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املقدمة

بوترية  االأردن،  ي�سهدها  التي  – االجتماعية  االقت�سادية  التحوالت  جمرى  يف 
مت�سارعة، منذ مطلع االألفية، هناك رابحون.. وخا�سرون. 

الرابحون ي�سّكلون اأقليًة �سئيلة ال تتجاوز الـ)2( باملئة من االأردنيني من امل�ساربني 
العقاريني واملاليني ووكالء امل�سالح االأجنبية وكبار الراأ�سماليني النا�سطني يف حقول 
خدمّية وعقارية ومالية ونفطّية. وهذه االأقلية مت�سابكُة اخليوط بني املال والنفوذ، 

وهي ت�سيطر، ب�سورة �سبه كاملة، على القرار.
اخلا�سرون -باملقابل- هم االأكرثية من املوظفني، واملهنيني، واملتقاعدين، و�سغار 
املعونات  من  وامل�ستفيدين  اتفق،  كيفما  واملتعي�سني  واملهّم�سني  واملزارعني،  التجار، 

واالإح�سان.
وهذا الكتاب ي�ساجل �سد الرابحني املوغلني يف تنفيذ برنامج اأنايّن، فّظ ووح�سي، 
ح�ّس  اأّي  دون  من  والدولة،  املجتمع  ح�ساب  على  خيالية  ثــروات  تكويَن  ي�ستهدف 
بامل�سوؤولية االجتماعية اأو الوطنية اأو الثقافية اأو البيئية.. اإلخ. وهو يف �سياق ذلك، 
يعر�س حلكومات الليربالية اجلديدة )2000 – 2005(، ويفّند �سيا�ساتها اخلا�سعة 
لربنامج التحوالت االقت�سادية واالجتماعية الذي تفر�سه قوى الليربالية اجلديدة 
وق هذه ال�سيا�سات كخيار  - الكمربادورية، وينق�س دعاوي هذه القوى االأقّلوية يف �َسَ
لل�سيا�سات  املمكنة  واالآفاق  بالوقوف على املالمح  يهتّم  نهائي، ال منا�س منه، كما 

البديلة. 
يف  �سّجل  الذي  الكمربادور،  �سد  م�ساجلًة  ما،  نحٍو  على  الكتاب،  هذا  وي�سّكل 
ال  الدخل،  ل�سريبة  موؤقت  قانون  لتمرير  حماولة   ،2005 العام  من  االأخرية  االأيام 
اأو م�سمونًا. وقد تكّونت �سد هذا القانون جبهٌة  ميتثل لل�سروط الد�ستورية، �سكاًل 
امل�سمون  من  امل�ستفاد  الدر�س  ولكن  اإ�سقاطه.  من  متّكنت  املعرت�سني،  من  وا�سعة 
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االجتماعي لهذا القانون، واالآلية ال�سيا�سية ل�سدوره و�سقوطه، يبقيان ماثَلني بقوة؛  
�سد  م�ساجلته  الكتاب يف  هذا  يناق�سها  التي  الق�سايا  �سلب  ي�سعاننا يف  اإنهما  بل 
اأقلية الـ)2( باملئة، امل�سيطرة على القرار يف بلدنا؛ كما يف حماورته، يف االآن نف�سه، 
اجتماعي،  وطني  برنامج  اأ�س�س  حتديد  يف  االآن-  –حتى  الفا�سلة  املعار�سة  لقوى 

يوّحد االأغلبية، دفاعًا عن م�ساحلها.
يتجاهل هذا "القانون" الذي يعرّب عن توجهات اجتماعية ا�سرتاتيجية، فر�َس اأّي 
�سرائب على امل�ساربني العقاريني واملاليني ووكالء امل�سالح االأجنبية. وهو ال يقرتب، 
بالطبع، من االأموال ال�سخمة املتحّركة يف �سبكة الف�ساد "ال�سّرية" واأن�سطتها العلنية 
وال�سرافة  التاأمني  قطاعات  يف  الراأ�سمالية  الن�ساطات  مبحاباة  يكتفي  لكنه  معًا. 
البنوك  ن�ساطات  اإزاء  حياديًا  موقفًا  ويّتخذ  والتجارة،  واخلدمات  واالت�ساالت 

واملوؤ�س�سات املالية والنقدية وال�سناعة والفنادق وامل�ست�سفيات والنقل واالإن�ساءات.
باملقابل، يعرتف "القانون"، ذاك، ب�سقوط الق�سم االأكرب من االأردنيني يف وهدة 
الفقر التي ُتخرجهم من دائرة العملية االقت�سادية واالجتماعية، اإذ َت�سامَح القانون 
ي�ساوي -تقريبًا- خط  �سنويًا. وهو ما  التي يقل دخلها عن 8000 دينار  االأُ�سر  مع 
الفقر اجلديد. ولكن، بالطبع، يتم ا�ستنزاف هذه االأُ�َسر عرب ال�سريبة العامة على 
املبيعات، والت�سّخم، وتراُجع م�ستوى اخلدمات العامة، وزيادة اأ�سعار املحروقات.. 

اإلخ.
ومن ثم، يو�ّسع "القانون" –املكتوب من وجهة نظر اأقّلية ال تزيد عن )2( باملئة 
من االأردنيني– دائرَة اخلا�سرين، عن طريق فر�س اأعباء �سريبية قا�سية جدًا على 
واأ�سحاب  باأجر واملهنيني  املوظفني واملتقاعدين -الع�سكريني واملدنيني- والعاملني 
امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة واملزارعني وامل�ستاأجرين ومقرت�سي االإ�سكان. اأي اأنه 

ي�سعى -بب�ساطة- اإىل تدمري الفئات املتو�سطة.
املحّلي  الوكيُل  -قامو�سيًا-  هو  الــذي  الكمربادور،  برنامج  مع  ين�سجم  وهــذا 
فًا، حينما يتعلق االأمُر باحلالة  مل�سالح جتارية اأجنبية. ولكن هذا املعنى يبقى خمفَّ
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حزمة  على  ي�ستمل  اأو�سع،  مبعنى  هنا،  اال�سطالح،  هذا  ُي�ستخَدم  حيث  االأردنية، 
واإدارة  الراأ�سمالية،  العوملة  باآليات  التبعي  لالندماج  ترّوج  التي  االأفكار  من  كاملة 
اإىل  وبالن�سبة  الوطنية.  والثقافة  واالأولويات االجتماعية  االإنتاجية  للقدرات  الظهر 
بلٍد �سغري كاالأردن، فاإن هذا االأمنوذج، يتحول اإىل ا�سرتاتيجية تهمي�س وطني، تقوم 
على ا�ستقدام منح وم�ساعدات هدفها تو�سيع القاعدة االجتماعية للكمربادور، اأْي 
حتويل املزيد من الفعاليات االجتماعية اإىل كمربادوريني، وبّث العقلية الكمربادورية 
دور  واإلــغــاُء  ال�ساملة،  اخل�سخ�سُة  بالطبع،  هو،  الربنامج  واأ�سا�س  املجتمع.  يف 
الدولة االقت�سادي - االجتماعي، وحتويلها اإىل جلنة اإدارية - اأمنية تعمل ل�سالح 
كّل  واملجتمع من  املحلي  االإنتاج  املحليني، وحرمان  ووكالئهم  االأجانب  امل�ستثمرين 

اأ�سكال احلماية ال�سيادية.
ومع ذلك، فاإن الكتاب يرّكز، بالدرجة االأوىل، على ف�سل اخلا�سرين يف تكوين قوة 
اجتماعية - �سيا�سية موؤّطرة قادرة على تغيري �سروط اللعبة غري العادلة. ويهدف، 
ِهم اإىل نقا�س.. نقا�س حول ظروف  ـرِّ اأول ما يهدف، اإىل ا�ستفزاز وعي اخلا�سرين جِلَ
خ�سارة اللعبة واإمكانيات ربحها. ويف مركز هذا النقا�س هناك �سوؤاٌل وحيد رئي�س، 

ُيْطَرح على اخلا�سرين، قبل �سواهم:
هل ميكن تغيري �سروط اللعبة؟





الق�سم الأول

الالدولة.. ا�سرتاتيجية الليربالية اجلديدة يف الأردن





الف�سل الأول

تـاأ�سـيـــ�س
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الالدولة.. استراتيجية الليبرالية اجلديدة في األردن

وال�سبعينيات  ال�ستينيات  طــوال  وجــد،  قد  االأردين  ال�سيا�سي  النظام  كان  اإذا 
"الدولة  ت�سميته  ميكن  ما  نحو  )على  العام  والقطاع  الع�سبية  يف  والثمانينيات، 
اأجل  من  فقط  -لي�س  اإليه  ا�ستند  �سلبًا  داخليًا  جــدارًا  – النا�سرية"(  اخللدونية 
الدولة  حجم  كثرية  اأحيانًا  تتخطى  اإقليمية  بـــاأدوار  للقيام  اأي�سًا  ولكن  البقاء، 
دائمًا  لها  وجدت  والتي  اليوم،  امل�سيطرة  اجلديدة  الليربالية  نخبة  فاإن  االأردنية- 
ال�سامل،  االجتماعي   - االقت�سادي  برناجمها  لتنفيذ  ومروجني  ون�سطاء  اأن�سارًا 
تعمل، وبوترية مت�سارعة، على تفكيك تلك الدولة املو�سوفة �سابقًا، وت�سفية هويتها 
واأ�س�سها نهائيًا، كما اأنها ت�سعى اإىل ت�سفية البنية االأردنية التقليدية، واال�ستعا�سة 
عنها بـ"منطقة حرة"، فيما تنظر اإىل االأردن ب�سفته معربًا اقت�ساديًا خال�سًا، كما 
تنظر اإىل مفهوم "احلكم الذاتي" باعتباره املفهوم االأن�سب لتحقيق اندماج ناجح 

يف ال�سوق الراأ�سمالية العاملية.
 ومنذ العام 1995، بداأت نخبة الليربالية اجلديدة - الكمربادورية بال�سيطرة، 
برباجمها  والتحّكم  احلكومات  ت�سكيل  عرب  االأردنــيــة،  الدولة  على  ف�سيئًا،  �سيئًا 
وتوجهاتها، وذلك من خالل تاآلف بني تيارين، اأحدهما َقِدم من القطاع اخلا�س -

وهو يف املوقع القيادي-، والثاين َقِدم من القطاع العام.

 اخلصخصة الشاملة
 )1996 الكباريتي  الكرمي  عبد  )حكومة  كمربادورية  حكومة  اأول  �سعت  لقد 
متعّجلًة وقبل االأوان، اإىل اإجناز براجمها و�سيا�ساتها نحو حتقيق جملة من التحوالت 
والتغيريات يف البنية الوطنية االأردنية، ان�سجامًا مع متطلبات الليربالية اجلديدة، 

وا�سرتاطات عملية ال�سالم، وفق الربنامج التايل:
اأوًل: توجيه �سربة نهائية لـ"احلر�س القدمي" يف البريوقراطية االأردنية، واإعادة 

هيكلة جهاز الدولة جذريًا مبا يالئم ا�ستحقاقات اخل�سخ�سة والتوطني.
ثانياً: توطيد التفاهم مع ال�سياق االإ�سرائيلي - الفل�سطيني على �سائر االأ�سعدة، 
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اخلاسرون

والتو�سع يف منح اجلن�سية االأردنية الأبناء ال�سفة الغربية وقطاع غزة.
الفل�سطيني فيما يت�سل بدوره  الكمربادور  االإيجابي مع مطالب  التناغم  ثالثاً: 

االقت�سادي وال�سيا�سي يف االأردن.
رابعاً: ت�سفية دور الدولة االقت�سادي - االجتماعي، مفهومًا وحتققًا، باخل�سوع 

الكامل لربنامج �سندوق النقد الدويل.
خام�صاً: فك االرتباط االأردين مع عراق �سدام ح�سني.

اأمام هذا الربنامج ال�سريح، احتدم اجلدل وطنيًا حول اخل�سخ�سة، ب�سفتها 
العقيدة اجلديدة للنخب احلاكمة التي ت�سعى منذ الت�سعينيات من القرن الع�سرين 
اإىل اإحداث حتول بنيوي جذري يف الدولة االأردنية. وقد اتخذ هذا اجلدل عدة اأ�سكال 
اجتماعي  �سراع  حمل  تزال-  -وما  كانت  وفكرية،  و�سيا�سية  اإعالمية  وم�ستويات 

و�سيا�سي يف اأجواء ثقافية ون�سالية معادية للراأ�سمالية، ومن منطلقات خمتلفة.
فباالإ�سافة اإىل القيم الفالحية - البدوية يف االأردن، فاإن البريوقراطية االأردنية 
املتجذرة التي نه�ست بعبء تاأ�سي�س دولة القطاع العام يف ال�ستينيات وال�سبعينيات 
والثمانينيات، اأ�ساعت ثقافة عامة تربط بني قطاعها ذاك وبني الوطنية االأردنية، 
االأردنية  النخبة  �سفوف  يف  والبعثية  ال�سيوعية  الثقافية  املوؤثرات  انت�سار  اإن  كما 
التقليدية، قد لّون معار�سة اخل�سخ�سة واأعطاها اأدواٍت فكرية غنية. وهكذا فقد 
القوى  من  متدّرجًا  طيفًا  �سمت  اخل�سخ�سة،  �سد  وا�سعة  اأردنية  جبهة  ت�سكلت 
اإىل  تفتقر  دائمًا  ظلت  اجلبهة  تلك  اأن  اإال  واحلزبية،  والع�سائرية  البريوقراطية 

العزمية والتما�سك والبديل الوطني.
وقد ا�ستطاعت تلك اجلبهة اأن تعرقل اأو تبطئ برنامج اخل�سخ�سة يف مراحله 
االأوىل، وكان مما �سّهل الهجوم عليه اأنه كان مفرو�سًا من �سندوق النقد الدويل، 
قبل اأن ين�سئ له قواعد اجتماعية حملية؛ اأي قبل اأن ترى فيه نخب اجتماعية جديدة، 

ما يعرّب عن م�ساحلها االقت�سادية واالجتماعية وال�سيا�سية.
واإذا كان اأن�سار اخل�سخ�سة قد جنحوا، يف املح�سلة، بتجاوز العقبات وت�ستيت 
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املعار�سة، فاإن النظرة التقليدية االأردنية العامة ما تزال قوية اجلذور، وهي تنظر 
ب�سفتها  االأردنــيــة  الدولة  اإلغاء  وبني  بينها  ي�ساوي  منظور  من  اخل�سخ�سة  اإىل 
بالع�سائر  )الدولة(  يربطها  الذي  االجتماعي  وللعقد  االأردنية  للوطنية  جت�سيدًا 

)ع�سبيتها االأ�سا�سية(.
ا�ستقر على  الداخلي حول اخل�سخ�سة قد  الت�سعينيات، كان اجلدل  نهاية  ويف 
التعامل معها ب�سفتها "اأداة" جللب املزيد من اال�ستثمارات اأو التقانات احلديثة، 
اأو لتح�سني كفاءة االإدارة والت�سويق واملوؤ�س�سات، وعلى قاعدة االقت�ساد "املختلط" 

القائم على اأ�سا�س ال�سراكة بني القطاع العام والقطاع اخلا�س.
اال�سرتاتيجي"، وهنا ركز خطاب  "ال�سريك  التوجه يف مفهوم  وقد جت�ّسد هذا 
اإال. ولكن ما ح�سل، الحقًا،  اأداة لي�س  اأن�سار اخل�سخ�سة على تقدميها ب�سفتها 
للدولة  ر�سمية  كعقيدة  واحــدة،  وب�سربة  نف�سها،  عن  اأعلنت  اخل�سخ�سة  اأن  هو 
االأردنية، ال جمرد اأداة كما ُرّوج لها �سابقًا. فاجتهت، ويف اإطار برنامج موقوت، نحو 
اإجناز تفكيك �سريع ونهائي للقطاع العام، وللبريوقراطية الوطنية، ولال�ستثمارات 
ال�سركاء  يديرها  التي  ال�سركات  يف  احلكومة  اأ�سهم  بيع  ذلك  يف  مبا  احلكومية، 

اال�سرتاتيجيون، ويف كل ال�سركات االأخرى.
لقد انك�سفت اخل�سخ�سة، اإذن، عن فل�سفة �ساملة ونهائية متثل عقيدة جديدة 
للدولة، وتتجه نحو ا�ستهالك االأموال املتاأتية من بيع املوجودات الوطنية –مبا فيها 
العقارية- لالإثراء وتو�سيع القاعدة االجتماعية للكمربادور، وكذلك توفري العمالة 
املاهرة الرخي�سة، والبنية التحتية، واالأطر القانونية والت�سريعية امل�ستجيبة لن�ساط 

وا�ستثمارات القطاع اخلا�س املحلي واالأجنبي يف اإطار حرية بال �سفاف.

الهجوم على اإلدارة األردنية
بــداأت  للدولة،  جديدة  وعقيدة  فل�سفة  اإىل  ال�ساملة  اخل�سخ�سة  حتــول  ومــع 
�سيا�سة  اإىل  حتولت  اأن  تلبث  مل  �سر�سة،  لهجمات  تتعر�س  االأردنية  البريوقراطية 
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معلنة، ومربجمة، يف عهد اأول حكومة كمربادورية )حكومة الكباريتي 1996(.. فما 
كان �سر هذه الهجمة؟

ت�سّكلت البورجوازية يف االأردن -باالأ�سا�س- ا�سطناعيًا، وذلك من خالل االرتباط 
مع القطاع العام اأو مع راأ�س املال االأجنبي، واأحيانًا مع كليهما. وهي غري متداجمة 
اجتماعيًا و�سيا�سيًا. ف�ساًل عن اإنها مغرتبة ثقافيًا و�سيكولوجيًا عن اأهداف املجتمع 
ذات  اجتماعية  ُبنى  -وهي  الع�سائر  �سّكلت  وباملقابل  وم�ساحله.  وثقافته  املحلي 
بو�ساطة  املنّظم  ح�سورها  عن  عـرّبت  االأردنية،  للدولة  متما�سكة  ع�سبية  اأ�سالة- 
وهكذا،  املحلّيني.  واملجتمع  بالثقافة  �سلًة  واأقــرب  ن�سبيًا،  من�سجمة  بريوقراطية 
�سفوف  يوّحد  قوي  بريوقراطي  اإىل  ودائــم  حقيقي  عوز  حالة  يف  احلكم  كان  فقد 
البريوقراطية، ويوؤّمن دعم الع�سائر، وينّظم بالتايل ع�سبية الدولة، وقد كان ذلك 
ي�سريًا طاملا كان هناك نوع من التوافق املرن بني برنامج احلكم وطبيعته على حمور 

القطاع العام، وبني دوره احليوي.
ولعل م�سكلة احلكم يف االأردن، منذ العام 1989، تكمن يف اأن هذا التوافق املرن 
مل يعد ممكنًا. وقد وقع التناق�س بني الطبيعة التقليدية للحكم، وبني ا�ستحقاقات 
�سندوق  من  واملفرو�س  اجلديدة"  "الليربالية  اإىل  امل�ستند  برناجمه  وا�سرتاطات 
- ينزع  "�سرورة" برنامج  بني  التوفيق  حماولة  العبث  من  وبات  الــدويل..  النقد 

بنيويًا- اإىل اإلغاء القوى التقليدية وتهمي�سها، وبني �سرورة تاأمني دعم هذه القوى 
للحكم وبرناجمه. 

عهد  يف  معروف،  هو  كما  ت�سّكلت،  التي  االأردنــيــة  البريوقراطية  فــاإن  وهكذا، 
منذ  تتعر�س،  بــداأت  الدولة،  لع�سبية  االجتماعي  م  املنظِّ دور  ولعبت  االنــتــداب، 
اأوا�سط الت�سعينيات، لهجمات �سر�سة هدفها ت�سفية هذا الدور الذي ا�سطلعت به، 
تفكيك  نحو  وال�سعي  االأردنية،  التجربة  يف  اأ�سيل  هو  ما  كل  على  الهزمية  وفر�س 
جهاز الدولة، واإغراقه بالف�ساد ال�سامل. واأ�سبح البريوقراطي االأردين، ومنذ اأوائل 
كلها،  الكمربادورية  القوى  وبداأت  للرماية.  ل  املف�سّ الهدف  موقع  يف  الت�سعينيات، 
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يتم�سك  الأنه  البريوقراطي،  ّب جام غ�سبها على  تن�سط يف �سَ وال�سغرية،  الكبرية 
الكمربادوري. ولكن هذا  لت�سهيل معامالت وبرامج وخطط  بالقانون، وال يتجاوزه 
تاأمني  عن  والعاجز  التقليدي،  البريوقراطي  هذا  اأن  بالطبع،  يعلم،  الكمربادوري 
اأواًل،  الأنه،  ووطنيًا،  واأخالقيًا  عليه ح�ساريًا  متفوق  االأحيان،  اأغلب  اأوالده يف  ُقْوت 
ميثل العام الدولتي الد�ستوري والقانوين، �سد اخلا�س الفردي الفو�سوي االنتهازي 
الوطنية  بالقيم  متم�سكًا  يزال  ما  االأعــم،  االأغلب  يف  ثانيًا،  والأنــه،  امل�سوؤول،  وغري 
واالأخالقية الرفيعة للع�سائرية االأ�سيلة. وهذا ما اأك�سب هذه الهجمة طابعًا عدائيًا، 
َدامي، والتي اأدت اإىل حالة  تبلور يف جملة من ال�سيا�سات العجولة وذات الطابع ال�سِّ

من االحتقان االجتماعي انتهت بانفجار �سعبي.
اجلهاز  �سد  الكمربادورية  القوى  لــدن  من  املحمومة  الهجمة  اأن  واحلقيقة 
البريوقراطي، هدفت اإىل تغيري طبيعة الدولة االأردنية، ودورها ووظيفتها التاريخية، 
لتذهب هدرًا ن�ساالُت االأردنيني وجهودهم امل�سنية، طوال القرن املا�سي، لتاأ�سي�س 

وبناء دولتهم، يف اأفق اال�ستقالل وال�سيادة والعروبة.
ومل يكن من قبيل امل�سادفة اأن يتم الهجوم على االإدارة االأردنية يف ذروة �سعود 
االإ�سالح  ق�سية  اأ�سبحت  بحيث  االأردن.  يف  االقت�سادية  والتحوالت  اخل�سخ�سة 
االإداري هي اأم الق�سايا التي ي�ستعجلها الليرباليون الكمربادوريون املحليون لت�سريع 
االقت�سادي،  لالإ�سالح  اأ�سا�سًا  الــدويل،  النقد  �سندوق  ويعتربها  اخل�سخ�سة، 
الدولة. بل لقد مت ت�سويرها  الق�سايا يف  العام وكاأنها ق�سية  الراأي  ويتعامل معها 
على اأنها لّب امل�سكالت االأردنية و�سَبُب االأزمات املزمنة. وواقع االأمر اأن رف�س هذه 
الهجمة ال يعني اأنه لي�س لالإدارة احلالية عيوبها العديدة، فهي -كما هو معروف- 
االأردين  املجتمع  من  ع�سرية  اأقــل  باملقابل،  لي�ست،  ولكنها  ع�سرية،  غري  اإدارة 
واالقت�ساد االأردين والدولة االأردنية. ومن املوؤكد اأن االإدارة االأردنية -على عاّلتها- 
اأكرث عقالنية وحكمة، واأكرث حر�سًا على الثوابت الوطنية، واأكرث تعبريًا عن الدولة 

وامل�سالح الوطنية االأردنية، من �سيا�سات الليربالية اجلديدة.
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وهذا هو بال�سبط �سر الهجمة املعادية امل�ستمرة التي تتعر�س لها االإدارة االأردنية، 
التي �سكلت القوة االأكرث تاأثريًا يف معار�سة ال�سيا�سات احلكومية منذ "وادي عربة" 
وتدمري  والتطبيع  واخل�سخ�سة  التوطني  �سيا�سات  من  عرقلته  ميكن  ما  لعرقلة 

عالقات االأردن العربية.
اإن االإدارة اجلديدة املطلوبة من قوى تيار الليربالية اجلديدة هي االإدارة التي 
يديرها موظفون مرتبطون، نف�سيًا وم�سلحيًا واجتماعيًا، بالكمربادور، ومتحررون 
والتطبيع  اخل�سخ�سة  مع  وحما�سية  �سريحة  باإيجابية  يتعاملوا  لكي  يكفي،  مبا 
والتوطني، وكل الربامج االقت�سادية االأخرى. اإدارة ت�سّفي االإرث التقليدي للدولة، 

املتناغم اأ�سا�سًا مع م�سلحة القوى االجتماعية وال�سعبية االأردنية العري�سة.
اأن  بديهيًا،  تعني،  اجلديدة،  الليربالية  برنامج  يف  واملجتمع  الدولة  م�سائر  اإن 
االقت�ساد  وبناء  الراأ�سمالية،  ال�سوق  يف  االندماج  وعملية  ال�ساملة،  اخل�سخ�سة 
الوطني على اأ�س�س الليربالية ال�ساملة، واالنزالق نحو التوطني ال�سيا�سي للراأ�سمالية 
الفل�سطينية يف ال�ستات.. كل ذلك �سوف يوؤدي اإىل اإق�ساء كتلة ب�سرية كبرية ت�سمل 
التاأثري  وخارج  ال�سوق،  خارج  ودفعها  االأردنية،  الع�سائر  اأبناء  من  الرئي�س  الق�سم 

واالنتفاع من العمليات االقت�سادية.

***
اجلوهرية،  التحوالت  من  جملة  يف  اجلديدة  الليربالية  برنامج  عنا�سر  وتتمثل 
التي ي�سعى هذا الربنامج اإىل ترجمتها من خالل ت�سلله املنهجي اإىل احلكم منذ ما 

يزيد عن عقد من الزمن، وفق الرتتيبات التالية:
اأوًل: اخل�سخ�سة، ب�سفتها مفهومًا �ساماًل، وا�سرتاتيجية نهائية للدولة. فالنخبة 
احلاكمة ال تعمل -ح�سب- على اإلغاء اأي دور للقطاع العام االإنتاجي واخلدمي -مبا 
يف ذلك التعليم وال�سحة والرعاية االجتماعية والثقافية- بل هي ت�سعى اإىل تفكيك 
اآليات وبرامج  الدولة االقت�سادي - االجتماعي تفكيكًا كليًا، وتر�سيخ واإحالل  دور 
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وطني،  اأو  اأخالقي  اأو  اجتماعي  التزام  كل  من  املتحللة  االقت�سادية،  الليربالية 
كاأيديولوجية عامة للدولة واملجتمع.

ثانياً: الكمربادورية، مبا هي خ�سوع ملنطق العوملة الراأ�سمايل. وهنا ُي�سبح كل 
التطور االقت�سادي املرجّو.  اأمام  الوطنية" عقبة  "ال�سيادة  ما هو مرتبط مبفهوم 
فيما تبنت النخبة اجلديدة احلاكمة يف االأردن، ا�سرتاتيجية االندماج باآلية ال�سوق 
الراأ�سمالية العاملية، دون قيود، و�سواًل اإىل حتويل االأردن اإىل "منطقة حرة" ُمتحللة 
من اأي قيد حمائي اأو وطني يعوق حرية راأ�س املال االأجنبي يف التملك )مبا يف ذلك 

االأ�سول الوطنية واالأر�س(، واال�ستثمار يف كل املجاالت.
 – اجلــديــدة  الليربالية  فم�سروع  التوطني.  اأو  الــدميــوغــرايف  االنفتاح  ث��ال��ث��اً: 
الكمربادوري، ي�سطدم مبعوقات البنية الدميوغرافية االأردنية )الثابتة وال�سلبة(، 
امل�سّكلة من ع�سائر متما�سكة، تعي�س خارج اآليات ال�سوق، اإذ يعمل اأبناوؤها يف اأجهزة 
الدولة وموؤ�س�ساتها البريوقراطية واجلي�س. وهي، لذلك، متتلك نفوذًا �سيا�سيًا يعوق 

م�سروع "الليربالية اجلديدة".
وكان النظام االأردين قد اأعاد اإنتاج نف�سه من خالل التحالف مع الع�سائر، قبل 
اأن ي�سعر اأنها اأ�سبحت عبئًا عليه، وعائقًا اأمام م�سروعه اجلديد. وباملقابل اندمج 
فل�سطينيو االأردن، املرتبطون تقليديًا باآلية ال�سوق، والن�سطاء اقت�ساديًا، يف م�سروع 
اأدى اإىل طْرح رموزهم يف االأردن  الليربالية اجلديدة ب�سورة �سل�سة. وهو تناق�س 

م�ساألَة "احلقوق املنقو�سة" واملواَطنة من الدرجة الثانية على ب�ساط البحث.

ال دميقراطية من دون دميقراطيني
حدثًا   ،1996 العام  يف  كمربادورية،  حكومة  اأول  مع  املبا�سر  ال�سدام  يكن  مل 
عابرًا، فقد األقى بظالله بقوة على الدميقراطية االأردنية اله�سة، على مدار ال�سنوات 

الالحقة.
الفعلي  القول بعدم وجود دميقراطية دون دميقراطيني. فالوجود  البدهي  ومن 
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من  بالتاأكيد،  هــو،  الدميقراطية،  بالعقيدة  املوؤمنني  الن�سطاء  من  ملجموعات 
الديناميات االأ�سا�سية لقيام االأنظمة الدميقراطية و�سيانتها. اإال اأن الدميقراطية، 

مع ذلك، لي�ست جمرد عقيدة اأو فكرة اأو نزوع ن�سايل للمثقفني االأحرار.
العك�س  -على  عيانيًا  تتعار�س  الليربالية  اأن  جمددًا،  تثبت،  االأردنية  احلالة  اإن 
مما هو �سائع- مع الدميقراطية، بل ُتظهر اأن االأوىل، يف البلدان املتخّلفة التابعة، 
ت�ستلزم اال�ستبدادية، ب�سفتها الو�سيلة الوحيدة املمكنة حلماية الف�ساد واالنفجارات 
القوى  معار�سة  ملجابهة  وكذلك  االجتماعية،  للفئات  املريع  االإفقار  عن  الناجمة 

االجتماعية التقليدية.
اإن عمليات اإعادة الهيكلة املقرَتحة االآن، تقت�سي ا�سطفاَف ممثلي البريوقراطية 
اجلبهة  يف  والي�سارية،  القومية  واالأحــــزاب  والع�سائر  الــعــام  القطاع  واأنــ�ــســار 
اجلامعات  يف  املتخّرجون  ال�سباب،  االأعمال  رجال  ي�سطّف  بينما  الدميقراطية، 
اال�ستبدادية.  اجلبهة  يف  جــذري،  حتديث  اإىل  والطاحمون  واالأوروبــيــة،  االأمريكية 
قيود،  الدولة دون  �سلطة  توتاليتاريًا �سريحًا ال�ستخدام  ا�ستعدادًا  ُيظهرون  بل هم 

لتحقيق برناجمهم االقت�سادي االجتماعي.
وقد وجدت احلكومات االأردنية املتعاقبة منذ العام 1989، اأن احلياة الد�ستورية 
مع  عليه  املتفق  االقت�سادي  الت�سحيح  برنامج  الإدارة  مالءمة  االأكــرث  االإطــار  هي 
العجز  و�سبط  العامة  املديونية  معاجلة  االأ�سا�سي  وهدفه  الــدويل،  النقد  �سندوق 
يف امليزانية، وهو ما ي�ستلزم، بالطبع، �سيا�سات تق�سفية، واإخ�ساع القرارات املالية 
والنقدية ملراقبة املجل�س النيابي وال�سحافة، والتعامل، يف الوقت نف�سه، مع ممثلي 
الراأي العام واالأحزاب ال�ستيعاب ردود الفعل ال�سعبية اإزاء حقبة طويلة وقا�سية من 

�سد االأحزمة على البطون.
اإال اأن اجتاه الريح تغري يف العام 2001، حني وجدت جمموعات رجال االأعمال 
ر امل�سهد االجتماعي ال�سيا�سي، اأنها حتتاج اإىل �سيا�سات  ال�سباب، واملتجهة اإىل ت�سدُّ
لتكوين  جديدة،  فر�س  تاأمني  اأجل  من  احلكومي  االإنفاق  يف  التو�سع  من  معاك�سة 
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الرثوات من جهة، والتاأ�سي�س لوالدة قواعدها االجتماعية من جهة اأخرى.
املوعد  وتاأجيل  ع�سر،  الثالث  النيابي  املجل�س  حــل  مت   ،2001 حــزيــران  ويف 
االأردنية  الدميقراطية  وُمِنحت  احلكم،  نخبة  من  بقرار  لالنتخابات  الد�ستوري 
اإجازة طويلة، مُتّكن االجتاَه الكمربادوري من اإ�سدار جملة من االإجراءات الالزمة 
لـ"تر�سيد الدميقراطية"، وتاأمني اإ�سدار جملة اأخرى من القوانني املوؤقتة ال�ستكمال 
برامج التحوالت االقت�سادية ب�سال�سة ودون معار�سة ُتذكر، وتر�سيخ قواعد القوى 
االقت�ساد  يف  الر�سمية  اأيديولوجيتها  فر�س  لها  تتيح  حا�سمة،  ب�سورة  الليربالية 
وال�سيا�سة، وتقدمي نف�سها اإىل العامل الراأ�سمايل وقوى العوملة ب�سكل مقبول، يتوافق 

مع االجتاهات املقررة دوليًا، ف�ساًل عن ر�سمها ل�سورة الدولة االأردنية اجلديدة.
ووفق هذه ال�سورة املقيدة للدميقراطية التي تبنتها قوى التحديث الليربايل يف 
االأردن، بق�سد فر�س اأجندتها االقت�سادية يف ظل غياب احلياة ال�سيا�سية الن�سطة، 
اأ�سبح ال�سوؤال املطروح، هو: هل اللعبة الدميقراطية ممكنة خارج منط ثابت، ن�سبيًا، 
واقت�ساديًا  �سيا�سيًا  احلاكمة،  الفئات  خيارات  كانت  واإذا  الوطني؟  االإجماع  من 
فهل  والثقافية،  ال�سيا�سية  وخياراته  جمتمعها  م�سالح  مع  من�سجمة  غري  وثقافيًا، 

ميكن بالفعل التو�سل اإىل اتفاق على قواعد لّلعبة الدميقراطية!؟
باحلد  الدميقراطية،  اللعبة  ا�ستمرار  االأردنية حتديدًا، كيف ميكن  ويف احلالة 
االأدنى من امل�ساركة يف �سنع القرار، وباال�ستقرار االأمني ال�سروري، مع وجود تعار�س 
حاّد حول كل ق�سايا التحديث الوطني الكربى، ابتداًء من التغريب الثقايف، ومرورًا 
باخل�سخ�سة، وانتهاًء باملوقف من ال�سالم مع اإ�سرائيل؟ واإذا ما اأُخذ بعني االعتبار 
ال�سرعية  اخلا�سة،  وم�ساحلها  مواقعها  لتح�سني  احلاكمة  للنخبة  الطبيعي  امليل 
اأنها  مع  اال�ستبداد،  اإىل  م�سطرًة  نف�سها  �ستجد  النخبة  هذه  فاإن  ال�سرعية،  وغري 

تّدعي ال�سعارات الدميقراطية، ب�سبب نزعتها الليربالية يف االقت�ساد.
مترر  كي  ال�سيا�سي،  اال�ستبداد  ملمار�سة  م�سطرة  اإذن،  اجلديدة  الليربالية 
على  تنطوي  ق�سية  ــذه  وه الــ�ــســعــارات،  تــّدعــي  اأنــهــا  مــع  االقــتــ�ــســادي،  م�سروعها 
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مفارقة تاريخية بخ�سو�س تالزم الليربالية مع الدميقراطية يف املرياث ال�سيا�سي 
واالجتماعي الراأ�سمايل، والغربي منه على وجه اخل�سو�س، بيد اأن الوقائع املعا�سرة 
ال ت�سري اإىل اأية �سمانة من اأي نوع، توؤكد اأن نزوع النخبة امل�سيطرة اإىل الليربالية 
مناذج  ثالثة  وثمة  ال�سيا�سية.  الليربالية  نحو  نزوع  مع  حتمًا  يرتافق  االقت�سادية، 

