليمية
والدولية -ولكن لأنه مل يعد ممكن ًا التعبري عن ميزان القوى االجتماعي  -ال�سيا�سي
يف احلكومات من دون الآليات الدميقراطية .ملاذا؟ لأن اال�ستحقاقات املطروحة
هي ا�ستحقاقات ا�سرتاتيجية تتعلق ببنية الدولة ،وتركيبتها االجتماعية ،واالقت�صاد
الوطني و�أولوياته ،ومعاجلة نتائج احلل النهائي للق�ضية الفل�سطينية ،وغري ذلك
من اال�ستحقاقات التي حتتاج �إىل تفوي�ض وطني لي�س ممكن ًا من دون �إ�صالحات
د�ستورية وت�شريعية دميقراطية .وكذلك �إ�صالح النظام االنتخابي املعمول به ،مبا
يتيح ت�شكيل حكومات مت ّثل الأردنيني �سيا�سي ًا ،وحتظى بتفوي�ضهم ودعمهم ملعاجلة
امللفات الكربى العالقة.
يف حكومة عدنان بدران ،ح�صلت "املجموعة االقت�صادية" بقيادة با�سم عو�ض
اهلل ،على ح�صة كاملة يف الت�شكيلة والقرار ،وقد يكون د.بدران �أكرث ان�سجام ًا  -من
حكومتَي علي �أبو الراغب وفي�صل
حيث الر�ؤية  -معها ،مما كان عليه احلال يف َ
الفايز .لكن "املجموعة االقت�صادية" بربناجمها اجل��ذري ال��ه��ادف �إىل لربلة
االقت�صاد واملجتمع الأردنيني ،وتغيريهما بالكامل على �أ�س�س كمربادورية� ،سوف
تواجه العقبات نف�سها يف احلكومة البدرانية .لأنه ال ميكن لربلة االقت�صاد واملجتمع
من دون لربلة ال�سيا�سة ،ومل يعد ممكن ًا تغيري املجتمعات من دون تفوي�ض منها ،من
دون الإجماع الوطني على الربامج االقت�صادية  -االجتماعية .فما بالك �إذا كان
الأمر يتعلق ب�صميم الرتكيبة الوطنية للدولة؟!
لقد ا�ستخدمت "املجموعة االقت�صادية" قوة الإدارة طوال ال�سنوات اخلم�س
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الفائتة ،يف القيام ب�إجراءات ،وت�شغيل برامج خمتلفة ،والإنفاق عليها ،والدعاية
لها .ولكنها مل تتقدم خطوة �إيجابية واحدة نحو حتقيق اخرتاق اقت�صادي رئي�س،
�أو تغيري املعادالت االجتماعية� ،أو تغيري ثقافة العمل� ،أو حت�سني �شروط الإنتاج،
�أو تعزيز الو�ضع التناف�سي لالقت�صاد الوطني ،الذي منا ب�سبب ظروف �إقليمية
طارئة ،م�ؤقتة وغري �أ�صيلة ،ول�صالح الفئات املالية والعقارية على ح�ساب الأكرثية
من الفقراء والكادحني والفئات الو�سطى ،بل وعلى ح�ساب �أق�سام من البورجوازية
ال�صناعية والزراعية واخلدمية.
وعلى افرتا�ض ُح ْ�سن النوايا لدى "املجموعة االقت�صادية" من حيث �أنها تريد،
لي�س ،فقط ،تفكيك البنية الوطنية الأردنية ،ولكن� ،أي�ض ًا� ،إعادة تركيبها على �أ�س�س
اقت�صادية �أكرث فعالية .فهل تعتقد هذه "املجموعة" �أنها ت�ستطيع ذلك من دون
تفوي�ض املجتمع ودعمه؟! وهل هناك معيار للتفوي�ض �سوى �صندوق االقرتاع؟!
يف انتخابات حرة متثيلية ،لن حت�صل "املجموعة االقت�صادية" على �أ�صوات كافية
الحتالل هذا العدد من املقاعد الوزارية ،وال على تفوي�ض لربناجمها االجتماعي
 ال�سيا�سي .فهل ي ّدعون العك�س؟ َف ِل َم يت�أخرون بالتوجه �إىل ال�صناديق �إذن! �إنهذه امل�شكلة دائرية خ��ارج الآليات الدميقراطية التي ال تقت�صر ،بالطبع ،على
االنتخابات ،بل تت�ضمن مفاو�ضات اجتماعية مع ّقدة للتو�صل �إىل تفاهمات .وكذلك،
�إىل �إطالق (وعدم تقييد) حرية التنظيم ال�سيا�سي والنقابي وحرية االجتماعات
والإ�ضرابات� ...إلخ ،بحيث تتمكن قوة العمل من الدفاع عن م�صاحلها ب�إزاء قوة
الر�أ�سمال.
بالو�سائل الإدارية والإنفاق احلكومي والدعاية ،ميكن ملجموعة �صغرية من دون
قاعدة اجتماعية� ،أن ت�ستويل على القرار ،ومترر "برامج التفكيك" ،ولكنها �ستواجه،
على الفور ،معار�ضة وطنية ذات �شرعية �أ�سا�سية ،وال ي�ست�صغر من �ش�أنها و�ص ُفها
ب�أنها "حمافظة" .فكل وطني خمل�ص هو حمافظ من حيث �أنه يريد احلفاظ على
البنية الوطنية من التفكك واالنحالل ،فالتقدمي يهدم ويبني يف �سياق وطني -
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�شعبي .وهو لن يظفر بالنجاح �إذا مل َي ْح َظ بالتفوي�ض من الإجماع الوطني ،وهذا ال
يح�صل بالقوة �أو التجاهل ،بل ،فقط ،بالو�سائل الدميقراطية.

اختطاف القرار بوسائل إدارية

ّ
املغطى بالقرو�ض وبع�ض املنح� -سيا�سة معهودة يف الأردن،الإنفاق بالعجز
�شهدتها البالد ،خ�صو�ص ًا ،يف الثمانينيات ،وهي التي �أدت �إىل انفجار �أزمة املديونية
وانهيار الدينار يف العام  ،1988و�أدت �إىل هبة ني�سان  ،1989وا�ضطرار البلد �إىل
اخل�ضوع �إىل برنامج الت�صحيح االقت�صادي ب�إ�شراف �صندوق النقد الدويل ملدة
 15عام ًا ،قا�ست خاللها جماهري الفقراء ،وخ�صو�ص ًا يف الأري��اف ،من التق�شف
احلكومي يف امل�شاريع العامة ،ورفع الدعم عن ال�سلع الأ�سا�سية -ومنها اخلبز-
ما �أدى �إىل تراجع الإنفاق الر�أ�سمايل للحكومة املركزية ،وخ�صخ�صة امل�ؤ�س�سات،
وتقلي�ص فر�ص العمل ،وانت�شار البطالة والفقر ،وهي امل�شاكل املزمنة التي ما تزال
تعانيها البالد ،مقابل النجاح يف �ضبط وحت�سني اال�ستقرار املايل والنقدي .ولقد
�أ�صبح هذا النجاح مهدد ًا بف�ضل ا�سرتاتيجية "املجموعة االقت�صادية" التي �سيطرت
على القرار احلكومي.
�إنها ،عملي ًا ،حقبة ثمانينيات �أخرى .مع فارق �أن الإنفاق بالعجز واالقرتا�ض كان
هدفه -يف ال�سابق� -إن�شاء البنى التحتية ،والتو�سع يف م�شاريع القطاع العام ،وخلق
فر�ص العمل ،ودعم ال�سلع الأ�سا�سية ،وحت�سني اخلدمات العامة (ال�صحة والتعليم..
�إلخ) ،يف حني �أن "املجموعة االقت�صادية" ،اليوم ،تعمل بالعك�س ،حل�ساب الفئات
الكمربادورية؛ الوكيل املحلي للم�صالح الأجنبية.
وا�صلت "املجموعة االقت�صادية" بقيادة الدكتور با�سم عو�ض اهلل ،ا�سرتاتيجية
تعظيم الإنفاق بالعجز ،وتغطيته بالقرو�ض واملنح امل�أمولة التي تتال�شى �شيئ ًا ف�شيئ ًا
لتح ّل حم ّلها القرو�ض .وكانت هذه هي ا�سرتاتيجية الوزير عو�ض اهلل يف وزارة
التخطيط ،حني كان يقتطع ق�سم ًا من املوازنة العامة للإنفاق غري املن�ضبط على
87

اخلاسرون

م�شاريع خمتلفة ،وي�ؤ ّمن لبع�ضها الآخر ،قرو�ض ًا ،وي�أمل ،من خالل حملة عالقات
َ
احل�صول على منح .وكان يختلف دائم ًا مع وزراء املالية الذين
عامة م ْكلفة غالب ًا،
يكبحون جماحه.
�أ�صبح الدكتور عو�ض اهلل ،وزير ًا للمالية ،وقيادي ًا رئي�س ًا يف حكومة عدنان بدران،
بغية تطبيق ا�سرتاتيجيته من دون من ّغ�صات �أو عقبات .ومل يكن الأمر يحتاج �إىل
وق��ت طويل قبل �أن تتفاقم ،م��رة �أخ��رى� ،أزم��ة املديونية العامة التي مل ي�ستطع
الأردن �أن يتخ ّل�ص من �أعبائها التي ت�ستهلك ثلث املوازنة ،حتى الآن .وت�شتمل هذه
فرعية� :أو ًال ،زي��ادة ال�ضرائب على الطبقات
اال�سرتاتيجية على جملة �إج��راءات ّ
ال�شعبية واملتو�سطة؛ ثاني ًا ،رفع الدعم عن كل ال�سلع واخلدمات نهائي ًا ،مبا فيها
املحروقات ،ما يعني زيادة الأ�سعار ب�صورة �أوتوماتيكية ،ورمبا بح�سابات هند�سية؛
ثالث ًا� ،إعادة هيكلة ال�ضمان االجتماعي جلهة زيادة مدة اخلدمة وتخفي�ض الرواتب
التقاعدية� ..إلخ ،و�إجناز اخل�صخ�صة نهائي ًا .والهدف من كل ذلك ،ت�أمني الأموال
الالزمة للإنفاق على ثالثة �أنواع من امل�شاريع ،هي:
 -1تقدمي املزيد من الت�سهيالت للم�ستثمرين الأجانب ،على ح�ساب االقت�صاد
الوطني واخلزينة.
 -2التحول االقت�صادي  -االجتماعي .وهدفه تغيري البنية االجتماعية الأردنية
عرب لربلة فئات اجتماعية ،وتنفيعها ب�صورة منهجية ،بهدف بثّ �أفكار وت�صورات
ليربالية كمربادورية على ال�صعيد االجتماعي .وال ي�ستهدف هذا امل�شروع" ،زيادة
الإنتاجية" �أو "�إعادة التدريب" �أو دعم امل�شاريع ال�صغرية ،بل متويل �شبكة من
امل�ؤ�س�سات واملوظفني والأو���س��اط االجتماعية املرتبطة به .ويف �أح�سن الأح��وال،
فالفكرة الأ�سا�سية هي تكليف اخلزينة �إعادة تدريب قوة العمل ل�صالح امل�ستثمرين
الأجانب.
 -3امل�شاريع الدعائية ،مثلما هو احلال يف �سل�سلة احلمالت الدعائية اخلا�صة
بـ"�أهل العزم" و"الأردن �أو ًال" و�سواهما ،ومتويل املنظمات غري احلكومية ذات
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و�سيا�سية ،وجذبها
التوجه الليربايل الكمربادوري ،وكذلك تنفيع �أو�ساط �إعالمية
ّ
�إىل خدمة م�شروع اللربلة.
وهذا هو ما ي�س ّمى ،عموم ًا ،مب�شروع "الإ�صالح" الذي ي�ستهدف تفكيك البنية
االجتماعية والثقافة التقليدية ،وخلق قواعد اجتماعية � -سيا�سية للكمربادور
بو�سائل مالية  -غري �سيا�سية .وهذا كله برنامج �أجنبي �-أمريكي بالأ�سا�س -ي�ستورده
الكمربادور ،ومي ّوله من اخلزينة ومن جيوب الفقراء والطبقة الو�سطى (بال�ضرائب
وتراجع اخلدمات العامة واخرتاع م�شاريع لتنفيع امل�ستوردين وال�شركات الأجنبية
من دون درا�سة االحتياجات املحلية� ..إلخ).
وبالطبع ،ال يجدر ت�أييد �سيا�سة �صندوق النقد ال��دويل بالتق�شف ،و�إخ�ضاع
االقت�صاد الوطني كله ل�سداد املديونية ،وتخفي�ض العجز� ..إلخ .بل بالعك�س؛ �أي
تب ّني �سيا�سة التو�سع املن�ضبط بالإنفاق العام على م�شاريع �إنتاجية وطنية كربى
يت�ضافر يف متويلها القطاعان العام واخل��ا���ص ،وت�ستخدم ق��وة العمل ّ
املعطلة،
وت�ستفيد من الإمكانات املحلية ،يف �صيغة تنموية وطنية تقوم على �إحياء القطاع
العام ،ودمقرطته ،وحتويله �إىل قطاع ديناميكي يعمل وفق املبادىء االقت�صادية.
لكن التو�سع يف الإنفاق على م�شاريع اللربلة العقائدية� ،سوف يفاقم م�شكلة املديونية
العامة ،من دون �أن يعطي فر�صة للتقدم خطوة تنموية واحدة ،مبا يف ذلك العجز
عن توفري فر�ص العمل �أو حت�سني اخلدمات العامة� ..إلخ ،بحيث ينذر ،يف النهاية،
باحتمال انفجار الأزمة االقت�صادية على نحو �أ�ش ّد مما كان يف العام .1988
لذلك يجري االعرتا�ض على ا�سرتاتيجية ما ي�س ّمى "املجموعة االقت�صادية"،
والتحذير من انعكا�ساتها على االقت�صاد الوطني والبنية االجتماعية والثقافة
الوطنية.

دروس وتطورات نوعية

باخلال�صة� ،شهدت احلياة ال�سيا�سية الأردنية ،تطورات نوعية ،مع وزارة بدران،
متثلت يف الآتي:
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 -1ت�شكيل حكومة متثل الليربالية االقت�صادية ال�شاملة من دون �أية �شراكة �أو
تفاهم مع القوى االجتماعية ال�سيا�سية التقليدية التي متثل حلمة النظام ال�سيا�سي
الأردين ،ومن دون مراعاة موازين القوى الداخلية .وقد انطلقت هذه احلكومة ،مع
ذلك� ،إىل تنفيذ برناجمها.
 -2وقد ت�شكلت هذه احلكومة -مب�ضمونها و�أ�شخا�صها -يف �سياق ت�سوية -رمبا
م�ؤقتة -مع ال�ضغوط الدولية.
 -3ومبح�صلة هذه املعادلة حدث فراغ �سيا�سي ،ملأته الكتلة النيابية املو ّقعة على
بيان ال��ـ( ،)48وال�سبب الرئي�س يف متا�سك هذه الكتلة ،وتبلور نربتها ال�سيا�سية،
هو �شعورها ب�أنها ت�شكل املحور الداخلي لل�سيا�سة املحلية ..ومن هنا ،جاء �إحلاح
�أع�ضائها -الذين كانوا قاطعوا الرئي�س عدنان بدران -على �أنهم ميثلون "املواالة"
ولي�س "املعار�ضة"!� -أي� ،أن��ه��م ك��ان��وا ي�شعرون -ب��ق��وة� -أن��ه��م ،باعت�صامهماملعار�ض ،ميثلون النظام ال�سيا�سي الأردين� ،أكرث مما متثله احلكومة البدرانية.
" -4املعار�ضة" القدمية املتمحورة حول الأخ��وان امل�سلمني ،يف جمل�س النواب
وال�شارع ال�سيا�سي ،تفككت ،ح�ضور ًا وخطاب ًا ،ل�صالح تفاهم �سيا�سي عميق مع
احلكومة البدرانية .وبدا امل�شهد كالتايل� :إنه كلما ازدادت العزلة ال�سيا�سية حول
حكومة بدران ،وازداد معار�ضوها ،ازداد احتياجها للأخوان امل�سلمني ،يف املجل�س
النيابي ويف ال�شارع.
 -5الغزل الذي قام بني كتلة عبدالر�ؤوف الروابدة وبني حكومة عدنان بدران،
مل ي ِف ْد حكومة الأخري يف �شيء ،ومل ّ
يفك عزلتها ،ولكنه عزل تلك الكتلة عن �سياقها
ال�سيا�سي .ف�إذا كانت املناف�سة بني تيا َري عبدالهادي املجايل والروابدة ،ممكنة يف
�سياق تقليدي ،ف�إن هذا ال�سياق قد انك�سر ل�صالح م�ستوى من ال�صراع االجتماعي
 ال�سيا�سي ال يقبل احلياد واملناورة .املحايد واملناور يخ�سران ،واملت�شدد اجلذري�سواء من املع�سكر الليربايل �أو من املع�سكر الوطني -هو الذي يك�سب يف النهاية. -6التطورات النوعية -التي م ّر ذكرها -مل ت�ؤدِّ ،يف حقيقة الأمر� ،إىل حراك
90

الالدولة ..استراتيجية الليبرالية اجلديدة في األردن

�سيا�سي جماهريي ،ولكنها ح ّركت ال�صحافة والنقا�شات ال�سيا�سية ،بينما بقيت
�أغلبية املثقفني الأردنيني يف حالة تر ّقب وانتظار ،عاجزين عن �إدراك حقيقة �أن
الأ�سلوب القدمي لل�صعود الفردي ،مل يعد ممكن ًا ،فعندما يحتدم ال�صراع االجتماعي
 ال�سيا�سي ،ي�صبح املثقف يف جمابهة خيارات اجتماعية � -سيا�سية حا�سمة.م�ستحدث يف احلياة ال�سيا�سية
 -7ومع ذلك ،برزت م�ؤ�شرات على تبلور تيا ٍر �سيا�سي
َ
الأردنية ،هو التيار الوطني الدميقراطي ،الذي يعار�ض الليرباليني والتقليديني مع ًا،
ويطالب باحلفاظ على كيان الدولة الوطنية ،وتطويرها دميقراطي ًا.
 -8يف هذا ال�سياق العام ،تف َّك َك م�شروع �إن�شاء "التجمع الدميقراطي" الذي كان
�ش ّكله ي�ساريون وليرباليون ،خمتلطون� ،إذ �إن االنق�سام امل�ستج ّد املت�صاعد يف احلياة
ال�سيا�سية� ،أفقد ذلك التجمع ،ركائزه ال�سيا�سية.كذلك� ،أ�صبحت �أحزاب "املعار�ضة
الي�سارية والقومية" ،املنتمية �إىل مظلة الأخوان امل�سلمني ،على الهام�ش!
 -9حرية التجارة يف الأردن ،وا�سعة ج��د ًا ،ومع ذلك ب��ادرت حكومة د.عدنان
ب��دران� ،إىل �إج��راءٍ �أك�ثر ليربالية ،وهو �إلغاء رخ�ص اال�سترياد نهائي ًا ،بحيث ال
يكون هناك قيد على امل�ستوردات �أبد ًا (ال�صادرات الأردنية ،بالطبع ،تظل حمكومة
باملناف�سة غري العادلة �إقليمي ًا ودولي ًا) .وعلى هذه اخللفية ،مل يعد �أحد رمبا ،يحتاج
�إىل ترخي�ص ،من �أي نوع ،ملمار�سة العمل التجاري ،خ�صو�ص ًا و�أن الإقليم كله يف
حالة حراك.

إشارات في االجتاه نفسه

كانت هناك -وما تزال بالطبع� -إ�شارات عديدة ،مت�صاعدة ،يف االجتاه نف�سه:
�أو ًال" :النهج" .وهو معروف بارتباطه الوثيق مب�شروع "املحافظني اجلدد"
احلاكمني يف وا�شنطن لـ"ل�شرق الأو���س��ط الكبري" ،وعنوانه" :الال  -ا�ستقرار
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اخلالق" .وهي عملية تنطوي على تفكيك الدول واملجتمعات �إىل مكوناتها العائدة
�إىل ما قبل الدولة الوطنية ،و�إع��ادة تركيبها يف "دميقراطيات" زائفة ،ال ت�سمح
بتنظيم م�شاركة ال�شعوب يف القرار ،ولكنها تنظم املناف�سة و"ال�شراكة" بني الطوائف
والإثنيات واملجاميع القبلية يف بنيات مفككة تابعة .وهنا ،مثال �ساطع" :الأمنوذج
العراقي" .فبالقوة الغا�شمة والقتل اجلماعي واالحتالل ،جرى �إنهاء ال�سيادة ،وحل
امل�ؤ�س�سات احلكومية والأجهزة الأمنية واجلي�ش الوطني ،و�إ�شاعة الفو�ضى والنهب،
ومن ثم بناء "دميقراطية" ال تتخذ القرار -لأن القرار هو بيد املحتلني -وال تنظم
املناف�سة بني تيارات �سيا�سية -بل بني "ال�شيعة" و"ال�س ّنة" و"الأكراد"� ...إلخ.
وثانياً :هناك "�أ�صحاب النهج" ،وهم معروفون من قبل الأردنيني -ولي�سوا
مكروهني لأ�شخا�صهم ،و�إمنا لأفكارهم و�أ�ساليبهم ،-وقد جاء ه�ؤالء يف قلب ت�شكيلة
حكومية ،مت ّكنهم من "القرار" وال يحد من نفوذهم وزراء وال رئي�س يتمتع بر�ؤية
م�ضادة �أو قوة م�ضادة ،بل رئي�س �أقرب �إىل ت�صوراتهم.
وثالثاً� :أعلن "النهج" و"�أ�صحابه" -من داخل احلكومة وخارجها� -صراحة،
عن �ضرورة "اغتنام الفر�صة" يف املنتدى االقت�صادي بالبحر امليت (�أيار )2005
وعلى هام�شه ،يف �سل�سلة مقاالت – بيانات ن�شرتها ال�صحافة الأردنية ،وكان �أقواها
و�أ�صرحها ما كتبه الوزير ال�سابق فواز الزعبي ،و�أثنى عليه� ،صراح ًة ،الوزير –يف
حينه -مروان املع�شر .ويف املقال ذاك ،خطة "الليرباليني اجلدد" من دون قناع:
تفكيك امل�ؤ�س�سات العامة -مبا فيها الأمنية -وتعديل قانون االنتخابات العامة
ل�ضمان متثيل كامل لالجئني ،و�أخري ًا "حكومة منتخبة".
وكل ذلك ،بالطبع ،مو�ضوع حتت يافطة "الدميقراطية" ،ولكن ،ومن دون تزويق،
باعتبارها "دميقراطية رجال الأعمال" الليربالية االقت�صادية املتوح�شة.
ورابعاً :الإج��راءات .ومنها "الت�سهيالت" على اجل�سور ،و�إلغاء كل القيود على
احلركة الدميوغرافية من ال�ضفة الغربية باجتاه الأردن .وكان �أكرث من � 150ألف
مواطن فل�سطيني قد هاجروا �إىل الأردن منذ العام  2000على الرغم من القيود
92

الالدولة ..استراتيجية الليبرالية اجلديدة في األردن

املفرو�ضة ..فما بالك بالذي كان �سيحدث يف ظل "الت�سهيالت".
وخام�ساً (وهو الأهم) :هناك التجاهل ال�سيا�سي والد�ستوري للربملان .ويف نظرة
�صوب العامل الدميقراطي ،ميكن ر�ؤية �أن الفرن�سيني �ص ّوتوا �ضد الد�ستور الأوروبي،
فا�ستقالت احلكومة الفرن�سية ،وج��اءت حكومة جديدة مهمتها ا�ستعادة ثقة
الفرن�سيني .لكن –يف الأردن -جتاه ٌل لإعالن �أغلبية برملانية �ساحقة -من قائمة
املو ّقعني الـ( )48ومن خارجها -قرارها حجب الثقة عن احلكومة ..ومع ذلك ،ف�إن
احلكومة وا�صلت عملها ،ك�أن �شيئ ًا مل يحدث!
و�ساد�ساً :يكاد الإجماع الوطني ينعقد -من �شتى املنابت والأ�صول واالجتاهات
والفئات -على رف�ض "النهج" و�أ�صحابه ،ما عدا "الأخوان امل�سلمني" الذين بدا
وا�ضح ًا �أنهم يفقدون وزنهم جراء وقوفهم يف املع�سكر اخلط�أ..
***
ثم جاءت ا�ستقالة وزير مالية بدران ،با�سم عو�ض اهلل ،ومن ثم تعديل احلكومة
البدرانية ،لتمثل مترين ًا �أولي ًا للنواب على ممار�سة ال�سيا�سة .لقد كان انت�صار ًا
جزئي ًا للربملانية ،ورمبا خطوة �أوىل على طريق العودة �إىل مركزية املجل�س النيابي
يف النظام ال�سيا�سي الأردين.
لكن ،خارج هذا الدر�س ،املفيد لكل الأطراف ،ف�إن التعديل ،بحد ذاته ،مل ينقذ
يح�سن م�ضمونها ال�سيا�سي �أو �صورتها ال�شعبية ،فقد ظلت
حكومة ب��دران ،ومل ّ
حكومة �ضعيفة ،بال ح�ضور يف ال�شارع ،ودون من يدافع عنها ،وال ت�ضم فعاليات
ممثلة للقوى االجتماعية الرئي�سة ،ما عدا "الليرباليني اجلدد" .وهم الوحيدون
الذين لهم برنامج ،و�سط ت�شكيلة من "الذوات" .وطاملا �أن ال�شعب الأردين ينفر
من تلك املجموعة ونهجها ،وال يثق بها ،ك ًال وبع�ض ًا ،ف�إن النظرة املت�شككة بحكومة
بدران ،مل تتغري.
حكومت َّي علي �أبو الراغب
�صحيح �أن الليرباليني اجلدد كانوا موجودين ،وبقوة ،يف َ
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وفي�صل الفايز .ف�أبو الراغب َق ِدم من النادي ال�سيا�سي ،والفايز ابن عاكف .وقد
كانت جمموعة الليربالية اجلديدة تختبىء وراءه ،ومل يكن هو ينتمي �إليها ،بل �إىل
الرتكيبة التقليدية.
عدنان بدران هو نف�سه ليربايل جديد .ولي�ست لديه فكرة عن الكيمياء االجتماعية
 ال�سيا�سية الأردنية ،وقد �أظهر �-إىل ذلك� -ضعف ًا وا�ضطراب ًا يف �أدائه ال�شخ�صيوالإعالمي .وكانت مقابلته ال�شهرية مع جيزيل خوري ،عالمة ال ميكن حموها من
الذاكرة .فالأردن ،عند رئي�س وزرائه�" ،ساندوي�ش" ..و"منطقة ترانزيت"! و"اخليار
الأردين" (امل�شروع ال�صهيوين ل�شطب الأردن) ال يذ ّكر دولة الرئي�س� ،إال بالكو�سا!
الداخلون �إىل حكومة بدران مل ي�س ّدوا فراغ التمثيل ،لأن هذا الفراغ حا�صل على
امل�ستوى االجتماعي  -ال�سيا�سي ،ال على م�ستوى الأ�صل والف�صل .ومن حيث اجلوهر،
ف�إن التعديل ظل يدور على حمور الأ�شخا�ص ،ومل يتناول ال�سيا�سات والقدرات.
مل يكن بالإمكان حت�سني حكومة بدران .وهي �إذ جنحت يف امتحان الثقة النيابية،
مل ت�ستطع �أن حتقق ذات النجاح يف مواجهة املهمات ال�صعبة ،حملي ًا و�إقليمي ًا ،يف
مرحلة اال�ستحقاقات التي واجهتها.

مترين أ ّولي

 ..وبعد انتظارُ ،عقدت دورة ا�ستثنائية ملجل�س النواب ( 17متوز  ،)2005تبني
الحق ًا� ،أن هدفها الوحيد هو احل�صول على الثقة الربملانية بحكومة عدنان بدران،
وبالتايل �إجها�ض احلراك ال�سيا�سي الوطني املعار�ض .وقد مار�ست قوى النظام
�ضغوط ًا متنوعة ،وقدمت �إغراءات �شخ�صية عديدة ،و�أفادت من االنق�سامات داخل
املجل�س بني "الزعماء" ،من �أجل مترير احلكومة املعزولة �شعبي ًا.
وفج�أة ،انطلق فريقان من ال�شامتني ،ظهرا بعد �سقوط كتلة نواب الـ( :)48الي�سار
القوجمي العدمي ،واليمني الكمربادوري .الفريق الأول يريد �إثبات ثورية �سهلة
ا�ستهالكية بالهزء من الربملان .والفريق الثاين يريد ت�سخيف "نواب املحافظات"
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على حد تعبري �إحدى ال�صحف الأ�سبوعية -ل�ش ّل دورهم ال�سيا�سي نهائي ًا يف عرقلةالتفكيك.
ال�شماتة لئيمة ولي�ست من �شيم الأردن��ي�ين .ولكنها ،مع ذل��ك� ،أداة �سيا�سية.
داعي لتقييمها �أخالقي ًا ،بل يجب �إع��ادة الت�أكيد على اخلط الثالث املمكن..
وال َ
وهو تع�ضيد ودف��ع جمل�س النواب الحتالل موقعه املركزي يف النظام ال�سيا�سي
الأردين ،وتكوين معار�ضة نيابية وطنية مرتبطة باملجتمع املحلي وقواه احل ّية ،ال
باال�سرتاتيجيات اخلا�صة بالإ�سالم ال�سيا�سي �أو بـ"الأجهزة" القومية ،وذلك من
دون التهاون يف النقد اجلذري للأداء النيابي ال�ضعيف �أو االنتهازي.
الثورية لي�ست م�سطرة حديدية ح��ادة ال��زواي��ا .فالدر�س الأ�سا�سي من لينني
(�شيخ الثوريني) هو "حتليل ال�شروط امللمو�سة للظواهر امللمو�سة" .هذا يعني
نبذ الكلي�شيهات الذهنية البلهاء ،والتعامل مع الواقع العياين ،واكت�شاف حركته
الداخلية ،وا�ستنها�ض امليول الدميقراطية وال�شعبية يف هذه احلركة ،مبا يف ذلك
"تعيني العنا�صر التقدمية يف التيار الرجعي ،والعنا�صر الرجعية يف التيار التقدمي"،
والدفع باحلركة كلها �إىل الأمام ،يف مغامرة نظرية و�سيا�سية و�شخ�صية ،خطرة
ولكن ال بد منها ،من �أجل �إحداث تراكم �إيجابي.
مل تكن كتلة الـ( ،)48حزب ًا "بل�شفي ًا" ،وال حتى حزب ًا ،بل حركة احتجاج م�ؤقتة على
احتداد الربنامج احلكومي الكمربادوري .ولكن كان من ال�ضروري ممار�سة ال�ضغط
املعنوي الإيجابي امل�شروع على ه�ؤالء النواب ،يف مواجهة ال�ضغوط احلكومية .و�إن
كانت املح�صلة ،بالطبع ،لن تكون �إال تعبري ًا عن ميزان القوى القائم يف البالد.
لقد حققت احلركة الدميقراطية االجتماعية ،جناحات يف املعركة �ضد حكومة
عدنان بدران ،منها )1( :تعميق وتو�سيع الوعي ال�سيا�سي بالأزمة الوطنية ،وتو�ضيح
م�ضامينها و�أبعادها )2( .ان�ضمام عدد من نواب املواالة �إىل املعار�ضة )3( .اجتذاب
مواطنني "نائمني" �إىل العمل ال�سيا�سي )4( .تعميق عزلة حكومة الكمربادور التي
ا�ضطرت على كل ح��ال �إىل تقدمي تنازالت -ول��و جزئية �أو �شكلية )5( .تعميق
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القناعة العامة مبوت الأ�سلوب التقليدي يف ت�شكيل احلكومات� )6( .إظهار عقم
قانون االنتخابات العامة املعمول به الذي ينتج نواب ًا عاجزين عن متثيل الأمة)7( .
التمهيد ملعارك نيابية و�سيا�سية و�إعالمية تالية ،كفيلة برتحيل احلكومة ،كتمرين
على معارك ترحيل الكمربادور.

هزمية مزدوجة

من بني ال���ـ( )67نائب ًا الذين منحوا الثقة حلكومة عدنان ب��دران ( 27متوز
 ،)2005هناك نواب فعلوا ذلك على ال�ض ّد من قناعاتهم .وهو ما يحدث عادة� .إال
�أنه ،هذه املرة ،حدث على امللأ ،كف�ضيحة علنية.
ا ّدعى بع�ض النواب �أنهم تعر�ضوا لـ"�ضغوط" ،وقال بع�ضهم �إنهم ح�صلوا على
مكا�سب ملناطقهم -وهذا ما يه ّمهم! -ورمبا لأنف�سهم .ولمِ َ ال؟
"ال�ضغوط" �أنواع ،تدور كلها حول املكا�سب .مبعنى اخل�شية من �إ�سقاط النائب
يف االنتخابات القادمة� ،أو وقف الدعم ملنطقته �أو جماعته �أو عرقلة م�صاحله �أو
م�صالح قاعدته االنتخابية .وي ّدعي النواب ،عاد ًة� ،أن قواعدهم تقف على ميينهم،
وتدفعهم التخاذ مواقف �سيا�سية ال تتفق مع "قناعاتهم"!
وباملح�صلة ،ف�إن النائب غري امللتزم ،وقع فري�س َة الف�صام بني م�ستوى التمثيل
ال�سيا�سي وبني م�ستوى التمثيل املناطقي والع�شائري وال�شخ�صي ،وهو �سياق تناق�ضي
ُي�ضعف متثيل جمل�س النواب لـ"الأمة"ّ ،
وي�شل دوره ال�سيا�سي.
امل�شكلة لي�ست �أخالقية .والعيب لي�س يف النواب ..ولكن يف قانون االنتخابات
املف�صل بحيث ي�ستبعد املثقفني الع�ضويني وال�شخ�صيات الوطنية والأحزاب
العامةّ ،
والتيارات املدنية من ع�ضوية الربملان .وقد �أ�صبح الأخري هيئة �أ�شخا�ص ،ال هيئة
تيارات وق��وى .والأ�شخا�ص ال يلزمهم �شيء �سوى ال�ضمري ال�شخ�صي ،و" ُك ْل َمنْ
و�ضمريه!!"� ،أو مثلما يقول العراقيونُ " :ك ْل َمنْ وحليبه"!
�أهمية املعركة النيابية  -احلكومية حول الثقة لوزارة بدران� ،أنها انتهت بهزمية
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مزدوجة للحكومة وللمجل�س النيابي مع ًا..
لقد تبني �أن الأ�سلوب القدمي يف ت�شكيل احلكومات ،مل يعد ق��ادر ًا على �إنتاج
حكومات ذات �صدقية وح�ضور وديناميكية ،بل �إنه يع ّقد الأزمة ال�سيا�سية ويفاقمها.
وقد حاول جمل�س النواب �أن يعالج هذه الأزمة -التي بلغت �إحدى ذراها مع ت�شكيل
حكومة بدران -لكنه ف�شل ،ب�سبب �ضعفه التكويني .وهكذا ،ف�إن احلكومة والربملان،
انتهيا مع ًا �إىل �أزمة مفتوحة ،ال ميكن ح ّلها بالرتقيع.
لذلك ،ف���إن الدعوة �إىل �إعطاء فر�صة للحكومة -امل��وث��وق بها من قبل نواب
يخ�ضعون لل�ضغوط وال ي�ستطيعون حت ّمل �أعباء االلتزام ال�سيا�سي -كانت بال معنى،
خ�صو�ص ًا �أن �شيئ ًا مل يكن قد ت ّغري يف تركيبة هذه احلكومة �أو برناجمها ،لتفادي
العزلة.
�إن املطلوب هو �إج��راء مراجعة �شاملة للتجربة املريرة التي حتبط العملية
ال��دمي��ق��راط��ي��ة��� ،س��واء يف �آل��ي��ة ان��ت��خ��اب املجال�س النيابية� ،أو يف �آل��ي��ة ت�شكيل
احلكومات.
�إن ال�ضعف التكويني للعملية ال�سيا�سية الوطنية ،يجعلها عاجزة �أكرث ف�أكرث عن
ا�ستقطاب الديناميات التنموية واالجتماعية والثقافية وال�سيا�سية يف جمتمع يغدو
�أكرث �شل ًال وانق�سام ًا وا�ستعداد ًا لت�أييد التطرف �أو الالمباالة.

حكومة "إضاعة وقت"!

مع تلك الن�سبة املتد ّنية من ال�شعبية ،ما الذي كان ميكن حلكومة عدنان بدران
�أن تفعله �أكرث من ت�سيري الأعمال؟
لقد جرى ا�ستخدام �سل�سلة من ال�ضغوط والوعود ،من �أج��ل مترير احلكومة
املعزولة �شعبي ًا ،يف الربملان ،ثم جرى ّ
ف�ض الدورة اال�ستثنائية (� 1آب  ،)2005لتاليف
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الث�أر النيابي من �أولئك املجبرَ ين على تغيري مواقفهم� ،أو الت�صعيد لتح�صيل الوعود
التي لي�س يف نية احلكومة� ،أو يف قدرتها ،الوفا ُء بها .لكن تبقى ،يف النهاية ،احلقيقة
التي �أظهرها ا�ستطالع الر�أي الذي �أجرته جهة �صديقة للنهج احلكومي املرتبط
بربامج املحافظني اجلدد يف وا�شنطن (مركز الدرا�سات اال�سرتاتيجية يف اجلامعة
الأردنية)� .إن �أغلبية الأردنيني مل تكن تثق بحكومة بدران ،و�أغلبيتهم ال�ساحقة
( 75باملئة) مل تكن تثق بقدرة هذه احلكومة على حت�سني الو�ضع االقت�صادي ،وهي
امل�س�ألة التي ت�شكل حمور االهتمام الأول لدى امل�ستط َلعة �آرا�ؤهم.
حكومة بدران� ،إذن ،مل تحَ ْ َظ بالت�أييد على امل�ستويني ال�سيا�سي وال�شعبيَّ ،
وظل
م�شكوك ًا يف قدرتها على الإجن���از يف كافة امل��ج��االت .وه��ذا و�ضع تعي�شه معظم
احلكومات العربية على ك ّل حال .لكن ،يف الأردن ،حيث يوجد �إطار د�ستوري للحياة
ال�سيا�سية ،وق��در من احلرية ،وت��وازن ح�سا�س للقوى االجتماعية ،ف�إنه مل يكن
ممكن ًا ت�شغيل النظام ال�سيا�سي بحكومة معزولة �شعبي ًا ،وال ت�ستند �-أق ّله� -إىل قوة
اجتماعية را�سخة.
ح�سن ًا .ت�ستطيع �أية حكومة -ب�أية موا�صفات -مثلما قلنا �سابق ًا" ،ت�سيري الأعمال"
اليومية ،ولكن البلد كان –وما يزال -على مفرتق طرق اجتماعي � -سيا�سي ،و�سط
تغريات �إقليمية حمتدمة ومت�سارعة ،واحتماالت مفتوحة يف فل�سطني والعراق،
�سيكون لها ا�ستحقاقات عميقة يف الأردن .وهذا كله ال ميكن متريره بـ"�شطارة"
مترير حكومة �ضعيفة يف برملان �ضعيف.
انعدام الثقة العامة باحلكومة ،ي�ؤثر� ،سلبي ًا ،على الإنتاجية والتح�شيد االجتماعي
الالزم للتغيري وجمابهة اال�ستحقاقات الإقليمية والدولية .وهو �-أي انعدام الثقة
العامة -ال ب ّد �أن ي�شمل� ،أي�ض ًا" ،جلنة الأقاليم" ونتائج �أعمالها" ،وجلنة الأجندة"،
"والأجندة" ذاتها ...وكل امل�شروع ال�سيا�سي املطروح.
يقال ،يف مواجهة هذا التحليل� ،إن حكومة بدران كانت ،بالفعل ،حكومة ت�سيري
�أع��م��ال م�ؤقتة ،قبل �أن يفرز امل�شروع ال�سيا�سي ال��ذي كانت تطبخه "اللجانُ "
98

الالدولة ..استراتيجية الليبرالية اجلديدة في األردن

و"املراجع"� ،صيغ ًة حكوم ّية ف ّعالة .لكن ذلك كان يعني �أن هنالك "�إ�ضاعة وقت"
متع َّمدة ،وا�ضطراب ًا يف ال��ر�ؤي��ة ،و�إ���ص��رار ًا على خط �سيا�سي يتّ�سم باال�ستجابة
للمطالب اخلارجية مع االحتفاظ بال�صيغة ن�صف الدميقراطية .وهي �صيغة م�أزومة
وعاجزة وفو�ضوية ،وم�آلها تعميق انعدام الثقة العامة ،و�إ�ضعاف التكوين الداخلي
و�سط العوا�صف.
***
نتج برملان  2003عن انتخابات جرت على �أ�سا�س ال�صوت الواحد يف دوائر متعددة
املقاعد -وهو �أ�سو�أ �أمنوذج انتخابي ممكن ،-ويف ظل �أجواء الهزمية والي�أ�سُ ،بعيد
االحتالل الأمريكي للعراق ،ويف �سياق ا�ستنكاف املثقفني وال�شخ�صيات العامة عن
امل�شاركة.
ومع ذلك ،ظهرت يف هذا الربملان بالذات ،قوة �سيا�س ّية واعية حلقائق ال�صراع
االجتماعي يف البالد ،وواعية لدورها يف التمثيل ال�سيا�سي جلماهري املحافظات
والكادحني يف مواجهة الليربالية اجلديدة الكمربادورية املتحالفة مع الأخ��وان
امل�سلمني.
من م�أمنه ي�أتي اخلطر .ولقد �أظهر ن��واب "ال�صوت الواحد" ،الع�شائريون
التقليديون ،نزع ًة قوية للمعار�ضة الوطنية الد�ستورية ،كادت تطيح بحكومة عدنان
بدران ،لوال ال�ضغوط غري الد�ستورية التي مار�ستها قوى النظام يف �إجها�ض هذه
التجربة الدميقراطية ،عن طريق:
� -1إجبار النواب الـ( )48على الرتاجع ومنح الثقة حلكومة بدران.
 -2وقف التفاعل ال�سيا�سي املمكن الالحق ،وذلك ّ
بف�ض الدورة اال�ستثنائية ملجل�س
النواب عاج ًال.
 -3التعري�ض بالنواب املهزومني.
هكذا ،ف�إن احللقة ال�ضائعة يف تطوير الدميقراطية الأردنية ،ال تكمن يف قانون
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االنتخابات العامة -املطلوب ،على كل حال ،تعديله ،-ولكن يف اختالل موازين القوى
االجتماعية  -ال�سيا�س ّية لغري �صالح الدميقراطية ،وكذلك ،بالطبع ،يف الثغرات
الد�ستورية ،والنفوذ املرتاكم جلهاز الدولة ،وتغ ّول ال�سلطة التنفيذية� ...إلخ.
وما ينبغي قوله -ب�صراحة -هو �أن تيار الليربالية اجلديدة الكمربادوري املم�سك
بالقرار ،كان -وما يزال -يريد تغيري قانون االنتخابات العامة ،باالجتاه الذي ُي�ضعف
متثيل املحافظات والكادحني والقوى التقليدية حل�ساب القوى ال�سيا�سية ،التي
ّ
بغ�ض النظر عن رطانتها الإ�سالمية �أو القومية �أو "الدميقراطية" ،فهي متحالفة،
من حيث اجلوهر ،مع الكمربادور ،يف �سياق تفكيك الدولة الأردنية "القدمية"،
وحتويلها �إىل "منطقة حرة" من القيود االجتماعية والوطنية� ،أي �إىل منطقة
�سائلة يف امل�شاريع الأمريكية للإقليم.

حكومة البخيت

ح َ
إع�لان عن تكليف معروف البخيت بت�شكيل احلكومة ،اهت ّمت و�سائل
��ال ال ِ
الإع�ل�ام ،بهوية رئي�س احلكومة املك َّلف .ورك��زت على خلفيته املهنية ،وتوقيت
تكليفه الذي جاء على �إثر تفجريات ع ّمان ( 9ت�شرين الثاين  ،)2005وتوقفت عند
قدومه من خارج نادي ر�ؤ�ساء الوزارات .وح�صرت هذه "الوجب ُة الإعالمية" مركزَ
االهتمام بال�سيا�سة الأردنية يف �شخ�ص الرئي�س املك َّلف ،واعتربت حكومته خمتلف ًة
عن �سابقاتها ،قيا�س ًا على �صفاته ال�شخ�صية وخلفيته املهنية.
***
ولكن ..معروف البخيت �أو �سواه!
لي�س ذلك مه ّم ًا ،بعد!
فالأمر يتعدى الأ�شخا�ص -كائن ًا من كانوا – �إىل �آلية ت�شكيل احلكومات نف�سها.
فهذه الآلية �أ�صبحت قدمية عقيمة مت�آكلة ت�ستهلك النخب ،وال تق ّدم يف النهاية،
حكومات ذات �صد ّقية ،متجذرة يف احلياة ال�سيا�سية ،ولها ام��ت��دادات �شعبية،
ٍ
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وبالتايل :قوة ذاتية مت ّكنها من احلفاظ على التوازن الد�ستوري وهيبة احلكم.
�إن الأردنيني لن َي ْح َظوا –بعد -بحكومة لها وزن وفعالية ،وتردم الفجوة املت�سعة
مع املجتمع ..من دون جمل�س نيابي ق��وي ،وم�شاورات برملانية ملزمة يف ت�شكيل
الفريق الوزاري ،وامتثال كامل للأ�صول الد�ستورية يف �إدارة احلكم ،وبخا�صة يف
جمال تنظيم العالقات بني ال�سلطات.
***
معروف البخيت �أو �سواه.
مل يعد ذلك مه ّم ًا...
فالكمربادور هو الذي يحكم ،وهو الذي يقرر ال�سيا�سات .وهو موجود ..ويظل
الرقم ال�صعب يف كل احلكومات .فمن حكومة "�أبو الراغب" �إىل حكومة "الفايز"
َ
�إىل حكومة "بدران" �إىل حكومة "البخيت" ،جرى ا�ستهالك الع�شرات من النخبة
ال�سيا�سية ،ممن كانوا واعدين ب�إمكانات خ�صبة ،مل تثمر على �أ�شجارها ،بل جرى
حرقها يف احلقائب الوزارية و"الربامج" و"الأجندات" و"ال�صراعات" وامل�صالح
وال�صفقات ،بينما ظلت الليربالية اجلديدة-الكمربادورية مت�سك مبفا�صل القرار
االقت�صادي ،واالجتماعي والرتبوي .يتبدل الر�ؤ�ساء ،و ُي�ستَهلك ال��وزراء ،وتتغري
املواقف ..لكن "املجموعة االقت�صادية" تظل يف قلب احلكم� ..إنها احلزب احلاكم
ال��ذي يبدل بع�ض �أع�ضائه �-أحيان ًا -ببع�ضهم الآخ��ر ،لكن "النهج" يبقى :كل
الإمكانات والوزارات والدوائر وامل�ؤ�س�سات والقوانني وال�سلطات يف خدمة "البزن�س"
العوملي املتوح�ش ووكالئه املحليني!
هذا النهج يحرق �أف�ضل الر�ؤ�ساء ..ويبدد �صدقية احلكومات ،ويجعل التغيري
الوزاري بال معنى �سيا�سي ،ومن دون �أفق ،فالأ�سئلة االقت�صادية االجتماعية ما تزال
مطروحة:
� -1إعفاءات وتخفي�ضات �ضرائبية جديدة ل�صالح الأثرياءّ ،
ت�ضخم �أرباحهم
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وحتويالتهم �إىل اخلارج وا�ستهالكهم اال�ستفزازي والهدر ،بينما تعتمد اخلزينة على
�ضريبة املبيعات وال�ضرائب غري املبا�شرة ،التي يدفعها املجتمع وت�ش ّل الطلب املحلي
وتفقر االدخار االجتماعي وقدرة الفئات ال�شعبية على امل�شاركة يف اال�ستثمار� ..أم
�ضريبة دخل ت�صاعدية –ح�سب الد�ستور– ت�ؤ ّمن نوع ًا ما من �إعادة توزيع الرثوة،
وتعزيز دور الدولة االقت�صادي – االجتماعي ،وحت�سني اخلدمات العامة ومكافحة
الفقر واجلوع؟
� -2أمزي ٌد من اخل�صخ�صة ال�شاملة الزاحفة �إىل اخلدمات العامة ومنها الطبابة
والتعليم� ..أم وقفة ملراجعة ا�سرتاتيجية اخل�صخ�صة ور�سم حدودها الوطنية
واالجتماعية؟
 -3هل �ستبقى ال�سوق العقارية ،حرة من كل قيد ،ت�ستنزف الأرا�ضي وته ّيج قطاع
الإ�سكان يف م�ضاربات جمنونة حترم حتى الطبقة الو�سطى من �أح�لام امتالك
املنزل العائلي ،وتزحم ع ّمان ّ
وت�شوه ريفها� ..أم ّ
تدخ ٌل حكومي يف �سوق العقارات ،من
خالل ف ْر�ض �ضريبة الربح الر�أ�سمايل على البيوعات العقارية ،وتنظيم ا�ستخدام
الأرا�ضي وقطاع الإ�سكان االجتماعي؟
 -4هل �سيتحمل الفقراء ،املزيد واملزيد من �أعباء فاتورة النفط وهدر املوارد
املالية احلكومية� ،أم �أن هنالك بدي ًال اجتماعي ًا لإنقاذ الوطن من الربد واجلوع؟
� -5أمزي ٌد من الإنفاق بالعجز ،واملزيد من االقرتا�ض ،لتمويل برامج الليربالية
اجلديدة� ..أم �سيا�سة مالية متزنة ،وموازنة اجتماعية؟
 -6هل �سيتوا�صل ترحيل م�شكلة املديونية �إىل ما ال نهاية� ،أم هناك وقفة مراجعة
لل�سيطرة –�أق ّله -على اجتاه االحداث؟
 -7هل �سيبقى التعليم ،والتعليم العايل والبحث العلمي ،احتكار ًا لعقلية مغرتبة،
�أم �أنه �سيعود �إىل ركائزه الوطنية واالجتماعية ،ابتداء من جمانية التعليم –بكل
م�ستوياته ،-ومرور ًا بتمكني املبدعني من الفئات ال�شعبية ،وانتهاء ب�إن�شاء العالقة
امل�ستدامة بني البحث العلمي والتنمية؟
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 -8هل تنجح حماوالت الليرباليني اجلدد العبثَ ب�أموال ال�ضمان االجتماعي
و�أ�س�سه� ..أم �أن احلكومة اجلديدة �ستطوي هذا امللف ب�صورة حا�سمة ونهائية؟
 -9هل �سنعرف احلقيقة حول "م�شروعات" البيوعات العقارية الكبرية للأرا�ضي
ذات امللكية العامة� ،أم �أن الغمو�ض �سوف ي�ستمر ..وت�ستمر معه املفاج�آت؟ هل ميكن
�أن تعطينا حكومة البخيت "ك�شف ًا باحل�ساب" يظهر الأبي�ض من الأ�سود؟
 -10هل �ستبقى جهة االقرتا�ض (وزارة التخطيط) منف�صلة عن جهة �إدارة
املديونية (وزارة املالية)� ،أم جتر�ؤ حكومة البخيت على �س ّد هذه الثغرة ب�إلغاء وزارة
التخطيط ( َو ْك��ر الكمربادور) ،وتوحيد جهة االقرتا�ض وال�سداد -كما يجب -يف
وزارة املالية.
ترجح الإجابات ال�سلبية عن جميع هذه الأ�سئلة.
املعطيات املتوفرة ّ
***
وكذلك ،ما تزال الأ�سئلة ال�سيا�سية حا�ضرة بقوة:
 -1هل تريد احلكومة الأردنية اجلديدة ،جدو ًال زمني ًا الن�سحاب القوات الأمريكية
َ
االع�ت�راف باملقاومة
والأجنبية من ال��ع��راق؟ هل تنوي-مع الإج��م��اع العراقي–
العراقية ،ولو اعرتاف ًا عملي ًا –ولي�س ،بال�ضرورة ،قانوني ًا– من خالل �إجراء حوارات
مع ف�صائل املقاومة التي ينوي الأمريكيون �أنف�سهم ،التفاو�ض معها؟
�إن ال�سيا�سة الأردنية غام�ضة ب�صورة م�ؤ�سفة نحو العراق .وك ّنا� ،إىل وقت
قريب ،نفهم هذه ال�سيا�سة من خالل �إ�صرارها على التطابق التام مع ال�سيا�سة
الأمريكية ،ولكن هذه الأخ�يرة ،ا�ضطربت يف خريف  ،2005و�سط نقا�ش داخلي
حمتدم ،وخطط متعددة لالن�سحاب ،وات�صاالت على م�ستويات عديدة ،وو�ساطة
عربية "م�صرية�-سعودية" .وباخت�صار مل تعد هناك �سيا�سة �أمريكية نحو العراق،
ميكن الركون �إليها .حتى خطاب بو�ش ال�صغري حول "ا�سرتاتيجية الن�صر" يف
العراق ( 1كانون الأول  ،)2005يقبل ت�أويالت متعددة متناق�ضة .ولذلك ،ف�إن
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الظنَّ يذهب �إىل �أن هناك "تعليمات" حمددة ،ت�سري ،وفقها ،ال�سيا�سة الأردنية نحو
العراق! وال ُي ْع َرف من � ّأي م�ستوى ت�صدر هذه "التعليمات".
اخلال�صة –�إذا مل تكن هذه الظنون يف حملها� -أن حلظة اال�ضطراب الأمريكية
انتهاج �سيا�سة خا�صة بها نحو العراق ،تكفل امل�صالح
احلالية ،ت�سمح لع ّمان،
َ
اال�سرتاتيجية الأردنية ،وت�ستعيد وجه ًا من وجوه الإجماع الوطني الالزم يف حقول
�أخرى.
 -2على اجلبهة الغربية ،تبدو ال�سيا�س ُة الأردن��ي��ة �أ�ش ّد التبا�س ًا ،فهل توافق
و�سجن غزة؟ هل
احلكومة الأردنية ،على دويلة فل�سطينية يف  60باملئة من ال�ضفة َ
توافق على م�شروع الفدرالية مع كانتونات ال�ضفة؟ ال يكفي الإع�لان ،بني احلني
والآخ��ر ،وبا�ستحياء ،عن الت�أكيد على "املبادىء" ،بل تتطلب التطورات ،مبادرة
�أردن��ي��ة فعالة ،تنطلق من �إع�لان �صريح يرف�ض الفدرالية والتوطني ،ويطالب
مبفاو�ضات عاجلة مع الأطراف -الفل�سطينية والإ�سرائيلية والأمريكية -من �أجل
جدول زمني ّ
لفك ا�شتباك املواطنة ،وعودة الغزّيني ،واالتفاق على �آليات حلل واقعي
مل�شكلة الالجئني والنازحني.
 -3جتاهلت احلكومات الأردنية -حتى الآن -امللف ال�سوري-اللبناين .ومن
الوا�ضح �أن ع ّمان متيل �إىل املعار�ضة اللبنانية ال�سابقة ،و�آل احلريري ،ووا�شنطن،
يف هذا امللف الذي يبدو للم�س�ؤولني الأردنيني ،حم�سوم ًا لغري �صالح دم�شق .لكن
التطورات ُتظهر �أن ال�صراع يتم يف �سياق متداخل ،لبناني ًا و�سوري ًا و�إقليمي ًا ودولي ًا،
وقد ي�ؤول �إىل �صفقة ،للأردن م�صلح ٌة مبا�شرة يف حدوثها على كل حال ،وعليه �أن
يلعب دور ًا فيها ..بد ًال من اجلمود والغمو�ض وامل�شاركة يف عزل �سورية.
 -4يحدث ذلك ،بينما العالقات الأردنية-العربية� ،ضحلة (رمبا يكون هذا هو
التو�صيف الدقيق�" :ضحلة" ولي�ست "رديئة") .وهي �إ�شارة �أخرى على التهمي�ش
ملحة لتعميق العالقات مع العوا�صم
الإقليمي .يف هذه اللحظة ،هناك �ضرورة ّ
العربية –خ�صو�ص ًا مع الريا�ض ،-لكن ذل��ك يتط ّلب� ،أو ًال� ،سيا�سات م�ستقلة
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و�صالت ،يف ال�ش�أن العراقي والفل�سطيني وال�سوري-اللبناين ،وحتديد
ومبادرات ِ
العالقات مع �إ�سرائيل .فبخالف ذلك ،ما الذي ميكن احلديث فيه مع ال�سعوديني
�أو امل�صريني؟
 -5الإ�صالحات ال�سيا�سية الداخلية ،قبل حتديد ال�سيا�سات اخلارجية ،لن تقود
أ�سي�س ل�سيا�سة الوطن البديل.
�إال �إىل ت� ٍ