واقعية يجدر ذكرها يف هذا ال�سياق، توؤكد ذلك:
االقت�سادية  الليربالية  بني  موؤقت-  -رمبا  بنجاح  قرنت  التي  ال�سني  حالة   -1
والتوتاليتارية ال�سيوعية يف اأمنوذج فريد تتاأ�س�س قوته حول م�سروع وطني متمركز 
و�سيا�سية  اقت�سادية  و�سائَل  ت�ستخدم  براغماتية  روؤيــة  من  انطالقًا  ذاتــه،  على 

متناق�سة لتحقيق التقدم ال�سيني.
فالتوتاليتارية هنا، خطٌّ دفاعي يوؤّمن النموَّ الراأ�سمايل الوطني با�ستقالل ن�سبي 
عن املدخالت االإمربيالية، يف حني ف�سلت رو�سيا والبلدان اال�سرتاكية ال�سابقة، التي 

حتولت اإىل الليربالية ال�سيا�سية، يف النجاة من حالة التبعية والتاأخر.
2- االأمنوذج اخلليجي الذي اأتاح الريع النفطي له، قرانًا مت�ساًل بني الليربالية 
االقت�سادية واال�ستبدادية التقليدية، ومبا اأن هذا االأمنوذج التابع ال يت�سمن م�سروعًا 
وطنيًا م�ستقاًل، فاال�ستبدادية التقليدية تعمل هنا، ب�سورة معاك�سة، اأي اأنها ت�سمن 

التبعيَة والتاأخر.
3- يف حني اأن االأمنوذج امل�سري، يدعو، بالفعل، اإىل التاأمل. فم�سر التي تخّلت 
عن امل�سروع الوطني امل�ستقل، وال تتمتع بريع نفطي، حتتاج اإىل اأمنوذج دميقراطي 
بن�سبة  اقت�سادي  منو  حتقيق  اأجل  من  املحلية  الراأ�سمالية  املوارد  تعبئة  على  قادر 
كافية -على االأقل- لتغطية النمو ال�سكاين، و�سمان حّد اأدنى من ا�ستيعاب العاطلني، 

والتخفيف من حدة الفقر.
املحلية،  لال�ستثمارات  الدميقراطية  التعبئة  غياب  ظل  يف  املقرتحة،  واحللول 
الت�سهيالت  تقدمي  خالل  من  واالأجنبية  العربية  اال�ستثمارات  ا�ستقدام  على  ترّكز 
الكمربادورية واالأيدي الرخي�سة. وهي حلول فا�سلة، بدليل تفاقم هجرة امل�سريني، 
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وتعميق ظاهرة الفقر.
يدانيه  ال  بالطبع،  ولكنه  امل�سري،  االأمنـــوذج  من  االأردين  االأمنـــوذج  ويقرتب 
االأ�سئلة  تواجه  ال  امل�سرية  الدولة  اأن  اإىل  باالإ�سافة  واالإمكانات،  من حيث احلجم 

التاأ�سي�سية التي تواجهها الدولة االأردنية.
ومن هنا، فاإن برنامج التحول االقت�سادي - االجتماعي لليربالية اجلديدة، بداأ 
اآخر  اإ�سعار  اإىل  ال�سيا�سة يف الدولة االأردنية  اأعمال كان بنده االأول تعطيل  بجدول 
حل�ساب فر�س الليربالية االقت�سادية، وقد قطعت احلكومات االأردنية �سوطًا طوياًل 
يف هذا امل�سمار، فعمدت اإىل حّل الربملان، وانفردت يف اإ�سدار �سل�سلة طويلة جدًا من 
القوانني املوؤقتة، من بينها تعديالت ا�ستبدادية ت�سّيق على حرية االجتماع، وحرية 
ال�سحافة، وحتّرم النقد وامل�ساءلة، مبا يوحي اأن �َسّل احلياة النيابية وال�سيا�سية كان 
�سرطًا ال بّد منه الإجناز التحوالت االقت�سادية واالجتماعية. ولدى عودة الربملان، مت 

تهمي�سه واإق�ساوؤه عن القرار يف كل املجاالت.
اإىل  يطمح  الكمربادورية،   - الليربالية  قوى  من  املطروح  االأردين  االأمنــوذج  اإن 
تعطيل املجتمع ال�سيا�سي الدميقراطي، لكي يت�سنى لهذه القوى اإجناز ما تطمح اإليه 
من وهم االندماج بال�سوق الراأ�سمالية. ولكن جناح هذا االأمنوذج، ال يقّل كارثيًة يف 
نتائجه عن ف�سله. فالدولة االأردنية، املحتاجة بقوة اإىل حت�سيد كل قواها ال�سيا�سية 
واالجتماعية والثقافية من اأجل اال�ستمرار والتقدم يف مواجهة اأ�سئلة تاأ�سي�سية كربى، 
حتكم على نف�سها باالندحار حني تغّيب ال�سيا�سة، وت�ستبعد خياراتها الدميقراطية، 
�سابقة  النماذج  من  اأيٍّ  تقليد  اإمكانيَة  تتوّهم  احلاكمة  نخبها  كانت  اإذا  خ�سو�سًا 

الذكر.
ويت�سح مما �سبق، اأن برنامج التحوالت االقت�سادية واالجتماعية الذي تفر�سه 
حتمًا.  �سيف�سل  االجتماعية،  الهند�سة  اأ�سكال  من  ك�سكٍل  اجلديدة  الليربالية  قوى 
اأولويات التنمية من  والبديل: ت�سغيل االإطار ال�سيا�سي للتفاهمات االجتماعية على 
خالل تفعيل االآلية ال�سيا�سية الد�ستورية الدميقراطية لطريقة ت�سكيل احلكومات، 
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لتعرّب عن م�سالح وتطّلعات االأغلبية ال�سعبية يف الدولة االأردنية.

"منطقة ّحرة"؟!
وتاأتي خطورة الربنامج الكمربادوري من حقيقة اأنه يقدم اإجابات حا�سمة عن 
جملة االأ�سئلة ال�سيا�سية واالجتماعية، فالربنامج ال يعرتف مبفاهيم مثل "ال�سيادة" 
م�ستعد  وهو  اإلخ.  االجتماعية"..  و"الرعاية  العربية"  و"االأمة  الوطني"  و"الكيان 
م�سرية  حكم  الذي  "القدمي"  املفاهيمي  اجلهاز  كل  عن  للتخّلي  م�سبقة،  ب�سورة 

الدولة االأردنية.
اأ�س�سه  ترجمة  الــكــمــربادوري،   – اجلديدة  الليربالية  لربنامج  يت�سنى  وحتى 
وعنا�سره، فقد �سعت قواه من خالل انفرادها بال�سلطة، اإىل جملة من ال�سيا�سات 
االقت�ساد  جمايَل  يف  اجلوهرية  التحوالت  جملة  تثبيت  �ساأنها  من  التي  التنفيذية 

وال�سيا�سة. وكانت على الوجه التايل:
1- االإ�سراع من دون قيد اأو �سرط، يف تنفيذ )اأو التح�سري اإىل تنفيذ( كامل وُحّر 
للخ�سخ�سة ال�ساملة، مبا يف ذلك خ�سخ�سة اخلدمات العامة كال�سحة والتعليم 
واالأمن، وحترير االقت�ساد واالأ�سعار، وت�سعيد فر�س اجلباية ال�سريبية، املبا�سرة 
الت�سهيالت  كل  وتقدمي  االأغنياء،  وتخفي�سها على  الكادحني،  املبا�سرة، على  وغري 
والتنازالت ال�سيادية املطلوبة جلذب اال�ستثمارات االأجنبية، مبا يعني يف املح�سلة، 

حتويل االأردن، برمته، اإىل منطقة حرة مفتوحة.
2- االندماج الكامل وغري امل�سروط بال�سوق الراأ�سمالية الدولية. وطاملا اأن هذا 
االندماج غري ممكن ب�سورة مبا�سرة، فال بد من االندماج بال�سوق "االإ�سرائيلية" 
املندجمة فعليًا بال�سوق الدولية. وهذا يعني اأن العوملة، بالن�سبة للقوى الكمربادورية 
يف االأردن، ت�ساوي "االأ�سرلة". فلي�س االأردن يف و�سع يوؤّهله الأن يكون طرفًا للراأ�سمالية 
العاملية، بل هو طرف ملركز اإقليمي موؤهل اأمريكيًا واأوروبيًا هو "اإ�سرائيل". ويدعو 
اأية  دون  من  البالد،  اأبــواب  فتح  اإىل  احلقيقة،  بهذه  منه  اعــرتافــًا  الــكــمــربادور، 
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باالقت�ساد  �سامل  اندماج  حالة  اإىل  و�سواًل  "االإ�سرائيلي"،  املال  راأ�س  اأمام  قيود، 
العاملية. الراأ�سمالية  بال�سوق  بالتايل،  اندماجه،  "االإ�سرائيلي" لتاأمني 

3- وياأمل الكمربادور حتويَل االأردن اإىل منطقة حرة للراأ�سمال االأجنبي، بحيث 
ترتكز يف االأردن، وعربه، ا�ستثمارات عابرة م�سرتكة اأو مت�ساركة اأو متداخلة، توّفر 
االأيدي  من  لق�سم  الرخي�سة  الوظائف  وتوؤّمن  املحليني،  للم�ستثمرين  الربح  فر�َس 

العاملة.
املعار�سة  حتطيم  احلــال،  بطبيعة  الكمربادوري،  الربنامج  تنفيذ  ويتطلب   -4
"االأمن"  حاالت  اأق�سى  وتاأمني  االأفــواه،  وتكميم  والي�سارية،  والع�سائرية  الوطنية 
و"االن�سباط" يف منطقة حرة مفتوحة، ومتحّللة من ثوابت املا�سي الوطنية، مبا يف 

ذلك ال�سيادة والوالء العربي ودور الدولة االجتماعي.
اأماًل يف  الكمربادوري حتقيقها  الربنامج  يّدعي  التي  املزعومة  االفرتا�سات  اإن 
اخليارات  ب�سفتها  وت�سويقها  فر�سها  اإىل  ي�سعى  التي  اخلا�سة  م�ساريعه  ت�سويغ 

الواقعية الناجحة للدولة االأردنية، تنطلق من االأ�س�س التالية:
العوامل  االقت�سادي، ومبعزل عن  النمو  قوية يف  قفزة  باالإمكان حتقيق  اإن   -1
فاعليتها  تعطيل  ينبغي  معيقات  االأخرية  العوامل  واعتبار  بل  والثقافية،  ال�سيا�سية 

واإزالتها، من اأجل متكني النخبة احلاكمة من حتقيق تلك القفزة املن�سودة.
2- اإن القوى االجتماعية، قا�سرة يف وعيها عن اإدراك متطّلبات النمو االقت�سادي 
التي هي �ساأٌن فني مق�سور على نخبة من "اخلرباء" القادرين على تفعيل الربنامج 
لتنفيذه  الدولة  �سلطُة  ف  ُتَوظَّ بينما  للنمو،  ال�سروري  االجتماعي   - االقت�سادي 

وفر�سه على اأ�س�س �سلطوية واإدارية.
3- اإن �سّلة مالئمة من الت�سهيالت القانونية واالإدارية واالإعفاءات واالإجراءات 

احلكومية، هي كافية، بحد ذاتها، ال�ستقطاب اال�ستثمار املحلي واالأجنبي.
4- اإن اخل�سوع الكمربادوري الكامل للمتطّلبات العوملية، من �ساأنه اأن يوؤدي اإىل 
االندماج يف ال�سوق الراأ�سمالية على اأ�سا�س وهم "التماثل" الذي يغ�ّس النظر عن 

االآثار القا�سية املرتتبة على التبعية.
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و�سطب  والثقافية،  واالجتماعية  ال�سيا�سية  املطالب  اإلــغــاء  باالإمكان  اإن   -5
اأي، باخت�سار، تعطيل ال�سيا�سة بو�ساطة ت�سغيل ق�سم  التاأ�سي�سية الكربى.  االأ�سئلة 
قرو�س  و�سناديق  بامل�ساعدات اخلريية  واإدارة اجلائعني  العمل،  العاطلني عن  من 
�ساذج  اعتقاد  على  تنطوي  �سعبوية  اقت�سادية  فر�سية  وهي  ال�سغرية.  امل�ساريع 
مفاده اأن االإن�سان كائن بيولوجي م�ستعد للتخّلي عن كينونته االجتماعية - ال�سيا�سية 
- الثقافية، لقاء توفري احلد االأدنى من �سروط العي�س. وهذه هي العقيدة االأ�سا�سية 

ال�سلبة لالأنظمة التوتاليتارية.
اإن الكمربادورية االأردنية يف ماآلها "ال�سعبوي" - التوتاليتاري، تتح�س�س بطبيعة 
احلال، التوترات االجتماعية املمكنة، وت�سعى اإىل جتاوزها بو�سائل اقت�سادية، يف 
م�سروع م�سرتك ماأمول مع الراأ�سمال االأجنبي، من �ساأنه، يف حم�سلته النهائية، اأن 
يوّفر للفئات الكمربادورية م�ساعفَة ثرائها ونفوذها، ويقرتح على االأغلبية ال�سعبية 

عبوديَة العمل الرخي�س، واحتواء الفقر "املدعوم" باالإجراءات اخلريية.
وتك�سف القراءة املتاأنية يف طبيعة برنامج الليربالية اجلديدة يف االأردن، اأنه لي�س 
للدولة يف عقيدة الليرباليني اجلدد اأيُّ دور اقت�سادي - اجتماعي، بل هي مع هذه 
العقيدة �سائرة الأن تكون هيئة �سكرتاريا لالأقلية الراأ�سمالية. وهذا امل�سار هو بال 
ريب م�سار انتحاري، فالدولة االأردنية، يف تاريخيتها، هي دولة حتالف اجتماعي، 
ولن تتحقق اإطالقًا، اأية قفزة تنموية ال تاأخذ هذا التحالَف بعني االعتبار، بل وتنطلق 

منه. 
وال ميكن النظر اإىل ذلك من وجهة نظر اأخالقية اأو �سيكولوجية ح�سب، بل من 
وجهة نظر اقت�سادية فنية اأي�سًا، ذلك اأن اإفقار وتهمي�س الغالبية ال�سعبية يف بلد 
�سغري )وبالتايل ذي �سوق �سغرية( يعني عمليًا خف�س الطلب الكلي، وتديّن القوة 
ال�سرائية املحلية، مبا يعني خ�سارة ال�سوق الوحيدة املمكنة. وهي عملية ُتلقي باأحمالها 
اأخذت تتال�سى حتت وطاأة الركود والت�سّخم،  التي  الو�سطى  القا�سية على الطبقة 
بحيث ال يبقى يف امليدان "اال�ستثماري" �سوى جمموعات �سئيلة من الراأ�سماليني، 
"الدولة"،  اأن يحِمُلوا  معظمهم من الو�سطاء الكمربادوريني، وهوؤالء ال ي�ستطيعون 
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حتى لو اأرادوا.
ويف الراأ�سمالية املتوح�سة، كالتي ي�سعى اإليها ُمريدوها يف االأردن، قد يرتافق منوٌّ 
ت�سيطر  واجلوع، حيث  الفقر  وهدة  متزايدة يف  اجتماعية  فئات  �سقوط  مع  مرتفع 
النمو، خ�سو�سًا  و�سيا�سيًا- على عائدات  قانونيًا  امل�ستثمرين -املحميني  اأقلية من 
مع غياب الدولة عن القيام بدورها االقت�سادي االجتماعي، املتمثل يف اإعادة توزيع 
فاالإفقار  موؤقتة.  حالة  العام،  ال�سياق  يف  يظل  ذلك  اأن  اإال  للرثوة.  كلية  اأو  جزئية 
املتزايد لالأغلبية �سوف يوؤدي حتمًا اإىل هبوط متزايد يف الطلب الكلي على ال�سلع 

واخلدمات، ونكو�س عن اال�ستثمارات ال�سغرية، وتدمري القائم منها.
بيد اأنه من وجهة النظر الكمربادورية التي تنظر اإىل املجتمع املحلي ب�سفته كتلة 
ب�سرية زائدة تعالج �سوؤون معي�ستها اإن�سانيًا وخرييًا، يتم اإهمال العالقة املو�سوعية 
القائمة بني املعطيات الكلية واالأخرى اجلزئية لالقت�ساد الوطني، ل�سالح الرتكيز 

على العالقة التبعية مع الراأ�سمالية العاملية.
اإن الواقع ي�سري اإىل اأن الكمربادور املحلي، يرتبط يف جممل التحوالت االقت�سادية، 
اإنتاجي، فهو يوؤّمن لال�ستثمارات االأجنبية بيئًة  بدور �سيا�سي خدمي، ال ا�ستثماري 
من  �سخية  �سبكة  ظل  يف  و�سيا�سيًا،  قانونيًا  وحممية  مريحة  رخي�سة،  ا�ستثمارية 
-على  املحلية  االإنتاج  م�ستلزمات  �سائر  وتاأمني  والت�سهيالت  ال�سريبية  االإعفاءات 
ح�ساب االقت�ساد الوطني- باأقل من كلفتها احلقيقية. ويوؤّمن لها -يف الوقت نف�سه- 

اأ�سواق الت�سدير، من خالل االتفاقيات الدولية اخلا�سة ذات الثمن ال�سيا�سي.
ويف هذا ال�سياق، ينبغي مالحظة اأن االإفقار املتزايد للمجتمع املحلي، هو نتيجة 
من  جي�سًا  االأجنبية،  لال�ستثمارات  يوؤّمن  اأنــه  طاملا  حــال،  كل  على  فيها  مرغوٌب 
العاطلني باأرخ�س االأجور املمكنة. بل ي�سبح التناف�س على اإفقار املجتمعات املحلية 
يف النهاية، تناف�سًا على امليزة التف�سيلية، ال�ستقدام اال�ستثمارات االأجنبية، املتمثلة 

مب�ستوى االأجور املائل اإىل االنخفا�س اأكرث فاأكرث.
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االدعاءات!
بب�ساطة يف  تف�سريها  االأردنية؟.. ميكن  االقت�سادية  ال�سرورة  تف�سري  ِبَ ميكن 
احلاجة املا�ّسة اإىل ا�ستثمارات جديدة مبا�سرة يف كل احلقول، وخ�سو�سًا تلك التي 

تفر�سها االأولويات التنموية الوطنية.
النمو  النمو االقت�سادي ال�ستيعاب  اإىل زيادة  بالطبع  وتهدف هذه اال�ستثمارات 
ال�سكاين، والتعامل الكفوؤ مع اأعباء املديونية، وزيادة فر�س العمل ومداخيل اخلزينة 
هيكل  بناء  اإىل  تهدف  االأ�سا�س-  -ويف  اأي�سًا  اأنها  اإال  العامة.  اخلدمات  لتح�سني 
من  اأعلى  قدر  حتقيق  على  القادرة  اال�ستثمارات  من  عفويًا  متجان�س  اقت�سادي 

التفاعل االقت�سادي الوطني، وبالتايل التفاعل االإيجابي مع ال�سوق العاملية.
�سوف  االأجنبي-  اأو  -املحلي  اخلا�س  القطاع  اإن  تقول  �سمانة  هناك  هل  ولكن 
ي�ستثمر بالكّم ال�سروري، ويف االجتاهات املطلوبة، لتحقيق االأهداف ال�سابقة؟ اإن 
اأغلبها  الكبرية، يف  االأردنية  اأن اال�ستثمارات  اإىل  ال�سياق- ت�سري  االأرقام -يف هذا 
مهاجرة، وهي تعمل يف امل�ساربات باالأ�سواق املالية العاملية، بحثًا عن الربح ال�سريع 
الطّيار، وهذه هي بالذات عقلية �سّياد الفر�س واالأرباح ال�سريعة، الذي ال يرى نف�سه 
الوطنية،  امل�سوؤوليات  الذاتي لتحّمل  الوطني، ولي�س لديه احلافز  امل�سروع  اإطار  يف 

التي حتّرك غريه من البورجوازيني يف دول العامل االأخرى.
اأما بالن�سبة للراأ�سمال االأجنبي، فهو -ب�سكل غريزي- �سوف يبحث عن الفر�س 
يف  وي�ستثمر  االأ�سهم(،  العقارات،  االت�ساالت،  )قطاع  االأردن  يف  ربحية  االأكــرث 
احلدود واالجتاهات التي يراها منا�سبة، ولكنه لن ي�ستجيب لالأولويات الوطنية التي 

ال تتوافق مع معايريه الربحية.
هنا، يربز الدور االقت�سادي - االجتماعي للدولة، ب�سفته �سرورة تنموية ال غنى 
عنها، فقوة الدولة املالية وال�سيا�سية، هي وحدها املتحررة من معايري الربحية، ومن 
وبالتايل ميكن حت�سيد  ال�سيا�سية،  التطورات  ومن اخلوف من  الراأ�سمايل،  اجلنب 
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وح�سب  القطاعات،  ويف  باالأحجام،  اال�ستثمار،  قيادة  اأو  اال�ستثمار  يف  القوة  هذه 
االأولويات التي تفر�سها ال�سرورة االقت�سادية - االجتماعية الوطنية العامة.

اإن التبا�س عالقة الراأ�سمايل االأردين مع الدولة يك�سف عن جزء كبري من رزايا 
وعيوب برنامج التحوالت االقت�سادية، ويظهر هذا الراأ�سمايل على حقيقته وفهمه 
اال�ستثماَر يف  يريد  فهو، ال  الدولة.  بنية  وموقعه يف  املجتمع  االأ�سا�سية يف  لوظيفته 
الحتياجات  ولي�س  راأ�سماله،  الحتياجات  املالئمتني  والنوعية  بالكمية  اإاّل  االأردن 
االقت�ساد الوطني، ومل جتِد معه نفعًا النداءات العاطفية احلارة، الأنه يفتقر اأ�سا�سًا 
للح�سا�سية الوطنية واالجتماعية، وي�سنف نف�سه خارج امل�سروع الوطني، والأنه اأي�سًا 
ال ي�سكل طبقة متجان�سة �سيا�سيًا ومرتبطة ع�سويًا بتطوير الدولة االأردنية، بحيث 

يبحث بالتايل عن م�ستقبله الدائم يف هذه الدولة، ال يف داخلها.
وال هوية،  اأ�ستات بال جذور  -با�ستثناءات معدودة- جماع  االأردين  املال  فراأ�س 
طّيار، ال من حيث ا�ستثماراته، ولكن من حيث وجوده الفيزيائي: اليوم يف االأردن، 
فعالقة  �سيء،  اأي  قبل  هوية  مع�سلة  عن  يك�سف  وهذا  مدغ�سقر!  يف  ال..  مِلَ  وغدًا 
الراأ�سمال االأردين مع الدولة االأردنية هي عالقة عداء، ال عالقة ا�ستثمار اقت�سادي 
يف البنى التحتية. عالقة يف املطاعم واملقاهي والفنادق واملوالت، ال يف تطوير املرافق 
ال�سياحية. ويف مزارع الت�سدير، ال يف الزراعة نف�سها. ويف الوكاالت التجارية، ال يف 

ال�سناعة. اللهم اإال اإذا كانت هام�سية ا�ستهالكية، حتقق الربح ال�سريع.
واخلال�سة، اأن اخلطة الكمربادورية يف االأردن لي�س لها م�ستقبل. اإذ ال ميكن  يف 
بلد مثل االأردن اال�ستغناء عن الدور االقت�سادي - االجتماعي للدولة، فهذا الدور 
الذي ت�سطلع به الدولة عن طريق القطاع العام والت�سريعات والتاأمينات االجتماعية 
والتعليم.. اإلخ، يعمل ب�سفته عقاًل لالقت�ساد الراأ�سمايل غري العقالين، من خالل 
على  االجتماعية  الفئات  قــدرات  جتديد  وبالتايل  اجتماعيًا،  الــرثوة  توزيع  اإعــادة 
التفاعل مع االقت�ساد الوطني، من خالل تفعيل اال�ستثمارات ال�سغرية واملتو�سطة، 
بدوره  يحفز  ما  وهو  الكلي(،  الطلب  ــادة  )زي للجمهور  ال�سرائية  القدرة  ــادة  وزي
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اال�ستثماراِت املحلية الكبرية واالأجنبية، ويخلق دورًة اقت�سادية قابلة للحياة.
اإن جناحات االقت�ساد الكلي االأردين يف ظل اخلطة املعمول بها حاليًا، اأي يف حالة 
"املت�ساعدة" َتـُحول  اإلغاء دور الدولة، لن تتحقق على االإطالق، فخدمة املديونية 
حياة  يف  النجاحات  تلك  ترجمة  تعوق  التي  املفقودة  احللقة  هي  وهذه  ذلك.  دون 
النا�س وم�ستوى معي�ستهم. وحينما يتم تخ�سي�س حوايل ربع املوازنة العامة خلدمة 
املديونية، اأق�ساطًا وفوائد، فلن يكون مبقدور احلكومة املركزية الوفاء بالتزاماتها 
حيال الدائنني، ولي�س حتريك االقت�ساد اجلزئي. وهو ما ينطبق، اأي�سًا، على برنامج 
اخل�سخ�سة الهادف يف اأحد م�ستوياته الرئي�سة اإىل توفري املال الالزم للوفاء بتلك 

االلتزامات، عن طريق �سراء الديون، اأو مبادلة املوجودات الوطنية بها.
باأيديولوجية  ال�سارم  ال�سيا�سي  بااللتزام  تتمثل  اأخرى  ا�ستحقاقات  ذلك  ويتبع 
على  املــبــداأ-  حيث  -مــن  الــدولــة  قــدرة  ي�سّل  الــتــزام  وهــو  ال�ساملة،  اخل�سخ�سة 
مبا�سرة.  جديدة  ا�ستثمارات  متويل  طريق  عن  االجتماعي   - االقت�سادي  التدخل 
واخل�سخ�سة يف االأردن -كما �سلف- لي�ست عملية فنية حتى ميكن اإدراجها �سمن 
معادلة )خ�سخ�سة = تعميم = خ�سخ�سة(، ولكنها يف احلقيقة اأ�سبحت يف عقل 
النخب احلاكمة اجلديدة اأيديولوجيًة تقوم على اإلغاء اأي دور للدولة اقت�ساديًا كان 

اأو اجتماعيًا، وب�سورة نهائية.
وينظر اأن�سار املدر�سة الكمربادورية اإىل "اخل�سخ�سة العقائدية" الراغبة يف 
عملية  الفنية" باعتبارها  "اخل�سخ�سة  نف�سها  هي  اأنها  على  الدولة  دور  ت�سفية 

اإجرائية حمايدة تقت�سيها ال�سرورات على م�ستوى املوؤ�س�سات اأو اإداراتها.

***
اأثبتت التوّجهات التي حكمت م�سرية احلكومات االأردنية منذ ما يزيد عن  لقد 
ال�سوق  بركب  اللحاق  )وطموح  ال�ساملة  اخل�سخ�سة  اأن  لب�س،  اأدنــى  دون  عقد، 
كل  اأ�سبح  بحيث  االأردنية،  للدولة  ر�سمية  عقيدة  اأ�سبحت  العاملية(  الراأ�سمالية 
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تفكري اقت�سادي خارجها ممنوعًا! وهذا يك�سف يف الواقع عن حقيقة ثابتة، وهي اأن 
هذه التحوالت اأ�سبحت ترتبط بعاملني اثنني؛ االأول، يتعلق مبا�سرة بامل�سالح العامة 
للفئات البورجوازية �سد امل�سالح الوطنية وال�سعبية؛ والثاين، اأنها تتفق مع اإمالءات 
ورغبات �سندوق النقد الدويل الذي يتالعب بق�سية الديون االأردنية املرهقة للوطن 

وال�سعب.
وال�سوؤال: هل يت�سق منطق اخل�سخ�سة، مع جوهر ما �سّمي بـ"برنامج التحوالت 

االقت�سادية - االجتماعية"، امل�ستند اإىل فر�سية حتقيق انتعا�س اقت�سادي �سريع؟
ولكن االأهّم قبل كل هذا، هو: مل�سلحة َمن يكون ذلك؟ وهل يكون على ح�ساب 
املالية العامة؟ ثم اأال ميثل ذلك نوعًا من اال�ستثمار الكمربادوري يف وراثة القطاع 
العام )اأموال التخا�سية(، ويف ا�ستخدام �سلطة الدولة يف االقرتا�س مل�سلحة فئات 

بورجوازية، على ح�ساب انحدار جديد حمتم يف م�ستوى معي�سة االأغلبية؟
فقد  الــدويل،  النقد  ب�سندوق  ترتبط  التي  االقت�سادية  للتحوالت  بالن�سبة  اأما 
ترجمتها حكومة املهند�س علي اأبو الراغب )2000 – 2003(، بحيث اأ�سبحت تقوم 

على ما يلي:
تفكيك  اإىل  و�ــســواًل  اخل�سخ�سة،  عمليات  من  تبقى  ملا  الــفــوري  االإجنـــاز   -1
واالإدارات  للوزارات  �سروريًا  تقلي�سًا  بالطبع،  ذلك  وي�سمل  العام.  للقطاع  كامل 

والبريوقراطية احلكومية.
2- ا�ستكمال الهيكل القانوين الذي يوفر هيمنة مطلقة مل�سالح القطاع اخلا�س 

املحلي واالأجنبي.
وتاأهيل  تدريب،  واإعــادة  لتدريب  اخل�سخ�سة  عن  الناجمة  االأمــوال  توجيه   -3

القوى العاملة، لتوفري مهارات العمل الرخي�س للم�ستثمرين املحليني واالأجانب.
4- تعميم التكنولوجيا املعلوماتية )لتطوير البيئة اال�ستثمارية(.

يف  امل�ساركة  نحو  امل�ستثمرين  جلذب  املال  راأ�ــس  من  احلرجة  الكتلة  توفري   -5
م�ساريع حتتية.
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معي�سة  االإنفاق احلكومي على خطط حت�سني  بالتو�سيع اجلزئي يف  ال�سماح   -6
الفقراء، حفاظًا على درجة مقبولة من ال�سْلم االجتماعي.

متويل  حيث  مــن  اخلــا�ــس،  القطاع  خلدمة  التخا�سية  اأمـــوال  ا�ستخدام   -7
ا�ستثماراته، وتوفري التقانة والعمالة الالزمتني لهذه اال�ستثمارات.

واحلقيقة التي تك�سف عقَم التوجهات الليربالية، هي اأن اأموال التخا�سية التي 
اأُلقيت بيد النخبة احلاكمة قد مت تبديدها بالفعل يف غري �سالح املجتمع االأردين، 
اأو يف معاجلة املديونية هام�سيًا، مبا يف ذلك اال�ستثمار  االإنفاق اجلاري،  اإّما على 
لراأ�سمال  الكتلَة احلرجة  االأموال  ت�سكل هذه  اأن  بينما ميكن  اأمريكية،  �سندات  يف 
البنوك،  لدى  الفائ�سة  االأمــوال  اأي�سًا،  حت�سد،  اأن  ت�ستطيع  وطني،  ا�ستثمار  هيئة 
النهاية  يف  ي�سكل  مبا  االجتماعي،  ال�سمان  واأمـــوال  املهنية،  ال�سناديق  واأمـــوال 
وطنية كربى، ح�سب  ا�ستثمارية  م�ساريع  تنفيذ  على  قادرة  راأ�سمالية �سخمة،  قوة 
دميقراطية  اأ�س�س  على  قائمة  خمتلطة،  اإدارة  اإطــار  ويف  وال�سرورات،  االأولويات 

وا�سحة و�سريحة.
حتت  مت�ساعدة  وبوترية  تنفيذها  يجري  التي  املعتمدة،  التحوالت  خطة  اأن  اإال 
املوؤ�س�سات  من  تبقى  ملا  العاجل  البيع  ت�ستلزم  الكمربادورية،  الفئات  اإ�ــســراف 
االقت�سادية العامة، واال�ستخدام احلر الأموال اخل�سخ�سة، واال�ستغناء عن خدمة 
االآالف من الكوادر احلكومية، و�سطب نظام التقاعد واحلقوق التقاعدية، والتو�سع 
لة خلدمة الفئات الكمربادورية. وهذا يف جممله يتطلب  يف ا�ستخدام القوانني املف�سّ
واالنقالب  بل  احلريات،  هام�س  وتقلي�س  والرقابية،  الت�سريعية  املوؤ�س�سات  تغييب 
تطوير  بالطبع، على  اأي�سًا، مع احلفاظ  للدولة  والقانونية  الد�ستورية  االأ�س�س  على 

اأ�سكال "دميقراطية" زائفة.
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هل هناك بديل وطني؟!
مع  ال�سالم  وبرنامج  االقت�سادي  الت�سحيح  برنامج  اأن  التطورات  بّينت  لقد 
يف  عوي�سة  اأزمــة  اإىل  اأّدى  عليهما،  واالإ�سرار  تطبيقهما  واأن  ف�سال،  قد  اإ�سرائيل 
احلياة ال�سيا�سية االأردنية، واأ�سبح وا�سحًا، االآن، اأننا اأمام خيارين، ال ثالث لهما: 

فاإما الدميقراطية، واإما اال�ستبداد.
والواقع اأن نهج احلكم احلايل للنخب ال�سلطوية قد اأفل�س بالكامل، بينما ما تزال 
�سفوفها،  توحيد  وخارجه، عاجزة عن  النظام  داخل  الوطنية، من  املعار�سة  قوى 
وبلورة برناجمها ال�سيا�سي واالقت�سادي، وتوجيه جهودها الإ�سقاط نهج الليربالية 
اجلديدة - الكمربادوري وقواه ال�ساعدة، مما و�سع البالد يف م�سار االأزمة الوطنية 

العامة. 
الدولة  حياة  من  احلا�سمة  املرحلة  هذه  يف  املتاح  الوطني  البديل  هو  ما  ولكن، 
قوى  من  تنازالت  لتقدمي  اال�ستعداد  ابتداًء،  يتطلب  الواقع  يف  البديل  االأردنــيــة؟! 

االإجماع الوطني الذي ال بّد من اأجل ح�سوله حتقيُق ما يلي:
الكمربادورية،   - اجلديدة  الليربالية  قــوى  عــزل  على  االتفاق  �سرورة  اأوًل: 

وت�سفيتها �سيا�سيًا، كمقدمة لت�سفيتها اقت�ساديًا.
مبا  العالقات  هذه  وحتجيم  "اإ�سرائيل"،  مع  العالقات  جممل  مراجعة  ثانياً: 
للتفاهم الوطني الداخلي، وااللتزام  واأ�سا�سًا  يحمي االأمن الوطني، وي�سّكل قاعدًة 

باالإجماع العربي يف ال�سيا�سة اخلارجية.
احلكومات  ت�سكيل  مقدمتها  ويف  و�سيا�سية،  د�ستورية  اإ�سالحات  اإجراء  ثالثاً: 
لالنتخابات  الواحد  ال�سوت  قانون  واإلغاء  امللزمة،  النيابية  امل�ساورات  اأ�سا�س  على 
املدين،  املجتمع  موؤ�س�سات  عن  القيود  ورفــع  العامة،  احلريات  واإطــالق  النيابية، 

والعمل احلزبي والنقابي.
رابعاً: التوافق دميقراطيًا، على برنامج وطني لالإ�سالح االقت�سادي، على قاعدة 
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الت�سويات ال�سيا�سية واالجتماعية.
ال�سيا�سية  الهوية  وكذلك  االأردنية،  الوطنية  القيم  تعزيز  على  التاأكيد  خام�صاً: 
واالجتماعية والتاريخية للدولة االأردنية، مع االأخذ بعني االعتبار امل�سالح االأ�سا�سية 

للمجتمع، وعلى وجه اخل�سو�س للفئات ال�سعبية العري�سة.
اإن االأردن، عمليًا، اأمام خيارين: كمربادوري )يحتكر االقت�ساد وي�سعى الحتكار 
اإدارته(، و�سلفي )يحتكر الثقافة وي�سعى الحتكار اإدارتها(.. واخلياران يت�سامنان 

معًا على منع ال�سيا�سة التي متثل بالن�سبة لالأردنيني عنواَن النه�سة.