 590مليونا ً ..للهدر

�إذن ،تتغري احلكومات ،وي�ستمر النهج .وال ت�شكل حكومة البخيت ا�ستثنا ًء ،يف
هذا املجال .بل تعطي الأمثلة ،واحد ًا بعد الآخر ،على ر�سوخ هذه القاعدة .و�إليكم:
لقد جرى ت�سويغ املرحلة الأوىل من خ�صخ�صة "االت�صاالت" ،باعتبارات فنية.
كانت الليربالية اجلديدة ال�صاعدة يف العام  ،1999تقول ب�ضرورة وجود "�شريك
ا�سرتاتيجي" يف "االت�صاالت" ملواكبة التكنولوجيا احلديثة ،وحت�سني الإدارة
واخلدمة .وعلى الرغم من قناعتنا الرا�سخة ب���أن ذلك كان ميكن عمله بعقول
و�سواعد �أردنية ،ف�إن فكرة "ال�شريك اال�سرتاتيجي" تظل حتتفظ ببع�ض الوجاهة.
حافظت احلكومة الأردنية يف �شركة "االت�صاالت" املخ�صخ�صة على ما ن�سبته
 41.5باملئة من الأ�سهم ( 109ماليني �سهم تقريب ًا) ،بقيمة �إجمالية تقدر بحوايل
 590مليون دينار� ،أعطت للخزينة �أرباح ًا �صافية (العام  )2004تزيد على  20مليون
دينار من �إجمايل الأرباح ال�صافية لل�شركة ،البالغة حوايل  45مليون دينار.
وها هي حكومة البخيت تعتزم بيع كامل ح�صتها يف "االت�صاالت" من دون � ّأي
م�س ّوغ فني �أو �إداري �أو ا�ستثماري ،بل ومن دون �أن جتد نف�سها م�ضطرة للدخول يف
� ّأي حوار مع القوى ال�سيا�سية والربملانية .فالقرار نهائي؛ مت َّخذ ،ويف طريقه �إىل
التنفيذ ،هكذا ،وك�أننا نعي�ش يف �شركة ..ال يف دولة! وحيث "املجموعة االقت�صادية"
ت�أخذ قراراتها يف غرفة مغلقة عن �أي ت�أثري اجتماعي � -سيا�سي ،ومبعزل عن الر�أي
الآخر ،وا�ستناد ًا �إىل عقيدة اخل�صخ�صة ال�شاملة التي مت فر�ضها كعقيدة ر�سمية
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للدولة الأردنية بالرغم من �أنوفنا!
�إن املربر الوحيد -غري الأيديولوجي -لبيع �أ�سهم احلكومة يف "االت�صاالت" ،هو
احل�صول على املال ال�سهل من خالل بيع املوجودات الوطنية .ملاذا؟ لإغالق العجز
يف املوازنة العامة للعام 2006؟ فماذا عن العجز للعام 2007؟ �أم لتبديد املال على
برامج غري منتجة وفا�سدة كربامج ما ي�سمى "التحول االقت�صادي واالجتماعي"؟
�أم للإنفاق على بنى حتتية خا�صة باال�ستثمار الأجنبي؟ �أم لتوفري الأموال بني �أيدي
احلكومة للإنفاق ال�سيا�سي؟
كم من هذه الـ( )590مليون دينار �سيذهب لـ"درا�سات اجلدوى" البلهاء؟ كم
منها مل�شاريع م�صطنعة ملنفعة الفئات الكمربادورية؟ كم منها �سيذهب لتمويل
روات��ب امل�ست�شارين اجل��دد والعقود لأبناء املحا�سيب؟ كم منها �سيذهب لتمويل
"�أعطه يا غالم!" لل�صحافيني والوجهاء والنواب� ..إلخ؟ كم منها �سيهدر على تبديل
ال�سيارات احلكومية والوفود وال�سفر� ..إلخ ،وكم  ..وكم ..وكم؟!
وهذا يعني ،ب�صراحة� ،إن الثقة تغيب باحلكومات ،و ُيخ�شى على ت�سييل املوجودات
العامة بني �أيديها! والتجربة مع مئات ماليني الدنانري التي ح�صل عليها الأردن،
يف الأعوام اخلم�سة الأخرية �-سواء من عائدات اخل�صخ�صة� ،أو من امل�ساعدات
ال�سيا�سية -جتعل املر َء على يقني من �أن عائدات بيع �أ�سهم احلكومة يف "االت�صاالت"
هدر بالأ�ساليب نف�سها.
�سوف ُت َ
ال يحق حلكومة م�س�ؤولة يف بلد د�ستوري �أن تبيع كامل ح�صتها يف �شركة رئي�سية،
من دون م�س ّوغ وا�ضح مقنع ،ومن دون �إعالن ر�سمي عن جهة �إنفاق الأموال املتح�صلة
ملز َمني.
من البيع ،يف �إطار خطة وجدول زمني ِ
�إن بيع املوجودات الوطنية من �أجل �سد العجز �-أو بع�ضه� ،-أو من �أجل متويل
م�شاريع وم�صاريف �-أ ّي ًا تكن -غري جائز ،وغري م�س�ؤول.
ي�صح معهما بيع �أ�سهم احلكومة يف "االت�صاالت" �أو �سواها:
هناك حالتان فقط ّ
( )1االرتباط املع َلن ب�شراء ديون خارجية ،و�إبالغ الر�أي العام بهذا االرتباط وحجمه
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وما �سيخف�ضه من املديونية العامة بال�ضبط ،وما �سيوفره من فوائد و�أق�ساط� ..إلخ.
( )2متويل م�شروع وطني ا�سرتاتيجي مع الإع�لان عن امل�شروع ،ور�صد الأم��وال
املحددة له و�آليات تنفيذه� ..إلخ .وذلك بعد نقا�ش عام� ،صحايف و�سيا�سي وبرملاين
حول الأولويات.
و�سوى ذلك ،فلن يعدو الأمر عن كونه عملي َة هدر جديدة ،تعطي �أ�سو�أ الإ�شارات
عن حكومة معروف البخيت ،خ�صو�ص ًا لأول��ئ��ك الذين يعتربونها خمتلفة عن
�سابقاتها.

دفاعا ً عن األرض واجملتمع

ويف مثال �آخر ال يقل �أهمية وداللة ،فالذي كان� ،إىل حني قريب ،جمرد �إ�شاعات
غام�ضة� ،أ�صبح مع حكومة البخيت ت�شريعات تفتح الباب �أمام كل �أ�شكال العبث
واملتاجرة ب�أرا�ضي الدولة وما بقي من �أحراج يف الأردن املنكوب!
والذي كان �أفكار ًا لدى غالة "البزن�س" من �أجل حتميل الفقراء �أعباء اخلزينة
لزيادة ثروات الأغنياء� ،أ�صبح قانون ًا!
واملفجع �أن "جمموعة البزن�س" امل�سيطرة على القرار ،ا�ستغلت �أحزان الأردنيني
على �ضحايا انفجارات  9ت�شرين الأول  ،2005ووقفتهم ال�شجاعة �ضد الإرهاب ،لكي
مترر ،و�سط ال�ضجيج� ،أربعة قوانني م�ؤقتة ،ه ّربتها �س ّر ًا عن رقابة الر�أي العام ،يف
الأيام الأخرية حلكومة عدنان بدران.
وكان املوقف من هذه القوانني امتحان ًا مبكر ًا حلكومة معروف البخيت ،ف�شلت
فيه بامتياز ،و�أظهرت ،بو�ضوح� ،أنها رمبا لن تكون �سوى جمرد واجهة جديدة
للكمربادور احلاكم ..لي�س �أكرث.
دافع البخيت عن "قوانني" ي�ش ّكل �إ�صدا ُرها ،يف حد ذات��ه ،خمالفة د�ستورية
�صريحة ،قبل �ساعات من انعقاد جمل�س الأم��ة ،من دون �أن تكون هناك �صفة
اال�ستعجال ملعاجلة كارثة� ،أو تغطية لنفقات ال حتتمل الت�أجيل.
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وهكذا ،بد�أ البخيت ،عهده ،ب�إقرار التعدي على الد�ستور ،واال�ستخفاف بالربملان
الذي ر ّد تلك القوانني غري الد�ستورية ،يف وقفة لع ّلها ت�ستمر ،و�أن ت�سندها القوى
الوطنية و�أ�صحاب ال�ضمائر احلية يف مواجهة ال بد منها ،دفاع ًا عن قدا�سة الأر�ض
وحقوق املجتمع.
ماذا يف هذه القوانني التي تندرج يف احلرب التي ي�ش ّنها رجال الأعمال على
ال�شعب الأردين؟
 -1ت�سليع �أرا�ضي الأمة :ال يتعلق القانونان امل�ؤقتان غري الد�ستور َيني (تعديل قانون
�إدارة �أمالك الدولة ،وتعديل قانون الزراعة) ب�إتاحة �إن�شاء م�شاريع ا�ستثمارية لها
�صفة ال�ضرورة والدميومة على �أرا�ضي الدولة والأحراج ،بل بت�سليع هذه الأرا�ضي
(جعلها �سلعة) و�إتاحتها ،تفوي�ض ًا وبيع ًا ،لال�ستثمار العقاري (بناء ال�شقق واملكاتب
والفلل وتنظيم القطع) بق�صد االجت��ار بها .وهو ما يعني خ�صخ�صة الأرا�ضي
العامة من دون �أية �ضوابط ،وانتقال ملكيتها �إىل مالكني �أفراد يتداولونها يف �سوق
العقارات .وهذا ال يدخل يف باب ت�شجيع اال�ستثمار ،بل ت�شجيع امل�ضاربة العقارية،
و�إتاحة الفر�صة لل�شركات العقارية ،املحلية والأجنبية ،وحتقيق الأرباح على ح�ساب
الرثوة الوطنية.
�أرا�ضي الدولة هي �أرا�ضي الأم��ة؛ ملكية عامة موروثة على ال�شيوع ،ولي�ست
م�ؤ�س�سات اقت�صادية من�ش�أة من قبل القطاع العام ،بحيث ينطبق عليها مفهوم
اخل�صخ�صة .ولذلك ،ف�إن ال�شريعة الإ�سالمية ح ّرمت خ�صخ�صة الأرا�ضي العامة
�أو ت�سليعها .كذلك ،ف�إن القانون الد�ستوري (امللغى) مل ي�سمح بتفوي�ض الأرا�ضي
العامة �إ ّال للم�صلحة العامة.
 -2انتقال ملكية الأرا�ضي العامة ،باخل�صخ�صة والت�سليع� ،إىل غري الأردنيني،
بحكم كثافة ر�ؤو�س الأموال الأجنبية بالن�سبة �إىل �ضحالة القدرة املالية لدى غالبية
الأردنيني.
 -3تخريب البيئة :ت�سليع الأرا�ضي احلرجية �سوف ي�ؤدي ،حكم ًا� ،إىل تفتيتها،
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وال�ضغط عليها با�ستعماالت ال بيئية ،وا�ستهالكها ،بل �إن قانون الزراعة امل�ؤقت غري
الد�ستوري ي�سمح باقتالع الأ�شجار ،ب�شرط "نقلها" �إىل مكان �آخر!
 -4تركيز الرثوة .فقانون �ضريبة الدخل امل�ؤقت غري الد�ستوري ،والذي ين�ص
على تخفي�ض �ضريبة الدخل على الر�أ�سماليني يف عدة ن�شاطات �أ�سا�سية ،هو خطوة
�أخرى نحو مركزة الرثوة يف بلدنا ،وزيادة الهوة االجتماعية بني الأغنياء والفقراء،
و�إ�ضعاف موارد اخلزينة التي �سيتم تعوي�ضها من جيوب الكادحني بفر�ض املزيد
من ال�ضرائب غري املبا�شرة ،وحتميل الفئات ال�شعبية� ،أعبا َء الفاتورة النفطية،
والفواتري الأخرى.
" -5اال�ستثمار" على ح�ساب ال�شعب :تربر احلكومة تخفي�ض �ضريبة الدخل عن
الر�أ�سماليني ب�سعيها لتمكينهم من تكثيف ا�ستثماراتهم� ،أي –مث ًال -لكي يتم ّكنوا
من �شراء �أرا�ضي الدولة والأحراج ..واالتجّ ار بها!
ال�س�ؤال املطروح على املجل�س النيابي :هل ت�ستحق حكومة تتبنى هكذا قوانني..
احل�صول على الثقة؟!
***
�إن املعركة -الد�ستورية والوطنية واالجتماعية -لإف�شال القوانني امل�ؤقتة حلكومة
بدران ،هي من ال�ضخامة بحيث ال ي�ستطيع جمل�س النواب ،وحده ،الت�صدي لها.
�صحيح �أنه يف حلظة املواجهة الأوىل ،كان هناك  55نائب ًا خمل�صني للد�ستور
وم�صالح الوطن واملجتمع� ،ص ّوتوا على رد قوانني بدران ،ولكن ،مثلما هو معهود
ومتو َّقع ،ف�إن الربملان �سيخ�ضع ،ملاكنة جبارة من ال�ضغوط املتداخلة ،لتمرير تلك
القوانني املتوح�شة ،املعادية للوطن والإن�سان ،ولكن من غري املتو َّقع �أن ي�صمد النواب
هب املجتمع الأردين لنجدة نف�سه.
يف هذه املعركة� ،إال �إذا ّ
***
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�إن املطلوب من القوى الوطنية والإ�سالمية والهيئات والأحزاب وال�شخ�صيات،
تنا�سي خالفاتها ،واملبادرة �إىل �إطالق حملة �شعبية م�ضادة ،تركز على ما يلي:
� -1إدانة �إ�صدار القوانني امل�ؤقتة –خارج ال�شروط الد�ستورية ال�صارمة– �إدان ًة
مبدئية �صارمة .فهذه القوانني ما ت��زال هي الأداة الرئي�سية لتقوي�ض العملية
الد�ستورية والدميقراطية يف بلدنا .وهي التي تفرغ احلياة النيابية وال�سيا�سية
من املعنى ،لأنها ت�صادر احلوار الوطني وال�صالحيات الربملانية ،من خالل فر�ض
التوجهات املقررة من قبل رجال "البزن�س" ،بالقوة ،عرب �إ�صدار القوانني امل�ؤقتة
بقرارات حكومية �سرية وخماتلة ومفاجئة.
 -2االعرتا�ض االجتماعي على �أولوية ما ي�سمى "ت�شجيع اال�ستثمار" على كل
االعتبارات الأخرى ،كمرجعية مقد�سة ،والت�أكيد –باملقابل -على خ�ضوع اال�ستثمار
للأولويات الوطنية واالجتماعية.
 -3منع ت�شريع خ�صخ�صة �أرا�ضي الدولة والأحراج ،وحتويلها �إىل �سلعة يف �أيدي
امل�ضاربني العقاريني والر�أ�سماليني الأجانب.
� -4إف�شال االجت��اه �إىل تخفي�ض �ضريبة الدخل على الر�أ�سماليني ،وتعوي�ض
اخلزينة من لقمة الفقراء.
وهذه املعركة لي�ست فئوية �أو عابرة� .إنها معركة فا�صلة �سوف حتدد نتيجتُها
َ
م�ستقبل الأردن� :أنحو تعزيز الدميقراطية والعدالة االجتماعية� ،أم نحو ر�أ�سمالية
متوح�شة تقوم على �إفقار الأغلبية وجتويعها وتهمي�شها؟

أوهام

وبالأ�سا�س ،فقد جاء البيان الوزاري حلكومة البخيت حم َّم ًال بتكرار ال�سيا�سات
االقت�صادية واالجتماعية ل ّليربالية اجلديدة املحابية للأغنياء وامل�ستثمرين الأجانب.
"اجلديد" املتمثل يف الرتكيز على الأمن وملحقاته (ال�ش�ؤون االجتماعية
والحظنا
َ
والثقافية) ،ورمبا تعديالت -غري جوهرية -على ال�سيا�سات اخلارجية.
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املرجح �أن الوعد ب�إجناز قوانني "الإ�صالح" ال�سيا�سي� ،سيبقى وعد ًا.
لكن من ّ
اللهم �إال �إذا كان الأمر يت�صل ب�صيغ "م�ضبوطة" ال تواجه الأ�سئلة الكربى التي
�ستظل مع ّلقة طاملا �أن املجتمع الأردين مل يبلور قواه وخياراته.
" -1الإ�صالح" ال�سيا�سي يف ظل موازين القوى القائمة ،لن ي�شتمل على الق�ضية
الأ�سا�سية .وهي �إحداث تغيري يف هيكلية اتخاذ القرار الوطني على �أ�سا�س امل�شاركة
املق ْو َننة ،لي�س ،فقط ،يف �أفق د�ستور  ،1952بل حتى يف ظل الد�ستور احلايل!
هذا يعني �أن النقا�ش ي��دور حول جوانب �شكلية وجزئية ال تقرتب من جوهر
"ال�سلطة" التي هي حمور � ّأي �إ�صالح دميقراطي ج ّدي.
 -2الدميقراطية -بو�صفها �آلية التخاذ القرار -متنح الأغلبية ،ق��در ًة على
اعرتا�ض برامج الليربالية اجلديدة التي تعبرّ عن م�صالح الأقلية .وهذا تناق�ض
ع�سري احلل و�صدامي .فالإقرار امل�سبق ل�سيا�سات اقت�صادية واجتماعية حتابي
الأغنياء واملتنفذين ،ال ت�سمح ،حكم ًا ،بتغيري دميقراطي ،ي�ضع هذه ال�سيا�سات على
ب�ساط البحث.
ّ � -3أي �إ�صالح �سيا�سي يف الأردن -مهما كان حجمه وعمقه� -سوف ي�صطدم،
َ
واملواطنة .وهو يرتبط بالتايل ،حكم ًا ،بنتيجة احلل النهائي
فور ًا ،مب�شكلة التوطني..
للق�ضية الفل�سطينية ،وهذه "النتيجة" مل تعد غام�ضة .بينما ما يزال البيان الوزاري
حلكومة البخيت يتحدث عن "خارطة الطريق" املتو ّفاة .هل متلك ع ّمان ،الإرادة
ال�سيا�سية التخاذ موقف �أردين من التطورات الإ�سرائيلية  -الفل�سطينية� .أو رف�ض
التوطني ال�سيا�سي و"الفدرالية"� ،أم القبول بهما؟ هل ميكن اخلطو نحو الإ�صالح
ال�سيا�سي قبل الإجابة عن هذا ال�س�ؤال؟

لعبة األشخاص والكراسي

يحد�س ال��ر�أي العام الأردين ،ب�صورة الفتة ،تركيبة حكومة معروف البخيت،
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من حيث هي ائتالف بني رج��ال النظام وح��زب الليربالية اجل��دي��دة .ولذلك،
ف���إن الأردن��ي�ين ُيظهرون ،ح�سب ا�ستطالع ال��ر�أي ال��ذي �أج��راه مركز الدرا�سات
اال�سرتاتيجية يف اجلامعة الأردنية ،حول هذه احلكومة ،تفا�ؤ ًال �إزاء قدرتها على
حتريك امللفات ال�سيا�سية وتعزيز الأمن ،ولكنهم ال يعقدون �آماال على اتّباعها نهج ًا
اقت�صادي ًا اجتماعي ًا مغاير ًا ي�سمح مبعاجلة الفقر والبطالة.
لكن الأردنيني �سيكت�شفون ،ب�سرعة� ،أن الأزمة الأردنية هيكلية ،وال ميكن جتزئتها.
ملاذا؟
 -1لأن �إغالق النقا�ش حول ال�سيا�سات االقت�صادية االجتماعية ،و�إخ�ضاعها،
كلي ًا ،لنهج وق��رارات الليربالية اجلديدة ،يفرغ الن�شاط ال�سيا�سي من �أي معنى
عام .فحني تكون �إدارة االقت�صاد الوطني مقررة م�سبق ًا ،وب�صورة نهائية ،ل�صالح
"البزن�س" �ضد املجتمع ،ي�صبح العمل ال�سيا�سي والنيابي ،خارج الت�أثري ،وال يبقى له
�سوى معنى واحد ،يدور حول لعبة الأ�شخا�ص والكرا�سي ،وهي اللعبة املالئمة لتو�سع
الف�ساد ،ال مقاومته.
 -2يف ال�سيا�سة اخلارجية ،هناك� ،أي�ض ًا ،خطوط حمر ثابتة ،تنطلق من
"التحالف" ال�شامل والنهائي والتف�صيلي مع الواليات املتحدة ،لي�س فقط ،يف
اال�سرتاتيجيات ،ولكن� ،أي�ض ًا ،يف التفا�صيل واليوميات .وهو ما يحرم ال�سيا�سة
الأردنية من املناورة ،ويو�سع الهوة بني الر�أي العام الأردين وبني ال�سيا�سات الر�سمية
الأردنية� ،إىل درجة حمبطة.
وباخت�صار� :إذا كانت كل ال�سيا�سات االقت�صادية واالجتماعية واخلارجية،
حمددة ،وال ميكن تغيريها ،فما الداعي� ،أ�ص ًال ،للعبة الدميقراطية ،و"قوانينها"؟
اللهم من وجهة نظر �أع�ضاء النادي ال�سيا�سي املعنيني بتح�سني �شروط م�شاركتهم
يف اللعبة؟
الدميقراطية هي -بالأ�سا�س� -آلية التخاذ القرار الوطني .وكون هذا القرار
متخذ ًا م�سبق ًا ،فلي�س لهذه الآلية وظيفة .وه��ذا ما يجعل غالبية الأردنيني غري
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معنيني بالعمل ال�سيا�سي� ،إال �أولئك الذين ميتهنون ال�سيا�سة من البريوقراطيات
احلزبية والأ�شخا�ص املر�شحني للوزارة �أو النيابة وال�صحافيني� ..إلخ.
باملح�صلة ،تندرج �أغلبية الأردنيني يف حزبني :حزب الالمباالة ،وحزب التطرف
املعادي للرتكيبة كلها .وهذا هو املنبع ال ّرث للعنف الفكري واالجتماعي وال�سيا�سي.
�سوف حترتق حكومة البخيت ،وما يتلوها من حكومات يف نار هذه الأزمة املزمنة،
�إال �إذا انك�سرت احللقة ال�صلبة لل�سيا�سات املقررة امل�سبقة� ،أق ّله يف �إمكانية التو�صل
�إىل ت�سوية بني م�صالح "البزن�س" وم�صالح املجتمع ،ويف �إمكانية البحث عن هام�ش
خا�ص للحركة امل�ستق ّلة يف ال�سيا�سة اخلارجية.

َف َ
شل

يف الأيام الأخرية من العام  ،2005جرت حماولة لتمرير قانون م�ؤقت ل�ضريبة
الدخل ،ال ميتثل لل�شروط الد�ستورية� ،شك ًال �أو م�ضمون ًا .وقد تك ّونت �ضد هذا القانون
جبه ٌة وا�سعة من املعرت�ضني ،مت ّكنت من �إ�سقاطه� .إال �إن الدر�س امل�ستفاد منه يظ ّل
ماث ًال ،بل يكاد ّ
يلخ�ص امل�شهد االقت�صادي – االجتماعي الأردين.
اليدان..
"مل ي ُع ْد َ�ش َرف ًا� ،أن تك ّد
ِ
ويندى اجلبنيُ ،وتذوي املُ َق ْل!
مل يعد �شرف ًا �أن ي�ضي َء الذكا ُء..
وال �شرف ًا �أن يك َّل ال َع َ�ض ْل
ك ُّل ما لي�س �سلب ًا ونهب ًاَ ..ف َ�ش ْل"!
رمبا يكون يف �أبيات ال�شاعر اللبناين ح�سن عبد اهلل ،هذه� ،أف�ضل تعليق على
الكدح والذكاء،
القانون امل�ؤقت غري الد�ستوري ل�ضريبة الدخل ،ال��ذي يعاقب
َ
ال�سلب والنهب!
ويكافىء
َ
 ..يقول القانون ،بو�ضوح :ال تكن طبيب ًا بارع ًا وناجح ًا ..بل كن م�ضارب ًا عقاري ًا!
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ال جت ّد وجتتهد يف العمل الإداري املخل�ص �أو يف الإب��داع �أو الن�شاط الأكادميي �أو
�ضارب يف الأوراق املالية
اخلدمي� ،أو التجاري �أو ال�صناعي �أو الزراعي ...ك ّال! بل
ْ
والعمالت ..وتع ّلم الغباء والدهاء واملداهنة وال�سلب ..والنهب .اغتنم الفر�ص� ..أو
قلب البلد!
ابتعدْ .
واع ِط الطريق لـ"اال�ستثمار" -خ�صو�ص ًا الأجنبي  -كي مي�ضغ َ
***
امل�ضاعفة خم�س مرات
لي�ست معادلة �ضريبة الدخل (املخ ّف�ضة على ال�شركات،
َ
على الفئات الو�سطى) جمرد معادلة مالية فنية ..بل معادلة اجتماعية – �سيا�سية،
تبد�أ باخل�صخ�صة ال�شاملة (التي و�صلت �إىل �أرا�ضي الدولة والأح���راج) ،ومتر
ب�إعالء م�صالح "اال�ستثمار" فوق م�صالح املجتمع ،و�إلغاء دور الدولة يف جمال �إثر
جمال ،وخ�صخ�صة التعليم والطبابة -ورمبا مكافحة الإره��اب �أي�ض ًا -يف "�سوق
حرة" ،بل قل يف "منطقة حرة" -على �سعة الوطن -ال قيد فيها على حرية التجارة
التي ت�ستنزف ميزانَ املدفوعات ،وتك ّر�س املديونية ،و ُتفقر الدولة واملجتمع ،وتزيد
الأقلي َة والكمربادورية املتنفذة ،ثرا ًء ،بالو�سائل "امل�شروعة" ..وغري امل�شروعة!
�أي� ،إنها �سيا�سة متييز اجتماعي �صريحة �ضد الأغلبية ،ولكنها تك ّر�س �أي�ض ًا �-أو
نهب �ضرائبي على �أع�ضاء
تقود �إىل -التمييز ال�سيا�سي .فحني ت�شنّ الأقلي ُة حمل َة ٍ
الفئات الو�سطى ،وتهبط مب�ستواهم املعي�شي ،وقدرتهم على املناورة والت�ضامن
القرابي مع الفقراء� ..إلخ ،ف�إنها تنتهي با�ستبعاد الفئات الأكرث فعالية يف ال�سيا�سة
والثقافة والعمل النقابي واالجتماعي ،من دائرة الن�شاط العام ،وتلزّهم �إىل ال�صمت
والرتاجع واالنكفاء.
ال دميقراطية ..وال حياة �سيا�سية ،من دون فئات و�سطى مهنية و�إدارية و�أكادميية
والتك�سب ال�سيا�سي� ..إلخ .ولع ّل
و�إعالمية ..غري مرتبطة بـ"البزن�س" ،والف�ساد،
ّ
�أ�سو�أ �آثار النهب ال�ضرائبي لهذه الفئات �أنه ي�ضعها �أمام خيارين :اكت�ساب روح
الفقر ال�سلبية� ..أو اكت�ساب روح "البزن�س" الوح�ش ّية .ويف احلالتني ،تخ�سر الدول ُة
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واملجتمع ،جمهو َر املبادرين.

قانون ال دستوري!

لقد جاء قانون الدخل امل�ؤقت م�ضاد ًا للد�ستور� ،شك ًال وم�ضمون ًا!
..والأم���وال الإ�ضافية التي كان �سيح�صل عليها الأغنياء ،جراء التخفي�ضات
املقررة لهم مبوجبه ،مل تكن ِلتُ�ستعمل –كما قالت احلكومة بنف�سها -يف �إن�شاء
م�ؤ�س�سات �صناعية �أو خدمية جديدة تو ّلد فر�ص عمل ،بل كانت �ستذهب �إىل
امل�ضاربات العقارية واملالية ،وتزيد الأرق��ام الفلكية للرثوات العاطلة عن ت�شغيل
الأي��دي والكفاءات الأردنية –ب�أعداد معقولة و�أج��ور الئقة ،-وكان من �ش�أنها �أن
مت ّكن الأقلي َة املنعمة من زي��ادة �إنفاقها ال�تريف يف ال�سفر وا�سترياد الكماليات،
وبالتايل زيادة امل�ستوردات والت�أثري ال�سلبي على ميزان املدفوعات.
باملقابل ،ف�إن الزيادة ال�ضريبية املبا�شرة (الدخل) وغري املبا�شرة (املبيعات)
على الفئات املتو�سطة ،كانت �ستنهك امل ّدخرات االجتماعية ،وت�ضعف اال�ستثمارات
ال�صغرية ،وت�سيء �إىل م�ستوى معي�شة الطبقة الو�سطى ،وتزيد عدد الفقراء.
لقد جاء ت�صميم القانون امل�ؤقت ل�ضريبة الدخل -بالكامل -مل�صلحة الفئات
الأك�ثر ث��راء ،على ح�ساب اخلزينة التي كانت �ستع ّو�ض ،مبوجبه ،ال��ف َ
��ارق من
جيوب الفئات الأخرى .وهذا التمييز االجتماعي هو عنوان ال�سيا�سة االقت�صادية
– االجتماعية للحكومات الأردنية منذ العام  ،2000والتي ما يزال املجتمع الأردين
عاجز ًا –للأ�سف -عن جتميع قواه يف مواجهتها.
املجل�س النيابي –كما هو معروف -القانونَ امل�ؤقت ل�ضريبة الدخل ،لأنه
لقد ر ّد
ُ
غري د�ستوري ،لكن ذلك مل يكن ليعني �شيئ ًا .فلو و�ضع
جمل�س الأعيان ،ذلك القانونَ
ُ
َ
التمثيل
�ساري املفعول .وهذه ثغرة يف الآليات الد�ستورية جتعل
يف الأدراج ،لبقي َ
النيابي ك ّله غري ذي معنى ،وتعطي للحكومات� ،صالحيات دكتاتورية ،و�سط ركام
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من ال�شكليات "الدميقراطية".
لقد درج��ت ال��ع��ادة ،منذ حكومة علي �أب��و الراغب  ،2000على قيام ال�سلطة
التنفيذية (من دون االلتفات �إىل ال�شروط الد�ستورية التي ُتلزم احلكومات بعدم
�إ�صدار قوانني م�ؤقتة� ،إال ملواجهة الكوارث والطوارئ) باال�ستيالء على �صالحيات
الت�شريع ،و�إ�صدار قوانني م�ؤقتة غري �سارية املفعول –حتى لو ر ّدها الربملان -عرب
تعطيلها يف "الأعيان"� ،أو ال�ضغط على النواب لإقرارها الحق ًا ،بعد �أن ت�صبح �أمر ًا
واقع ًا.
اخلطري يف القانون امل�ؤقت ل�ضريبة الدخل� ،أنه جاء لي�ؤ�س�س ل َق ْو َننة التمييز
الطبقي يف الأردن ،وتقوي�ض املبادئ الد�ستورية الأ�سا�سية يف جمالني رئي�سيني هما:
( )1احلقوق االقت�صادية واالجتماعية للمواطن ،ومبد�أ التكافل االجتماعي املنظم،
عرب ( )2املبد�أ القائل بال�ضريبة الت�صاعدية على الدخل .وهي �ضريبة قا�صمة
للدولة امل�ساواتية التي �أن�ش�أها الأردنيون بالكفاح والت�ضحيات.
ال�سـ َّنـة املفاهيمية
وهكذا ،ف�إن القانون امل�ؤقت ل�ضريبة الدخل –امل�ستورد من ُّ
للمحافظني اجلدد يف وا�شنطن -كان ي�شكل خرق ًا فا�ضح ًا للد�ستور الأردين من
حيث ال�شكل وامل�ضمون .ويف الوقت نف�سه ،ف�إن تعوي�ض اخلزينة عن عوائدها من
�ضريبة الدخل ،بعوائد ال�ضريبة على املبيعات ،كان من �ش�أنه �أن ي�ش ّل الطلب املحلي
الكلي ،وي�ؤدي �إىل تراجع �إجمايل يف اال�ستثمارات املو ّلدة لفر�ص العمل.
وحتى مع افرتا�ض �أن الأغنياء كانوا �سي�ستخدمون مكت�سباتهم ال�ضريبية اجلديدة
يف ا�ستثمارات ،فهذا �سيقود �إىل قطاع خا�ص ثري ،ودولة فقرية وعاجزة ،بالتايل،
عن تقدمي اخلدمات العامة للمواطنني ،وهذا ما يجعل اال�ستثمارات يف النهاية،
وبا ًال على ال�شعب والبلد.

استنزاف الطبقة الوسطى

يف مقابل التخفيفات املجزية التي منحها القانون امل�ؤقت غري الد�ستوري ل�ضريبة
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الدخل ،لل�شركات ،ف�إنه قرر �سيا�سة انتقامية �إزاء الفئات الو�سطى ،وح ّملها �أعبا ًء
�ضريبية تزيد بن�سبة  500باملئة ع ّما كان عليه احلال يف القانون ال�سابق ،وت�شمل
ال�سيا�سة االنتقامية تلك ك َّل من يزيد دخله عن  8000دينار �سنوي ًا� ،آخذين باالعتبار
�أن من يق ّل دخْ ُله عن ذلك املبلغ يقع يف دائرة الفقراء.
لقد جاء القانون امل�ؤقت ل�ضريبة الدخل ليحذف الإعفاءات االجتماعية الطابع؛
كالإعفاء اخلا�ص بال�سكن (الإيجار �أو فوائد الإ�سكان القر�ضي) والإعفاء اخلا�ص
بالتعليم اجلامعي للأبناء ،و�إعفاء الـ( )50باملئة لأول  12000دينار ،مقابل زيادة
الإعفاء ال�شخ�صي �إىل  5000دينار ،والإبقاء على �إعفاء الزوجة ( 1000دينار)،
والأبناء ( 500دينار ٍّ
لكل منهم) ،ومن ثم متت زيادة ال�ضريبة عن امل�ستخدمني
والأف��راد ،كالتايل 10 :باملئة على �أول  6000دينار ،و 20باملئة على الباقي ،وذلك
�صعود ًا من  5باملئة على �أول  2000دينار ،و 10باملئة لكل  4000دينار تالية ،و20
باملئة لكل  8000دينار تالية.
وكمثال ،ف�إن فرد ًا دخْ ُل ُه  2400دينار يف ال�سنة ،متزوج ًا وله �أربعة �أوالد� ،أحدهم
يدر�س يف اجلامعة ،ويدفع �إيجار ًا �أو فوائد قر�ض �سكني ،كان يدفع ك�ضريبة دخل
ح�سب القانون ال�سابق 348 -دينار ًا يف ال�سنة� .أما الآن ،ف�سيدفع  2069دينار ًا يفال�سنة (�أو  2696دينار ًا �إذا كان �أعزب).
وعند الأمنوذج املحوري للطبقة الو�سطى (الدخل ال�سنوي  5000دينار) تدور
�ضريبة الدخل وفق القانون نف�سه ،حول  500دينار �شهري ًا .وهو معدل �ضريبي فاح�ش
كان من �ش�أنه �أن ي�ستنزف قدرة الفئات املتو�سطة على اال ّدخار واال�ستثمار ،و�إذا
ما �أُ�ضيف �إىل ذلك �ضريب ُة املبيعات املت�صاعدة والر�سوم وال�ضرائب غري املبا�شرة
الأخ��رى ،تَ�بر ُز بو�ضوح� ،شرا�س ُة الهجمة على امل�ستوى املعي�شي للفئات املتو�سطة
وفعاليتها االقت�صادية -وال�سيا�سية -والثقافية .وذلك ل�صالح الفئات الر�أ�سمالية
التي تتمتع باملزيد من الإعفاءات والت�سهيالت والتخفي�ضات ال�ضريبية والفر�ص
اال�ستثمارية على ح�ساب خزينة الدولة و�أمالكها.
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وباخت�صار ،لقد كان قانون �ضريبة الدخل امل�ؤقت "املردود" يعاقب الكادحني
بعقولهم و�سواعدهم ،كاملهنيني املك ّد�سني من الأط��ب��اء واملهند�سني واملحامني
واملحا�سبني� ...إلخ .واملدراء املخل�صني ،و�أ�ساتذة اجلامعات ،و�صغار الن�شطاء يف
التجارة واخلدمات وال�صناعة والزراعة� ...إلخ ،ويكافئ الر�أ�سماليني وامل�ضاربني
يف العقارات والأ�سهم والعمالت.
وكان من �ش�أن تطبيق هذا القانون "القاراقو�شي" �أن ي�ش ّل هذه الفئات الأكرث
الطلب املح ّلي ،وي�ضرب
حيوية عن الن�شاط اال�ستثماري واال�ستهالك ،و ُي�ضعف
َ
القيم االجتماعية والثقافية والأخالقية التقليدية ،ويتّجه بالبالد �إىل انق�سام طبقي
ال يرحم ،بني �أقلي ٍة من عتاة املال حتتكر اال�ستثمار وال�سيا�سة ورغد العي�ش ..وحتى
الطبيعة (ال�صحارى والغابات وال�شواطئ) ،و�أكرثي ٍة مه ّم�شة تواجه �أ�سو�أ امل�صائر.

قانون جائر

يف حني كانت �أو�ساط وا�سعة جد ًا من املوظفني ،واملهنيني ،واملتقاعدين ،و�صغار
التجار ،واملزارعني ،تتطلع �إىل قرار جريء من جمل�س الأعيان بر ّد "القانون امل�ؤقت
ن�ص الد�ستور وروحه ،وحماي ًة للعدالة االجتماعية
ل�ضريبة الدخل" ان�سجام ًا مع ّ
وامل�صالح العليا للدولة الأردنية واالقت�صاد الوطني ..قامت احلكومة بنف�سها،
ب�سحب القانون.
بالطبع ،ف�إن الوفاء بااللتزامات ال�ضريبية ،هو �شرط �أ�سا�سي من �شروط املواطنة
والوطنية ،ولكن قانون �ضريبة الدخل املردود ،م�صا ٌغ من منطلقات جبائية عدوانية،
تت�س ّلط ،حتديد ًا عدة جهات ،منها:
 -1امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة من �شركات الت�ضامن والتو�صية الب�سيطة
(وعددها � 89ألف ًا) .حيث �ستخ�ضع هذه للقواعد ال�ضريبية نف�سها املفرو�ضة على
ال�شركات امل�ساهمة العامة واخلا�صة .وهذا يعني امل�ساواة بني ر�ؤو�س �أموال ب�آحاد
الآالف لـ"�شركات �صغرية" تتطلب العمل املبا�شر الد�ؤوب لأ�صحابها ..وبني ر�ؤو�س
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�أموال ب�آالف الآالف� ،أ�صحا ُبها من كبار الر�أ�سماليني.
 -2الن�ساء� .إذ �أ�صبحت الإعفاءات ال�ضريبية للزوجة حم�صورة ب�شخ�صها (1000
دينار فقط) ،و 500دينار لكل �شخ�ص تعيله هي ب�سقف ال يتجاوز الـ( )2500دينار،
وهو ما يت�ضمن ال َ
إجحاف بامل�ضمون االجتماعي واالقت�صادي للن�شاط املنزيل،
ويرهق كاهل الن�ساء واملكافحات من �أجل �أ�سرهن.
 -3املتقاعدون املدنيون والع�سكريون ،الذين �أخ�ضع القانونُ رواتبهم التقاعدية
يف �سابقة مده�شة! -ل�ضريبة الدخل اعتبار ًا من  1كانون الثاين  .2006وهو �إجراءال يتّ�صف باملنطق �أو العدالة �أو احلكمة ،ويح ّمل فئات عزيزة من �أبناء �شعبنا،
�أعبا ًء �إ�ضافية ويهبط مب�ستواهم املعي�شي �أكرث ف�أكرث ،ويه ّز القناعة الوطنية بالأمان
االجتماعي.
 -4املزارعون ومر ّبو املا�شية والدواجن والأ�سماك والنحل .ويجيء ُ
فر�ض �ضريبة
دخْ ل على اال�ستثمارات الزراعية مبثابة عقاب للن�شطاء يف هذه املجاالت احليوية
التي تتمتع -حتى يف �أغنى الدول الر�أ�سمالية -لي�س فقط بالإعفاءات ال�ضريبية،
ولكن� ،أي�ض ًا بالدعم املبا�شر من اخلزينة.
 -5العاملون ب�أجر ،واملهنيون الذين فقدوا الإعفاءات االجتماعية ،مبا فيها
الإع��ف��اءات اخلا�صة بتعليم الأب��ن��اء اجلامعيني وم�صاريف الطلبة� ..إل���خ .ومت
�إخ�ضاعهم ل�ضريبة جمحفة ت�ستنزف مداخيل �أي مواطن فوق ّ
خط الفقر ،وجتعله
بالتايل -قريب ًا من الفقراء� ،أو جزء ًا منهم ،وذلك ب�ضريبة دخل تزيد خم�س مراتعن املعمول به �سابق ًا.
 -6امل�ست�أجرون ومقرت�ضو الإ�سكان ،حيث مت �إلغاء الإعفاءات ال�ضريبية على
�أجور امل�ساكن وقرو�ض الإ�سكان ،وت�صعيب قدرة الفئات املتو�سطة على احل�صول
على �سكن الئق �أو امتالك �شقة.
وذلك بالإ�ضافة �إىل مواد جبائية م�ص ّممة ل�شفط ال�سيولة من بني �أيدي املك ّلفني
بالدفع الإلزامي على احل�ساب ،ومنع االحتجاج ،وزيادة الغرامات ،وتبكري موعد
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تقدمي ك�شوف التقدير الذاتي ،واعتبار الإع�لان على املوقع االلكرتوين لدائرة
�ضريبة الدخل "تبليغ ًا قانوني ًا ،"..و�أخري ًا -ولي�س �آخر ًا -احلب�س (بني �شهر و�سنة)،
واحلجز التح ّفظي على الأموال املنقولة وغري املنقولة.
***
لكن ،باملقابل )1( :مل تتم زيادة �ضريبة الدخل على البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية،
و�شركات التعدين وال�صناعة والفنادق وامل�ست�شفيات والنقل واملقاوالت الإن�شائية.
( )2مت تخفي�ض �ضريبة الدخل -تدريجي ًا -على �شركات الت�أمني وال�صرافة
واالت�صاالت و�شركات اخلدمات وال�شركات التجارية.
وهكذا ،يت�ضح ،ب�صورة ال تقبل ال َّلب�س� ،أن القانون امل�ؤقت ل�ضريبة الدخل:
 -1يحابي الر�أ�سماليني على ح�ساب العاملني ب�أجر واملهنيني و�أ�صحاب امل�شاريع
ال�صغرية.
 -2يحابي الن�شاطات اخلدمية والتجارية على ح�ساب الن�شاطات الإنتاجية
والزراعية.
 -3يحابي "امل�ستثمر" يف املهنة ..على ح�ساب العقول وال�سواعد يف هذه املهنة.
 -4يعطي لدائرة �ضريبة الدخل �صالحيات �إعالن الأحكام العرفية يف جماالت
عملها.

وبعد ..وبعد!
مل ُيـ ْع ِط الدكتور معروف البخيت ،بعد� ،سوى �إ�شارات عن �سيا�ساته ونهجه.
ّ
ي�صطف� ،إىل جانب �سواه يف الأدراج.
وميكن ،هنا ،و�ضع البيان الوزاري جانب ًا ،فهو
ال �س ّيما و�أن الأمر ال يتعلق بالربوتوكول ..بل بال�سيا�سة.
وطي �صفحة
ما يزال الدكتور البخيت ،حتى الآن� ،صامت ًا باملعنى ال�سيا�سيُّ .
القانون امل�ؤقت امل�ش�ؤوم ل�ضريبة الدخلُ ،ح ِ�س َب له على �سبيل الت�شجيع ،لكن جمل�س
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الأعيان كان -على كل حال� -سري ّده .ولع ّله من الذكاء ،بالطبع� ،أن املبادرة جاءت
من البخيت نف�سه .لكن ذلك وحده ال ي�صنع رئي�س ًا.
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من عطاء تدريب ال�شرطة العراقية� ،إىل ف�ضيحة ت�سرب �أ�سئلة التوجيهي وبيعها
يف �سوق امل��دار���س اخلا�صة "الراقية" ،وتدهور دور اجلامعة الأردن��ي��ة الوطني،
التنويري والثقايف� ،إىل ف�ضيحة االجت��ار باخلردة العراقية امللوثة بالإ�شعاعات،
والرتب�ص ب�أموال "ال�ضمان االجتماعي" ،و�إخ�ضاع اجلمعيات التعاونية (1200
جمعية) ،من خالل العمل على تدمريها مالي ًا ،وت�صفية م�شاريعها الإنتاجية،
وح ّلها ،وت�شريد �أع�ضائها ،ووقف ال�شكل التعاوين يف اال�ستثمار وامللكية.
ومن هذه وتلك� ،إىل ال�سعي لإلغاء اال�ستقالل ال�سيا�سي والتنظيمي للنقابات
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املهنية ،يف حماولة للتخل�ص من ح�ضورها كقوة م�ستقلة ،وال�سطو على ما تتوفر
عليه من �سيولة مالية كبرية.
� ..إنها قائمة متوا�ضعة من الف�ضائح الكمربادورية ،التي لعبت احلكومات
الأردنية ذات ال�صفة نف�سها ،دو َر البطولة فيها ،وهذه القائمة بعيدة عن �أن تكون
ك�شف ًا بح�ساب هذه احلكومات عن ال�سنوات املعينة ( ،)2005-2000ولكنها عينات..
ح�سب.
عيناتٌ ْ

فضيحة عطاء تدريب الشرطة العراقية

ك�شف ملحق "العرب اليوم" ( 8كانون الأول  )2003عن "ق�صة املرحلة" ،بل قل
عن" ق�صة الق�ص�ص" :عطاء تدريب ال�شرطة العراقية يف الأردن.
لقد كان االعتقاد ،عن وهم ،ب�أن الأمر يتعلق بالق�صة القدمية ذاتها :القيام
مبهمة "�سيا�سية" لقاء �صفقة مالية للخزينة! �صفقة ت�ساعد الدولة على مواجهة
اال�ستحقاقات ال�صعبة للفاتورة النفطية امل�ستجدة بعد �سقوط املنحة العراقية� ،أو
تغطية عجز املوازنة املرهَ قة �أ�ص ًال بخدمة املديونية.
وكان االعرتا�ض ينطلق من البعد الوطني اال�سرتاتيجي ،فال�شرطة العراقية
(بعد االحتالل الأمريكي للعراق) ،هي �سياج املحتلني و�أداتهم يف مواجهة املقاومة
العراقية ،ولت�أ�سي�س نظام عراقي� ،إذا مل يكن عمي ًال وحليف ًا لإ�سرائيل و�سيف ًا م�س ّلط ًا
على العرب ،ف�إنه �سيكون مبوا�صفات �سيا�سية واجتماعية و�أمنية ت َُـحول دون ا�ستعادة
العالقات الثنائية اال�سرتاتيجية التي كانت بني ع ّمان وبغداد .وهو ما يع ّد ،بالتايل،
م�ساهمة يف تكبيد الأردن ،خ�سارة ا�سرتاتيجية هي خ�سارة العراق!
ثم �إنه ّ
تدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية للعراقُ ،يدخل الأردن طرف ًا يف �أزمة مديدة
لها ا�ستحقاقات ،وترتتب عليها تبعات .بل �سي�ؤدي -ب�صراحة� -إىل خ�سارة الأردن
للوطنيني العراقيني والعرب ال�س ّنة ..دون ربح الآخرين يف املعادلة العراقية� .إنه
باخت�صار ،خط�أ ا�سرتاتيجي.
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وكان الظن �أن احلكومة الأردنية ترتكب خط�أ ا�سرتاتيجي ًا من �أجل م�صاحلها
التكتيكية! وهنا حتدث املفاج�أة� :إن ذلك اخلط�أ اال�سرتاتيجي ،بكل �أبعاده� ،شديدة
اخلطورة على البلد و�أمنه ،وعلى م�ستقبل العالقات الأردن��ي��ة  -العراقية ،وما
تت�ضمنه من �أبعاد �سيا�سية وتنموية وثقافية و�أخالقية� ،إمنا يتم تقدميه على طبق
من ذهب �إىل �شركة خا�صة! �إذن ،فالأمر يتعلق بخ�صخ�صة �أدوار �أمنية و�سيا�سية
للدولة الأردنية.
وكان املفرو�ض �أن تنتقل "اخل�صخ�صة" بالبلد من "اقت�صاد ال�سيا�سة" �إىل
"�سيا�سة االقت�صاد" ..و�أن الأردن لن يح�صل بعد على املال جراء دور �سيا�سي ،بل
ح�صيلة ت�صدير ال�سلع واخلدمات التجارية ،فماذا ح�صل!! مل َي ْج ِر التقدم خطوة
واحدة يف جمال ال�سلع واخلدمات التجارية ،بل مت الرتاجع ،وباملقابل ظل الدور
ال�سيا�سي والأمني الأردين مطلوب ًا� ...إال �إنه ان�سجام ًا مع "اخل�صخ�صة" مت التنازل
عنه� ..إىل القطاع اخلا�ص.
�شركة خا�صة حملية ،هي و�سيط بني �سلطات االحتالل الأمريكي يف العراق وبني
�شركة �أمريكية تدير حل�ساب املحتلني ،عملي َة تدريب ال�شرطة العراقية ،وذلك على
الأرا�ضي الأردنية ،ومبوافقة وت�شجيع احلكومة الأردنية التي ق ّدمت احلماية والقرار
ال�سيادي والت�سهيالت لل�صفقة ،مقابل �أقل من  3باملئة من قيمتها الإجمالية!!
غري �إن هناك متّ�سع ًا للبالغة وا�ستغفال النا�س ،بالطبع ،والقول �إن للق�صة وجهها
الإيجابي ،فالعملية �سوف ت�ؤ ّمن مئات فر�ص العمل للأردنيني العاطلني!!!
***
هو� ،إذن ،االنت�صار ال�شامل والنهائي للكمربادورية يف الأردن! ومع عطاء تدريب
وجت�سد
ال�شرطة العراقية ميكن الوقوف ،كذلك ،على الق�صة الكاملة ،التي ت�شرح ّ
مفهوم الكمربادورية الأردنية يف ت�شابكاتها العوملية.
الكمربادوري ،كما �أ�شرت �سابق ًا ،هو وكيل حملي ل�شركة /م�صلحة �أجنبية ،وقد
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و�سع الكمربادوري الأردين َ
نطاق ن�شاطه ،ف�أ�صبح وكي ًال حملي ًا لالحتالل الأجنبي يف
ّ
بلد ثالث ،وو�سيط ًا /وكي ًال على النطاق الدويل ،ل�شركة يف املركز الإمربيايل .وهنا،
ميكن مالحظة �إن جماالت الن�شاط الكمربادوري مل تعد حمدودة بخدمات النقل �أو
التزويد كال�سابق� ،أو �إدارة لن�شاط اقت�صادي حملي كما هو معهود ،بل امتد الن�شاط
لي�شمل "التدريب الع�سكري" ..يف �إطار م�شروع �سيا�سي على امل�ستوى الإقليمي!! �ألي�س
ذلك� ...إبداع ًا!