***
اإن اأهم ق�سية يف هذا الربنامج الوطني لالإ�سالح االقت�سادي يجب اأن تنطلق من 
التوافق الوطني الدميقراطي على جممل اجتاهاته العامة، وهو ما ال يتطّلب، فقط، 
اإجراء حوارات دميقراطية حوله، ولكن بناء اآلية دميقراطية قانونية ملزمة الإقراره 
وتنفيذه، بحيث ميّثل جميُع امل�ساركني يف �سياغته والتوافق عليه واإعداده، �سراكًة 

مت�سامنة يف التنفيذ، وامل�سوؤولية عن النتائج.
وكون الربنامج وطنيًا، ال يعني اأنه �سوف يقطع العالقة مع اخلارج، ولكنه يعني، 
على وجه التحديد، اإدارة العالقة مع اخلارج مبا ال يتعار�س مع امل�سالح الوطنية، 
االقت�سادية وال�سيا�سية واالجتماعية، وعلى اأن تكون هذه العالقة علنية ووا�سحة، 
الوطني  العامة للربنامج  اأردنيًا من قبل عنا�سر وطنية ملتزمة باالأهداف  وُمدارة 

لالإ�سالح االقت�سادي، ومرتبطة مب�سالح االأغلبية ال�سعبية يف الدولة.
يف  وال�سروع  لالنطالق  االأردنــيــة  الــدولــة  حتتاجه  الــذي  العملي  التاأ�سي�س  اإن 

برناجمها يجب اأن توؤ�س�سه وتوجهه املنطلقات التالية:
من  امللّحة،  واالجتماعية  التنموية  الوطنية  لالحتياجات  اال�ستجابة  �سرورة   -1

البنى التحتية وال�سلع االإنتاجية واخلدمات، وفقًا لالأولويات.
2- ت�سغيل اال�ستثمارات الوطنية القائمة، وحتفيز �سل�سلة اأخرى من اال�ستثمارات 
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قطاعات  بني  اجلديل  الرتابط  اإطــار  يف  وال�سغرية،  املتو�سطة  الرديفة،  الوطنية 
االقت�ساد الوطني وموؤ�س�ساته.

يف  ا�ستثمارية  وفر�س  جمدية  عمل  فر�س  لتوليد  متعا�سدة  اآليات  تاأمني   -3
املحافظات واالأقاليم.

4- تاأمني االآليات والهياكل ذاتية التمويل للتدريب واإعادة التاأهيل والبحث العلمي 
والتن�سيط الثقايف واالجتماعي.

الفر�س  تكييف  مبعنى  اخلارجية،  االقت�سادية  العالقات  على  ال�سيطرة   -5
واالتفاقيات االقت�سادية االإقليمية والدولية، مبا يعزز االقت�ساد الوطني ككل، ويعود 
الفئات  من  وا�سع  وطيٍف  الوطنية،  اال�ستثمارات  من  وا�سعة  �سل�سلة  على  بالفائدة 

االجتماعية.
اإن ت�سغيل هذا الدينامو االقت�سادي - االجتماعي، يتطلب اإذن، م�ساركة اأو�ساط 
ميكن  ال  اأنه  املوؤكد  ومن  متنوعة،  عديدة  وثقافية  و�سيا�سية  واجتماعية  اقت�سادية 
اإال  والنزعات،  واالجتاهات  امل�سالح  متعددة  االأو�ساط  هذه  بني  التناغم  اإحــداث 
بو�ساطة االآلية الدميقراطية املوؤهلة بدورها، الحتواء ال�سراعات ال�سلمية، وحت�سيد 
لبلورة  املالئم  امليداَن  اأي�سًا  مثلما متثل  م�سرتكة،  اأهداف  على  املت�سارعة  الفئات 

االأ�سئلة التاأ�سي�سية الكربى.
التي  احلكومية  والتعديالت  التغيريات  من  ذاك  اأو  ال�سكل  هذا  فاإن  هنا،  ومن 
من  �سبكة  مع  للتعامل  ال�سحيح  املدخل  ت�سكل  ال  با�ستمرار،  االأردن  يف  جتــري 
للدولة،  الوطنية  الهوية  املعّلق حول  ال�سوؤال  ابتداًء من  املعقدة،  الوطنية  امل�سكالت 
الهجرة،  نحو  املحلي  الراأ�سمال  تدفع  التي  املعتادة  امليول  حول  بال�سوؤال  ومــرورًا 

وانتهاًء بال�سوؤال حول امل�سمون االجتماعي - ال�سيا�سي للم�سروع الوطني التنموي.
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سؤال املصير
امل�ستثمرون  بل  االأجنبي،  الراأ�سمال  يوؤ�س�سه  ال  التنموي  الوطني  امل�سروع  اإن 
املحليون. وهوؤالء لي�سوا فقط من فئة كبار املتمّولني -وخ�سو�سًا الكمربادور- واإمنا 
قطاع وا�سع ومعّقد من املّدخرين، واملجتهدين واملن�ّسطني االقت�ساديني، ف�ساًل عن 
�سرائح البورجوازية ال�سغرية. اأي جمهور كبري ن�سبيًا ال بد من دفعه، اإىل االنخراط 
يف م�سروع، فيه من املركزية ما يجعله وطنيًا، وفيه من التنّوع والتدّرج واالختالف، 

ما يجعل اإدارته م�ستحيلة من دون دميقراطية حقيقية.
اإدارة  كانت  اإذا  ما  حــول  بامتياز-  �سيا�سي  �سوؤال  -وهــو  الرئي�س  ال�سوؤال  اإن 
االقت�ساد الوطني القائمة مالئمة اأم ال من وجهة نظر امل�سالح الوطنية وم�سالح 
االإدارة  لهذه  اجتماعية  كل مقاربة  اإن  بل  كليًا،  ُمغيب  �سوؤاٌل  ال�سعبية، هو  االأغلبية 
حتولت  االقت�سادية  ال�سيا�سات  اأن  طاملا  م�سبقًا،  حمــددة  واآلياتها،  ومنطلقاتها 
القادرون  اأخ�سائيون، هم وحدهم  كهنة  اإىل مقد�سات وطقو�س ميار�سها  بالفعل، 
على فّك طال�سمها، ما يدفع جمهرَة املثقفني، بالتايل، اإىل االن�سحاب من احلوار 

الوطني املمنوع -اأي�سًا- بالتابوهات االأخرى التي مت�ّس الوجود والهوية وامل�ستقبل.
مفتوحًا  �سيا�سيًا  �سوؤااًل  واالجتماعي،  االقت�سادي  ال�سوؤال  يبقى  هكذا،  واحلال 
اأمام النخب ال�سيا�سية والثقافية واجلمهور العري�س، من اأجل امل�ساركة اجلماعية 

يف قرار وطني ي�ستنفر كل الطاقات الوطنية، فكرًا وممار�سة.
اإن االأ�سئلة امل�سريية التي تتعّلق بالدولة االأردنية املعا�سرة، تفر�س نف�سها اليوم 
تاأخذ  تاأ�سي�سية  اأ�سئلة  وهي  وطنيًا،  االإجابة عنها  بّد من  وال  كاأولوية على اجلميع، 
يف اعتبارها الثوابَت املرجعية التي انبثقت منها امل�سروعية التاريخية واالجتماعية 

وال�سيا�سية للدولة االأردنية. وتدور هذه االأ�سئلة اأ�سا�سًا حول:
يف  ومــوؤطــرة  ناجزة  وطنية  هوية  دون  من  لدولة  حتقق  فال  ال��دول��ة:  ه��وي��ة   ■
املنق�سم  الوطني  الوعي  �سقاء  واقعي. فهل ميكن اخلروج من حالة  تاريخي  �سياق 
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بني املعيو�س ال�سيا�سي الفعلي واال�ستيهامات القوموية، اإىل حالة الوعي "الدنيوي" 
نهائي"  "وطن  هــو  االأردن  ــاأن  ب امللتب�س  غــري  االعـــرتاف  على  والقائم  املن�سجم 
لالأردنيني، وهذا ال مي�ّس، حتمًا، بالطابع العربي - االإ�سالمي للهوية االأردنية، ولكنه 
يحددها يف �سياق �سيا�سي ال يعود مقبواًل معه العي�س يف وطن معّلق على ا�ستيهامات 
اأيديولوجية من اأي نوع، وال التطاول على الثوابت الوطنية بحّجة اأنها متغريات، اأو 

احلوار حول املتغريات بحجة اأنها ثوابت.

حا�سره،  ويقروؤون  ما�سيه  يكت�سفون  الذين  للأردنيني،  نهائي  وطن  الأردن   ■
ويرنون اإىل م�ستقبله، ب�سفته تكوينًا اجتماعيًا وتاريخيًا واقعيًا، وحقيقًة �سيا�سية. 
هذا هو معنى التاريخية التي من دونها ال معنى لن�ساط املثقف النقدي الذي ال يقبل 
اأن  ينبغي  واالأقدار واملعوقات. ووفق حقيقة كهذه،  اأمام املحرمات  الوقوف م�سلواًل 
كتلتها  ومع  التكوينية،  ع�سبيتها  مع  تن�سجم  التي  الدولة  هو  املاأمول  االأردن  يبقى 

ال�سعبية الوطنية التي انبنى على كاهلها م�سروع هذه الدولة.

■ اأولوية ال�صيا�صة: فالتكوين االأردين، الذي مت االعرتاف بواقعيته للتّو، هو نف�سه 
حقل �سراعات اجتماعية، فهو اإذن، حقل للن�ساط ال�سيا�سي ب�سفته فعاًل اجتماعيًا 
وطنيًا، وهكذا ال يعود االقت�ساد الوطني وغريه من الق�سايا، حقواًل فنية لتجارب 

الكهنة االأخ�سائيني، بل حقول عامة ل�سراع امل�سالح واالإرادات.
اإن للدولة االأردنية اأهدافًا وطنية تتمحور حول زيادة االإنتاجية وعدالة التوزيع يف 
اأطر  واآلياتها دون  ال�سروري مناق�سة �سروطها  تنموية واجتماعية من  اإطار نه�سة 
م�سبقة، �سواء اأكانت ناجمة عن التزامات اإزاء �سندوق النقد الدويل، اأم ناجمة عن 
قناعات اأيديولوجية ُم�سبقة اأم ال. املبداأ االأ�سا�سي اأن اإدارة االقت�ساد الوطني هي، 
بالدرجة االأوىل، عملية �سيا�سية، وهي بالتايل، �ساأن يخ�ّس كل القوى االجتماعية 

الفاعلة يف اتخاذ القرار الوطني ال�سائب.
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اأن ال تطم�س جملًة من احلقائق  التي �سبق ذكرها، يجب  االأ�سئلة امل�سريية  اإن 
تتطّلب عملية حتليلها  املعا�سرة، وهي حقائق  االأردنية  الدولة  املت�سّكلة يف  ال�سلبة 
والتعامل معها، فهمًا وا�سحًا ودقيقًا، الأنه يتوقف عليها تكوين �سورة وا�سحة للوطن 

االأردين املن�سود:
اأوًل: ثمة كمربادور يحمل م�سروعه املتمّثل باالندماج بالراأ�سمالية العاملية، عن 
طريق االندماج باحلالة االإ�سرائيلية الفل�سطينية، ويقوم م�سروعه على حتويل االأردن 

اإىل كانتونات ذاتية، وعلى اأ�سا�س حّل امل�سكلة الفل�سطينية يف االأردن.
ثانياً: ثمة اأي�سًا، باملقابل، القوى ال�سعبية، وم�سروعها هو ال�سيطرة الوطنية على 
مقدرات البالد، ومقاومة االخرتاق ال�سهيوين وم�ساريع التوطني، واملحافظة على 
الكيان االأردين، وعلى ع�سويته الكاملة يف املجموعة العربية، والتحكم يف العالقات 
اخلارجية، على اأ�سا�س امل�سلحة الوطنية والقومية، واحلفاظ على ال�سيادة وم�سالح 

االأغلبية ال�سعبية، ب�سفتها �سروطًا غري قابلة لل�سطب.
والبريوقراطية  التقليدية  البورجوازية  القوى  هناك  القوتني،  هاتني  بني  ثالثاً: 
عن  تعرّب  مبعرثة  وتوّجهات  �سيا�سات  واإمنــا  م�سروع،  لها  لي�س  وهــذه  واملتو�سطة. 
الكمربادور ومع  وترتبط بعالقات مع  انتقائية،  ولذلك، فهي  املبا�سرة.  م�ساحلها 

القوى ال�سعبية على حّد �سواء.
اإن ما تعي�سه البالد اليوم، اإمنا هو الف�سل قبل االأخري من ال�سراع احلتمي بني 
الكمربادوريني والليرباليني اجلدد من جهة، وبني القوى الوطنية ال�سعبية من جهة 
�سي�سنعه  من  وحقيقة  االأردن،  م�ستقبل  �سيحدد  الذي  هو  ال�سراع  وهذا  اأخــرى. 
الدولة  الذين حملوا على عاتقهم م�سروع  الكادحون  ال�سعب  اأبناء  االأيام:  يف قادم 
دور  ت�سفية  اإىل  ي�سعون  الذين  اجلديدة،  ونخبتهم  الكمربادوريون  اأم  الوطنية، 

الدولة وفقًا مل�ساحلهم اخلا�سة؟



الف�سل الثاين
حكومات الليربالية اجلديدة )2000 – 2005(
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بداأ االأردن، التحوَل نحو الدميقراطية يف وقت مبكر بالن�سبة اإىل بلدان عديدة يف 
املنطقة وخارجها، وذلك يف العام 1989. وبالنظر اإىل جتاوب ال�سلطات، اآنذاك، مع 
التحركات ال�سعبية، حدَث نهو�ٌس عام يف احلركة ال�سيا�سية الدميقراطية، وانبج�ست 
اأحالم كبرية خمتزنة اإىل العلن، واأ�سبح للمجل�س النيابي املنتَخب، ذلك العام، دور 
حموري يف احلياة العامة. وبداأت االأحزاب ال�سيا�سية وال�سخ�سيات العامة، تنطلق 
من قمقم االأحكام العرفية، كما بداأت اجلماهري ت�سارك. ومتلَّك املواطن االأردين 

�سعوٌر متفائل باإمكانية التغيري وامل�ساركة يف �سنع ال�سيا�سات.

أفول األيام السعيدة
بعد حوايل 15 عامًا من تلك االأيام ال�سعيدة، تفككت التجربة، وانهارت االأحالم 
والتوقعات، لعدة اأ�سباب، اأهمها االإدراك العام لدى املواطنني االأردنيني بالعجز عن 

امل�ساركة يف �سنع ال�سيا�سات اخلارجية والداخلية. 
ومتثلت املحطة االأوىل يف الرتاجع، يف التوقيع على املعاهدة االأردنية - االإ�سرائيلية، 
العام 1994، على الرغم من املعار�سة ال�سعبية الوا�سعة، بل على الرغم من جتاهل 
اآليات  على  اأردنيون  و�سيا�سيون  مثقفون  اأبداها  التي  العديدة  الفنية  املالحظات 

التفاو�س ون�سو�س االتفاقية، من موقع التوافق مع القرار املركزي.
ثقيلة  �سغوط  وُمور�ست  عربة،  وادي  اتفاقية  وُوّقعت  ذلك،  كل  جتاهل  مت  لقد 
لتحويلها اإىل قانون. ويف جتاهل تام الآراء وم�ساعر اأغلبية االأردنيني، مت االنتقال اإىل 
�سيا�سة "ال�سالم الدافىء" والتطبيع مع اإ�سرائيل، وقمع وطم�س الراأي االآخر الداعي 

اإىل مقاومة التطبيع.
مع  التعاون  �سيا�سة  اإقــرار  مت  1995، حني  العام  فجاءت يف  الثانية  املحطة  اأما 
الوطني  العراقي  النظام  �سد  العراقية"  "املعار�سة  ي�سّمى  كان  وما  االأمريكيني 

الذي كان يحظى بالتاأييد من االأغلبية ال�ساحقة من املواطنني.
ا�ستخدام  على  احلكومة  اإحلــاح  مع   ،1996 العام  يف  الثالثة  املحطة  وجــاءت 
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الو�سائل االإدارية واالأمنية، يف ح�سم النقا�س حول اخل�سخ�سة والدور االقت�سادي 
- االجتماعي للدولة االأردنية، باجتاه فر�س �سيا�سات الليربالية االقت�سادية وحرية 

ال�سوق والتعاون مع االأمريكيني �سد العراق.
وقد واجهت اجلماهري االأردنية، هذه املحاولة، مبظاهرات اآب 1996 حتت �سعار 
البالد،  و�سهدت  باملعار�سني،  ال�سجون  امتالأت  اأخرى،  ومرة  واحلرية".  "اخلبز 
واال�ستخدام  واالعتقاالت،  ال�سحافية،  احلريات  على  التعدي  من  موجة  بعدها، 
الكثيف للمادة )95 عقوبات(، الإ�سكات املعار�سني بتهمة "اإطالة الل�سان"، وعا�ست 
البالد توترات �سيا�سية متتابعة و�سعبة، انتهت بت�سّنم امللك عبداهلل الثاين، �سّدَة 

العر�س.

حكومة الروابدة
هنا، انتع�ست االآمال، مرة اأخرى، باإمكانية اإجناز التحول الدميقراطي ب�سورة  
اإ�سالحات د�ستورية. لكن النخبة ال�سيا�سية التقليدية، عرقلت  جذرية، عن طريق 
هذه االإمكانية، وقررت اإعادة اإنتاج النظام ال�سيا�سي االأردين القدمي �سيا�سيًا، بينما 
 - الليربالية  التغيريات  الإحداث  الكاملة  الفر�سَة  االقت�ساديني،  لليرباليني  اأتاحت 

الكمربادورية التي ف�سلت حكومة الكباريتي يف حتقيقها.
الوطنية  اللحظَة  الــروابــدة،  الـــروؤوف  عبد  االأ�سبق،  الـــوزراء  رئي�س  يــدرك  مل 
التاريخية، وت�سّرف ك�سيا�سي تقليدي، فهو حافظ على برملان الـ 1997 الذي كانت 
قوى املعار�سة قد قاطعته وكان �سعيفًا يف اأدائه ال�سيا�سي انعكا�سًا ل�سعفه التمثيلي. 
الروابدة، حلَّ ذلك الربملان،  كانت الظروف الوطنية - الدميقراطية، تتطلب من 
اإطار خلق  العهد اجلديد، يف  انطالق  تواكب  انتخابات عامة جديدة  اإىل  والدعوة 
م�سوؤولياتهم  اأمام  ال�سيا�سية  املعادلة  اأطــراف  ت�سع  جديد،  �سيا�سي  تفاعل  اآليات 

لالإقدام على م�سروع التجديد الدميقراطي. 
اأواًل"،  "االقت�ساد  �سعار  تبني  جرى  هذه،  ال�سيا�سي  الفراغ  حالة  عن  وتعوي�سًا 
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االقت�سادي،  االأداء  وا�سطراب  �سعف  يف  الباحث  يكت�سفها  مــربرات  لذلك  وكان 
وارتكا�س ن�سب النمو، والبطالة والفقر.. اإلخ.

الليرباليني  قــوة  يف  وا�ــســع  انتعا�س  اإىل  اأواًل"  بـ"االقت�ساد  الــقــول  اأدى  وقــد 
واأولوية  ال�ساملة،  اخل�سخ�سة  يف  يكمن  احلل  اأن  اقرتحوا  الذين  االقت�ساديني 
الراأ�سمال على املجتمع، واإلغاء دور الدولة االقت�سادي - االجتماعي، وحرية ال�سوق، 

واالندماج غري امل�سروط يف العوملة الراأ�سمالية من موقع كمربادوري.

حكومة "أبو الراغب"
العام  الراغب  اأبو  علي  املهند�س  حكومة  جاءت  بالذات،  االأر�سية،  هذه  وعلى 
2000، وقامت بتعطيل الربملان، واإلغاء احلياة ال�سيا�سية، واالنفراد يف اإ�سدار 211 
قانونًا موؤقتًا. وقادت حزمة القوانني الالد�ستورية هذه اإىل اإحداث انقالب اجتماعي 

مل�سلحة رجال االأعمال.
بالرغم من  الراغب،  فاأبو  انق�سامًا بني اجتاهني.  الراغب،  اأبو  وعرفت حكومة 
مرتبطًا  ظل  االقت�سادية،  الليربالية  والنظرية  االأعمال  رجال  مواقع  من  انطالقه 
ببع�س اخليوط املتينة مع القوى التقليدية، يف االإدارة واملجتمع، يف حني اأن االجتاه 
الثاين الذي قاده الوزير با�سم عو�س اهلل، اأراد انتقااًل غري م�سروط اإىل اإطار ليربايل 
االجتماعية  القوى  واإق�ساء  التقليدية،  االإدارة  وتفكيك  كامل،  جديد-كمربادوري 

الوطنية، كليًا، عن التاأثري يف القرار.
امل�سوؤوليَة  وواقعيًا،  د�ستوريًا  يتحّمل،  الــذي  هو  االأردين،  الـــوزراء  رئي�س  لكن 
فقد  ولذلك،  وبراجمها.  واجتاهاتها  حكومته  قــرارات  عن  واالأخالقية  ال�سيا�سية 

حتمل اأبو الراغب، اأكرث من الالزم من املهمات.. ومن النقد.
لقد حتمل اأبو الراغب، م�سوؤولية برنامج "املجموعة االقت�سادية"، بل ونفذ هذا 
الو�سائل  وا�ستخدام  املوؤقتة،  القوانني  اإ�سدار  يف  التو�سع  عرب  بطريقته،  الربنامج 
االإدارية وال�سلطوية. وال يعني ذلك اأن برنامج الليربالية اجلديدة مل يكن يعرّب عن 
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"اأبو الراغب"، لكنه مل يكن برناجمه بالذات. فاأبو الراغب هو �سليل البورجوازية 
م�ساحله  بــدّقــة،  يعك�س،  ال  الكمربادوري"،  "املع�سكر  اإىل  وانتقاله  التقليدية، 
هذه  روؤية  اأو  اليها  ينتمي  التي  االجتماعية  الفئات  اأو م�سالح  روؤيته  اأو  ال�سخ�سية 

الفئات.
اهلل  عو�س  با�سم  الوزير  برنامج  هو  اأ�سا�سياته،  يف  الربنامج،  ذلك  كان  لقد 
عقائدي،  برنامج  وهو  الكمربادورية،  اجلديدة  الليربالية  برنامج  اأي  وجمموعته، 
وياأتي من خارج البنية االجتماعية - ال�سيا�سية القائمة، وهو يهدف اإىل تفكيكها، 
واإعادة تاأ�سي�س القاعدة االجتماعية - ال�سيا�سية للنظام االأردين، معتمدًا على تو�سيع 

الفئات الكمربادورية، وزيادة حجمها االقت�سادي، وتاأثريها ال�سيا�سّي.
واالئتالف  االجتماعية  والرعاية  العام  القطاع  دولــة  من  ــاالأردن  ب االنتقال  اإن 
الوطني للع�سائر يف اإطار م�سروع الدولة الوطنية؛ الدولة ال�سيادية، اإىل دولة القطاع 
يف  واخل�سخ�سة  االأعمال  رجال  وم�سالح  االقت�سادية  املعايري  و�سيادة  اخلا�س، 
العاملة،  "منطقة حرة" لال�ستثمارات واخلرباء واالأيدي  اإطار م�سروع دولة ت�سكل 
اأي ال�سوق املفتوحة حتت االإدارة املحلية.. اإن ذلك االنتقال ميّثل انقالبًا اجتماعيًا 
وكان جناحه  وا�سعًا.  �سوطًا  فيه  يقطع  اأن  الراغب  اأبو  ا�ستطاع  �سيا�سيًا جذريًا،   -
بل  املذعور،  العقائدي  الليربايل  ذلك  يكن  مل  فهو  براغماتيته،  اإىل  م�ستندًا  هذا 
رجل االأعمال العملي الذي يلّح على االإجناز باأي ثمن، م�ستخدمًا الو�سائل االإدارية، 
وال�سغوط، وتغييب الربملان، واإ�سدار القوانني املوؤقتة )من دون اأن يرّف له جفن!( 

تباعًا وبالع�سرات )بلغت 211 قانونًا!!(.
مع  احلميمة  العالقات  من  االنتقال  على  قــادرًا  وكــان  متامًا،  عملي  رجــل  اإنــه 
الرئي�س �سدام ح�سني.. اإىل مثلها مع رئي�س االإدارة املدنية اال�ستعمارية يف العراق 
)بعد االحتالل االأمريكي(، بول برمير.. من دون اأن ي�سعر اأنه "فعل �سيئًا".. ففي 
احلالتني، هّمه التاأكيد على اأنه قادر على اإدامة العالقات االقت�سادية املهمة جدًا.. 

مع العراق!!
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مزيج خطير
اإن هذا املزيج اخلطري، يف حكومات اأبو الراغب، بني الليربالية العقائدية التي 
التي  االإدارية  ال�سلطوية  والنزعة  الرباغماتية  وبني  االقت�سادية..  املجموعة  متّثلها 

مّثلها اأبو الراغب نف�سه؛ اأدى اإىل ما يلي:
1- فو�سى اقت�سادية يف �سوق م�سطربة غري خا�سعة لل�سيطرة يف اأي م�ستوى، 
واالإميان  اخلطة  غياب  عن  ناجم  الت�سور  يف  و�سياع  عدالة،  وبال  تنمية  بال  ومنو 
العقائدي باآليات ال�سوق احلرة، بغ�ّس النظر عن املعطيات االجتماعية - ال�سيا�سية 
املحلية، وموقع االأردن يف اإقليمه، بل وبنية االأردن نف�سه، كدولة غري قابلة لال�ستمرار 

من دون االئتالف الوطني للع�سائر يف دولة �سيادية.
وفق  واإجراءاته  قوانينه  كل  وي�سمم  �سوقًا،  اأ�سبح  بلد  اجتماعية يف  فو�سى   -2
ال�سعبية،  الهيئات  الطرف عن م�سالح  ًا  االأجنبي، غا�سّ املال  راأ�س  م�سالح وكالء 
وامل�سالح  كـــاًل،  ب�سفته  املجتمع  م�سالح  اأي  الــعــامــة،  االجتماعية  وامل�سالح 
اال�سرتاتيجية للدولة يف اإطار اإقليمها. ولن تفلح اأي درا�سة يتم اإجراوؤها، اليوم، يف 
ال�سلطة، والقرار. وهذه  االأردنية، وم�سادر  الفئات االجتماعية  اكت�ساف حمددات 
لي�ست فقط مظهرًا من مظاهر االنتقال االجتماعي - ال�سيا�سي، بل هي واحدة من 

�سروراته. 
تهمي�س  على  م�سمٌم  االأيديولوجي  الليربايل  فالربنامج  �سيا�سية:  فو�سى   -3
اأي نخبة احلكم، املتكونة خالل  "املوالية"،  القوى ال�سيا�سية يف البالد، �سواء تلك 
االأوىل  فالفئة  والهيئات.  االأحــزاب  يف  املعار�سة  تلك  اأو  املا�سية،  الثالثة  العقود 
التكيف  اإعادة  على  بالتايل،  قادرة،  وغري  والتهمي�س،  بالتجاهل  وم�سلولة  ملجومة 
تعد تعرف،  الثانية مل  الفئة  بينما  املمكن ب�سفتها معار�سة،  الوحيد  مع ح�سورها 
و�سط الفو�سى، "كيف" و"اأين" و"متى"؟! وهي، جراء عجزها عن متّثل الربنامج 
املعار�س املمكن -وهو الدفاع عن الدولة الوطنية-، ا�سطفت وراء االأخوان امل�سلمني 
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االإ�سالمية  للحركة  املــزدوج  الطابع  عن  ناجم  فل�سطينوّي   - ثقافوّي  برنامج  يف 
حيث  من  اأو  كالعادة،  الثقافية  امل�سائل  على  تركز  �سلفية  هي  حيث  من  االأردنية، 
فل�سطينوية  مب�سالح  املرتبطة  امل�سائل  على  �سيا�سيًا،  تركز،  فل�سطينوية،  هي 
الت�سهيالت   ،1999- العام  البالد  من  املطرودين  "حما�س" -  قادة  )عودة  معينة 
على اجل�سور، زيادة التمثيل الفل�سطيني يف الهيئات ال�سيا�سية... اإلخ(. اإذن، اأزمة 
�سيا�سية اأ�سيلة تتماوج، كال�سداع، بني "موالني" مل يعد لهم مكان اإال على مقاعد 
املعار�سة، و"معار�سني" مل يعد لهم مع�سكر، �سوى مع�سكر الدولة الوطنية ال�سابقة.. 

التي اأفنوا حياتهم يف معار�ستها!!
4- فو�سى ثقافية – اأخالقية، هي نتيجة حتمية لالأزمة االقت�سادية - االجتماعية 
- ال�سيا�سية. فقد خ�سر املجتمع االأردين هيمنة قيمه القدمية، ومل يجّذر، بعد، قيمًا 
ال�سوارع،  والتعامالت، ويف  ال�سلوك،  جديدة. وبات ذلك ينعك�س فو�سى عارمة يف 
وال�سري، والنظافة العامة، بل ويف جممل النظرة اإىل املدينة كف�ساء جماعي. لقد 
والوظيفة،  الدينار،  على  يتقاتلون  ــراد  االأف هم  وها  اجلماعة،  روح  خ�سارة  متت 

وال�سفقة، وال�سبق يف القيادة املجنونة لل�سيارات.

حكومة الفايز
العدوان  ُبعيد  ا�ستثنائية،  ظروف  يف  النيابية  االنتخابات  جرت   2003 العام  يف 
وكون  بغداد،  احتالل  بال�سدمة جراء  العام  ال�سعور  و�سط  العراق،  على  االأمريكي 
احلكومة االأردنية كانت ع�سوًا )غري معَلن( يف التحالف �سد احلليف اال�سرتاتيجي 
لالأردن. وقد مت ت�سميم الدوائر االنتخابية، يف ظل قانون ال�سوت الواحد، بحيث 

تكون النتيجة برملانًا �سعيفًا غري م�سيَّ�س، عاجزًا عن التاأثري يف القرار.
 )2003 �ستاء  )ت�سكلت  جديدة  حكومة  اإىل  حاجة  هناك  اأن  عندئٍذ  وات�سح 
القوى  ات�ساالت مع  اإجراء  توليفًا بني رئي�س وزراء مقبول �سعبيًا وقادر على  تكون 
االجتماعية وال�سعبية، وبني املجموعة الكمربادورية امل�سممة على امل�سي مب�سروعها 
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االقت�سادي املناوىء للمجتمع والفئات ال�سعبية، حتى النهاية. 
هذه التوليفة مل تت�سح يف البداية للراأي العام. وقد اأدت الن�ساطات االجتماعية 
ال�سيا�سية  القوى  مع  العديدة  ولقاءاته  الفايز،  في�سل  الـــوزراء  لرئي�س  الكثيفة 
واملثقفني والوجهاء... اإلخ، حتت �سعار جّذاب هو "اإجناز التنمية ال�سيا�سية"، اإىل 

اإحياء االآمال ال�سعبية با�ستعادة امل�سروع الدميقراطي االأردين، مرة اأخرى.
مة  الرئي�س هي حملة عالقات عامة م�سمَّ ن�ساطات  اأن  تبني  ما  �سرعان  اأنه  اإال 
انتهت اإىل ال �سيء، باالإعالن، ر�سميًا، اأن مهمة احلكومة، يف ت�سكيلها الثاين )�ستاء 

2004( مل تعد "التنمية ال�سيا�سية"، واإمنا "التنمية االإدارية".
وقد اأدى ذلك اإىل االإ�سرار بهيبة حكومة الفايز و�سدقيتها، بينما تبني اأن التيار 
الكمربادوري، يف هذه احلكومة، كان قويًا جدًا، ووا�سل، من دون ح�سابات اجتماعية 
اأو �سيا�سية، م�سروَعُه لالندماج التبعي يف العوملة الراأ�سمالية يف �سوء مبداأ اأولوية 

االأعمال ورجال االأعمال.
واإىل جانب هذا التيار الكمربادوري، برز تيار اأمني يقوده وزير الداخلية، املهند�س 
�سمري احلبا�سنة. وبداأ يخو�س معركًة لي�س لها اأ�س�س حملية، �سد النقابات املهنية 
العراقية،  للمقاومة  املوؤيدة  وال�سخ�سيات  اإ�سرائيل،  مع  للتطبيع  امل�سادة  والقوى 

وا�ستخدام القوة واملادة )195 عقوبات(، لتدجني املعار�سة ومنعها من التعبري.
وقد ت�ساوقت هذه احلملة، كما هو معروف، مع التطورات على ال�ساحة الفل�سطينية 
نحو اإحياء ن�سخة �سارونية من �سفقة اأو�سلو، ما اقت�سى التالوؤم مع تلك التطورات، 
نف�سه،  الوقت  ويف  للتطبيع،  امل�سادة  التعبريات  ومنع  االإ�سالميني،  على  بالهجوم 

اإعادة ت�سخني العالقات االأردنية - االإ�سرائيلية.
وعلى الرغم من قرار قاطع للربملان االأردين، وعلى ال�سّد من امل�ساعر ال�سعبية، 
ر م�سالح االأردن من االنتخابات التي اأجراها املحتلون االأمريكيون يف العراق،  وت�سرُّ
نطاق  على  االنتخابات،  لهذه  واالإعالمي  واللوج�ستي  ال�سيا�سي  الدعم  جرى  فقد 

وا�سع.
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لكن، حاولت حكومة في�سل الفايز، اأن تتفاهم، من خالل م�ساومات فردية، مع 
اأع�ساء املجل�س النيابي، مثاًل، لتمرير موازنة 2004.

مفارقات امليزانية
اأن املوازنة العامة ل�سنة 2004 �سوف تفوز بثقة املجل�س النيابي..  وكان معروفًا 
فاجتاهات الت�سويت الربملانية حمكومة مبعطيات واعتبارات من ال�سعب جتاوزها 

حتى اإ�سعار اآخر.
غري اأن ذلك �سيء، وعدم االإ�سغاء العميق للخطاب النيابي يف ال�ساأن االقت�سادي 
- االجتماعي �سيء اآخر. فهذا اخلطاب كان اأكرث من اأن يو�سف باالنتقادي.. لقد 

جاء خطابًا رف�سويًا لل�سيا�سة االقت�سادية - االجتماعية الر�سمية.
هذا، مع املوافقة الكاملة على املالحظة القائلة اإنه لو كانت اجلل�سات �سرية اأو 
غري مغطاة اإعالميًا، لكان باالإمكان اخت�سار الكثري من املداخالت ال�ساخنة. غري 
اخلطاب  اإن  اأي�سًا:  مالحظته  املفيد  من  كان  رمبا  اآخــر،  وجهًا  الظاهرة  لهذه  اأن 
بالتايل،  العام. وهو يهدف،  الراأي  العلني يعك�س -ويجيب عن- تطلعات  الربملاين 
النيابية  للمداخالت  االإ�سغاء  اأن  النهاية،  يف  ذلك،  ومــوؤّدى  ال�سعبية.  ح�سد  اإىل 

ال�ساخنة ميّثل اإ�سغاء ل�سياغات "مهذبة" للخطاب املهيمن �سعبيًا.
اال�ستنتاج املنطقي، اإذن، هو اأن احلكومة التي و�سعت املوافقة النيابية على املوازنة 
العامة ل�سنة 2004، يف جيبها، كان عليها اأن تقلق بالفعل، الأن ال�سعب االأردين لي�س 
را�سيًا باملرة. الأن اأحدًا -با�ستثناء االأقلية امل�ستفيدة-مل يعد يثق مبديري االقت�ساد 
الوطني و�سيا�ساتهم "الت�سحيحية". فاخلم�س ع�سرة �سنة التي مّرت من التجربة، 
كانت اأكرث من كافية للتيقن باأن االأمور ت�سري يف االجتاه اخلاطىء. واأ�سبح التعلل 
التخطيط  انعدام  فقط،  يعك�س،  اأنه  بدا  اإذ  مماًل.  واالإقليمية،  الدولية  باالأحداث 
املــوؤثــرات  ــام  اأم وتعمقه،  الكامل،  االنك�ساف  وا�ستمرار  الوطني،  اال�سرتاتيجي 

اخلارجية.
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وال  االأردين،  املواطن  يراها  التي  االأ�سا�سية  الفجوات  تلخي�س  هنا،  وميكن، 
يفهمها، وما تزال تغّربه، كليًا، عن ال�سيا�سات الر�سمية:

لكن  والدولية؛  االإقليمية  الق�سايا  كل  يف  االأمريكيني  وراء  �سيا�سيًا،  ال�سري،   -1
هوؤالء ال ياأخذون م�ساكل االأردن االقت�سادية - االجتماعية املتنامية، ماأخَذ اجلّد، 
وال يقدمون له، اقت�ساديًا، ما يوازي ما يقدمه لهم �سيا�سيًا. وهذا ما يجعل املواطن 
االأردين يعاين من �سربتني يف الراأ�س. فال ال�سيا�سة الر�سمية تعرّب عن روؤاه وم�ساعره، 

وال هي ت�سمن له م�ساحله.
-وهي  املواطنون  يقدمها  التي  املعي�سية  الت�سحيات  بني  احل�سية  املقارنة   -2
ت�سحيات متفاقمة وال يظهر اأنها �ستنتهي يف اأفق منظور- وبني منط احلياة املرتف 
لالأقلية البورجوازية واملتنفذة. وقد تك�سف هذه املقارنُة الفجوَة غري املفهومة بني 
حت�سن االقت�ساد الكلي -الذي تذهب مداخيله لالأقلية- وتراجع االقت�ساد اجلزئي، 

حيث يدفع الفقراُء الثمَن.
3- املقارنة بني قدرة احلكومات على اقتطاع خم�س�سات املوازنة العامة القليلة 
املوجهة لدعم ال�سلع واخلدمات االأ�سا�سية، وبني عجزها عن �سبط التبذير احلكومي 

وغري ال�سروري و�سيا�سي الطابع يف نفقات البريوقراطية واملتنفذين.
4- الغمو�س الذي يكتنف م�سروعات اقت�سادية كربى يف قطاعات خمتلفة، ما 

يثري االأ�سئلة وال�سبهات.