"قل ما تشاء ،ونفعل ما نريد"!

ميكن االعرتاف ،بو�ضوح� ،أن حرية الكالم ،قد قفزت يف الأردن ،م�ؤخر ًا ،قفزات
�ضخمة (ولكنها لي�ست -بعد -نوعية) .غري �أن ذلك يرتافق مع تراجع �شامل للحياة
ال�سيا�سي .فلم تعد الأقوال ت�ؤثر على الأفعال ،وال�سماح بالنقد
ال�سيا�سية والتفاعل
ّ
حم�صن لأ�صحاب القرار .بل يكاد الأمر ي�صل �إىل ترتيب �شامل من
يقابله �صمت ّ
التواط�ؤ على تق�سيم العملية ال�سيا�سية الوطنية� ،إىل �سياقني منف�ص َلني عن بع�ضهما
بع�ض ًا ب�صورة كاملة .فالأحزاب والربملان وال�صحافة والنقا�ش الفكري وال�سيا�سي
واد �آخر .وك�أن ل�سان النهج احلكومي
يف واد ،وال�سيا�سات والقرارات والإجراءات يف ٍ
يقول باخت�صار" :قولوا �أنتم ما ت�شا�ؤون ..ونحن نفعل ما نريد" .وهو ما يدل ،لي�س
على "�سعة �صدر" ،بل على قدر كبري من اال�ستخفاف بالر�أي العام.
واحلديث ال يجري ،هنا ،عن ال�سيا�سات الأ�سا�س ّية ،من مثل املوقف من العراق.
فهنا ،ثمة انف�صال رمب��ا ال يكون قاب ًال للتج�سري بني املوقف الر�سمي واملوقف
ال�شعبي؛ ويكون احل ّل الأمثل هو �أن يعبرّ كل فريق عن ر�أيه! بل احلديث عن التجاهل
احلكومي لق�ضايا عيانية تثريها ال�صحافة ،وتتطلب تو�ضيحات .وعلى �سبيل املثال،
ّ
�أثارت �صحيفة "العرب اليوم" مرتني ق�ضية مر ّكبة؛ �أو ًال ،حني كتب فهد اخليطان
( 8كانون الأول  )2003عن تفا�صيل عطاء تدريب ال�شرطة العراقية يف الأردن،
مو�ضح ًا �أن هذه ال�صفقة تتم حل�ساب �شركة خا�صة؛ وثاني ًا ،حني ن�شرت ال�صحيفة
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نف�سها ( 9كانون الأول  ،)2003ر�أي ًا يف حتليل ال�صفقة ،وتو�ضيح خطورتها ،من
حيث �أنها �إ�شارة �إىل ا�ستمرار قيام الأردن ب�أدوار �أمنية � -سيا�سية �إقليمية ،ولكن،
هذه امل��رة ،حل�ساب �شركات خا�صة ،بد ًال من اخلزينة! وهو ما يعني خ�صخ�صة
ال�سيادة الوطنية نف�سها ،وحتميل البلد وال�شعب ،و ْز َر الأدوار الأمنية ال�سيا�سية من
دون جدوى عا ّمة -كما كان يحدث يف ال�سابق ،-بل من �أجل �شركة خا�صة ت�ستثمر
ال�سيادة والت�سهيالت الأمنية وال�سيا�سية حل�سابها!
والغريب �أن �أية جهة حكوم ّية مل تبادر �إىل تو�ضيح الأمر ،نفي ًا �أو ت�أكيد ًا .و�إذا
احلكومي يزيد من الثقة مبا ورد يف التحقيق ال�صحايف الذي ن�شرته
كان ال�صمت
ّ
"العرب اليوم" حول الق�ض ّية ،ف�إنه مما يدعو �إىل الأ�سف �إن الدر�س الأ�سا�سي الذي
ميكن ا�ستنتاجه ،هنا ،يتجاوز الت�أثري على انعدام ال�شفافية و�شيوع الغمو�ض املريب،
�إىل تال�شي الإميان بجدوى ال�سيا�سة .وهو ما �سي�ؤدي ،يف النهاية� ،إىل انطفاء كل
حيو ّية �سيا�س ّية ،وحتول املعار�ضة الوطنية البناءة �إىل اعرتا�ض �شامل.
وال�س�ؤال الذي كان على احلكومة الأردنية� ،أن تقدم عنه �إجابة �صريحة ،هو :هل
خا�صة؟ و�إذا كانت
�صحيح �أن تدريب ال�شرطة العراقية يف الأردن كان عملية جتارية ّ
كذلك ،فما هي م�صلحة الأردن يف القيام بهذا الدور الأمني ..حل�ساب م�ستثمرين؟!
وما هي مربراتها؟! وملاذا مل تجَ ْ ِر حل�ساب مديرية الأمن العام؟
ه��ذا بالطبع ،بالإ�ضافة �إىل ال�شائعات التي م�ل�أت البلد عن ق�ضايا �أخ��رى،
ومنها منح رفيق احلريري -رئي�س وزراء لبنان الراحل ورجل الأعمال والأخطبوط
املايل� -ستني دومن ًا من �أرا�ضي العبديل جمان ًا ،على �سبيل الت�سهيل اال�ستثماري
لإقامة اجلامعة الأمريكية يف ع ّمان .و�إذا كان ال بد من ّ
غ�ض الطرف عن الت�سا�ؤل
املبدئي عن �ضرورة منح �أي م�ستثمر ت�سهيالت كهذه ت�ساوي مئة مليون دينار على
الأقل ،ف�إنه يجدر ال�س�ؤال :هل مت طرح امل�شروع -بت�سهيالته هذه -على امل�ستثمرين
املحليني يف عر�ض علني ،ووفق �إجراءات �ش ّفافة؟! على الأغلب �أن ذلك مل يحدث،
ما يجعل الأمر مريب ًا! وقد يكون الأمر كله �شائعة! ولكن ما ال�سبب الذي َي ُحول دون
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�إعالن �ش ّفاف عن م�شاريع العبديل ،ومعايري املناف�سة بني امل�ستثمرين ،وال�شروط
اخلا�صة باال�ستثمار ،والإجابة ،بالتف�صيل ،عن كل �شاردة وواردة.
� ...أم �إن التنمية ال�سيا�سية -واحلياة ال�سيا�سية -ال عالقة لها مبا يحدث فع ًال،
وبالكيفية التي يدار بها البلد ،وم�شاريعه وم�صاحله؟! ك ّال ..بل ،هنا ،بال�ضبط،
تكمن ال�سيا�سة ..وما عدا ذلك هو ما يقال عنه بالعثماين "زينات مملكات".

فضيحة تس ّرب أسئلة التوجيهي

ال! الق�ضية لي�ست فنية �أو �أمن ّية �أو جنائية� .إنها ق�ضية �سيا�سية بامتياز .فال�س�ؤال
الأعمق والأه��م هنا لي�س عن كيفية ت�س ّرب �أ�سئلة التوجيهي (حزيران ،)2004
وال عن الذين �س ّربوها ..بل ملاذا يح�صل ذلك بالأ�سا�س؟! وملاذا ي�ضرب الف�ساد
حم�صن ،كاجلهاز الرتبوي ..ويف جمال يتعلق باهتمام
يف جهاز من املفرو�ض �أنه ّ
وم�صالح ع�شرات �آالف الأ�سر ،وب�صدقية الدولة يف �أب�سط حماور الف�ضاء العام:
�إجراء االمتحانات العامة.
يف�سرها� :أ�صحاب مدار�س خا�صة ح�صلوا على
ويف الق�ضية خيط �أ�سا�سي ّ
"الأ�سئلة" مقابل ر�شى لعدد من كبار املوظفني يف وزارة الرتبية .لقد دخل
"البزن�س" �إىل حقل التعليم .وهذه هي النتيجة! املتهم الرئي�س احلقيقي ،هنا ،هو
"اخل�صخ�صة" ..وعقلية اخل�صخ�صة ،و"�أخالقيات" اخل�صخ�صة!
عندما ي�صبح التعليم حق ًال من حقول "البزن�س" ،فل�سوف يكون امل�ستثمرون
�أح��رار ًا يف ا�ستخدام الو�سائل الكفيلة بنجاح "ا�ستثماراتهم"!! حتى لو �أدى ذلك
�إىل تدمري �صدقية الدولة .هذه هي الفو�ضى امل�س ّماة "حرية البزن�س" .هذه هي
الر�أ�سمالية اجلديدة املتوح�شة التي تق�ضي على �آخر ما بقي من عدالة يف الأردن..
عدالة االمتحانات العامة بني من ميلكون وال ميلكون .هذه العدالة الرتبوية تخلق
حلظ ًة من االن�سجام الوطني .فع�شرات الآالف من الطالب والطالبات من كل
املناطق ،وكل امل�شارب ،وكل الأ�صول ،ومن كل الطبقات االجتماع ّية ،ومن دون متييز
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يف اجلن�س �أو الوجاهة �أو النفوذ ،يخ�ضعون المتحانات موحدة ،ملباراة تتطلب الذكاء
واجلهد ال�شخ�صي� .صحيح �أن الالعدالة االجتماعية والالعدالة يف اخلدمات
املتاحة بني املدينة والريف ،ت�ؤثران يف قدرات الطلبة ،ولكن االمتحانات العامة،
بحد ذاتها ،هي مباراة عادلة وحمكمة.
ولذلك ،ف���إن نتائج التوجيهي ما ت��زال حتظى باالهتمام ال�شعبي الكبري� .إنه
االهتمام العفوي املتوتر مبباراة عامة وعادلة وموثوقة .لقد انهار كل ذلك بعد
"الف�ضيحة" .وهذه هي النتيجة احلتم ّية لدخول البزن�س و"�أخالقياته" ..على
التعليم و�أخالقياته.
والتعليم حقل غري جتاري بطبيعته .وامل�ؤ�س�سات الأهلية النا�شطة يف حقل التعليم
لي�ست جتارية ،وغايتها الأ�سا�سية ثقافية ولي�ست ربح ّية (و�إن حققت دخ ً
�لا)،
والقائمون عليها موظفون ..ولي�سوا "م�ستثمرين" ينزعون �إىل حتقيق �أعلى الأرباح
يف �أق�صر وقت.
لقد نا�ضلت �أجيا ٌل من املثقفني الأردنيني لرت�سيخ قيم الدولة يف البالد .وكانت
"الرتبية والتعليم" هي احلقل الأ�سهل والأميز لهذا الن�شاط ال��ذي يت�ضمن،
بطبيعته ،م�ضامني و�أط��ر ًا و�إج��راءات عامة ،وطنية ،توحيدية ،ينتظمها عقد من
القيم الأ�سا�سية ،الرتبوية والوطنية والأخالقية.
باملقابل ،ف�إن اال�ستثمار اخلا�ص -ما عدا ا�ستثنئاءات ت�ؤكد القاعدة العامة -لي�س
مرتبط ًا بف�ضاء الدولة� .إنه ،يف العمق ،كمربادوري الطابع ،يتطلع �إىل حتقيق �أرباح
�سريعة فاح�شةّ ،
بغ�ض النظر عن الآث��ار ال�سلبية التي ميكن �أن تلحق باالقت�صاد
الوطني �أو باملجتمع �أو بالبيئة .وعندما تدخل هذه العقلية �إىل قطاع التعليم ..يتحول
الأمر �إىل كارثة.
وقد جاءت ال�ضربة -هذه املرة -موجعة ،ويف املفا�صل ،ويف احلقل الذي ميثل
عقل البالد وروحها� .إنها �ضربة الكمربادور ،الأكرث عنف ًا ،للدولة الأردنية ،وف�ضائها
العام ،يف تكري ٍـ�س للفو�ضى وانعدام اليقني وانهيار الثقة.
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لقد كان للجهاز احلكومي ،يف ال�سابق ،جملة من القيم الأ�سا�س ّية ،يفر�ضها� ،إىل
حد ما ،بالت�أثري �أو بالقوة ،على القطاع اخلا�ص .ولكن انقالب ًا اجتماعي ًا  -ثقافي ًا
حدث ،جعل الفئة الكمربادورية الغالبة يف القطاع اخلا�ص ،هي التي تفر�ض ر�ؤيتها
الال�أخالقية على اجلهاز احلكومي وتخرتقه ،قيمي ًا وجنائي ًا ،ويف احلقل احل�سا�س:
الرتبية والتعليم.
ذلك يفر�ض مواجهة ا�ستحقاق املراجعة ال�شاملة لنهج الليربالية اجلديدة
الكمربادوري املتح ّكم مبفا�صل االقت�صاد الوطني وحياة املجتمع وقيم الثقافة يف
بلدنا.
و"املراجعة ال�شاملة" تتطلب� ،أو ًال ،طرح الأ�سئلة املركزية:
 هل "اخل�صخ�صة" هي �أداة فنية ملعاجلة اختالالت حمددة� ..أم هي عقيدةر�سمية للدولة؟
 الأولوية للمجتمع والدولة� ..أم للبزن�س؟ الأولوية حلو�سبة التعليم� ..أم لقيم الرتبية والتعليم؟! هل ميكن الف�صل بني تفكيك وجت��اوز الثوابت على امل�ستوى القومي (لقاءامل�ساعدات) وبني تفكيك وجت��اوز الثوابت يف احلياة الوطنية وامل�ؤ�س�سات (لقاء
الر�شى)؟ وعلى �سبيل املثال ال احل�صر :بعد ال�سماح بتدريب "ال�شرطة العراقية"
املع ّدة للقتال �ضد ال�شعب العراقي ،و�إقامة �سجون �أمريكية �س ّرية يف الأردن ،و...
و ...هل ي�ستطيع �أحد �أن يلوم ،عندها ،موظف ًا �إذا باع �أ�سئلة التوجيهي؟!
 هل ميكن ال�سماح للبزن�س بدخول حقل الرتبية والتعليم من دون تفكيك احلقلنف�سه؟
 -ما هي احلدود الفا�صلة بني "احلرية" ..والفو�ضى؟ وحر ّية َمنْ ؟ وملاذا؟

أنقذوا اجلامعة األردنية!

قرر "جمل�س ت�أديب الطلبة" يف اجلامعة الأردنية� ،إنزال عقوبات ت�أديبية �شديدة
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بحق  21طالب ًا متّهمني بامل�شاركة يف م�شاجرة طالبية حدثت يف احلرم اجلامعي يف
ال�سنة الدرا�سية  ،2005/2004على خلفية انتخابات جمل�س طلبة اجلامعة.
وترتاوح العقوبات بني الطرد النهائي ،و�إلغاء الت�سجيل للف�صل الدرا�سي الذي
حدثت امل�شاجر ُة خالله ،واملنع من الت�سجيل للف�صلني الدرا�سيني الالح َقني ،بالإ�ضافة
�إىل الغرامات املالية ،وفق ًا لقرارات جلنة التحقيق يف امل�شاجرة املذكورة.
وق��د ع ّلق عميد ���ش���ؤون الطلبة يف "الأردنية" ،د.ع��ب��داهلل منيزل ،على هذه
القرارات ،بروح "الأب" و"رجل الأمن" مع ًا! فهو دعا طلبة اجلامعة �إىل "التح ّلي
بروح امل�س�ؤولية واالبتعاد عن كل ما ي�سيء �إليهم و�إىل جامعتهم" ،م�ؤكد ًا ،يف الوقت
نف�سه ،ب�أن "اجلامعة لن تتهاون يف التعامل مع م�س ّبـبي مثل هذه احلوادث" .ويكاد
يوا�صل �إىل حد التلويح "بال�ضرب بيد من حديد ،"...مع �أنه يقول هو نف�سه� ،إن
"جلنة التحقيق" تو�صلت �إىل �أن امل�شاجرة كانت نتيجة "خالفات بني طالبني
تطورت لت�شمل باقي الطالب."...
وهذا ما يعني ،على وجه الدقة� ،أنه ال توجد دوافع جرمية وراء امل�شاجرة ،وال
يوجد حتري�ض ..بل توجد �أجواء م�شحونة قابلة لالنفجار .وامل�س�ؤولية عن وجود هذه
"الأجواء" ،تعود ،بالدرجة الأوىل� ،إىل �إدارة اجلامعة .فهي املتهم الرئي�س!
وال بد من التو�ضيح ،هنا� ،إن "جمل�س ت�أديب الطلبة" ينبثق من "نظام ت�أديب
الطلبة" الذي �أق ّرته اجلامعة الأردنية ،العام � ،1979إثر املظاهرات الطالب ّية ال�سلم ّية
التي كانت تعبرّ عن �أ�شواق الطلبة� ،آنذاك� ،إىل امل�شاركة يف احلياة ال�سيا�س ّية ،عرب
ت�أ�سي�س احتاد طالبي ،و�إطالق حرية العمل النقابي والثقايف والفكري يف اجلامعة
الأردنية.
و�سنتذاك ،مت قمع احلركة الطالبية بالقوة ،واعتقال الع�شرات من الطلبة،
و"ت�أديبهم" ب�أ�شكال عديدة ،من بينها التعذيب اجل�سدي وال�سجن والطرد النهائي
واجلزئي من اجلامعة .ويف تلك اللحظة بالذات ،جرى "�إخ�صاء" احلركة ال�سيا�سية
والثقافية يف اجلامعة (والحق ًا :اجلامعات )...الأردنية ،والت�أ�سي�س لفراغ �سيا�سي
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يف احلرم اجلامعي ،ملأته الأ�صولية من جهة ،و�شتى النزعات التع�صبية الإقليمية
والع�شائرية واملناطقية من جهة �أخرى ،بينما �أ�صبح "حزب الالمباالة" هو احلزب
الأكرب بني الطلبة اجلامعيني.
�إن "املعركة" الالحقة مع الأ�صولية يف اجلامعة الأردنية ،مل تكن� ،أبد ًا ،فكرية
وال دميقراطية ،بل ا�ستندت �إىل حت�شيد �أمني وع�شائري ومناطقي و�إ�شاعة الروح
التع�صب ّية بني الطلبة ،ودفعهم �إىل �إدمان اخلنوع ال�سيا�سي وعدم االهتمام بال�ش�أن
العام �أو بالثقافة والفنون.
ورمب��ا ال تكون �إدارة اجلامعة ،هي امل�س�ؤولة عن ه��ذه اجلوانب من ال�صورة
امل�أ�ساوية للحياة اجلامعية يف "الأردنية" .ولكنها م�س�ؤولة ،بالت�أكيد ،عن خ�ضوعها
للتدخالت الأمنية ،وتعيني "�أ�ساتذة" من م�ستويات غري جديرة علمي ًا -وخ�صو�ص ًا
يف الكليات الإن�سانية -يهت ّمون بالبحث عن فر�ص وزارية �أو ن�صف وزارية �أو تكدي�س
الأم��وال ،وال يهت ّمون بال�ش�أن العام �أو بالثقافة �أو باحلوار الفكري  -ال�سيا�سي مع
الأجيال ال�صاعدة .والأ�سو�أ �إن �إدارة اجلامعة مل ُت ْب ِد -طوال �سنوات -اهتمام ًا ج ّدي ًا
بالن�شاطات الثقافية والفنية وال�شبابية ،وال ببناء جهاز تربوي تق ّدمي لإدارة "�ش�ؤون
الطلبة" ...بينما تركز جهودها على خ�صخ�صة التعليم اجلامعي ،وحتويل الطالب
�إىل "زبون" ،يف �إطار عقلية تنظر �إىل اجلامعة الوطنية ،وك�أنها م�شروع ا�ستثماري،
ينجح عندما يربح!
�أين هو دور اجلامعة الأردنية التنويري والثقايف يف البلد؟ �أين هي ب�صمات
�أ�ساتذتها يف البحث الفكري �أو ال�س�سيولوجي �أو التاريخي �أو ال�سيا�سي �أو الأدبي �أو
الآثاري ....و�أين هي القامات اجلامعية الكبرية التي كانت متلأ الوطن من نا�صر
الدين الأ�سد �إىل الأخوين ياغي �إىل علي حمافظة �إىل حممد عدنان البخيت و�أحمد
ما�ضي وعادل �ضاهر وفهمي جدعان ....و�سواهم من الكبار!؟ اجلامعة الأردنية
فقدت دورها الوطني ،و�أ�صبحت مدر�سة �ضخمة لتخريج العاطلني عن العمل...
والثقافة!!
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�إن "جلنة التحقيق" التي كان ينبغي ت�شكيلها فع ًال ،هي جلنة وطنية للبحث يف ما
�آلت �إليه اجلامعة الأردنية من َت َر ًّد �أكادميي وثقايف� ...أما العقوبات بحق  21طالب ًا
حدث و�أنهم �شاركوا يف م�شاجرة �أوجدت �إدارة اجلامعة� ،أجواءها ...فهذا يدل على
احل�س بامل�س�ؤولية حق ًا.
انعدام ّ
�إن "نظام ت�أديب الطلبة يف اجلامعة الأردنية" لي�س د�ستوري ًا؛ �أو ًال ،لأنه يقيد
احلريات الد�ستورية؛ وثاني ًا ،لأنه مينح �صالحيات التحقيق والق�ضاء جلهة غري
ق�ضائية؛ وثالث ًا ،لأن الطلبة لي�سوا موظفني لدى �إدارة اجلامعة بحيث يحق لها �إ�صدار
قرارات �إداري��ة بحقهم ،حتى لو كان نق�ضها ممكن ًا لدى "حمكمة العدل العليا".
ف�إدارة اجلامعة لي�ست ،يف هذه احلالة ،ذات والية �إ ّال يف ال�ش�ؤون الأكادميية� ،أما
غريها من ال�ش�ؤون ...فهي تقع حتت والية الق�ضاء.
�إىل ذلك ،ف�إن �إنزال العقوبات بـ 21طالب ًا ...هو جمرد عقاب لذويهم ،ولن يحل
م�شكلة امل�شاجرات املناطقية والع�شائرية والإقليمية ،لأن هذه الأعمال ال تنتج عن
"تخطيط �إجرامي" ،بل عن �أجواء ...هي التي ينبغي التحقيق فيها ،وحما�سبتها...
و"طردها" من احلرم اجلامعي.
وطاملا �أن �إدارة اجلامعة الأردنية ُتظهر عجز ًا مت�أ�ص ًال وم�ستمر ًا عن �إنقاذ
اجلامعة الأم من �أزمتها الأكادميية والثقافية وال�سيا�س ّية ،فرمبا �أ�صبح �ضروري ًا
اال�ستعانة مبجل�س ا�ست�شاري -لإدارة اجلامعة -من كبار ال�شخ�صيات الأكادميية
املعرتف بها .ورمبا �آن الأوان ال�ستقدام �إحدى هذه ال�شخ�صيات �إىل رئا�سة اجلامعة
الأردنية .لعل وع�سى.
و�أما العالج ال�سريع لوقف امل�شاجرات االنتخابية املتجددة يف اجلامعة الأردنية،
فهو وا�ضح ملن يريد �أن يرى� .أنه يكمن يف تغيري نظام االنتخابات الطالب ّية ب�أحد
االجتاهني:
الأول� :إجراء انتخابات على م�ستوى الأق�سام لت�شكيل جمعيات طالبية علمية
للأق�سام ،يكون ر�ؤ�سا�ؤها �أع�ضاء "جمل�س طلبة اجلامعة".
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وال�ث��اين� :إج��راء االنتخابات على �أ�سا�س القائمة الن�سبية .وبالتايل ت�سيي�س
التع�صب املناطقي والع�شائري والإقليمي� ...إلخ.
االنتخابات ،و�إخراجها من �أجواء ّ

فضيحة االجتار باخلردة امللوثة

�أثارت "العرب اليوم" ق�ضية خماطر التلوث بالإ�شعاعات ،الناجمة عن ا�سترياد
وتخزين خردة �آليات اجلي�ش العراقي .وقد انتهت احلملة ال�صحافية (حزيران
 )2004بقرار احلكومة قفل املنطقة اخلا�صة يف لواء املوقر� ،أمام تلك اخلردة،
وتخ�صي�ص منطقة على احلدود الأردنية – العراقية ،لتجميعها ،مبا يف ذلك �ضمان
عدم دخول خردة ملوثة بالإ�شعاعات �إىل البالد ،قبل "كب�سها" يف املوقع ،و�شحنها
�إىل ميناء العقبة للت�صدير.
�إال �إن هذه االجراءات -مع ذلك -مل تكن مقنعة �أو كافية .و�أهايل املوقر –الذين
حلقهم الأذى على كل حال -كبقية مواطنيهم ،لي�سوا �أقل قلق ًا على مواطنني �أردنيني
�سيتعاملون مع اخلردة امل�شعةّ ،
ويوظبونها ،وي�شحنونها ..لتل ِّو َث ،ميناء العقبة ،قبل
�أن توا�صل م�سريتها املدمرة .ال �سيما و�أنه رمبا كانت هناك خردة ع�سكرية عراقية
يجر تدمريها بقذائف اليورانيوم ّ
املن�ضب التي جرى ا�ستخدامها على نطاق
مل ِ
وا�سع ،من ِق َبل الغزاة الأمريكيني لتدمري مقاومة الدروع العراقية.
�إن وجود هذه "اخلردة" هو دليل مادي على بطولة اجلنود العراقيني ،وعلى
ب�شاعة اجلرمية التي اقرتفها الغزاة� ..ضد اجلي�ش العراقي .لكن -مثلما يقول
الدكتور املهند�س �سفيان التل -ف�إن التفكري با�سترياد هذه "اخلردة" ..وتخزينها
و�شحنها عرب الأردن ،كان �أي�ض ًا" ،جرمية"!! �إذ �أن القوات الأمريكية ق�صفت
الدروع واملعدات العراقية ،خالل غزو البلد ،العام " ،2003ب�سبعمائة �ألف طن من
قذائف اليورانيوم ّ
املن�ضب!" ،ومواقع الإ�صابة يف الآليات بهذه القذائف ،ت�ش ّع بن�سبة
ت�صل �إىل "� 30ألف �ضعف امل�ستوى الطبيعي"! و"ت�شكل غيمة من �أكا�سيد اليورانيوم
تتحد مع الغبار والدخان وتدخل الرئة وال تخرج منها .كما �أن جزيئات اليورانيوم
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تنتقل باللم�س ،وت��ذوب يف ال��دم وال��ب��ول ،وترت�سب يف الكلى والعظام" .وتلوث
الإ�شعاعاتُ  ،البيئ َة املحيطة لع�شرات ال�سنني ،م�سبب ًة الأذى للإن�سان واحليوان
واملنتجات الزراعية.
وقد كان االعتقاد �أن ال�سماح بدخول "اخلردة" امللوثة� ،أو التي ميكن �أن تكون ملوثة
�إ�شعاعي ًا �إىل البالد ،هو تق�صري حكومي فادح �إزاء �سالمة البيئة و�صحة املواطنني
–وهو تق�صري رمبا كانت معاجلته تتطلب مئات املاليني من الدوالرات الحق ًا ،-ولكن
إحلاحها على حق
احلكومة ،على الرغم من كل �شيء ،فاج�أت اجلميع ب�أنها وا�صلت � َ
الكمربادور يف ا�سترياد وت�صدير خردة قد تكون ملوثة بالإ�شعاعات! وال�سماح ب�إبقاء
هذه اخلردة يف مناطق م�أهولة يف املوقر ،مدة �أ�سبوعني ،هي مدة املهلة املمنوحة
للتجار ،والكافية لبث االمرا�ض ال�سرطانية بني الأهايل ..قبل نقلها �إىل العقبة!
لقد كان الإجراء احلكومي َ
املنتظر ،هو منع هذه الب�ضاعة امل�سمومة من املرور
بالأرا�ضي الأردنية نهائي ًا ..خ�صو�ص ًا و�أنه ال ميكن االعتماد على "�ضمري" الكمربادور
الذي ال يعرتف ب�أية قيم وطنية �أو اجتماعية �أو بيئية .وال يه ّمه �سوى حتقيق الأرباح
ال�سريعة ،مهما كانت كلفتها الإن�سانية .وهنا ،يجدر الت�سا�ؤل :حتى لو كان االحتمال
 1باملئة ،مل��اذا غامرت احلكومة بتعري�ض اجلنود وال�ضباط والع ّمال والأرا�ضي
وامليناء الأردين الوحيد واال�ستثمارات ال�سياحية الكبرية يف العقبة ،للخطر؟!
هل هي "حرية التجارة"؟!
وهل "حرية التجارة" هي فوق حرية املجتمع يف احلفاظ على نظافة البيئة
الوطنية من الإ�شعاعات ،و�سالمة املواطنني ،وم�صلحة االقت�صاد الوطني بعيدة
املدى؟!
"حرية التجارة" هذه هي حرية عدوانية وال�إن�سانية والوطنية ،بالإ�ضافة
�إىل �أنها غري عقالنية .وهي غري عقالنية ر�أ�سمالي ًا ،طاملا �أنها من �أجل حتقيق
�أرباح طارئة �سريعة ،تغامر ب�سمعة "العقبة" كمنتجع �سياحي ا�ست�أثر با�ستثمارات
�ضخمة.
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وحرية التجارة هذه العقالنية ،لأن فاتور تنظيف البيئة من الإ�شعاعات ،والفاتورة
الوطنية للعالج من ال�سرطانات ،هما فوق طاقة الأردن ،و�سي�ضغطان �أكرث ف�أكرث،
على م�شاريعه التنموية.
لو كانت احلكومة الأردنية تن�شىء مفاع ًال نووي ًا للأغرا�ض ال�سلمية ،لرمبا كان
هناك من ي ّدعي �أن الكلفة البيئية لهكذا مفاعل �ضرورة وطنية! ولكن! �إنها جمرد
جت��ارة ترانزيت! �صفقة ت�ضيف �أم��وا ًال جديدة حل�سابات �أثرياء احل��رب ..بينما
يتورط ال�شعب الأردين يف ت�سديد كلفتها الباهظة.

"اخلصخصة" ضد "التعاون" أيضا ً

توا�صل القوى الكمربادورية توجيه �ضرباتها القا�صمة �إىل الفئات االجتماعية
ال�شعبية ،املنتجة ،خ�صو�ص ًا يف الريف ،هادف ًة من وراء ذلك �إىل حتويل الأردنيني
�إىل عمالة رخي�صة ي�ضبطها جي�ش من العاطلني عن العمل ،يف خدمة "امل�ستثمرين"
الأجانب ووكالئهم املحليني.
وقد م ّثل �إخ�ضا ُع اجلمعيات التعاونية (�أيلول  )2004واحد ًة من هذه ال�ضربات ،
فهذه اخلطوة كانت تعني ،تلقائي ًا ،تدمري هذه اجلمعيات مالي ًا ،وت�صفية م�شاريعها
الإنتاجية ،وح ّلها ،وت�شريد �أع�ضائها ،ووقف ال�شكل التعاوين يف اال�ستثمار وامللكية.
و�إذا كانت هذه ال�ضربة الكمربادورية قد طالت  1200جمعية تعاونية ،ف�إن
احلديث يجري هنا ،عن �ضربة ا�ستهدفت ع�شرات الآالف من التعاونيني ،وحتطيم
ا�ستثمارات قائمة ،ت�ساوي من حيث قيمتها االجتماعية وقدرتها على الت�شغيل،
مئات املاليني ،وتقلي�ص الناجت املحلي ،وزيادة البطالة ،وحتطيم "�إرادة" املنتجني
التعاونيني.
و"التعاون" -ب�صفته �شك ًال اجتماعي ًا لال�ستثمار يقوم على الت�ضامن بني جمموعة
من الأفراد املنتجني -يقع يف قائمة اال�ستهداف من قبل العوملة الر�أ�سمالية ووكالئها
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املحليني؛ �أو ًال ،لأنه (�أي التعاون) يك ّثف "ر�ؤو�س الأموال" الفردية ال�صغرية يف قدرة
ا�ستثمارية حملية وطنية تتعار�ض مع م�صالح اال�ستثمار الأجنبي والكمربادوري؛
وثاني ًا ،لأن��ه ي�ش ّكل �شبكة اجتماعية للقوى "التقليدية" ،وي�ساعد يف ا�ستقاللها
ال�سيا�سي؛ وثالث ًا ،لأنه ّ
ينظم ال�شغل اجلماعي خارج معايري �سوق العمل الأجري.
لقد ن�شطت احلركة التعاونية الأردنية يف ال�ستينيات وال�سبعينيات يف كل املجاالت،
�إىل جانب ازدهار القطاع العام ،يف �سياق عملية �سيا�سية من التحالف االجتماعي
الوطني ،الذي �أ�صبح ،الآن ،من املا�ضي ..وقد تراجعت احلركة التعاونية ما عدا
ح�ضورها يف املجال الزراعي ،وهي ،رغم ذلك ،تل ّقت �ضربة قا�ضية ،فلماذا!
تنفق وزارة التخطيط ع�����ش��رات امل�لاي�ين م��ن واردات اخل��زي��ن��ة يف تقدمي
"اال�ستثمارات" �إىل �صغار امل�ستثمرين يف املحافظات يف �إطار الربنامج امل�سمى
"�إرادة"� ،أي حتفيز "�إرادة" املواطنني يف الريف خ�صو�ص ًا ،على اال�ستثمار ال�صغري،
فهل كان من املفاجئ� ،إذن ،هذا القرار التع�سفي ب�شطب "�إرادة" �آالف التعاونيني
الذين امتلكوا -بالفعل� -إرادة اال�ستثمار ،مثلما امتلكوا اخلربة والقدرة على الإدارة
والإنتاج ،وتاليف الفقر والبطالة؟
كال :فربنامج وزارة التخطيط ا�ستهدف وي�ستهدف ن�شر ثقافة اال�ستثمار الفردي
اخلا�صة ،ونبذ ثقافة التعاون وكل �أ�شكال امللكية االجتماعية الت�شاركية ،ويف الوقت
نف�سه ف�إن ماليني يف برنامج "�إرادة" ذهبت وتذهب� ،إىل جيوب "امل�ست�شارين"
ووكاالت الإعالن وو�سائل الإعالم ،ولي�س �إىل دعم امل�شاريع ال�صغرية التي حتتاج
�إىل الدعم الإداري واملايل ،ولي�س �إىل اال�ست�شارات.
�إن القرار امل�ش�ؤوم بت�صفية اجلمعيات التعاونية ،يك�شف الغطاء عن حقيقة
برنامج "�إرادة" الوهمي الدعائي ،فال�سيا�سة الكمربادورية ال ترتك جما ًال لإرادة
�أخرى غري �إرادة الر�أ�سمال الأجنبي ووكالئه املحليني.
لقد �أ�صبحت اخل�صخ�صة عقيدة ر�سمية للحكومات الأردن��ي��ة منذ �أوائ��ل
الت�سعينيات .وقد متكنت بالفعل من تدمري القطاع العام ،وها هي توا�صل هجمتها
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على القطاع التعاوين الذي ّ
ينظم واح��د ًا من �أرق��ى الأ�شكال االجتماعية للملكية
واال�ستثمار ،يف �إط��ار النظام الر�أ�سمايل ،ويعترب �سياق ًا مالئم ًا لتعزيز الإنتاج
الوطني والت�شغيل.
ولذلك ،ف�إن معركة "اجلمعيات التعاونية" ال ُتعتَـ َبـر معركة هام�شية قطاعية،
بل �إنها معركة وطنية ،على الن�شطاء والأحزاب والنواب والفعاليات املح�سوبة على
اخلط الوطني  -الدميقراطيَ ،خـ ْو�ضها ،من �أجل ،لي�س ،فقط ،وقف القرار اجلائر
ب�إخ�ضاع اجلمعيات التعاونية لل�ضريبة العامة على املبيعات ،بل حماية اجلمعيات
التعاونية قانوني ًا من � ّأي ج�� ْو ٍر الح��ق ،و�إع��ادة �إحياء احلركة التعاونية ودعمها
�سيا�سي ًا .باال�ضافة �إىل توجيه الأم��وال التي يتم تبديدها على برنامج "�إرادة"
مل�صلحة اجلمعيات التعاونية الإنتاجية يف املحافظات.

احلكومات ..والنقابات املهنية

ال�صراع امل�ستمر املت�صاعد بني احلكومات الأردنية والنقابات املهنية -خ�صو�ص ًا
منذ �أوا�سط الت�سعينيات -يدور حول جمال �أ�سا�سي ،هو الن�شاط ال�سيا�سي امل�ستقل
للنقابات املهنية .وبالرغم من �أن هذه الأخرية ترتكز على الن�شاطات ذات الطابع
الوطني ،مثل دعم االنتفا�ضة الفل�سطينية والعراق ومقاومة التطبيع -وهي ك ّلها
تلح على �ضرورة "مهننة"
ن�شاطات غري �سيا�سية باملعنى املحدد -ف�إن احلكومات ّ
النقابات كلي ًا ،واال�ستنكاف عن القيام ب�أي ن�شاط يف ال�ش�أن العام.
ن�أت النقابات املهنية بنف�سها عن التدخل يف املجاالت الداخلية احل�سا�سة ،مثل
انكما�ش امل�ساحة الدميقراطية� ،أو االعتداءات على الد�ستور� ،أو تغييب الربملان� ،أو
�إ�صدار القوانني امل�ؤقتة� ...إلخ ،وهي مل تتدخل -تاريخي ًا -يف االنتخابات العامة،
توجه �أ ّي ًا من قدراتها املالية الكبرية لدعم الأحزاب ال�سيا�سية ،ولكنها �أ ّ
حلت
كما مل ّ
على ت�أكيد ا�ستقاللها "ال�سيا�سي" من خالل حر�صها على تفعيل ن�شاطات وطنية
وخ�صو�ص ًا يف جمال مقاومة التطبيع -وهو املجال الذي يحظى بال�شعبية ،ويحرج139
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احلكومات �إذا تدخلت لوقفه .فالنقابات تتح�صن بالن�شاطات الوطنية لت�أكيد
ا�ستقاللها ال�سيا�سي (والتنظيمي) من دون �أن متار�س دور ًا �سيا�سي ًا داخلي ًا ..كالذي
كانت متار�سه قبل العام  1989كمنرب للحياة ال�سيا�سية املحلية ،بر�ضا احلكومات
وقبولها وت�شجيعها.
باملقابل ،ف�إن احلكومات -و�أجر�ؤها ،هنا ،حكومة املهند�س علي �أبو الراغب -مل
ت�سكت �أبد ًا عن قرارها منع النقابات املهنية من اال�ستقالل ال�سيا�سي (والتنظيمي)
مهما يكن الثمن ،وحتى لو ا�ضطرت �إىل القيام باملهمة الثقيلة املزعجة واملحرجة،
وهي الت�صدي لن�شاط يحظى بال�شعبية هو مقاومة التطبيع ،بالرغم من �أن ال�سالم
مع �إ�سرائيل �أ�صبح رث�� ًا ..ومن املا�ضي ..و�أن��ه ال تطبيع وال ما يحزنون .فن�شاط
مقاومة التطبيع الذي تقوم به النقابات املهنية �إعالمي بالدرجة الأوىل ،وهو ال
ي�ض ّر بالعالقات ال�سيا�سية مع �إ�سرائيل ،لأنها �-أ�سا�س ًا -يف احل�ضي�ض ،وال بالتجارة
والتعاون االقت�صادي الثنائي ،لأنه حمدود .ويف احلقيقة �أنه ال توجه ق�ضية� ..أو على
الأقل ال توجد ق�ضية �ساخنة تربر الإجراءات احلكومية �ضد النقابات املهنية على
خلفية ن�شاطاتها امل�ستمرة يف مقاومة التطبيع.
فما الأمر �إذن؟
تتوافر للإجابة عن هذا ال�س�ؤال الفر�ضية الآتية� :إن النهج احلكومي منذ �أوا�سط
الت�سعينيات ي�سعى �إىل �إلغاء اال�ستقالل ال�سيا�سي والتنظيمي للنقابات املهنية؛ �أو ًال،
لأن هذه الأخرية هي القوة امل�ستقلة الوحيدة يف البالد ،و�أ�سا�س ا�ستقاللها؛ وثاني ًا،
لأن النقابات تتوفر على �سيولة مالية كبرية.
�إن النقابات املهنية -وخ�صو�ص ًا نقابة املهند�سني -غنية حق ًا ،وهي متلك وفورات
مالية غري موجودة لدى �أي جهة �أهلية يف البالد ،وهذا ما يعطيها قدرة كبرية على
التحرك وتنظيم الن�شاطات وحماية الأع�ضاء وتوظيف �أع�ضاء الأحزاب ال�سيا�سية
امل�سيطرة على �إداراتها .وبامللمو�س ،ف�إن النقابات املهنية �أقوى من الأحزاب ..لأن
الأخرية فقرية ..وال متلك الإمكانيات لإدامة ن�شاطات ف ّعالة.
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لقد َق ِب َل ُّ
اخلط احلكومي ال�ساعي �إىل حتريك اال�ستثمار املحلي ،العام ،1997
ن�صيح َة البنك الدويل ،ب�ضرورة توظيف �صناديق االدخار للنقابات املهنية يف �سوق
ع ّمان املايل لتعميقه والدفاع بامل�ستثمرين للقيام بت�أ�سي�س �شركات جديدة .ورمبا
ما تزال حا�ضر ًة يف الذاكرة ،املعرك ُة ال�ساخنة التي ن�شبت ،يف حينه ،حول "م�شروع
قانون �صناديق االدخار" الذي كان يهدف �إىل و�ضع الإمكانات املالية ال�ضخمة
احلكومي .لقد ف�شل م�شروع
ل�صناديق االدخ��ار يف ت�صرف القرار اال�ستثماري
ّ
القانون ذاك حينها ،وتراجعت عنه حكومة الدكتور عبدال�سالم املجايل ،بعدما
تو�صل البنك الدويل �إىل قناعة ب�ضرورة ت�أجيل امل�شروع ...فهل حان وقته؟
***
تتح�صن بالن�شاطات الوطنية حلماية ا�ستقاللها ال�سيا�سي
النقابات املهنية
ّ
والتنظيمي ،وتالي ًا ،حلماية �أموالها ..واحلكومات تريد مهننة النقابات ،بل و�إدارتها
مبا�شرة لفرتة ت�سمح لها باحل�صول على احلق يف �إدارة �أموالها ..وعندما يتم ذلك،
فلن "تزعل" احلكومات �إذا قامت النقابات املهنية ،بن�شاطات مقاومة التطبيع كل
يوم ،وعلى مدار ال�ساعة.

حريات"..في حدود األدب"!

االنطباع الذي �ساد عند ت�شكيل حكومة عدنان ب��دران ،هو �إن البالد حظيت،
�أخ�ير ًا ،بوزير داخلية "ليربايل" .ورمب��ا كان الوزير عوين يرفا�س غري معروف
كفاية ،وال ُتعرف توجهاته و�آرائه ،ولكن لوحظ �أنه قدم نف�سه -على ال�ضد من �سلفه
�سمري احلبا�شنة -رج ًال "يف حاله".
تقرب يرفا�س -مع رئي�سه -من خ�صوم وزي��ر الداخلية ال�سابق من الأخ��وان
امل�سلمني وجمال�س النقابات املهنية ودعاة "احلقوق املنقو�صة" .ومل ُت ْـح َ�سب عليه -
141

اخلاسرون

بل على احلكومة -هذه اخلطوة ال�سيا�سية ال�صريحة يف مواجهة املعار�ضة الوطنية،
النيابية وال�شعبية .ولذلك ،مت ال�صمت �أي�ض ًا� ،أمام "اللغز".
لكن الوزير مل يتح�صن بال�صمت -وهو من ذهب -و�آثر �أن يدلو بدلوه ،ويك�شف
عن مكنونات نف�سه وفكره ال�سيا�سي يف مقابلة مع �صحيفة �أ�سبوعية (متوز ،)2005
ك�شفت للجميع ،من دون جهد ،وب�ضربة واحدة ،مواقفه ال�سيا�سية.
يقول يرفا�س -ب�صراحة وو�ضوح ُي ْح َ�سد عليهما� -إن املعار�ضة النيابية "�أ�ضاعت
وقت احلكومة"! ّ
و"عطلتها" عن القيام مبهامها يف ت�ضبيط البلد وحتديثه .وهكذا
يكون معلوم ًا �أن اللعبة الدميقراطية النيابية -وه��ي �أ�سا�س النظام ال�سيا�سي
الأردين -مل تكن ،عند الوزير يرفا�س� ،سوى م�ضيعة للوقت واجلهد ،وعبث ال طائل
من ورائه!!
يرفا�س موظف تقليدي مل َي َر يف ال�سيا�سة يوم ًا �إال �شيطان ًا رجيم ًا �أو لعب ًا من
دون مربر �أو نتيجة .وهو ،لذلك ،ال يفهم ملاذا ي�ص ّر �أ�شخا�ص عاقلون على ممار�سة
هذه اللعبة! ومع ذلك ،فريفا�س ليربايل جد ًا �إىل درجة �أنه �أبدى ا�ستعداده لل�سماح
باحلريات ..ولكن "يف حدود الأدب"! �أي واهلل �إنه قالها وكررها! وهو معذور .فهو
رمبا كان يرى يف قراءة الن�صو�ص الد�ستورية ،م�ضيعة للوقت �أي�ض ًا ،فلم يتو�صل
�إىل �أن الد�ستور الأردين ين�ص على احلريات "يف حدود القانون" ولي�س "يف حدود
الأدب"!
�إنها على كل حال� ،إ�ضافة �إبداعية �إىل الفكر ال�سيا�سي العاملي ،و�س ّرها �أنها ال
ت�أتي من قامو�س ال�سيا�سة ،بل من القامو�س الرتبوي للعائالت املحافظة .يقول
الوالد ال�صارم واملت�سامح ،لأبنائه�" :أنتم �أحرار يف حدود الأدب"! فالعالقة الأ�سرية
يحكمها الأدب طبع ًا� .أما العالقة املواطنية ،فيحكمها القانون ..ولي�س ما يراه � ٌّأي
كان "�أدب ًا " �أو "قلة �أدب"!

التربص بأموال "الضمان االجتماعي"!
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بهدوء و�س ّرية ُطرحت م�سودة نظام جديد لإدارة �أم���وال م�ؤ�س�سة ال�ضمان
االجتماعي (ت�شرين الأول .)2005
ُ
الهدف من هذه اخلطوة االنفرا َد يف �إدارة ما يقرب من �أربعة مليارات دينار
وكان
�أردين يف م�شاريع و"ا�ستثمارات" يف �سياق تو�سيع القاعدة االجتماعية لليربالية
اجلديدة الكمربادورية ،املتح ّكمة بالقرار االقت�صادي الأردين.
�إنها خطوة "جريئة" ،ج��اءت يف "توقيتها" بال�ضبط ،بعدما مت تبديد �أم��وال
اخل�صخ�صة ،و�أم��وال اخلزينة ،و�أم��وال امل�ساعدات واملنح اخلارجية والقرو�ض،
يف ما �س ّمي "برنامج التحول االقت�صادي واالجتماعي" ،وت�أمني عطاءات و�أعمال
لرجال الأعمال املرتبطني بالليربالية اجلديدة ،وم�شروعها ال�سيا�سي.
واخلطوة -يف ظاهرها -مل تلفت الأنظار .فهي مل تعدو كونها �إق��رار "نظام"
جديد ال�ستثمار �أموال امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي ،ي�صدر مبقت�ضى املادة
 76من قانون ال�ضمان االجتماعي رقم  19ل�سنة .2001
ولكن هذا النظام املقرتَح ،ي�شطب ،عملي ًا ،ذلك القانون ،ويح ّول "امل�ؤ�س�سة" �إىل
هيئة للجباية والتح�صيل ،ال عالقة لها بـِ ،وال �سيطرة لها على الأموال واال�ستثمارات
التي "متلكها" امل�ؤ�س�سة ،ولكنها ال متار�س على �إدارتها والت�صرف بها� ،أية �سلطة!
ف�سلطة الت�صرف ب�أموال وا�ستثمارات ال�ضمان االجتماعي �سوف ت�ؤول ،مبوجب
النظام اجلديد املقرتح� ،إىل هيئة م�ستقلة هي "�صندوق ا�ستثمار �أموال ال�ضمان
االجتماعي" وال��ذي �سيتمتع (ح�سب امل��ادة  3من النظام املذكور) بـ"�شخ�صية
اعتبارية ذات ا�ستقالل مايل و�إداري"� ،أي �أنه منف�صل كلي ًا عن امل�ؤ�س�سة العامة
لل�ضمان االجتماعي .ولكنه "يتوىل ا�ستثمار �أموال امل�ؤ�س�سة ،وتناط به �إدارة كافة
الن�شاطات اال�ستثمارية املتعلقة بامل�ؤ�س�سة"!
وهيئة �إدارة "ال�صندوق" -ح�سب املادة � 7-ستت�ألف من ت�سعة �أع�ضاء :رئي�س،
وخم�سة �أع�ضاء تعينهم احلكومة -ثالثة منهم على الأقل من القطاع اخلا�ص،-
يف حني ُت ِ��ر َك ْ��ت ثالثة مقاعد فقط (الأقلية) ت�س ّميهم امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان
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االجتماعي؛ �أحدهم من �أ�صحاب العمل ،والثاين من ممثلي احلكومة ،والثالث من
الع ّمال! �أي �أن املالكني احلقيقيني لأموال ال�ضمان "العمال" �سيكونون مم َّثلني بن�سبة
� 1إىل .9
و�سوف يكون من حق ال�صندوق �إدارة املحفظة املالية لل�ضمان االجتماعي (املادة
 )5على هواه ،مبا يف ذلك "القيام ب�أية �أن�شطة ا�ستثمارية حتقق �أهدافه" ،وكذلك
ال�شراكة مع القطاع اخلا�ص ،والتمويل للم�شاريع ودرا�سات اجلدوى� ...إلخ.
وهذا يعني ،باملح�صلة ،حر ّية �سيا�سية مطلقة يف توجيه �أموال ال�ضمان ،من دون
ح�سيب �أو رقيب ،خلدمة الفئات الكمربادورية من جهة ،والإنفاق ال�سيا�سي من جهة
�أخرى ،وكل ذلك ،على ح�ساب مدخرات الكادحني وم�ستقبل الأجيال.
وتبقى ،بعد ،مالحظتان:
 -1مالحظة خطورة وج��ود الكمربادور يف الإدارة ،لأن��ه ّ
ي�سخر قوتها لت�أمني
م�صاحله وتعميق ثرواته وح�ضوره ال�سيا�سي يف �أك�بر عملية �شهدها الأردن يف
تاريخه.
 -2مالحظة الثغرة الد�ستورية التي ت�سمح ،عرب حق الإدارة ب�إ�صدار "الأنظمة"،
مت�س حياة الأردنيني ،من دون �أي دور
ب�إن�شاء م�ؤ�س�سات م�ستقلة و�إقرار �سيا�سات ّ
للربملان ،ت�شريع ًا ومراقبة.

كمبرادور إعالمي

"امللتقى العاملي لتطوير الإعالم" �صيغة غام�ضة ،فيها ٌ
خلط متع َّمد للأوراق:
الر�أ�سمالي ُة املتوح�شة تتحدث عن "ال�صحافة املجتمعية" ،واال�ستبدا ُد اال�ستعماري
امللطخ بدماء ال�شعوب يدعو �إىل "احلرية الإعالمية" ،والف�سا ُد املنظم امل�ؤ�س�سي
ي�شجع على "حماربة الف�ساد"!
قد يكون هناك من بني الذين �شاركوا يف "امللتقى" ( 1ت�شرين الأول ،)2005
َمن ي�صدِّ ق نف�سه ،ولكنه يظل �أداة -واعية �أو غري واعية -يف �سياق حتدده احلرب
االمربيالية الأمريكية للظفر بـ"العقول والقلوب"� .إنها حرب �أخطر من حروب
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اجليو�ش ،لأنها ت�ستهدف احتالل الإرادة ،وك�سر ر�ؤى املقاومة ،وتقدمي الأوطان على
طبق من ف�ضة لالمرباطورية الأمريكية  -الإ�سرائيلية.
"ال�صحافة املجتمعية" ،ت�ساوي ،يف املفهوم الإمربيايل ،ال�صحاف َة التي تعبرّ
عن النزعات الأق ّلوية املحلية الإثنية الطائفية الن�سوية ،وال تعني� ،أب��د ًا� ،أولوية
امل�صالح االجتماعية على "البزن�س" وم�صالح ال�شركات� .أما "احلرية الإعالمية"
فهي تتوافق ،بال�ضبط ،مع العدمية القومية املتحررة من القيم الوطنية والإن�سانية
وقدا�سة العدالة االجتماعية والتقاليد الثقافية لل�شعوب .وطاملا �أن كل ذلك يحتاج
�إىل �إف�ساد الإعالميني واملثقفني ،ف�إن احلديث عن "حماربة الف�ساد" ،هو جمرد
دخان للتعمية� ،إ ّال �إذا كان املق�صود قطع الإمدادات عن "الإرهاب".
وما �أثار التوج�س والريبة ،ب�صورة خا�صة ،هو اقرتاح رئي�س �شبكة "�إنرتنيوز"
من�صة امل�ؤمتر� ،أن ي�أخذ "مبادرة
الأمريكية ،دافيد هوفمان ،على الأردن ،من على ّ
القيادة يف الإ�صالحات الإعالمية يف املنطقة"! كيف؟ والأردن ال ميلك �سوى
تلفزيون فا�شل ،و�إذاعة غري م�سموعة ،و�صحافة مكتوبة معظمها غري مهني؟! ما
هو م�شروع هوفمان� ،إذن؟ �أهو ي�سخر؟ �أم �أنه ي�ضمر للأردن دور ًا خا�ص ًا يف ن�شاط
�شبكته وثيقة ال�صلة بالدوائر الأمنية وال�صهيونية الأمريكية؟ وما هو هذا "الدور"؟
وهل هي �شارة البداية لعملية حتويل �شراء ال�ضمائر حل�ساب الأمريكيني مبا�شرة
على امل�ستويني الأردين والإقليمي؟!
هل انتهى عهد الأعطيات احلكومية التقليدية ،حل�ساب الإف�ساد الأمريكي
املنظم؟ �أهذه هي النقلة ّ
املتوخاة يف تطوير الإعالم الأردين؟!
الإعالم الأردين الراهن متخ ّلف ب�صورة مفرطة ،وحملي ومقيد ،ومعظمه مت ّلق
ونفاق وحماباة وا�سرت�ضاء وتربير .فهل �سيتم تطويره بحيث ي�صبح م�ستق ًال و�شجاع ًا
ومو�ضوعي ًا ومهني ًا؟ عندها �سوف يتحول �إىل منرب يف�ضح ال�سيا�سات الأمريكية يف
الأردن ،ويف املنطقة �أي�ض ًا .ومن البدهي �أن هوفمان ال يريد ذلك .الأرجح �أنه يريد
�إعالم ًا ميار�س الدعاية املثابرة لال�ستعمار الأمريكي .ومن امل�ؤ�سف �أن كثريين
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يتل ّهفون للقيام بدور "الكمربادور الإعالمي" ..وبرعاية حكوم ّية.

جتسير الهوة مع االحتالل والعدوان والعنصرية

يف �أعقاب الإعالن عن اتفاقية �أو�سلو ( ،)1993وخ�صو�ص ًا بعيد التوقيع على
املعاهدة الأردن��ي��ة  -الإ�سرائيلية ( ،)1994ك��ان هناك �سيل ع��ارم من الأفكار
وامل�شاريع الكبرية ،يف كل جمال تقريب ًا ،قدمها حاملون �أو واهمون على مائدة التطبيع
بني العرب و�إ�سرائيل.
وكانت ح�صة الأردن من مائدة الهواء املع ّلب هذه ،وافرة بحجم اال�ستعداد الدائم
"ج ّو" ..و�سياق
عند بع�ض النخبة الأردنية ل�شراء الأوهام ،وترويجها يف �إطار خلق َ
�سيا�سي  -ثقايف للعالقات الثنائية ،الأردنية  -الإ�سرائيلية ،مبعزل عن ا�ستمرار
االحتالل الإ�سرائيلي للأرا�ضي العربية يف فل�سطني و�سورية ولبنانّ ،
وبغ�ض النظر
عن العدوان الإ�سرائيلي امل�ستمر �ضد ال�شعب الفل�سطيني ،بل بالرغم من تهديدات
اليمني ال�صهيوين املتعاظمة �ضد الأمن الأردين وم�صالح الأردن اال�سرتاتيجية.
أهلي) من
عا�ش الأردن الن�صف الثاين من الت�سعينيات حتت وط�أة تيار
حكومي (و� ّ
ّ
القائلني بالتطبيع مع �إ�سرائيل ،والتعاون معها ،بل وبالتحالف الأردين  -الفل�سطيني
 الإ�سرائيلي حتت مظلة "ال�شرق الأو�سط اجلديد"!وهنا ،ال بد من التذكري ،بن�ضاالت ال�شعب الأردين املثابرة �ضد هذا التيار ،مع
الإ�شارة �إىل �أن اندحاره ،كان حم�صلة مو�ضوعية لتطور الأحداث.
فـ"�أو�سلو" �سقطت يف كامب ديفيد  ،2و�أظهرت �إ�سرائيل �أنيابها للفل�سطينيني،
واندلعت انتفا�ضة الأق�صى ،وجت��دد ال�صراع على �أر���ض فل�سطني �ضد امل�شروع
ال�صهيوين القدمي  -اجلديد القائم على نقل الق�ضية الفل�سطينية وت�صفيتها،
دميوغرافي ًا و�سيا�سي ًا ،على ح�ساب الأردن.
وتع ّمد الفل�سطينيون بالنار والدم ،مرة �أخرى؛ وقدموا الت�ضحيات والبطوالت،
وما زالوا ..من �أجل احلفاظ على �أر�ضهم وطموحهم الوطني �إىل دولة م�ستقلة حرة،
وعودة الالجئني والنازحني.
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ال�سوري ،ودخل يف م�أزق ،ورمبا لن
من جهة �أخرى ،انهار "ال�سالم" على امل�سار
ّ
يخرج منه ب�سبب الأطماع الإ�سرائيلية يف اجلوالن ،بينما حقق اللبنانيون ،باملقاومة
ولي�س باملفاو�ضات� ،إجنازات يف حترير الأر�ض والأ�سرى والإرادة.
كل ذلك �أدى �إىل �سقوط التيار التطبيعي يف الأردن ،وانكفاء العالقات الأردنية
 الإ�سرائيلية �إىل �أبعاد ر�سم ّية تواجه �ضغوطات قوية من الر�أي العام الأردين الذياكت�شف �أن معاهدة  ،1994كانت ناق�صة ومتعجلة ومفرطة يف احلقوق الأردنية على
م�ستوى الأر�ض واملياه والالجئني� ...إلخ.
و�إىل جانب كل ذلك ،اكت�شف الأردنيون �أن امل�شاريع التطبيعية لي�س لها �أ�سا�س،
فمعظمها دعاية فارغة� ...أو لي�س لها �أفق �-إذا كان لها �أ�سا�س ،-لأن ال�صراع العربي
الإ�سرائيلي ،يرمي بثقله على جممل التحركات وامل�شاريع الثنائية.
وكان االعتقاد �أن الأردن جتاوز هذه املرحلة ّ
بق�ضها وق�ضي�ضها -حني فوجىءالر�أي العام الأردين باحتفال و�ضع حجر الأ�سا�س مل�شروع املنتجع العلمي (ج�سر
اله ّوة) يف وادي عربة (� 9آذار  !)2004وك���أن العالقات الثنائية مع �إ�سرائيل،
وم�شاريع التطبيع ،ع�ص ّية عن ت�أثري التطورات الدامية ،و�أنهار الدم ،والأخطار
اال�سرتاتيجية ،وخطط الرتان�سفري ...وم�شاعر الأردنيني ووجهات نظرهم.
�إن اله ّوة بني الأردنيني والإ�سرائيليني ،مت�سعة للغاية ،وال ميكن ج�سرها من دون
ان�سحاب �شامل �إىل حدود  ،1967وعودة الالجئني ،وتخ ّلي �إ�سرائيل عن ا�سرتاتيجية
العدوان و�أ�سلحة الدمار ال�شامل� ...إلخ .وال يحتاج الأمر �إىل درا�سة لكي تعرف
احلكومة الأردن��ي��ة �أن الأردن��ي�ين ،بكل فئاتهم واجتاهاتهم ال�سيا�سية ،يرف�ضون
حجة.
التعاون الثنائي مع �إ�سرائيل حتت �أية ّ
ومن حق املراقب� ،إذن� ،أن يت�ساءل� :أية "دميقراطية" هذه التي تتجاهل الر�أي
العام والأح���زاب وال�برمل��ان وال�صحافة ...بل تتجاهل الإج��م��اع الوطني ،وتعمل
بعك�سه؟! وكيف ميكن القول ،بعد ذلك ،بـ"التنمية ال�سيا�سية"؟ �ألي�ست هذه الأخرية
تقوم على تنمية امل�شاركة ال�شعبية ...فما بالك و"حكومة التنمية ال�سيا�سية" قد
قررت التعاون الثنائي املديد مع �إ�سرائيل ،على ال�ض ّد من �إجماع الأردنيني؟!
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هذا وبقي القول� ،إن م�شروع املنتجع العلمي التطبيعي يف وادي عربة ،لي�س �سوى
قب�ضة من الأوهام .فامل�شروع �-إذا قام �أ�ص ًال� -سيقاطعه الأردنيون ...ولن ي�ستطيع
الإ�سرائيليون امل�شاركة فيه� ...إ ّال حتت حماية ال�سالح!!
�إن القفز عن الق�ضايا الأ�سا�سية يف ال�صراع العربي  -الإ�سرائيلي� ،إىل التعاون
الثنائي مع �إ�سرائيل ،كان ،بالن�سبة للحكومة ال�شارونية ،حمطة دعائية غري م ْكلفة،
لكنه ،كان و�سيظ ّل بالن�سبة للأردن ،كارثة �سيا�سية بال ثمن.
ومن �أهم عناوين هذه الكارثة )1( :الإ�ساءة �إىل �صورة الأردن و�سمعته عربي ًا،
ويف الأو�ساط ال�شعبية املعادية لإ�سرائيل يف العامل الإ�سالمي والعامل� )2( .إ�ضعاف
دور الأردن وحججه �ضد امل�شاريع العدوانية الإ�سرائيلية ،على امل�ستوى الدويل)3( .
�إفراغ التنمية ال�سيا�سية وفكرة امل�شاركة ال�شعبية من �أي م�ضمون ج ّدي� )4( .إ�ضعاف
الربملان� )5( .إ�ضعاف �إنتاجية الأردنيني الذين تبهظهم الإهانة والإ�ساءة احلكومية
املتع ّمدة لكرامتهم الوطنية )6( .الإ�ساءة �إىل �سياق احلوار الوطني وتفكيكه حتت
وط�أة ال�شعور بالالجدوى )7( .تعزيز تيارات التطرف والتع�صب.
***
واملده�ش �أن القائمني على "امل�شروع" ،مل تخطر لهم �أ�سئلة �أولية وب�سيطة ،مثل:
 ما هو م�صري "امل�شروع" �إذا مل يحدث �أي تطور �سلمي على امل�سارات الفل�سطينيةوال�سورية واللبنانية ...بل �إذا حدث العك�س ،وتفاقم العدوان الإ�سرائيلي يف كل
االجتاهات؟!
 وماذا �إذا وا�صل الإ�سرائيليون ،بناء اجلدار اال�ستيطاين ،وطردوا مئات الآالفمن الفل�سطينيني �إىل �شرقي النهر؟!
 من يجر�ؤ على جت�سري اله ّوة مع الإ�سرائيليني ،بينما يغرق الأ�شقاء الفل�سطينيونبالدم واجلوع واحل�صار والأ�سر ،على �أيدي االحتالل الإ�سرائيلي؟!
 ما هي الآثار النف�س ّية وال�سيا�س ّية الناجمة عن انخراط �شباب �أردنيني يف م�شروعتطبيعي مع الإ�سرائيليني؟! هل هناك العدد الكايف من ه�ؤالء ال�شباب امل�ستع ّدين
للتخ ّلي عن وجدانهم الوطني والإن�ساين؟! بل وما هو م�صري ه�ؤالء ،و�أي م�ستقبل
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ينتظرهم ،وما هو دورهم يف احلياة الوطنية ،حني يقاطعهم املجتمع ،وينظر �إليهم
كم�شبوهني ومط ّبعني؟!
النف�سية التي �أخلفها
 هل فكر وزير الرتبية والتعليم ،حلظة واحدة ،يف الآثار ّح�ضوره احتفال وادي عربة ،عند مئات الآالف من طالب الوزارة؟! وهل يحق له �أن
يت�ساءل بعدها ملاذا ال يثق الطالب -و�أهايل الطالب -ب�أية �إجراءات حتديثية تقوم
النا�س الظنون حتى بح ّبة "الفيتامني" املجانية؟!
بها وزارته؟! وملاذا يظن ُ
***
الأردنيون عرب ،مرتبطون ،وجداني ًا و�سيا�سي ًا ،بالأ�شقاء� ،سواء �أيف فل�سطني �أم
يف العراق� ..أم يف �سورية ولبنان ..ومن املحيط �إىل اخلليج!
ويتح�سبون
الأردنيون يكرهون �إ�سرائيل -ومعهم كل احلق -و�سيظلون يكرهونها،
ّ
منها ،وم��ن ك��ل ت��ع��اون معها ،ط��امل��ا مل ي��وج��د ح��ل ت��اري��خ��ي لل�صراع ال��ع��رب��ي -
الإ�سرائيلي.
الأردنيون يكرهون االحتالل والعدوان والعن�صرية ..ولن يكون هناك م�شروع
قادر على حملهم على جت�سري اله ّوة مع االحتالل والعدوان والعن�صر ّية!!
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الف�صل الأول
ثقافة الالمباالة وموات احلياة ال�سيا�سية

الأقلية الليربالية  -الكمربادورية ،ال ت�شكل قاعدة اجتماعية � -سيا�سية قادرة
على ت�صليب و�ضع البلد يف مواجهة الأزم��ات الإقليمية املت�صاعدة ،مبا يف ذلك
الإمكانية القائمة لتاليف ال�سري على الألغام! بل �إن ن�صف قوة برنامج الليربالية
اجلديدة احلاكم ،نابع من ا�ضطراب املعار�ضة؛ ون�صفها الآخر نابع من المباالة
املواطنني!
ويف الوقت الذي يربز فيه الفرز االجتماعي وا�ضح ًا يف املوقف من ال�سيا�سات
احلكومية ،تربز �ضرورة قيام معار�ضة �أردنية جديدة ،تقوم على �أ�سا�س التمثيل
ال�سيا�سي الع�ضوي للفئات املت�ضررة من لربلة االقت�صاد.
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ولكن حالة الالمباالة بني املواطنني ،كما حالة االرتباك ال�سيا�سي التي تعم يف
�أو�ساط �أحزاب املعار�ضة ،لهما مظاهرهما ،اجلديرة باملالحظة واالنتباه ،والتي
تبد�أ من ثقافة احللول الفردية ال�شائعة واملنت�شرة ،ناهيك عن امل�ساحة التي حتتلها
م�ؤ�س�سات املجتمع امل��دين ،التي من جهة ،يتم ا�ستثمارها يف خدمة ال�سيا�سات
الربوتوكولية ،ومن جهة ثانية ،يتجنبها املثقفون الوطنيون يف ترجمة غري دقيقة
للمفاهيم.

من احلل الفردي إلى الثورة الثقافية

حتجب الثقافة الفردية الغيبية والرومان�سية ال�سيا�سية ،عن اجلماهري العربية
امل�ست َلبةَ � ،
إدراك املعاين التاريخية ال�ضخمة للمعركة البطولية غري امل�سبوقة التي
تخو�ضها املقاومة العراقية �ضد اال�ستعمار الأم�يرك��ي .هذه اجلماهري اليائ�سة
املكلومة امل�سحوقة الك�سولة ،حتتاج �إىل انت�صار حا�سم �سريع باهر ،لكي تتحرك
من و�ضع العبودية القائم ،نحو االندماج يف حركة حترر وطني واجتماعي .ولذلك،
فهي تعجز عن �إدراك �أن املقاومة الوطنية يف مواجهة قوة �إمربيالية جبارة ،حتقق
انت�صارها بالنقاط ،ولي�س بال�ضربة القا�ضية.
اجلماهري العربية ت�سري وراء امل�ؤثرات الإعالمية والغيبية ،وتلهث وراء النمط
اال�ستهالكي الغربي من دون �أن تكون هناك �أر�ضية لتحقيقه .وه��ي ما تزال
�أ�سرية هزمية  ،67مل تخرج منها ،ومل ُت ِع ْد اكت�شاف قدراتها اجلبارة يف الت�أثري
على الأحداث ،عرب الو�سائل ال�سيا�سية التي تبد�أ باملقاطعة ،وال تنتهي بامل�سريات
واملظاهرات ،ولكن ،وقبل كل �شيء ،يف االنتظام يف الأحزاب والتجمعات والروابط.
�أي ،باخت�صار ،االجتاه نحو العمل اجلماعي املنظم.
الثقافة ال�سائدة يف �صفوف اجلماهري العربية ،الآن ،هي ثقافة احلل الفردي.
ون��رى ذل��ك بالن�سبة لأغلبية ال�شباب ،يف البحث عن فر�صة �شخ�صية لل�صعود
االجتماعي ،بد ًال من املواجهة اجلماعية لال�ضطهاد الطبقي والتمييز و�سيا�سات
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الإفقار ،بينما تنحو الأقلية �إىل احلل الفردي على امل�ستوى الن�ضايل ،وهو ما يتجلى
يف ظاهرة اال�ست�شهاديني ،واملقاتلني الأفراد.
يعبرّ املئات من ال�شباب الوطنيني يف البلدان العربية ،عن �ضمري الأم��ة �إزاء
العراق ،عن طريق االلتحاق الفردي باملقاومة العراقية .و�أنا �أث ّمن هذه املبادرات
الفردية عالي ًا ،و�أع��رف دوافعها النبيلة املخل�صة ..غري �أنني �أرى �أن بقاء ه�ؤالء
املنا�ضلني ال�شجعان يف �أوطانهم ،وتوجيه طاقاتهم لتفعيل حركات جماهريية
م�ساندة للمقاومة العراقية ،هو �أكرث فائدة وت�أثري ًا.
مئات من املقاتلني العرب ،ولكنها يف �أ َل ّح
ال حتتاج املقاومة العراقية �إىل ب�ضع ٍ
احلاجة �إىل م�ساندة اجلماهري العربية� ،سيا�سي ًا ومعنوي ًا ومالي ًا و�إعالمي ًا� ...إلخ.
الأجيال العربية اجلديدة �ضائعة بني النمط ال�سلفي والنمط املت�أمرك ،وكالهما
ف��ردي ،وهما وجهان لعملة واح��دة ،طاملا �أنهما مينعان اجلماهري من االنتظام
والوعي وامل�شاركة يف �إبداع حلول جماعية للم�شكالت االجتماعية والوطنية.
�إن نظر ًة على ما يحدث يف فل�سطني ،ت�ؤكد ،بو�ضوح ،امل�آل التخريبي للحل الفردي.
ف�شباب فل�سطني الأكرث حيوية ،ي�سريون يف اجتاهني فرديني؛ ال�سعي نحو الرثوة
واال�ستقرار يف املهاجر� ،أو الت�ضحية بالنف�س يف العمليات اال�ست�شهادية .وال ميكن
املقارنة ،بالطبع ،بني اخليار النفعي الأناين ..املتج�سد يف "الفل�سطيني الناجح"..
وبني اخليار البطويل املتج�سد يف الفل�سطيني ال�شهيد� ،إال �أن كال اخليارين يندرج
يف احللول الفردية التي تغ ّيب احللول اجلماعية والن�ضال اجلماهريي .وباملح�صلة،
ناد حمدود الع�ضوية ،تدور داخله
ف�إننا نواجه انح�سار احلياة ال�سيا�سية يف �إطار ٍ
ال�صراعات ،بينما اجلماهري مغيبة.
�إن العدوان ال�صهيوين والعدوان الأمريكي ،يندرجان مع ًا يف �شبكة �سيا�سية واحدة،
ت�ضم� ،أي�ض ًا ،النظام العربي الر�سمي و�آلياته� .أعني �أن نظام ال�سيطرة الإمربيالية
الأمريكية  -الإ�سرائيلية ،هو نظام واحد يتخذ �أ�شكا ًال من بينها االحتالل املبا�شر،
كما هو احلال يف فل�سطني والعراق ،ومن بينها ال�سيطرة غري املبا�شرة ،بو�ساطة
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الكمربادور االقت�صادي وال�سيا�سي والإعالمي والثقايف املدعوم باال�ستبداد .ولكن
باملح�صلة ،ت�سعى الإمربيالية الأمريكية �إىل حتطيم العامل العربي ،و�إغراقه يف
اخلوف واجلهل والفقر واال�ستالب ،ل�ضمان �سيطرتها على املوارد النفطية العربية،
والتحكم يف اجلغرافيا ال�سيا�سية العربية.
ولذلك ،ف�إن حجم املواجهة يفر�ض امل�شاركة اجلماهريية الوا�سعة ،مثلما �أن
تنوع �أ�شكال ال�سيطرة الإمربيالية ،يفر�ض تنوع الأ�ساليب الكفاحية .وبالأ�سا�س،
ف�إن التحديات التي تواجه الأمة العربية ،تفر�ض على �أبنائها الكفاح� .إن الكفاح
هو قدرنا .هذه هي احلقيقة الكربى التي ال بد �أن نحدق يف وجهها وتفا�صيلها .و�إذا
كان عدد املكافحني قلي ًال ،ف�إن احلكمة تقت�ضي ترتيب الأولويات وتوحيد اجلهود
وتناغمها.
العامل العربي يواجه خيارين :الثورة� ،أو االنحطاط ال�شامل يف م�ستنقع الفقر
املدقع والتمييز الفاح�ش وانحدار م�ستوى احلياة يف البيئة والغذاء واملاء والطبابة،
عداك عن التهاوي يف كل املجاالت العلمية والثقافية وال�سيا�سية.
�إن التحرر القومي الدميقراطي �أ�صبح �شرط ًا الزم ًا من �أجل احل�صول على م�سببات
حياة ت�ستحق �أن ُتعا�ش يف امل�أكل وامللب�س والعالج والتعليم والثقافة والرفاهية� .إن
امل�ستقبل ال�شخ�صي يتوحد ،الآن ،متام ًا ،مع م�ستقبل الأمة .واكت�شاف هذه احلقيقة،
وتعميمها ،يحتاجان ،بادىء ذي بدء� ،إىل ثورة ثقافية.

في السياسة ..االجتماعي أوال ً

ويف الواقع ،وكما �أ�شرت �سابق ًا ،ف���إن ن�صف قوة برنامج الليربالية اجلديدة
احلاكم ،نابع من ا�ضطراب املعار�ضة؛ ون�صفها الآخر نابع من المباالة املواطنني!
�أما الربنامج ذاك نف�سه ،فهو ال ي�ستند �إىل قوة اجتماعية وازنة ،وال ميكن تطبيقه �إ ّال
باخرتاق الد�ستور والقوانني امل�ؤقتة؛ وحم�صلته انك�شاف االقت�صاد الوطني بالكامل
مل�صلحة اخل��ارج ،وتعزيز قيود املديونية العامة ،وزي��ادة الأعباء ال�ضريبية ..ويف
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النهاية ،ويف حالة النجاح يف ا�ستقطاب ا�ستثمارات �أجنبية ،فلن ت�سهم هذه يف زيادة
تراكم ر�أ�س املال واخلربات حملي ًا ،بل �ست�ستفيد من الت�سهيالت القانونية وال�ضريبية
وامل�صرفية املحلية ،لتح�صد الأرباح بامل�شاركة مع وكالئها املحليني (الكمربادور)،
وت�ؤكد نفوذهم ،بينما ت�ش ّغل من بني جي�ش العاطلني عن العمل� ،أك َرثهُ م كفاء ًة �أو
غنى ،والفقرا َء فقر ًا!
قوة ،لقاء �أقل الأجور� ..أي �أنها �ستزيد الأغنيا َء ً
ُوع��و ُد الليربالية اجلديدة ،للأردنيني ،هي� ،إذن :املزيد من الفقر ،املزيد من
البطالة ،املزيد من تدين الأجور بالن�سبة الرتفاع الأ�سعار وال�ضرائب املبا�شرة وغري
املبا�شرة .فهل ترغب الأغلبية يف جناح برنامج هدفه �إخ�ضاع البلد ،د�ستور ًا وقانون ًا
و�سيا�س ًة واقت�صاد ًا ،خلدمة الر�أ�سماليني الأجانب و�شركائهم املحليني؟ هذا هو
�أ�سا�س الالمباالة ال�شعبية ،خ�صو�ص ًا و�أنه ال يوجد برنامج اقت�صادي  -اجتماعي
م�ضا ّد حتمل �أعباءه قوى �سيا�سية م�ضادة م�ؤثرة.
ف�إذا كانت الليربالية االقت�صادية املتوح�شة قدر ًا ال را ّد له ..و�إذا كان الفقراء
موعودين -فقط -بعبودية العمل الرخي�ص ..بينما ال ميكن القيام ب�شيء من �أجل
فل�سطني �أو العراق ...فلماذا ال�سيا�سة من الأ�سا�س؟! فال�سيا�سة تقوم على احلق يف
االختيار ،وهو ن�شاط �إيجابي هدفه �إمكانية الت�أثري ،بالو�سائل ال�سلمية والدميقراطية،
نحو اختيار اجتماعي � -سيا�سي دون �آخر .ف�إذا كان كل �شيء قد مت ح�سمه -م�سبق ًا
ونهائي ًا  -فلماذا وجع الر�أ�س؟!
هذا هو امل�أزق الذي َي ُحول دون التفاهم الوطني ...ويقود املعار�ضة �إىل خطاب
متناق�ض بني الدعوة �إىل حتديد موعد قريب لالنتخابات النيابية وبني التلويح
مبقاطعتها.
م��ن املمكن فهم خ��ط��اب م��ع��ار���ض ي��ق��ول :ك��ل ���ش��يء ج��اه��ز م�سبق ًا ،فلماذا
االنتخابات!؟
كما ميكن فهم خطاب معار�ض يقول :نرف�ض �أن يكون كل �شيء جاهز ًا ونهائي ًا..
ونحن نريد انتخابات نيابية ح��رة وعاجلة ،لكي نناق�ش ،من جديد ،الق�ضايا
املطروحة ،فلي�س ثمة ما هو مقد�س ونهائي.
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غري �أنه من غري املمكن فهم الدعوة �إىل ال�شيء وعك�سه.
مل تعد املعار�ضة على �أ�سا�س عقيدي (قومي �أو �إ�سالمي �أو ي�ساري تقليدي)
ذات معنى .ولذلك ،فهي �ضعيفة وم�ضطربة .فالتحوالت االقت�صادية  -االجتماعية
اجلارية تقود �إىل معار�ضات ذات م�ضمون اجتماعي � -سيا�سي مع َلن ملجابهة حزب
الليربالية اجلديدة؛ �أي ،حتديد ًا ،والدة �أحزاب متثل الطبقات والفئات االجتماعية
على املك�شوف.
***
 ..ف���إذا مل يتمكن املجتمع الأردين من مواجهة ه��ذا التحدي ،وا�ستع�صمت
املعار�ضة يف خنادقها الأيديولوج ّية ،فل�سوف ننتهي� ،إذن� ،إىل ذلك اخلليط املدمر
من اال�ستبدادية ال�صريحة ..والردود الغيبية والإرهابية واملجنونة.
***
ال منا�ص من ال�سيا�سة .وقد فر�ضت الليربالية اجلديدة على كل من يريد �أن
يكون فاع ًال ،ممار�ستَها على �أ�سا�س اجتماعي ودميقراطي� ،أو �إخالء ال�ساحة �أمام
التط ّرف!

نادي الـ  1.1باملئة

 ..ولكن ،يخربنا مركز الدرا�سات اال�سرتاتيجية يف اجلامعة الأردنية (ا�ستطالع
ر�أي� ،أيلول � ،)2002أن  98.9باملئة من الأردنيني ،مل ينت�سبوا ،قط� ،إىل حزب
�سيا�سي!
�إذن ،فاجلماهري ،فعلي ًا ،غري م�س ّي�سة .واال�ستفتاءات الر�سمية ،ح�سب التقليد
العربي ،بن�سبة  99باملئة مع ..كل ما تريده ال�سلطات� ..صحيحة .وتق�سيم العمل
بني احلكم -الذي يحتكر ال�سيا�سة -وال�شعب -الذي عليه �أن ينتبه لرزقه  -مقبول
متام ًا.
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�أما �أع�ضاء النادي ال�سيا�سي جميع ًا ،يف احلكم واملعار�ضة ،ومن اليمني والي�سار
والو�سط ،ومن االجتاهات الإ�سالمية والقومية والي�سارية ،والأبطال واملهزومني،
وال��وزراء وامل�ستوزرين ،واملت�شددين واملعتدلني ،والأنقياء والفا�سدين ،و�أن�صار
"ال�سالم" واملطالبني بفل�سطني من املاء �إىل املاء ،كلهم ..جميعهم يلعبون يف مربع
الـ 1.1باملئة� ..إنهم� ،إذن ،جماعة الـ 1.1باملئة .نقطة َع ال�سطر!
***
 95.9باملئة من الأردنيني ال ينوون الإنت�ساب �إىل حزب �سيا�سي.
�إذن ،الأردنيون عازفون عن ال�سيا�سة والتحزب ووجع الر�أ�س .وهم را�ضون عن
تق�سيم العمل احلايل ،حيث ال�سيا�سة لي�ست من �ش�أن العامة؛ وهم قابلون -بن�سبة
 95.9باملئة -بن�صيحة رئي�س الوزراء (الأ�سبق) املهند�س علي �أبو الراغب باالبتعاد
عن ال�سيا�سة وااللتفات �إىل العمل النافع؛ الوظيفة �أو البحث عنها ،التجارة ،التعليم
بق�صد احل�صول على وظيفة �أو مهنة �أو جتارة ،تربية الأوالد ،البحث عن زوجة �أو
زوج� ..إلخ.
�إال �أن ثمة �أم ً
�لا للن�شطاء احلزبيني با�ستقطاب �-أو ،للدقة ،التناف�س على
ا�ستقطاب -حوايل  3باملئة من الأردنيني من الذين لديهم نوايا يف التحزب ،ومل
يح�سموا �أمرهم بعد .ه�ؤالء ي�ساوون � 150ألف مواطن .احذف الأطفال دون �سن
الثامنة ع�شرة ،يكون لدى الأحزاب حوايل � 75ألف مواطن ومواطنة لديهم النية يف
العمل احلزبي!!
***
 70-60باملئة من الأردنيني مل يعرفوا بوجود الأحزاب ..بعد التذكري بها!
�إذن ،على الأحزاب �أن تذ ّكر بنف�سها؛ وعلى احلكومة �أن توقف الدعاية امل�ضا ّدة
للأحزاب؛ وعلى �أ�صحاب الرثوات �أن مي ّولوا االجتاهات ال�سيا�سية التي تعبرّ عن
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ميولهم وم�صاحلهم؛ وعلى املثقفني �أن يكونوا �أكرث فعالية ومباد�أة...
***
ولكن ،ملاذا؟
�أمن �أجل عيون "التنمية ال�سيا�سية"؟
التنمية االقت�صادية� ،إذا حدثت ،تكفي وتزيد!
الآليات التي ما تزال فاعلة يف البلد من �أجل ال�ضغط على القرار ال�سيا�سي،
�أو للح�صول على من�صب �سيا�سي ،ما تزال غري جماعية� ،أو غري وطنية .ومعايري
"ال�صعود" فردية مئة باملئة .بل قل :ال توجد معايري ،و�إمنا عالقات وقدرات ت�سلل.
ويف النهاية ،ما فائدة احلزب� ،إذا مل يطعم خبز ًا؟ �أي �إذا ما كان االنت�ساب �إليه ،ال
يزيد "الع�ضو" قو ًة يف حت�صيل مطالبه امل�شروعة �أو غري امل�شروعة� ،أو حت�سني موقعه
االجتماعي وال�سيا�سي؟!!
ك��ان احل��زب��ي��ون ب��الأم�����س ،جمموعة م��ن املمتهنني املنتفعني  +جمموعة من
االنتهازيني  +جمموعة من "املثاليني" .فمن بقي من ه�ؤالء يف الأحزاب؟!
***
 ..وتغيب عن بال "الإح�صائيني "..يف در�س ال�سيا�سة ،عاد ًة ،ثالثة مفاهيم:
الأول والثاين؛ مفهوما ال�سيطرة  -التو�سط .فكل �سيطرة �سيا�سية ال بد �أن تقوم
على و�سطاء� ،أو ي�شغلها ،يف احلقيقة ،و�سطاء .و�إال كيف ت�سيطر احلكومات التي
ال يحظى ّ
خطها ال�سيا�سي بت�أييد يزيد على  2باملئة ..ومن دون �أن ت�ستخدم القوة
امل�سلحة؟!
والثالث؛ مفهوم الهيمنة .فقوة احلزب ال�سيا�سي ال تقا�س بعدد �أع�ضائه ،و�إمنا
بقدرته على ال�سيطرة على وعي اجلماهري؛ الهيمنة.
■ ال�سيطرة ال�سيا�سية :مادية ..وت�ضطلع بها احلكومات من خالل "الو�سطاء"
والإدارة والأمن.
161

اخلاسرون

■ الهيمنة ال�سيا�سية :معنوية ..وت�ضطلع بها ،عندنا ،احلركة الإ�سالمية.
واجلماهري" ..قلبها" مع الإ�سالميني ..و�سيفها -مغمود ًا �أو م�شهور ًا -مع
احلكومات ..مع االحرتام للن�سب الإح�صائية!
***
مل توجد بعد ،يف الأردن ،القوة الثالثة ،بني احلكم واملعار�ضة الإ�سالموية.
ولذلك ،تغيب احلركة الدميقراطية واحلياة ال�سيا�سية ،ويتعمق "ال�ستاتيكو"
القائم ..جمود ًا.

مهدد باالنقراض

�ضرب يف م�ساحات �أو�سع ،تطال امل�شهد الثقايف
ويبدو امل�شهد م�ست�شري ًا ،حتى َ
ح�سب� .إذ ي�شهد �صيف ع ّمان ،ع�شرات الفعاليات
بعمومه ،ولي�س الن�شاط ال�سيا�سي ْ
الثقافية ،الإبداعية والفكرية ،واللقاءات ال�سيا�سية وجل�سات احل��وار والأما�سي
عال .وهي جديرة باجتذاب امل�شاركني
ال�شعرية واملو�سيقية .ومعظمها ذو م�ستوى ٍ
املهت ّمني يف احلقول املختلفة ،لكن ه�ؤالء امل�شاركني ال ي�أتون ،وتظل القاعات� ..شبه
فارغة.
ويبذل املنظمون الثقافيون ،جهود ًا م�ضنية وا�ستثنائية يف الرتتيبات والإعداد
والدعوات واالت�صاالت ،وتكون النتيجة ،غالب ًا ،خميبة للآمال .ومن يكر�س جهده
ووقته للتنظيم الثقايف وال�سيا�سي ،م�ضطر ملجاهدة الي�أ�س ومعاندته ،لكن ،بالطبع،
لن ينجو من ال�شعور ب�شيء من احلزن املختلط بالإحباط ،ج ّراء ال�شعور ب�أن املجتمع
الأردين يخلو من احليوية ال�سيا�سية والثقافية والإبداعية ،ثم وهو يكت�شف �أن ليل
املقاهي واملطاعم مزدحم عن �آخره بال�شباب وال�شابات ،الذين واللواتي يجدون
ويجدن الوقت الكايف لل�سمر الطويل.
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ما الأمر؟! ميكن حماولة ح ّل هذا اللغز كالآتي:
 -1الأ�شخا�ص املهت ّمون بالن�شاطات ال�سيا�سية والثقافية ،معدودون .وهم ،يف
معظمهم ،من �أجيال اخلم�سينيات وال�ستينيات وال�سبعينيات وبع�ض الثمانينيات.
وه�ؤالء يرتاوحون بني  200و 300رجل وامر�أة من خم ّلفات العمل احلزبي الي�ساري
والقومي .وعندما يوزع هذا النادي (�شبه املغ َلق) نف�سه على ب�ضعة ن�شاطات ُتعقد
عدد حمدود
يف �آن واحد ،فمن املرجح �أن ك ًال من هذه الن�شاطات لن ي�ستقطب �سوى ٍ
منهم� ،آخذين باالعتبار الن�شاطات الأخرى ،كالأعرا�س واجلاهات والع�شاءات...
�إلخ ،بالإ�ضافة �إىل حاالت املر�ض وال�شيخوخة والإعياء.
 -2جمهور الن�شاطات ال�سيا�سية والثقافية ،الأكرث حيوية ،هو ،ع��اد ًة ،جمهور
ال�شباب .وه�ؤالء مغ َّيبون -منذ الثمانينيات -عن العمل العام ،بعيدون عن التيارات
الفكرية ،وال ي��ق��ر�ؤون ،وال يهت ّمون� .إن بحرية احلركة الوطنية والثقافية ّ
جتف
وتتقل�ص ،وال ترفدها �أنهار احلياة ال�شابة .املجتمع الأردين� ،إذن ،مهدد بالتال�شي
والعدم ّية والت�سطح واالنحطاط و�ضياع الهوية .وهو و�ضع يالئم ،متام ًا ،اخلطط
ال�شارونية لتفكيك الوطن الأردين و�إعادة تركيبه جغرافي ًا ودميغرافي ًا.
� -3أ�ساتذة اجلامعات وطالبها -وه���ؤالء حمور الن�شاط الثقايف يف العادة-
م�ضربون �إ�ضراب ًا �شام ًال ونهائي ًا عن كل ن�شاط ثقايف� .إن دور اجلامعات (املتكاثرة
يف االردن) �أ�صبح �سلبي ًا متام ًا.
 -4الت�شرذم االجتماعي والدميغرايف و�ضعف قيمة املواطنة ،والع�صبيات العلنية
وال�سرية...كل ذلك يجعل الف�ضاء العام �ضيق ًا للغاية ،مفتت ًا ومت�شرذم ًا هو الآخر.
وعلى �سبيل املثال� ،أقام املنتدى االجتماعي الأردين ( ،)2005/7/25احتفا ًال
مبنا�سبة الذكرى الـ  77للم�ؤمتر الوطني الأردين الأول :ذكرى عزيزة جليلة يف تاريخ
الأردن املعا�صر .وقد ح�ضر االحتفال -ما عدا ب�ضعة �شبابٌ -
لفيف من الرجال
الأفا�ضل �أ�صغرهم يف العقد اخلام�س .وجلُّهم �-أطال اهلل يف �أعمارهم -يف ال�سبعني
والثمانني.
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ف�إذا �أُخذت االعتبارات البيولوجية بعني االعتبار ،ف�إن جمهور ال�سيا�سة والثقافة
والإبداع يف الأردن ،مهدد باالنقرا�ض.

ال ..سياسة!
ّ
بالرت�شح
واحلال ،كذلك� ،أن �أغلبية املثقفني الوطنيني اجلا ّدين ،مل تعد معنية
لالنتخابات النيابية .منذ �أن تبني ،عرب ثالث جتارب انتخابية ()2003 ،97 ،93
�أن قانون االنتخابات العامة املعمول به وجممل العملية االنتخابية ،ال مي ّكنان املثقف
الوطني اجلا ّد املعني بال�ش�ؤون العامة ،من النجاح� ،إال نادر ًا ،وبامل�صادفة .وهكذا
يحت�شد الربملان ب�أع�ضاء حمرتمني ،لكن معظمهم لي�سوا من �أولئك امل�شغولني
بالق�ضايا العامة �أو اال�سرتاتيجيات �أو ال�سيا�سة .وهذا ينعك�س بالطبع على الأداء
الربملاين ،واملناق�شات الربملانية ،والفعالية ،وقوة املجل�س النيابي وهيبته.
لقد مت تفريغ هذا الركن الركني يف النظام ال�سيا�سي الأردين من ال�سيا�سة.
كذلك� ،أ�صبحت الأحزاب ..للهواة ممن يفتقرون �إىل التكوين الثقايف والنف�سي
واملعاناة واال�ستعداد للت�ضحية باجلهد والوقت واملال (ورمبا ال�سجن) دفاع ًا عن
م�صالح ور�ؤى فئات اجتماعية .وال�سبب وا�ضح .ذلك �أن الأح��زاب نوعان :ثورية
خلوية تبني تنظيمها ّ
وخطها على �أ�سا�س الت�ضاد مع النظام امل�سيطر؛ و�أخ��رى
برملانية .وطاملا �أن قانون االنتخابات العامة لي�س مبني ًا على احلزبية ،فقد �أ�صبحت
احلزبية يف بلدنا على الهام�ش؛ ال هي ثورية ..وال هي برملانية .واحلالة الفريدة
للإ�سالميني ،ناجمة عن �سياق عربي و�إ�سالمي ودويل ،ال عن �سياق حملي .ولذلك،
فهي -على الرغم من املظاهر -غري متجذرة ،وال حتظى بالت�أييد الفعلي �إال يف
�أو�ساط معينة منه ،وهذه الأو�ساط غري فاعلة� ،أ�سا�س ًا ،يف ال�سيا�سة الداخلية.
تبقى القيادات احلكومية والإدارية .مل يعد ملن�صب الوزير �أية داللة �سيا�سية �أو
اجتماعيةّ � .أي مواطن -و�أحيان ًا مزدوج اجلن�سية �أو حديث املواطنة -مل ين�شغل ،يف
حياته كلها ،بال�ش�أن العام ،ومل تتع ّد دائرة اهتماماته ق�ضاياه ال�شخ�صية ،ميكنه
164

التيارات السياسية األردنية والقوة الثالثة الغائبة

�أن ي�صبح وزي��ر ًا ،ج�� ّراء م�صادفات �شخ�صية ال عالقة لها بال�سيا�سة �أو الآليات
االجتماعية  -ال�سيا�سية� ،أو حتى الرت ّقي الوظيفي يف �إطار �أجهزة الدولة .وهذا
أعم ،على القيادات الإدارية يف القطاع العام.
ينطبق ،ب�صورة � ّ
امل�س ّي�سون يف هيئة احلكومة والقيادات الإدارية ،ق ّل ٌة تزداد انكما�ش ًا .وع ّما قليل،
�سيكون هنالك انف�صال كامل بني ال�سيا�سة -بكل معانيها -وبني املواقع احلكومية.
مل تعد هناك معايري للتوزير ،وهو ما ي�ؤدي �إىل تفريغ املوقع الوزاري �أو القيادي
من م�ضمونه ال�سيا�سي �أو االجتماعي ،وي�ض ّر بهيبته .و�شيئ ًا ف�شيئ ًا� ،سوف ّ
تعف
ال�شخ�صيات العامة �أو االعتبارية عن امل�شاركة �أو ال�سعي للم�شاركة يف احلكومات.
بالطبع ،يظل املن�صب الوزاري مغري ًا ،من حيث �أنه "وظيفة ممتازة" .ولكن ،ع ّما
قليل� ،سوف ينظر �أع�ضاء النخب الفكرية �إىل املن�صب الوزاري ،نظرة ا�ستعالء،
اللهم �إال �إذا كانوا معنيني بت�أمني معي�شتهم و�شيخوختهم .لكن املنا�صب احلكومية
مل تعد �آلية لإنتاج الزعامات االجتماعية  -ال�سيا�سية .ويف جمتمع م�ساواتي ال
يخ�ضع نف�سي ًا للهرياركية (الرتاتبية ال�صلدة) الطبقية ،كاملجتمع الأردين ،ف�إن
الوزارة واملن�صب "القيادي" ،ال يجلبان االحرتام �إذا كانا مفتق َرين �إىل امل�ضمون
ال�سيا�سي.
باملح�صلة ،هي حالة مت�ضخمة من الفراغ الذي ينبغي مل�ؤه بقيادات مثقفة واعية
متجذرة م�شغولة بالق�ضايا العامة ب�صفتها �أولوية حياتية� .إذا مل يحدث ذلك ،مع
التذكري ب�أن الفراغ غري ممكن (يف الطبيعة ويف املجتمع) ،ف�سوف يتقدم �أمراء
اجلهاد مللئه.
ما العمل؟
علينا� ،أو ًال� ،أن ندرك الي�أ�س ال�شامل �إزاء نوايا احلكومات "الإ�صالحية" .هذه مل
تعد تفكر �إ ّال مب�صالح امل�ستثمرين واالعتبارات اخلا�صة وال�شخ�صية� .أما م�صالح
املجتمع والدولة ،ف�إن الدفاع عنها مهمة مطروحة على عاتق املبادرات ال�سيا�سية
للمثقفني الوطنيني الدميقراطيني.
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مؤسسات اجملتمع املدني :مشكالت نظرية!

وو�صو ًال �إىل م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،وهي ت�شكل م�ساحة مهمة ،ميكن �أن ت�ستوعب
قدر ًا معقو ًال من الأن�شطة ال�سيا�سية ،ودور ًا بارز ًا يف تن�شيط امل�شاركة ال�سيا�سية عرب
تفعيل �أ�شكال احلوار والنقا�ش العام .ولكنها يف الأردن ،ت�أخذ طابع ًا يتحفظ عليه
املثقفون الوطنيون ،بالإ�ضافة �إىل االلتبا�س الكبري الذي يعتور املفهوم �أ�ص ًال.
***
لقد بذلت "اجلمعية الأردنية للعلوم والثقافة" جهود ًا كبرية يف �إقامة و�إجناح
"م�ؤمتر م�ؤ�س�سات املجتمع املدين :واقع وتطلعات" ( )2004/1/18 – 17الذي
ُعقد مب�شاركة وا�سعة من املهتمني من خمتلف االجتاهات .ولكن االطالع على بع�ض
الأوراق والآراء يف امل�ؤمتر �أو على هام�شه ،يجعل املرء مقتنع ًا ب�أنه رمبا كان �ضروري ًا
�أن تعقد "اجلمعية" ،قبل م�ؤمترها هذا ،ور�شة عمل م�صغرة للبحث يف مفهوم
"املجتمع املدين" ،والتو�صل �إىل �إطار نظري يحدد م�سار املناق�شات الالحقة.
�إن غياب املعاجلات النظرية عن النقا�ش االجتماعي  -ال�سيا�سي الأردين ،يفقره،
ويثقله بالتكرار وااللتبا�سات .وتالي ًا ،بع�ض الأمثلة التي تبني امل�شكالت العملية
الناجمة عن غياب املعاجلة النظرية.
ب��رز مفهوم "املجتمع املدين" يف �إط��ار حزمة الأف��ك��ار التي �أطلقتها الثورة
الفرن�سية ،يف �إ�شارة غام�ضة معادية للإقطاعية والكني�سة واحلكم املطلق� .إال �أن
هذا املفهوم مل َي ْح َظ بالتحديد النظري يف �إطار املنظورات الليربالية الدميقراطية.
وقد حفر عليه الفيل�سوف املارك�سي الأيطايل �أنطونيو غرام�شي يف ع�شرينيات القرن
الع�شرين ،وا�ستخدمه يف �سياق نقدي.
لقد م ّيز غرام�شي بني �آليتني للتحكم االجتماعي  -ال�سيا�سي ،وهما ال�سيطرة
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(بالو�سائل الإداري��ة والأمنية) ،والهيمنة (القيادة بالإقناع والتطوع والتو�سط).
واعترب �أن الدولة ت�ساوي "املجتمع ال�سيا�سي" زائد ًا "املجتمع املدين"؛ فعن طريق
الأول متار�س "ال�سيطرة" ،وع��ن طريق الثاين متار�س "الهيمنة" .ويف الفكر
ال�سيا�سي الغرام�شي -امل�ستند ،هنا� ،إىل ميكافيللي -ف�إن "ال�سيطرة" ،حمكوم
عليها بال�سقوط� ،إذا مل تقرتن بـ"الهيمنة" ،وهكذا ،دعا احلزب ال�شيوعي �إىل
ممار�سة الهيمنة ،قبل الثورة وبعدها (�أي بعد �أن ميتلك و�سائل ال�سيطرة) .وهو ما
�ش ّكل �أعمق نقد لل�ستالينية من حيث �أنها �أهملت "الهيمنة" ،عرب املجتمع املدين ،بل
وحطمت الأخري ،نهائي ًا ،مكتفي ًة بال�سيطرة عرب التحكم ال�شامل باملجتمع ال�سيا�سي.
وهو ما �أدى ،يف نهاية املطاف� ،إىل انهيار الدولة ال�سوفياتية.
أم�ي�ر احلديث �-أي احل��زب ال�شيوعي� -إىل خو�ض ما
لقد دع��ا غرام�شي ،ال َ
�أ�سماه "حرب مواقع" هيمنية الكت�ساب املجتمع املدين �-أي �إقناعه وقيادته -قبل
"اال�ستيالء" على ال�سلطة ال�سيا�سية ،من دون االنقطاع عن ذلك بعد اال�ستيالء
عليها.
وتنق�سم الليربالية احلديثة الغربية �إىل اجت��اه تقليدي يقول بالهيمنة -عرب
املجتمع املدين -لإدامة الدولة البورجوازية؛ و�إىل اجتاه "جديد" يقول باتباع و�سائل
ال�سيطرة عرب املجتمع ال�سيا�سي ،وميكن مالحظة هذا االجت��اه لدى الليربالية
اجلديدة يف بالدنا التي تريد فر�ض برناجمها االقت�صادي  -االجتماعي بالو�سائل
الإدارية والأمنية وجتاهل املجتمع املدين (القوانني امل�ؤقتة ،قمع املجتمعات املحلية
واالحتجاجات ال�شعبية ،رف�ض التفاهمات ،و�إلغاء التو�سط يف ال�صراع االجتماعي
 ال�سيا�سي).ويجب التو�ضيح ،هنا� ،أن الليربالية اجلديدة (وم�ضمونها الرئي�س :اخل�صخ�صة
وحرية التجارة و�إلغاء الدور االقت�صادي  -االجتماعي للدولة ،و�إعادة �صياغة الثقافة
الوطنية للقبول بالكمربادورية) هي التي ت�ست�أثر بالقرار الوطني .فهل وجدت هذه،
�أخري ًا� ،أنه ال مندوحة لها من حتقيق الهيمنة عرب "املجتمع املدين"؟! وهل تنطلق
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قوى املعار�ضة الوطنية (امل�ستندة �إىل �أولوية القطاع العام وم�صالح املجتمع والثقافة
الوطنية� ...إلخ) �إىل العمل الهيمني امل�ضا ّد؟
�إذن ،فـ"املجتمع املدين" هو حمل �صراع� ..أو "حرب مواقع" ح�سب التعبري
الغرام�شي .وبالتايل ،ف�إن تن�شيط م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،لي�س فعالية حمايدة.
وعندما يتم فتح �أف��ق للتفاهم الوطني ح��ول م�ؤ�س�سات املجتمع امل���دين ..فهل
من املمكن �أن يتم ذلك من دون التو�صل �أو ًال �إىل تفاهمات �أ�سا�سية يف الق�ضايا
االجتماعية  -االقت�صادية  -ال�سيا�سية؟! �أم �أن الأمر حم�صور بال�سعي �إىل ا�ستيعاب
الفعاليات الثقافية واالجتماعية يف امل�شروع الهيمني لليربالية اجلديدة؟! وعلى
�أر�ضية برناجمها؟!
ويف �سياق املعاجلة النظرية ملفهوم "املجتمع املدين" -وقد ثبت �إنه ،يف حدود
ليربالية �ضيقة� ،إطار ب�إزاء (يختلف نوعي ًا عن) "املجتمع ال�سيا�سي" -هل ميكن،
عندها� ،أن تعترب الأحزاب ال�سيا�سية جزء ًا من م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،يف النظام
ال�سيا�سي الدميقراطي؟! وم�صدر الت�سا�ؤل �أن احلزب ال�سيا�سي هو ،يف النهاية،
منظمة من -وتريد اال�ستيالء على -املجتمع ال�سيا�سي .وبالتايل ،فهي ال تنتمي �إىل
"املجتمع املدين"� ،إال يف �إطار نظام �سيا�سي ن�صف دميقراطي ي�سمح بالتعددية،
ولكنه ال ي�سمح بتداول ال�سلطة .ويف هذه احلالة ،ف�إن الأح��زاب ،املب َعدة كلي ًا عن
�إمكانية الفوز بال�سلطة /املجتمع ال�سيا�سي ،تغدو �أقرب �إىل كونها "جمعيات فكرية
ّ
ت�صطف،
 �سيا�سية" ،ال ت�ستهدف ال�سلطة ،و�إمنا "التو�سط" �إزاء ال�سلطة ،فهيبالتايل ،يف �إطار منظمات املجتمع املدين .فهل يجري التفكري على �أ�سا�س دميومة
الو�ضع ن�صف الدميقراطي ،والإب��ق��اء على تو�صيف املجتمع امل��دين ..على هذا
الأ�سا�س؟!
ويف �سياق مت�صل ،يجب طرح ق�ضية منظمات املجتمع املدين املم ّولة من م�صادر
�أجنبية .هل ميكن اعتبارها ،فع ًال ،ج��زء ًا من املجتمع املدين املحلي؟ هل متلك
الأ�صالة الوطنية ،والقدر الكايف من النفوذ املحلي لكي تقوم وتن�شط وت�ؤثر� ..أم �أنها
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م�صطنعة �أو ن�صف م�صطنعة بو�سائل خارجية (التمويل الأجنبي )..بحيث تظل
غريبة عن املجتمع املدين املحلي ..وجما ًال للهيمنة الأجنبية؟!
***
هذه بع�ض الق�ضايا ال�سيا�سية "العملية" التي تنبع مبا�شرة من الق�ضايا املرتبطة
مبفهوم املجتمع املدين ...وال نية ،بالطبع ،لالدعاء ب�أن هذا الر�أي يعبرّ  ،هنا ،عن
ح�سب -يلفت االنتباه �إىل �أنهاحلقيقة وال�صواب� ،أو النطق با�سمهما ..ولكن ْ
من غري املمكن جتاهل الأ�س�س النظرية يف النقا�ش الدائر حول تن�شيط م�ؤ�س�سات
املجتمع املدين.