***
اأو  اإجراًء فنيًا، هنا  "اخل�سخ�سة" لو كانت  مل يكن من مرّبر لالعرتا�س على 
هناك، يف مرافق القطاع العام االإنتاجية اأو املنجمية اأو اخلدمية. اإال اأن ما حدث 
"اخل�سخ�سة" اأ�سبحت عقيدة �ساملة ر�سمية للدولة... واأن االجتاه  كان يوؤكد اأن 
فيه  يكون  و�سع  اإىل  الو�سول  بات ممكنًا  بحيث  �سيء"،  "كل  العام هو خ�سخ�سة 
ال�سعب االأردين خا�سعًا، مئة باملئة، لـ"حرية" ال�سوق التي ت�سبطها، فقط، م�ساِلُح 
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رجال االأعمال االأجانب ووكالئهم املحليني. واملطلوب من املواطن االأردين، يف �سوء 
وطبابته  و�سكنه  ُقْوته  حت�سيل  يف  املدمرة  القا�سية  ال�سوق  ماكنة  مواجهة  ذلك، 

وتعليم اأبنائه واحل�سول على وظيفة.
–وما تزال- امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة يف ال�سناعة والتجارة  ولقد كابدت 
والزراعة -على وجه اخل�سو�س- من مناف�سة غري عادلة مع الراأ�سمال الكمربادوري 
الكبري. وبالنتيجة، فاإن اال�ستثمارات الفردية )ابتداء من املزارع وامل�سانع، وانتهاء 
ت�سبح  �سوف  االأفــراد...(  واملهند�سني  املحامني  ومكاتب  والدكاكني  بال�سيدليات 
من املا�سي. وها هو الرتكيب االقت�سادي - االجتماعي يف البالد، يتحول، بوترية 
واخلرباء..  املديرين  من  فئة  ومعها  الكمربادورية  االأقلية  اإىل طبقتني:  مت�سارعة، 
واالأغلبية ال�سعبية املفقرة التي تعر�س ب�ساعتها من العمل املاأجور يف ظروف ال�سوق، 
اأو نقابية. و�سيكون يف �سفوف هذه االأقلية -بال�سرورة-  ومن دون حماية حكومية 
باالإمكان  العاطلني هذا، لن يكون  العمل. فمن دون جي�س  العاطلني عن  جي�س من 
االأيدي  من  االآالف  ع�سرات  اأن  عن  عداك  ومطيعة؛  رخي�سة  حملية  عمالة  تقدمي 
والنف�سي،  املهني  التاأهيل  اإعادة  على  احل�سول  -بعد-  باإمكانها  يكون  لن  العاملة 

للح�سول على وظيفة يف املوؤ�س�سات اخلا�سة اجلديدة.
واحلل الوحيد الذي اقرتحته ال�سيا�سة االقت�سادية - االجتماعية الر�سمية، لغاية 
االآن، هو مكافحة الفقر باالإح�سان، اأو بال�سعي اإىل تقدمي العون الإعادة تاأهيل اأق�سام 

من قوة العمل.
كل ذلك مقابل ماذا؟ مقابل ت�سجيع اال�ستثمارات التي ال يوجد حد للت�سهيالت 
هذه  ح�سيلة  اأن  املــعــروف  ومــن  لها.  املقدمة  واجلمركية  وال�سريبية  االإداريــــة 
راأ�سمايل  تراكم  عملية  يف  تدخل  ال  وهي  اخلــارج،  اإىل  �سّخها  يتم  اال�ستثمارات 
الرتاكم  يف  الوطنية  لال�ستثمارات  املعهود  الدور  بالتايل،  لها،  يكون  ولن  داخلي. 

الراأ�سمايل الوطني.
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***
وكان من الوا�سح اأن م�سكلة املديونية العامة، �ستظل معّلقة من دون حّل، و�سوف 
بحيث  للدولة،  العامة  املوازنة  ويزداد عبء خدمتها يف  املطلقة،  باالأرقام  تت�سخم 
تزيد عن �سايف امل�ساعدات اخلارجية. واملح�سلة اأن االأموال اخلارجة �ستكون اأكرب 
من االأموال الداخلة اإىل البلد. و�سيتفاقم هذا الو�سع اعتبارًا من العام 2007، حني 
والفوائد  االأق�ساط  من  املديونية  عبء  ح�سة  وتت�سخم  اجلدولة،  اتفاقات  تنتهي 
يف املوازنة العامة. االأمر الذي �ستتم معاجلته باملزيد من ال�سرائب غري املبا�سرة 
ت�سريع خطى اخل�سخ�سة  وباملزيد من  ال�سعبية،  االأغلبية  املقتَطعة من  واملبا�سرة 
ال�ساملة، بحيث ت�سبح املوازنة العامة للدولة تدور يف اأربعة بنود: الرواتب، خدمة 
مل�سلحة  راأ�سمالية  م�ساريع  البريوقراطية،  لقمة  الرتيف  االإنفاق  متويل  املديونية، 
عمالة  لتاأمني  االإنتاجية،  وزيــادة  التاأهيل  اإعــادة  خطط  ذلك  يف  مبا  امل�ستثمرين، 
-و�سوف  ت�ستهلك  االأخــرية،  وهذه  االأجنبية.  لال�ستثمارات  رخي�سة  باأجور  مدّربة 
ت�ستهلك- عوائد اخل�سخ�سة. وهي التي كان من املنتظر ا�ستخدامها -باالأ�سا�س- 

ملعاجلة املديونية العامة.

شكوك في أداء الفريق االقتصادي
لي�س لدى ال�سيا�سة االقت�سادية - االجتماعية الر�سمية، ما تقدمه، اإذن، لالأغلبية 
ال�سعبية. فهي موؤ�س�سة، اأ�ساًل، على خدمة "اال�ستثمارات" االأجنبية وتابعتها املحلية 
على ح�ساب املجتمع والدولة. وهو ما اأعطى ال�سرعية للخطاب الرف�سوي ال�سعبي 
اإر�ساء  مداخالتهم  يف  اأوجهه  بع�س  عن  النواب  من  العديد  عرّب  والــذي  اإزاءهــا، 
لقواعدهم )مناق�سات املوازنة 2004(؛ يف حني اأن الربملان كّله كان مرّكبًا، �سيا�سيًا، 
االأقلية،  خالل  من  اأ�ساًل،  املقررة،  وهي  احلكومية..  لل�سيا�سات  ثقته  مينح  بحيث 

وعلى ال�سّد من اإرادة ال�سعب االأردين وم�ساحله.
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اأبداها املعّلق االقت�سادي االأردين، فهد  وهنا، جتدر االإ�سارة اإىل ال�سكوك التي 
-ح�سب  والبالغة   ،2003 ل�سنة  احلكومة  اقرتحتها  التي  النمو  ن�سبة  حول  الفانك، 
االدعاء احلكومي- 3 باملئة. يف حني اقرتح الفانك اأن ن�سبة النمو احلقيقية لذلك 

العام، تدور حول ال�سفر!
على  �سغطت  االإقليمية  الظروف  باأن  االأخري  احلكومي  االدعــاء  الفانك،  ويبدد 
اأن االأردن ح�سل، خالل تلك ال�سنة  االقت�ساد االأردين �سنة 2003. فاحلقيقة هي 
والقرو�س،  واملنح  النفطية(  فيها  )مبا  امل�ساعدات  من  مالية  موارد  على  بالذات، 

اأكرث من ال�سنوات ال�سابقة، فاأين هي امل�سكلة اإذن؟
امل�سكلة -ح�سب الفانك- تكمن يف اإدارة االقت�ساد الوطني وتوجهاته، وخ�سو�سًا 
التحول  و"برنامج  اخلا�سة"  االقت�سادية  العقبة  "منطقة  يف  احلا�سل  الهدر 

االقت�سادي واالجتماعي".
وراأي الفانك جدير بالتاأييد؛ فالفايز مل يكن م�سوؤواًل عن هذا االإخفاق.. ولكن 
"الفريق االقت�سادي" يف حكومته، كان هو امل�سوؤول، بالطبع، عن الف�سل االقت�سادي 
املزمن يف البالد.. فهذا الفريق هو نف�سه الذي ر�سم وقرر ونفذ ال�سيا�سة االقت�سادية 
من �سنة 2000، وكان من املوؤ�سف اأن الفايز قد و�سع ثقله ال�سخ�سي وال�سيا�سي وراء 

هذا الفريق واإدارته وتوجهاته االقت�سادية الكارثية.
مل يخ�سع ما ي�سّمى "برنامج التحول االقت�سادي واالجتماعي" الأي متحي�س جّدي، 
ومل يتم عر�سه على الراأي العام اإال من منظور "الت�سويق"! ومل يقرر االأردنيون اإذا 
ما كانوا يريدون )اأو اأنهم بحاجة اإىل( هذا الربنامج، ومل يقرر اخلرباء الوطنيون 
م�سمونه، ومل يناق�سه الربملان، ومل ُت�ساأل فيه االأحزاب وهيئات املجتمع املدين، اأو 
ا�ستهلك  الذي  الغام�س  الربنامج  هذا  فاإن  وبكلمة،  املحافظات!  نا�سطو  -حتى- 
وي�ستهلك مئات املاليني، كان م�سروع رجل واحد هو وزير التخطيط، اآنذاك، با�سم 
عو�س اهلل، والذي كانت وزارته ت�سّكل حكومة داخل احلكومة، بينما �سكلت موازنة 
برناجمه للتحول االقت�سادي واالجتماعي، موازنًة رديفة ملوازنة الدولة! وهذه �سيغة 
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تفكيكية للحكومة، اأهملها النقا�س الربملاين، الذي كان حازمًا يف مناق�سة مو�سوعات 
معكو�سًا،  االأمر  ياأتي  اأن  حريًا  وكان  لالإعالم".  االأعلى  "املجل�س  كمو�سوع  اأخرى، 
مقابل  واالجتماعية،  االقت�سادية  املجاالت  يف  الدولة  ح�سور  تاأكيد  هو  فاملطلوب 

تخفي�س ح�سورها يف املجاالت ال�سيا�سية واالإعالمية والثقافية.
االآن  تت�سمن، يف  القائمة  الر�سمية  ال�سيا�سة  الأن  ما يجري،  لالنتباه  كان مثريًا 
والثقافة. حيث  واالإعالم  ال�سيا�سة  وتاأميم  واملجتمع،  االقت�ساد  نف�سه، خ�سخ�سة 
االإنتاجية  وموؤ�س�ساتها  الدولة  ممتلكات  كل  اإخ�ساع  يتم  بينما  اأنــه،  املالحظ  من 
وخدماتها، ي�سار اإىل اإن�ساء وزارة للتنمية ال�سيا�سية! اأي، باخت�سار، تاأميم احلياة 

ال�سيا�سية االأردنية، واإخ�ساعها اإىل وزارة مركزية!!

***
عندما توا�سل احلكومات، نهَج اخل�سخ�سة ال�ساملة، وتدفيع املواطنني اأكالف 
وم�ستوى  واخلدمات  االأ�سا�سية  ال�سلع  اأ�سعار  يف  منتظمة  زيادات  وتقّر  �سيا�ساتها، 
اأو خلق فر�س  للعاطلني  الوظائف  اأو خلق  النمو  املعي�سة ككل، ثم تخفق يف حتقيق 
ومراجعة  ح�ساب..  هناك  يكون  اأن  بد  ال  عندها،  الو�سطى..  للفئات  ا�ستثمارية 

�ساملة.
وقبل ذلك وبعده، كان يفرت�س اأن تتوقف جهٌة ما اأمام هذا ال�سوؤال: اأية دميقراطية 
هذه التي يتحكم بها وزير واحد بحوايل 20باملئة من املوارد املالية للدولة.. من دون 

ح�سيب اأو رقيب اأو نقا�س؟!

خطة ِسـّرية!!
للخطة  الكامل  الن�س   )2004 اأيلول  اليوم" )27  "العرب  �سحيفة  ن�سرت  حني 
احلكومية ال�سرّية اخلا�سة باإ�سالح القطاع العام، كانت بذلك حتقق �سبقًا �سحافيًا 

مثريًا!
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اأن  البديهي  �سيا�سية. فمن  ذاته، مفارقة  ال�سحايف، يف حد  ال�سبق  و�سّكل هذا 
تكون خطة حكومية الإ�سالح القطاع العام، علنية، ومتاحة على االإنرتنت، ومر�َسلة 
واالخت�سا�س..  الــراأي  واأهل  ال�سابقني  احلكومات  وروؤ�ساء  واالأحــزاب  النواب  اإىل 
وال�سحافة. وهذا اأ�سعف االإميان، فاالأَوىل طرح اخلطة على موؤمتر وطني للحوار، 

اأو حتى "خلوة" يف البحر امليت!!
اإاّل اأن وا�سعي "اخلطة" اأرادوها تعبريًا �سافيًا عن روؤية اأقّلوّية فوقية، تعف عن 
معاف�سة الب�سر "املتخّلفني"، وت�سعى اإىل اأن تفر�س ذاتها بقوة "االإدارة" التي ترمي 

الدولة! تفكيك  يف  الدولة  قوة  ت�ستخدم  اأن  تريد  فهي  تفكيكها.  "اخلطة" اإىل 
والأن اخلطب َجَلٌل، واملراد خطري، حجبت احلكومُة، "اخلطَة" عن الراأي العام، 

واأحاطتها بال�سرية املطلقة، اإىل اأن تتدبر اأمر متريرها وفر�سها.
ملاذا ال�سرية؟

االإجابة عن هذا ال�سوؤال، يدركها قارىء "اخلطة" منذ الوهلة االأوىل، فهي ت�سّكل 
�سدمة مروعة للوعي الد�ستوري وال�سيا�سي واالجتماعي االأردين، ما تطلب، حتمًا، 

التكتم عليها، حتى يرى اهلل اأمرًا كان مفعواًل! 
امل�سروع احلكومي خل�سخ�سة  املت�سائمة حول  التحليالت  "اخلطة" كل  تتجاوز 
التي  فـ"اخلطة"  بكثري.  اأعظم  هو  ما  اإىل  االقت�ساد(،  خ�سخ�سة  )بعد  االإدارة 
واأد  اإىل  ت�سعى  البلد،  الرئي�س" لنه�سة  "املعرقل  العام  القطاع  اعتبار  من  تنطلق 
جهاز الدولة "القدمي"، واخلال�س منه، نهائيًا، كواقع د�ستوري وواقع �سيا�سي وواقع 
اجتماعي، وكجهاز.. وعمليات.. وموظفني! وبعدها، لن يكون االأردن كما كان، بل 
اأو  اأو د�ستوري  "حرة" من كل قيد وطني  الكمربادورية: منطقة  االأقلية  كما تريده 

اجتماعي. 
وتقوم "اخلطة" على ثالثة حماور رئي�سة مت�سابكة معًا:

اإداريــة  خا�سة،  جلــان  اإىل  والـــوزارات  الـــوزراء  جمل�س  �سالحيات  تفوي�س   -1
ومالية، يف اإطار �سامل من الالمركزية.
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بنيته االجتماعية-ال�سيا�سية جذريًا على  وتغيري  تقلي�س اجلهاز احلكومّي،   -2
اأ�سا�س ا�ستبدال "اخلرباء" باملوظفني التقليديني.

3- الرتكيز على "النتائج"، ولي�س على املبادىء واالآليات وال�سرورات االجتماعية 
وال�سيا�سية.

من؟ مل�سلحة  ولكن  "النتائج.."؟ 
املتعلقات  كل  من  �سافية  مهنية  حكومة  اإىل  التو�سل  اإىل  "اخلطة"  وتهدف 
"القدمية" التي ال تخدم مبا�سرًة، م�سالح الكمربادور، واإطالق يده، من دون اأي 

قيد، يف �سياغة البلد على مثاله.
مارك�س،  كارل  و�سفها  كما  البورجوازية،  احلكومة  ب�سورة  امل�سعى  هذا  ويذّكر 
ب�سفتها "جلنة الإدارة م�سالح البورجوازيني" ال غري. لكن هذه ال�سورة النظرية 
النقدية مل تتحقق، اأبدًا، يف اأمنوذج �ساٍف يف اأّي بلد راأ�سمايل. وهنا، فاإن "اخلطة" 
توؤكد باأنه �سوف يتم بناء هذا االأمنوذج النظري -لي�س يف بريطانيا اأو فرن�سا اأو حتى 

الواليات املتحدة- بل.. يف االأردن!
فبداًل عن احلكومة -امل�سوؤولة جماعيًا اأمام الربملان، واملقيدة د�ستوريًا وقانونيًا- 
�ستكون هنالك، بنتيجة "اخلطة"، "جلنة مالية" و"جلنة اإدارية" تتحكمان باملالية 

العامة واالإدارة!
وبداًل من التكوين االجتماعي ال�سيا�سي "التقليدي" للحكومة وجهازها ون�ساطها، 

�سيكون هناك "تكوين منبّت ال�سلة" من "اخلرباء"!
من  فريق  لدينا  �سيكون  الــدولــة-  -ابــن  التقليدي  االأردين  املوظف  من  ــداًل  وب

االأيديولوجيني الليرباليني املعادين للدولة!
انفالت  على  جزئيًا،  "القدمي"  الدولة  جهاز  يفر�سها  التي  القيود  من  وبــداًل 
حاجة  تتفهم  "جريئة"  اإدارة  هــنــاك  �ستكون  والــعــبــاد،  الــبــالد  يف  الــكــمــربادور 
ح�سا�سيته  الدولة  جهاُز  يفقد  وبالنتيجة،  املطلقة".  "احلرية  اإىل  الكمربادوريني 
وكاأنه  النتائج"!!  على  و"يركز  املجتمع،  وم�سالح  الوطنية  ال�سيادة  اإزاء  التقليدية 
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�سركة هّمها حتقيق االأرباح! َفِلَمْن؟

تطوير اإلدارة..!
فجهاز  مو�سوعيًا؛  مطروحة  غري  االأردنية،  االإدارة  تطوير  ق�سية  اأن  املوؤكد  من 
وال�سدقية  االأداء  حيث  من  املنطقة  يف  االأف�سل  وهو  وفعال،  كفوؤ  االأردنية،  الدولة 
والنزاهة. واإىل ذلك، فهو لي�س مت�سخمًا -مثلما ي�ساع-.. واإذا كان "مثقاًل" بعدد 
اأن  ثم  �سيا�سية.   - اجتماعية  �سرورة  فلذلك  املوظفني،  من  هو مطلوب  اأكرب مما 
بني هوؤالء املوظفني، كثافة من اخلربات والكفاءات والقيادات املتحّدرة من الفئات 

ال�سعبّية، واملرتبطة بالدولة، وبالبلد.
اأو �سعف مهني يف هذا  اأو ف�ساد،  اأو هناك،  وقد يكون هناك بطالة مقّنعة هنا 
للكمربادور  بالن�سبة  اإاّل  م�سكلة..  لي�س  -ككل-  العام  القطاع  لكن  ذاك،  اأو  املجال 
لتعظيم  واالإجرائية،  والقانونية  الد�ستورية  القيود  كل  من  "التحرر"  يريد  الذي 
ثرواته ودوره ال�سيا�سي، اإىل اأبعد مدى ممكن، يف �سياق م�سروع توطيد اأركان نخبة 
لـ"ال�سرق  الدولة االأردنية يف هيكل امل�سروع االأمريكي  حاكمة جديدة، تعيد ترتيب 
االأو�سط الكبري"، مبا يف ذلك اإيجاد االأ�س�س الدائمة لالنتقال من "الوطن البديل" 

اإىل "الدولة البديلة".

***
هل �ساق وا�سعو "خطة" اإ�سالح القطاع العام )اأواخر 2004(، ذرعًا بالد�ستور.. 
كانت  "اخلطة"  اأن  اإىل  اأ�سا�سًا  ينتبهوا  مل  اأنهم  اأم  القانونية،  والو�سائل  والقيود 
تتعار�س مع الد�ستور االأردين، ن�سًا وروحًا؟ اإن ال�سالحيات املناطة مبجل�س الوزراء 
والوزراء، يف الد�ستور االأردين، هي تعبري عن الوالية العامة للحكومة، وهي، بالتايل، 
�سالحيات د�ستورية ال ميكن تفوي�سها اأو التخفف منها اأو اإعفاء رئي�س املجل�س اأو 

اأع�سائه من امل�سوؤولية، الفردية واجلماعية، اإزاءها.
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كما اأن احلكومة االأردنية حت�سل على الوالية العامة املوؤقتة مبوجب ثقة جمل�س 
االأمة. فـ"االأمة هي م�سدر ال�سلطات". وهي تفَوّ�س، عرب نوابها واأعيانها، ال�سلطَة 

التنفيذية، اإىل جمل�س وزراء م�سوؤول -جماعيًا- اأمام الربملان.
د�ستوريًا  -املقيدة  �سالحياته  تفوي�س  الــوزراء،  جمل�س  ي�ستطيع  ال  عليه،  وبناء 
ملجل�س  ملكًا  لي�ست  ال�سالحيات  فهذه  كان.  اأيٍّ  اإىل  اأو  فنية  جلان  اإىل  وقانونيًا- 
الوزراء، بل هي ملك لالأمة، التي تفّو�سها -موؤقتًا- للحكومة القائمة احلا�سلة على 

الثقة النيابية.
وال ي�ستطيع من ال ميلك، اأن يجرَيّ �سالحيات اأُعطيت له اأمانًة موقوتة، وخا�سعة 

للح�ساب. 

***
يف  اإدارة"  "جمل�س  لي�ست  واحلكومة  وطني.  كيان  بل  "�سركة"،  لي�ست  الدولة 
د�ستورية  قيود  اإطار  االأمة، يف  قبل  �سيا�سية مفو�سة -موؤقتًا- من  بل هيئة  �سركة، 

وقانونية و�سيا�سية.
ولذلك، لي�ست هناك "نتائج" للن�ساط احلكومي معزولة عن العملية الد�ستورية 

اأو القانون اأو الو�سائل اأو امل�سوؤولية االجتماعية - ال�سيا�سية.
القانونية، حتقيَق  القيوُد  اأو  الد�ستورية -البطيئة بطبيعتها-  العمليُة  ل  ُتعطِّ وقد 
"النتائج" يف الن�ساط احلكومي. ولكن االأولوية، هنا، هي للد�ستور والقانون ولي�س 

لـ"النتائج".. الأن االأمر يتعلق بدولة.. ال �سركة!
ميّكن  ال�سركات(  يف  الربحية  معيار  )مثل  نهائي  وحيد  معيار  يوجد  ال  كذلك، 
من الرتكيز على "نتائج" الن�ساط احلكومي )كما  تقرتح اخلطة(، الأن "النتائج" 
وخدميًا  واجتماعيًا  و�سيا�سيًا  -اقت�ساديًا  االأوجــه  متعددة  فهي  تعيينها،  ميكن  ال 
وثقافيًا- وهي قد ترتاجع يف جمال ا�ستثماري ما بالنظر اإىل اأولوية الثقافة )كما 
اأو اأولوية  اأو اأولوية املجتمع  اإن�ساء كازينو للقمار مثاًل(،  هو احلال بالن�سبة مل�سروع 



64

 

اخلاسرون

ال�سيادة الوطنية.. اإلخ، وبالتايل، ال ميكن، من حيث املبداأ، "الرتكيز على النتائج" 
بالن�سبة للن�ساط احلكومّي، فالو�سائل واالأولويات لها االأهمية نف�سها.

اإن تفوي�س ال�سالحيات اإىل جلان فنية، و"الرتكيز على النتائج" بغ�ّس النظر 
عن الو�سائل واالأولويات، هما اآليتان تنتميان اإىل حقل القطاع اخلا�س القائم على 
مفاهيم الليربالية اجلديدة، وال تنتميان اإىل حقل القطاع العام. وا�ستخدام هاتني 
االآليتني لـ"اإ�سالح القطاع العام" ال يعني �سوى تفكيكه باإخ�ساعه ملعايري من خارجه، 

بل من اإطار م�ساّد.
فهما، يف  ال�سيا�سية،   - االجتماعية  بنيته  وتغيري  احلكومي  اجلهاز  تقلي�س  اأّما 
احلالة االأردنية )باالإ�سافة اإىل اأنهما تعبري عن عقلية القطاع اخلا�س املنتمي اإىل 
ت�سفية  با�ستحقاقات  يرتبطان  بامتياز،  �سيا�سيان  هدفان  اجلديدة(  الليربالية 

الق�سية الفل�سطينية.

تفويض الصالحيات
تفوي�س  اأن  اعترب   )2004/10/20 )الــــراأي،  الفانك  فهد  الدكتور  ..ولــكــن 
�سالحيات رئي�س الوزراء والوزراء وجمل�س الوزراء، جائز د�ستوريًا، مبوجب املادة 
اأنه ال ميكن املحاججة باجلواز الد�ستوري لتفوي�س  45 من الد�ستور االأردين. غري 
ها  هذه ال�سالحيات، ا�ستنادًا اإىل هذه املادة، اأو غريها، من الد�ستور االأردين، فن�سّ

يقول:
"1- يتوىل جمل�س الوزراء م�سوؤولية اإدارة جميع �سوؤون الدولة الداخلية واخلارجية 
با�ستثناء ما قد عهد اأو يعهد به من تلك ال�سوؤون مبوجب هذا الد�ستور اأو اأي ت�سريع 

اآخر اإىل اأي �سخ�س اأو هيئة اأخرى.
2- تعني �سالحيات رئي�س الوزراء والوزراء وجمل�س الوزراء باأنظمة ي�سعها جمل�س 

الوزراء وي�سّدق عليها امللك".
وهذا الن�س ال يعني، اأبدًا، تفوي�س "ال�سالحيات" لالآخرين -فهذا يناق�س املبداأ 
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الد�ستوري نف�سه، مثلما الحظنا اأعاله- ولكنه يتعّلق بـ"العهد" اإىل هيئة اأو �سخ�س 
"ال�سالحيات" ترتبط،  هذه  الأن  "�سالحيات"،  تفوي�س  دون  من  ما  �ساأن  بــاإدارة 
ترتبط،  فاإنها  وكذلك  القول-  �سلف  -كما  االأمــة  من  املمنوح  بالتفوي�س  حكمًا، 
والوزراء  الوزراء  "رئي�س  يلي:  ما  تن�س على  التي  الد�ستور  باملادة 51 من  حتديدًا 
م�سوؤولون اأمام جمل�س النواب م�سوؤولية م�سرتكة عن ال�سيا�سة العامة للدولة، كما اأن 

كل وزير م�سوؤول اأمام جمل�س النواب عن اأعمال وزارته".
ولذلك، فاإن "العهد" باالإدارة ال ي�ستمل على "ال�سالحيات"، الأنه، بذلك، يكون 
خارج "امل�سوؤولية امل�سرتكة" للحكومة، وامل�سوؤولية الفردية للوزير. فالعهد، هنا، له 

طابع فّني بحت، ال ي�سمل احلق يف اتخاذ القرار اأو التن�سل من امل�سوؤولية اإزاءه.
وتتعزز هذه النتيجة، بالرتابط مع املواد 47، 48، 49 من الد�ستور. ون�سو�سها 

كالتايل:
"املادة 47--1 الوزير م�سوؤول عن اإدارة جميع ال�سوؤون املتعلقة بوزارته، وعليه اأن 

يعر�س على رئي�س الوزراء اأية م�ساألة خارجة عن اخت�سا�سه.
2- يت�سرف رئي�س الوزراء مبا هو �سمن �سالحياته واخت�سا�سه، ويحيل االأمور 

االأخرى على جمل�س الوزراء التخاذ القرارات ب�ساأنها".
الوزراء )...( وينفذ  الوزراء والوزراء قرارات جمل�س  -48 يوّقع رئي�س  "املادة 

هذه القرارات رئي�س الوزراء والوزراء، كلٌّ يف حدود اخت�سا�سه".
-49 اأوامر امللك ال�سفهية اأو اخلطية ال تخلي الوزراء من م�سوؤوليتهم". "املادة 

وتو�سح هذه املواد، بجالء، الطابع ال�سيادي للوالية العامة للحكومة، وهو ما ال 
ميكن تفوي�سه اأو حتا�سي امل�سوؤولية عنه، حتى لدى وجود اأوامر �سفهية اأو خطية من 
راأ�س الدولة. وبالتايل، فحتى يف حال االفرتا�س، جداًل، اأن "العهد باالإدارة" هو من 
قبيل "تفوي�س ال�سالحيات"، فاإن ذلك ال يخلي احلكومة من م�سوؤوليتها -امل�سرتكة 
غري  من  الأنه  "ال�سالحيات"،  تفرت�س  وامل�سوؤولية  "العهد".  ذلك  اإزاء  والفردية- 
املمكن اأن تكون م�سوؤواًل اإاّل اإذا كنت املفو�س باتخاذ القرار. وهكذا، فللحكومة اأن 
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تعهد باإدارة �ساأن ما اإىل جلنة اأو �سخ�س ما يف النطاق الفني فقط ال غري. اأما "خطة 
اإ�سالح القطاع العام" )2004(، فهي تقرتح تفوي�س ال�سالحيات اإىل جلاٍن مالية 
اأن تكون م�سوؤولة  واإدارية، حتّل حمّل احلكومة يف ممار�سة ال�سالحيات، من دون 
عن قراراتها. وهو ما ي�سكل ن�سفًا للد�ستور والد�ستورية، وال ميكن معاجلته بتعديل.

خّطتها  ل�سحب  الد�ستورية  االإلزامية  واجهت  االأردنــيــة،  احلكومة  اأن  والواقع 
الإ�سالح القطاع العام.

***
"اإ�سالح"  كــان  الفايز،  في�سل  حكومة  من  الثانية  للمرحلة  الرئي�س  ال�سعار 
و"تطوير" القطاع العام، و"التنمية االإدارية" التي ا�سُتحدثت لالإ�سراف عليها وزارة 

جديدة متخ�س�سة.
لن  االإدارية"  "التنمية  بــاأن  الفايز  قدمها  التي  التو�سيحات  من  الرغم  وعلى 
جتور على "التنمية ال�سيا�سية".. اإال اأنه كان وا�سحًا اأن ملف االإ�سالح ال�سيا�سي مت 
تاأجيله مرة اأخرى، بعد اأن كان مت تاأجيله، عدة مرات، منذ العام 1989. وامل�سكلة 
البيت  ترتيب  الإعــادة  احلكومية  امل�ساريع  ي�سّدق،  يعد  اأحــدًا مل  اأن  هي  اجلوهرية 

ال�سيا�سي االأردين، اأو ياأخذها على حممل اجلّد.
لقد جهزت "وزارة التنمية ال�سيا�سية"، اأوراقها، ون�ساأ �سياق وطني للنقا�س حول 
اآليات  اآراء واأفكار وبرامج، وتبلورت  م�ستقبل العملية ال�سيا�سية يف البلد، وُطرحت 
وتوقعات. ومل يكن لدى احلكومة اأي تقدير لنتائج و�سع كل ذلك على الرّف جمددًا، 
"االإ�سالح االإداري". وهي مهمة كانت ظهرت  "ور�سة اأخرى" حول  ل�سالح افتتاح 
فجاأة.. ومل يطرحها النقا�س الوطني، وال االحتياجات املو�سوعية، بل كانت م�سروعًا 
االأجندة  على  قادر،  بقدرة  نف�سه،  فر�س  ثم  مغلقة،  غرف  يف  تبلور  اأقلَّويًا  خا�سًا 
الوطنية، وكاأنه اأولوية! اإذ ماذا ميكن ت�سمية اإدارة الظهر للمطالب امللّحة لالأغلبية 
يف االإ�سالح ال�سيا�سي، واإيالء االهتمام االأ�سا�سي ملو�سوع غري مطروح.. اإال بالن�سبة 
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للدوائر الكمربادورية؟
وكان من املتوقع اأن تكون هناك �سغوط �سديدة متاَر�س على الفايز، حلمله على 
لديه  تكون  اأن  ماأمواًل  كان  ولكن  العام"..  القطاع  اإ�سالح  "م�سروع  �ُسّمي  ما  تبّني 
العزمية لرف�س "اخلطة ال�سرية"، وتبديلها اإىل برامج عمل موؤ�س�سية، تعزز فعالية 

القطاع العام، وال تدمره.

وزارة من دون حيثية
ومل يلبث اأن انفجر ال�سراع بني رئي�س الوزراء "التقليدي" في�سل الفايز،  ووزير 
التخطيط، با�سم عو�س اهلل، ما اأدى اإىل ا�ستقالة االأخري، يف �سياق ال�سغط لرتحيل 

احلكومة.
والكمربادور -قامو�سيًا- هو الوكيل املحلي مل�سالح جتارية اأجنبية. ولكن ُي�ستخدم 
هذا اال�سطالح، هنا، مبعنى اأو�سع، بحيث ي�ستمل على حزمة كاملة من االأفكار التي 
ترّوج لالندماج التبعي باآليات العوملة الراأ�سمالية، واإدارة الظهر للقدرات االإنتاجية 
فاإن  كــاالأردن،  �سغري  بلد  اإىل  وبالن�سبة  الوطنية.  والثقافة  االجتماعية  واالأولويات 
منح  ا�ستقدام  على  تقوم  وطني،  تهمي�س  ا�سرتاتيجية  اإىل  يتحول  االأمنــوذج،  هذا 
من  املزيد  حتويل  اأي  للكمربادور،  االجتماعية  القاعدة  تو�سيع  هدفها  وم�ساعدات 

الفعاليات االجتماعية اإىل كمربادوريني، وبث العقلية الكمربادورية يف املجتمع.
اأ�سا�س الربنامج هو، بالطبع، اخل�سخ�سة ال�ساملة، واإلغاء دور الدولة االقت�سادي 
- االجتماعي، وحتويلها اإىل جلنة اإدارية - اأمنية تعمل ل�سالح امل�ستثمرين االأجانب 
احلماية  اأ�سكال  كل  من  واملجتمع  املحلي  االإنــتــاج  وحــرمــان  املحليني،  ووكالئهم 

ال�سيادية.
دون  اإ�سرائيل من  مع  العالقات  واأبــواب  الف�ساد،  اأبواب  تنفتح  ال�سياق،  يف هذا 
اأي ح�ساب لالأمن القومي االأردين اأو �سورة االأردن العربّية اأو دور االأردن االإقليمي. 
وامل�سالح  والقيم  الثوابت  بكل  يهزاأ  الكمربادوري  االأمنــوذج  فاإن  حال،  كل  وعلى 
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االأ�سا�سية  ب�ساعتنا  اأن  وطاملا  للبيع.  �سيء  كل  ويعر�س  الوطنية،  اال�سرتاتيجية 
الذي  االأردن  ل�سورة  الرتويج  مثاًل  غريبًا  يعود  فال  و"االأمن"،  "ال�سيا�سة"  هي 
ي�سعى للمنح وامل�ساعدات، لقاء التوطني، اأو لقاء التبعية الإ�سرائيل، اأو دعم العملية 
ال�سيا�سية االأمريكية االحتاللية يف العراق.. اأو الرتويج ملكافحة "الرجعية" االأردنية 

�سد الن�ساء!
"وزارة التخطيط" يف االأردن، كانت من دون  اأن  وما يجب مالحظته، هنا، هو 
حيثية اأو مقومات ذاتية؛ فن�ساطاتها هي جمرد اعتداءات على، و�سالحيات منتزعة 

من:
1- والية وزارة املالية على املالية العامة للدولة، فيما يت�سل باملنح وامل�ساعدات 
والقرو�س واملديونية التي ال بد من اإخ�ساعها جميعًا جلهة واحدة هي وزارة املالية.