يا حرية!..

ترتاجع حرية النقد العلني يف الأردن �إىل درجة غري م�سبوقة منذ  .1989ويف
كبت مل تعرفها من قبل.
جماالت معينة ،ميكن القول �إن البالد تعي�ش �أجوا َء ٍ
النقد -غري الإجرائي -للحكومة و�سيا�ساتها� ،أي ،النقد االجتماعي  -ال�سيا�سي،
ممنوع .مناق�شة ال�سيا�سات االقت�صادية ،من حيث �أ�س�سها وم�ضامينها ،لي�ست
حم�صنون ،فردي ًا� ،ضد النقد
مقبولة �أو متاحة من حيث املبد�أ .والوزراء وامل�س�ؤولون ّ
العياين الذي يحدد امل�س�ؤوليات ،ويك�شف امللفات� ..إلخ.
الربملان مغ َّيب ،وال�صحافة خائفة ،والأحزاب تتابع �أجنداتها اخلا�صة ،و�أع�ضاء
النخبة يبحثون عن حلول فردية� ،أو يبتعدون ،طائعني ،عن مواطن اخلطر� ،أو
ي�صمتون ،ولي�س ثمة �سوى �أ�صوات قليلة تدافع ،بحياء ،عن التعديات احلكومية
ال�صارخة على الد�ستور ،ب�إ�صدار تر�سانة من القوانني امل�ؤقتة التي ال ت�ستوجبها
"ظروف طارئة".
***
169

اخلاسرون

خ�صخ�صة االقت�صاد� ،أ ّدت عملي ًا� ،إىل ت�أميم املجتمع وال�سيا�سة وال�صحافة
والنقد .وقد جرى ال�سري حثيث ًا نحو �أو�ضاع كان رئي�س ال��وزراء الأ�سبق علي �أبو
ال��راغ��ب قد ّ
"ال�شعب الأردين ب�أ�سره" �إىل ع��دم االهتمام
ب�شر بها ،حني دع��ا
َ
بال�سيا�سة ،و"االلتفات �إىل �أعمالنا!!"..
***
باملقابل ،جمل�س النقباء املهنيني ،ه ّدد ن ّقا َده ،ب�إ�صدار "الئحة �سوداء" ب�أ�سماء
"املعادين للنقابات املهنية"!
ال ميلك "جمل�س النقباء" �شرطة �أو زنازن ..ولكنه ميلك ال�سلطة املعنوية باعتباره
�أُ ّ�س املعار�ضة القوموية والإ�سالموية ،وي�ستطيع ،بالتايل� ،أن يقرن "معار�ضيه"..
بـ"املط ّبعني" و�أن�صار احلكومة!! و�أن�صار العدوان على العراق!! ثم �إنه (�أي جمل�س
النقباء) ميلك �إجبارية الع�ضوية يف النقابات املهنية ،ما يجعل حياة ع�شرات الألوف
بني يديه! وهو ميلك �أخري ًا ،الأموال ..وامل�صالح! وهو يف النهاية يقع حتت �سيطرة
احلركة الإ�سالمية -و�أتباعها من االجتاهات الأيديولوجية الأخ��رى -بكل ما لها
من هيمنة على ال�شعب ،فهي� ،إذن ،القوة الوحيدة يف البلد املناف�سة لقوة احلكومة!
والأوىل -مثل الأخرية -تعلن� ،صراح ًة ،عن نزعة غري دميقراطية.
قوى املعار�ضة -يف العادة -تكون ن�صري ًة للحرية ،فاحلرية ،هي م�ساحة حركتها،
ولكن "جمل�س النقباء" ُم ْكت ٍَف ،على ما يبدو ،بـ"دولته" وهو م�ستعد لتقا�سم ال�سلطة
مع احلكومات وهذا هو طموحه الأ�سا�سي ،وح��دود فهمه للوحدة الوطنية .وهو،
بالتايل ،غري م�ستعد للتمييز بني نقاده ،وال ي�س�أل �إذا ما كانوا ينطلقون من جهة
احلكومة� ،أم من جبهة املجتمع! النقد ممنوع وكفى! وال�س�ؤال :مل��اذا يكون نقد
فا�ش�ستي بامتياز :لأنها متلك و�سائل
القيادات النقابية املهنية ممنوع ًا!؟ واجلواب
ٌ
القوة الكافية ملنع النقد.
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***
فكر جمل�س النقباء املهنيني يف حت�صني نف�سه يف خرقٍ فا�ضح للد�ستور والقانون
ب�إ�صدار قوائم �سوداء بالناقدين!؟ �أال يذ ّكر هذا مبحاكم التفتي�ش الكن�سية يف
الع�صور الو�سطى؟! �أال يذ ّكر ذلك بالتكفري؟ باملكارثية واحلملة �ضد "الن�شاطات
غري الأمريكية"! وحالي ًا بقوائم جورج دبليو بو�ش ب�أ�سماء "الإرهابيني" و"املنظمات
الإرهابية"!؟
***
بني القمع الليربايل احلكومي ..والقمع الرجعي املعار�ض ،تندحر احلرية ،وميوت
النقد ،وينتحر الفكر ،ويذوي املجتمع ،ويتعمق فواته /تخلفه.

العشائر ..قوة وطنية ودميقراطية

الع�شائر الأردنية م�ستقرة مبواطنها وحتالفاتها منذ ثالثة قرون على الأقل،
ومتّحدة يف �إطار وطني منذ قرن ون�صف القرن على الأقل؛ وهي التي �ش ّكلت ع�صبية
الدولة الأردنية احلديثة يف ما ي�شبه احللف الوطني ...الذي كان وراء �صمود اململكة
و�إجنازاتها منذ الع�شرينيات.
والع�شائر ال تثري حنق الأردين التقدمي؛ ذل��ك �أن��ه ال يوجد �أردين لي�س ابن
ع�شرية .واملجموعات العائلية التي هاجرت �إىل البالد يف ظروف طبيعية ،انت�سبت
جميع ًا �إىل الع�شائر التي ا�ست�ضافتها �أو و ّفرت لها الأر�ض واحلماية .كذلك ،ف�إن
الع�شائر الأردنية تت�ساوى يف القيمة والقدر حتى عندما ال تت�ساوى يف القوة �أو تتماثل
الدين ..ولذلك ،مل يحدث ا�صطدام بني ال�شباب الأردين التقدمي وبني الع�شائر.
يف َّ
بالعك�س ،حدث نوع من التناغم واالن�سجام ..ففي اخلم�سينيات ،مث ًال ،كانت هنالك
ع�شائر "�شيوعية" ،و�أخ��رى "بعثية" ..وعلى كل حال كانت امليول العامة لأبناء
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الع�شائر دائم ًا مع التقدم االجتماعي وال�سيا�سي.
�أعلى ن�سبة تعليم وت�س ُّي�س يف العامل العربي هي بني �أبناء الع�شائر الأردنية .وقد
�أعطى ه�ؤالء للإدارة وللع�سكرية الأردنية ،الكفاء َة والهيبة والنظافة من الف�ساد..
على العك�س مما هو معروف عن الإدارات والع�سكرتاريا يف املنطقة العربية.
عقدا ال�ستينيات وال�سبعينيات كانا املرحلة الذهبية لأبناء الع�شائر الأردنية ،فقد
اندجموا يف الدولة كلي ًا يف حلف اجتماعي � -سيا�سي رتّبه ال�شهيد و�صفي التل .وقد
بد�أ ذلك يرتاجع حتت وط�أة اخل�صخ�صة منذ �أواخر الثمانينيات ..وما يزال.
والتطور احلا�صل الآن� ،أنه يف �إطار الفو�ضى االجتماعية -ال�سيا�سية -الثقافية
للمرحلة االنتقالية التي تعي�شها ال��ب�لاد ،ت�برز الع�شائر ب�صفتها ق��وة وطنية
ودميقراطية:
■ وطنية ،لأنها ت�ش ّكل الأ�سا�س ال�صلب للهوية والدولة الأردنية ،وم�ضمونها
العربي و�آفاقها القومية.
■  ..ودميقراطية ،لأن الع�شائر ال�سائر و�ضعها ال�سيا�سي االجتماعي نحو
التهمي�ش ،لها م�صلحة مو�ضوعية يف �سيادة الد�ستور والدميقراطية والربملانية،
فهنا حتقق الع�شائر وجودها ال�سيا�سي ،والذي يغيب ،كلي ًا �أو جزئي ًا ،يف ظل غياب
التمثيل الدميقراطي ،وانفراد النخب االقت�صادية وال�سيا�سية اجلديدة باحلكم.
واملفارقة �أن احلركات ال�سيا�سية والأحزاب وقوى املجتمع املدين الأخرى لي�س لها
م�صلحة حقيقية يف االنتخابات العامة؛ �أو ًال ،لأن لها و�سائلها يف حتقيق وجودها
ال�سيا�سي عرب الهيئات واجلمعيات والنقابات وال�صحافة� ...إل��خ؛ وثاني ًا ،لأن
مقاعدها لي�ست م�ضمونة ،بينما تك ّلفها العملية االنتخابية غالي ًا.
ومن البدهي �أن القوى الليربالية املنفردة بالقرارين ال�سيا�سي واالقت�صادي،
وب�صالحيات ال�سلطتني ،التنفيذية والت�شريعية ،لي�ست ه��ي الأخ���رى معنية
باالنتخابات ..وبالربملان ،بل �إنها ت�أمل يف ت�أجيلهما ..وحتلم ب�إلغائهما ،و�أن ت�ستبدل
تف�صلها وتع ّينها وفق م�صاحلها ونظراتها.
بهما جلان ًا وهيئات ّ
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***
الع�شائر ،ال��ي��وم ،ق��وة وطنية ودميقراطية ،وه��ي مت ّثل القاعدة االجتماعية
املو�ضوعية للحركة الوطنية الأردنية -مثلما كان الأمر يف الع�شرينيات والثالثينيات.-
وعليه ،ف�إن الهجوم على الع�شائر ،هو هجوم على االجتاه الوطني الدميقراطي..
وعلى احتماالت نهو�ض احلركة الوطنية الأردنية.

نحو معارضة أردنية جديدة

تع�صف التحوالت االقت�صادية واالجتماعية اجلديدة اجلارية يف الأردن مب�صالح
الفئات ال�شعبية ،من العاملني ب�أجر و�صغار امل�ستثمرين واملهنيني واحلرفيني
واملزارعني...
و�إذا ك��ان معروف ًا �أن تلك التحوالت ،تهدف �إىل خلق بيئة مالئمة الجتذاب
اال�ستثمارات الأجنبية ،يكون ال�سياق العام هو �إلغاء كل القيود القانونية وال�ضريبية
وال�سيا�سية واالجتماعية التي تعرقل اال�ستثمار .وهكذا مت ،ويتم� ،إخراج الدولة من
الن�شاط االقت�صادي "اخل�صخ�صة" ،بل و�إلغاء الدور الرقابي للدولة واعتبارات
الرعاية االجتماعية وحماية م�صالح العمال و�صغار امل�ستثمرين املحليني غري
القادرين على املناف�سة يف ظل �إلغاء كل �أ�شكال احلماية اجلمركية.
وهكذا يكون التناق�ض االجتماعي ال�سيا�سي الرئي�س يف الأردن ،قائم ًا بني وكالء
الر�أ�سمال الأجنبي و�شركاتهم من جهة ،وبني الفئات ال�شعبية والبورجوازية املحلية
املتو�سطة ،من جهة �أخرى .و�إذا كانت الأجهزة احلكومية بكل قدراتها متثل الفريق
الأول ،ف�إن الفريق الثاين ال ميثله �أحد.
واحلال �إن الأمور تتجه نحو و�ضع ن�صف عوملي مدمر .ذلك �إن الأجور َ�ستُدفع
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وفق ًا للمعايري املحلية ،بينما يتم �شراء االحتياجات بالأ�سعار العاملية .وهو و�ضع يهدم
الطبقة الو�سطى ويه ّم�ش الفقراء ،وخ�صو�ص ًا يف الريف ،حيث تت�صاعد احلاجة �إىل
اجلمعيات اخلريية.
كذلك ،ف�إن الت�سهيالت املمنوحة لال�ستثمار الأجنبي ووكالئه ،تلقي بالأعباء
ال�ضريبية املت�صاعدة على كاهل الفئات ال�شعبية التي تدفع تكاليف البريوقراطية
احلكومية املو�ضوعة يف خدمة اال�ستثمار!
وال يكتفي ت�شجيع اال�ستثمار بالت�سهيالت واالمتيازات والفر�ص الرخي�صة ،بل
يحتاج �أي�ض ًا �إىل العمالة الرخي�صة غري املحمية ،وجي�ش م�ؤهل ون�صف م�ؤهل من
العاطلني عن العمل ،امل�ست ّعدين للقبول ب�أبخ�س الأجور.
�إن الأولوية هي ،دائم ًا ،لال�ستثمار .ولن يتم �إزعاج امل�ستثمرين بتقدمي �أي تنازالت.
ولكن العاملني ب�أجر ،الذين ال يتمتعون باحلماية ال�سيا�سية ،هم املطا َلبون بتقدمي
التنازالت تلو الأخرى .و�سيكون �ضبط احل�سابات االكتوارية لل�ضمان االجتماعي،
على ح�ساب امل�ستفيدين ،بزيادة �سن التقاعد وخف�ض قيمته.
�إن التناق�ض احلا�صل ب�ين "االقت�صاد" و"املجتمع" م��ن �ش�أنه �أن يع�صف
بالطرفني .ولذلك ،فمن املنا�سب التعامل معه �سيا�سي ًا .ولكن -ويا للأ�سف -تغيب
مف�صل بحيث مينع
الو�سائل الالزمة لذلك .فقانون االنتخابات العامة املعمول به ّ
و�صول املمثلني الع�ضويني للقوى االجتماعية على ال�صعيد الوطني �إىل الندوة
الربملانية ،بينما تتك ّد�س ال�سلطات يف �أيدي احلكومة التي تدعم الربنامج الليربايل
بكل قواها.
كذلك ،ف�إن �أحزاب املعار�ضة القائمة ،ما عدا "الأخوان امل�سلمني" ،تتكون من
بريوقراطيات �صغرية متخ�شبة من احلزبيني العاجزين عن �إدراك التناق�ضات
اجلديدة يف البالد ،وعن الفعل ال�سيا�سي� .أما "الأخوان امل�سلمون" ،وهم حزب ما
يزال حي ًا من حيث قدرته على اال�ستقطاب والفعل ،فهم ميثلون -بالأ�سا�س -معار�ضة
ثقافوية للم�شروع الأمريكي ،ولكنهم ،من الناحية االقت�صادية -االجتماعية ،م�ؤيدون
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قدماء للخ�صخ�صة وحرية التجارة ..وقد انتهى "الأخوان" -كما يت�ضح� -إىل
االندماج ال�سيا�سي يف امل�شروع الأمريكي للمنطقة ،بعدما �شارك فرعهم العراقي يف
"جمل�س احلكم اال�ستعماري" ،و�سار فرعهم الفل�سطيني وراء حكومة �أبو مازن يف
�سراديب خارطة الطريق.
***
هناك �ضرورة� ،إذن ،لقيام معار�ضة �أردنية جديدة ،تقوم على �أ�سا�س التمثيل
ال�سيا�سي الع�ضوي للفئات املت�ضررة من لربلة االقت�صاد .وتقع امل�س�ؤولية هنا،
بالكامل ،على عاتق جيل جديد من املثقفني التقدميني املتمتعني بالعزم الكايف على
جتديد احلركة الوطنية الأردنية ،وميكن ،بو�ضوح ،ر�ؤي��ة والدة هذا اجليل الذي
ي�ستكمل الآن ع ّدته الفكرية ،وحت��اول طليعته �أن تك�سر حاجز اجلمود ال�سيا�سي
مببادرات ما تزال بدائية ..ولكنها ذات داللة على الآتي.
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�إن ت�صعيب ت�أ�سي�س الأح��زاب لن ي���ؤدي �إىل �إنهاء ال�شرذمة احلزبية �أو والدة
�أحزاب كبرية ،ومن اخلربة العامة ميكن القول �إن معظم الأحزاب �سيتجاوز عقبة
احل�صول على خم�سمئة توقيع مث ًال (بينما �سيجدها بع�ضهم فر�ص ًة للخال�ص من
امل�شروع احلزبي) بني الأهل والع�شرية والأ�صدقاء والأحباء و�أ�صحاب احلاجات
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والن�ساء والأتباع .ثمة -دائم ًا -من يقف مع البريوقراطيات احلزبية يف �أزمتها..
غري �أن كل �شيء �سيعود �إىل حاله بعد انق�ضاء الأزمة!
ومن ناحية الأ�صول الد�ستورية ،ف�إن حقّ ت�أ�سي�س الأحزاب مق ّد�س ،ينبغي على
القانون �أن ي�س ّهله ،و�أن يزيل من �أمامه العقبات ،ولي�س "العك�س" .ويف الوقت نف�سه،
ف�إن احلياة ال�سيا�سية الأردنية حتتاج ،بالفعل� ،إىل قيام ثالثة �أو �أربعة �أحزاب
كبرية تعبرّ عن م�صالح الكتل االجتماعية ومتنهج ال�سيا�سة املحلية ،وهذه ال تولد
بتعديالت على قانون الأح���زاب ،بل بتعديالت على قانون االنتخابات العامة..
فعندما جتري هذه على �أ�سا�س القوائم احلزبية ،وعندما يكون وا�ضح ًا �أن حزب
الأكرثية الربملانية� ،سوف ي�ش ّكل احلكومة ،ف�ستن�ش�أ �آلية ديناميكية من االئتالفات
واالندماجات ال�سيا�سية  -االجتماعية يف �صيغة �أحزاب كربى ،ذات برامج حملية
عيانية.
***
الأحزاب بالأ�سا�س ،تكتالت يجمعها ويح ّركها هدف مركزي هو احل�صول على
ال�سلطة ،كلي ًا �أو جزئي ًا ،ف���إذا كانت كل الطرق لتحقيق هذا الهدف مغ َلقة ،ف�إن
احلزب جاذبيته بالن�سبة
الأع�ضاء �سين�سحبون �إىل ن�شاطات �أكرث جدوى ،و�سيفقد
ُ
للأن�صار ،و�سيفقد ،بالتايل�ِ ،صالته مع قاعدته االجتماعية ،ولن يكون معني ًا
مبخاطبتها بربامج حياتية تتعلق بحياتها الفعلية �-إذ ال توجد و�سيلة لتحقيق هذه
الربامج ولو جزئي ًا.-
عندها ي�صبح احلزب ،كما هو احلال الآن يف بلدنا� ،أقرب �إىل منظمة م�س ّورة
للبريوقراطيات احلزبية غري املهت ّمة ،فعلي ًا ،باحل�صول على الت�أييد االجتماعي -
لأن كلفته عالية وم��ردوده �صفر -ولكن املهت ّمة باحل�صول على متويل �سهل تو ّفره
جهة خارجية �أو "زعيم" ..وباحلدود التي تكفي لتف ّرغ ب�ضعة بريوقراطيني حزبيني
يحافظون على "املهنة" والوجاهة امل�صاحبة ،و�ستكون ب�ضاعتهم ال�سيا�سية -
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بالتايل -ب�ضعة مواقف قوموية عامة ال غري ،وهذه املواقف ال تكلف �شيئ ًا ..فهي ال
حتتاج �إىل معاناة فكرية �أو تفاعل مع الواقع ،وهي منت�شرة بني اجلمهور ومقبولة
منه ،و�أخ�ير ًا ،فهي ال ت�ؤدي �إىل �صدامات مع احلكومات �أو مع القوى االجتماعية
امل�سيطرة ..فهذه ال تهتم باملواقف القوموية ،ولكن بالربامج التي تتعار�ض مع
م�صاحلها!
***
حالة الإ�سالميني خمتلفة من حيث �أنهم ي�سعون �إىل ت�أ�سي�س جمتمعهم داخل
املجتمع ،مدعومني باملد الديني والرتبة الإميانية ،وبالتب�شري الرتبوي والإعالمي،
التو�سع يف الداخل،
وباملوارد املالية ال�ضخمة� .إنهم ين�شطون على �أ�سا�س ا�سرتاتيجية ُّ
وينزعون �إىل بناء مراكز خا�صة لل�سلطة والنفوذ ،ولي�س �إىل احل�صول على ال�سلطة
املركزية ،كلي ًا �أو جزئي ًا ،ولذلك ،فهم يقاطعون االنتخابات النيابية -مث ًال( -كما
حدث يف العام  )1997مع �أنهم احلزب الوحيد الذي ي�ستطيع �أن يح�صد املقاعد
الربملانية! وهم يتحركون ببطء وحذر ،وال يريدون تبديد مواردهم يف التحركات
ال�سيا�سية امللمو�سة ،ويكتفون ب�إدامة ال�صلة مع جمهور وا�سع هالمي ،بو�ساطة �إثارة
العواطف الدينية والقوموية بني احلني والآخر.
غري �أن هذه اال�سرتاتيجية �سوف ت�سقط تلقائي ًا� ،إذا جرت االنتخابات العامة
على �أ�سا�س القوائم احلزبية� ،إذ �سيكونون �أمام خيارين؛ ف�إ ّما امل�شاركة على �أ�س�س
�سيا�سية ،و�إ ّما اخلروج من لعبة ال�سيا�سة.
***
هناك ما ي�شبه الإج��م��اع على نقد الأح���زاب الأردن��ي��ة .ف��الأح��زاب العقائدية
التاريخية ،القومية والي�سارية ،مل ت��ع��د ،منذ زم���نُ ،م ْق ِنعة ملعظم القوميني
والي�ساريني .فه�ؤالء انت�سبوا �إليها يف زمن �آخ��ر ،وعلى �أ�سا�س طوباويات مل تعد
فاعلة .واحل��زب الإ�سالمي الرئي�س (الأخ���وان امل�سلمون) مل يعد مقنع ًا للعديد
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من الن�شطاء الإ�سالميني .فبع�ضهم يريده �أكرث راديكالية ،وبع�ضهم يريده �أردني ًا
(وه�ؤالء فريقان :موالون ومعار�ضون) ،وبع�ضهم يريده حما�سي ًا.
الأحزاب "الو�سطية" فقدت ،ب�أ�سرع مما هو متوقع ،زخمها و�أع�ضاءها .فه�ؤالء
اكت�شفوا �أن هذه الأح��زاب عب ٌء ولي�ست و�سيلة ..ومن كان منهم جا ّد ًا وله ق�ضية
�أكرب من م�ستقبله ال�شخ�صي ،اكت�شف �أنه يف مواجهة مفارقة! وعلى كل حال كانت
ديناميكية الأحزاب الو�سطية مرتبطة بـ"زعماء" .والذي �أخذ احلزبية بجدية من
ه�ؤالء قليلون على ر�أ�سهم عبدالهادي املجايل� .إال �أن جتربة الأحزاب الو�سطية -
وهي املعبرّ ة عن الأو�ساط التقليدية -مل تبلور ،بعد ،ن�شطاء حزبيني ينظرون �إىل
�أنف�سهم كديناميات �سيا�سية م�ستقلة عن احلكومات �أو االجتاه احلكومي.
املثقفون يتعالون على الأح��زاب .ورمبا يكون مع بع�ضهم ُ
بع�ض احلقّ من زاوية
�أن القدرات الفكرية والثقافية والبحثية للأحزاب الأردنية ،لي�ست يف �أح�سن حال.
ولكن �س ّر عداء املثقفني للأحزاب ..يجد �سببه الرئي�س يف "انتهازيتهم".
�أما بالن�سبة �إىل اخلطاب احلكومي ،فهو يعيب على الأحزاب كرثتها و�أجنداتها
غري املحلية؛ وي�ست�صغر �ش�أنها من زاوية قلة عدد �أع�ضائها .و�أخري ًا ،ف�إن اجلميع
كما يبدو -يرغب يف وجود �أحزاب كبرية متثيلية ذات برامج �سيا�سية حملية ،تكونمن �أركان الدولة ،وتقوم على �أكتافها احلياة ال�سيا�سية .وهذا النوع من الأحزاب ال
يالئم وجوده احلكومة القائمة ّ �-أي حكومة -من حيث �أنه �سوف يلعب دور املعار�ضة
الفاعلة.
***
���ض��رورة وج��ود الأح���زاب الرباجمية الربملانية الكبرية هي ق�ضية مطروحة
بالفعل يف الأردن ،وقد جرت اال�شارة -م��رار ًا� -إىل �أن وجودها يعتمد على قانون
لالنتخابات العامة م� ّؤ�س�س على القوائم احلزبية� .أ ّما الأح��زاب ال�صغرية ،فهذه
ق�ضية �أخرى تتم مناق�شتها انطالق ًا من قاعدة احلريات ال�سيا�سية ،ال ال�ضرورات
ال�سيا�سية� .إن ت�أ�سي�س الأحزاب هو حق د�ستوري مكفول للمواطنني الأردنيني .ومن
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واجب امل�ش ّرعني �أن ّ
ينظموا هذا احلق على نحو ي�س ّهل ممار�سته ،فال يعرقلها وال
ي�ضيق عليها .واملواطن الواحد الذي يك ّون وجه َة نظر ،ويثابر على �إبدائها ،ويحاول
�إقناع الآخرين بها ،هو -وهو املواطن الواحد -م�شروع حزب قد يجتذب الأع�ضاء
والأن�صار ..وقد يتحول -الحق ًا� -إىل حزب جماهريي ،وبرملاين ..فهل يتم و�أد هذه
الإمكانية؟! وب�أي حقّ  ..وب�أي معيار؟!
توجد يف ال��والي��ات املتحدة الأمريكية ب�ضعة �آالف من الأح���زاب واملنظمات
واجلمعيات واملنابر ال�سيا�سية و�شبه ال�سيا�سية ..وه��ي ،جميعها ،خ��ارج لعبة
االنتخابات با�ستثناء احلزبني الكبريين املعروفني (الدميقراطي واجلمهوري).
فاحلياة ال�سيا�سية لي�ست كلها انتخابات ..ولي�س عيب ًا -بل رمبا كان واجب ًا� -أن ت�ؤ�س�س
جمموعة مواطنني يتفقون على ر�أي وق�ضية ،حزب ًا ..من دن �أن يكون برناجمي ًا..
ومن دون �أن يكون كبري ًا ..ومن دون ا�شرتاطات ع�ضوية ومالية ،ت�ص ّعب عليهم
التفرغ لإقناع املجتمع بق�ضيتهم!
***
وال �شك يف �أن االجتاه -يف قانون الأح��زاب� -إىل ت�صعيب ممار�سة هذا احلق
الد�ستوري ،خميف ..ال �سيما و�أن قانون االنتخابات العامة ،يظل عائق ًا �أمام والدة
الأحزاب الكبرية! ومع ذلك ،ف�إن الأحزاب الأردنية -على كرثتها -تندرج يف خم�سة
تيارات رئي�سية ،هي :التيار الوطني ،والتيار الليربايل ،والتيار الي�ساري ،والتيار
الإ�سالمي ،والتيار القومي .وتالي ًا ،قراءة يف االجتاهات ال�ضرورية لإعادة بناء هذه
التيارات يف �أحزاب كربى ،ف ّعالة ،تعيد هيكلة احلياة ال�سيا�سية الأردنية:

 -1التيار الوطني

يف ربيع  ،1989نزلت جماهري املحافظات الأردنية �إىل ال�شارع .وكانت تلك حلظة
تاريخية مغزاها الأ�سا�سي انطالق موجة من املعار�ضة ال�شعبية الجتاهات الليربالية
االقت�صادية التي عنوانها الرئي�س :اخل�صخ�صة .وهذه "املوجة" ظلت م�ستمرة،
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وع�ّب�رّ ت عن نف�سها �سيا�سي ًا ب�أ�شكال عديدة ك��ان �أع�لاه��ا "ه ّبة اخلبز" العام
� ،1996ضد �أول حكومة ليربالية خال�صة برئا�سة عبد الكرمي الكباريتي .وعند
ت�شكيل احلكومة الليربالية اخلال�صة الثانية برئا�سة املهند�س علي �أبو الراغب،
كانت تلك املوجة قد ا�ستنفدت نف�سها ،ما �أتاح للحكومة ،يف �أجواء � 11أيلول 2001
وما تالها ،تعليق احلياة الربملانية وال�سيا�سية ،و�إح��داث �سل�سلة من التغيريات
العميقة يف تركيبة موازين القوى املحلية مل�صلحة الليربالية االقت�صادية ،فلم تعد
فعل �صارخ ًا .ولكن احلاجة ظهرت �إىل ت�شكيل حكومة
م�شاريع اخل�صخ�صة تثري ر َّد ٍ
جديدة ت�ستعيد التوازن ال�سيا�سي ،تالفي ًا لالنفجار ال�شعبي.
منذ العام  ،1989كانت الليربالية اجلديدة تتقدم ،وحتقق وجودها يف القرار
الوطني ،قبل �أن ت�ست�أثر به كلي ًا ،بالرغم من �أن �سندها االجتماعي �ضعيف جد ًا ،ويف
الوقت نف�سه ،ميكن ا�ستخال�ص الآتي:
� -1إنه جرى �ضبط قوى املعار�ضة -التي كان لها �ش�أن ج ّدي قبل العام  1989-يف
�إطار النظام ن�صف الدميقراطي ،وا�ستهالكها وتهمي�شها يف ظروف م�ستجدة �إقليمي ًا
ودولي ًا :الأخوان امل�سلمون ا�ستلحقوا القوى الأخرى -القومية والي�سارية -و�شكلوا
حزب املعار�ضة امل�ست�سلم �أم��ام الليربالية يف املجاالت االقت�صادية واالجتماعية
وال�سيا�سية ،واملتمركز على برنامج ثقافوي وت�ضامني (مقاومة التطبيع ،الت�ضامن
مع فل�سطني والعراق� ...إلخ).
و"حزب املعار�ضة" هذا -بالرغم من �أنه يتكون من عدة �أحزاب واجتاهات� -أ�صبح
يتجه �أكرث ف�أكرث �إىل متثيل الأردنيني من �أ�صل فل�سطيني ،وقد بلور خطاب ًا متالئم ًا
مع واقعه التمثيلي ذاك ،ومار�س "ال�سيا�سة" على �أ�سا�س الن�أي بنف�سه وبجماهريه
عن ال�صراع االجتماعي املحتدم بني القوى الأردنية التقليدية (البريوقراطية،
الع�شائر ،الي�سار الأردين ،التيار الوطني الأردين )...وبني الليربالية ال�صاعدة.
ولهذا االجتاه (الع�صبوي على �صعيد التمثيل ال�سيا�سي ،والت�صاحلي على ال�صعيد
أ�سا�س مو�ضوعي يكمن يف التحويالت املالية البالغة
االقت�صادي  -االجتماعي) � ٌ
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مليا َري دوالر �سنوي ًا ،ويتلقاها ،رئي�سي ًا ،الأردنيون من �أ�صل فل�سطيني ،الأمر الذي
مينحهم هام�ش ًا للمناورة االجتماعية ،ولالنف�صال عن ال�صراع االجتماعي الداخلي.
ولكن القوى الليربالية اجلديدة ،ما �إن �شعرت ب�أنها حققت انت�صارات ملمو�سة على
القوة التقليدية ،حتى وجدت �أنه �آن الأوان لتوجيه �ضربة حا�سمة حلزب املعار�ضة
الإ�سالموية  -القوموية يف معقله الرئي�س يف النقابات املهنية (�صيف  .)2002ولأن
ذلك احلزب كان قد عزل نف�سه عن ال�صراع االجتماعي ال�سيا�سي الداخلي ،فقد
كان �أوهن من �أن يقاوم ال�ضربة احلكومية التي "جاءت يف وقتها".
نف�سها :العنا�صر الرئي�سة
 -2ويف الأثناء ،ا�ستهلكت القوى الأردني ُة التقليدية َ
يف هذه القوى� ،أي العنا�صر ال�سيا�سية لبريوقراطية الدولة� ،أ�ضاعت فر�صتها
التاريخية لت�شكيل حزبها ،وا�ستهلكت نف�سها يف الإدارة ...وهي تظن �أنها خم ّلدة يف
نادي احلكم ،بل ّ
وحطمت بنف�سها قو َة حلفائها املو�ضوعيني :الع�شائر والتيار الوطني
الأردين ،والي�سار االجتماعي ،ثم خرجت من النادي ال تلوي على �شيء!
***
مل يدرك زعيما التيار البريوقراطي الوطني الرئي�سان :عبدالر�ؤوف الروابدة
وعبدالهادي املجايل� ،أنهما -بالرغم من خالفاتهما -قد �أ�صبحا ،يف موقع �سيا�سي
حمكومني بالتعاون من �أجل جمع �صفوف
 اجتماعي واحد ،و�أنهما ،بالتايل ،كاناَ
القوى الأردنية التقليدية  -اجلديدة ،يف حزب واحد .ولذلك ،فقد تنابزا بالألقاب!
�إن حماولة ت�أ�سي�س حزب الدولة؛ احل��زب الوطني الد�ستوري ،العام ،1997
ج��اءت قبل �أوانها ،وكانت حمكومة بالف�شل .وذل��ك لأن��ه كان من امل�ستحيل جمع
الزعماء ال�سيا�سيني الآتني من بريوقراطية الدولة يف حزب واحد ،طاملا �أن ه�ؤالء
ي�ش ّكلون نادي الر�ؤ�ساء والوزراء ،ويتناف�سون ،فيما بينهم ،على احلقائب� .أي� ،أن
القوى املحافظة اجلديدة كانت ،العام  ،1997ما تزال يف احلكم ،ومل يكن يظهر،
َ
االئتالف مع ًا..
بعد� ،أن الليرباليني ي�ش ّكلون اجتاه ًا قوي ًا يفر�ض على املحافظني،
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وهكذا ،وبالنظر �إىل �أن املعار�ضة الإ�سالمية (وحلفاءها) تقع خارج لعبة احلكم،
فقد كان اال�ستنتاج الطبيعي �أنه ال �ضرورة حلزب الدولة طاملا �أن الدولة يف �أيدي
املحافظني!
وكان ذلك وهم ًا! و�ض ّيع ه�ؤالء على �أنف�سهم وعلى البلد ،فر�ص ًا عدة لإعادة هيكلة
الدميقراطية الأردنية يف �أربعة �أح��زاب ،هي :حزب املحافظني ،وحزب الأخوان
امل�سلمني ،وحزب الليرباليني ،بالإ�ضافة -رمبا� -إىل جتمع قومي ي�ساري رابع.
***
على كل حال ،مل يعد �أم��ام الزعماء ال�سيا�سيني من البريوقراطية احلكومية
و"احلر�س القدمي" والع�شائر والتيار الوطني الأردين� ،أي فر�صة للح�صول على موقع
�سيا�سي �إال بالو�سائل الدميقراطية .ولن يظفر �أي "حمافظ" -بعد الآن -برئا�سة
احلكومة بالتعيني عن طريق املناف�سة مع نظرائه �أو �إظهار كفاءته ال�شخ�صية
�أو حتى ا�ستعداده لتنفيذ ال��ر�ؤى الليربالية .وميكن الآن ،بعد �سنوات من حكم
الليربالية اجلديدة ،مالحظة �أن حجم التغيريات ال�سيا�سية  -االجتماعية احلا�صلة
وت�سارعها ،والتغيريات الإقليمية املتوقعة ،جتعل ميزان القوى الداخلي م ّيا ًال ب�شدة
مل�صلحة الليرباليني.
غري �أن الليرباليني يجدون �أنف�سهم يف و�ضع معقد للغاية .فبالرغم من �أنهم
يحوزون القرار ال�سيا�سي واالقت�صادي والت�شريعي -يف غيبة الربملان -ف�إنهم
يدركون �أنهم معزولون اجتماعي ًا وثقافي ًا ...و�أن املناف�سة الدميقراطية �سوف تعزلهم
�سيا�سي ًا .وهم ،لذلك ،يناق�ضون �أنف�سهم ،ومييلون �إىل الو�سائل غري الدميقراطية
و�إىل القوانني امل�ؤقتة ،وا�ستخدام قوة الدولة يف لربلة االقت�صاد واملجتمع .وهم
ينتطرون ،بفارغ ال�صرب ،جناح امل�شروع الأمريكي يف العراق.
وباملقابل ،ما يزال املحافظون ينتظرون العودة �إىل املواقع ال�سيا�سية بالتعيني.
وه��ذا وه��م كبري ،كما �سلف ال��ق��ول .وكلما انتظر ه����ؤالء ،ف�إنهم �سيح�صدون
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التهمي�ش ،وهو م�صري حتمي �إذا مل يتمكنوا من جمع �صفوفهم يف حزب يكون قادر ًا
على ا�ستقطاب كل القوى التقليدية من نادي احلكم وخارجه ،وتنظيم الطاقات
والفعاليات يف معار�ضة د�ستورية ّ
منظمة �ستم ّثل تطور ًا هائ ًال يف النظام ال�سيا�سي
الأردين من حيث �أنها �ستكون حار�سة الد�ستور ،و"دينامو" العملية الدميقراطية،
وممثلة مل�صالح املجتمع التقليدي يف مواجهة هجمة العوملة متعددة الأ�شكال ،ويف
طليعتها امل�شروع اال�ستعماري الأمريكي يف العراق.
"ح�صته" من الي�ساريني والقوميني ،و�سيكون حزب ًا رئي�س ًا
�إن حزب ًا كهذا �سي�أخذ ّ
يف البلد واملنطقة.

 -2االجتاه الليربايل

االجتاه الليربايل حديث العهد يف الأردن ،ومل يكن له حزب �سيا�سي خا�ص ،غري
�أن ليرباليني عديدين مت ّكنوا منذ �أوا�سط الت�سعينيات ،من احل�صول على مواقع
قيادية يف �أجهزة الدولة والأحزاب والهيئات االجتماعية وال�صحافة .وي�شكل ه�ؤالء
الآن� ،شبكة قوية مرتابطة رمبا كانت هي "اللوبي" الذي ي�صنع القرار الوطني منذ
ت�شكيل حكومة املهند�س علي �أبو الراغب يف حزيران .2000
التناق�ض الرئي�س ال��ذي يحكم الليربالية الأردنية كونها ليربالية اقت�صادية
واجتماعية ،ولكنها لي�ست �أبد ًا ،ليربالية فكرية و�سيا�سية .و�أ�سا�س هذا التناق�ض
�أن الربنامج الليربايل يف املجالني االقت�صادي واالجتماعي ،يتعار�ض مع م�صالح
وتوجهات الأغلبية الوطنية ،بحيث �أن الليرباليني ي�شعرون ،عن حق� ،أن برناجمهم
ّ
لن مي�شي �إال بالو�سائل الق�سرية.
ولذلك ،فقد كانوا القو َة الدافعة وراء تعطيل احلياة النيابية وخنق الأحزاب
والنقابات وال�صحافة منذ �أواخ��ر العام  ،2000وخ�صو�ص ًا منذ خريف ،2001
حيث �أعطتهم �أحداث � 11أيلول ،وما تالها من انقالب ال�سيا�سة الأمريكية نهائي ًا،
�ضد الليربالية ال�سيا�سية والفكرية ،الفر�ص َة للقيام بال�شيء نف�سه يف الداخل.
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وقد ا�ستمرت االندفاعة الليربالية  -ال�سلطوية يف الأردن �إىل �أن و�صلت حدودها
الق�صوى ،و�أ�صبح من ال�ضروري ،لتاليف انفجار �شعبي� ،إجراء االنتخابات العامة،
وت�شكيل حكومة جديدة برئا�سة �شخ�صية مقبولة اجتماعي ًا (في�صل الفايز ،ت�شرين
ثان  )2003بهدف التفاهم مع القوى االجتماعية وال�سيا�سية ،ولكن على �أ�سا�س
ٍ
�أولويات الربنامج الليربايل.
فماذا يريد الليرباليون؟!
�أو ًال :اعتماد "اخل�صخ�صة" عقيدة ر�سمية للدولة الأردنية ،وهذا ال يعني جمرد
خ�صخ�صة القطاع العام القائم يف �ضوء معايري فنية ،بل الإلغاء التام لدور الدولة
االقت�صادي  -االجتماعي ،واعتماد مبد�أ حرية ال�سوق ك�أ�سا�س ملجمل العملية
االقت�صادية املحلية ،من دون اعتبار لالحتياجات التنموية الوطنية �أو مل�صالح
املجتمع �أو م�ستوى معي�شة الأغلبية.
ثانياً :ويف هذا ال�سياق� ،سعى الليرباليون وي�سعون� ،إىل �إعادة هيكلة القوانني
الأردنية والإجراءات احلكومية وم�ؤ�س�سات الدولة خلدمة اخل�صخ�صة.
ثالثاً :االنفكاك من التقاليد املحلية التي تعرقل اللربلة االقت�صادية ،ما يتطلب
تفكيك البنى الع�شائرية وحترير ق��وة العمل الن�سائية ،وتفكيك �سيطرة القوى
التقليدية ،البورجوازية وال�شعبية ،على النقابات املهنية والهيئات االجتماعية
الأخرى ،وحترير �أموالها.
ومما ال �شك فيه� ،أن بع�ض ًا من توجهات اللربلة االجتماعية له طابع تقدمي،
وخ�صو�ص ًا يف جم��االت امل��ر�أة وحتديث التعليم وال�سماح بتطور �أ�ساليب حياتية
مدينية� ...إلخ� ،إال �أن اخل�صومة العامة بني الليربالية وجممل التقاليد والثقافة
الوطنية (وال�سعي �إىل تفكيك الأخرية بو�سائل �إدارية وق�سرية) ت�شري� ،صراح ًة� ،إىل
امل�ضمون غري املحلي لليربالية الأردنية.
***
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هل يحتاج الأردن �إىل قيام حزب ليربايل؟!
نعم! على �أن يقدم احلزب نف�سه يف �إطار �سيا�سي ،ال يف �إطار �شبكة م�صالح
تو�ضيح و�إعالن �أ�س�س منهجية ليربالية كالتايل:
ونفوذ ،وهو ما يتطلب
َ
�أو ًال :ع��دم الف�صل بني الليربالية االقت�صادية االجتماعية وب�ين الليربالية
ال�سيا�سية والفكرية .فاحلزب الليربايل ينبغي له �أن يكون القوة املقاتلة دفاع ًا
عن احلريات والأ�ساليب الدميقراطية يف اتخاذ القرار الوطني ،بل ينبغي للحزب
الليربايل �أن يكون الأكرث ح�سا�سية يف نقد الأ�ساليب الق�سرية والإدارية.
ثانياً :و�إذا كان من حق احلزب الليربايل �أن ي�سعى �إىل تطوير حرية ال�سوق،
فاملطلوب منه �أ ّال يتناق�ض مع نف�سه ،ويح ّول حرية ال�سوق �إىل عقيدة ر�سمية للدولة،
فهذه توليتارية ولي�ست ليربالية!
ثالثاً :ال ت�ستطيع الليربالية �أن تتجذر يف بالدنا ،من دون االرتباط مع االحتياجات
الوطنية والثقافة الوطنية .وهذا االرتباط لي�س له طابع واحد ،فرمبا كان ارتباط ًا
نقدي ًا� ،ساعي ًا �إىل تطوير التقاليد الوطنية من داخلها .و�أم��ا القطيعة مع هذه
التقاليد ،بل وال�سعي �إىل تفكيكها ق�سري ًا ،ف�سي�ؤدي يف النهاية �إىل ت�ص ّلبها وتخ ّلفها
حتت �ضغوط الدفاع �ضد الإلغاء.
وه��ذا يفر�ض ،وعلى نحو تلقائي ،التفكري بقيام ح��زب علني الجت��اه ليربايل
وطني متما�سك يدافع عن احلرية االقت�صادية وال�سيا�سية واالجتماعية والفكرية
مع ًا ،يف �إطار منهجية وا�ضحة متجذرة -ولو نقدي ًا -يف التقاليد الوطنية ،فهل هذا
ممكن؟!
�إنه �س�ؤال م�شروع طاملا كانت هناك يف الواقع ليربالي ٌة انتقائية متيل �إىل الو�سائل
الق�سرية .وهنا ميكن مالحظة ما يلي:
� -1إن حترير قوة العمل ،مبا يف ذلك الن�سائية ،من القيود االجتماعية والثقافية
التقليدية ،لن يكون ذا جدوى اقت�صادية واجتماعية وطنية �إال يف �إطار م�شروع تنموي
وطني .وبغري ذلك ،فلن يعدو الأمر عن كونه �إن�شا ًء لقوة عمل احتياطية ورخي�صة
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وغري حممية قانوني ًا �أو اجتماعي ًا مل�صلحة رجال الأعمال.
� -2إن �إق�صاء الدولة عن العملية االقت�صادية ي�ش ّكل ،يف النهاية ،تفكيك ًا نهائي ًا
حللقة التنمية الوطنية ،بل وللدورة االقت�صادية املحلية نف�سها .فبغياب الدولة هنا
يغيب الو�سيط بني الر�أ�سمال واملجتمع .وهو ما يعني:
�أ -ا�ستحالة ح�شد الر�أ�سمال الكايف للقيام مب�شاريع تنموية �أ�سا�سية تتطلب
ا�ستثمارات �ضخمة ولها مردود �آجل.
ب� -إ�ضعاف القوة ال�شرائية املحلية ،وتالي ًا �إ�ضعاف ال�سوق املحلية و�صو ًال �إىل
الركود الهيكلي .ف�إعادة توزيع الرثوة بو�ساطة الدولة هي التي جتدد وت�ضاعف القوة
ال�شرائية والطلب الإجمايل.
� -3إن الربنامج الليربايل االقت�صادي ال يقرتح �أفق ًا للخال�ص من املديونية
واحلاجة امل�ستمرة املتفاقمة �إىل االقرتا�ض ،وبالتايل فهو ال يقرتح حترير االقت�صاد
الوطني من هيمنة امل�ؤ�س�سات املالية الدولية بو�صفاتها املعادية للتنمية الوطنية (من
حيث �أنها تركز على �أولوية مقت�ضيات ال�سداد).
� -4إن �أي م�شروع وطني يحتاج �إىل حت�شيد كل القوى االجتماعية الوطنية
وم�ساهماتها الفاعلة تعوي�ض ًا عن �ضعف الر�أ�سمال .وهذا التح�شيد ال ميكن �إجنازه
بو�سائل ق�سرية ،ولكن بالإقناع وبالأ�ساليب الدميقراطية.
***
�إن خطة الليربالية االقت�صادية حتتاج �إىل تعديالت جوهرية ،لكي تتواءم مع
امل�صالح واالحتياجات الوطنية .ولكن هذه التعديالت �سوف ت�صطدم مع �شبكة
م�صالح واحتياجات الليرباليني الذين ّ
يف�ضلون ،واحلالة هذه ،الت�ضامن يف �شبكة
نفوذ ،بدي ًال عن احلزب ال�سيا�سي .ومع ذلك -بل ب�سبب ذلك -فيجب ت�صعيد
مطالبة الليرباليني الأردنيني بالتحزّب علن ًا ،وبلورة برنامج �سيا�سي  -اجتماعي
وا�ضح.
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 -3احلركة الي�سارية

يتوزع الي�سار الأردين ،اليوم ،على �أربع منظمات �صغرية ،هي:
 -1حزب الي�سار الدميقراطي.
 -2احلزب ال�شيوعي الأردين.
 -3حزب ال�شغيلة ال�شيوعي الأردين.
 -4احلزب التقدمي الأردين.
والأول ملتحق بالليربالية ،والثاين ملتحق بالأخوان امل�سلمني ،والثالث والرابع ال
ُيع َرف عنهما �أية فعالية.
و�إىل هذه املنظمات ،هناك عدد كبري جد ًا من ال�شخ�صيات الي�سارية امل�ستقلة من
املثقفني واملهنيني وال�شخ�صيات االجتماعية ،عداك عن اجلمهور التقليدي للي�سار.
وباملح�صلة ف�إن القوى املفتّتة للي�سار الأردين مع ًا ،تزيد ،بثالثني �ضعف ًا على الأقل،
عن احلجم ال�سيا�سي القائم لهذا الي�سار.
�إن التفتت التنظيمي ،بحد ذاته ،لي�س هو امل�س�ؤول عن هذا الو�ضع .فامل�شكلة
تكمن يف �أن �أي ًا من املنظمات القائمة ال تتبنى �سيا�سة ي�سارية م�ستقلة وف ّعالة من
حيث تطابقها مع برنامج يعبرّ عن ر�ؤى وم�صالح الفئات ال�شعبية ّ
املر�شحة لأن تكون
القاعدة االجتماعية للي�سار.
وعلى كل حال ،رمبا كان متعذر ًا على � ٍّأي من املنظمات الي�سارية القائمة� ،أن
تقطع مع ارتباطاتها و�أمناط تفكريها الراهنة ،بحيث ت�ستطيع القيام بدور تاريخي
خا�ص ال�ستيعاب املهمات الفكرية والتنظيمية املطلوب �إجنازها من �أجل ت�أطري
الفعاليات الي�سارية واجلمهور الي�ساري يف حزب كبري� ،أ�صبح وجوده الآن �ضرورة
وطنية ،لأربعة �أ�سباب ،هي:
 -1احلاجة �إىل وجود قوة دميقراطية متما�سكة وم�ؤثرة ،تع ّمق وت�صون احلريات
الأ�سا�سية واحلقوق الد�ستورية والد�ستور ،وت�ضمن ،ب�صورة ف ّعالة ،الدفا َع ّ
املنظم
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عن ت�أ�صيل الدميقراطية وحقوق املواطن والإن�سان يف البالد ،وهي التي تخلو من
وجود �أي حزب دميقراطي �أ�صيل ومتما�سك حتى النهاية ،وقد الحظنا �أن املعار�ضة
القوموية  -الإ�سالموية ،قد ف�شلت ،يف �أن تركز جهود ًا كافية� ،أو حتى اهتمام ًا كافي ًا،
للت�صدي للرتاجع امل�ؤ�سف يف الأداء الدميقراطي الأردين.
 -2احلاجة �إىل قوة �سيا�سية ت��وازن قوة الليربالية املتعجلة يف �إع��ادة هيكلة
الدولة واملجتمع مل�صلحة الر�أ�سمال الأجنبي ووكالئه املحليني ،و�إلغاء دور الدولة
االقت�صادي  -االجتماعي ،واتباع اخل�صخ�صة كعقيدة ر�سمية للدولة.
�إن الليربالية االقت�صادية العقائدية ال تقود ،فقط� ،إىل �إفقار وتهمي�ش الأغلبية،
ولكنها تقود �أي�ض ًا �إىل الركود ،ومتنع التنمية غري املمكنة من دون و�ساطة الدولة.
هنا ،ال ميكن ت�ص ّور دور الي�سار ،فقط ،كحزب يدافع عن م�صالح الكادحني ،بل،
�أي�ض ًا ،عن الفئات الو�سطى ،وعن م�صالح الدولة الوطنية ،مبا يف ذلك التحرر من
قيود املديونية ،وتوفري الإطار االجتماعي وال�سيا�سي والقانوين للتنمية امل�ستدامة،
يف مقابل تقلي�ص الكمربادورية ،ومن ثم و�أدها.
 -3احلاجة �إىل قوة �سيا�سية  -ثقافية توازن قوة ال�سلفية ال�سيا�سية والثقافية التي
متنع ق�سم ًا كبري ًا من اجلماهري ال�شعبية عن القيام بدورها يف الن�ضال الدميقراطي
والتنموي ،من حيث �أنها ت َُـحول بينها وبني جت�� ّذر وعيها االجتماعي ،وتن�شر يف
�صفوفها �أمناط ًا من التفكري ال�سيا�سي غري العقالين وغري الإنتاجي.
 -4احلاجة �إىل قوة �سيا�سية تبلور ال�ضرورات ال�سابقة يف �إط��ار وطني مينح
لوحدة ال�شعب  -الدولة ،الهوي َة اجلماعية.
والي�سار هو امل�ؤهل للقيام بهذه املهمات؛ �أو ًال ،لأنها تتطلب �إطار ًا فكري ًا ور�ؤية،
لي�سا موجودين �إال عند الي�سار وحده؛ وثاني ًا ،لأن القاعدة االجتماعية الوطنية من
جماهري الريف لي�س لها �أفق لإنقاذ نف�سها من التهمي�ش �سوى الربنامج الي�ساري.
والثقافة التقليدية لهذه اجلماهري -مبا تنطوي عليه من قيم امل�ساواتية والت�ضامن
والتعاون الع�شائري� -سوف جتد يف ي�سار اجتماعي غري عقائدي وم�ش َبع بالروح
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احلزب الذي تريد.
الوطنية والقيم الثقافية املحلية،
َ