2- والية وزارة ال�سناعة والتجارة.
بالرعاية  يت�سل  فيما  البلديات،  ووزارة  االجتماعية  التنمية  وزارة  واليــة   -3

االجتماعية وتنمية املحافظات... اإلخ.
 - االجتماعية   - االقت�سادية  العملية  اإدارة  يف  الــــوزراء  جمل�س  واليـــة   -4

ال�سيا�سية. 
وكان يكفي اأن ت�ستعيد الوزاراُت املعنية، وجمل�س الوزراء، ال�سالحياِت املنزوعة 
الــوزارة، بال عمل، وال �سرورة  التخطيط" حتى ت�سبح هذه  "وزارة  منها ل�سالح 

وطنية اأو د�ستورية.
لكن، بالطبع، كان لهذه الوزارة �سرورة كمربادورية. لقد عملت كـ"نقطة رابعة"، 
هدفها التخطيط لبناء وتنظيم النخبة الكمربادورية، وفر�س قّوتها ونظرتها على 

االقت�ساد واملجتمع االأردين.
هو  كان  بل  اهلل،  عو�س  با�سم  قبل  الــدور  التخطيط" بهذا  "وزارة  قامت  وقد 
املتحدة،  االأمم  يف  الحقًا  العربية  التنمية  خبرية  ال�سابقة؛  للوزيرة  الذكي  الوريث 

ال�سيدة رميا خلف.
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واملطلوب،  الــوزارَة.  الرجُل  ي�سنع  وال  الرجل..  ت�سنع  التي  هي  فالوزارُة  اإذن، 
اإذن، طرح ال�سوؤال الوطني حول �سرورة وجود "وزارة التخطيط"، وخ�سو�سًا جلهة 
االأردنية، �ساربًة  الدولة  تفر�س براجمها على  �سمولّية  �سلطوية  بدور خلية  قيامها 
عر�س احلائط بامل�سوؤولية اجلماعية ملجل�س الوزراء، وبالنظام الربملاين، واالأ�سول 

الد�ستورية.

وزارة الوزارات
وهو  االجتماعي،   - االقت�سادي  دورها  اإدارة  يف  الدولة  اأداة  "التخطيط" هو 
وقيادتها.  اخلطط  تنفيذ  على  قادر  اقت�سادي  عام  قطاع  وجود  بالطبع،  يتطلب، 
مع  كّليًا،  ويتناق�س،  "الكنزية"،  اأو  اال�سرتاكية  النظريات  اإىل  يعود  كله  وهــذا 
العقيدة  متّثل  التي  واخل�سخ�سة،  اخلا�س  القطاع  واأولوية  احلر  ال�سوق  اقت�ساد 
االقت�سادية الر�سمية للدولة االأردنية االآن. ولذلك، فاإن وجود وزارة التخطيط يف 
الهيكل احلكومي االأردين، اأمٌر يدعو للده�سة النظرية. ولكن هل "وزارة التخطيط" 

�سرورية من الناحية العملية؟
املهمة الرئي�سة لوزارة التخطيط هي متابعة احل�سول على املنح والقرو�س، وهذه 
ال تاأتي ب�سطارة وزير اأو بقدراته اخلا�سة، بل تاأتي يف �سياقات �سيا�سية دولية معلومة. 
وهذه املهمة -باالأ�سا�س- هي من �سلب والية وزارة املالية التي تدير املالية العامة 
املنح  واإنفاق  و�سبط  متابعة  على  االإ�سراف  �سالحية  لها  يكون  اأن  وينبغي  للدولة، 
وامل�ساعدات يف اإطار املوازنة العامة للدولة، مثلما يقت�سي الر�سد االإداري واأب�سط 
مبادىء املحا�سبة اأن تتوىل جهة واحدة -هي، هنا، وزارة املالية- �سبط ح�سابات 
املديونية العامة من حيث احل�سول على القرو�س، واإنفاقها و�سدادها اأو مبادلتها 
و�سرائها. وهو ما يتطلب خ�سوع عائدات اخل�سخ�سة وا�ستعمالها يف اإدارة املديونية 

العامة، الإ�سراف وزارة املالية اأي�سًا.
اأي من اخت�سا�سات والية وزارة املالية، ومنحها لوزارة اأخرى، يقود  اإن انتزاع 
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اإىل فو�سى يف املالية العامة للدولة. ويدرك "وزراء التخطيط" اأن هذه احلقيبة غري 
�سرورية، واأن مهمتها الرئي�سة منتَزعة من مهمات وزارة املالية، فهل يكفي تربير 
احلقيبة بو�ساطة جتميع معطيات االأجهزة احلكومية، وتوليفها يف "خطة" من دون 
روؤية اأو مقومات اأو منطق داخلي، وال تتعدى كونها رزمة اأوراق ال يقروؤها اأحد، حتى 

وزير التخطيط نف�سه؟
هذا  اإىل  انتبه  من  اأول  هي  خلف،  رميا  ال�سيدة  ال�سابق،  التخطيط  وزير  كانت 
وقتها  �سّمي  ما  طرح  طريق  عن  �سيا�سيًا  داخليًا  دورًا  لوزارتها  فاقرتحت  املــاأزق، 
"حزمة االأمان االجتماعي"، بحيث ت�سرف الوزارة على اإن�ساء ومتويل "خطة" هي 

من �سلب مهمات وزارة التنمية االجتماعية!!
غري اأن الدكتور با�سم عو�س اهلل، اأثناء ت�سلمه الوزارة، كان هو الذي اكت�سف اأن 
"وزارة التخطيط" لها اخت�سا�سات متعددة، وذلك عرب "خطة التحول االقت�سادي 
واالجتماعي"، وهي �سيء غام�س، من املحال َفْهُم معناه. فاأيُّ "حتّول"؟ وباأّي اجتاه؟ 

وملاذا يقرتح ليربايلٌّ اإجراءاٍت تدخلية "اقت�ساديًا واجتماعيًا"؟!
غري اأن "اخلطة" عمليًا، قامت على انتزاع املزيد من �سالحيات وزارة املالية، 
اأموال  لها  د  ُتر�سَ للدولة،  العامة  للموازنة  موازية  موازنة  اإن�ساء  طريق  عن  وذلك 

خا�سة، ويتم اإنفاقها على اأ�سا�س برامج تقرتحها و/ اأو متولها "وزارة التخطيط".
وجرى تربير تق�سيم املوازنة العامة اإىل اثنتني، بالقول اإن املوارد املالية ملوازنة 
وزارة التخطيط، تاأتي من املنح وامل�ساعدات االإ�سافية، وكاأن هذه تاأتي اإىل "وزارة 

التخطيط"، ومن اأجل عيونها، ولي�س اإىل حكومة اململكة االأردنية الها�سمية.
كذلك جلاأت -وتلجاأ- "وزارة التخطيط" عند اللزوم، اإىل عائدات اخل�سخ�سة، 
لتمويل براجمها، وكاأن عائدات بيع القطاع العام، هي اإرث خا�س للوزارة، ولي�ست 
اأن يتم ا�ستخدامها -بالدرجة  عائدات غري متكررة خلزينة الدولة، من املفرو�س 

االأوىل- ملعاجلة املديونية العامة.
اأما برامج "خطة التحول االقت�سادي واالجتماعي" فال ينتظمها منطق داخلي 
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اأو اجتاه اأو جمال. فهي تبداأ من متويل حملة اإعالنات تروج لالنتماء الوطني.. وال 
تنتهي عند متويل موؤمترات �سبابية حول التنمية ال�سيا�سية.

لقد اأ�سبحت برامج "اخلطة" التي حتظى بتمويل حر، اأداة "وزارة التخطيط" 
للتدخل يف كل جماالت عمل الوزارات االأخرى. وهذه االأخرية -التي ينق�سها املال 
الالزم  التمويل  على  للح�سول  التخطيط"  "وزارة  اأمــام  بالتنازل  ترحب  دائمًا- 

مل�ساريع غري ممولة -كليًا اأو جزئيًا- من قبل املوازنة العامة للدولة.
ل�سنة 2005،  العامة  املوازنة  لقد مت تاليف وجود موازنتني منف�سلتني يف قانون 
العامة. ولكنها ظلت مك�سوفة على وعود  وجرى دمج موازنة التخطيط يف املوازنة 
مبنح وم�ساعدات.. تتابعها وزارة التخطيط.. ولي�س وزارة املالية. وظلت "الربامج" 

لدى وزارة التخطيط، ولي�س لدى الوزارات املعنية.
داخل  حكومة  اإىل  اهلل،  عو�س  با�سم  عهد  يف  التخطيط"،  "وزارة  حتولت  لقد 
احلكومة، اإىل خلية �سلطوية غري منتخبة. واملاأمول، وطنيًا، اأن تعود "الوزارة" اإىل 

حجمها.. متهيدًا الإلغائها كليًا.

جتديد احلياة السياسية
حكومة  لرتحيل  ومتهيدًا  والداخلية،  االأمريكية  ال�سغوط  اجتماع  من  حلظٍة  يف 
الفايز بتناق�ساتها، وّجه امللك عبد اهلل الثاين، كلمًة دعا فيها اإىل جتديد احلياة 
ال�سيا�سية االأردنية انطالقًا من مبدئني: االأول؛ اأن "التنمية ال�سيا�سية واالقت�سادية 
التنمية  تبداأ  اأن  "اأهمية  والثاين:  متكاملة".  عملية  هي  واالإداريـــة  واالجتماعية 

ال�سيا�سية من القواعد ال�سعبية �سعودًا اإىل مراكز �سنع القرار، ولي�س العك�س".
-وخ�سو�سًا  احلديث  ال�سيا�سي  الفكر  يف  را�سخ  فهو  االأول،  للمبداأ  بالن�سبة 
حت�سني  املمكن  غــري  مــن  اإذ  االأمــريكــيــة-  ولي�س  االأوروبـــيـــة  الــدميــقــراطــيــات  يف 
يف  دورها  تعزيز  دون  من  املحلية،  للمجتمعات  احلياة  وم�ستوى  التنموية  امل�ساركة 
يف  رئي�س  مبداأ  حول  هنا  يجري  فاحلديث  القرار.  �سنع  واآليات  ال�سيا�سية  احلياة 
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ال�سيا�سية  احلقوق  بني  حمكمًا،  ربطا  تربط،  التي  االجتماعية"  "الدميقراطية 
باخت�سار  هي  والتي  احلداثة.  اإطــار  يف  واحــدة،  عملية  يف  االجتماعية  واحلقوق 
االإقرار بحق املواطن باتخاذ القرار االقت�سادي واالجتماعي وال�سيا�سي والثقايف. 
اإن ال�سعوب هي التي ت�سنع القرار وال�سيا�سات، واإن ال�سيا�سة هي ميدان للت�سويات 

االجتماعية.
وي�ستلزم هذا املبداأ، من دون �سك، احلفاَظ على الدور االقت�سادي االجتماعي 
للدولة والقطاع العام ب�سفته االأداة الوطنية الإعادة توزيع الدخل الوطني، وتعزيز 

فر�س الفئات ال�سعبية للم�ساركة يف العمليتني التنموية وال�سيا�سية معًا.
املبداأ،  هذا  حتقيق  اأجل  من  �سيتم،  هل  هو:  مطروحًا،  يزال  ما  الذي  وال�سوؤال 
كبُح جماح مراكز القوى الليربالية الكمربادورية التي ت�سعى اإىل تفكيك �سامل لدور 
ال�سوق  وحرية  اخل�سخ�سة  واعتماد  البالد،  يف  االجتماعي   - االقت�سادي  الدولة 

كعقيدة ر�سمية للدولة االأردنية؟
اإن الربط بني التنمية ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�سادية ال ميكن للقطاع اخلا�س 
-وهدفه االأ�سا�سي هو الربح- القيام به، بل يقوم به القطاع العام من خالل التحّكم 
بالعملية التنموية على خمتلف االأ�سعدة. فال�سيا�سة، يف هذه احلالة، ال تعود ن�ساطًا 
نخبويًا لتحقيق م�سالح االأفراد، ولكن �سياقًا للتفاهمات بني القوى االجتماعية حول 

االأولويات االقت�سادية.
اللربلة االقت�سادية وعقيدة اخل�سخ�سة، وتدجمهما يف  ت�ستبعد  العملية  وهذه 

اإطار م�سروع وطني يلحظ االحتياجات الوطنية واالجتماعية والثقافية.
اأّما اأّن "التنمية ال�سيا�سية تبداأ من القواعد ال�سعبية" )املبداأ الثاين(، فهذه نظرية 
حلّل جدل يف الفكر ال�سيا�سي. وال تاأخذ بها -حاليًا- �سوى "اجلماهريية الليبية". يف 
حني اأن الرتاث ال�سيا�سي للدميقراطيات يوؤكد اأولوية االأحزاب ال�سيا�سية يف العملية 
الدميقراطية. االأحزاب -كما ينبغي اأن تكون- تعرّب عن قواعد اجتماعية، وترتبط 

مب�ساحلها وروؤاها وميولها الثقافية وم�ساعرها.
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بالقواعد  ملَزمة  الــدميــقــراطــي،  الـــرتاث  يف  فهي  ــقــرار،  ال �سنع  اآلــيــات  اأمـــا 
الد�ستورية.

اإحداث  �ساأنها  من  عديدة  �سوابط  على   1952 ل�سنة  االأردين  الد�ستور  وي�ستمل 
يف  النيابي  املجل�س  حمورية  على  خا�سة،  ب�سفة  والرتكيز،  ال�سلطات،  بني  تــوازن 
امل�سرتكة  امل�سوؤولية  الوطني من خالل  القرار  والرقابة.. وكذلك يف �سنع  الت�سريع 
كليًا،  النيابي، وهي م�سوؤولية خا�سعة،  املجل�س  اأمام  للوزراء-  للحكومة -والفردية 
لرقابة وثقة الربملان، حيث ين�س الد�ستور االأردين، �سراحًة، على اأن "اأوامر امللك 

ال�سفهية واخلطية ال تعفي الوزراء من م�سوؤوليتهم".
الد�ستور  يف  الدميقراطية  باملبادىء  ّرتا  اأ�سَ عمليتان  جرت   ،1958 العام  منذ 
االأردين؛ االأوىل �سملت تعديالت د�ستورية، رمبا كانت تتواءم مع اجتاه العامل العربي 
اإىل بناء ال�سلطات الرئا�سية املطلقة؛ والثانية عملية واقعية اأدت، �سيئًا ف�سيئًا، اإىل 
اأدائها،  على  الرقابة  اأو  احلكومات  ت�سكيل  يف  ودوره  وح�سوره  الربملان  قوة  تراجع 

وبالتايل، على �سنع القرار.
وال�سوؤال املطروح هنا: هل يتم جتديد الدميقراطية االأردنية عرب اإحياء د�ستور 
1952، وقانون انتخابات دميقراطي يف�سي اإىل برملان مكّون من االأحزاب، وت�سكيل 
احلكومات على اأ�سا�س الكتل الربملانية، و�سمان حّق املعار�سة.. وكل ما يتوافر يف 
�سعبوية  جتارب  ا�ستلهام  يتم  هل  اأم  مثاًل..  بريطانيا  يف  كالتي  نيابية  دميقراطية 
من �ساأنها ا�ستبعاد الو�سيط ال�سيا�سي )االأحزاب( بني "القواعد ال�سعبية".. و�سنع 

القرار ال�سيا�سي؟

خيارات التغيير



74

 

اخلاسرون

ويف �سياق الدعوة اإىل جتديد احلياة ال�سيا�سية االأردنية، جاءت فكرة الربملانات 
اأقاليم،  اإىل  البالد  تق�سيم  م�سروع  اإطــار  يف  الربملانات،  هذه  فكرة  اإن  االإقليمية. 
والذي ُكّلفت باإجنازه جلنة ملكية )2004(، هي فكرة ممتازة يف حالة اأن انتخابها 
اإىل  اململكة  تق�سيم  فاإن  دون ذلك،  ومن  برملان وطني.  انتخاب  اإىل جانب  �سيكون 
فدرالية  دولة  اإىل  االأردنية  الدولة  يحّول  منتَخب،  جمل�س  منها  لكلٍّ  اأقاليم  ثالثة 

مكونة من ثالثة كيانات �سيا�سية.
رئي�سة  حمافظات  ثالث  اجتماع  من  باالأ�سا�س،  االأردنــيــة،  الدولة  تكونت  لقد 
)ال�سمال والو�سط واجلنوب( على م�سروع اأطلقه الوطنيون االأردنيون، العام 1920 

لبناء "رابطة مدنية للع�ّس ال�سغري" على حد تعبري علي خلقي ال�سرايري.
وقد لعبت االإمارة، ومن ثم اململكة وموؤ�س�ساتها املدنية والع�سكرية، دورًا رئي�سًا 
�سخ�سية  وتاأ�سي�س  القدمية،  احل�سا�سيات  درء  يف  املا�سية،  عامًا  الثمانني  خالل 
وطنية اأردنية واحدة. وهناك خ�سية من اأن تق�سيم اململكة اإىل مكوناتها االأوىل قد 
تكون له نتائج �سلبية يف اإعادة اإحياء املناطقية واجلهوية. ورمبا كان االأف�سل اعتماد 
فكرة انتخاب برملان خا�س بكل حمافظة، ويف الوقت نف�سه احلفاظ على االنتخابات 

العامة لربملان وطني.
توجد  الو�سط" -حيث  "اإقليم  يتحول  اأن  من  والقلق  اخل�سية  هناك  ذلك،  اإىل 
دويلة  اإىل  ومن حتويله  �سيا�سي،  توطني  اآلية  اإىل  لاّلجئني-  الدميوغرافية  الكثافة 
يتحقق فيها م�سروع �سيا�سي خطري جدًا، بحيث يتم تطبيق نظرية الدكتور عدنان 

اأبو عودة يف اإن�ساء فدرالية اأردنية - فل�سطينية على االأرا�سي االأردنية.

***
واالجتماعية،  االقت�سادية  التنمية  الأغرا�س  االأقاليم  على  التاأكيد  كان  اإذا  اأما 
التنموية.  املــطــّورات  ح�سب  االأقــالــيــم  تق�سيم  الــ�ــســروري-  مــن  -بــل  فباالإمكان 
ولكن  واجلنوب،  والو�سط  ال�سمال  يف  يقع  وهو  تنموي،  اإقليم  مثاًل،  فـ"االأغوار"، 
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احتياجاته االقت�سادية واالجتماعية مت�سابهة. كذلك، فاإن البادية، وهي تقع اأي�سًا 
يف ال�سمال والو�سط واجلنوب، ت�سّكل اإقليمًا تنمويًا خا�سًا.

كذلك، فاإن مناطق بني حميدة -مثاًل- ت�سكل اإقليمًا تنمويًا خا�سًا، ومثلها جبل 
عجلون -باإمكاناته ال�سياحية املعّطلة- اإلخ. اأي اأن اعتماد مبداأ االأقاليم على اأ�س�س 
تنموية، ي�ستبعد التق�سيم الثالثي اإىل �سمال وو�سط وجنوب، بكل الظالل ال�سيا�سية 
اقت�سادية  اأ�س�س  على  القائمة  الفعلية  باالحتياجات  ويرتبط  تق�سيم،  لهكذا 

واجتماعية.. اإلخ.

***
يف ربيع 2005، كانت ال�سغوط اخلارجية، ت�سع النظاَم ال�سيا�سي االأردين اأمام 

ا�ستحقاق التغيري الذي ميكن مواجهته يف خيارين: 
ال�سيا�سي  للتوطني  اآلية  ب�سفتها  الدميقراطية  اإىل  االنتقال  الأول:  اخليار 
النهائي لالجئني والنازحني، اأي يف �سياق الت�سوية االأمريكية-االإ�سرائيلية املطروحة 
الوطني  الكيان  تفكيك  يتطلب  ما  وهو  وت�سفيتها.  الفل�سطينية  الق�سية  لتفكيك 

االأردين وت�سفيته حل�ساب �سيغة طوائفية والمركزية يف االأردن.
اخليار الثاين: االنتقال اإىل الدميقراطية ب�سفتها اآلية وطنية-تنموية. وهو ما 
ال�سيا�سية" لالجئني والنازحني. وهذه �سيغة  "العودة  يتطلب االإ�سراع يف ما �ُسّمي 
واقعية تعرتف للفل�سطينيني يف االأردن بحقوق االإقامة واحلقوق املدنية االأخرى ما 
عدا احلقوق ال�سيا�سية التي ينبغي ممار�ستها يف فل�سطني، من خالل تنظيم م�ساركة 
فل�سطينيي ال�ستات )ومنهم فل�سطينيو االأردن( يف االنتخابات الرئا�سية والت�سريعية 

الفل�سطينية.
االأقوى،  االأول،  اخليار  مو�سوعيًا.  مطروَحني  كانا  اللذان  هما  اخلياران  هذان 
مدعوم من قبل الواليات املتحدة وقوى حملية لها م�سلحة يف اإمتامه؛ بينما اخليار 
"نعم  الثاين، االأ�سعف، هو خيار احلركة الوطنية االأردنية التي تتبلور حتت �سعار 
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االأردنية  الوطنية  الدولة  على  احلفاظ  اإىل  وت�سعى  للتوطني"،  ال  للدميقراطية، 
وموؤ�س�ساتها وهويتها يف �سيغة دميقراطية اأ�سبحت �سرورة ملّحة.

وهناك، بالطبع، اخليار الثالث املماَر�س الالواقعي الذي يحاول تاأجيل اال�ستحقاق 
الدميقراطي، وااللتفاف على راهنيته، وا�ستهالك الوقت يف �سيغ موؤقتة انتظارية.

لقد كان ا�ستحقاق التغيري ال�سيا�سي مطروحًا بقوة منذ �سيف العام 2003 -اأي 
يف  جزئيًا  له  اال�ستجابة  ومتت  العراق-  على  اال�ستعمارية  االأمريكية  احلرب  بعيد 
في�سل  حكومة  وت�سكيل  �سيا�سية،  غري  نيابية  انتخابات  يف  جتّلت  ا�ستهالكية  �سيغ 

الفايز، حتت �سعار "التنمية ال�سيا�سية".
وقد اأطلق الفايز، كما اأ�سرت �سابقًا، حملة عالقات عامة وا�سعة النطاق، وبداأت 
"التنمية  �سعار  عن  بالرتاجع  وانتهت  كاماًل،  عامًا  ا�ستهلكت  ــوارات  ح حكومته 
الت�سكيلة  يف  تعديل  بالطبع،  ذلك،  ورافق  االإدارية".  "التنمية  ال�سيا�سية" ل�سالح 
حممد  ال�سيا�سية  التنمية  )وزير  الوحيد  االإ�سالحي  العن�سر  منها  اأخرج  الوزارية 
داودية(، واإطالق الربنامج االأمني داخليًا من خالل تغّول وزارة الداخلية، وبرنامج 
التقرب من اإ�سرائيل، والتمادي يف دبلوما�سية متاأمركة قادها وزير اخلارجية هاين 

امللقي.
الواليات  اأعلنت  حني  والف�سل  واالإقليمي،  املحلي  التاأزمي  اإىل  ذلك  انتهى  وقد 
ال�سيا�ستني  على  اعرتا�سها  راي�س،  كوندليزا  اخلارجية  وزيرة  ل�سان  على  املتحدة 

الداخلية واخلارجية للحكومة االأردنية، واإحلاحها على اأولوية االإ�سالح ال�سيا�سي.
ويجب، هنا، مالحظة اأن �سيغة "التنمية االإدارية" كانت حماولة من البريوقراطية 
االأردنية لالإجابة عن �سوؤال التوطني ال�سيا�سي من خالل االإدماج االإداري لالجئني 
والنازحني، بدياًل عن االإدماج ال�سيا�سي يف اآلية دميقراطية. وقد انتهت هذه االإجابة 

اإىل التاأزم والف�سل.
خطوة  التقدم  دون  من  اأ�سهر  وخم�سة  �سنة  ا�ستهالك  جرى  الفايز،  في�سل  مع 
واحدة على طريق التغيري ال�سيا�سي. وكانت حكومته مثااًل على ال�سيغة االنتظارية 
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واإدارة الفراغ. وتلك �سيغة �سلبية واإدارة تاأزمي اأكرث منها اإدارة اأزمة.

حكومة بدران
-الذي  اهلل  عو�س  با�سم  التخطيط  وزير  ا�ستقالة  منذ  وا�سحًا  اأ�سبح  وقد   ...
الفايز، وف�سل املواجهة مع  "اإ�سالحيًا"- من حكومة  ميّثل عند االأمريكيني عنوانًا 
باجلزائر  العربية  القمة  يف  االأردنية  الدبلوما�سية  ف�سل  وكذلك  املهنية،  النقابات 
)اآذار 2005(، وح�سيلة لقاءات امللك عبداهلل يف الواليات املتحدة )ربيع 2005(، 
متداَولة.  عديدة  بدائل  هناك  وكانت  الرتحيل.  قيد  هي  الفايز  في�سل  حكومة  اأن 
ولكن انتهى االأمر اإىل مفاجاأة بتكليف الدكتور عدنان بدران )االأكادميي، ابن الـ69 

عامًا( ت�سكيَل حكومة اإ�سالحية )7 ني�سان 2005(.

*** 
الوقت،  ال�ستهالك  اأخــرى  �سيغًة  كونه  عن  يعدو  ال  االأمــر  اإن  االأول،  واالنطباع 
اإىل راأ�س  ال�سبعني حني جرى تكليفه، وقد جاء  فالدكتور بدران كان على م�سارف 
مرتبطًا  يكن  مل  اأنه  عنه  املعروف  اإن  كما  ال�سيا�سّية.  احلياة  خارج  من  احلكومة 
باجتاه �سيا�سي. وحني يقال اإنه "ليربايل" اأو "اإ�سالحي"، فاإن ذلك مل يكن ي�سري 
لديه  اأكادميي  اإىل  بل وح�ْسب  ليربايل،  اأو منا�سل  اإ�سالحية  فعالية  اأمام  اأننا  اإىل 
اأفكار عامة ف�سفا�سة من دون اأن تكون لديه اإجابات متبلورة عن االأ�سئلة ال�سيا�سية 

املطروحة، وهذه مفارقة.
اللجوء  يتم  ال�سابة، بحيث  العنا�سر  اإىل  الليرباليني  افتقار  الثانية هي  املفارقة 

اإىل اإ�سالحي على م�سارف ال�سبعني!
ال�سدام  هو  الليربايل،  هذا  تاريخ  يف  االأبــرز  احلدث  اأن  هي  الثالثة  واملفارقة 
اأثناء رئا�سته جلامعة الريموك )1986( مع الطالب. وكانت  العنيف الذي ح�سل 
نتيجته مقتل بع�سهم وجرح اآخرين واعتقال الع�سرات من داخل اجلامعة وخارجها، 
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وتاأزمي احلياة ال�سيا�سية يف البلد.
اإداري كبري، مثلما هي عنوان  ل�سنة 1986، هي عنوان ف�سل  واأحداث الريموك 
بتلك  ا�سمه  بارتباط  احلظ  �سيىء  د.بــدران  يكون  وقد  واأمنية،  ا�ستبدادية  لنزعة 
االأحداث. ولكنه يظل، بحكم رئا�سته للجامعة وقتذاك، م�سوؤواًل. ويظل ف�سله االإداري 

يف اإدارة احلوار مع الطالب ومطالبهم، يالحقه.
ومن املوؤكد اأن اأحداث الريموك ل�سنة 1986، �ساغت حياة الرجل الحقًا. فعلى 
الرغم من توزيره مرتني للزراعة والرتبية والتعليم )1989-1990( فقد ظل الرجل 
غائبًا عن احلياة العامة، معتكفًا عن املداخالت يف ال�سوؤون العامة، ومكتفيًا باإدارته 
ملهرجان جر�س.. وجامعة خا�سة مميزة، رمبا اأنه اأراد من خالل اإدارتها بطريقة 
مرنة وديناميكية، التعوي�َس عن ماأ�ساة الريموك 1986. اأو رمبا كانت ليرباليته ال 

تظهر اإاّل يف القطاع اخلا�س.
على كل حال، كان الرجل غائبًا. وقد كرب وهو غائب.. ثم هبط فجاأة من الغياب 

الكامل اإىل موقع قيادة االإ�سالح ال�سيا�سي يف الدوار الرابع!!!

***
... غري اأن كل ذلك يظل يف الدرجة الثانية -ورمبا الثالثة- من االأهمية. فالنقطة 
�سياق  التقليدية، ويف  بالطرق  الرتئي�س مت  اأن هذا  ترئي�س د.بدران،  اجلوهرية يف 
غري �سيا�سي، وم�ساورات حم�سورة جدًا اأو �سرية.. بحيث اأن ت�سميته رئي�سًا للوزراء، 

كانت خارج التوقعات اإطالقًا، وعبارة عن مفاجاأة كاملة.
بطريقة  االإ�سالحية،  اجلديدة،  احلكومة  ت�سكيل  ياأتي  اأن  االأمــل  كان  ولقد   ...
�سيا�سية اإ�سالحية، يف �سيناريو ب�سيط، ولكنه يخت�سر 50 باملئة من مهمات االإ�سالح 

ال�سيا�سي يف االأردن.
وكان ال�سيناريو املاأمول كالتايل:

- اإعالن ا�ستقالة حكومة في�سل الفايز، وتكليفها ت�سريف االأعمال.
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- اإجراء م�ساورات نيابية وحزبية )تاأخذ مداها( لت�سمية رئي�س للوزراء، واالتفاق 
على اخلطوط العامة لربنامج احلكومة اجلديدة.

- تكليف الرئي�س الذي ت�سّميه االأغلبية النيابية، وانخراطه يف م�ساورات نيابية 
وحزبية لت�سمية الوزراء واملنا�سب االأ�سا�سية وبرنامج احلكومة.

- ت�سكيل الوزارة.
بو�ساطة �سيناريو كهذا، كان ميكن -يف اأ�سبوع- قطع اأ�سواط طويلة من االإ�سالح 
ال�سيا�سي، ولكانت البالد ح�سلت على حكومة اإ�سالحية فعاًل، من حيث اأنها م�سّكلة 
وطني،  توافق  عن  تعرّب  اأنها  حيث  ومن  الدميقراطية،  الد�ستورية  لالآليات  وفقًا 
اإىل  لالنتقال  املطلوب  الوطني  احلوار  اإدارة  على  بالتايل،  قادرة،  اأنها  حيث  ومن 

الدميقراطية.

***
ت�سكل  واملفاجئة جدًا، مل  التقليدية جدًا،  د.بــدران،  ترئي�س  اأن طريقة  ... غري 
فر�سة للتفاوؤل حول م�ستقبل امل�سار الدميقراطي يف االأردن. واملفاجاأة كانت، بحد 
بل  ال�سيا�سية،  اللعبة  بقواعد  االعرتاف  ال�سيا�سة، وعدم  تغييب  تعبريًا عن  ذاتها، 
ومراقبني..(،  وحزبيني  )نوابًا  وال�سيا�سيني  ال�سيا�سية،  باحلياة  االعرتاف  وعدم 
مثل  اللعبة" متامًا  "خارج  باأنهم  اأ�سعرتهم  ده�سة  حالة  يف  كانوا  جميعًا،  فهوؤالء، 

�سائر املواطنني.
من  املزيد  ا�ستهالك  يف  اإاّل  تنجح  مل  بــدران،  د.عدنان  حكومة  فاإن  ...ولذلك، 

الوقت الثمني، من دون حتقيق خطوة واحدة اإىل االأمام.

تشكيلة احلكومة البدرانية
مفاجاأة  احلكومية،  الت�سكيلة  جــاءت  بــدران،  للدكتور  املفاجئ  الرتئي�س  وبعد 
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اأي�سًا: "�سوداء" هي 
- فالوزير با�سم عو�س اهلل، الذي خرج من حكومة الرئي�س في�سل الفايز، حتت 
�سغوط نيابية وحزبية و�سحافية، عاد اإىل حكومة د.بدران، اأقوى من اأي وقت �سابق، 
ليقود فريقًا اقت�ساديًا "من�سجمًا" يعّد لالأردن برناجمًا اإ�سالحيًا ال يكتفي بتفكيك 
البنية االجتماعية االأردنية  الدور االقت�سادي-االجتماعي للدولة، بل يريد تفكيك 
التقليدية  االجتماعية-ال�سيا�سية  القواعد  تهّم�س  بحيث  تركيبها  واإعــادة  نف�سها، 
ائتالف  مل�سلحة  العراق(  ال�سّنة يف  العرب  مع  برمير  فعل  )مثلما  االأردنية  للدولة 
التمويل  )ذات  احلكومية  غري  واملنظمات  الكمربادوريني  االأعمال  رجال  نخب  من 
االأجنبي( و"الن�ساء"، بدعم من االأخوان امل�سلمني الذين تورطوا، كليًا، يف تفاهم 
ا�سرتاتيجي مع اال�ستعمار االأمريكي.. حول التوطني ال�سيا�سي لالجئني والنازحني 

يف االأردن. 
�سّكلها،  الذي  البدرانية. وهو  للحكومة  الفعلي  الرئي�س  وبا�سم عو�س اهلل هو   -
بالتعاون مع حليفه وزير البالط، يف حينه، مروان املع�سر، وبكلمة ميكن القول اإن 
ال�سلطة  على  الكامل  اال�ستيالء  اإىل  تو�سل  قد  الكمربادوري  "الليربايل"  الفريق 
التنفيذية، ب�سالحيات تنفيذ م�سروع االإ�سالح االأمريكي، متحالفًا، هذه املرة، مع 

االأخوان امل�سلمني.
- وبا�سم عو�س اهلل كان قد ا�ستفاد من فرتة خروجه من وزارة الفايز، لرتتيب 
حملة اإعالمية �سعواء على االأردن، وعلى امللك عبداهلل، يف ال�سحافة االأمريكية. بل 
اإن جملة "نيوزويك" )االأ�سبوع الثالث من اآذار 2005( قد هاجمت امللك عبداهلل 
الــوزارة.  با�سم عو�س اهلل من  اإخــراج  االأول:  ل�سببني؛  االإ�سالح  باأنه غري جاّد يف 
بني  التفاهم  بــاأن  للجزم  يدعو  ما  املهنية.."،  النقابات  قانون  "م�سروع  والثاين: 
االأمريكيني  بو�ساطة  اأو  مبا�سرًة،  قد مت،  كان  امل�سلمني"،  "عو�س اهلل" و"االأخوان 
والنازحني  ال�سيا�سي لالجئني  التوطني  اإجناز  ا�سرتاتيجي هدفه  �سياق  م�سبقًا، يف 
يف االأردن، على اأ�سا�س حتويل البلد كله اإىل وطن بديل و"منطقة حرة" دميوغرافيًا 
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واقت�ساديًا.
- والقراءة املدققة للهجمات ال�سر�سة على "املحافظني" االأردنيني يف ال�سحافة 
على  ممار�ستها  متت  التي  ال�سغوط  حجم  عن  تك�سف   ،)2005 )اآذار  االأمريكية 
"االإ�سالح" للفريق الكمربادوري املرتبط  القيادة االأردنية من اأجل ت�سليم مقاليد 

باملحافظني اجلدد يف الواليات املتحدة. 
و"االإ�سالح" االأمريكي يف االأردن، ي�ستمل على جانَبني؛ االأول اقت�سادي، ي�سعى 
اإىل االإطالق ال�سامل حلرية التجارة، واإلغاء كل اأ�سكال العدالة االجتماعية، وتعديل 
االأردنية  القوى االجتماعية  وتهمي�س  والنخب اجلديدة،  االأغنياء  القوانني مل�سلحة 
االأمريكية يف  ال�سلع واخلدمات  والع�سائر(، وحت�سني �سروط مناف�سة  )املحافظات 

ال�سوق االأردنية. والثاين: التوطني.
على  اجلمارك  تعديل  اإىل  احل�سر،  ال  املثال  �سبيل  على  هنا،  االإ�سارة،  وجتدر 
على  وتنخف�س  ال�سغرية  ال�سيارات  على  تزيد  بحيث   ،)2005 )ربيع  ال�سيارات 
االأمريكية،  ال�سيارات  االأغنياء ومل�سلحة  انحيازًا طبقيًا مل�سلحة  الكبرية، ما ميثل 

ويرفع فاتورة ا�ستهالك النفط على امليزانية االأردنية.
الدخل،  على  املوّحدة  ال�سريبة  قانون  م�سروع  يف  يتمثل  ق�سوة  اأ�سّد  اآخر  ومثال 
والذي ي�سعى اإىل فر�س ن�سبة �سريبية موّحدة على جميع الدخول بغ�ّس النظر عن 
اإلغاء  اأحجامها. فيدفع املوظف الكادح للخزينة مثلما يدفع املليونري! ويتم بالتايل 

ال�سريبة الت�ساعدية على الدخل، وهي التي تكفل �سيئًا من العدالة االجتماعية.
واحلال هذه، يبدو االأمر �سائرًا باجتاه حتطيم كل االأ�س�س االجتماعية الوطنية، 
وتهمي�س االأغلبية اقت�ساديًا على اأ�س�س راأ�سمالية متوح�سة وفو�سى اجتماعية �ساملة، 
وحتويل االأردنيني اإىل فقراء يتلّقون امل�ساعدات اخلريية. وهذا املنظور يتوافق، بال 

�سك، مع روؤية االأخوان امل�سلمني.
االجتماعية  البنية  "اإ�سالح"  اهلل،  عو�س  فريق  اأراد  ال�سيا�سية،  الناحية  ومن 
جهويًا،  وتق�سيمها  االأردنــيــة،  االجتماعية  القواعد  تهمي�س  طريق  عن  االأردنــيــة، 
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ال�سيا�سي  التوطني  عملية  الإطــالق  الفر�سة  واإتــاحــة  االأردنــيــة،  الوطنية  وحتطيم 
والوطن البديل.