 -4احلركة الإ�سالمية

�إذا كانت �إع��ادة بناء الي�سار الأردين مرتبطة با�ستعادة ا�ستقالله الفكري
وال�سيا�سي ووحدته التنظيمية ،وت�ص ّديه لأدوار يتط ّلبها التقدم الأردين ،ف�إن �إعادة
بناء احلركة الإ�سالمية الأردنية ،تبد�أ من تو�ضيح �أدوارها القائمة فع ًال ،وقدرتها
على تطوير برنامج فكري � -سيا�سي جديد غري ملتب�س.
وبالرغم من اجتاه ق�سم من الإ�سالميني الأردنيني �إىل الليربالية (حزب الو�سط
الإ�سالمي) ،وظهور خاليا �أ�صولية متطرفة هنا وهناك على هام�ش التيار الإ�سالمي،
ف�إن املنظمة الأر�أ�س يف هذا التيار ما تزال هي منظمة "الأخوان امل�سلمني"  -حزب
جبهة العمل الإ�سالمي .وما يزال "الأخوان" -بالرغم من تناق�ضاتهم الداخلية-
مهيمنني على التيار الإ�سالمي بعامة ،وم��ا يزالون قادرين على حتديد م�ساره
اال�سرتاتيجي.
ومن وجهة نظر الدولة الأردنية ،ف�إن "الأخوان" يلعبون ثالثة �أدوار �أ�سا�سية،
هي:
�أو ًال :منع التيار الإ�سالمي من االنفراط �إىل اجتاهات ومنظمات وف�صائل ال
ميكن �ضبطها ،ما ي�ؤدي �إىل فو�ضى �سوف تظهر فيها قيادات وخاليا متطرفة تخ�ضع
بدورها �إىل ت�أثري منظمات و�أجهزة دولية -كما هو احلال يف م�صر واجلزائر.-
�إن �ضبط التيار الإ�سالمي الأردين يف اجت��اه مركزي واح��د له طابع �سيا�سي
�سلمي ،وحتت قيادة موحدة ،هو دور وطني ا�سرتاتيجي ينه�ض به "الأخوان" ،وين�أي
ب��الأردن عن م�ؤثرات اال�ضطراب الكبري الذي ي�شهده التيار الإ�سالمي يف معظم
البلدان العربية والإ�سالمية.
وميكن ،هنا ،مالحظة �أن الر�سميني الأردنيني يخطئون خط�أً فادح ًا يف الت�ضييق
ال�سيا�سي على احلركة الإ�سالمية� ،أو العبث بوحدتها ال�سيا�سية والتنظيمية .بينما
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يتطلب الأمر -على العك�س -م�ساعدة "الأخوان" يف حت�سني مواقعهم داخل التيار
الإ�سالمي.
ثانياً :منع �شيوع الأفكار املتطرفة التكفريية .ويرتبط هذا الدور بالدور ال�سابق،
�إال �أنه منف�صل �أي�ض ًا .وهو ي�سري باجتاهني�( :أ) مقاومة التطرف الفكري الديني
على م�ستوى املجتمع( .ب) وعلى م�ستوى التنظيم الأخواين نف�سه.
والأغلب �أن "الأخوان" -بالرغم من قيامهم بهذا الدور �إىل حد كبري -ال يبذلون
جهود ًا فكرية كافية ومثابرة يف هذا املجال.
�إن احلاجة �إىل تو�ضيح وبلورة منهجية فكرية �إ�سالمية دميقراطية �صريحة،
مبعنى الإميان -ولي�س جمرد االتفاق -على �إن احلزب الإ�سالمي هو حزب د�ستوري
ملحة من �أج��ل اال�ستقرار
دميقراطي من دون �أي التبا�س ،ه��ي ،اليوم ،حاجة ّ
ال�سيا�سي يف البالد ،كما من �أجل متكني الإ�سالميني من لعب دور القوة ال�سيا�سية
التي ت�ستوعب الأ�صولية ،وتدفع بطاقاتها نحو البناء يف �إطار الدولة الوطنية.
ثالثاً� :إال �أن �أهم الأدوار التي يلعبها الإ�سالميون الأردنيون يظل هو التمثيل
ال�سيا�سي للأردنيني من �أ�صل فل�سطيني� .إن الإ�سالميني مينحون هذه الفئات
ال�شعبية هوية فكرية �سيا�سية ،وهذا دور حموري يلعبه الإ�سالميون يف توفري �آليات
�ش ّغالة لإدامة الوحدة الوطنية يف البالد .و�إنه ملما ي�ستدعي التوقف عنده �أن الأخوان
امل�سلمني -بالرغم من االنق�سامات الداخلية غري املعلنة -ما تزال �صفوفهم جتمع
الأردنيني من �شتى املنابت والأ�صول ،وهو ما مل يعد قائم ًا بالن�سبة للأحزاب االخرى.
فهم �-أي "الأخوان" -ي�ش ّكلون ،بالتايل ،املنظم َة الأقوى للوحدة الوطنية الأردنية.
غري �أن ما يعيب هذا الدور� )1( :إنه �أتاح نوع ًا من الهيمنة الفكرية وال�سيا�سية -
ورمبا التنظيمية -حلركة "حما�س" داخل الأخوان امل�سلمني الأردنيني .وهي هيمنة
عرقلت ،منذ ح�صولها ،وتعرقل ،فعالية "الأخوان" يف �أطر الدولة الأردنية)2( .
�إن هذا الدور ميا َر�س من دون تو�ضيح ،بل وك�أنه �س ّر ...بالرغم من �أنه �س ّر مك�شوف.
واملطلوب �أن يقوم الإ�سالميون بتحويل دورهم املحوري هذا �إىل برنامج �سيا�سي
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يعبرّ عن م�صالح قواعدهم االجتماعية .وهنا� ،سوف يكون دوره��م �أكرث فعالية
و�أكرث �إيجابية ،وخ�صو�ص ًا يف حترير ق�سم كبري من اجلماهري الأردنية من عزلتها
ال�سيا�سية ،ودجمها يف احلياة ال�سيا�سية واالجتماعية للدولة .وبرنامج وا�ضح كهذا
�سوف يخدم "الأخوان" كقوة �سيا�سية� ،أكرث مئة مرة لدى جماهريهم ،من جمرد
الرتكيز على ت�صوير �أنف�سهم وك�أنهم فرع �أردين لـ"حما�س" (و�إذا كانت العالقات مع
كل �أطراف القوى الفل�سطينية -وخ�صو�ص ًا "حما�س" �ضرورية ،ف�إن تلك العالقات
ينبغي �أن تتم على �صعيد وطني ،ولي�س -حتم ًا -على �صعيد "�أخواين" ح�صري ًا).
***
وامل�شكلة الأ�سا�سية ،بالن�سبة للحركة الإ�سالمية الأردنية ،تظل ،عندي ،كامنة يف
ذلك التناق�ض بني جماهريها من الكادحني والفقراء ،وبني برناجمها االجتماعي
امللتب�س غري املتناق�ض -من حيث اجلوهر -مع �أيديولوجية اخل�صخ�صة .وال يزال
الأمل يف �أن يتو�صل مفكرون �إ�سالميون �أردنيون �إىل ابتداع ت�ص ّور �إ�سالمي تنموي
يقوم على �أولوية و�شرعية القطاع العام والدور االقت�صادي  -االجتماعي للدولة.
***
�إن االقرتاح املطروح ،لإعادة بناء احلركة الإ�سالمية الأردنية يف حزب دميقراطي
د�ستوري ،يقوم على:
 -1تعزيز �أدوار الإ�سالميني احلالية يف �ضبط التيار الإ�سالمي -فكري ًا وتنظيمي ًا-
ومنعه من انفراط خطر جد ًا .وكذلك يف تعزيز الوحدة الوطنية.
 -2تو�ضيح ه��ذه الأدوار فكري ًا وبراجمي ًا ،جلهة ت�أ�سي�س منهجية �إ�سالمية
دميقراطية� ،أو جلهة تو�ضيح وبلورة مطالب جماهري "الأخوان" .وهو ما ي�ستدعي
ّ
الكف عن "اللغة املزدوجة" �أو ال�سكوت عن التط ّرف �أو االنعزال.
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 -3اال�ستقالل الفكري وال�سيا�سي والتنظيمي عن حركة "حما�س".
ّ -4
فك االلتبا�س احلا�صل مع �أيديولوجية اخل�صخ�صة ،وتطوير منهجية �إ�سالمية
يف التنمية الوطنية والعدالة االجتماعية.

 -5التيار القومي

بالرغم من �أنها ت�شري �إىل انتماء غري معني �إىل ف�ضاء "الأمة الإ�سالمية" ،ف�إن
هوية احلزب الإ�سالمي ميكن تكييفها بحيث تكون هوية وطنية� ،أي مرتبطة مئة باملئة،
بامل�شروع الوطني ،وملتزمة ،مبدئي ًا و�سيا�سي ًا ،بحدود الدولة الوطنية .فالأطروحة
الإ�سالمية ت�ستطيع �أن تربر نف�سها -وطني ًا -باقرتاحات ثقافية واجتماعية ،وكذلك
بالطبع ،باقرتاحات تت�صل بال�سيا�سة اخلارجية .والأم��ر نف�سه ينطبق ،ب�صورة
�أكرث ان�سجام ًا ،على احلزبني الي�ساري والليربايل ،بالرغم من التناق�ض اجلوهري
بينهما� .إال �أن هوية احلزب القومي ال ميكن ت�سويغها يف �إطار الدولة الوطنية.
الأطروحة القومية تبد�أ� ،أ�ص ًال ،من التناق�ض مع الدولة الوطنية؛ �إذ �إن كل
قيمة هذه الأطروحة تكمن يف الدعوة �إىل جتاوز الدولة الوطنية ،يف دولة الوحدة
القومية .و�سوى ذل��ك؟! فال معنى للحزب القومي� :إذا كانت �أطروحته ي�سارية،
فلها احلزب الي�ساري ...و�إذا كانت �أطروحته ليربالية ،فلها الليرباليون! و�إذا ُوجد
الأ�صل ،فلماذا التقليد؟! �أعني �أن �أي م�ضمون ثقايف �أو اجتماعي �أو اقت�صادي يتم
منحه للأطروحة القومية ،هو جمرد �إ�ضافة عليها مما هو �أ�صيل �أو متجذر يف
�أطروحات �أحزاب �أخرى .وهكذا يع َلق احلزب القومي يف التبا�س دائم مع مفهوم
امل�شروع الوطني والدولة الوطنية .وهو التبا�س م َنع البعثيني احلاكمني يف �سورية
والعراق ،من تطوير �شرعية وطنية حملية للحكم ،و�أ�سهم يف عرقلة تطوير �آليات
د�ستورية  -دميقراطية ...فحني ي�ستمد "احلزب احلاكم" �شرعيته من التزامه
مب�شروع وحدوي "عالق" �أو يتعدى �إمكانات وقرار الدولة الوطنية التي يحكمها
القوميون ...تعلق �شرعية احلكم يف الهواء� ،أو على الأقل تظل ناق�صة �أو م�شروخة.
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ن�ش�أ التيار القومي العربي يف الأردن� ،أو ًال ،ها�شمي ًا ،ثم بعثي ًا ،ثم نا�صري ًا يف
فرتة املد يف خم�سينيات القرن املا�ضي يف �سياقٍ هو �سياق اال�سرتاتيجية ّ
التدخلية
على نطاق عربي حتت راية قومية .ومل يناف�س اال�سرتاتيجي َة "النا�صرية" املتج�سدة
بتنظيم م�شرقي هو "حركة القوميني العرب"� ،سوى البعثيني -الأق���دم ن�شوء ًا
وحركة -والذين عبرّ وا -مبعنى ما -عن التطلعات التناف�سية للمركزين ال�سوري
والعراقي� ،إزاء املركز امل�صري.
ويف الأردن ،امل�� ّي��ال �إىل انتمائه اخل�صيبي "ال�سوراقي" ،اجتهت اجلماهري
القومية �إىل "البعث" ،وقد انق�سم "البعث" �إىل جناحني؛ �سوري ،و�آخر عراقي...
بالإ�ضافة �إىل �أجنحة �أ�صغر خلفتها ال�صراعات الداخلية يف ٍّ
كل من احلزبني
الكبريين ،ع��داك عن ن�شوء ظاهرة "البعثيني امل�ستقلني" .وقد ح�صدنا من كل
ذلك ،وجود ًا عالق ًا للبعثيني من دون �أي فعالية �سيا�سية �أو فكرية� ،سوى الدفاع عن
النظامني البعثيني يف �سورية والعراق .ولكن طاملا �أن هذين النظامني ظال يحتفظان
ب�أ�صدقاء �آخرين يدافعون عنهما ،ف�إنه مل يعد ثمة �أطروحة متيز البعثيني ،اللهم
�إال الدفاع عن املواقف الوطنية العامة يف جمابهة ال�سيا�سات الأمريكية والتو�سع
الإ�سرائيلي .وهي مواقف ال متيز حزب ًا .ويلتحق البعثيون ،اليوم ،بالأخوان امل�سلمني،
وحتت قيادتهم ...ويعززون �شرعيتهم كـ"قيادة" للمعار�ضة الأردنية ،بينما �أ�صبحت
ق�ضية العلمانية ،بالن�سبة للبعثيني ،من املا�ضي ،وال �سيما بالن�سبة للجناح العراقي
املت�أ�سلم.
كان االقرتاح املطروح على البعثيني الأردنيني ،يف �أعقاب �سقوط النظام العراقي
يف  ،2003/4/9هو �إع��ادة تكوين احل��زب ،مب�شاركة كل االجتاهات واملنظمات
وال�شخ�صيات البعثية ،والقيام مبراجعة �شاملة لتجربة املا�ضي ،والت�أكيد على هوية
البعث العلمانية والتقدمية ،يف �إطار حزب دميقراطي ،بني ًة والتزام ًا.
و�أما بالن�سبة للجناح الثاين للقوميني يف الأردن (حركة القوميني العرب) فكان
قد حتول ،بعد العام � ،1967إىل عدة منظمات فل�سطينية �أبرزها منظمتا "ال�شعبية"
و"الدميقراطية" .وهاتان حتولتا ،يف الأردن� ،إىل حزبني �أردنيني هما" :حزب
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الوحدة ال�شعبية الدميقراطي" و"حزب ال�شعب الدميقراطي" .وهما ما يزاالن
على ارتباط �سيا�سي وتنظيمي بـ "ال�شعبية" و"الدميقراطية" اللتني تراجع دورهما
الفل�سطيني �إىل الهام�ش ،وانعك�س ذلك ،تالي ًا ،على مكانة حزبيهما يف الأردن.
لقد عا�ش ه��ذان احلزبان على ا�ستقطاب �أردنيني من �أ�صل فل�سطيني ممن
ي�ؤيدون "ال�شعبية" و"الدميقراطية" .وكانا وما يزاالن ميثالن �شرائح من �أولئك
الذين ما فتئوا يتناق�صون با�ستمرار حل�ساب الإ�سالميني .ويف تعبري عن ميزان
القوى امل�ستجد منذ الت�سعينيات ،التحق احلزبان ،بدورهما ،بجبهة �أحزاب املعار�ضة
حتت قيادة الأخوان امل�سلمني.
والأطروحة الوحيدة التي متيز هذين احلزبني هي الأطروحة التي تقرتح احلفاظ
على الهوية الفل�سطينية للأردنيني من �أ�صل فل�سطيني ،ويف الوقت نف�سه ،الدفاع عن
حقوقهم ب�صفتهم مواطنني �أردنيني.
و�أخري ًا ،ف�إن القوميني ال�سوريني االجتماعيني الذين كان لهم يف اخلم�سينيات
وال�ستينيات ،وجو ٌد �شبه ر�سمي بالتحالف مع امل�شاريع الها�شمية ..مل يعد وجودهم،
الآن ،يتعدى ب�ضع �شخ�صيات.
و�إذا كانت العروبة الها�شمية قد انتهت ك�أيديولوجية و�سيا�سة ر�سمية منذ
ال�سبعينيات ،ف�إنها �أ�صبحت ،منذ رحيل امللك ح�سني ،ذكرى من املا�ضي.
وباخلال�صة ،ف�إن التيار القومي يف الأردن هو يف حالة �أفول تاريخي .ورمبا يكون
من ال�صعب بنا�ؤه جمدد ًا .وهذا ال يعني �أن التوجهات وامل�شاعر العروب ّية هي يف حالة
تراجع لدى الأردنيني .بل �إن العك�س هو ال�صحيح� .سوى �أن تلك التوجهات وامل�شاعر،
ما تزال تنتظر ت�صور ًا ملمو�س ًا لدور الأردن العربي.
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انفراط ائتالف املعارضة

لدى �أول ا�ستحقاق �سيا�سي داخلي �شبه ج ّدي يف الأردن (االنتخابات العامة
 ،)2003انفرط ائتالف �أحزاب املعار�ضة الأردنية بقيادة الأخوان امل�سلمني .فلم
يعد ه�ؤالء يرون يف "قانون ال�صوت الواحد" �سبب ًا كافي ًا ملقاطعة االنتخابات العامة،
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وق��رروا ،منفردين ،خو�ضها وحيدين ،من دون التن�سيق مع حلفائهم القوميني
والي�ساريني .وق��د ب��ادر ه���ؤالء "اليتامى" �إىل تكوين ائتالف جديد" ،وطني -
ُ
"حزب
االئتالف،
دميقراطي" ،كمظلة خلو�ض االنتخابات العامة .ومل ي�شمل هذا
َ
ال�شعب الدميقراطي" الذي قرر هو الآخرَ ،
العمل منفرد ًا مع امل�ستقلني ،وا�ستثنى
"اجلبهة الد�ستورية" و"حزب الفجر اجلديد" للونهما الأردين.
ميكن القول �إن الأخوان امل�سلمني هم الذين خلقوا "الهيئة العليا للتن�سيق بني
�أحزاب املعار�ضة" مطلع الت�سعينيات ،ومنحوها الثقل ال�سا�سي لتكون منرب ًا لهم
(بالإ�ضافة �إىل النقابات وامل�ساجد والهيئات الطالبية )..بدي ًال عن املنرب الربملاين.
ويف احلقيقة �أن الأحزاب الي�سارية والقومية قد قدمت للأخوان كل ما لديها من
�صدقية خالل فرتة "التن�سيق" التي �أعطت للمعار�ضة الأردنية ،اللونَ الإ�سالمي.
لقد حمل القوميون والي�ساريون ،الإ�سالميني على ظهورهم املعنوية .ولكن "الأخوان"
�أكرث ذكاء من �أن يحملوا �أولئك على ظهورهم اجلماهريية �إىل الربملان.
لقد �أثبت "الأخوان" بذلك� ،أنهم لي�سوا حزب ًا عقائدي ًا  -مبدئي ًا ،و�إمنا حزب
�سيا�سي براغماتي .وهو ي�ستخدم احللفاء ،انتقائي ًا ،وح�سب احلاجة ،ومرحلي ًا .وال
ي�سمح للحلفاء الأ�ضعف با�ستخدامه ،بينما هو م�ستعد لتقدمي اخلدمات ال�سيا�سية
للحلفاء الأق��وى مقابل مكا�سب .وه��ذه هي "ال�سيا�سة" باملفهوم البورجوازي -
الرباغماتي :ال يوجد حلفاء دائمون ..بل م�صالح دائمة.
ولـ"الأخوان" قوة ت�صويت ،تكفل لهم عدد ًا من املقاعد النيابية ،يتم حتديده
–عاد ًة -بالت�شاور مع ال�سلطة التنفيذية .وهذه لي�ست ،بالطبع�" ،صفقة" ،ولكنها
حم�صلة تفاهم مو�ضوعي بالأ�سا�س ،فاحلجم النيابي للأخوان ينبغي �أن يكون على
احلافة� :أقل من �أن يحكموا ويتحملوا امل�س�ؤولية ،و�أكرث من �أن يتم جتاهلهم �أو جتاوز
م�صاحلهم.
وهذه ال�صيغة لي�ست "حكومية" فقط ،بل هي "�أخوانية" �أي�ض ًا .وقد �أعلنها
املراقب العام للأخوان امل�سلمني ال�شيخ عبد املجيد الذنيبات� ،صراح ًة؛ �إن "الأخوان"
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ال يريدون "املغالبة" يف االنتخابات النيابية! وهذا لي�س من قبيل التعفف بقدر ما
هو ن� ٌأي بالنف�س عن جمابهة حتديات امل�س�ؤولية التنفيذية ال�ضخمة لبلد يعي�ش �أزمة
اقت�صادية متجددة بني احتاللني.
ولكن ،ما معنى �أن ي�شارك ح��زب �سيا�سي يف االنتخابات العامة ،وق��د قرر
م�سبق ًا عدم "املغالبة" ،واالكتفاء باحلجم النيابي الذي يعفيه من م�س�ؤولية تنفيذ
برناجمه؟!
فبالأ�سا�س ،ت�شارك الأح���زاب يف االنتخابات العامة ،للح�صول على �أغلبية
برملانية تتيح لها تنفيذ براجمها .وعلى هذا بالذات تطلب الأحزاب ثقة املواطنني
و�أ�صواتهم" :امنحونا الأغلبية الربملانية وفق ًا لهذا الربنامج لكي نطبقه!" ،بينما
تطلب الأحزاب ال�صغرية غري القادرة على تر�شيحات ناجحة للأغلبية ،ثق َة ق�سم من
املواطنني للقيام بالتعبري عن �آراء هذا الق�سم يف الندوة الربملانية .ولكن حني ميتنع
حزب قادر على نيل الأغلبية ،عن "املغالبة" من �أجل نيلها ،فهو يقول للمواطنني:
"امنحوين ثقتكم على �أ�سا�س هذا الربنامج الذي �أمتنع م�سبق ًا عن تنفيذه!".
***
�إذا كان �أ�صحاب برنامج �سيا�سي ما يدركون وي�ؤمنون ب�أنه م�ستحيل التنفيذ..
حزب �سيا�سي قادر ًا على نيل
فهذا الربنامج� ،إذن ،بال م�ضمون �سيا�سي! و�إذا كان ٌ
الأغلبية ،ويتنازل عنها ..فمن امل�شروع عندها م�ساءلته عن الثمن! و�إذا كان ق�صد
"الأخوان" هو الن�صح والإر�شاد ..ولي�س احلكم ،فهذا لي�س مكانه الربملان� ..إال
بالن�سبة حلزب ال ي�ستطيع "املغالبة"! ..و�إذا كان الق�صد ،ت�صعيد نواب خدمات،
فمر�شحو الع�شائر "املتحررون" من الربامج ال�سيا�سية �أقدر على القيام بهذا الدور!!
و�إذا كانت الق�صة ،يف التحليل الأخ�ير ،هي ا�ستخدام "الربنامج" ذي ال�شعبية،
للح�صول على مكا�سب حزبية ..فهذه جديرة ب�أن ترتك "من دون تعليق".
وللعلم ،ف�إنه من املفيد ت�أييد ح�صول "الأخوان" على �أغلبية برملانية ،و�أن يتم ّكنوا
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على �أ�سا�سها من ت�شكيل حكومة ،و�إدارة البلد ،وعالقاته اخلارجية ،على �أ�سا�س
الربنامج "الأخواين" ،لي�س انطالق ًا من ت�أييد هذا الربنامج ،ولكن من �أجل �أن
تت�ضح �صورة هذا احلزب الدنيوية.
***
لو كانت ال�سيا�سة �ش�أن ًا ج ّدي ًا يف الأردن ،لكان �سلوك "الأخوان" كالتايل:
 املحافظة على ائتالف �أحزاب املعار�ضة. �إ�صدار �إعالن عن هذا االئتالف ،ي�شرح للمواطنني ملاذا تراجعت املعار�ضة عنقرارها ال�سابق مبقاطعة االنتخابات العامة.
 تقدمي قائمة ائتالفية للمعار�ضة بهدف احل�صول على �أغلبية برملانية ،وت�شكيلاحلكومة ،وتنفيذ برنامج االئتالف.
و�سوى ذلك ،يجعل "اللعبة" �صغرية جد ًا.

كي يكتشف التيارُ الوطني الدميقراطي ،ذات َ ُه!

بعد �أن تخلى "الأخوان امل�سلمون" عنها ،اجتمعت ثمانية �أحزاب ي�سارية وقومية
من "هيئة التن�سيق العليا لأحزاب املعار�ضة الأردنية" يف جبهة �سيا�سية انتخابية
جديدة هي "التيار الوطني الدميقراطي".
وتتكون هذه اجلبهة من:
 -1حزب البعث  -اجلناح العراقي.
 -2حزب البعث  -اجلناح ال�سوري.
 -3احلزب ال�شيوعي  -جناح د.منري حمارنة.
 -4حزب الوحدة ال�شعبية (اجلبهة ال�شعبية).
 -5حزب جبهة العمل القومي.
 -6احلزب التقدمي.
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 -7حركة حقوق املواطن.
 -8احلركة القومية ال�شعبية (الكتاب الأخ�ضر).
ّ
وبغ�ض النظر عن الت�سميات ،ف�إن عنا�صر هذه اجلبهة ،يف الأ�سا�س ،هم من
�أن�صار اخلط التقليدي حلركة التحرر العربية ،البعثي وال�شيوعي والقومي العربي.
وعلى الرغم من اخلالفات واالختالفات بني هذه القوى ،و�صراعاتها القدمية،
فهي ت�شكل خط ًا من حيث التاريخ والإط���ار االجتماعي  -ال�سيا�سي واملفاهيم
الأ�سا�سية ،بل قل �إنها ف��روع من عائلة واح���دة ،وي��وج��د ،بالتايل� ،أ�سا�س متني
الحتادها يف جبهة .ويا ليت �أنها جتتذب �إليها حزب ال�شعب الدميقراطي (اجلبهة
الدميقراطية) وحزب ال�شغيلة ال�شيوعي (د.يعقوب زيادين) و�سواهما من الأحزاب
والتجمعات وال�شخ�صيات التي تنتمي �إىل اخلط نف�سه ،مق ّدمة لت�أ�سي�س حزب كبري
مي ّثل اخلط ال�سيا�سي  -االجتماعي للتيار الوطني الدميقراطي التقليدي.
***
لقد كان من الوا�ضح �أن كل جهد �سيا�سي يقوم به الي�ساريون والقوميون ،بالتعاون
مع الإ�سالميني ،هو جهد �ضائع ،بل �ضا ّر ،وكان �سيكون من الأف�ضل لو �أن "الرفاق"
هم من بادر �إىل االنف�صال عن ال�شراكة مع "الأخوان امل�سلمني" لكي ي�ستعيدوا
حرية ومالمح اخل��ط الوطني الدميقراطي ،ولكن احلقيقة هي �أن "الأخوان"
هم الذين تخ ّلوا عن الرفاق ..وهذه هي النقطة الأوىل احلا�سمة يف احلكم على
التيار اجلديد ..فهو مل ي�شعر ،ذاتي ًا ،باحلاجة �إىل االنف�صال عن "الأب" �إال بعد �أن
طرده من املنزل ..ولذلك ،ف�إنهم �سيظلون حمكومني بالعجز عن �إدراك وحدتهم
�إزاءه ،واختالفهم عنه ،وخالفاتهم معه .و�سيظلون ،بالتايل ،عاجزين عن ت�صور
�أنف�سهم ّ
كخط م�ستقل له ق�ضية م�ستقلة ..تقدمية ،هي ،بالأ�سا�س ،حم ّل �صراع مع
"الأخوان" .وميكن املراهنة ،هنا ،ب�أن ه�ؤالء الي�ساريني والقوميني� ،سينقلون �إىل
"برناجمهم" رطانة �أخوانية قوموية � -إ�سالموية� ،أي رطانة "ثقافوية" بالأ�سا�س.
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***
"الرفاق"َّ ،
ُ
خطهم ال�سيا�سي امل�ؤثر يف احلياة الأردنية ،ينبغي لهم
لكي ي�ؤ�س�س
�أو ًال� ،أن ينظروا �إىل امل�ستقبل .وهو ما يتطلب العزمية وال�صرب والنقد الذاتي،
والأخري �سوف يفيدهم ،خ�صو�ص ًا ،لإدراك اختالفهم عن اخلط "الأخواين".
***
وهنا ،يجب تذكري "الرفاق" ،بالآتي:
� -1إن كل جهد �سيا�سي م�شرتك مع الإ�سالميني� ،سوف ُين�سب ،حتم ًا �إىل
الأخريين ،لأنهم الأق��وى يف هذه املرحلة ،ولأن اال�ست�شراق الإعالمي وال�سيا�سي
امل�سيطر ،يركز على احلركة الإ�سالمية دون �سواها من احلركات االجتماعية -
ال�سيا�سية يف بالدنا.
 -2و�إذا كان "الرفاق" ينطلقون من موقع �إنكار الذات ،فهذا من ح ّقهم ك�أفراد،
ولكن لي�س من ح ّقهم كممثلني للتيار الوطني  -الدميقراطي ،خ�صو�ص ًا و�أن
الإ�سالميني هم قوة �سيا�سية براغماتية ،وال مي�شون خطوة واحدة من دون مكا�سب
�سيا�سية و�أيديولوجية  -وكذلك :خا�صة.
� -3إن الإ���س�لام��ي�ين ،على ال��رغ��م م��ن الهو�س الإم�بري��ايل مب��ط��اردة اجلناح
"الإرهابي" من حركتهم ،هم ،يف النهاية ،جزء من النظام العربي الر�سمي ،بتكوينه
وارتباطاته ،ومن املعروف ،بل قل من البدهي� ،إن اخلط الوطني الدميقراطي
يتعار�ض مع هذا التكوين وتلك االرتباطات.
� -4إن امل�ضمون الأ�سا�سي للمعار�ضة الإ�سالمية هو م�ضمون "ثقافوي" ..فلي�س
لدى الإ�سالميني اعرتا�ض على الكمربادورية من حيث املبد�أ �أو الواقع العملي ،وهم
ي�ؤمنون بامللكية اخلا�صة وحرية اال�ستثمار و�أولوية القطاع اخلا�ص وحرية التجارة،
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بينما يبد�أ اخلط الوطني الدميقراطي الأ�صيل من �أولوية امللكية العامة وال�ضبط
االجتماعي لال�ستثمار ،ويقدم حرية املجتمع وا�ستقالل الوطن على حرية التجارة
ورجال الأعمال.
 -5وينظر ّ
اخلط الوطني الدميقراطي �إىل ق�ضية اال�ستقالل ب�صفتها عملية
حترر وطني �شاملة ،ال �إطار ًا �شكلي ًا للحفاظ على اخل�صو�صيات الثقافية كما يراها
الإ�سالميون ،وكذلك ،يعترب الوطنيون الدميقراطيون ق�ضي َة التنمية ،عملي ًة نقدية
للهيمنة الر�أ�سمالية التي ال يرى الإ�سالميون فيها �سوى امل�شاكل الثقافية.
ّ
واخلط الوطني الدميقراطي هو عروبي وعلماين وتقدمي ،وهذه كلها مبثابة
-6
"املوبقات" عند الأ�صوليني ،ولكن هذه "املوبقات" بالذات هي التي ت�صنع اخلط
الوطني الدميقراطي ومتنحه هويته.
� -7إن تراجع "الأخوان" عن طرح امل�شكلة الدميقراطية يف الأردن ،بل عن طرح
�أب�سط جوانب هذه امل�شكلة� ،أي ،تخ ّلف قانون االنتخابات العامةّ ،
يدل على �أن ق�ضية
الدميقراطية ال حتظى بالأولوية لدى "الأخوان" ،بينما هي ،منطقي ًا ،ق�ضية الق�ضايا
بالن�سبة للخط الوطني الدميقراطي.
 -8و�أخري ًا ،ومن �أجل ت�أكيد �صدقية التيار الوطني الدميقراطي ،فاملتوقع منه
�أن ينخرط يف نقد جتربة احلكم يف العراق و�سورية ب�صورة جدية ،و�أما بالن�سبة
طي ال�صفحة من
جلماعة "الكتاب الأخ�ضر" فاملتوقع منهم �أن يكونوا جا ّدين يف ّ
الأ�سا�س .ففي الأردن �إجماع على عدم الرغبة يف ا�سترياد "الدميقراطية" الليبية..
حيث التحزّب "خيانة".

الكتلة الدميقراطية

بعد التح ّول النوعي يف فكر حزب البعث العربي اال�شرتاكي يف العراق ،نحو
الدميقراطية ال�شاملة ال�صريحة القائمة على التعددية ال�سيا�سية وتداول ال�سلطة
واالنتخابات النيابية والرئا�سية واحرتام حقوق الإن�سان (كما ظهر يف بيان القيادة
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القطرية حلزب البعث العربي اال�شرتاكي  -العراق ،ت�شرين الأول  )2004ال ب ّد من
ال�س�ؤال ع ّما �إذا كان البعثيون الأردنيون يف وارد الإفادة من الآفاق التي يفتحها هذا
اخلط اجلديد �أمامهم؟
�إنهم مل يعودوا معنيني بالدفاع عن ال�شكل اال�ستبدادي لنظام احلكم .بل �أ�صبح
ب�إمكانهم �أن يقطعوا معه ،نهائي ًا ،عرب �إجراء مراجعة نقدية �شاملة ،تقفز بهم �إىل
موقع دميوغرايف �صريح.
حلزب البعث ٌ
تراث عريق يف الن�ضال القومي .وهو� ،إىل ذلك ،حزب متجذر يف
الدفاع عن م�صالح الفئات ال�شعبية ودور الدولة االقت�صادية-االجتماعي ،والقطاع
العام ،والتنمية الوطنية.
ف�إذا ما مت اجلمع بني اخلط القومي ،واالجتماعي ،والليربايل ال�سيا�سي ،مع ًا،
ف�إن حزب البعث ي�صبح قادر ًا على تقدمي نف�سه ب�صفته قوة دميقراطية �أ�سا�سية يف
احلياة ال�سيا�سية الأردنية.
وميزة حزب البعث ،هنا� ،أنه حزب علماين ،ولكنه ال يقطع مع تراث الإ�سالم،
ما ي�ؤهله للعب دور خا�ص يف تطوير املجتمع .واحلديث ،هنا ،بالطبع ،عن الرتاث
والإمكانيات ،ال عن واقع مرير من التهمي�ش ال�سيا�سي للبعثيني الأردنيني ب�سبب
انق�ساماتهم ،وا�ضطرارهم �إىل ا�ستهالك طاقاتهم يف الدفاع عن النمط اال�ستبدادي
يف احلكم والنزعة التوليتارية.
وكان وا�ضح ًا� ،أن �سقوط النظام العراقي ال�سابق ،وظهور املقاومة العراقية،
يتيحان حلزب البعث الأردين ،جتديد نف�سه ،وتوحيد �صفوفه ،والتحرر من �أعباء
املا�ضي ،واالحتفاظ ،مع ذلك ،باخلط القومي واال�شرتاكي.
وما يزال حزب البعث �أمام فر�صة تاريخية .وما يحتاج �إليه ،قبل كل �شيء ،هو
التو�صل �إىل مراجعة فكرية وبرنامج �سيا�سي دميقراطي ،يدفع بالكتل البعثية �إىل
االحتاد والتفاعل والفاعلية ،وجتديد �شباب احلزب.
و�إذا م��ا ح��دث ذل���ك ،ف�سوف تنفتح �أب����واب التفاعل م��ع كتلة ال�شيوعيني
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والدميقراطيني ،نحو االحتاد يف جبهة وطنية دميقراطية ،ت�ستعيد اخلط التاريخي
حل��رك��ة التحرر الوطني العربية م��ن حيث مناه�ضة الإم�بري��ال��ي��ة واال�ستبداد
واال�ستغالل ،و�إعادة تعريف وت�أكيد الثوابت القومية يف �سياق دميقراطي.
وهذا يحقق ،يف النهاية ،طموح قيام الكتلة القومية-الدميقراطية العلمانية على
�أ�سا�س قوا�سم احلد الأعلى التي ت�ضع الليربالييني ..والإ�سالميني ،خارجها ،وت�ؤ�س�س
للخط الثالث الغائب الآن عن الفعل ال�سيا�سي الوطني .كما ي�ستجيب لطموحات
�إخ��راج القوى القومية-الدميقراطية من الهوام�ش الفكرية والثقافية والنخبوية
والت�شرذم وال�شلل� ،إىل التدخل ال�سيا�سي يف احلياة الوطنية ،مبا يف ذلك اقرتاح
برنامج بديل يف املجاالت االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية ،وبناء املنظمات
ال�شعبية ،والقوة االنتخابية ،و�صو ًال �إىل الأغلبية الربملانية وت�شكيل احلكومات.
وهذا هو الأفق الوحيد املفتوح �أمام الدولة الأردنية وال�سيا�سة الأردنية التي ي�ش ّلها
اال�ستقطاب احلا�صل بني الليرباليني والإ�سالميني.
و�إذا كان هناك من يت�صور �أن القوة الدميقراطية ميكنها �أن تن�ش�أ يف البلد
من دون البعثيني ،فهو واهم .لكن على ه�ؤالء ،باملقابل� ،أن يربهنوا على �أنهم قوة
للم�ستقبل ،ال قوة من املا�ضي.
لقد �آن الأوان للخروج من هذه الدائرة املغلقة بني وطنية ما�ضوية ..وبني ليربالية
 الوطنية ومعادية للدولة واملجتمع .فاخلط الثالث ،القومي الدميقراطي ،يف ال�سياقالوطني الأردين ،هو املرجتى للخروج من امل�أزق احلايل .وقيامه يحتاج �إىل ور�شة
فكرية ون�ضالية ومبادرات جريئة �آن �أوانها.

"حشد" ...وما يحشدون!

احتفل "حزب ال�شعب الدميقراطي الأردين" يف  25متوز  ،2003بعيده الثالث
يهتم
ع�شر ،و�أ�صدر ،باملنا�سبة ،عدد ًا خا�ص ًا من �صحيفته "الأهايل" ،التي مل يعد ّ
�أحد بقراءتها خارج النادي ال�صغري لأع�ضاء احلزب و�أ�صدقائه .وحال "الأهايل"
يف ذلك مثل حال "اجلماهري" �-صحيفة احلزب ال�شيوعي -وهما ال�صحيفتان
208

التيارات السياسية األردنية والقوة الثالثة الغائبة

الوحيدتان اللتان ما ت��زاالن ت�صدران بانتظام ،بعدما يئ�ست ال�صحف احلزبية
الأخرى ،وغادرت امليدان.
والعدد االحتفايل من "الأهايل" ال ي�ضيف �إىل معرفة القارىء �شيئ ًا ،وال ميتعه،
وال يحفز للتفكري� ،سوى يف �ش�أن املجموعة التي ت�صدر ال�صحيفة ..وما هو ال�سر يف
�إحلاحها على "الوجود" والت�ضامن يف "حزب �سيا�سي" ،بل و�إ�صرارها على �إ�صدار
"�صحيفة" .وال�صحيفة ّ �-أي �صحيفة -هي نوع من ف�ضيحة علنية لنا�شريها ،فهي
تلخ�ص طريقتهم يف التفكري والإدارة ،وتك�شف عن لغتهم و�أ�سلوبهم واهتماماتهم.
وما ميكن التو�صل �إليه ،من قراءة العدد االحتفايل من "الأهايل" ،هو �أنه لي�س
لدى نا�شريها ما يربر كل هذا العناء .فال ميكن العثور على فكرة واحدة �أ�صيلة� ،أو
معاناة حقيقية� ،أو مطلب جذري حمدد عياين ،يربر وجود احلزب� ..أو ال�صحيفة
امل��ح�� ّررة ،على كل ح��ال ،ب�أقالم غري مهنية ،وب�أ�سلوب عفا عليه الزمن ،وبلغة
متخ�شبة بل متفحمة ،فـ"اللغة" ت�شتعل مرة واحدة ،قبل �أن تذوي وتتفحم ،بحيث
تنت�صب �أمام املبدع -يف الفن �أو يف ال�سيا�سة -دائم ًا ،مهم ُة البحث عن لغة جديدة.
ولغة "الأهايل" "نظام" مغلق فاقد لل�صالت خارجه ،بحيث ال ميكن احلوار معه.
وال يدرك �أ�صحاب "الأهايل" ،بالطبع ،هذه احلقيقة .ولو كانوا يدركونها لأعادوا
النظر ،جذري ًا ،يف حزبهم وخطابهم ال�سيا�سي و�صحيفتهم!
***
واملجموعة التي ا�سمها "ح�شد" وت�صدر �صحيفة "الأهايل" ،كان ا�سمها يف
ال�سبعينيات والثمانينيات "منظمة اجلبهة الدميقراطية يف الأردن" ،وت�صدر
�صحيفة �سرية ا�سمها "طريق ال�شعب" .وكان للمجموعة ،وقتذاك ،هيبة وفعالية
وح�ضور ،وت�ضم يف �صفوفها ،جملة من الأ�شخا�ص الأذك��ي��اء واملوهوبني ،وكان
ل�صحيفتها قراء مهت ّمون .فما الذي تغري بحيث �أ�صبحت هذه املجموعات -وقد
فقدت العديد من �أع�ضائها -هام�شية ال ي�أخذها �أحد باحل�سبان ..ويعيد �أع�ضا�ؤها
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الباقون يف �صفوفها ،ال���دورانَ حول �أنف�سهم؟ ول��وال �أن الأم�ين العام لـ"ح�شد"،
�آنذاك ،هو الأ�ستاذ �سامل النحا�س ..الأديب املعروف وال�شخ�صية االجتماعية ،لكان
حزب "ح�شد" مثل حزب اجلبهة ال�شعبية ..و�أح��زاب �أخ��رى ..على الرف املن�سي
حتت الغبار.
ويالحظ ،هنا� ،أن جمموعة "ح�شد"� ،آنداك ،الذاوية� ،أخذت على عاتقها حتقيق
َ
برنامج -هو برنامج النقاط الع�شر :مهام التغيري والتحول الوطني الدميقراطي-
يبدو -للوهلة الأوىل� -ضخم ًا ..بل م�ضحك ًا من حيث �ضخامته الدينا�صورية..
ولكن ،عند التمعن يف نقاط الربنامج الكبري ..تظهر م�أ�ساته� ،إذ �أنه ال يعني �شيئ ًا،
وال يت�ضمن �أي مطلب عياين ،ويعفي �أ�صحابه من التفكري ،ويعطيهم فر�صة التنقل
ال�سيا�سي وال�سبات .وتالي ًا الأمثلة:
■ تطالب النقطة الأوىل بـ"�إطالق احلريات الدميقراطية لل�شعب ،وبناء دولة
القانون وامل�ؤ�س�سات" ..هذه املطالبة �أ�صبحت ،منذ  ،1989مت�ض َّمنة يف �أي بيان
وزاري .وال�س�ؤال الدميقراطي العياين يف الأردن الآن هو املتعلق بامل�ضمون العياين
للحريات الدميقراطية ،و�شكلها الد�ستوري و�آل��ي��ات ارتباطها الفعلية بالقرار
االقت�صادي ،وبن�شاط احلكومات املحلية ،وامل�ؤ�س�سات والنقابات.
■ وتطالب النقطة الثانية بـ"التحرر من التبعية ،وبناء اقت�صاد وطني �إنتاجي
م�ستقل" ،وهذه من القامو�س ال�سوفياتي الراحل ..وكانت تعني ،حتديد ًا� ،إقامة
نظام قطاع ع��ام حليف لالحتاد ال�سوفياتي واملنظومة اال�شرتاكية ،يركز على
ال�صناعة الثقيلة وامل�شروعات الكربى املدعومة من الدول اال�شرتاكية ،وعلى �أ�سا�س
اال�ستقالل عن التعامل ال�سيا�سي واالقت�صادي مع الدول الر�أ�سمالية .وقد �أ�صبح كل
ذلك من املا�ضي� .أمل تقر�أ جماع ُة "ح�شد" ،املفك َر الي�ساري �سمري �أمني؟! بل قل هل
يقر�أ "احل�شديون"؟!
�إن املناق�شات بني اال�شرتاكيني ما تزال حمتدمة منذ �أكرث من عقد من الزمان حول
كيفية �إدارة االقت�صاد الوطني يف ظل العوملة ال�شاملة� .إن املهمة الفعلية املطروحة
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يف الأردن هي الآتية� :صد حماوالت الكمربادور (الوكالء التجاريني) الناجحة حتى
الآن لل�سيطرة ال�شاملة على القرار االقت�صادي وال�سيا�سي واالجتماعي.
■ و�أم��ا "�إجناز �إ�صالح زراع��ي دميقراطي جذري ل�صالح الفالحني" ،فهذه
امللحة اليوم
منقولة عن برنامج ي�ساري م�صري يف �أوائل اخلم�سينيات ..واملهمة ّ
أرا�ض زراعية ،و�إنتاج زراعي ..ومكافحة
يف الأردن هي احلفاظ على ما تبقى من � ٍ
الت�صحر ..وتغ ّول الفلل البورجوازية على الريف� ..أو ما تبقى منه.
***
وهذا الإ�سهاب ..لي�س الهدف منه� ،إ�ضجار القارئ ،ولكن �إقناعه ب�أن جمموعة
"ح�شد" -وهي جمرد �أمنوذج ملجموعات م�شابهة -قد �أ�صبحت ،بالفعل ،خارج
الزمان واملكان ،وال توجد �أي �ضرورة اجتماعية �أو �سيا�سية �أو ثقافية لوجودها.
فهل كان الأمر كذلك دائم ًا!! ال ،فقد كانت ،يف ال�سبعينيات والثمانينيات ،تعبرّ عن
�ضرورة �سيا�سية ال تتعلق على كل حال باملهمات "الي�سارية" ،ولكن مبهمة عيانية هي
�إن�شاء حزب �أردين – فل�سطيني.
وبالرغم من �أن الأجهزة الأمنية كانت تقمع كل الن�شاطات احلزبية ،فقد كانت
اململكة الثالثة حتتاج �إىل �أحزاب كهذه ،لأن �إعادة ت�أ�سي�س الدولة الأردنية على �أ�سا�س
�إدماج ال�ضفة الغربية والفل�سطينيني كانت هي املحور الرئي�س لل�سيا�سة الر�سمية،
ومن هنا ف�إن ح�ضور "ح�شد" و�أ�شباهها ،هو ح�ضو ٌر احت ّله "الأخوان امل�سلمون"
و"حما�س" يف وقت الحق .واملعادلة كالتايل :حزب �أردين هو جناح ملنظمة فل�سطينية،
يعمل ،واقعي ًا ،على �إدماج ن�شطاء �أردنيني وفل�سطينيني يف �إطار �سيا�سي .فهو� ،إذن،
يكون كادرات للدولة الكونفدرالية امل�أمولة .وهو ما يجتذب الن�شطا َء يف �أفق غام�ض،
ولكنه مفتوح على االحتماالت .وقد �أغلقت هذه االحتماالت اليوم ،وذهب "ح�شد"
و�سواه �إىل الرف والغبار.
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***
ما هي الأطروحة العيانية التي متيز "ح�شد"؟
هي الآتية" :ينا�ضل (ح�شد) من �أجل احرتام الهوية الوطنية املتميزة لأبناء
ال�شعب الفل�سطيني يف الأردن ،وحقهم يف التعبري عنها ،وحقهم يف العودة احلرة
الكرمية �إىل �أر�ض وطنهم ،ومن �أجل �إحباط م�شاريع التوطني".
"ح�شد"� ،إذن� ،ضد �أردن��ة الفل�سطينيني يف الأردن ،وه��و -باملنا�سبة -ال
ي�صفهم بالو�صف ال�سيا�سي املحدد كالجئني ونازحني� .إنه يطالب باحرتام هويتهم
وحقهم بالعودة .وعند هذه النقطة ،ويف حدودها ،ميكن التوقيع بالت�أييد على هذا
املطلب..
ولكن "ح�شد" يوا�صل ،فيما يبدو ،للوهلة الأوىل ،تناق�ض ًا �صارخ ًا ،ويتعهد بالدفاع
"عن حق اجلماهري الفل�سطينية يف الأردن مبمار�سة كافة حقوق املواطنة على قدم
امل�ساواة ..مبا يكفل ا�ستمرار انخراطها الف ّعال يف الن�ضال الوطني والدميقراطي
اجلاري يف البالد ،ودفاع ًا عن م�صاحلها احلياتية والدميقراطية املبا�شرة ،ومبا
يعزز الوحدة الوطنية للأردن.. ."..ولكن ..ال تناق�ض وال ما يحزنون� ..إنه �-أي
ح�شد -يريد الآتي:
 الإقرار بهوية �سيا�سية منف�صلة للفل�سطينيني يف الأردن. والإق��رار ،يف الوقت نف�سه ،بحق هوالء -وب�صفتهم ال�سيا�سية كفل�سطينيني-باملواطنة الكاملة.
 والت�أكيد على �أن للجماعة الفل�سطينية ذات الهوية ال�سيا�سية املنف�صلة،واملتمتعة ،يف الوقت نف�سه ،باملواطنة الأردنية الكاملة" ،م�صالح حياتية ودميقراطية
مبا�شرة" خمتلفة عن م�صالح الأردنيني� .إنها م�صالح خا�صة بها ،بو�صفها جماعة
وطنية م�ستقلة� ،أو ُقل بو�صفها "طائفة" �أردنية!
ما يريده "ح�شد"� ،إذن ،هو االعرتاف بالهوية ال�سيا�سية اخلا�صة ،وبامل�صالح
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اخلا�صة جلماعة خا�صة من "املواطنني الأردنيني" هم الفل�سطينيون .وهو ما
ي�ساوي ،بدقة ،القول ب�إعادة ت�أ�سي�س الدولة الأردن��ي��ة على �أ�سا�س كونفدرايل،
فـ"الوحدة الوطنية"� ،إذن ،ت�ساوي ،هنا" ،الكونفدرالية".
و�إذا كان لهذه املطالبة ،يف املا�ضي (حني كانت الكونفدرالية تعني احتاد ًا بني
دميقراطي ،فهي ،اليوم ،ت�ؤول –من دون �أدنى التبا�س� -إىل معنى
"دولتني") معنى
ٌّ
رجعي �شاروين يت�ضمن الدعوة �إىل �إقامة كونفدرالية �أردنية  -فل�سطينية يف الأردن،
ويف �إطار الأر�ض والدولة الأردنية .وت�شكل هذه الدعوة ،يف م�ضمونها� ،صياغة �شعار
"الوطن البديل" .ولكن طاملا �أن تيار "الوطن البديل" هو تيار رجعي (طوائفي)،
ف�إن عر�ضه من خالل لغة ي�سارية متخ�شبة يبدو م�ضحك ًا مرتني.