اجلنوب  وحمافظات  الكرك  متثيل  اإق�ساء  فهم  املمكن  من  ال�سياق،  هذا  يف 
والنازحني  الالجئني  حل�ساب  ــدران،  د.ب حلكومة  الوزارية  الت�سكيلة  من  والبادية 
توجيه  وي�ستهدف  و�سيا�سيًا،  متعمدًا  االإق�ساء  هذا  جاء  وقد  والن�ساء.  واالأقليات 

�سربة اإىل قلب االأردن التقليدي.
هو، اإذن، اأخطر حتالف معاٍد لالأردن يف تاريخه كله:

حتالف الكمربادور املتاأمرك واالأخوان امل�سلمني. وهو ي�ستهدف التفكيك النهائي 
للدولة االأردنية، واإعادة تركيبها �سمن امل�سروع االأمريكي لـ"اال�سالح"، الذي ينظر 
اإىل االأردن ب�سفته "منطقة حرة" للتوطني ال�سيا�سي لالجئني والنازحني، احلاليني 
املطلقة مل�سالح  االأولوية  اأ�سا�س  الفل�سطينية على  للبورجوازية  والقادمني، ومركزًا 
م�سردين  اإىل  وحتويله  االأردين،  ال�سعب  من  الرئي�س  الق�سم  وتهمي�س  الكمربادور، 

داخل وطنهم.
وهو، يف النهاية، امل�سروع نف�سه الذي عمل االأمريكيون ويعملون على تنفيذه يف 

العراق. اإنه يذّكر بقرارات ود�ستور "برمير" يف العراق.

وثيقة الرفض البرملانية
التقليدية  القوى  على  خافيًا  بــدران،  عدنان  حكومة  ت�سكيل  م�سمون  يكن  مل 
برملانية،  وثيقة  احلكومة، يف  اإزاء هذه  الرف�س  اجتاهات  وقد جت�ّسدت  وال�سعبية. 

ها: تاليًا ن�سّ

الرحيم الرحمن  اهلل  "ب�سم 
احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على ر�سوله الأمني

بيان �سادر عن نواب ال�سعب
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وبعد،
فقد تداعى النواب املوّقعون اأدناه وتدار�سوا اآلية ت�سكيل احلكومة اجلديدة والذي 
جاء ا�ستمرارًا لنهج ت�سكيل احلكومات الذي اأمعن يف جتاهل جمل�س النواب واإرادة 
نواب الأمة الذين ل تغدو احلكومُة حكومًة بغري ثقتهم، ول متلك ال�ستمرار يف مهامها 

بغري اإرادتهم.
اأ�سبه بقدر هابط ل ي�ستطيع اأحد  اأ�سلوب ت�سكيل احلكومات يف بلدنا  لقد اأ�سبح 
التي  املرحلة  ول طبيعة  احلكومات،  توّقع طبيعة  ال�سعب  نواب  ول ميلك  به،  التنبوؤ 
تكلَّف احلكومة بقيادة الدولة فيها، الأمر الذي اأحدث خلاًل وا�سحًا يف ن�س الد�ستور 
وروحه، حيث ن�س الد�ستور الأردين يف مادته الأوىل على اأن نظام احلكم نيابي ملكي 

وراثي.
ومما زاد الأمر �سوءًا اأن ت�سكيل هذه احلكومة جاء خمالفًا لتطّلعات ال�سعب الأردين 
وممّثليه، وبناًء عليه فاإن النّواب املوّقعني اأدناه يعلنون موقفهم الذي ي�سارح ال�سعب 
الأردين باأن هذه احلكومة بت�سكيلتها احلالية �سوف لن حتظى بثقتنا، نظرًا لكثري من 

العتبارات التي تتلخ�س فيما يلي:
1- اإغفال اإرادة نواب ال�سعب وعدم الت�ساور معهم اأثناء ت�سكيل احلكومة، ما يجعل 

من دور جمل�س النواب دورًا هام�سيًا، وُيخرجه من موقعه الد�ستوري الفاعل.
2- تعك�س ت�سكيلة احلكومة احلالية حتّديًا �سافرًا لإرادة نواب ال�سعب وم�ساعره، 
حيث حتوي احلكومة احلالية وزراء اأّزموا العالقة بني احلكومة ال�سابقة والربملان، فما 
نواب  لإرادة  وزنًا  تقيم  ل  اأنها  احلالية غري  احلكومة  ت�سكيلة  بقوة يف  معنى عودتهم 

الأمة.
3- اإن ما يعك�س ال�سطراب والتناق�س هو ت�سكيلة هذه احلكومة املخالفة للتوجهات 
الأقاليم وتطويرها، حيث جاءت هذه احلكومة متجاهلًة  امللكية جتاه تنمية �سيا�سة 
اأقاليم البادية واجلنوب، وهي التي حتوي من الكفاءات ما يعادل الأكفياء من اأع�ساء 
اإقليم بعينه  ا�ستثناء  لي�س  العملية  املوؤمل يف هذه  اإن  اإن مل تزد عليها.  هذه احلكومة 

بقدر ما هو وراء هذا ال�ستثناء اأو التجاهل من �سواء نوايا وطم�س هوية.
4- اإن ا�ستعرا�سنا للفريق القت�سادي يف ت�سكيلة احلكومة ي�سري اإىل اأنه اأُ�سند اإىل 
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جتهل  اأنها  عن  ف�ساًل  الأردين،  ال�سعب  بهموم  متا�ّس  ول  عالقة  لها  لي�س  جمموعة 
م�سكالته  بحل  يكلَّفون  بهم  فكيف  وخميماته،  واأريافه  بباديته  وجغرافيته  واقعه 

والت�سّدي لهمومه والتخطيط مل�ستقبل اأجياله؟
الت�سكيالت  يف  ال�ساأن  هو  كما  الت�سكيل،  باأ�سلوب  امل�ستهَدف  اأن  نرى  اإننا   -5
ال�سابقة، هو هيبة الدولة الأردنية وهوية هذا ال�سعب الأردين الذي قامت على اأكتافه 
اأثروا  الذين  الفا�سدين  النتهازيني  من  حفنٌة  بخرياتها  يرتع  اأ�سبح  والتي  الدولة 
على ح�ساب هذا ال�سعب، واإن �سلبيات عدم متثيل �سعبنا اإمنا تهدف اإىل بذر ال�سك 

وزعزعة الولء.
6- اإن من اأهم املخاطر التي تتهدد هذا الوطن، هو �سرب الوحدة الوطنية لهذا 
ال�سعب اإىل جانب �سيا�سة التوطني وطم�س الهوية الأردنية متامًا، اإىل جانب طم�س 
واأريافه  بباديته  ال�سعب  هذا  من  وا�سعة  �سرائح  ا�ستثناء  واإن  الفل�سطينية.  الهوية 
اإمنا ت�سّب يف  اأركانًا رئي�سة يف دعامة هذا النظام  وخميماته واأقاليمه التي ت�سكل 

�سياق هذه املخاطر.
يف  اأو  احلكومات  ت�سكيل  يف  �سواء  املمار�سات،  من  كثريًا  باأن  ن�سعر  اإننا   -7
النظام  بل هو طعنة يف ظهر  فقط،  �سعبنا  م�سالح  �سد  هًا  لي�س موجَّ ممار�ساتها، 
امللك  املطلق جلاللة  تاأييدنا  نعلن  اإذ  الأردنية، ونحن،  الدولة  ووحدة �سعبنا وم�ستقبل 

املعظم، ليملوؤنا الإميان والثقة بجاللته وبقدرته على ت�سويب كل اعوجاج.
حتقيق  على  وحر�سنا  بتمثيله  �سرفنا  الذي  �سعبنا  جتاه  بامل�سوؤولية  اإح�سا�سنا  اإن 
م�ساحله وحفظ م�ستقبل اأجياله دفعنا اإىل التداعي نحن نواب هذا ال�سعب وممثليه 
للذمة  اإبراًء  جليًا  �سريحًا  موقفنا  معلنني  هذا  بياننا  لن�سدر  اإرادته  عن  واملعرّبين 

وا�ست�سعارًا بج�سامة امل�سوؤولية. واهلل ويل التوفيق، وهو الهادي اإىل �سبيل الر�ساد.
اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  ظل  حتت  عزيزًا  حرًا  �سعبه  وحفظ  الأردن،  اهلل  حفظ 

الها�سمية امللك عبداهلل الثاين بن احل�سني املعظم".
تقادم أسلوب التشكيل 

بالرغم من ا�سرت�ساء حمافظات اجلنوب والبادية –التي ا�سُتثنيت من الت�سكيلة 
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بظالله  ُيلقي  ظل  واالأربعني،  الثمانية  النواب  بيان  فاإن  البدرانية-  للوزارة  االأوىل 
هو  لي�س  للمحافظات،  ال�سكلي  فالتمثيل  ــدران.  ب عدنان  حكومة  على  ال�سيا�سية 
ال�سيا�سية يف هذه  امل�سالح واالجتاهات االجتماعية -  الرئي�سة، بل متثيل  امل�سكلة 
املحافظات، اأي بكلمة: متثيل املجتمع االأردين هو امل�سكلة الرئي�سة التي تبحث عن 

حل اأ�سبح الو�سول اإليه �سرورة مطلقة.
لقد تقادم اأ�سلوب ت�سكيل الوزارات االأردنية -لي�س فقط، ب�سبب ال�سغوط االإقليمية 
والدولية- ولكن الأنه مل يعد ممكنًا التعبري عن ميزان القوى االجتماعي - ال�سيا�سي 
املطروحة  اال�ستحقاقات  الأن  ملاذا؟  الدميقراطية.  االآليات  دون  من  احلكومات  يف 
هي ا�ستحقاقات ا�سرتاتيجية تتعلق ببنية الدولة، وتركيبتها االجتماعية، واالقت�ساد 
الفل�سطينية، وغري ذلك  للق�سية  النهائي  نتائج احلل  ومعاجلة  واأولوياته،  الوطني 
اإ�سالحات  لي�س ممكنًا من دون  تفوي�س وطني  اإىل  التي حتتاج  من اال�ستحقاقات 
اإ�سالح النظام االنتخابي املعمول به، مبا  د�ستورية وت�سريعية دميقراطية. وكذلك 
يتيح ت�سكيل حكومات متّثل االأردنيني �سيا�سيًا، وحتظى بتفوي�سهم ودعمهم ملعاجلة 

امللفات الكربى العالقة.
يف حكومة عدنان بدران، ح�سلت "املجموعة االقت�سادية" بقيادة با�سم عو�س 
اهلل، على ح�سة كاملة يف الت�سكيلة والقرار، وقد يكون د.بدران اأكرث ان�سجامًا - من 
وفي�سل  الراغب  اأبو  علي  احلال يف حكوَمَتي  عليه  كان  معها، مما   - الروؤية  حيث 
لربلة  اإىل  الــهــادف  اجلــذري  بربناجمها  االقت�سادية"  "املجموعة  لكن  الفايز. 
�سوف  كمربادورية،  اأ�س�س  على  بالكامل  وتغيريهما  االأردنيني،  واملجتمع  االقت�ساد 
تواجه العقبات نف�سها يف احلكومة البدرانية. الأنه ال ميكن لربلة االقت�ساد واملجتمع 
من دون لربلة ال�سيا�سة، ومل يعد ممكنًا تغيري املجتمعات من دون تفوي�س منها، من 
اإذا كان  بالك  االقت�سادية - االجتماعية. فما  الربامج  الوطني على  االإجماع  دون 

االأمر يتعلق ب�سميم الرتكيبة الوطنية للدولة؟!
اخلم�س  ال�سنوات  طوال  االإدارة  قوة  االقت�سادية"  "املجموعة  ا�ستخدمت  لقد 
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والدعاية  عليها،  واالإنفاق  خمتلفة،  برامج  وت�سغيل  باإجراءات،  القيام  يف  الفائتة، 
لها. ولكنها مل تتقدم خطوة اإيجابية واحدة نحو حتقيق اخرتاق اقت�سادي رئي�س، 
االإنتاج،  �سروط  حت�سني  اأو  العمل،  ثقافة  تغيري  اأو  االجتماعية،  املعادالت  تغيري  اأو 
اإقليمية  ظروف  ب�سبب  منا  الذي  الوطني،  لالقت�ساد  التناف�سي  الو�سع  تعزيز  اأو 
طارئة، موؤقتة وغري اأ�سيلة، ول�سالح الفئات املالية والعقارية على ح�ساب االأكرثية 
من الفقراء والكادحني والفئات الو�سطى، بل وعلى ح�ساب اأق�سام من البورجوازية 

ال�سناعية والزراعية واخلدمية.
وعلى افرتا�س ُح�ْسن النوايا لدى "املجموعة االقت�سادية" من حيث اأنها تريد، 
لي�س، فقط، تفكيك البنية الوطنية االأردنية، ولكن، اأي�سًا، اإعادة تركيبها على اأ�س�س 
دون  من  ذلك  ت�ستطيع  "املجموعة" اأنها  هذه  تعتقد  فهل  فعالية.  اأكرث  اقت�سادية 

تفوي�س املجتمع ودعمه؟! وهل هناك معيار للتفوي�س �سوى �سندوق االقرتاع؟!
يف انتخابات حرة متثيلية، لن حت�سل "املجموعة االقت�سادية" على اأ�سوات كافية 
االجتماعي  تفوي�س لربناجمها  وال على  الوزارية،  املقاعد  العدد من  الحتالل هذا 
اإن  اإذن!  ال�سناديق  اإىل  بالتوجه  يتاأخرون  َفِلَم  العك�س؟  يّدعون  فهل  ال�سيا�سي.   -
على  بالطبع،  تقت�سر،  ال  التي  الدميقراطية  االآليات  خــارج  دائرية  امل�سكلة  هذه 
االنتخابات، بل تت�سمن مفاو�سات اجتماعية معّقدة للتو�سل اإىل تفاهمات. وكذلك، 
والنقابي وحرية االجتماعات  ال�سيا�سي  التنظيم  تقييد( حرية  اإطالق )وعدم  اإىل 
باإزاء قوة  اإلخ، بحيث تتمكن قوة العمل من الدفاع عن م�ساحلها  واالإ�سرابات... 

الراأ�سمال.
بالو�سائل االإدارية واالإنفاق احلكومي والدعاية، ميكن ملجموعة �سغرية من دون 
قاعدة اجتماعية، اأن ت�ستويل على القرار، ومترر "برامج التفكيك"، ولكنها �ستواجه، 
على الفور، معار�سة وطنية ذات �سرعية اأ�سا�سية، وال ي�ست�سغر من �ساأنها و�سُفها 
باأنها "حمافظة". فكل وطني خمل�س هو حمافظ من حيث اأنه يريد احلفاظ على 
 - وطني  �سياق  يف  ويبني  يهدم  فالتقدمي  واالنحالل،  التفكك  من  الوطنية  البنية 
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�سعبي. وهو لن يظفر بالنجاح اإذا مل َيْحَظ بالتفوي�س من االإجماع الوطني، وهذا ال 
يح�سل بالقوة اأو التجاهل، بل، فقط، بالو�سائل الدميقراطية.

اختطاف القرار بوسائل إدارية
االأردن،  يف  معهودة  �سيا�سة  املنح-  وبع�س  بالقرو�س  -املغّطى  بالعجز  االإنفاق 
�سهدتها البالد، خ�سو�سًا، يف الثمانينيات، وهي التي اأدت اإىل انفجار اأزمة املديونية 
وانهيار الدينار يف العام 1988، واأدت اإىل هبة ني�سان 1989، وا�سطرار البلد اإىل 
ملدة  الدويل  النقد  �سندوق  باإ�سراف  االقت�سادي  الت�سحيح  برنامج  اإىل  اخل�سوع 
التق�سف  من  االأريــاف،  يف  وخ�سو�سًا  الفقراء،  جماهري  خاللها  قا�ست  عامًا،   15
اخلبز-  -ومنها  االأ�سا�سية  ال�سلع  عن  الدعم  ورفع  العامة،  امل�ساريع  يف  احلكومي 
ما اأدى اإىل تراجع االإنفاق الراأ�سمايل للحكومة املركزية، وخ�سخ�سة املوؤ�س�سات، 
وتقلي�س فر�س العمل، وانت�سار البطالة والفقر، وهي امل�ساكل املزمنة التي ما تزال 
والنقدي. ولقد  املايل  النجاح يف �سبط وحت�سني اال�ستقرار  البالد، مقابل  تعانيها 
اأ�سبح هذا النجاح مهددًا بف�سل ا�سرتاتيجية "املجموعة االقت�سادية" التي �سيطرت 

على القرار احلكومي.
اإنها، عمليًا، حقبة ثمانينيات اأخرى. مع فارق اأن االإنفاق بالعجز واالقرتا�س كان 
هدفه -يف ال�سابق- اإن�ساء البنى التحتية، والتو�سع يف م�ساريع القطاع العام، وخلق 
فر�س العمل، ودعم ال�سلع االأ�سا�سية، وحت�سني اخلدمات العامة )ال�سحة والتعليم.. 
"املجموعة االقت�سادية"، اليوم، تعمل بالعك�س، حل�ساب الفئات  اأن  اإلخ(، يف حني 

الكمربادورية؛ الوكيل املحلي للم�سالح االأجنبية.
وا�سلت "املجموعة االقت�سادية" بقيادة الدكتور با�سم عو�س اهلل، ا�سرتاتيجية 
تعظيم االإنفاق بالعجز، وتغطيته بالقرو�س واملنح املاأمولة التي تتال�سى �سيئًا ف�سيئًا 
وزارة  يف  اهلل  عو�س  الوزير  ا�سرتاتيجية  هي  هذه  وكانت  القرو�س.  حمّلها  لتحّل 
املن�سبط على  لالإنفاق غري  العامة  املوازنة  ق�سمًا من  يقتطع  كان  التخطيط، حني 
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م�ساريع خمتلفة، ويوؤّمن لبع�سها االآخر، قرو�سًا، وياأمل، من خالل حملة عالقات 
عامة مْكلفة غالبًا، احل�سوَل على منح. وكان يختلف دائمًا مع وزراء املالية الذين 

يكبحون جماحه.
اأ�سبح الدكتور عو�س اهلل، وزيرًا للمالية، وقياديًا رئي�سًا يف حكومة عدنان بدران، 
اأو عقبات. ومل يكن االأمر يحتاج اإىل  بغية تطبيق ا�سرتاتيجيته من دون منّغ�سات 
ي�ستطع  مل  التي  العامة  املديونية  اأزمــة  اأخــرى،  مــرة  تتفاقم،  اأن  قبل  طويل  وقــت 
االأردن اأن يتخّل�س من اأعبائها التي ت�ستهلك ثلث املوازنة، حتى االآن. وت�ستمل هذه 
الطبقات  على  ال�سرائب  زيــادة  اأواًل،  فرّعية:  اإجــراءات  جملة  على  اال�سرتاتيجية 
فيها  مبا  نهائيًا،  واخلدمات  ال�سلع  كل  عن  الدعم  رفع  ثانيًا،  واملتو�سطة؛  ال�سعبية 
املحروقات، ما يعني زيادة االأ�سعار ب�سورة اأوتوماتيكية، ورمبا بح�سابات هند�سية؛ 
ثالثًا، اإعادة هيكلة ال�سمان االجتماعي جلهة زيادة مدة اخلدمة وتخفي�س الرواتب 
التقاعدية.. اإلخ، واإجناز اخل�سخ�سة نهائيًا. والهدف من كل ذلك، تاأمني االأموال 

الالزمة لالإنفاق على ثالثة اأنواع من امل�ساريع، هي:
االأجانب، على ح�ساب االقت�ساد  للم�ستثمرين  الت�سهيالت  املزيد من  1- تقدمي 

الوطني واخلزينة.
2- التحول االقت�سادي - االجتماعي. وهدفه تغيري البنية االجتماعية االأردنية 
عرب لربلة فئات اجتماعية، وتنفيعها ب�سورة منهجية، بهدف بّث اأفكار وت�سورات 
ليربالية كمربادورية على ال�سعيد االجتماعي. وال ي�ستهدف هذا امل�سروع، "زيادة 
من  �سبكة  متويل  بل  ال�سغرية،  امل�ساريع  دعم  التدريب" اأو  "اإعادة  االإنتاجية" اأو 
االأحــوال،  اأح�سن  ويف  به.  املرتبطة  االجتماعية  واالأو�ــســاط  واملوظفني  املوؤ�س�سات 
فالفكرة االأ�سا�سية هي تكليف اخلزينة اإعادة تدريب قوة العمل ل�سالح امل�ستثمرين 

االأجانب.
الدعائية اخلا�سة  �سل�سلة احلمالت  الدعائية، مثلما هو احلال يف  امل�ساريع   -3
ذات  احلكومية  غري  املنظمات  ومتويل  و�سواهما،  اأواًل"  و"االأردن  العزم"  بـ"اأهل 
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اأو�ساط اإعالمية و�سيا�ّسية، وجذبها  التوجه الليربايل الكمربادوري، وكذلك تنفيع 
اإىل خدمة م�سروع اللربلة.

"االإ�سالح" الذي ي�ستهدف تفكيك البنية  وهذا هو ما ي�سّمى، عمومًا، مب�سروع 
للكمربادور  �سيا�سية   - اجتماعية  قواعد  وخلق  التقليدية،  والثقافة  االجتماعية 
بو�سائل مالية - غري �سيا�سية. وهذا كله برنامج اأجنبي -اأمريكي باالأ�سا�س- ي�ستورده 
الكمربادور، وميّوله من اخلزينة ومن جيوب الفقراء والطبقة الو�سطى )بال�سرائب 
العامة واخرتاع م�ساريع لتنفيع امل�ستوردين وال�سركات االأجنبية  وتراجع اخلدمات 

من دون درا�سة االحتياجات املحلية.. اإلخ(.
واإخ�ساع  بالتق�سف،  الــدويل  النقد  �سندوق  �سيا�سة  تاأييد  يجدر  ال  وبالطبع، 
اأي  بالعك�س؛  بل  اإلخ.  العجز..  وتخفي�س  املديونية،  ل�سداد  كله  الوطني  االقت�ساد 
كربى  وطنية  اإنتاجية  م�ساريع  على  العام  باالإنفاق  املن�سبط  التو�سع  �سيا�سة  تبّني 
املعّطلة،  العمل  قــوة  وت�ستخدم  واخلــا�ــس،  العام  القطاعان  متويلها  يف  يت�سافر 
القطاع  اإحياء  على  تقوم  وطنية  تنموية  �سيغة  املحلية، يف  االإمكانات  وت�ستفيد من 
االقت�سادية.  املبادىء  وفق  يعمل  ديناميكي  قطاع  اإىل  ودمقرطته، وحتويله  العام، 
لكن التو�سع يف االإنفاق على م�ساريع اللربلة العقائدية، �سوف يفاقم م�سكلة املديونية 
العامة، من دون اأن يعطي فر�سة للتقدم خطوة تنموية واحدة، مبا يف ذلك العجز 
عن توفري فر�س العمل اأو حت�سني اخلدمات العامة.. اإلخ، بحيث ينذر، يف النهاية، 

باحتمال انفجار االأزمة االقت�سادية على نحو اأ�سّد مما كان يف العام 1988.
االقت�سادية"،  "املجموعة  ي�سّمى  ما  ا�سرتاتيجية  على  االعرتا�س  يجري  لذلك 
والثقافة  االجتماعية  والبنية  الوطني  االقت�ساد  على  انعكا�ساتها  من  والتحذير 

الوطنية.
دروس وتطورات نوعية

باخلال�سة، �سهدت احلياة ال�سيا�سية االأردنية، تطورات نوعية، مع وزارة بدران، 
متثلت يف االآتي:
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اأو  �سراكة  اأية  دون  ال�ساملة من  االقت�سادية  الليربالية  ت�سكيل حكومة متثل   -1
تفاهم مع القوى االجتماعية ال�سيا�سية التقليدية التي متثل حلمة النظام ال�سيا�سي 
االأردين، ومن دون مراعاة موازين القوى الداخلية. وقد انطلقت هذه احلكومة، مع 

ذلك، اإىل تنفيذ برناجمها.
2- وقد ت�سكلت هذه احلكومة -مب�سمونها واأ�سخا�سها- يف �سياق ت�سوية -رمبا 

موؤقتة- مع ال�سغوط الدولية.
3- ومبح�سلة هذه املعادلة حدث فراغ �سيا�سي، مالأته الكتلة النيابية املوّقعة على 
ال�سيا�سية،  نربتها  وتبلور  الكتلة،  الرئي�س يف متا�سك هذه  وال�سبب  الـــ)48(،  بيان 
اإحلاح  ومن هنا، جاء  املحلية..  لل�سيا�سة  الداخلي  املحور  ت�سكل  باأنها  �سعورها  هو 
اأع�سائها -الذين كانوا قاطعوا الرئي�س عدنان بدران- على اأنهم ميثلون "املواالة" 
باعت�سامهم  اأنــهــم،  -بــقــوة-  ي�سعرون  كــانــوا  اأنــهــم  اأي،  "املعار�سة"!-  -ولي�س 

املعار�س، ميثلون النظام ال�سيا�سي االأردين، اأكرث مما متثله احلكومة البدرانية.
النواب  جمل�س  يف  امل�سلمني،  االأخــوان  حول  املتمحورة  "املعار�سة" القدمية   -4
مع  عميق  �سيا�سي  تفاهم  ل�سالح  وخطابًا،  ح�سورًا  تفككت،  ال�سيا�سي،  وال�سارع 
ال�سيا�سية حول  العزلة  اإنه كلما ازدادت  البدرانية. وبدا امل�سهد كالتايل:  احلكومة 
حكومة بدران، وازداد معار�سوها، ازداد احتياجها لالأخوان امل�سلمني، يف املجل�س 

النيابي ويف ال�سارع.
5- الغزل الذي قام بني كتلة عبدالروؤوف الروابدة وبني حكومة عدنان بدران، 
مل يِفْد حكومة االأخري يف �سيء، ومل يفّك عزلتها، ولكنه عزل تلك الكتلة عن �سياقها 
ال�سيا�سي. فاإذا كانت املناف�سة بني تياَري عبدالهادي املجايل والروابدة، ممكنة يف 
�سياق تقليدي، فاإن هذا ال�سياق قد انك�سر ل�سالح م�ستوى من ال�سراع االجتماعي 
- ال�سيا�سي ال يقبل احلياد واملناورة. املحايد واملناور يخ�سران، واملت�سدد اجلذري 

-�سواء من املع�سكر الليربايل اأو من املع�سكر الوطني- هو الذي يك�سب يف النهاية.
اإىل حراك  االأمر،  ، يف حقيقة  توؤدِّ النوعية -التي مّر ذكرها- مل  التطورات   -6
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بقيت  بينما  ال�سيا�سية،  والنقا�سات  ال�سحافة  حّركت  ولكنها  جماهريي،  �سيا�سي 
اأن  اإدراك حقيقة  وانتظار، عاجزين عن  ترّقب  االأردنيني يف حالة  املثقفني  اأغلبية 
االأ�سلوب القدمي لل�سعود الفردي، مل يعد ممكنًا، فعندما يحتدم ال�سراع االجتماعي 

- ال�سيا�سي، ي�سبح املثقف يف جمابهة خيارات اجتماعية - �سيا�سية حا�سمة.
7- ومع ذلك، برزت موؤ�سرات على تبلور تياٍر �سيا�سي م�ستحَدث يف احلياة ال�سيا�سية 
االأردنية، هو التيار الوطني الدميقراطي، الذي يعار�س الليرباليني والتقليديني معًا، 

ويطالب باحلفاظ على كيان الدولة الوطنية، وتطويرها دميقراطيًا.
َك م�سروع اإن�ساء "التجمع الدميقراطي" الذي كان  8- يف هذا ال�سياق العام، تفكَّ
�سّكله ي�ساريون وليرباليون، خمتلطون، اإذ اإن االنق�سام امل�ستجّد املت�ساعد يف احلياة 
ال�سيا�سية، اأفقد ذلك التجمع، ركائزه ال�سيا�سية.كذلك، اأ�سبحت اأحزاب "املعار�سة 

الي�سارية والقومية"، املنتمية اإىل مظلة االأخوان امل�سلمني، على الهام�س!
د.عدنان  حكومة  بــادرت  ذلك  ومع  جــدًا،  وا�سعة  االأردن،  يف  التجارة  حرية   -9
ال  بحيث  نهائيًا،  اال�سترياد  رخ�س  اإلغاء  وهو  ليربالية،  اأكــرث  اإجــراٍء  اإىل  بــدران، 
يكون هناك قيد على امل�ستوردات اأبدًا )ال�سادرات االأردنية، بالطبع، تظل حمكومة 
باملناف�سة غري العادلة اإقليميًا ودوليًا(. وعلى هذه اخللفية، مل يعد اأحد رمبا، يحتاج 
االإقليم كله يف  واأن  التجاري، خ�سو�سًا  العمل  نوع، ملمار�سة  اأي  اإىل ترخي�س، من 

حالة حراك.

إشارات في االجتاه نفسه
كانت هناك -وما تزال بالطبع- اإ�سارات عديدة، مت�ساعدة، يف االجتاه نف�سه: 

اجلدد"  "املحافظني  مب�سروع  الوثيق  بارتباطه  معروف  وهو  "النهج".  اأوًل: 
ا�ستقرار   - "الال  وعنوانه:  الكبري"،  االأو�ــســط  لـ"ل�سرق  وا�سنطن  يف  احلاكمني 



92

 

اخلاسرون

اخلالق". وهي عملية تنطوي على تفكيك الدول واملجتمعات اإىل مكوناتها العائدة 
ت�سمح  ال  "دميقراطيات" زائفة،  تركيبها يف  واإعــادة  الوطنية،  الدولة  قبل  ما  اإىل 
بتنظيم م�ساركة ال�سعوب يف القرار، ولكنها تنظم املناف�سة و"ال�سراكة" بني الطوائف 
واالإثنيات واملجاميع القبلية يف بنيات مفككة تابعة. وهنا، مثال �ساطع: "االأمنوذج 
العراقي". فبالقوة الغا�سمة والقتل اجلماعي واالحتالل، جرى اإنهاء ال�سيادة، وحل 
املوؤ�س�سات احلكومية واالأجهزة االأمنية واجلي�س الوطني، واإ�ساعة الفو�سى والنهب، 
ومن ثم بناء "دميقراطية" ال تتخذ القرار -الأن القرار هو بيد املحتلني- وال تنظم 

املناف�سة بني تيارات �سيا�سية -بل بني "ال�سيعة" و"ال�سّنة" و"االأكراد"... اإلخ.
-ولي�سوا  االأردنيني  قبل  من  معروفون  وهم  النهج"،  "اأ�سحاب  هناك  وثانياً: 
مكروهني الأ�سخا�سهم، واإمنا الأفكارهم واأ�ساليبهم-، وقد جاء هوؤالء يف قلب ت�سكيلة 
"القرار" وال يحد من نفوذهم وزراء وال رئي�س يتمتع بروؤية  حكومية، متّكنهم من 

م�سادة اأو قوة م�سادة، بل رئي�س اأقرب اإىل ت�سوراتهم.
�سراحة،  وخارجها-  احلكومة  داخل  "النهج" و"اأ�سحابه" -من  اأعلن  وثالثاً: 
عن �سرورة "اغتنام الفر�سة" يف املنتدى االقت�سادي بالبحر امليت )اأيار 2005( 
وعلى هام�سه، يف �سل�سلة مقاالت – بيانات ن�سرتها ال�سحافة االأردنية، وكان اأقواها 
واأ�سرحها ما كتبه الوزير ال�سابق فواز الزعبي، واأثنى عليه، �سراحًة، الوزير –يف 
"الليرباليني اجلدد" من دون قناع:  حينه- مروان املع�سر. ويف املقال ذاك، خطة 
العامة  االنتخابات  قانون  وتعديل  االأمنية-  فيها  -مبا  العامة  املوؤ�س�سات  تفكيك 

ل�سمان متثيل كامل لالجئني، واأخريًا "حكومة منتخبة". 
وكل ذلك، بالطبع، مو�سوع حتت يافطة "الدميقراطية"، ولكن، ومن دون تزويق، 

باعتبارها "دميقراطية رجال االأعمال" الليربالية االقت�سادية املتوح�سة.
القيود على  واإلغاء كل  "الت�سهيالت" على اجل�سور،  االإجــراءات. ومنها  ورابعاً: 
احلركة الدميوغرافية من ال�سفة الغربية باجتاه االأردن. وكان اأكرث من 150 األف 
مواطن فل�سطيني قد هاجروا اإىل االأردن منذ العام 2000 على الرغم من القيود 
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املفرو�سة.. فما بالك بالذي كان �سيحدث يف ظل "الت�سهيالت".
وخام�صاً )وهو االأهم(: هناك التجاهل ال�سيا�سي والد�ستوري للربملان. ويف نظرة 
�سوب العامل الدميقراطي، ميكن روؤية اأن الفرن�سيني �سّوتوا �سد الد�ستور االأوروبي، 
ثقة  ا�ستعادة  مهمتها  جديدة  حكومة  وجــاءت  الفرن�سية،  احلكومة  فا�ستقالت 
اأغلبية برملانية �ساحقة -من قائمة  –يف االأردن- جتاهٌل الإعالن  الفرن�سيني. لكن 
املوّقعني الـ)48( ومن خارجها- قرارها حجب الثقة عن احلكومة.. ومع ذلك، فاإن 

احلكومة وا�سلت عملها، كاأن �سيئًا مل يحدث!
و�صاد�صاً: يكاد االإجماع الوطني ينعقد -من �ستى املنابت واالأ�سول واالجتاهات 
بدا  امل�سلمني" الذين  "االأخوان  عدا  ما  "النهج" واأ�سحابه،  رف�س  على  والفئات- 

وا�سحًا اأنهم يفقدون وزنهم جراء وقوفهم يف املع�سكر اخلطاأ..

***
ثم جاءت ا�ستقالة وزير مالية بدران، با�سم عو�س اهلل، ومن ثم تعديل احلكومة 
انت�سارًا  كان  لقد  ال�سيا�سة.  ممار�سة  على  للنواب  اأوليًا  مترينًا  لتمثل  البدرانية، 
جزئيًا للربملانية، ورمبا خطوة اأوىل على طريق العودة اإىل مركزية املجل�س النيابي 

يف النظام ال�سيا�سي االأردين.
لكن، خارج هذا الدر�س، املفيد لكل االأطراف، فاإن التعديل، بحد ذاته، مل ينقذ 
ظلت  فقد  ال�سعبية،  �سورتها  اأو  ال�سيا�سي  م�سمونها  يح�ّسن  ومل  بــدران،  حكومة 
فعاليات  ت�سم  وال  عنها،  يدافع  من  ودون  ال�سارع،  بال ح�سور يف  �سعيفة،  حكومة 
الوحيدون  وهم  اجلدد".  "الليرباليني  عدا  ما  الرئي�سة،  االجتماعية  للقوى  ممثلة 
ينفر  االأردين  ال�سعب  اأن  وطاملا  "الذوات".  ت�سكيلة من  و�سط  برنامج،  لهم  الذين 
من تلك املجموعة ونهجها، وال يثق بها، كاًل وبع�سًا، فاإن النظرة املت�سككة بحكومة 

بدران، مل تتغري.
�سحيح اأن الليرباليني اجلدد كانوا موجودين، وبقوة، يف حكوَمَتّي علي اأبو الراغب 
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َقِدم من النادي ال�سيا�سي، والفايز ابن عاكف. وقد  وفي�سل الفايز. فاأبو الراغب 
كانت جمموعة الليربالية اجلديدة تختبىء وراءه، ومل يكن هو ينتمي اإليها، بل اإىل 

الرتكيبة التقليدية.
 عدنان بدران هو نف�سه ليربايل جديد. ولي�ست لديه فكرة عن الكيمياء االجتماعية 
- ال�سيا�سية االأردنية، وقد اأظهر -اإىل ذلك- �سعفًا وا�سطرابًا يف اأدائه ال�سخ�سي 
واالإعالمي. وكانت مقابلته ال�سهرية مع جيزيل خوري، عالمة ال ميكن حموها من 
الذاكرة. فاالأردن، عند رئي�س وزرائه، "�ساندوي�س".. و"منطقة ترانزيت"! و"اخليار 

االأردين" )امل�سروع ال�سهيوين ل�سطب االأردن( ال يذّكر دولة الرئي�س، اإال بالكو�سا!
الداخلون اإىل حكومة بدران مل ي�سّدوا فراغ التمثيل، الأن هذا الفراغ حا�سل على 
امل�ستوى االجتماعي - ال�سيا�سي، ال على م�ستوى االأ�سل والف�سل. ومن حيث اجلوهر، 

فاإن التعديل ظل يدور على حمور االأ�سخا�س، ومل يتناول ال�سيا�سات والقدرات.
مل يكن باالإمكان حت�سني حكومة بدران. وهي اإذ جنحت يف امتحان الثقة النيابية، 
مل ت�ستطع اأن حتقق ذات النجاح يف مواجهة املهمات ال�سعبة، حمليًا واإقليميًا، يف 

مرحلة اال�ستحقاقات التي واجهتها.

مترين أّولي
.. وبعد انتظار، ُعقدت دورة ا�ستثنائية ملجل�س النواب )17 متوز 2005(، تبني 
الحقًا، اأن هدفها الوحيد هو احل�سول على الثقة الربملانية بحكومة عدنان بدران، 
النظام  قوى  مار�ست  وقد  املعار�س.  الوطني  ال�سيا�سي  احلراك  اإجها�س  وبالتايل 
�سغوطًا متنوعة، وقدمت اإغراءات �سخ�سية عديدة، واأفادت من االنق�سامات داخل 

املجل�س بني "الزعماء"، من اأجل مترير احلكومة املعزولة �سعبيًا.
وفجاأة، انطلق فريقان من ال�سامتني، ظهرا بعد �سقوط كتلة نواب الـ)48(: الي�سار 
�سهلة  ثورية  اإثبات  يريد  االأول  الفريق  الكمربادوري.  واليمني  العدمي،  القوجمي 
ا�ستهالكية بالهزء من الربملان. والفريق الثاين يريد ت�سخيف "نواب املحافظات" 
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-على حد تعبري اإحدى ال�سحف االأ�سبوعية- ل�سّل دورهم ال�سيا�سي نهائيًا يف عرقلة 
التفكيك.

�سيا�سية.  اأداة  ذلــك،  مع  ولكنها،  االأردنــيــني.  �سيم  من  ولي�ست  لئيمة  ال�سماتة 
املمكن..  الثالث  اخلط  على  التاأكيد  اإعــادة  يجب  بل  اأخالقيًا،  لتقييمها  داعَي  وال 
ال�سيا�سي  النظام  يف  املركزي  موقعه  الحتالل  النواب  جمل�س  ودفــع  تع�سيد  وهو 
ال  احلّية،  وقواه  املحلي  باملجتمع  مرتبطة  وطنية  نيابية  معار�سة  وتكوين  االأردين، 
من  وذلك  بـ"االأجهزة" القومية،  اأو  ال�سيا�سي  باالإ�سالم  اخلا�سة  باال�سرتاتيجيات 

دون التهاون يف النقد اجلذري لالأداء النيابي ال�سعيف اأو االنتهازي.
لينني  من  االأ�سا�سي  فالدر�س  الــزوايــا.  حــادة  حديدية  م�سطرة  لي�ست  الثورية 
يعني  هذا  امللمو�سة".  للظواهر  امللمو�سة  ال�سروط  "حتليل  هو  الثوريني(  )�سيخ 
حركته  واكت�ساف  العياين،  الواقع  مع  والتعامل  البلهاء،  الذهنية  الكلي�سيهات  نبذ 
الداخلية، وا�ستنها�س امليول الدميقراطية وال�سعبية يف هذه احلركة، مبا يف ذلك 
"تعيني العنا�سر التقدمية يف التيار الرجعي، والعنا�سر الرجعية يف التيار التقدمي"، 
و�سخ�سية، خطرة  و�سيا�سية  نظرية  مغامرة  االأمام، يف  اإىل  كلها  باحلركة  والدفع 

ولكن ال بد منها، من اأجل اإحداث تراكم اإيجابي.
مل تكن كتلة الـ)48(، حزبًا "بل�سفيًا"، وال حتى حزبًا، بل حركة احتجاج موؤقتة على 
احتداد الربنامج احلكومي الكمربادوري. ولكن كان من ال�سروري ممار�سة ال�سغط 
املعنوي االإيجابي امل�سروع على هوؤالء النواب، يف مواجهة ال�سغوط احلكومية. واإن 

كانت املح�سلة، بالطبع، لن تكون اإال تعبريًا عن ميزان القوى القائم يف البالد.
لقد حققت احلركة الدميقراطية االجتماعية، جناحات يف املعركة �سد حكومة 
عدنان بدران، منها: )1( تعميق وتو�سيع الوعي ال�سيا�سي باالأزمة الوطنية، وتو�سيح 
م�سامينها واأبعادها. )2( ان�سمام عدد من نواب املواالة اإىل املعار�سة. )3( اجتذاب 
مواطنني "نائمني" اإىل العمل ال�سيا�سي. )4( تعميق عزلة حكومة الكمربادور التي 
تعميق   )5( �سكلية.  اأو  جزئية  -ولــو  تنازالت  تقدمي  اإىل  حــال  كل  على  ا�سطرت 
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عقم  اإظهار   )6( احلكومات.  ت�سكيل  يف  التقليدي  االأ�سلوب  مبوت  العامة  القناعة 
قانون االنتخابات العامة املعمول به الذي ينتج نوابًا عاجزين عن متثيل االأمة. )7( 
التمهيد ملعارك نيابية و�سيا�سية واإعالمية تالية، كفيلة برتحيل احلكومة، كتمرين 

على معارك ترحيل الكمربادور.

هزمية مزدوجة
متوز   27( بــدران  عدنان  حلكومة  الثقة  منحوا  الذين  نائبًا  الــــ)67(  بني  من 
2005(، هناك نواب فعلوا ذلك على ال�سّد من قناعاتهم. وهو ما يحدث عادة. اإال 

اأنه، هذه املرة، حدث على املالأ، كف�سيحة علنية.
اإنهم ح�سلوا على  لـ"�سغوط"، وقال بع�سهم  اأنهم تعر�سوا  اّدعى بع�س النواب 

مكا�سب ملناطقهم -وهذا ما يهّمهم!- ورمبا الأنف�سهم. ومِلَ ال؟
"ال�سغوط" اأنواع، تدور كلها حول املكا�سب. مبعنى اخل�سية من اإ�سقاط النائب 
اأو  اأو عرقلة م�ساحله  اأو جماعته  الدعم ملنطقته  اأو وقف  القادمة،  يف االنتخابات 
م�سالح قاعدته االنتخابية. ويّدعي النواب، عادًة، اأن قواعدهم تقف على ميينهم، 

وتدفعهم التخاذ مواقف �سيا�سية ال تتفق مع "قناعاتهم"!
التمثيل  م�ستوى  بني  الف�سام  فري�سَة  وقع  امللتزم،  النائب غري  فاإن  وباملح�سلة، 
ال�سيا�سي وبني م�ستوى التمثيل املناطقي والع�سائري وال�سخ�سي، وهو �سياق تناق�سي 

ُي�سعف متثيل جمل�س النواب لـ"االأمة"، وي�ّسل دوره ال�سيا�سي.
االنتخابات  قانون  يف  ولكن  النواب..  يف  لي�س  والعيب  اأخالقية.  لي�ست  امل�سكلة 
ل بحيث ي�ستبعد املثقفني الع�سويني وال�سخ�سيات الوطنية واالأحزاب  العامة، املف�سّ
اأ�سخا�س، ال هيئة  اأ�سبح االأخري هيئة  والتيارات املدنية من ع�سوية الربملان. وقد 
َمْن  و"ُكْل  ال�سخ�سي،  ال�سمري  �سوى  �سيء  يلزمهم  ال  واالأ�سخا�س  وقــوى.  تيارات 

و�سمريه!!"، اأو مثلما يقول العراقيون: "ُكْل َمْن وحليبه"!
اأهمية املعركة النيابية - احلكومية حول الثقة لوزارة بدران، اأنها انتهت بهزمية 
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مزدوجة للحكومة وللمجل�س النيابي معًا..
اإنتاج  على  قــادرًا  يعد  مل  احلكومات،  ت�سكيل  يف  القدمي  االأ�سلوب  اأن  تبني  لقد 
حكومات ذات �سدقية وح�سور وديناميكية، بل اإنه يعّقد االأزمة ال�سيا�سية ويفاقمها. 
وقد حاول جمل�س النواب اأن يعالج هذه االأزمة -التي بلغت اإحدى ذراها مع ت�سكيل 
حكومة بدران- لكنه ف�سل، ب�سبب �سعفه التكويني. وهكذا، فاإن احلكومة والربملان، 

انتهيا معًا اإىل اأزمة مفتوحة، ال ميكن حّلها بالرتقيع.
نواب  قبل  من  بها  -املــوثــوق  للحكومة  فر�سة  اإعطاء  اإىل  الدعوة  فــاإن  لذلك، 
يخ�سعون لل�سغوط وال ي�ستطيعون حتّمل اأعباء االلتزام ال�سيا�سي- كانت بال معنى، 
اأو برناجمها، لتفادي  اأن �سيئًا مل يكن قد تّغري يف تركيبة هذه احلكومة  خ�سو�سًا 

العزلة.
العملية  حتبط  التي  املريرة  للتجربة  �ساملة  مراجعة  اإجــراء  هو  املطلوب  اإن 
ت�سكيل  اآلــيــة  يف  اأو  النيابية،  املجال�س  انــتــخــاب  اآلــيــة  يف  �ــســواء  الــدميــقــراطــيــة، 

احلكومات.
اإن ال�سعف التكويني للعملية ال�سيا�سية الوطنية، يجعلها عاجزة اأكرث فاأكرث عن 
ا�ستقطاب الديناميات التنموية واالجتماعية والثقافية وال�سيا�سية يف جمتمع يغدو 

اأكرث �سلاًل وانق�سامًا وا�ستعدادًا لتاأييد التطرف اأو الالمباالة.

حكومة "إضاعة وقت"!
مع تلك الن�سبة املتدّنية من ال�سعبية، ما الذي كان ميكن حلكومة عدنان بدران 

اأن تفعله اأكرث من ت�سيري االأعمال؟
احلكومة  مترير  اأجــل  من  والوعود،  ال�سغوط  من  �سل�سلة  ا�ستخدام  جرى  لقد 
املعزولة �سعبيًا، يف الربملان، ثم جرى ف�ّس الدورة اال�ستثنائية )1 اآب 2005(، لتاليف 
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الثاأر النيابي من اأولئك املجرَبين على تغيري مواقفهم، اأو الت�سعيد لتح�سيل الوعود 
التي لي�س يف نية احلكومة، اأو يف قدرتها، الوفاُء بها. لكن تبقى، يف النهاية، احلقيقة 
املرتبط  للنهج احلكومي  اأجرته جهة �سديقة  الذي  الراأي  ا�ستطالع  اأظهرها  التي 
بربامج املحافظني اجلدد يف وا�سنطن )مركز الدرا�سات اال�سرتاتيجية يف اجلامعة 
ال�ساحقة  واأغلبيتهم  بدران،  بحكومة  تثق  تكن   االأردنيني مل  اأغلبية  اإن  االأردنية(. 
)75 باملئة( مل تكن تثق بقدرة هذه احلكومة على حت�سني الو�سع االقت�سادي، وهي 

امل�ساألة التي ت�سكل حمور االهتمام االأول لدى امل�ستطَلعة اآراوؤهم.
ال�سيا�سي وال�سعبي، وظلَّ  َظ بالتاأييد على امل�ستويني  اإذن، مل حَتْ حكومة بدران، 
معظم  تعي�سه  و�سع  وهــذا  املــجــاالت.  كافة  يف  االإجنـــاز  على  قدرتها  يف  م�سكوكًا 
احلكومات العربية على كّل حال. لكن، يف االأردن، حيث يوجد اإطار د�ستوري للحياة 
يكن  مل  فاإنه  االجتماعية،  للقوى  ح�سا�س  ــوازن  وت احلرية،  من  وقــدر  ال�سيا�سية، 
ممكنًا ت�سغيل النظام ال�سيا�سي بحكومة معزولة �سعبيًا، وال ت�ستند -اأقّله- اإىل قوة 

اجتماعية را�سخة.
ح�سنًا. ت�ستطيع اأية حكومة -باأية موا�سفات- مثلما قلنا �سابقًا، "ت�سيري االأعمال" 
اليومية، ولكن البلد كان –وما يزال- على مفرتق طرق اجتماعي - �سيا�سي، و�سط 
والعراق،  فل�سطني  يف  مفتوحة  واحتماالت  ومت�سارعة،  حمتدمة  اإقليمية  تغريات 
بـ"�سطارة"  كله ال ميكن متريره  وهذا  االأردن.  ا�ستحقاقات عميقة يف  لها  �سيكون 

مترير حكومة �سعيفة يف برملان �سعيف.
انعدام الثقة العامة باحلكومة، يوؤثر، �سلبيًا، على االإنتاجية والتح�سيد االجتماعي 
الثقة  انعدام  -اأي  وهو  والدولية.  االإقليمية  اال�ستحقاقات  للتغيري وجمابهة  الالزم 
العامة- ال بّد اأن ي�سمل، اأي�سًا، "جلنة االأقاليم" ونتائج اأعمالها، "وجلنة االأجندة"، 

املطروح. ال�سيا�سي  امل�سروع  وكل  "واالأجندة" ذاتها... 
يقال، يف مواجهة هذا التحليل، اإن حكومة بدران كانت، بالفعل، حكومة ت�سيري 
"اللجاُن"  تطبخه  كانت  الــذي  ال�سيا�سي  امل�سروع  يفرز  اأن  قبل  موؤقتة،  اأعــمــال 
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"اإ�ساعة وقت"  اأن هنالك  و"املراجع"، �سيغًة حكومّية فّعالة. لكن ذلك كان يعني 
باال�ستجابة  يّت�سم  �سيا�سي  خط  على  واإ�ــســرارًا  الــروؤيــة،  يف  وا�سطرابًا  دة،  متعمَّ
للمطالب اخلارجية مع االحتفاظ بال�سيغة ن�سف الدميقراطية. وهي �سيغة ماأزومة 
وعاجزة وفو�سوية، وماآلها تعميق انعدام الثقة العامة، واإ�سعاف التكوين الداخلي 

و�سط العوا�سف.

***
نتج برملان 2003 عن انتخابات جرت على اأ�سا�س ال�سوت الواحد يف دوائر متعددة 
املقاعد -وهو اأ�سواأ اأمنوذج انتخابي ممكن-، ويف ظل اأجواء الهزمية والياأ�س، ُبعيد 
االحتالل االأمريكي للعراق، ويف �سياق ا�ستنكاف املثقفني وال�سخ�سيات العامة عن 

امل�ساركة.
ومع ذلك، ظهرت يف هذا الربملان بالذات، قوة �سيا�سّية واعية حلقائق ال�سراع 
املحافظات  جلماهري  ال�سيا�سي  التمثيل  يف  لدورها  وواعية  البالد،  يف  االجتماعي 
االأخــوان  مع  املتحالفة  الكمربادورية  اجلديدة  الليربالية  مواجهة  يف  والكادحني 

امل�سلمني.
الع�سائريون  الواحد"،  "ال�سوت  نــواب  اأظهر  ولقد  اخلطر.  ياأتي  ماأمنه  من 
التقليديون، نزعًة قوية للمعار�سة الوطنية الد�ستورية، كادت تطيح بحكومة عدنان 
اإجها�س هذه  النظام يف  التي مار�ستها قوى  الد�ستورية  ال�سغوط غري  لوال  بدران، 

التجربة الدميقراطية، عن طريق:
1- اإجبار النواب الـ)48( على الرتاجع ومنح الثقة حلكومة بدران.

2- وقف التفاعل ال�سيا�سي املمكن الالحق، وذلك بف�ّس الدورة اال�ستثنائية ملجل�س 
النواب عاجاًل.

3- التعري�س بالنواب املهزومني.
هكذا، فاإن احللقة ال�سائعة يف تطوير الدميقراطية االأردنية، ال تكمن يف قانون 
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االنتخابات العامة -املطلوب، على كل حال، تعديله-، ولكن يف اختالل موازين القوى 
الثغرات  يف  بالطبع،  وكذلك،  الدميقراطية،  �سالح  لغري  ال�سيا�سّية   - االجتماعية 

الد�ستورية، والنفوذ املرتاكم جلهاز الدولة، وتغّول ال�سلطة التنفيذية... اإلخ.
وما ينبغي قوله -ب�سراحة- هو اأن تيار الليربالية اجلديدة الكمربادوري املم�سك 
بالقرار، كان -وما يزال- يريد تغيري قانون االنتخابات العامة، باالجتاه الذي ُي�سعف 
التي  ال�سيا�سية،  القوى  حل�ساب  التقليدية  والقوى  والكادحني  املحافظات  متثيل 
بغ�ّس النظر عن رطانتها االإ�سالمية اأو القومية اأو "الدميقراطية"، فهي متحالفة، 
"القدمية"،  االأردنية  الدولة  تفكيك  �سياق  يف  الكمربادور،  مع  اجلوهر،  حيث  من 
منطقة  اإىل  اأي  والوطنية،  االجتماعية  القيود  من  حرة"  "منطقة  اإىل  وحتويلها 

�سائلة يف امل�ساريع االأمريكية لالإقليم.

حكومة البخيت
و�سائل  اهتّمت  احلكومة،  بت�سكيل  البخيت  معروف  تكليف  عن  االإعــالِن  حــاَل 
وتوقيت  املهنية،  خلفيته  على  وركــزت  املكلَّف.  احلكومة  رئي�س  بهوية  االإعـــالم، 
تكليفه الذي جاء على اإثر تفجريات عّمان )9 ت�سرين الثاين 2005(، وتوقفت عند 
قدومه من خارج نادي روؤ�ساء الوزارات. وح�سرت هذه "الوجبُة االإعالمية" مركَز 
االهتمام بال�سيا�سة االأردنية يف �سخ�س الرئي�س املكلَّف، واعتربت حكومته خمتلفًة 

عن �سابقاتها، قيا�سًا على �سفاته ال�سخ�سية وخلفيته املهنية.
***

ولكن.. معروف البخيت اأو �سواه!
لي�س ذلك مهّمًا، بعد!

فاالأمر يتعدى االأ�سخا�س -كائنًا من كانوا – اإىل اآلية ت�سكيل احلكومات نف�سها. 
النهاية،  تقّدم يف  وال  النخب،  ت�ستهلك  متاآكلة  عقيمة  قدمية  اأ�سبحت  االآلية  فهذه 
�سعبية،  امــتــدادات  ولها  ال�سيا�سية،  احلياة  يف  متجذرة  �سدّقية،  ذات  حكوماٍت 
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وبالتايل: قوة ذاتية متّكنها من احلفاظ على التوازن الد�ستوري وهيبة احلكم.
اإن االأردنيني لن َيْحَظوا –بعد- بحكومة لها وزن وفعالية، وتردم الفجوة املت�سعة 
ت�سكيل  يف  ملزمة  برملانية  وم�ساورات  قــوي،  نيابي  جمل�س  دون  من  املجتمع..  مع 
وبخا�سة يف  اإدارة احلكم،  الد�ستورية يف  لالأ�سول  كامل  وامتثال  الوزاري،  الفريق 

جمال تنظيم العالقات بني ال�سلطات.

***
معروف البخيت اأو �سواه. 

مل يعد ذلك مهّمًا...
ويظل  ال�سيا�سات. وهو موجود..  يقرر  الذي  الذي يحكم، وهو  فالكمربادور هو 
الرقَم ال�سعب يف كل احلكومات. فمن حكومة "اأبو الراغب" اإىل حكومة "الفايز" 
اإىل حكومة "بدران" اإىل حكومة "البخيت"، جرى ا�ستهالك الع�سرات من النخبة 
ال�سيا�سية، ممن كانوا واعدين باإمكانات خ�سبة، مل تثمر على اأ�سجارها، بل جرى 
حرقها يف احلقائب الوزارية و"الربامج" و"االأجندات" و"ال�سراعات" وامل�سالح 
وال�سفقات، بينما ظلت الليربالية اجلديدة-الكمربادورية مت�سك مبفا�سل القرار 
وتتغري  الــوزراء،  وُي�سَتهلك  الروؤ�ساء،  يتبدل  والرتبوي.  واالجتماعي  االقت�سادي، 
املواقف.. لكن "املجموعة االقت�سادية" تظل يف قلب احلكم.. اإنها احلزب احلاكم 
كل  يبقى:  "النهج"  لكن  االآخــر،  ببع�سهم  -اأحيانًا-  اأع�سائه  بع�س  يبدل  الــذي 
االإمكانات والوزارات والدوائر واملوؤ�س�سات والقوانني وال�سلطات يف خدمة "البزن�س" 

العوملي املتوح�س ووكالئه املحليني! 
     هذا النهج يحرق اأف�سل الروؤ�ساء.. ويبدد �سدقية احلكومات، ويجعل التغيري 
الوزاري بال معنى �سيا�سي، ومن دون اأفق، فاالأ�سئلة االقت�سادية االجتماعية ما تزال 

مطروحة:
اأرباحهم  ت�سّخم  االأثرياء،  ل�سالح  جديدة  �سرائبية  وتخفي�سات  اإعفاءات   -1
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وحتويالتهم اإىل اخلارج وا�ستهالكهم اال�ستفزازي والهدر، بينما تعتمد اخلزينة على 
�سريبة املبيعات وال�سرائب غري املبا�سرة، التي يدفعها املجتمع وت�سّل الطلب املحلي 
وتفقر االدخار االجتماعي وقدرة الفئات ال�سعبية على امل�ساركة يف اال�ستثمار.. اأم 
�سريبة دخل ت�ساعدية –ح�سب الد�ستور– توؤّمن نوعًا ما من اإعادة توزيع الرثوة، 
وتعزيز دور الدولة االقت�سادي – االجتماعي، وحت�سني اخلدمات العامة ومكافحة 

الفقر واجلوع؟
2- اأمزيٌد من اخل�سخ�سة ال�ساملة الزاحفة اإىل اخلدمات العامة ومنها الطبابة 
الوطنية  حدودها  ور�سم  اخل�سخ�سة  ا�سرتاتيجية  ملراجعة  وقفة  اأم  والتعليم.. 

واالجتماعية؟
3- هل �ستبقى ال�سوق العقارية، حرة من كل قيد، ت�ستنزف االأرا�سي وتهّيج قطاع 
امتالك  اأحــالم  من  الو�سطى  الطبقة  حتى  حترم  جمنونة  م�ساربات  يف  االإ�سكان 
املنزل العائلي، وتزحم عّمان وت�ّسوه ريفها.. اأم تدّخٌل حكومي يف �سوق العقارات، من 
خالل فْر�س �سريبة الربح الراأ�سمايل على البيوعات العقارية، وتنظيم ا�ستخدام 

االأرا�سي وقطاع االإ�سكان االجتماعي؟
املوارد  النفط وهدر  اأعباء فاتورة  الفقراء، املزيد واملزيد من  4- هل �سيتحمل 

املالية احلكومية، اأم اأن هنالك بدياًل اجتماعيًا الإنقاذ الوطن من الربد واجلوع؟
5- اأمزيٌد من االإنفاق بالعجز، واملزيد من االقرتا�س، لتمويل برامج الليربالية 

اجلديدة.. اأم �سيا�سة مالية متزنة، وموازنة اجتماعية؟
6- هل �سيتوا�سل ترحيل م�سكلة املديونية اإىل ما ال نهاية، اأم هناك وقفة مراجعة 

لل�سيطرة –اأقّله- على اجتاه االحداث؟
7- هل �سيبقى التعليم، والتعليم العايل والبحث العلمي، احتكارًا لعقلية مغرتبة، 
–بكل  التعليم  ابتداء من جمانية  اإىل ركائزه الوطنية واالجتماعية،  اأنه �سيعود  اأم 
باإن�ساء العالقة  م�ستوياته-، ومرورًا بتمكني املبدعني من الفئات ال�سعبية، وانتهاء 

امل�ستدامة بني البحث العلمي والتنمية؟
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االجتماعي  ال�سمان  باأموال  العبَث  اجلدد  الليرباليني  حماوالت  تنجح  هل   -8
واأ�س�سه.. اأم اأن احلكومة اجلديدة �ستطوي هذا امللف ب�سورة حا�سمة ونهائية؟

9- هل �سنعرف احلقيقة حول "م�سروعات" البيوعات العقارية الكبرية لالأرا�سي 
ذات امللكية العامة، اأم اأن الغمو�س �سوف ي�ستمر.. وت�ستمر معه املفاجاآت؟ هل ميكن 

اأن تعطينا حكومة البخيت "ك�سفًا باحل�ساب" يظهر االأبي�س من االأ�سود؟
اإدارة  جهة  عن  منف�سلة  التخطيط(  )وزارة  االقرتا�س  جهة  �ستبقى  هل   -10
املديونية )وزارة املالية(، اأم جتروؤ حكومة البخيت على �سّد هذه الثغرة باإلغاء وزارة 
يف  يجب-  -كما  وال�سداد  االقرتا�س  جهة  وتوحيد  الكمربادور(،  )َوْكــر  التخطيط 

وزارة املالية. 
املعطيات املتوفرة ترّجح االإجابات ال�سلبية عن جميع هذه االأ�سئلة.

***
     وكذلك، ما تزال االأ�سئلة ال�سيا�سية حا�سرة بقوة:

1- هل تريد احلكومة االأردنية اجلديدة، جدواًل زمنيًا الن�سحاب القوات االأمريكية 
باملقاومة  االعـــرتاَف  العراقي–  االإجــمــاع  تنوي-مع  هل  الــعــراق؟  من  واالأجنبية 
العراقية، ولو اعرتافًا عمليًا –ولي�س، بال�سرورة، قانونيًا– من خالل اإجراء حوارات 

مع ف�سائل املقاومة التي ينوي االأمريكيون اأنف�سهم، التفاو�س معها؟
اإىل وقت  وكّنا،  العراق.  االأردنية غام�سة ب�سورة موؤ�سفة نحو  ال�سيا�سة  اإن       
ال�سيا�سة  مع  التام  التطابق  على  اإ�سرارها  خالل  من  ال�سيا�سة  هذه  نفهم  قريب، 
داخلي  نقا�س  و�سط   ،2005 خريف  يف  ا�سطربت  االأخــرية،  هذه  ولكن  االأمريكية، 
حمتدم، وخطط متعددة لالن�سحاب، وات�ساالت على  م�ستويات عديدة، وو�ساطة 
عربية "م�سرية-�سعودية". وباخت�سار مل تعد هناك �سيا�سة اأمريكية نحو العراق، 
يف  الن�سر"  "ا�سرتاتيجية  حول  ال�سغري  بو�س  خطاب  حتى  اإليها.  الركون  ميكن 
فاإن  ولذلك،  متناق�سة.  متعددة  تاأويالت  يقبل   ،)2005 االأول  كانون   1( العراق 
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الظنَّ يذهب اإىل اأن هناك "تعليمات" حمددة، ت�سري، وفقها، ال�سيا�سة االأردنية نحو 
العراق! وال ُيْعَرف من اأّي م�ستوى ت�سدر هذه "التعليمات".

اخلال�سة –اإذا مل تكن هذه الظنون يف حملها- اأن حلظة اال�سطراب االأمريكية 
امل�سالح  تكفل  العراق،  نحو  بها  خا�سة  �سيا�سة  انتهاَج  لعّمان،  ت�سمح  احلالية، 
اال�سرتاتيجية االأردنية، وت�ستعيد وجهًا من وجوه االإجماع الوطني الالزم يف حقول 

اأخرى.
توافق  فهل  التبا�سًا،  اأ�سّد  االأردنــيــة  ال�سيا�سُة  تبدو  الغربية،  اجلبهة  على   -2
احلكومة االأردنية، على دويلة فل�سطينية يف 60 باملئة من ال�سفة و�َسجن غزة؟ هل 
احلني  بني  االإعــالن،  يكفي  ال  ال�سفة؟  كانتونات  مع  الفدرالية  م�سروع  على  توافق 
مبادرة  التطورات،  تتطلب  بل  "املبادىء"،  على  التاأكيد  عن  وبا�ستحياء،  واالآخــر، 
ويطالب  والتوطني،  الفدرالية  يرف�س  �سريح  اإعــالن  من  تنطلق  فعالة،  اأردنــيــة 
اأجل  من  واالأمريكية-  واالإ�سرائيلية  -الفل�سطينية  االأطراف  مع  عاجلة  مبفاو�سات 
جدول زمني لفّك ا�ستباك املواطنة، وعودة الغّزيني، واالتفاق على اآليات حلل واقعي 

مل�سكلة الالجئني والنازحني.
ومن  ال�سوري-اللبناين.  امللف  االآن-  -حتى  االأردنية   احلكومات  جتاهلت   -3
الوا�سح اأن عّمان متيل اإىل املعار�سة اللبنانية ال�سابقة، واآل احلريري، ووا�سنطن، 
لكن  دم�سق.  �سالح  لغري  االأردنيني، حم�سومًا  للم�سوؤولني  يبدو  الذي  امللف  هذا  يف 
التطورات ُتظهر اأن ال�سراع يتم يف �سياق متداخل، لبنانيًا و�سوريًا واإقليميًا ودوليًا، 
وقد يوؤول اإىل �سفقة، لالأردن م�سلحٌة مبا�سرة يف حدوثها على كل حال، وعليه اأن 

يلعب دورًا فيها.. بداًل من اجلمود والغمو�س وامل�ساركة يف عزل �سورية.
4- يحدث ذلك، بينما العالقات االأردنية-العربية، �سحلة )رمبا يكون هذا هو 
التهمي�س  على  اأخرى  اإ�سارة  وهي  "رديئة"(.  "�سحلة" ولي�ست  الدقيق:  التو�سيف 
العوا�سم  مع  العالقات  لتعميق  ملّحة  �سرورة  هناك  اللحظة،  هذه  يف  االإقليمي. 
م�ستقلة  �سيا�سات  اأواًل،  يتطّلب،  ذلــك  لكن  الريا�س-،  مع  –خ�سو�سًا  العربية 
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وحتديد  وال�سوري-اللبناين،  والفل�سطيني  العراقي  ال�ساأن  يف  الت،  و�سِ ومبادرات 
العالقات مع اإ�سرائيل. فبخالف ذلك، ما الذي ميكن احلديث فيه مع ال�سعوديني 

اأو امل�سريني؟
5- االإ�سالحات ال�سيا�سية الداخلية، قبل حتديد ال�سيا�سات اخلارجية، لن تقود 

اإال اإىل تاأ�سي�ٍس ل�سيا�سة الوطن البديل.

590 مليوناً.. للهدر
ا�ستثناًء، يف  البخيت  ت�سكل حكومة  وال  النهج.  وي�ستمر  تتغري احلكومات،  اإذن، 
هذا املجال. بل تعطي االأمثلة، واحدًا بعد االآخر، على ر�سوخ هذه القاعدة. واإليكم:

لقد جرى ت�سويغ املرحلة االأوىل من خ�سخ�سة "االت�ساالت"، باعتبارات فنية. 
كانت الليربالية اجلديدة ال�ساعدة يف العام 1999، تقول ب�سرورة وجود "�سريك 
االإدارة  وحت�سني  احلديثة،  التكنولوجيا  ملواكبة  "االت�ساالت"  يف  ا�سرتاتيجي" 
بعقول  عمله  ميكن  كان  ذلك  بــاأن  الرا�سخة  قناعتنا  من  الرغم  وعلى  واخلدمة. 