العمال األردني"
س ّر الهجمة على "حزب
ّ

ر�صد ال�صحفي نايف امل�شاقبة ،يف �أحد �أعداد �أ�سبوعية "�شيحان" ( 9حزيران
 ،)2001عدة �آراء ممثلة لالجتاهات ال�سيا�سية الأردنية� ،إزاء م�شروع "حزب العمال
الأردين".
و�إذ مل يبد مفهوم ًا ،على وج��ه الدقة ،ر�أي الأم�ين العام حل��زب جبهة العمل
الإ�سالمي ،د.عبداللطيف عربيات� ،إال �أن بالإمكان ا�ستنتاج �أن��ه متحفظ على
امل�شروع ،ولكن الأمني العام للحزب الوطني الد�ستوري د�.أحمد ال�شناق ،والأمني
العام للحزب ال�شيوعي الأردين د.منري حمارنة ،اتفقا على رف�ض امل�شروع الرتباطه
بالنقابات العمالية ،فالحظ د.ال�شناق �أن غاية النقابات "هي خدمة ال�شريحة
التي متثلها من الناحية االجتماعية واالقت�صادية" ،بينما هي (�أي هذه ال�شريحة)
"خمتلفة الألوان ال�سيا�سية .وبالتايل ،ف�إنه من ال�صعب �صهرهم يف بوتقة حزب
�سيا�سي واحد ،علم ًا ب�أن لـ(العمال) احلق يف ت�شكيل الأحزاب بعيد ًا عن هيئاتهم
النقابية".
وقد �ألح د.حمارنة على الفكرة نف�سها ،م�ؤكد ًا �أن "النقابات كهيئة اجتماعية متثل
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العمال من ناحية نقابية ال يجوز لها �أن ت�شكل حزب ًا �سيا�سي ًا ،لأن نظامها الداخلي
حدد دورها بالرقي مب�ستوى منت�سبيها من الناحية املعي�شية وال�صحية واالجتماعية"،
وخل�ص �إىل �أنه "لي�س من حق النقابات ،كهيئات ،ت�شكيل �أحزاب �سيا�سية ،ويجب
عدم اخللط بني دور النقابات ودور الأحزاب".
مرحب ًا به من
على كل حال ،فمن املفروغ منه �أال يكون م�شروع حزب جديدَّ ،
قبل الأحزاب القائمة ،وخ�صو�ص ًا �إذا كان من �ش�أن هذا امل�شروع �أن ي�ستقطب فئات
اجتماعية وا�سعة ،طاملا �أنه ال ي�أ�سر نف�سه بخطاب �أيديولوجي �أو �سيا�سي حمددين.
ولكن ما يدعو للتعليق هو تلك النظرة القانونية ال�شكلية التي يتم�سك بها حزبيون
و�سيا�سيون من اجتاهات �شتى يف �أ�سا�س نقدهم مل�شروع احلزب العمايل.
فالنقابات العمالية لها �أنظمة داخلية حت��دد دوره���ا يف الإط���ار النقابوي
التخ�ص�صي ،وال يجوز لها �أن متار�س ال�سيا�سة ب�صفها هيئات نقابية .ولكن هذه
هي ،بالذات ،وجهة النظر احلكومية �إزاء الن�شاط ال�سيا�سي للنقابات املهنية التي
تلح �أحزاب املعار�ضة على حقها يف ممار�سة ال�سيا�سة .فلماذا� ،إذن ،هذه االزدواجية
ّ
يف املعايري؟
رمبا لأنه لي�س للأحزاب بعامة �أي نفوذ يف النقابات العمالية! ورمبا لأن هذه
النقابات تنظر �إىل نف�سها ب�صفتها جزء ًا من الدولة الأردنية ،و�أن لها طابع ًا �أردني ًا،
�صحت هذه التهمة -
فهي متهمة ب�أنها ت�سعى �إىل ت�شكيل "حزب حكومي" .وحتى لو ّ
وهي غري �صحيحة مو�ضوعي ًا -ف�إن ال �شيء يربر ازدواجية املعايري .ف�إذا كان هناك
�إقرار ب�أنّ للنقابات والهيئات االجتماعية ،احلقَّ يف ممار�سة العمل ال�سيا�سي ،فهو
�إذن ،حق للجميعّ ،
بغ�ض النظر عن االجتاهات ال�سيا�سية امل�سيطرة على هذه النقابة
�أو تلك.
ال تت�شكل الأحزاب ال�سيا�سية احلقيقية وفق ًا ملعطيات قانون الأحزاب .فاحلزب
لي�س "رخ�صة" ،بل هو ت�أطري الجتاه �سيا�سي تن�شئه �ضرورة اجتماعية – �سيا�سية.
ف�إذا ن�ش�أت هذه ال�ضرورة وتوفر لها ن�شطاء ذوو �إرادة على بلورتها ،يت�شكل احلزب
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ال�سيا�سي يف �ضوء قانونه اخلا�ص الذي قد يت�سع له القانون ال�شكلي املعمول به �أو ال
يت�سع ،فيت�صارعان �أو يتجهان �إىل ت�سوية واقعية .ثم من الذي قرر و�أفتى ،ب�أنه ال
يجوز للنقابات ت�أ�سي�س �أحزابها؟ حزب العمال الربيطاين �أ�س�سته نقابات عمالية،
فيالحظ،
بل �إن تاريخ الأحزاب العمالية يكاد ال يف�صل بني النقابات والأح��زاب،
َ
تاريخي ًا� ،أن النقابات العمالية هي حا�ضنة الأحزاب العمالية� ،أو �أن الأخرية حني
ي�ؤ�س�سها مثقفون ،ت�سعى �إىل ت�أ�سي�س النقابات العمالية ،وامل�ستب ّدون �أعداء الطبقة
العاملة� ،سواء �أكانوا ر�أ�سماليني �أو "ا�شرتاكيني" ،هم ،وحدهم املعنيون بالف�صل
بني النقابة واحلزب.
***
لي�س ثمة عالقة -مو�ضوعي ًا -ب�ين م�شروع ح��زب العمال الأردين والنخبة
احلاكمة الأردنية� ،إال �إذا كان من م�صلحة الكمربادور ،ت�شجيع العمال الأردنيني
على الت�ضامن ال�سيا�سي احلزبي �ضد اخل�صخ�صة وتهمي�ش دور الدولة االقت�صادي
االجتماعي واملطالبة بتو�سيع مظلة ال�ضمان االجتماعي وال�صحي وزيادة الأجور
وجمانية التعليم اجلامعي� ...إلخ.
وباملقابل ،فهناك عالقة مو�ضوعية بني الربنامج االجتماعي  -االقت�صادي
حلزب العمال الأردين الذي يرتكز -وال ميكنه �إال �أن يرتكز -على حمورية دور
الدولة االقت�صادي  -االجتماعي ،وبني �أن�صار هذا الدور يف البريوقراطية الأردنية
املنهزمة �أمام تقدم الكمربادور ،وهذا ما يجعل حزب العمال الأردين يبدو وك�أنه
م�شروع للبريوقراطية الأردنية التقليدية .وهذه لي�ست بدعة �أو م�ؤامرة ،فكثري ًا ما
يحدث يف حلظات تاريخية مع ّقدة� ،أن القوى امل�سيطرة التقليدية القدمية ،جتد
نف�سها يف �إطار حلف مو�ضوعي ،مع املعار�ضة االجتماعية  -االقت�صادية النا�شئة
�ضد القوى امل�سيطرة اجلديدة التي ت�سعى بدورها� ،إىل ا�ستقطاب عنا�صر من
املعار�ضة لتدعيم قواها حتت يافطة التجديد ال�سيا�سي.
215

اخلاسرون

و�سيكون من الأو�ضح القول� :إن الكمربادور الزاحف �إىل ال�سيطرة يف الت�سعينيات
الأردن��ي��ة ،حتت �شعارات ليربالية ،ا�ستقطب ب�صورة حثيثة ،الكثري من عنا�صر
املعار�ضة الي�سارية والقومية والإ�سالمية على �أ�سا�س التحالف �ضد احلر�س القدمي
البريوقراطي امل�ستب ّد! بينما وقف "احلر�س القدمي" -و�إن برتدد ،وعلى ا�ستحياء
وخوف -مع املعار�ضة ال�شعبية االجتماعية  -االقت�صادية للكمربادور ،كما حدث
يف الأعوام  ،1998 ،1996 ،1989وكما يف جتربة �صحيفة "امليثاق" والتجمعات
الوطنية الأردنية ذات امل�ضمون الي�ساري يف الت�سعينيات.
***
�إن املرحلة التي تعي�شها البالد منذ نهاية الثمانينيات ،هي مرحلة التحول
الكمربادوري الهادف �إىل تدمري دور الدولة الأردنية االقت�صادي  -االجتماعي،
واالنتقال بها �إىل دول��ة "ليربالية" ق��ادرة على ا�ستيعاب امل�شروع االقت�صادي
الكمربادوري (اخل�صخ�صة ال�شاملة) وال�سيا�سي (التوطني).
وقد ُوجدت قوى متعددة متباينة يف معار�ضة هذا التحول� :أق�سام من "احلر�س
القدمي" غري املندمج ،و�أق�سام من الي�سار االجتماعي واملثقفني ال�شعبيني ،والع�شائر،
وفقراء الريف والبادية .وكان من الطبيعي �أن يجد هوالء لغ ًة م�شرتكة جت�سدت يف
اخلطاب الوطني الأردين الذي يت�ضمن يف الآن نف�سه ،نزعات اجتماعية راديكالية
و�سيا�سية حمافظة وقومية متطرفة و�إ�سالمية جهادية� ...إلخ.
وم�شروع "حزب العمال الأردين" -وعى �أ�صحابه �أم ال -يقف على هذه الأر�ضية
بالذات� ،إال �أنه خطو ٌة �إىل الأمام ليخو�ض ال�صراع ال�سيا�سي على �أر�ضية اجتماعية
 اقت�صادية "�صافية" من �ش�أنها �أن )1( :تخدم �أن�صار الدولة الأردن��ي��ة ،لأنبرنامج احلزب العمايل لن يتحقق �إال عرب �إجبارها على العودة �إىل القيام بدورها
االقت�صادي – االجتماعي؛ ( )2وتقود احلياة ال�سيا�سية �إىل التمحور حول ال�ش�ؤون
الداخلية ،على ال�ض ّد من املعار�ضة القائمة التي تركز جهودها على ال�ش�ؤون
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اخلارجية ،وهو ما �سي�ؤدي �إىل ا�صطفافات جديدة غري معهودة؛ ( )3وتعمل على
ّ
(بغ�ض النظر عن �أ�صولها) يف احلركة الوطنية الأردنية ،ولكن
�إدماج قوة العمل
على ال�ضد من الربنامج ال�شاروين لـ"حلقوق املنقو�صة" ،فاحلديث هنا عن حقوق
اجتماعية واقت�صادية ،ال �سيا�سية.
ف���إذا وجد "حزب العمال الأردين" قوة الدفع الكافية ،والن�شطاء املثابرين
املخل�صني ،ور�أى النور ،متطابق ًا مع �ضرورته املو�ضوعية ،ف�سيكون هو ،بالذات،
احلزب املن�شود القادر على �إيجاد حلول وطنية  -دميقراطية للمعادالت الأردنية
املع ّلقة التي ال تفعل الأح��زاب القائمة �شيئ ًا �سوى تعقيدها �أكرث ف�أكرث؛ فهي� ،إما
�أنها تركز على �أجندات غري �أردنية� ،أو �أنها ،تتحالف �صراح ًة ،مع الكمربادور �ضد
الدولة الأردنية.
ويف النهاية ،رمبا كان يف زواج امل�صلحة هذا بني الأحزاب العقائدية "املعار�ضة"
والكمربادور ،ما يف�سر الهجمة على م�شروع حزب العمال الأردين.

اليسار ..ضرورة وطنية

ما يزال احلزب الي�ساري� ،ضرورة �أردنية:
العقد االجتماعي التقليدي
�أو ًال :لأن �سيا�سات اخل�صخ�صة ال�شاملة� ،أنهت ،فعلي ًاَ ،
يف البلد ،و�أدت �إىل انق�سام اجتماعي يزداد ح ّد ًة بني �أقلية من الر�أ�سماليني ونخب
رجال الأعمال والإدارة وال�سيا�سة (وه�ؤالء يحظون بتمثيل �سيا�سي م�ضاعف) وبني
يوحدهم،
�أغلبية من الكادحني والفقراء (وه�ؤالء يفتقرون �إىل املنرب ال�سيا�سي الذي ّ
وي�صوغ مطالبهم ،ويدافع عن م�صاحلهم ،وميثلهم �سيا�سي ًا).
ثانياً :لأن الكادحني والفقراء عاجزون عن ت�أ�سي�س حزبهم ب�أنف�سهم .وذلك
ب�سبب انتمائهم �إىل فئات اجتماعية متعددة مت�شتتة ،ت�شكو من �ضعف الثقافة
ال�سيا�سية ،والت�شرذم وفق انق�سامات غري اجتماعية وما قبل ر�أ�سمالية.
ثالثاً :لأنه �إذا مل يتم ا�ستقطاب الكادحني والفقراء ،يف �إطار حركة اجتماعية
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�شعبية ،ف�إنهم �سي�ش ّكلون قاعدة اجتماعية للأ�صوليات املتطرفة التي قد تعرقل تطور
البلد االقت�صادي واالجتماعي وال�سيا�سي.
رابعاً :لأن احلفاظ على الدولة الأردنية ،و�ضمان تطورها ،ي�ستلزمان احلفاظ
على دورها االقت�صادي – االجتماعي يف مواجهة االجتاه الليربايل الكمربادوري
الداعي �إىل خ�صخ�صة من دون حدود.
ومل يعد ممكن ًا مقاومة ه��ذا االجت���اه م��ن دون االعتماد على ق��اع��دة �شعبية
منا�ضلة.
خام�ساً :لأن تطوير الرتبية والتعليم ،والثقافة الوطنية ،والتنوير ،والعقالنية
–وكلها مهمات ذات �ضرورة وطنية ق�صوى– ال ميكن حتقيقها بوا�سطة حفنة
من الليرباليني املت�أمركني ،بل ميكن �إجنازها فقط بو�ساطة الن�شاط ال�سيا�سي
ّ
املنظم القادر ،وحده ،على الربط بني التحديث وامل�صالح الوطنية والثقافة املحلية.
وللي�ساريني با ٌع طويل يف �إن�شاء الآليات الثقافية اجلماهريية التقدمية.
�ساد�ساً :لأن احلياة ال�سيا�سية (الربملانية واحلزبية) �ستظل فقرية و�ضائعة
من دون حمتوى اجتماعي يح ّدد الو�سط واليمني ،وينهي حالة الفو�ضى الفكرية
وال�سيا�س ّية امل�ستمرة منذ العام  ،1989والتي تق�صي الأغلبية عن ال�سيا�سة ب�صفتها
لعبة النخبة.
***
وال يعاين م�شروع احلزب الي�ساري ،حل�سن احلظ ،من �أزمة توفر الكادر ،كما هو
احلال بالن�سبة للعديد من امل�شاريع احلزبية .على العك�س ،ف�إن القيادات والكادرات
الي�سارية بالع�شرات ،بينما جند �أن املثقفني املح�سوبني على الي�سار باملئات! ويعود
ذلك �إىل الن�شاط املثابر الكثيف للحزب ال�شيوعي الأردين منذ اخلم�سينيات يف
العمل التنظيمي وال�سيا�سي والثقايف والتعليمي والنقابي� ...إلخ.
غري �أن الي�ساريني الأردنيني م�شتتون الآن بني منظمات حزبية �صغرية وهام�شية
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عاجزة عن اال�ستقطاب ب�سبب انتمائها �إىل حقل فكري – �سيا�سي فائت� ،أو �أنهم
نا�شطون يف �أحزاب �أو هيئات غري ي�سار ّية� ،أو نا�شطون فردي ًا� ،أو يف �شلل� ،أو �أنهم
عاطلون عن الن�شاط ال�سيا�سي.
وقد هدفت املبادرة التي ت�ص ّدت لها جمموعة من ال�شيوعيني امل�ستقلني (�آذار
ي�ضم جميع الي�ساريني الأردنيني،
� ،)2004إىل ت�أليف حزب �أو جتمع ي�ساري وا�سعّ ،
وفق معيار مو�ضوعي واحد ،هو التعبري ال�سيا�سي عن م�صالح الفئات االجتماع ّية
ال�شعبية من العاملني ب�أجر و�صغار امل�ستثمرين واملزارعني واملهنيني واحلرفيني ،يف
�سياق – ما ميكن دعوته– باال�ستقطاب الي�ساري االجتماعي.
ومن الوا�ضح �أن املعيار الأ�سا�سي للحزب الي�ساري هو معيار اجتماعي ...ما
يجعل اخلالفات الفكرية وال�سيا�سية والتنظيمية� ...إلخ ،خارج املعادلة ،يف حني
ميكن التعبري عنها ،داخل احلزب ،من خالل تيارات ومنابر.
كذلك ،ف�إن احلزب الي�ساري املن�شود لن يكون حزب خاليا ،بل حزب قطاعات
وهيئات وجمعيات ونقابات� ...إل��خ ،مبعنى �أن��ه �سي�ش ّكل الآليات الفاعلة لتنظيم
املطالب االجتماعية امللمو�سة يف املجاالت االقت�صادية واالجتماعية والثقافية
وال�سيا�سية.
ومعنى ذلك� ،أن احلزب الي�ساري �سيكون مبثابة "دينامو" لإن�شاء حركة اجتماعية
�شعب ّية.
***
احلزب الي�ساري الأردين –كما ورد– هو �ضرورة �أردنية .وقد مت ح�صر �أوجه
ت�صب يف ي�سار ّية احلزب ال�صريحة من حيث تعبريه احلا�سم
هذه ال�ضرورة .وكلها ّ
عن الفئات االجتماعية ال�شعبية ،ومن حيث �أن معيار الي�سار االجتماعي هو املعيار
احلا�سم يف بناء احلزب.
ومن هنا ،ف�إن املبادرة ب�إن�شاء هذا احلزب ت�ستحق احلما�سة والرتحاب ...وقد
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ات�ضح �أنها ت�ستجيب لل�ضرورة القائمة ،ومتتلك ،بالتايل ،فر�ص النجاح .غري �أن ما
حدث �أن هذه املبادرة تاهت ...يف اجتاه غام�ض نحو بناء "جتمع دميقراطي" تكون
الليربالية ال�سيا�سية هي معياره احلا�سم.
امللحة يف �إجن��از �سيا�سي عاجل ،والدخول على
و�أ�سا�س هذا التيه هو الرغبة ّ
ّ
اخلط  ...يف النادي ال�سيا�سي الر�سمي و�شبه الر�سمي .وهو ما يتطلب م�شاركة
�شخ�صيات �سيا�سية من ر�ؤو�ساء الوزارات والوزراء والنواب ،ال�سابقني واحلاليني...
بهدف ت�شكيل قطب دميقراطي ليربايل هدفه الأ�سا�سي �إحداث توازن مع الأخوان
امل�سلمني والقوى والثقافة الأ�صولية ،وبطبيعة احلال ،تعزيز ح�ضور الدميقراطيني
يف املجتمع والربملان واحلكومة.
وي��ن��درج ه��ذا امل�����ش��روع ،بالتايل ،يف �إط���ار امل�شروع احلكومي الأك�ب�ر للتنمية
ال�سيا�س ّية ،والتي من بني ا�ستهدافاتها الرئي�سة ت�شجيع قيام حركات �سيا�سية قادرة
على جمابهة ال�سلفية ،ويف الوقت نف�سه ،ت�أطري عملية التوطني ال�سيا�سي.
***

�إذن ،هما م�شروعان ...ولي�س واحد ًا:
 ت�شكيل احلزب الي�ساري. ت�شكيل التجمع الدميقراطي.وال �شيء مينع �أن يكون احل��زب الي�ساري ج��زء ًا م��ن ،بل وم�ؤ�س�س ًا لـ"التجمع
الدميقراطي" ...ولكن امل�شروعني خمتلفان نوعي ًا .ف�أولوية احلزب الي�ساري هي
الدفاع عن دور الدولة االقت�صادي-االجتماعي ،ومتثيل امل�صالح العيانية للكادحني
والفقراء يف �إطار ت�أ�سي�س حركة اجتماعية �شعبية ،بينما �أولوية التجمع الدميقراطي
هي تعزيز الدميقراطية والت�صدي لل�سلفية .وهاتان املهمتان ال متنعان "التجمع
الدميقراطي" من املوافقة على �سيا�سات اخل�صخ�صة ال�شاملة ،وال تتعار�ضان،
بال�ضرورة ،معها .ف�إذا ما كان الليرباليون االقت�صاديون لي�سوا دميقراطيني حتم ًا،
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لأن الليربالية االقت�صادية تتعار�ض –دائم ًا– مع الدميقراطية ،ف�إن الليرباليني
ال�سيا�سيني ال يعار�ضون ،بل ي�شج ّعون الليربالية االقت�صادية!
والطريف �أن �إحدى املنظمات الي�سارية القائمة (حزب الي�سار الدميقراطي)
حلكومتَي "�أبو الراغب" والفايز! وكان �أحد قياديي احلزب ،م�صطفى
كانت حليف ًا
َ
�شنيكات ،وزير ًا يف حكومة الكباريتي ،حني مت اعتقال رفاقه امل�شاركني يف هبة الكرك
 !1996كذلك ،ا�ضطر احلزب نف�سه �إىل �إدانة جماهري معان �سنة  ،2002انت�صار ًا
حلكومة "�أبو الراغب" ،التي قمعت املدينة بالقوة!*
�إنه جمرد تذكري بالرتاجيديا ال�سيا�سية التي ُت َط َّبق .على الي�ساري – الدميقراطي،
ال�ضائع بني التحالف مع اجلماهري (كونه ي�ساري ًا) ،والتحالف مع الليرباليني (كونه
دميقراطي ًا).
***
*حزب الي�سار الدميقراطي الأردين ي�ستنكر الع�صيان امل�س ّلح للقانون ،ويدعو ال�ستخال�ص الدرو�س.
"�صدم املجتمع الأردين ب�أحداث معان وما جنم عنها من �سقوط هذا العدد من القتلى واجلرحى
ُ
وبينهم �شهيدان من مرتب الأمن العام� .إن �أمانة �سر حزب الي�سار الدميقراطي الأردين تتوجه �أوالً
ب�أحر م�شاعر الت�ضامن والتعازي �إىل ذوي ال�ضحايا من ع�شرية النواي�سة الكرام وبقية �أهلنا يف جنوب
الوطن ،وقد قررت يف ختام مناق�شتها للأحداث �إ�صدار البيان التايل:
 -1ي�ؤكد احلزب ا�ستنكاره و�شجبه املطلق ال�ستخدام ال�سالح يف حتدي �سلطة القانون ورجال الأمن،
وهذه ظاهرة ال ميكن الت�ساهل معها حتت �أي ظرف �أو مربر ،و�إن بع�ض الأ�صوات ال�سيا�سية التي �أخذت
جانب احلياد والتو�سط ال معنى لها يف ق�ضية ال حتتمل اال�ستثمار ال�سيا�سي ،فمن ي�ستقوي اليوم على
ال�سلطات ال�شرعية بال�سالح ،ي�ستقوي به غد ًا على عموم املواطنني.
� -2إن البيانات الر�سمية ت�أخرت كالعادة يف تقدمي املعلومات ،وما جرى تقدميه مع انفجار ال�صدامات
ت��رك املواطنني يف ح�يرة ح��ول طبيعة اجلماعة امل�سلحة وروابطها ،حيث اختلط البعد ال�سيا�سي
بالإجرامي بالع�شائري� ...إلخ ،مرة �أخرى ف�إن احلقائق كما هي ،خري و�سيلة لك�سب امل�صداقية وبناء
الثقة مع الر�أي العام.
� -3إن اجلماعة امل�سلحة التي ظهرت كميلي�شيا م�سلحة م�صممة على مقاومة االعتقال ،حظيت بدرجة �أو
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ال ميكن اخللط بني امل�شروعني� ...إ ّال يف تراجيديا تقود �إىل الف�شل واالنتحار
ال�سيا�سي الذاتي..
فاحلزب الي�ساري ال�صريح هو �ضرورة تاريخية ال بد من �إجنازها �أو ًال .ولع ّل
خروج الليرباليني والتائهني من هذا امل�شروع  ..هو �ضرورة لقيامه.
بينما "التجمع الدميقراطي"� ،ضرورة �سيا�سية ي�ستجيب احلزب الي�ساري لها...
ولكن بعد قيامه وتدعيم ركائزه االجتماعية ال�صريحة.
***
ال يهدف احلزب الي�ساري �إىل مقارعة الأخوان امل�سلمني� ..إ ّال من زاوية واحدة،
ب�أخرى من االحت�ضان الذي �ص ّعب مهمة ال�سلطات ،ويجب مالحظة ما هو �أبعد من الت�ضامن الع�شائري
�أو امل�صلحي يف تكري�س امتيازات تقليدية يف جتاوز القوانني ،فالظاهرة تعك�س الهوة بني املناخ الأهلي
و�سلطة القانون .وهذه احلقيقة ميكن مل�سها على نطاق �أو�سع يف البالد ،حيث ال يحظى املوقف الر�سمي
بامل�صداقية الكافية �أو االلتفاف ال�ضروري ،حتى يف منا�سبات كهذه ،ب�سبب تغييب املواطن عن امل�شاركة
احلقيقية طوال الوقت ،وكذلك احلال بالن�سبة للقوى ال�سيا�سية.
 -4وبهذه املنا�سبة ن�ؤكد �أن الأح��داث الأخ�يرة هي جر�س �إن��ذار للعودة �إىل الطريق القومية ،طريق
�إ�شراك النا�س عرب م�ؤ�س�سات الدميقراطية يف القرار ويف امل�ساءلة والرقابة .لقد �أكدنا مرار ًا وتكرار ًا
على �ضرورة اقرتان التنمية االقت�صادية بالتنمية ال�سيا�سية واالجتماعية ،ولكننا �شهدنا تكري�س ًا وتعميق ًا
لطريقة يف �إدارة ال�ش�أن العام �أكرث نخبوية و�أكرث اغرتاب ًا و�أكرث �إهما ًال للم�شاركة الدميقراطية احلقيقية
التي هي ال�سبيل للنهو�ض بالوعي العام وبقاء طبقة امل�س�ؤولني على �صلة وثيقة بالأو�ساط ال�شعبية ،فال
ينف�صل احل�صان عن العربة التي يجرها.
�إن واق��ع مدينة معان يعد منوذج ًا للف�صام بني �شعارات التحديث االقت�صادي والواقع ال�سيا�سي
االجتماعي ،فالتحديث لي�س �ش�أنَ ب�ضع ِة �أفراد من التكنوقراط ،وال ُي ْن َجز بالهيئات املعينة من فوق وفق
اعتبارات ال حتظى ب�أية م�صداقية �شعبية (على غرار هيئة "الأردن �أو ًال")� .إننا ندعو �إىل ا�ستخال�صات
الدرو�س ،والعودة �إىل ال�سبيل ال�صحيح ،فال تقدم وال تطوير وال نهو�ض بالوعي والثقافة العامة �إال
بالدميقراطية احلقيقية يف التمثيل والتعبري والرقابة وامل�ساءلة ،حيث �أنها املدر�سة احلقيقية للم�س�ؤولني
واملواطنني على ال�سواء للتعلم والتقدم.
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هي زاوية ت�أييدهم للخ�صخ�صة والقطاع اخلا�ص وحر ّية التجارة!! ف�إذا ن�ش�أ تيار
�إ�سالمي اجتماعي تنموي ي�ؤيد دور ال��دول��ة االقت�صادي االجتماعي ،ويعار�ض
اخل�صخ�صة وحرية التجارة والكمربادور ..ف�سيكون هذا التيار حليف ًا للحزب
الي�ساري!
واحل��زب الي�ساري –كطليعة �شعبية تقدمية– يعار�ض ال�سلفية -الدينية �أو
القومية �أو االجتماعية– ،ولكنه ،بحكم موقعه التاريخي ،وريث الإ�سالم والعروبة،
والأكرث قدرة على ا�ستلهامهما يف حتديث اجتماعي وثقايف وطني م�ضا ّد للأمركة.
ومن هاتني النقطتني ،يظهر بو�ضوح �أن ا�ستخدام "الي�سار" ...ك�أداة ليربالية
م�ضادة للإ�سالميني� ..سيفقده م�ضمونه ودوره وفاعليته  ..ويرتك اجلماهري بني
�أيدي ال�سلفيني ...وه�ؤالء ليرباليون اقت�صادي ًا ،و�سلفيون ثقافي ًا!
***
وال يهدف احلزب الي�ساري �إىل جتاوز الدميقراطية ،بل �إىل توطينها وجتذيرها،
د�ستوري ًا وقانوني ًا و�سيا�سي ًا .وهو ما ي�ضعه يف خانة "الدميقراطيني" بالطبع .ولكن
ال�س�ؤال هو� :أين هم ه�ؤالء الدميقراطيون؟!
�إنهم –يف الأردن– ال يوجدون يف النخبة الليربالية االقت�صادية التي هي ،على
الأغلب ،كمربادورية  ...ومتثل الأقلية ،ولذلك فهي تعادي الآليات الدميقراطية،
ّ
وي على
وتف�ضل ا�ستخدام ق ّوة الدولة ،الإداري��ة والأمنية ،لفر�ض برناجمها الأق ّل ّ
ال�ض ّد من الأغلب ّية.
�إن النزعات الدميقراطية التقليدية يف �أردن اليوم توجد لدى الفئات التالية:
 -1الأو�ساط البريقراطية التقليدية وحلفائها .فهذه الأو�ساط امله ّم�شة �سيا�سي ًا
حتت وط�أة الهجمة الليربالية – الكمربادورية ،مل يعد ح�ضورها ال�سيا�سي ممكن ًا �إ ّال
بالآليات الدميقراطية – النيابية ،وتفعيل الد�ستور ،والد�ستورية.
 -2الع�شائر والقوى االجتماعية يف الريف ،امله ّم�شة اقت�صادي ًا و�سيا�سي ًا ،والتي
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مل تعد ج��زء ًا من التحالف االجتماعي امل�سيطر حتت قيادة الليرباليني .فالقوى
الع�شائرية تنزع نحو الآليات الدميقراطية املختلفة ،للتعبري عن نف�سها ،والدفاع عن
م�صاحلها املبا�شرة ،وت�أمني ح�ضورها يف القرار االقت�صادي – االجتماعي.
 -3املثقفون –خ�صو�ص ًا يف �أو�ساط املهنيني– وه�ؤالء ينزعون �إىل الدميقراطية،
بحث ًا عن ح�ضور ودور ...على الرغم من كونه يدور يف �إطار ال�صعود ال�شخ�صي.
***
وجميع ه��ذه الفئات ،لي�ست دميقراطية يف ثقافتها الأ�سا�سية؛ ونزوعاتها
الدميقراطية "عملية" وا�ضطرارية ولي�ست �أ�صيلة .ولذلك ،فهي مرتددة ومت�أرجحة.
وميكن ،با�ستمرار ،م�ساومتها .غري �أن احلزب الي�ساري املتما�سك وا�ضح الهو ّية هو
حزب دميقراطي بال�ضرورة� ،إذ يتحقق ح�ضوره فقط يف الآليات الدميقراطية،
وال ميكن ا�سرت�ضا�ؤه –كحزب– �إ ّال بتنازالت �أ�سا�سية يف احلقل االقت�صادي –
االجتماعي ،مما يعزِّ ز وج��وده ال�شعبي �-أي وج��وده الدميقراطي ،-ولذلك ،فهو
قادر على �أن ي�ش ّكل النواة ال�صلبة لتجمع دميقراطي يت�سع ...وي�ضيق! ولكنه يكون
يف م�أمن من ت�أرجح "ال�شخ�صيات ال�سيا�سية" التي ميكن ا�سرت�ضا�ؤها –دائم ًا–
باملنا�صب!
***
�أمام الي�ساريني الأردنيني� ،إذن ،مه ّمتان :ت�أ�سي�س احلزب الي�ساري االجتماعي
وا�ضح الهوية والهدف  ..ومن ثم ،وبعد ذلك –ال قبله -قيادة العنا�صر الدميقراطية
يف جبهة وطنية ...ولي�س االن�ضواء حتت قيادة ال�سلفيني� ..أو الليرباليني ،كما هو
حا�صل .فاملطلوب من الي�سار� ..أن يكون القطب الثالث يف املجتمع والدولة!!

راية املستضعفني
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ينتمي الي�سار التقليدي اىل ف�ترة احل���رب ال���ب���اردة .وه��ي ان��ت��ه��ت ،بقواها
و�أيديولوجياتها ،بال رجعة .لكن حركة التاريخ م�ستمرة ،ولي�س �أمام الب�شرية �سوى
مواجهة الر�أ�سمالية املتوح�شة ،لكي تنقذ نف�سها من اجلوع والبطالة والتهمي�ش،
ولكي تنقذ الكوكب من احلروب ودمار البيئية وانحالل الدول واملجتمعات .وهذا
يعني �أن الي�سار ما يزال -و�سيظل� -ضرورة تاريخية.
بيد �أن الي�ساريني العرب -والأردن��ي�ين بالطبع -مل ي�ستطيعوا ،خالل اخلم�س
ع�شرة �سنة الأخرية ،جتديد خطابهم .بل �إنهم فقدوا ذاتيتهم لكي ي�صط ّفوا وراء
�أحد املع�سكرين امل�سيطرين :ال�سلفية -الدينية والقومية ،-والليربالية اجلديدة
الكمربادورية.
بع�ضهم م�شى خلف ال�سلفيني �إىل خطاب "بن الدين" ،وبع�ضهم �سار وراء
الليرباليني اجلدد �إىل درجة الدفاع عن اال�ستعمار ،وا�ستجالبه �أو اال�ستقواء به،
لإقامة "دميقراطية" هي ،يف الواقع ،دميقراطية ال�شرعية الكمربادورية من القطاع
اخلا�ص.
بالطبع ،وكما يحدث عاد ًة يف احلركات االجتماعية  -ال�سيا�سية الآفلة ،تظل
هناك كتيبة متم�سكة بـ"الإجنيل" الأول ،وحتتمي بالعقيدة من �أوزار ال�سيا�سة.
لكن اجلديد ي�أتي ،وميكن تلم�سه يف هذا النب�ض ال�شبابي الذي ينه�ض على غري
هدى� ،أو تلك الكتابات املتناثرة� ،أو تلك احلوارات التي حتاول �أن ت�شق طريق ًا ثالثة
يف مواجهة اخل�صمني  -احلليفني :ال�سلفية ،والليربالية اجلديدة.
فيم ّ
يتلخ�ص "الي�سار اجلديد" الآتي؟
َ
�إنه ي�سار اجتماعي العقائدي .ه ّمه تنظيم حركة املجتمعات يف مواجهة التتبيع
والتفكيك والتجويع والتهمي�ش .لي�س ي�سار الطبقة العاملة بال�ضرورة .بل ي�سار
املهم�شني ال�ساعني اىل االنتظام يف احلياة االقت�صادية وال�سيا�سية والثقافية (ويف
احلالة الأردنية :ي�سار الع�شائر؟ ولمِ َ ال؟).
ومعاد لال�ستعمار) ،و�شعبي باملعن َيينْ (�أ�صيل
ي�سار وطني باملعن َيينْ (حملي،
ٍ
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متجذر ،ومرتبط مب�صالح الفئات امل�ست�ض َعفة) .ي�سار جديد :قد ال يحتفظ بالعنوان
"الي�ساري" ،وال يبدو وا�ضح ًا ،بعد� ،شكله التنظيمي �أو حركيته اال�ستقطابية .ولكنه
يو َلد.
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كان احل��وار االجتماعي  -ال�سيا�سي يف الأردن ،مطلع ال�سبعينيات ،يدور بني
مثقفني "�شيوعيني"! وكان ذلك طبيعي ًا طاملا �أن امل�شروع الوطني املطروح هو ت�أ�سي�س
دولة قطاع عام.
املثقف ال�شيوعي الأول هو �إبراهيم احلبا�شنة ..الذي ان�ضم �إىل حزب و�صفي
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التل؛ االحت��اد الوطني الأردين ،وط��رح برنامج الطريق الثالث بني الر�أ�سمالية
واال�شرتاكية.
واملثقف ال�شيوعي الثاين هو ب�شري الربغوثي  ..الذي طرح يف كتابه؛ "بع�ض ق�ضايا
ال�صراع االجتماعي يف الأردن" (ال�صادر عام  1972بتوقيع":ي�ساري �أردين")،
برناجم ًا متكام ًال لل�سري بالبالد يف طريق التطور الال-ر�أ�سمايل.

احلوار االجتماعي  -السياسي األردني

واحلوار ..كان يتم يف الإطار الد�ستوري نف�سه ،ويف �إطار وحدة ال�ضفتني .وعلى
الرغم من �أن احلبا�شنة كان وزي��ر ًا للداخلية ،والربغوثي كان ما يزال يف قيادة
احلزب ال�شيوعي الأردين ،فقد كان احلوار وك�أنه نقا�ش بني جناحني ..من �أجنحة
الي�سار الأردين!
وكانت نقاط االتفاق بني اجلناحني ..كثرية .وهي:
� -1ضرورة ال�شروع يف تنمية وا�سعة وخمططة ومركزية يف البلد.
 -2عجز الر�أ�سماليني التقليديني عن القيام ب�أعباء هذه التنمية.
� -3ضرورة الإ�صالح الزراعي.
� -4ضرورة �إن�شاء قطاع عام قوي يف كل املجاالت ال�صناعية والتجارية واملالية
واخلدمية.
 -5تطوير اخلدمات العامة املجانية يف جماالت ال�صحة والتعليم.
� -6إن القيام بهذا امل�شروع يحتاج �إىل التح�شيد ال�سيا�سي ،وال�ضغط على مكا�سب
الر�أ�سماليني.
وكانت نقاط اخلالف هي �أن الربغوثي كان ي�شرتط:
 -1القيام بحملة ت�أميمات وا�سعة جذرية تطال ملكيات الأرا�ضي الكبرية والبنوك
و�شركات الت�أمني والتجارة اخلارجية وامل�ؤ�س�سات ال�صناعية الأ�سا�سية.
 -2تطوير العالقات االقت�صادية وال�سيا�سية مع االحتاد ال�سوفياتي.
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***
 ..وانقطع احلوار ..وخرج عن م�ساره!
ففي �أعقاب حرب ت�شرين  ،1973بد�أت احلقبة النفطية ،وب��د�أت امل�ساعدات
العربية تتدفق على الأردن ،ويف الوقت نف�سه� ،أقر م�ؤمتر الرباط (� )1974أن
منظمة التحرير الفل�سطينية هي املمثل ال�شرعي والوحيد لل�شعب الفل�سطيني .وهو
قرار كان يعني ف�صم وحدة ال�ضفتني.
وهكذا ،مل تعد البريوقراطية الأردنية بحاجة �إىل �إبراهيم احلبا�شنة� ،أو "االحتاد
الوطني الأردين" من �أجل التح�شيد االجتماعي-ال�سيا�سي لبناء القطاع العام ..كما
مل تعد بحاجة �إىل �إ�صالح زراعي ي�ساهم يف التمويل الداخلي للتنمية� ..أ�صبح كل
ذلك عبئ ًا مت التخل�ص منه ..وبقي القطاع العام بو�سائل �إدارية ال �سيا�سية (وهي
و�سائل تتيح الهدر والف�ساد) ،بينما �أتاحت مكا�سب التنمية احلقيقية التي �أفاد منها
توطيد �سيا�سة �أمنية خانقة متنع ال�سيا�سة
الق�سم الأ�سا�سي من املجتمع الأردين،
َ
كلي ًا.
وباملقابل ،مل يعد احلزب ال�شيوعي الأردين -الذي كانت ت�سيطر عليه قيادات
فل�سطينية -معني ًا بالن�ضال من �أج��ل دف��ع البالد باجتاه طريق التطور الال-
ر�أ�سمايل ..بل بالن�ضال من �أجل �أن تكون (م.ت.ف) "املمثل ال�شرعي والوحيد
لل�شعب الفل�سطيني" ،مع كل ا�ستحقاقات هذا ال�شعار الذي حول الي�سار الأردين �إىل
جمرد �أداة بيد منظمة التحرير الفل�سطينية ،داخل الأردن.
***
ومع ذلك ،منا القطاع العام الأردين �إىل حدود �شملت التجارة اخلارجية (وميكن
تذ ّكر وزارة التموين التي كانت ت�ستورد املواد الغذائية ،وقرارات احلاكم الع�سكري
االقت�صادية� ..إلخ) ،والقطاع املايل (بنك الإ�سكان ،وم�شاريع الفو�سفات والبوتا�س،
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وميناء العقبة ،واجلامعات ،والبنى التحتية التي ع ّمت الريف الأردين كله� ..إلخ).
ورافق ذلك كله ت�ضخم كبري يف �أجهزة الدولة .وقد ا�ستمر القطاع العام التنموي
والإداري بالتمدد حتى حني ج ّفت امل�ساعدات العربيةُ ،
وغطي العجز بالقرو�ض التي
ان�صب ق�سم منها يف ا�ستثمارات تنموية ،وق�سم
�أدت اىل ن�شوء املديونية العامة .وقد
ّ
�آخر يف الهدر والف�ساد .وكان ال بد لهذا امل�سار �أن ينفجر -كما حدث يف عامي 1988
و  1989-اقت�صادي ًا و�سيا�سي ًا.
عقدي ال�سبعينيات والثمانينيات ،وعلى هام�ش القطاع العام ،وبالعالقة
ويف َ
معه ،تعززت مواقع الر�أ�سماليني التقليديني ولكن ن�سبي ًا ،بينما ن�ش�أت فئات
ر�أ�سمالية جديدة �سيطرت على ال�سوق واملجتمع ،مثل وكالء الر�أ�سمال الأجنبي
(الكمربادور ،)..وقد �أفادت هذه الفئات من انك�سار هيمنة البريوقراطية العام
 1989لالئتالف مع الي�سار يف حركة ليربالية واحدة (وال ب ّد من التذكري هنا �أن
رئي�س الوزراء الأ�سبق علي �أبو الراغب ،كان ع�ضو ًا مبا �س ّمي ،مطلع الت�سعينيات؛
التجمع العربي الدميقراطي ..و�ضم عنا�صر ر�أ�سمالية وكمربادورية اىل جانب
"الي�ساريني" والقوميني والفتحاويني).
وكان و�صفي التل ،واعي ًا لل�ضرورة الوطنية والأبعاد اال�سرتاتيجية للدولة التي
اقرتحها ...وكذلك كان الكباريتي يدرك ما ي��ردده .وهو النقي�ض الكامل لدولة
التل ...يف حني �أن الظروف �أتاحت لرجل �أعمال �أن ينجز االنقالب االجتماعي،
ك�أنه �سل�سلة من الإج��راءات من دون �أي ت�صور ا�سرتاتيجي! وهكذا ..فقد دخلت
البالد يف �أزمة ا�سرتاتيجية .فالدولة الأردنية اليوم ،مع ّلقة يف الهواء من دون قاعدة
اجتماعية حتملها ما عدا �أقلية من "اخلرباء" اجلاهزين لتوظيب حقائبهم� /أجهزة
حوا�سيبهم ،يف دقائق ..واالنتقال معززين مكرمني� ،إىل وا�شنطن دي �سي!
وكان التل يرى �أن القيام بدور �إقليمي غري ممكن ،و�سط العوا�صف ،من دون
قاعدة اجتماعية � -سيا�سية داخلية مت�سعة ،بل �إنه كان يريد توظيف الدور الإقليمي
والعالقات الدولية من �أجل بناء قطاع عام �شامل ،وتنمية اقت�صادية  -اجتماعية
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وخدمات عامة جمانية ،مل�صلحة الأغلبية ال�شعبية ،وخ�صو�ص ًا يف الريف.
�أما دولة الكمربادور التي تنبذ املعايري االجتماعية ،فهي حتتاج �إىل نبذ ال�سيا�سة،
وال��دور الإقليمي .هكذا تنتقل بالبالد� ،إىل الآليات االقت�صادية ..وه��ذه تتطلب
التحرر من القاعدة االجتماعية واالعتبارات ال�سيا�سية (معاجلة الفقر والبطالة..
باجلمعيات اخلريية!!).
غري �أن ح�سابات الكمربادور ..مل ت�أخذ بعني االعتبار �أن الأردن لي�س تون�س! بل
هو جزء من معادلة الهالل اخل�صيب املحتدم بالأزمات وال�صراعات واحلروب...
من العراق �إىل فل�سطني .ومن �سورية �إىل لبنان!
والأردن –�شاء �أو �أبى -يف قلب الأحداث.
والأردن �-شاء �أو �أبى -م�ضطر للقيام ب�أدوار ،واتخاذ مواقف ،والدفاع ،خارج
الأ�سوار!!
وال يتعلق الأمر بالف�شل يف ا�ستقطاب اال�ستثمارات الأجنبية الكافية� ،أو بتحقيق
منو ...ولي�س تنمية� .أو بعدم التمكن من معاجلة �أزمة املديونية املتفاقمة �أو حت�سني
م�ستوى املعي�شة� ،أو على الأقل احلد من الفقر ..والبطالة ...والي�أ�س.
كما ال يتعلق الأمر مبعاجلة الأزمة االجتماعية بالتجاهل �أو "التفا�ؤل" �أو بالقمع
كما حدث يف معان ،غري مرة� -أو بال�ضيق من ال�صحافة! وتف�صيل االنتخاباتالعامة.
ال ،فكل ذلك ،و�سواه ،رمبا يتم ا�ستيعابه -م�ؤقت ًا -بالرغم من �أن �سنوات حكم
الليربالية اجلديدة منذ العام  ،2000ح ّولت البلد �إىل فو�ضى عامة ،اقت�صادي ًا
واجتماعي ًا و�سيا�سي ًا وثقافي ًا وقيمي ًا..
الأمر �أن الفراغ االجتماعي  -ال�سيا�سي الداخلي ،يتقاطع مع اجلغرافيا ال�سيا�سية
للبلد ،وي�ضع الأردن يف مهب الريح:
■ الإ�ستثمارات الأجنبية لن ت�أتي �إىل منطقة م�ضطربة ...الأردنُ جزء �أ�صيل
منها ..ولي�س "واحة" يف �صحرائها.
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■ والعراق حرائق م�شتعلة ،ولي�س م�شروع ًا ا�ستثماري ًا مربح ًا .واحلرائق العراقية
قد ت�صل �إىل الأردن ..عاج ًال او �آج ًال.
■ وا�ستع�صاء العملية ال�سلمية يف فل�سطني ..يدخل ،مبا�شرة ،يف العمق الأردين،
طاملا �أن املخرج الوحيد ،ح�سب اخلطة ال�شارونية ،هو �أن "فل�سطني هي الأردن".
■ ثم ..من يح�سب �أن الأردن مبنجاة من الآث��ار املدمرة للحرب الأمريكية -
الإ�سرائيلية على العراق؟ هل ميكن االحتفاظ بـ"ال�سالم" مع �إ�سرائيل ..و"املناطق
امل�ؤهلة" ..و"ال�شراكة" مع دولة �شن جي�شها عدوان ًا غا�شم ًا على اجلار القريب..
■ و�أين �سيكون الأردن من �آثار التغيري ال�سعودي؟! وامل�صري ..وكل ذلك مما
ال تفكر فيه احلكومة الأردنية ،معتقد ًة ب�أن ال�شطارة �سيا�سة ،و�أن "كل مرة �ست�سلم
اجلرة" بربكة اهلل!
ويف املح�صلة ،ف�إن الأقلية الليربالية  -الكمربادورية ،ال ت�شكل قاعدة اجتماعية
 �سيا�سية قادرة على ت�صليب و�ضع البلد يف مواجهة الأزمات الإقليمية املت�صاعدة،مبا يف ذلك الإمكانية القائمة لتاليف ال�سري على الألغام!
ولذلك ،فاملطلوب �إذن� ،سلطتان :ت�شريعية وتنفيذية ،تتمثل فيهما الأو�ساط
االجتماعية  -ال�سيا�سية الأردنية على نطاق وا�سع ،وحتظيان بال�صدقية والهيبة
الالزمتني لإجراء حوار وطني داخلي حقيقي ،و�صو ًال �إىل �سيا�سيات توافق وطني يف
املجاالت االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية.

التيار الثالث...؟!

مقال له يف "العرب اليوم" (� 17أيار
الحظ الكاتب ال�صحايف فهد اخليطان يف ٍ
 )2005برو َز ثالثة تيارات يف ال�سيا�سة الأردنية (التيار املحافظ ،تيار الليربالية
اجلديدة ،والتيار الوطني الدميقراطي).
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هناك بالفعل تيار حمافظ "وطني تقليدي" ،عرب عنه� ،سيا�سي ًا ،النواب الذين
عار�ضوا حكومة بدران .وهناك �أي�ض ًا ،تيار الليربالية اجلديدة (الكمربادوري)
الذي تعبرّ عنه "املجموعة االقت�صادية" .لكن التيار الوطني الدميقراطي ما يزال
بعد ،احتما ًال وفكرة مل يتج�سد يف تيار �سيا�سي.
تيار "التجمع الدميقراطي" ال��ذي ي�ضم عنا�صر و�أج��واء "ي�سارية" ،هو ،يف
احلقيقة� ،أقرب ما يكون �إىل تيار الليربالية اجلديدة .و�إذا كان �صحيح ًا �أن التيارين
ال�سابقني يتعار�ضان يف التفا�صيل ،ف�إنهما يتفقان على الأولويات الأ�سا�سية ،وال
يتناق�ضان نوعي ًا ،يف ثالث ق�ضايا جوهرية هي:
 -1املوقف من الرتكيبة التكوينية والهوية الوطنية للدولة الأردنية ،وتاريخيتها،
وم�ضمونها االجتماعي  -ال�سيا�سي� .إذ ي�سود لدى هذين التيارين موقف الالمباالة
�إزاء ه��ذا املو�ضوع ال��ذي مي ّثل ل��دى الوطنيني الأردن��ي�ين ،الأول��وي��ة على ج��دول
الأعمال.
 -2املوقف من الدور االقت�صادي -االجتماعي للدولة ،والقطاع العام ،و�آليات
تكوين االقت�صاد الوطني .فالتيار "الدميقراطي" ال يعرت�ض ،جوهري ًا ،على عقيدة
اخل�صخ�صة ال�شاملة ،وال على الدور القيادي للقطاع اخلا�ص وحمورية الن�شاط
الكمربادوري� ..أو �أن ذلك التيار ،على الأقل ،ال ميلك ت�صور ًا بدي ًال القت�صاد وطني
متمحور على ذاته ،يقوم على �أولوية امل�صالح االجتماعية .وهي النقطة اجلوهرية
التي تف�صل الي�ساري عن �سواه.
 -3املوقف من التوطني .ف�إذا كان التيار الليربايل الكمربادوري يقرتح التوطني
ال�سيا�سي ب�صورة وا�ضحة وقاطعة ،ويف �سياق �إعادة ت�أ�سي�س الدولة الأردنية وتغيري
هويتها جذري ًا ،ف���إن التيار "الدميقراطي" ال يقرتح �شيئ ًا حم��دد ًا ،وموقفه من
التوطني غام�ض� .أو قل �إنه غري متوافق على �صيغة للتعاطي مع هذا امللف.
على كل حال ،ف�إن الليربالية ال�سيا�سية هي "�أولوية" لدى التيارين ،يف حني �أن
التيار الوطني الدميقراطي له �أولوية �أخرى هي احلفاظ على كيان الدولة ،وتطويرها
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دميقراطي ًا وفق ثالثة �أ�س�س )1( :االنتماء العربي  -الإ�سالمي وا�ستحقاقاته)2( .
تعزيز اال�ستقالل الوطني ،و�إخ�ضاع العالقات اخلارجية ،ال�سيا�سية واالقت�صادية،
للم�صالح الوطنية )3( .الت�أكيد على امل�صالح الأ�سا�سية للأغلبية ال�شعبية ،ودور
الدولة االقت�صادي  -االجتماعي.

عجز فكري وسياسي ومداخلة توطينية

جاءت الدعوة �إىل وحدة ال�شيوعيني الأردنيني على �أ�سا�س بناء حزب ذي هيكلية
دميقراطية تنظم اخلالفات داخل الوحدة (مذكرة مكتوبة ،)2004 ،لتمثل تطور ًا
�إيجابي ًا بالن�سبة �إىل حركة مزقتها االنق�سامات املتتالية ،و�شرذمتها ،و�أعاقت دورها
يف تفعيل احلياة ال�سيا�سية الأردنية.
غري �أن "املذكرة" ،تبنت ،يف مقرتحاتها االقت�صادية  -االجتماعية وال�سيا�سية،
�شراذم فكرية ال ميكنها الت�أ�سي�س لنهج فكري � -سيا�سي قابل لبناء خط فكري
 �سيا�سي من�سجم وم�ؤثر.فمث ًال ،مل تت�ضمن "املذكرة" حتلي ًال عياني ًا للأزمة االقت�صادية  -االجتماعية
الراهنة ،من حيث هي �أزم��ة "التحول" �إىل الكمربادورية ال�شاملة على ح�ساب
تفكيك الدولة الأردن��ي��ة .والعج ُز عن هذه املقاربة� ،أوق��ع "املذكرة" يف خط�أين؛
�أولهما تكرار �أف��ك��ار قدمية غري مطابقة الحتياجات ال��واق��ع العياين؛ وثانيهما
العجز عن �إدراك التحالفات الالزمة ملجابهة التحدي املاثل� ،أي احلفاظ على
الدولة الأردنية وتطويرها .وهو ما يغري خارطة احللفاء.
الذين كتبوا "املذكرة" ،ا�ستعادوا معارف و�أفكار ًا تعود �إىل عقود �سابقة ،و�أعادوا
التب�صر بالتحوالت اجلذرية التي �شهدها البلد يف العقدين
�إنتاجها من دون
ّ
الأخريين .وهذا دليل �إ�ضايف على العزلة الفكرية وال�سيا�سية التي عا�شها -وما يزال
يعي�شها -الق�سم الأ�سا�سي من ال�شيوعيني الأردنيني.
لكن الطامة الكربى يف "املذكرة" هي دعوتها امللتب�سة �إىل التوطني ال�سيا�سي
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لالجئني ،ويف الوقت نف�سه ،الت�أكيد على حقهم يف االحتفاظ بهويتهم ال�سيا�سية
الأ�صلية (الفل�سطينية) .وه��ذه �أ�سو�أ مقاربة ممكنة مل�شكلة العالقات الأردنية؛
الفل�سطينية يف بعدها الداخلي .وهذه ال�صيغة فو�ضوية ،وال ميكن ت�أطريها �إ ّال
يف فدرالية ثنائية على الأر���ض الأردنية؛ �أي �إح��داث تغيري جذري يف بنية الدولة
الأردنية باجتاه �إقامة دولة ثنائية الوطنية .وهذا هو اقرتاح عمدة املحافظني اجلدد
احلاكمني يف الواليات املتحدة ،بول وولفوفيتز.
فيما يتعلق بالعراق ،هناك حت�سن ملمو�س يف موقف املذكرة ال�شيوعية� ،إذ هي
نددت باالحتالل الأمريكي وقررت االعرتاف ب�شرعية املقاومة ،ولكنها مل ت�صل �إىل
�إدانة الهيئات احلزبية واحلكومية املتعاونة مع املحتلني .وهي �ساوت بني الإرهاب
الأمريكي يف العراق ،و"الإرهاب" ال��ذي ا ّدع��ت "املذكرة" �أن هناك �أط��راف�� ًا يف
املقاومة متار�سه �ضد املدنيني.
ولكن الفكرة الأ�سا�سية التي �أكدتها املذكرة ،هي �أنه بهكذا �أفكار ،قد تتوحد
التنظيمات ال�شيوعية ،ولكن لن يكون ب�إمكانها �إط�لاق حزب وطني �شعبي قادر
على حت�شيد القوى الي�سارية والدميقراطية� ،أو –حتى -لعب دور ثانوي يف احلياة
ال�سيا�سية الأردنية.

و"إعادة بناء اجملتمعات" أيضا ً!

طرح مدير مركز الدرا�سات اال�سرتاتيجية يف اجلامعة الأردنية ،د.م�صطفى
حمارنة ،يف حديثه �إىل "العرب اليوم" ( 5ك��ان��ون ال��ث��اين  ،)2004جمل ًة من
التب�سيطات الليربالية التي تالم�س �سطح امل�شكالت الأردنية املع ّقدة ،فال تني تنزلق
عنه.
تت�صف النظرة الليربالية ب�إهمالها للأبعاد التاريخية واالجتماعية والثقافية،
وتفاعالتها اجلدلية� ..أو �أنها �-أي الليربالية -تنظر �إىل هذه الأبعاد على الأكرث،
نظر ًة ب ّرانية ،وهي لذلك تتوهم القدر َة على �إعادة بناء املجتمعات والأمم ،ب�إدارة
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فوقية ،وفق ب�ضع �أفكار متناثرة لها طبيعة ا�ست�شراقية يف النظر �إىل واقع البالد.
مل يتوفر حتى الآن � ُّأي تقرير ا�سرتاتيجي ي�ستحق هذه الت�سمية ،من �إنتاج "مركز
الدرا�سات اال�سرتاتيجية يف اجلامعة الأردنية" الذي يجب �أن تت�سق ت�سميته مع
ن�شاطه الأ�سا�سي ،في�س ّمى "مركز ا�ستطالعات الر�أي".
وا�ستطالعات ال��ر�أي نف�سها فكرة ليربالية تنطلق من فكرة مب�سطة مفادها
�إحالل اجتاهات الر�أي العام حم ّل الدرا�سة املنهجية يف �إ�صدار الأحكام ال�سيا�سية
واالجتماعية والثقافية .وك�أن احلقائق االجتماعية  -التاريخية ،ميكن الت�صويت
عليها!
هناك ،بالطبع� ،أهمية كربى ال�ستطالعات الر�أي بالن�سبة للحكومات لكي تعرف
النظرة الراهنة �إليها ،فتع ّدل �أو حتافظ على �سيا�سات معينة ،وكذلك هي مه ّمة
وجهات الت�سويق والرتويج ..ولكن من امل�ضحك مبكان �أن يتم اعتماد
للمر�شحني ِ
ا�ستطالعات الر�أي يف بناء ر�ؤى ا�سرتاتيجية.
وال �أحد يغمط الدكتور حمارنة ،ح َّقهُ ،يف �إبداء �آراء ا�سرتاتيجية ،ب�صفته مثقف ًا
�أردني ًا ،ولكن ال ب ّد من الإ�شارة فقط �إىل �أن هذه هي �آرا�ؤه ال�شخ�صية ،ولي�ست نتاج
�أبحاث ا�سرتاتيجية كما ميكن �أن يتوهم القارئ.
ي�ؤكد د.حمارنة على �أن "الإ�صالح يف الأردن ال ي�أتي �إال من فوق" ،وهو ما يثري تو ًا
َ
التناق�ض بني فكرة الإ�صالح وبني الدميقراطية .وهذا تناق�ض مركزي يف الليربالية
ال �شفاء منه� .إنها معادية للدميقراطية ،وتنـزع �إىل تنفيذ �أفكارها عنو ًة بقوة
الإدارة .وهذه فكرة �ستالينية ،بامتياز ،ولكنها على خالف ال�ستالينية ،تريد خدمة
الكمربادور خ�صو�ص ًا ،ولي�س خدمة الأغلبية ال�شعبية.
َ
االنخراط يف جهود �سيا�سية وفكرية وتنظيمية لتكوين قوى
ال تريد الليربالية
�شعبية �إ�صالحية هي ،وحدها ،القادرة على �إجناز التغيري ،ولكنها تريد من ال�سلطات
تنفيذ براجمها "الإ�صالحية" ،وهو ما �سينعك�س بالطبع على امل�ضمون االجتماعي
ال�سيا�سي ،للإ�صالح.
237

اخلاسرون

يف العام  ،1994كان د.حمارنة �أبرز املدافعني عن املعاهدة الأردنية  -الإ�سرائيلية.
وكان يعتقد �أن النفاو�ض هو عن ع ّمان� ،أي دفاع ًا عن ع ّمان ،و�أن معاهدة وادي عربة
ت�صب يف م�شروع
حت�صن الأردن �ضد �أخطار �سيا�سات اليمني الإ�سرائيلي التي ّ
�سوف ّ
الوطن البديل.
وقد �أثبتت ال�سنوات الع�شر املا�ضية �أن هذه املعاهدة املتعجلة كانت وبا ًال على
حت�صنه من
حت�صل له حقوقه الأ�سا�سية يف الأر����ض وامل��ي��اه ،ومل ّ
الأردن ،فلم ّ
الأخطار اال�سرتاتيجية ..ملاذا؟ لأن "املعاهدة" جتاهلت تعقيدات ال�صراع العربي
 الإ�سرائيلي وامل�سارات الأخرى ،وتعقيدات العالقة الأردنية  -الفل�سطينية وم�شكلةالالجئني والنازحني .وه��ا هي كل ه��ذه التعقيدات تنفجر يف وج��ه الأردن دفعة
واحدة.
وها هو الليربايل د.حمارنة يقرتح مرة �أخ��رى ،ا�ستيعاب كل هذه التعقيدات
حجتني� :إنكار الهوية
ب�إجراءات ت�شريعية تقونن التوطني وت�س ّي�سه ،وذلك ا�ستناد ًا �إىل ّ
الوطنية الأردنية (�إنكار التاريخ) ،و�إنكار املجابهة مع امل�شروع ال�صهيوين (�إنكار
التحديات الفعلية) ..و�إعادة بناء الأردن على �أ�سا�س الت�سليم ال�شامل باملعطيات
الراهنة! وهكذا ،تظهر حقيقة ال�صفة الرئي�سة ل ّليربالية املحلية املتمثلة يف ت�سويغ
الأمر الواقعّ ،
بغ�ض النظر عن الألغام القابلة لالنفجار يف اخلطوة التالية.

من هو "غير الواقعي" حقاً؟

يف  9ني�سان ُ ،2003عر�ض فيلم �أمريكي عن "�سقوط بغداد" .وبالعودة �إىل
�أر�شيف ني�سان احلزين ذاك ،ميكن مالحظة وجود ثالثة اجتاهات يف الفكر العربي
حيال احلدث العراقي:
 -1االجتاه الليربايل  -الكمربادوري ،ومرتزقته .وه���ؤالء كانوا ي�ؤيدون الغزو
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الأمريكي بالأ�سا�س ،وكان ي�ستعجلون �سقوط مدينة الر�شيد ،حتى �أن �أحدهم و�صفه
ب�أنه "فتح بغداد"!! ....وقد نظم هذا االجتا ُه حمل ًة �شعواء مدرو�سة ومكثفة �ضد
الوعي الوطني التحرري لل�شعوب العربية ،ولل�شماتة بالن�ضال واملنا�ضلني ،واملطالبة
بفتح ملفات النظام العراقي ال�سابق ،والدعوة �إىل القبول بالقدر الأمريكي ،و�إحداث
تغيري جذري يف الثقافة العربية الإ�سالمية ل�صالح الت�أمرك الكامل.
�إن �ضعف القاعدة االجتماعية لالجتاه الليربايل الكمربادوري ،يلزّه �إىل العمالة
املو�ضوعية ،فالقوة امل�سلحة لال�ستعمار الأمريكي هي طريقهم الوحيدة للهيمنة على
العامل العربي.
� -2أ�شباه املثقفني .وهم كرث ،وبينهم �سيا�سيون و"مفكرون" و�صحافيون� ..إلخ.
وه�ؤالء يتميزون ،مثل كل �أ�شباه املثقفني ،بانعدام القدرة على التحليل اال�سرتاتيجي،
�أو حتى نقد "ال�صورة" امل�سيطرة يف �إحدى اللحظات� .إنهم ُيظهرون عجز ًا م�ؤ�سف ًا عن
جتاوز اللحظة ،وي�ستع ّدون لالنخراط فور ًا يف بناء هياكل فكرية ا�ستناد ًا �إىل املظاهر
العابرة ،وبع�ضهم جاهز لالنتقال فور ًا من احلما�سة ال�شديدة �إىل الي�أ�س ال�شديد.
و�أ�سو�ؤهم هم الذين يعطون لأنف�سهم َ�س ْم َت "املفكر"!! ه�ؤالء انخرطوا يف موجة
ندب وتقريع للأمة ..من بني �أحزانهم دعوا �أنف�سهم ودعوا العرب �إىل اال�ست�سالم،
معلنني �سقوط ر�ؤى وقيم حركة التحرر الوطني العربية جمل ًة وتف�صي ًال.
 -3االجت��اه الوطني الن�ضايل .وه��و اجت��اه �ضعيف ج��د ًا ،وق��د دع��ا �إىل رف�ض
الهزمية ،متعلق ًا بالأمل ،ولكن ن��ادر ًا ما كان هذا الأم��ل م�صحوب ًا بالقدرة على
التحليل والتب�صر.
وباملح�صلة ،ن�ستطيع القول �إن الأر�شيف العربي حول �سقوط بغداد يف ني�سان
 ،2003مل ي�ستطع �أن يقدم حتلي ًال مطابق ًا للحدث التاريخي ،وعجز عن ت�صور
م�سار املجابهة يف العراق �أو تو ُّقع التطورات الالحقة ،وبالتايل ،فهو نافل كلي ًا .ولعل
على "املفكرين" واملع ّلقني الذين �شاركوا يف مراثي ني�سان  ،2003عن ح�سن نية� ،أن
يراجعوا �أنف�سهم الآن بالعودة �إىل ن�صو�صهم واكت�شاف اخللل الكامن يف �أدواتهم
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التحليلية ،يف �ضوء الف�شل الأمريكي يف العراق.
 ...يف  9ني�سان  ،2004يقول �أحد املثقفني العرب �إنه ،حلظة �سقوط بغداد� ،أعلن
"موت الأمة" ،ولكنه يعتذر الآن! فقد اكت�شف �أن هناك مدن ًا ال ت�سقط!
�شكر ًا! ولكن ما هي فائدة مف ّكر �أو مثقف ي�سري وراء راهنية الوقائع! �أ�سري ًا
للمظاهر! يظن �أنه "يفكر" ،ولكنه يعيد �إنتاج �أفكار الآخرين! يف حني �أن دوره
كمثقف هو �أن ي�ساعد على الر�ؤية النقدية ،وعندما ينح�صر دوره يف �إنتاج فكر �أو
فن يكرر اللحظة الراهنة ،فهو� ،إذن ،جمرد �أداة م�سلوبة الإرادة.
ح�سن ًا ..لقد كان من املعروف جيد ًا جد ًا �أن بغداد ع�صية على ال�سقوط؛ �أو ًال ،لأن
احلملة اال�ستعمارية الأمريكية م�أزومة بنيوي ًا وتاريخي ًا؛ وثاني ًا ،لأن الدولة الوطنية
العراقية احلديثة ،ذات ح�ضور تاريخي متجذر ،وال ميكن �إلغا�ؤها بجرة قلم!
�إن اجل�بروت الع�سكري للغزاة الأمريكيني ،وال�ضعف البنيوي لنظام الرئي�س
�صدام ح�سني ،و�ضعا املجابهة الأمريكية  -العراقية يف م�سارات متعرجة غام�ضة،
�أتاحت للأمريكيني� ،أحيان ًا ،احل�صول على م�شاهد �سينمائية م�ؤثرة ،غري �أن املعرفة
املادية  -التاريخية بال�صراع وطبيعته وفرقائه ،تعطي للمثقف النقدي ،القدر َة على
االكت�شاف املبكر مل�سار ال�صراع ،فيدرك �أن املقاومة ممكنة وخ�صبة.
لقد كان الر�سميون العرب -ووراءه��م �إعالميون و"مفكرون" -ينطلقون من
�أن "�أمريكا باقية يف العراق �إىل الأبد" ،بل �إنهم �أ ّيدوا بقاءها للحيلولة دون وقوع
حرب �أهلية! مطمئنني كلي ًا ،ومن دون حتفظ� ،إىل �أن امل�شروع الأمريكي يف العراق
ما�ض �إىل غاياته ،وكانوا ي�سخرون من التحفظات على �آرائهم ،بهذا اخل�صو�ص،
ٍ
باعتبارها حتفظات "غري واقعية"!! ورمبا �أ�صبح باملقدور الآن �س�ؤالهم :من هو
"غري الواقعي" حق ًا؟!
ما يزال الغزاة يخو�ضون حرب ًا يائ�سة �ضد العراق ،وهو ما �سيجعلها �أكرث ف�أكرث،
�إجرامية .لكن لي�س �أم��ام الأمريكيني ،عاج ًال �أم �آج ً
�لا� ،سوى الرحيل عن �أر�ض
الرافدين يجرون �أذيال الهزمية.
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ولكنها ،بالطبع� ،ستكون هزمية بالنقاط .هل ت�ستطيع الواليات املتحدة الأمريكية،
الإبقاء على قواتها يف و�ضع قتايل مديد يف العراق؟ �س�ؤال مطروح بقوة ،بالنظر �إىل
تكرار الف�شل ال�سيا�سي والأمني للرتتيبات الأمريكية خالل ال�سنة الأوىل من احتالل
م�ستحيل .ماذا بعد �أن �سقط اخليار الطائفي ،وانفل�شت �صدقية جمل�س احلكم
االنتقايل ،ومن بعد احلكومة امل�ؤقتة ،وظهر ،جلي ًا� ،أن القوى الع�سكرية وال�شرطية
التي �أن�ش�أها املحتلون ال ميكنها ،بنيوي ًا ،احلفاظ على الأمن ،طاملا �أنها تفتقر �إىل
�إطار �سيا�سي وطني و�شرعي؟!

الرؤوس التي في الرمال فعالً

كتب عريب الرنتاوي ،مقا ًال على ثالث حلقات (�صحيفة "الد�ستور" 7 ،و 8و9
كانون الأول  )2004بعنوان "حتى ال ندفن ر�ؤو�سنا يف الرمال" .ويتبنى الرنتاوي،
�صراح ًة� ،أ�س�س الفكرة ال�صهيونية حول الأردن ،كما تتجلى ،ب�صورة خا�صة ،عند
اليمني الإ�سرائيلي ،وميكن مالحظتها يف كتابات وت�صريحات نتنياهو و�شارون،
والتي ت�ؤكد �شرعية اال�ستيطان ال�صهيوين يف فل�سطني ،على ح�ساب الت�شكيك
ب�شرعية الدولة الأردنية.
يعالج الرنتاوي ق�ضية الالجئني ،ويدعو �إىل ّ
الكف عن ت�أجيل ا�ستحقاقات التوطني
ال�سيا�سي النهائي يف الأردن ،ويدعو �إىل مواجهة "احلقائق" ...وهي بر�أيه:
" -1احلل يجب �أن يكون واقعي ًا وع��اد ًال ومتفق ًا عليه ،ويراعي الدميوغرافيا
الإ�سرائيلية ،ويهودية الدولة".
" -2علينا يف الأردن �أن نرتب �أمورنا على هذا الأ�سا�س".
� -3إن التوطني ال�سيا�سي يف الأردن �شرعيّ ،
بغ�ض النظر عن ق�ضية الطرد
ال�صهيوين للفل�سطينيني من ديارهم ،ذلك �أن "ال�صيغة الأردنية نه�ضت بالأ�سا�س
على مبد�أ اقت�سام ال�سلطة والتمثيل ،و�أن الهوية الأردنية ،قيد الت�شكيل (�أي غري
املت�شكلة) ،قد انفتحت على هوية فل�سطينية �أكرث تبلور ًا (�أي متبلورة) بفعل املن�ش�أ
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احل�ضري امل�ستقر من جهة ،واالن�شغال يف ثورات التحرير واال�ستقالل الوطني من
جهة �أخرى".
 -4وهكذا ،وبغ�ض النظر عن قيام الدولة الفل�سطينية يف ال�ضفة الغربية وغزة،
فاملطلوب اليوم جتديد �صيغة وحدة ال�ضفتني ،ولكن على الأر�ض الأردنية ،وعلى
�أ�سا�س �إعادة �صياغة الدولة الأردنية على مبد�أ اقت�سام ال�سلطة والتمثيل� ،أي �أن
املطلوب هو �إن�شاء فدرالية �أردنية  -فل�سطينية يف الأردن.
عريب الرنتاوي ،يعيد� ،إذن� ،إنتاج اخلطاب ال�صهيوين حول الأردن :فالبلد مل
يكن متك ّون ًا قبل اللجوء الفل�سطيني ووحدة ال�ضفتني ،ولذلك ،فالوجود الفل�سطيني
يف الأردن �شرعي تاريخي ًا ،لأنه هو الذي �أعطى للدولة الأردنية املعا�صرة� ،شرعيتها
التكوينية ،ولذلك ،ف���إن "�إقامة الفدرالية الأردن��ي��ة  -الفل�سطينية هي ال�صيغة
الوحيدة التي �ستحمل على �أكتافها الأردن ،حا�ضر ًا ،وم�ستقب ًال".
وبالطبع ،ميكن ترجمة هذا الكالم كله ،كالتايل:
 القومية ال�صهيونية (الأكرث تبلور ًا والأكرث قوة) لها حق �شرعي يف فل�سطني؛ القومية الفل�سطينية (الأكرث تبلور ًا والأكرث قوة) لها حق �شرعي يف الأردن؛ ومثلما تقول ال�صهيونية �إن فل�سطني هي �أر�ض بال �شعب ،ل�شعب بال �أر�ض ،يعيدالرنتاوي ،الهجوم بالفكرة نف�سها؛ �إن الأردن �أر�ض بال ه ّوية وال �شرعية اجتماعية
– تاريخية� ،سكانه من البدو غري امل�ستقرين ،كان ي�شكل هيوىل مكانية ملأتها
الهجرة الفل�سطينية ،دميوغرافي ًا و�سيا�سي ًا .وهذه هي القاعدة التي يجب �إعادة
ت�أ�سي�س الدولة الأردنية على �أ�سا�سها .فـ"الأردن هو فل�سطني".
ي�شكك الرنتاوي� ،إذن ،بال�شرعية التاريخية للكيان الأردين؛ �شرعية البلد
و�شرعية كيانه االجتماعي التاريخي ،و�شرعية نظامه ال�سيا�سي .وباخت�صار ف�إنه
علنت العام � ،1946أي قبل
ي�شكك ب�شرعية "اململكة الأردنية الها�شمية" التي �أُ ْ
اللجوء الفل�سطيني ووحدة ال�ضفتني .وبذلك ،ف�إن اململكة م�ضطرة من �أجل احلفاظ
على �شرعيتها� ،إىل �إحياء �صيغة وحدة ال�ضفتني ،دميوغرافي ًا و�سيا�سي ًا ،وذلك من
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دون ال�ضفة الغربية.
يهم الرنتاوي .فلو كان حري�ص ًا على
ما هو م�صري ال�ضفة الغربية؟! �إن ذلك ال ّ
وحدة ال�ضفتني يف مواجهة ال�صهيونية ،لكان طرحه كالتايل:
"ن�ستعيد الوحدة ...وال�ضفة .ون�ؤ�س�س كيان ًا �أردني ًا  -فل�سطيني ًا م�شرتك ًا".
لكنه ال يفعل ذلك ،فم�صري ال�ضفة لي�س جزء ًا من �أطروحته .وهو يغ ّيب البحث يف
م�صري ال�ضفة عمد ًا ،لأن ذلك ين�سف �أطروحته من �أ�سا�سها.
وم�صري ال�ضفة يتجه �إىل �أحد اجتاهني تاريخيني �س ُي�سقطان كل ال�صيغ الو�سيطة.
وهذان االجتاهان هما:
(� )1إقامة دولة فل�سطينية م�ستقلة على الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة عام ،1967
وال�ضفة الغربية جزء منها.
(� )2ضم ال�ضفة لإ�سرائيل ،ما يطرح بالتايل ،ت�أ�سي�س دولة ثنائية القومية يف
فل�سطني التاريخية.
وهذان االجتاهان يطرحان حق العودة� ،سواء لأرا�ضي الدولة الفل�سطينية� ،أو
للدولة ثنائية القومية ،وبالتايل ،ف�إنهما ي�ؤكدان على احلقوق ال�سيا�سية الفل�سطينية
داخل فل�سطني التاريخية ،ولي�س خارجها.
***
عندما مت الإعالن عن اململكة الأردنية الها�شمية ،العام  ،1946كان ذلك تتويج ًا
للتكوين الأردين احلديث املمتد يف ت�شكله االجتماعي  -ال�سيا�سي ،منذ ب�ضعة قرون.
�إن ملحمة ت�شكيل الكيان الأردين احلديث ،عرب احلقبة العثمانية ،جديرة
بالقراءة ،بكل تفا�صيلها و�أبعادها .وقد مت تناول �أجزاء من هذه امللحمة يف درا�سات
عديدة من�شورة .ويكفي ،هنا ،الإ�شارة �إىل ما يلي:
لقد قامت وحدة ال�ضفتني على مبادىء �أ�سا�سية� ،أه ّمها �أن ال�ضفة الغربية هي
وديعة لدى اململكة الأردنية الها�شمية �إىل حني حترير فل�سطني الـ  .48وبذلك ،مل
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ُت ْع َط لل�ضفة� ،صفة فل�سطينية ،لئال ت�صبح هي فل�سطني .وقد كان ذلك ،بالطبع،
جائر ًا على الهوية الفل�سطينية .وكان ال بد من ت�صحيح ذلك� ،سوى �أن ال�شعب
الفل�سطيني اختار ،بالإجماع ،االنف�صال عن اململكة الأردنية الها�شمية.
وقد جت�سد ذلك يف ق��رار م�ؤمتر قمة الرباط ( ،)1974ال��ذي �أعطى ملنظمة
التحرير الفل�سطينية ،احلق احل�صري يف متثيل ال�شعب الفل�سطيني .وكان ذلك هو
القاعدة ال�سيا�سية لالعرتاف العربي والأردين بالدولة الفل�سطينية امل�ستقلة.
ومل يدخر امللك الأردين الراحل ،و�سع ًا وال و�سيلة للحفاظ على وحدة ال�ضفتني
منذ العام  1974وحتى العام  ،1988حني تو�صل �إىل قناعة ا�سرتاتيجية ب�أنه ال توجد
قوى �سيا�سية �أو �شعبية فل�سطينية حقيقية خارج منظمة التحرير الفل�سطينية ،و�أن
االنف�صال �أ�صبح حقيقة �سيا�سية ال ميكن جتاوزها.
و�أعلنت اململكة الأردنية الها�شمية ،بالتايلَّ ،
فك االرتباط الإداري والقانوين مع
ال�ضفة الغربية .وكانت هذه قاعدة التطورات الالحقة ،على امل�سار الفل�سطيني.
***
اخلطاب ال�صهيوين حول الأردن ال �أ�سا�س له من ال�صحة؛
 -1فالكيان الأردين قائم وكائن ،تاريخي ًا ،وله هوية اجتماعية � -سيا�سية خا�صة،
و�أ�صبح هذا الكيان االجتماعي  -ال�سيا�سي املتبلور� ،أ�سا�س الدولة الأردنية احلديثة
املتج�سدة يف اململكة الأردنية الها�شمية.
 -2مل تقم �شرعية اململكة على "وحدة ال�ضفتني" التي كانت ،يف التحليل الأخري،
ّ
وبغ�ض النظر عن تقييمنا لها ،وحدة بني كيانني عربيني ،وقد انتهت هذه الوحدة
باالنف�صال الفل�سطيني امل�شروع ،العام  ،1974وبقبول اململكة بهذا االنف�صال
العام  .1988وانطالق ًا من اعرتاف اململكة بالدولة الفل�سطينية امل�ستقلة ،مل تعد
هناك � ّأي حقوق �سيا�سية جماعية لأبناء ال�ضفة الغربية يف اململكة ،و�أ�صبح ه�ؤالء
فل�سطينيني.
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 -3متنح اجلن�سية الأردن��ي��ة حقوق ًا ف��ردي��ة للفل�سطينيني ،ولكنها ال ترتب
للفل�سطينيني ،ككتلة ،حقوق ًا �سيا�سية يف اململكة ،فحقوق ه�ؤالء ال�سيا�سية هي يف
فل�سطني.
 -4ال ميكن للمملكة �أن تتخلى عن القرارين  194و ،242اللذين يكفالن عودة
الالجئني والنازحني ،ل�سببني؛ الأول هو احلفاظ على حقوق الأردنيني من �أ�صل
فل�سطيني بالعودة والتعوي�ض؛ والثاين هو احلفاظ على هوية الدولة الأردنية املنفتحة
على اندماج الأفراد ب�صورة �شخ�ص ّية فيها ،وال ت�سمح ،بحال من الأحوال ،ب�إدماج
�شعب �آخر يف بنيتها الوطنية.
 -5الدولة الأردنية تكفل للأردنيني من �أ�صل فل�سطيني كا ّفة احلقوق ،مبا فيها
حق العودة ،مثلما ت�ؤيد وتنا�ضل من �أجل ت�أمني احلقوق الفل�سطينية اجلماعية يف
فل�سطني.

األردن ..إلى أين؟

جميع الكيانات والهويات الوطنية يف امل�شرق العربي -ما عدا م�صر -حديثة،
ومت�ساوية من حيث �شرعيتها التاريخية .ولقد عا�شت -وما تزال -على توتر عميق
بني الهويات املحلية املناطقية والطائفية والإثنية -التي تبلورت يف الأوان العثماين-
وبني الهوية القومية العربية .فهي مطعون بها من �أ�سفل ومن �أعلى ،لكنها ،مع ذلك،
�صمدت ،لي�س فقط لأنها بنى يف منظومة �إقليمية ودولية �ضاغطة ،ولكن� ،أي�ض ًا،
لأنها قطعت �أ�شواط ًا يف التبلور الذاتي يف �إطار الدولة الوطنية.
وهذا ينطبق ،بالقدر نف�سه ،على لبنان و�سورية والأردن والعراق والفل�سطينيني
ودول اخلليج .ومع �أن الهوية الأردنية هي الأك�ثر ان�سجام ًا من النواحي الإثنية
عرب
والدينية والطائفية واالجتماعية (ذلك �أن الأغلبية ال�ساحقة من الأردنيني ٌ
�س ّنة من �أبناء الع�شائر ،الذين ابتكروا �صيغ ًا خالقة لإدماج الع�شائر امل�سيحية)،
�إال �أن الهوية الوطنية الأردنية ،هي الأكرث عر�ضة للت�شكيك والهجوم واللعنة .وهو
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ما يفتقر �إىل العدالة والنزاهة مع ًا ،وي�ضمر ،حتت �شعارات �شتى زائفة ،الرغب َة يف
الت�ساوق مع امل�شروع ال�صهيوين لت�صفية الق�ضية الفل�سطينية على ح�ساب الأردن.
و�آخر الهجمات على الوطنية الأردنية ،جاءت من �أردين ،يف �أطروحة مازو�شية
ت�ستل ّذ �إهان َة الذات الوطنية ،بل و�إنكارها ،يف قراءة اعتباطية ،انتقائية ،متحيزة،
ومزدوجة املعايري ،تطم�س -عمد ًا -جميع ال�شواهد التاريخية االجتماعية وال�سيا�سية
والثقافية والإبداعية التي تربهن على عك�س ما يريده -م�سبق ًا -وهيب ال�شاعر،
يف كتابه "الأردن� ..إىل �أين؟" .فهو م�شغوف بالت�أكيد على �أن الكيان الأردين فائ�ض
عن احلاجة ،ووجوده -بحد ذاته -م�صدر �أزمته ،و�أن الأردنيني بال هوية وطنية �أو
فعالية تاريخية �أو قدرة على �إدامة و�صيانة كيانهم الوطني (�ص� - 17ص ،)48وهو
يتجاهل -وال يناق�ش بالطبع -ال�شواهد ووجهات النظر امل�ضادة.
يتوقع ال�شاعر �أن يندمج الأردنيون يف الهوية الوطنية الفل�سطينية (�ص ،)84لكن
ال�سيناريو "الأكرث واقعية وعقالنية" -بالن�سبة �إليه -هو العودة �إىل م�شروع �شمعون
برييز ،املتمثل يف �إقامة احتاد ثالثي بني الأردن وفل�سطني و�إ�سرائيل ،ينتقل �إليه
الالجئون الفل�سطينيون يف �سورية ولبنان (�ص .)90وي�أمل ال�شاعر �أن يلعب هذا
االحتاد "دور ًا قيادي ًا" يف املنطقة ،خ�صو�ص ًا جلهة �إقامة "فدرالية �سورية" من
�ش�أنها �أن تلحق بامل�ستويات الأوروبية (�ص.)91
ي�ضحي ال�شاعر ،متع ّمد ًا ،ب��الأردن والأردنيني والوطنية
هكذا ميكن فهم ملاذا ّ
الأردنية ،على مذبح ال�صهيونية .وهو يثري� ،أثناء ذلك ،دخان ًا من ال�سرطانات
التي تتملق الفل�سطينيني والقوميني واملعار�ضني الدميقراطيني ،ولكن يف ال�سياق
ال�صهيوين.
***
الهوية الوطنية الأردنية حقيقة تاريخية متج�سدة يف دولة حديثة ،ويف فعالية
اجتماعية ثقافية متنامية يف جميع املجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية واملهنية
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والإبداع ّية .و�إذا كانت الوطنية الأردنية مت�ساحمة وغري عدائية ،فلأنها متج ّذرة،
وت�صدر عن ثقة وطيدة مبا�ضيها وم�ستقبلها .وهي تنظر �إىل الدولة بو�صفها رابطة
غري منف�صلة عنها ،ما يجعل الوطنية الأردنية ،ي�سارية يف م�ضمونها االجتماعي؛
وهو ما يجعلها ،يف الآن نف�سه ،هدف ًا للعداء الكمربادوري وال�صهيوين.
والوطنية الأردنية متما�سكة ال تنخرها انق�سامات دينية �أو طائفية �أو �إثنية .ولأن
الأردنيني -يف �أغلبيتهم ال�ساحقة� -أبناء ع�شائر عربية ،فال توجد لديهم ح�سا�سية �أو
توتر بني االنتماءين العربي والأردين .وال ُتعترب فكرة االحتاد مع �سورية ،جديدة عند
الأردنيني ،بل كانت ،دائم ًا ،من النزعات الأ�صيلة يف الوطنية الأردنية ،لكن االحتاد
مع �سورية مرفو�ض �إذا كان -ح�سبما يريد ال�شاعر -عرب البوابة الإ�سرائيلية.

صورة "اجملموعة االقتصادية" ..بقلمها!

ن�شرت ال�صحف الأردنية (� 14أيار  )2005مقا ًال للدكتور فواز حامت الزعبي،
هو �أ�شبه ببيان �سيا�سي لـ"املجموعة االقت�صادية" التي متثل رجال الأعمال اجلدد،
الليرباليني اجل��دد" ،الديجتال" �أو الكمربادوريني مثلما �أ�س ّميهم ع��ادة ..بل �إن
الدكتور الزعبي يعرتف �صراحة ،ب�أن �صورة "النخبة اجلديدة" ،لدى الر�أي العام،
هي �صورة نخبة كمربادورية .يقول ...." :وعلى النخبة �أن تراجع م�سريتها لتتناغم
مع قواعد اللعبة الدميقراطية التي �ستن�ش�أ عن الإ�صالحات ال�شاملة ،و�أن حتاول
تغيري النظرة ال�سائدة لدى ال�سواد الأعظم من املواطنني ،ب�أنها �أقلية تعي�ش من وراء
العموالت ،وت�ؤمن بالليربالية االقت�صادية ،خدم ًة مل�صاحلها ،ولكنها غري متحم�سة
لليربالية ال�سيا�سية."..
وال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه ت ّو ًا :هل نظرة "ال�سواد الأعظم" للنخبة اجلديدة
�صحيحة �أم ال؟
ال توجد �إجابة �صريحة ل��دى الزعبي ،لكنه يق ّر� ،ضمن ًا ،بالنقد االجتماعي
املوجه لـ"النخبة اجلديدة" ،بل �إن املقال  -البيان ،هو دعوة حارة لهذه
ال�سيا�سي ّ
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النخبة للم�شاركة ،بل لأخذ زمام املبادرة يف املجال الدميقراطي .وكذلك "طم�أنة
الأغلبية ب�أنها (النخبة) ال تريد تفكيك و�إلغاء القطاع العام الإنتاجي واخلدمي
لإحالل برنامج انفتاح اقت�صادي ر�أ�سمايل معفى من كل التزام اجتماعي �أو �أخالقي
�أو وطني".
ول�سوء احلظ ،ف�إن الأغلبية لن تطمئن �أب��د ًا للنخبة اجلديدة ،حتى لو �أنفقت
الأخ�ي�رة م�لاي�ين �إ�ضافية م��ن اخلزينة يف حملة �إع�لان��ات �ضخمة ع��ن دوره��ا
الدميقراطي واالجتماعي والوطني! وذلك للأ�سباب التالية:
�أو ًال� :إن "النخبة اجلديدة" مل تخرج من قلب املجتمع ،مثلما حدث يف التجربة
املاليزية مث ًال ..بل جاءت من خارجه ،ومن فوقه ،وهي مل حتتل مواقعها يف �صنع
القرار جراء جهودها االقت�صادية وال�سيا�سية ،بل يف �سياق �سلطوي مدعوم من
اخل��ارج� .أي ،ان هذه "النخبة" لي�ست �أ�صيلة �أو متجذرة يف الرتبة االجتماعية
الوطنية .وهي مل تقدم �أي �إجنازات اقت�صادية �أو ت�ضحيات اجتماعية �أو �أي �أفكار
جديدة نابعة من االحتياجات امللمو�سة الداخلية ،و�إمن��ا فر�ضت نف�سها من فوق
املجتمع بقوة الإدارة ،وبخطاب م�ستورد مئة باملئة.
ثانياً" :ال�سواد الأعظم من املواطنني" ال ينظر �إىل "ال�صورة" ،ولكنه يعي�ش
الواقع ،وهو يواجه التهمي�ش والإفقار وتفكيك الدور االقت�صادي واالجتماعي للدولة
وخدماتها ،ويتلظى بنار االرتفاع امل�ستمر يف تكاليف احلياة.
ثالثاً :النخبة اجلديدة موجودة يف احلياة االقت�صادية ال�سيا�سية الأردنية ،جراء
غياب الدميقراطية .ففي اللحظة التي تت�شكل فيها احلكومات على �أ�سا�س امل�شاورات
النيابية امللزمة ،ف�إن �أحد ًا من �أفراد "النخبة اجلديدة" الليربالية  -الكمربادورية،
لن يطمح يف احل�صول على حقيبة وزارية .وهذا ما يعرفه �أع�ضاء النخبة اجلديدة،
ب�صورة ملمو�سة ،من جتربة العزلة ال�شاملة التي يعي�شونها على امل�ستوى االجتماعي
وال�سيا�سي والثقايف .ولذلك ،ف�إن ميل "النخبة اجلديدة" �إىل ال�سلطوية هو ميل
�أ�صيل لديها ،لأنها ال ت�ستطيع حتقيق وجودها وبراجمها بالو�سائل الدميقراطية،
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وهذا هو ال�سبب يف �أن مترير قوانني "الإ�صالح االقت�صادي" ،احتاج �إىل تعطيل
الربملان كلي ًا ( ،)2003-2001مثلما الحظنا �أن حكومة عدنان بدران التي متثل
"النخبة اجلديدة" الليربالية  -الكمربادورية ،مل ت�ستطع �إقنا َع النواب وال�سيا�سيني
والإعالميني ،حتى يف ظل احل ّد الأدنى من الدميقراطية الربملانية احلالية.
***
القطاع اخلا�ص الوطني له دور يف ت�شغيل الدميقراطية بالطبع ،ولكن عندما
يجري احلديث عن القطاع اخلا�ص الدميقراطي ،فهو يدور حول ع�شرات الآالف من
الفاعلني االقت�صاديني يف القطاعات الإنتاجية واخلدميةّ ،
واملنظمني االقت�صاديني
املبدعني يف �إط��ار اقت�صاد وطني متمحور على ذات��ه ،ومنفتح ب�صورة ديناميكية
ومن�ضبطة على اخلارج ..ال حول �أقلية مفرو�ضة فوقي ًا.
الدميقراطية هي �أداة -و�سيلة� -آلية التخاذ القرار الوطني ،وهو ما يفر�ض على
أ�سلوب التفاو�ضي بني الفئات االجتماعية الوطنية و�صو ًال �إىل ت�سويات واقعية
الت ّو ال َ
ت�أخذ بعني االعتبار ،امل�صالح امل�شروعة للفئات االجتماعية تلك يف �سياق تنموي
تقدمي م�شروط بالأولويات االجتماعية والثقافية والوطنية.
وهذا البيان يتناق�ض كلي ًا ،مع قيام ب�ضع �شخ�صيات غري َ
منتخبة بتحديد عنا�صر
الأج��ن��دة الوطنية لعقد كامل .فال توجد "�أجندات وطنية" يف الدميقراطيات
تقررها جلنة� ،أو جمموعة ،بل تقررها املتطلبات الواقعية وامل�صالح املتباينة للفئات
االجتماعية الوطنية يف �إطار املمار�سة الدميقراطية احلية.
***
لقد �أراح الدكتور الزعبي اجلميع من وعثاء التقديرات ،و�أظهر ،علن ًا" ،القطبة
املخفية" لربنامج الإ�صالح الليربايل الكمربادوري .فقد �أو�ضح ب�صراحة ال ت�شوبها
�شائبة ،اخلطوط الرئي�سة للتوجهات ال�سيا�سية لليربالية اجلديدة ،كالآتي:
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 -1ال ب ّد من بروز قادة يف القطاع االقت�صادي ورجال �أعمال �إ�صالحيني ي�ؤمنون
بالدميقراطية� ،أو فاعلني �سيا�سي ًا ،و"�إزاء التحوالت الداخلية واخلارجية ،ال بد من
�أن يتحرك القطاع اخلا�ص ب�سرعة وفعالية ،القتنا�ص الفر�صة التاريخية ،وليديل
بدلوه يف العملية اجلارية ل�صياغة م�شروع �إ�صالحي وطني ،وحتديد وجهة الأردن
احلديث."...
والدكتور الزعبي يدعو رجال الأعمال الليرباليني �إىل تقدمي بع�ض التنازالت
للأغلبية ال�شعبية ،و�إفهامها �أن الليربالية اجلديدة ال تريد حتويل الأردن �إىل
"منطقة حرة مفتوحة" –كما �سلفت الإ�شارة -تكون وظيفة ال�شعب الأردين فيها
تقدمي العمالة الرخي�صة لال�ستثمار الأجنبي .كال .الدكتور الزعبي يلحظ �أن
لـ"ال�سواد الأعظم" م�صالح �أي�ض ًا ال بد من مراعاتها .ولكن امل�شروع كله يظل،
عنده ،م�شروع القطاع اخلا�ص ،م�شروع دميقراطية رجال الأعمال ،وهي دميقراطية
من �ش�أنها �أن تنظم العالقات بني مراكز القوى الر�أ�سمالية� .إن رجال الأعمال هم
القيادة الوطنية اجلديدة ،ولي�س املثقفني والقيادات ال�سيا�سية التقليدية.
�" -2إيجاد �آلية جديدة لت�شكيل احلكومات على �أ�س�س برملانية (وهذا ما نوافق عليه
بالطبع) يف ظل قانون انتخاب جديد تتم �صياغته على �أ�سا�س املواطنة �أو ًالّ ،
بغ�ض
النظر عن الأ�صل والف�صل والعرق ."..وهذا كالم جميل .ولكنه يتجاهل احلقائق
الأ�سا�سية التالية�( :أ) ق�ضية الالجئني .ولعله يكون وا�ضح ًا �أن احلديث يجري ،هنا،
عن التوطني ال�سيا�سي لالجئني ،املت�ساوق مع احلل الأمريكي والإ�سرائيلي للق�ضية
الفل�سطينية( .ب) الهوية الوطنية للكيان الأردين( .جـ) موافقة الالجئني على
التخلي عن حقوقهم ال�سيا�سية يف فل�سطني( .د) موافقة الأردنيني على ت�أ�سي�س دولة
فدرالية جديدة حمل دولتهم املتحدة ال�سيادية.
�" -3إ�صالح �أج��ه��زة الأم���ن ،جلهة ال��ع��ودة �إىل حجمها الطبيعي يف جمتمع
دميقراطي( ،والكف عن) اال�ستمرار يف التدخل يف كافة مناحي احلياة العامة يف
البالد".
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وهذه املطالبة جريئة جد ًا .وهي �صحيحة من حيث املبد�أ ،ولكن املق�صود بها،
يف احلالة الأردنية ،تفكيك "احلزب ال�سيا�سي" للدولة الأردنية القدمية .فواقع
احلال �أن دولة القطاع العام ال�شعبوية وال�سلطوية مع ًا ،مل ت�ستطع �أن تن�شئ لها
حزب ًا �سيا�سي ًا �سوى الأجهزة الأمنية .ولقد ف�شلت ،يف ال�سبعينيات ،حماول ُة ال�شهيد
أ�سي�س حزب مدين للدولة الأردن��ي��ة حتت ا�سم "االحتاد الوطني
و�صفي التل ،ت� َ
الأردين" ،وف�شلت ،يف الت�سعينيات ،حماولة ت�أ�سي�س حزب كذاك حتت ا�سم "الوطني
الد�ستوري" يجمع الأحزاب الو�سطية كلها .وبالنتيجة ،ظلت الأجهزة الأمنية هي
التي تلعب دور احل��زب ال�سيا�سي للدولة الأردن��ي��ة .ومهما كان ر�أينا يف الأجهزة
الأمنية ،ف�إن من املتعذر تفكيك الدولة الأردنية ،من دون تفكيك حزبها الفعلي.
وهكذا ميكن فهم �سر اجلراءة اال�ستثنائية التي �أظهرها د.الزعبي يف احلديث عن
خطة تفكيك الأجهزة الأمنية.
هل يت�أ�سف الدميقراطيون واملواطنون الذين ت���أذوا من االعتقاالت والتعذيب
والف�صل من العمل واالعتداء بال�ضرب واملنع من تويل املنا�صب� ...إلخ ،على الأجهزة
الأمنية؟ ال .ولكن بالطبع ،الأم��ر يتعلق باحلر�ص على الدولة الأردن��ي��ة وكيانها
وهويتها ..مثلما �إن من ال�ضرورة الت�سا�ؤل :كيف �أ�صبح مد َّل ُلو النظام ال�سيا�سي
الأردين ووزرا�ؤه من رجال الأعمال ..على هذا القدر من اجلر�أة؟
على كل حال ،يكفي اجلم ُع بني النقاط ال�سابقة الثالث ،للتو�صل �إىل ا�ستنتاج
رئي�س وا�ضح� :إن الليربالية اجلديدة امل�سيطرة الآن على القرار احلكومي ،تهدف
�إىل دميقراطية على الأمنوذج العراقي يف زمن االحتالل الأمريكي :تفكيك الدولة
مف�صلة لإحداث انقالب �سيا�سي.
القدمية و�أجهزتها ،وانتخابات ّ

البديـل

نظمت "اجلمعية الأردنية ملناه�ضة العوملة الر�أ�سمالية" ،يف الفرتة � 22 - 20أيار
" ،2005املنتدى االجتماعي الأردين" .وقد حتدث يف جل�ساته �أكرث من  30متحدث ًا
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من �شتى االجتاهات وامل�شارب ،و�أث��اروا ق�ضايا وح��وارات جدية مو�صولة ا�شرتك
فيها -تباع ًا -حوايل  400م�شارك ميثلون مواقع ومدار�س و�أجيا ًال .وقد انتهت هذه
احلوارات �إىل ما ي�شبه الإجماع على وثيقة فكرية � -سيا�سية بعنوان "الدميقراطية
كم�شروع اجتماعي" هي� ،أي�ض ًا ،عنوان مبادرة وطنية تقوم على الأ�س�س التالية:
� -1إن الدميقراطية هي �آلية التخاذ القرار الوطني .ولذلك ،فهي م�ستحيلة يف
ظل التبعية للخارج �أو يف ظل االحتالل �أو القيود التي تفر�ضها العوملة على البالد.
وهي �-أي الدميقراطية -بال معنى ،من دون متكني جميع الفئات االجتماعية من
امل�شاركة املنظمة احلرة يف �صنع القرار.
� -2إن االنتقال �إىل الدميقراطية لي�س عملية معزولة عن (�أ) التنمية املتمحورة
على ال��ذات الوطنية ،واملنفتحة على عالقات خارجية مت�سعة وم��دارة مل�صلحة
الداخل (ولي�س العك�س)( .ب) العدالة االجتماعية ،باملعنى املحدد ب�إن�شاء �آليات
�إعادة توزيع الرثوة.
� -3إن الدميقراطية عملية وطنية ال تنف�صل عن ال�سيادة ،وحتدث يف �سياق
ال��دول��ة الوطنية ،ودوره���ا االقت�صادي – االجتماعي .ويف ظ��روف الأردن كبلد
�ضعيف النمو ،ف�إنه ال غنى عن حمورية القطاع العام يف التنمية� ،سواء يف الإنتاج
�أو اخلدمات .القطاع العام ،هنا� ،أ�سا�سي من �أجل قيام الدميقراطية.
ويقطع هذا الفهم ،كلي ًا ،مع �أطروحة الليربالية اجلديدة الكمربادورية التي حتاول
ت�سويق م�شروعها لتفكيك الدولة الأردنية ودورها ،وحتويل البالد �إىل "منطقة حرة
مفتوحة" �سيا�سي ًا ودميوغرافي ًا واقت�صادي ًا ،حتت �شعارات "دميقراطية" زائفة.
والقطع مع الليربالية اجلديدة ال يعني القطع مع الليربالية الوطنية التي متثل
مو�ضوعي ًا -القطاع اخلا�ص الوطني ،بل �إن املطلوب هو �إن�شاء جبهة وا�سعة -اجتماعي ًا -لعزل الكمربادور �سيا�سي ًا ،و�إق�صائه من احللبة.
وق��د انتهى املنتدى �إىل وثائق وتو�صيات يف �إط��ار تفعيل التيار الدميقراطي
االجتماعي .وال داعي لال�سرت�سال يف احلديث عنها ،ولكن من ال�ضرورة مالحظة -
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فح�سب� -أن احلوارات ال�ساخنة التي �شهدتها جل�سات املنتدى االجتماعي الأردين ،مل
تكرر الرطانات التقليدية لـ"املعار�ضة" القدمية ،القوموية والإ�سالم ّوية والي�سراوية،
ومل تتعلق مب�سائل �أيديولوجية� ،أو باخليارات والوالءات الإقليمية والدولية ،بل كانت
تعك�س روح ًا جديدة ،وتطرح الأ�سئلة املطروحة ،بالفعل ،على املجتمع الأردين .ورمبا
يكون هذا هو -بالذات -الذي �ش ّد انتباه امل�شاركني ،حما�ضرين وم�شاركني ،و�أطلق
التفاعالت بني اجتاهات و�شخ�صيات متنوعة للغاية ،و�أنتج فع ًال فكري ًا � -سيا�سي ًا
حي ًا.
ومن املهم -هنا -الدفع ببع�ض اال�ستنتاجات اخلا�صة التالية:
� -1إن امل�شروع الوطني الأردين يحتاج ،بالفعل� ،إىل جتديد دميقراطي �شامل،
يقدم ر�ؤية جديدة للتعامل احلي مع املع�ضالت الوطنية ،ويطرح مفهوم ًا جديد ًا و�آلية
جديدة للتفاعل مع "العالقات اخلارجية"  ..وذلك -على حد تعبري �سامر الطويل–
لـ"ملء الفراغ" احلا�صل يف ال�سيا�سة الأردنية بني "املقاطعة"  ..و"الأمركة"!
 -2الإ�صالح ال�سيا�سي يبد�أ ،حتم ًا ،من الد�ستور .والنقطة الأوىل يف جدول
�أعمال هذا الإ�صالح ،هي -يف غاية الب�ساطة والرثاء -تكمن يف ال�شعار "البليغ"
الذي طرحه ليث �شبيالت ،وهو "العودة �إىل د�ستور ."1952
فهذه العودة ال حتتاج �سوى حذف التعديالت التي طر�أت على الد�ستور الأردين
بعد ذلك التاريخ (فهي� ،إذن ،عملية د�ستورية مئة باملئة ،ميكنها �أن ت�شكل نقلة
نوعية يف احلياة ال�سيا�سية الأردنية).
� -3إن حركة املجتمعات املتمثلة يف �صيغ �سيا�سية جديدة -مثل املنتدى االجتماعي
الأردين و�سواه -هي التي ميكنها �أن تتوىل ،اليوم� ،إعادة �إحياء ال�سيا�سة يف بلدنا،
ولي�س ال�صيغ احلزبية التي عفا عليها الزمن.
وهذا ال يعني انعدام احلاجة للأحزاب ..ولكن �إىل �أحزاب جديدة مكونة من
هيئات حية ،ثقافية ونقابية واجتماعية وبيئية وبلدية ،و�شخ�صيات و�شباب وطالب،
ّ
منظمني يف �أطر حملية موقعية� .أي� ،أن هناك حاجة فعلية ،الكت�شاف الو�سيلة لربط
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النا�س بال�سيا�سة ،و�إعادة ال�سيا�سة �إىل احلياة.
 -4تبني ،من خالل انعقاد هذا املنتدى ،ومب�شاركة �ضيوف عرب ،وب�أوراق عمل
ممتازة وعرو�ض مميزة� ،أنه ميكن تنظيم ندوات جادة وف ّعالة من دون احلاجة
�إىل التمويل الأجنبي ،بل من دون متويل كبري ،بل بالتمويل الذاتي امل�ستند �إىل قوة
الإرادة.
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