و�سواعد اأردنية، فاإن فكرة "ال�سريك اال�سرتاتيجي" تظل حتتفظ ببع�س الوجاهة.
حافظت احلكومة االأردنية يف �سركة "االت�ساالت" املخ�سخ�سة على ما ن�سبته 
41.5 باملئة من االأ�سهم )109 ماليني �سهم تقريبًا(، بقيمة اإجمالية تقدر بحوايل 
590 مليون دينار، اأعطت للخزينة اأرباحًا �سافية )العام 2004( تزيد على 20 مليون 

دينار من اإجمايل االأرباح ال�سافية لل�سركة، البالغة حوايل 45 مليون دينار.
وها هي حكومة البخيت تعتزم بيع كامل ح�ستها يف "االت�ساالت" من دون اأّي 
م�سّوغ فني اأو اإداري اأو ا�ستثماري، بل ومن دون اأن جتد نف�سها م�سطرة للدخول يف 
اإىل  ويف طريقه  مّتَخذ،  نهائي؛  فالقرار  والربملانية.  ال�سيا�سية  القوى  مع  حوار  اأّي 
التنفيذ، هكذا، وكاأننا نعي�س يف �سركة.. ال يف دولة! وحيث "املجموعة االقت�سادية" 
تاأخذ قراراتها يف غرفة مغلقة عن اأي تاأثري اجتماعي - �سيا�سي، ومبعزل عن الراأي 
االآخر، وا�ستنادًا اإىل عقيدة اخل�سخ�سة ال�ساملة التي مت فر�سها كعقيدة ر�سمية 
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للدولة االأردنية بالرغم من اأنوفنا!
اإن املربر الوحيد -غري االأيديولوجي- لبيع اأ�سهم احلكومة يف "االت�ساالت"، هو 
احل�سول على املال ال�سهل من خالل بيع املوجودات الوطنية. ملاذا؟ الإغالق العجز 
يف املوازنة العامة للعام 2006؟ فماذا عن العجز للعام 2007؟ اأم لتبديد املال على 
برامج غري منتجة وفا�سدة كربامج ما ي�سمى "التحول االقت�سادي واالجتماعي"؟ 
اأم لالإنفاق على بنى حتتية خا�سة باال�ستثمار االأجنبي؟ اأم لتوفري االأموال بني اأيدي 

احلكومة لالإنفاق ال�سيا�سي؟
لـ"درا�سات اجلدوى" البلهاء؟ كم  كم من هذه الـ)590( مليون دينار �سيذهب 
لتمويل  �سيذهب  منها  كم  الكمربادورية؟  الفئات  ملنفعة  م�سطنعة  مل�ساريع  منها 
لتمويل  �سيذهب  منها  كم  املحا�سيب؟  الأبناء  والعقود  اجلــدد  امل�ست�سارين  رواتــب 
"اأعطه يا غالم!" لل�سحافيني والوجهاء والنواب.. اإلخ؟ كم منها �سيهدر على تبديل 

ال�سيارات احلكومية والوفود وال�سفر.. اإلخ، وكم .. وكم.. وكم؟!
وهذا يعني، ب�سراحة، اإن الثقة تغيب باحلكومات، وُيخ�سى على ت�سييل املوجودات 
االأردن،  التي ح�سل عليها  الدنانري  والتجربة مع مئات ماليني  اأيديها!  العامة بني 
امل�ساعدات  اأو من  االأخرية -�سواء من عائدات اخل�سخ�سة،  االأعوام اخلم�سة  يف 
ال�سيا�سية- جتعل املرَء على يقني من اأن عائدات بيع اأ�سهم احلكومة يف "االت�ساالت" 

�سوف ُتهَدر باالأ�ساليب نف�سها.
ال يحق حلكومة م�سوؤولة يف بلد د�ستوري اأن تبيع كامل ح�ستها يف �سركة رئي�سية، 
من دون م�سّوغ وا�سح مقنع، ومن دون اإعالن ر�سمي عن جهة اإنفاق االأموال املتح�سلة 

من البيع، يف اإطار خطة وجدول زمني ملِزَمني.
اأجل متويل  اأو من  اأجل �سد العجز -اأو بع�سه-،  اإن بيع املوجودات الوطنية من 

م�ساريع وم�ساريف -اأّيًا تكن- غري جائز، وغري م�سوؤول.
هناك حالتان فقط ي�سّح معهما بيع اأ�سهم احلكومة يف "االت�ساالت" اأو �سواها: 
)1( االرتباط املعَلن ب�سراء ديون خارجية، واإبالغ الراأي العام بهذا االرتباط وحجمه 
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وما �سيخف�سه من املديونية العامة بال�سبط، وما �سيوفره من فوائد واأق�ساط.. اإلخ. 
االأمــوال  ور�سد  امل�سروع،  عن  االإعــالن  مع  ا�سرتاتيجي  وطني  م�سروع  متويل   )2(
املحددة له واآليات تنفيذه.. اإلخ. وذلك بعد نقا�س عام، �سحايف و�سيا�سي وبرملاين 

حول االأولويات.
و�سوى ذلك، فلن يعدو االأمر عن كونه عمليَة هدر جديدة، تعطي اأ�سواأ االإ�سارات 
عن  خمتلفة  يعتربونها  الذين  الأولــئــك  خ�سو�سًا  البخيت،  معروف  حكومة  عن 

�سابقاتها. 

دفاعاً عن األرض واجملتمع
ويف مثال اآخر ال يقل اأهمية وداللة، فالذي كان، اإىل حني قريب، جمرد اإ�ساعات 
العبث  اأ�سكال  كل  اأمام  الباب  تفتح  ت�سريعات  البخيت  حكومة  مع  اأ�سبح  غام�سة، 

واملتاجرة باأرا�سي الدولة وما بقي من اأحراج يف االأردن املنكوب! 
والذي كان اأفكارًا لدى غالة "البزن�س" من اأجل حتميل الفقراء اأعباء اخلزينة 

لزيادة ثروات االأغنياء، اأ�سبح قانونًا! 
واملفجع اأن "جمموعة البزن�س" امل�سيطرة على القرار، ا�ستغلت اأحزان االأردنيني 
على �سحايا انفجارات 9 ت�سرين االأول 2005، ووقفتهم ال�سجاعة �سد االإرهاب، لكي 
مترر، و�سط ال�سجيج، اأربعة قوانني موؤقتة، هّربتها �سّرًا عن رقابة الراأي العام، يف 

االأيام االأخرية حلكومة عدنان بدران.
وكان املوقف من هذه القوانني امتحانًا مبكرًا حلكومة معروف البخيت، ف�سلت 
جديدة  واجهة  جمرد  �سوى  تكون  لن  رمبا  اأنها  بو�سوح،  واأظهرت،  بامتياز،  فيه 

للكمربادور احلاكم.. لي�س اأكرث.
د�ستورية  خمالفة  ذاتــه،  حد  يف  اإ�سداُرها،  ي�سّكل  "قوانني"  عن  البخيت  دافع 
�سفة  هناك  تكون  اأن  دون  من  ــة،  االأم جمل�س  انعقاد  من  �ساعات  قبل  �سريحة، 

اال�ستعجال ملعاجلة كارثة، اأو تغطية لنفقات ال حتتمل التاأجيل. 



108

 

اخلاسرون

وهكذا، بداأ البخيت، عهده، باإقرار التعدي على الد�ستور، واال�ستخفاف بالربملان 
واأن ت�سندها القوى  لعّلها ت�ستمر،  الذي رّد تلك القوانني غري الد�ستورية، يف وقفة 
الوطنية واأ�سحاب ال�سمائر احلية يف مواجهة ال بد منها، دفاعًا عن قدا�سة االأر�س 

وحقوق املجتمع.
على  االأعمال  رجال  ي�سّنها  التي  احلرب  يف  تندرج  التي  القوانني  هذه  يف  ماذا 

ال�سعب االأردين؟
1- ت�سليع اأرا�سي االأمة: ال يتعلق القانونان املوؤقتان غري الد�ستورَيني )تعديل قانون 
اإدارة اأمالك الدولة، وتعديل قانون الزراعة( باإتاحة اإن�ساء م�ساريع ا�ستثمارية لها 
�سفة ال�سرورة والدميومة على اأرا�سي الدولة واالأحراج، بل بت�سليع هذه االأرا�سي 
)جعلها �سلعة( واإتاحتها، تفوي�سًا وبيعًا، لال�ستثمار العقاري )بناء ال�سقق واملكاتب 
االأرا�سي  خ�سخ�سة  يعني  ما  وهو  بها.  االجتــار  بق�سد  القطع(  وتنظيم  والفلل 
العامة من دون اأية �سوابط، وانتقال ملكيتها اإىل مالكني اأفراد يتداولونها يف �سوق 
العقارات. وهذا ال يدخل يف باب ت�سجيع اال�ستثمار، بل ت�سجيع امل�ساربة العقارية، 
واإتاحة الفر�سة لل�سركات العقارية، املحلية واالأجنبية، وحتقيق االأرباح على ح�ساب 

الرثوة الوطنية.
ولي�ست  ال�سيوع،  على  موروثة  عامة  ملكية  االأمــة؛  اأرا�سي  هي  الدولة  اأرا�سي 
مفهوم  عليها  ينطبق  بحيث  العام،  القطاع  قبل  من  من�ساأة  اقت�سادية  موؤ�س�سات 
اخل�سخ�سة. ولذلك، فاإن ال�سريعة االإ�سالمية حّرمت خ�سخ�سة االأرا�سي العامة 
االأرا�سي  بتفوي�س  ي�سمح  )امللغى( مل  الد�ستوري  القانون  فاإن  ت�سليعها. كذلك،  اأو 

العامة اإاّل للم�سلحة العامة.
2- انتقال ملكية االأرا�سي العامة، باخل�سخ�سة والت�سليع، اإىل غري االأردنيني، 
بحكم كثافة روؤو�س االأموال االأجنبية بالن�سبة اإىل �سحالة القدرة املالية لدى غالبية 

االأردنيني.
3- تخريب البيئة:  ت�سليع االأرا�سي احلرجية �سوف يوؤدي، حكمًا، اإىل تفتيتها، 
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وال�سغط عليها با�ستعماالت ال بيئية، وا�ستهالكها، بل اإن قانون الزراعة املوؤقت غري 
الد�ستوري ي�سمح باقتالع االأ�سجار، ب�سرط "نقلها" اإىل مكان اآخر!

ين�س  والذي  الد�ستوري،  املوؤقت غري  الدخل  فقانون �سريبة  الرثوة.  تركيز   -4
على تخفي�س �سريبة الدخل على الراأ�سماليني يف عدة ن�ساطات اأ�سا�سية، هو خطوة 
اأخرى نحو مركزة الرثوة يف بلدنا، وزيادة الهوة االجتماعية بني االأغنياء والفقراء، 
املزيد  الكادحني بفر�س  تعوي�سها من جيوب  �سيتم  التي  واإ�سعاف موارد اخلزينة 
النفطية،  الفاتورة  اأعباَء  ال�سعبية،  الفئات  وحتميل  املبا�سرة،  غري  ال�سرائب  من 

والفواتري االأخرى.
5- "اال�ستثمار" على ح�ساب ال�سعب:  تربر احلكومة تخفي�س �سريبة الدخل عن 
–مثاًل- لكي يتمّكنوا  اأي  الراأ�سماليني ب�سعيها لتمكينهم من تكثيف ا�ستثماراتهم، 

من �سراء اأرا�سي الدولة واالأحراج.. واالجّتار بها! 
ال�سوؤال املطروح على املجل�س النيابي:  هل ت�ستحق حكومة تتبنى هكذا قوانني.. 

احل�سول على الثقة؟!

***
اإن املعركة -الد�ستورية والوطنية واالجتماعية-  الإف�سال القوانني املوؤقتة حلكومة 

بدران، هي من ال�سخامة بحيث ال ي�ستطيع جمل�س النواب، وحده، الت�سدي لها.
للد�ستور  نائبًا خمل�سني   55 هناك  كان  االأوىل،  املواجهة  اأنه يف حلظة  �سحيح 
معهود  هو  مثلما  ولكن،  بدران،  قوانني  رد  على  �سّوتوا  واملجتمع،  الوطن  وم�سالح 
ع، فاإن الربملان �سيخ�سع، ملاكنة جبارة من ال�سغوط املتداخلة، لتمرير تلك  ومتوقَّ
ع اأن ي�سمد النواب  القوانني املتوح�سة، املعادية للوطن واالإن�سان، ولكن من غري املتوقَّ

يف هذه املعركة، اإال اإذا هّب املجتمع االأردين لنجدة نف�سه.

***
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وال�سخ�سيات،  واالأحزاب  والهيئات  واالإ�سالمية  الوطنية  القوى  املطلوب من  اإن 
تنا�سي خالفاتها، واملبادرة اإىل اإطالق حملة �سعبية م�سادة، تركز على ما يلي:

1- اإدانة اإ�سدار القوانني املوؤقتة –خارج ال�سروط الد�ستورية ال�سارمة– اإدانًة 
العملية  لتقوي�س  الرئي�سية  االأداة  هي  تــزال  ما  القوانني  فهذه  �سارمة.  مبدئية 
وال�سيا�سية  النيابية  احلياة  تفرغ  التي  وهي  بلدنا.  يف  والدميقراطية  الد�ستورية 
من املعنى، الأنها ت�سادر احلوار الوطني وال�سالحيات الربملانية، من خالل فر�س 
املوؤقتة  القوانني  اإ�سدار  بالقوة، عرب  "البزن�س"،  املقررة من قبل رجال  التوجهات 

بقرارات حكومية �سرية وخماتلة ومفاجئة.
كل  اال�ستثمار" على  "ت�سجيع  ي�سمى  ما  اأولوية  على  االجتماعي  االعرتا�س   -2
االعتبارات االأخرى، كمرجعية مقد�سة، والتاأكيد –باملقابل- على خ�سوع اال�ستثمار 

لالأولويات الوطنية واالجتماعية.
3- منع ت�سريع خ�سخ�سة اأرا�سي الدولة واالأحراج، وحتويلها اإىل �سلعة يف اأيدي 

امل�ساربني العقاريني والراأ�سماليني االأجانب.
وتعوي�س  الراأ�سماليني،  على  الدخل  �سريبة  تخفي�س  اإىل  االجتــاه  اإف�سال   -4

اخلزينة من لقمة الفقراء.
نتيجُتها  حتدد  �سوف  فا�سلة  معركة  اإنها  عابرة.  اأو  فئوية  لي�ست  املعركة  وهذه 
م�ستقبَل االأردن: اأنحو تعزيز الدميقراطية والعدالة االجتماعية، اأم نحو راأ�سمالية 

متوح�سة تقوم على اإفقار االأغلبية وجتويعها وتهمي�سها؟

أوهام
اًل بتكرار ال�سيا�سات  وباالأ�سا�س، فقد جاء البيان الوزاري حلكومة البخيت حممَّ
االقت�سادية واالجتماعية لّليربالية اجلديدة املحابية لالأغنياء وامل�ستثمرين االأجانب. 
والحظنا "اجلديَد" املتمثل يف الرتكيز على االأمن وملحقاته )ال�سوؤون االجتماعية 

والثقافية(، ورمبا تعديالت -غري جوهرية- على ال�سيا�سات اخلارجية.
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"االإ�سالح" ال�سيا�سي، �سيبقى وعدًا.  اأن الوعد باإجناز قوانني  لكن من املرّجح 
التي  الكربى  االأ�سئلة  تواجه  "م�سبوطة" ال  ب�سيغ  يت�سل  االأمر  كان  اإذا  اإال  اللهم 

�ستظل معّلقة طاملا اأن املجتمع االأردين مل يبلور قواه وخياراته.
1- "االإ�سالح" ال�سيا�سي يف ظل موازين القوى القائمة، لن ي�ستمل على الق�سية 
االأ�سا�سية. وهي اإحداث تغيري يف هيكلية اتخاذ القرار الوطني على اأ�سا�س امل�ساركة 

املقْوَننة، لي�س، فقط، يف اأفق د�ستور 1952، بل حتى يف ظل الد�ستور احلايل!
جوهر  من  تقرتب  ال  وجزئية  �سكلية  جوانب  حول  يــدور  النقا�س  اأن  يعني  هذا 

جّدي. دميقراطي  اإ�سالح  اأّي  حمور  هي  "ال�سلطة" التي 
على  قــدرًة  االأغلبية،  متنح  القرار-  التخاذ  اآلية  -بو�سفها  الدميقراطية   -2
تناق�س  وهذا  االأقلية.  تعرّب عن م�سالح  التي  الليربالية اجلديدة  برامج  اعرتا�س 
حتابي  واجتماعية  اقت�سادية  ل�سيا�سات  امل�سبق  فاالإقرار  و�سدامي.  احلل  ع�سري 
االأغنياء واملتنفذين، ال ت�سمح، حكمًا، بتغيري دميقراطي، ي�سع هذه ال�سيا�سات على 

ب�ساط البحث.
اإ�سالح �سيا�سي يف االأردن -مهما كان حجمه وعمقه- �سوف ي�سطدم،  اأّي   -3
فورًا، مب�سكلة التوطني.. واملواَطنة. وهو يرتبط بالتايل، حكمًا، بنتيجة احلل النهائي 
للق�سية الفل�سطينية، وهذه "النتيجة" مل تعد غام�سة. بينما ما يزال البيان الوزاري 
"خارطة الطريق" املتوّفاة. هل متلك عّمان، االإرادة  حلكومة البخيت يتحدث عن 
ال�سيا�سية التخاذ موقف اأردين من التطورات االإ�سرائيلية - الفل�سطينية. اأو رف�س 
التوطني ال�سيا�سي و"الفدرالية"، اأم القبول بهما؟ هل ميكن اخلطو نحو االإ�سالح 

ال�سيا�سي قبل االإجابة عن هذا ال�سوؤال؟

لعبة األشخاص والكراسي
البخيت،  معروف  حكومة  تركيبة  الفتة،  ب�سورة  االأردين،  العام  الــراأي  يحد�س 
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ولذلك،  اجلــديــدة.  الليربالية  وحــزب  النظام  رجــال  بني  ائتالف  هي  حيث  من 
الدرا�سات  مركز  اأجــراه  الــذي  ــراأي  ال ا�ستطالع  ح�سب  ُيظهرون،  االأردنــيــني  فــاإن 
على  قدرتها  اإزاء  تفاوؤاًل  احلكومة،  هذه  حول  االأردنية،  اجلامعة  يف  اال�سرتاتيجية 
حتريك امللفات ال�سيا�سية وتعزيز االأمن، ولكنهم ال يعقدون اآماال على اّتباعها نهجًا 

اقت�ساديًا اجتماعيًا مغايرًا ي�سمح مبعاجلة الفقر والبطالة.
لكن االأردنيني �سيكت�سفون، ب�سرعة، اأن االأزمة االأردنية هيكلية، وال ميكن جتزئتها. 

ملاذا؟ 
واإخ�ساعها،  االجتماعية،  االقت�سادية  ال�سيا�سات  حول  النقا�س  اإغالق  الأن   -1
معنى  اأي  من  ال�سيا�سي  الن�ساط  يفرغ  اجلديدة،  الليربالية  وقــرارات  لنهج  كليًا، 
عام. فحني تكون اإدارة االقت�ساد الوطني مقررة م�سبقًا، وب�سورة نهائية، ل�سالح 
"البزن�س" �سد املجتمع، ي�سبح العمل ال�سيا�سي والنيابي، خارج التاأثري، وال يبقى له 
�سوى معنى واحد، يدور حول لعبة االأ�سخا�س والكرا�سي، وهي اللعبة املالئمة لتو�سع 

الف�ساد، ال مقاومته.
من  تنطلق  ثابتة،  حمر  خطوط  اأي�سًا،  هناك،  اخلارجية،  ال�سيا�سة  يف   -2
يف  فقط،  لي�س  املتحدة،  الواليات  مع  والتف�سيلي  والنهائي  ال�سامل  "التحالف" 
ال�سيا�سة  يحرم  ما  وهو  واليوميات.  التفا�سيل  يف  اأي�سًا،  ولكن،  اال�سرتاتيجيات، 
االأردنية من املناورة، ويو�سع الهوة بني الراأي العام االأردين وبني ال�سيا�سات الر�سمية 

االأردنية، اإىل درجة حمبطة.
واخلارجية،  واالجتماعية  االقت�سادية  ال�سيا�سات  كل  كانت  اإذا  وباخت�سار: 
حمددة، وال ميكن تغيريها، فما الداعي، اأ�ساًل، للعبة الدميقراطية، و"قوانينها"؟ 
اللهم من وجهة نظر اأع�ساء النادي ال�سيا�سي املعنيني بتح�سني �سروط م�ساركتهم 

يف اللعبة؟
القرار  هذا  وكون  الوطني.  القرار  التخاذ  اآلية  -باالأ�سا�س-  هي  الدميقراطية 
غري  االأردنيني  غالبية  يجعل  ما  وهــذا  وظيفة.  االآلية  لهذه  فلي�س  م�سبقًا،  متخذًا 
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البريوقراطيات  من  ال�سيا�سة  الذين ميتهنون  اأولئك  اإال  ال�سيا�سي،  بالعمل  معنيني 
احلزبية واالأ�سخا�س املر�سحني للوزارة اأو النيابة وال�سحافيني.. اإلخ.

باملح�سلة، تندرج اأغلبية االأردنيني يف حزبني: حزب الالمباالة، وحزب التطرف 
املعادي للرتكيبة كلها. وهذا هو املنبع الرّث للعنف الفكري واالجتماعي وال�سيا�سي.

�سوف حترتق حكومة البخيت، وما يتلوها من حكومات يف نار هذه االأزمة املزمنة، 
اإال اإذا انك�سرت احللقة ال�سلبة لل�سيا�سات املقررة امل�سبقة، اأقّله يف اإمكانية التو�سل 
اإىل ت�سوية بني م�سالح "البزن�س" وم�سالح املجتمع، ويف اإمكانية البحث عن هام�س 

خا�س للحركة امل�ستقّلة يف ال�سيا�سة اخلارجية. 
     

َفَشل
يف االأيام االأخرية من العام 2005، جرت حماولة لتمرير قانون موؤقت ل�سريبة 
الدخل، ال ميتثل لل�سروط الد�ستورية، �سكاًل اأو م�سمونًا. وقد تكّونت �سد هذا القانون 
جبهٌة وا�سعة من املعرت�سني، متّكنت من اإ�سقاطه. اإال اإن الدر�س امل�ستفاد منه يظّل 

ماثاًل، بل يكاد يلّخ�س امل�سهد االقت�سادي – االجتماعي االأردين.
اليداِن.. تكّد  اأن  �َسَرفًا،  يُعْد  "مل 

ويندى اجلبنُي، وتذوي املَُقْل!
مل يعد �سرفًا اأن ي�سيَء الذكاُء..

ْل وال �سرفًا اأن يكلَّ الَع�سَ
كلُّ ما لي�س �سلبًا ونهبًا.. َف�َسْل"!

على  تعليق  اأف�سل  هذه،  اهلل،  عبد  اللبناين ح�سن  ال�ساعر  اأبيات  يكون يف  رمبا 
والذكاء،  الكدَح  يعاقب  الــذي  الدخل،  ل�سريبة  الد�ستوري  غري  املوؤقت  القانون 

ويكافىء ال�سلَب والنهب!
.. يقول القانون، بو�سوح: ال تكن طبيبًا بارعًا وناجحًا.. بل كن م�ساربًا عقاريًا! 
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اأو  االأكادميي  الن�ساط  اأو  االإبــداع  اأو يف  املخل�س  االإداري  العمل  ال جتّد وجتتهد يف 
اخلدمي، اأو التجاري اأو ال�سناعي اأو الزراعي... كاّل! بل �سارْب يف االأوراق املالية 
والعمالت.. وتعّلم الغباء والدهاء واملداهنة وال�سلب.. والنهب. اغتنم الفر�س.. اأو 

ابتعد. واْعِط الطريق لـ"اال�ستثمار" -خ�سو�سًا االأجنبي - كي مي�سغ قلَب البلد!

***
لي�ست معادلة �سريبة الدخل )املخّف�سة على ال�سركات، امل�ساَعفة خم�س مرات 
على الفئات الو�سطى( جمرد معادلة مالية فنية.. بل معادلة اجتماعية – �سيا�سية، 
ومتر  واالأحـــراج(،  الدولة  اأرا�سي  اإىل  و�سلت  )التي  ال�ساملة  باخل�سخ�سة  تبداأ 
باإعالء م�سالح "اال�ستثمار" فوق م�سالح املجتمع، واإلغاء دور الدولة يف جمال اإثر 
"�سوق  يف  اأي�سًا-  االإرهــاب  مكافحة  -ورمبا  والطبابة  التعليم  وخ�سخ�سة  جمال، 
حرة"، بل قل يف "منطقة حرة" -على �سعة الوطن- ال قيد فيها على حرية التجارة 
التي ت�ستنزف ميزاَن املدفوعات، وتكّر�س املديونية، وُتفقر الدولة واملجتمع، وتزيد 

االأقليَة والكمربادورية املتنفذة، ثراًء، بالو�سائل "امل�سروعة".. وغري امل�سروعة!
اأي، اإنها �سيا�سة متييز اجتماعي �سريحة �سد االأغلبية، ولكنها تكّر�س اأي�سًا -اأو 
تقود اإىل- التمييز ال�سيا�سي. فحني ت�سّن االأقليُة حملَة نهٍب �سرائبي على اأع�ساء 
والت�سامن  املناورة  على  وقدرتهم  املعي�سي،  مب�ستواهم  وتهبط  الو�سطى،  الفئات 
القرابي مع الفقراء.. اإلخ، فاإنها تنتهي با�ستبعاد الفئات االأكرث فعالية يف ال�سيا�سة 
والثقافة والعمل النقابي واالجتماعي، من دائرة الن�ساط العام، وتلّزهم اإىل ال�سمت 

والرتاجع واالنكفاء.
ال دميقراطية.. وال حياة �سيا�سية، من دون فئات و�سطى مهنية واإدارية واأكادميية 
ولعّل  اإلخ.  ال�سيا�سي..  والتك�ّسب  والف�ساد،  بـ"البزن�س"،  مرتبطة  غري  واإعالمية.. 
روح  اكت�ساب  خيارين:  اأمام  ي�سعها  اأنه  الفئات  لهذه  ال�سرائبي  النهب  اآثار  اأ�سواأ 
الفقر ال�سلبية.. اأو اكت�ساب روح "البزن�س" الوح�سّية. ويف احلالتني، تخ�سر الدولُة 
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واملجتمع، جمهوَر املبادرين.

قانون ال دستوري!
لقد جاء قانون الدخل املوؤقت م�سادًا للد�ستور، �سكاًل وم�سمونًا!

التخفي�سات  جراء  االأغنياء،  عليها  �سيح�سل  كان  التي  االإ�سافية  ..واالأمـــوال 
اإن�ساء  يف  بنف�سها-  احلكومة  قالت  –كما  ِلُت�ستعمل  تكن  مل  مبوجبه،  لهم  املقررة 
اإىل  �ستذهب  كانت  بل  عمل،  فر�س  توّلد  جديدة  خدمية  اأو  �سناعية  موؤ�س�سات 
ت�سغيل  عن  العاطلة  للرثوات  الفلكية  االأرقــام  وتزيد  واملالية،  العقارية  امل�ساربات 
اأن  �ساأنها  من  وكان  الئقة-،  واأجــور  معقولة  –باأعداد  االأردنية  والكفاءات  االأيــدي 
الكماليات،  وا�سترياد  ال�سفر  يف  الــرتيف  اإنفاقها  زيــادة  من  املنعمة  االأقليَة  متّكن 

وبالتايل زيادة امل�ستوردات والتاأثري ال�سلبي على ميزان املدفوعات.
املبا�سرة )املبيعات(  املبا�سرة )الدخل( وغري  ال�سريبية  الزيادة  فاإن  باملقابل، 
على الفئات املتو�سطة، كانت �ستنهك املّدخرات االجتماعية، وت�سعف اال�ستثمارات 

ال�سغرية، وت�سيء اإىل م�ستوى معي�سة الطبقة الو�سطى، وتزيد عدد الفقراء.
الفئات  مل�سلحة  -بالكامل-  الدخل  ل�سريبة  املوؤقت  القانون  ت�سميم  جاء  لقد 
من  الــفــارَق  مبوجبه،  �ستعّو�س،  كانت  التي  اخلزينة  ح�ساب  على  ثــراء،  االأكــرث 
االقت�سادية  ال�سيا�سة  عنوان  االجتماعي هو  التمييز  وهذا  االأخرى.  الفئات  جيوب 
– االجتماعية للحكومات االأردنية منذ العام 2000، والتي ما يزال املجتمع االأردين 

عاجزًا –لالأ�سف- عن جتميع قواه يف مواجهتها.
لقد رّد املجل�ُس النيابي –كما هو معروف- القانوَن املوؤقت ل�سريبة الدخل، الأنه 
غري د�ستوري، لكن ذلك مل يكن ليعني �سيئًا. فلو و�سع جمل�ُس االأعيان، ذلك القانوَن 
التمثيَل  الد�ستورية جتعل  االآليات  ثغرة يف  وهذه  املفعول.  �سارَي  لبقي  االأدراج،  يف 
النيابي كّله غري ذي معنى، وتعطي للحكومات، �سالحيات دكتاتورية، و�سط ركام 
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من ال�سكليات "الدميقراطية".
ال�سلطة  قيام  على   ،2000 الراغب  اأبــو  علي  حكومة  منذ  الــعــادة،  درجــت  لقد 
بعدم  ُتلزم احلكومات  التي  الد�ستورية  ال�سروط  اإىل  االلتفات  التنفيذية )من دون 
اإال ملواجهة الكوارث والطوارئ( باال�ستيالء على �سالحيات  اإ�سدار قوانني موؤقتة، 
الت�سريع، واإ�سدار قوانني موؤقتة غري �سارية املفعول –حتى لو رّدها الربملان- عرب 
تعطيلها يف "االأعيان"، اأو ال�سغط على النواب الإقرارها الحقًا، بعد اأن ت�سبح اأمرًا 

واقعًا.
التمييز  لَقْوَننة  ليوؤ�س�س  جاء  اأنه  الدخل،  ل�سريبة  املوؤقت  القانون  يف  اخلطري 
الطبقي يف االأردن، وتقوي�س املبادئ الد�ستورية االأ�سا�سية يف جمالني رئي�سيني هما: 
)1( احلقوق االقت�سادية واالجتماعية للمواطن، ومبداأ التكافل االجتماعي املنظم، 
قا�سمة  �سريبة  وهي  الدخل.  على  الت�ساعدية  بال�سريبة  القائل  املبداأ   )2( عرب 

للدولة امل�ساواتية التي اأن�ساأها االأردنيون بالكفاح والت�سحيات.
املفاهيمية  ـة  ـنَّ ال�سُّ من  –امل�ستورد  الدخل  ل�سريبة  املوؤقت  القانون  فاإن  وهكذا، 
من  االأردين  للد�ستور  فا�سحًا  خرقًا  ي�سكل  كان  وا�سنطن-  يف  اجلدد  للمحافظني 
تعوي�س اخلزينة عن عوائدها من  فاإن  نف�سه،  الوقت  ال�سكل وامل�سمون. ويف  حيث 
�سريبة الدخل، بعوائد ال�سريبة على املبيعات، كان من �ساأنه اأن ي�سّل الطلب املحلي 

الكلي، ويوؤدي اإىل تراجع اإجمايل يف اال�ستثمارات املوّلدة لفر�س العمل.
وحتى مع افرتا�س اأن االأغنياء كانوا �سي�ستخدمون مكت�سباتهم ال�سريبية اجلديدة 
يف ا�ستثمارات، فهذا �سيقود اإىل قطاع خا�س ثري، ودولة فقرية وعاجزة، بالتايل، 
النهاية،  يف  اال�ستثمارات  يجعل  ما  وهذا  للمواطنني،  العامة  اخلدمات  تقدمي  عن 

وبااًل على ال�سعب والبلد.

استنزاف الطبقة الوسطى
يف مقابل التخفيفات املجزية التي منحها القانون املوؤقت غري الد�ستوري ل�سريبة 
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الدخل، لل�سركات، فاإنه قرر �سيا�سة انتقامية اإزاء الفئات الو�سطى، وحّملها اأعباًء 
وت�سمل  ال�سابق،  القانون  باملئة عّما كان عليه احلال يف  بن�سبة 500  تزيد  �سريبية 
ال�سيا�سة االنتقامية تلك كلَّ من يزيد دخله عن 8000 دينار �سنويًا، اآخذين باالعتبار 

اأن من يقّل دْخُله عن ذلك املبلغ يقع يف دائرة الفقراء.
لقد جاء القانون املوؤقت ل�سريبة الدخل ليحذف االإعفاءات االجتماعية الطابع؛ 
كاالإعفاء اخلا�س بال�سكن )االإيجار اأو فوائد االإ�سكان القر�سي( واالإعفاء اخلا�س 
بالتعليم اجلامعي لالأبناء، واإعفاء الـ)50( باملئة الأول 12000 دينار، مقابل زيادة 
الزوجة )1000 دينار(،  اإعفاء  واالإبقاء على  اإىل 5000 دينار،  ال�سخ�سي  االإعفاء 
امل�ستخدمني  عن  ال�سريبة  زيادة  متت  ثم  ومن  منهم(،  لكلٍّ  دينار   500( واالأبناء 
اأول 6000 دينار، و20 باملئة على الباقي، وذلك  واالأفــراد، كالتايل: 10 باملئة على 
تالية، و20  اأول 2000 دينار، و10 باملئة لكل 4000 دينار  �سعودًا من 5 باملئة على 

باملئة لكل 8000 دينار تالية.
وكمثال، فاإن فردًا دْخُلُه 2400 دينار يف ال�سنة، متزوجًا وله اأربعة اأوالد، اأحدهم 
يدر�س يف اجلامعة، ويدفع اإيجارًا اأو فوائد قر�س �سكني، كان يدفع ك�سريبة دخل 
-ح�سب القانون ال�سابق- 348 دينارًا يف ال�سنة. اأما االآن، ف�سيدفع 2069 دينارًا يف 

ال�سنة )اأو 2696 دينارًا اإذا كان اأعزب(.
تدور  دينار(  ال�سنوي 5000  )الدخل  الو�سطى  للطبقة  املحوري  االأمنوذج  وعند 
�سريبة الدخل وفق القانون نف�سه، حول 500 دينار �سهريًا. وهو معدل �سريبي فاح�س 
واإذا  واال�ستثمار،  االّدخار  على  املتو�سطة  الفئات  قدرة  ي�ستنزف  اأن  �ساأنه  كان من 
ما اأُ�سيف اإىل ذلك �سريبُة املبيعات املت�ساعدة والر�سوم وال�سرائب غري املبا�سرة 
املتو�سطة  للفئات  املعي�سي  امل�ستوى  على  الهجمة  �سرا�سُة  بو�سوح،  َتــربُز  االأخــرى، 
الراأ�سمالية  الفئات  ل�سالح  وذلك  والثقافية.  -وال�سيا�سية-  االقت�سادية  وفعاليتها 
والفر�س  ال�سريبية  والتخفي�سات  والت�سهيالت  االإعفاءات  من  باملزيد  تتمتع  التي 

اال�ستثمارية على ح�ساب خزينة الدولة واأمالكها.
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الكادحني  "املردود" يعاقب  املوؤقت  الدخل  �سريبة  قانون  كان  لقد  وباخت�سار، 
واملحامني  واملهند�سني  االأطــبــاء  من  املكّد�سني  كاملهنيني  و�سواعدهم،  بعقولهم 
يف  الن�سطاء  و�سغار  اجلامعات،  واأ�ساتذة  املخل�سني،  واملدراء  اإلخ.  واملحا�سبني... 
وامل�ساربني  الراأ�سماليني  ويكافئ  اإلخ،  والزراعة...  وال�سناعة  واخلدمات  التجارة 

يف العقارات واالأ�سهم والعمالت.
االأكرث  الفئات  ي�سّل هذه  "القاراقو�سي" اأن  القانون  تطبيق هذا  �ساأن  وكان من 
وي�سرب  املحّلي،  الطلَب  وُي�سعف  واال�ستهالك،  اال�ستثماري  الن�ساط  عن  حيوية 
القيم االجتماعية والثقافية واالأخالقية التقليدية، ويّتجه بالبالد اإىل انق�سام طبقي 
ال يرحم، بني اأقليٍة من عتاة املال حتتكر اال�ستثمار وال�سيا�سة ورغد العي�س.. وحتى 

الطبيعة )ال�سحارى والغابات وال�سواطئ(، واأكرثيٍة مهّم�سة تواجه اأ�سواأ امل�سائر.

قانون جائر
يف حني كانت اأو�ساط وا�سعة جدًا من املوظفني، واملهنيني، واملتقاعدين، و�سغار 
التجار، واملزارعني، تتطلع اإىل قرار جريء من جمل�س االأعيان برّد "القانون املوؤقت 
االجتماعية  للعدالة  وحمايًة  وروحه،  الد�ستور  ن�ّس  مع  الدخل" ان�سجامًا  ل�سريبة 
بنف�سها،  احلكومة  قامت  الوطني..  واالقت�ساد  االأردنية  للدولة  العليا  وامل�سالح 

ب�سحب القانون.
بالطبع، فاإن الوفاء بااللتزامات ال�سريبية، هو �سرط اأ�سا�سي من �سروط املواطنة 
والوطنية، ولكن قانون �سريبة الدخل املردود، م�ساٌغ من منطلقات جبائية عدوانية، 

تت�سّلط، حتديدًا عدة جهات، منها:
الب�سيطة  والتو�سية  الت�سامن  �سركات  من  واملتو�سطة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات   -1
األفًا(. حيث �ستخ�سع هذه للقواعد ال�سريبية نف�سها املفرو�سة على  )وعددها 89 
اأموال باآحاد  ال�سركات امل�ساهمة العامة واخلا�سة. وهذا يعني امل�ساواة بني روؤو�س 
االآالف لـ"�سركات �سغرية" تتطلب العمل املبا�سر الدوؤوب الأ�سحابها.. وبني روؤو�س 
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اأموال باآالف االآالف، اأ�سحاُبها من كبار الراأ�سماليني.
2- الن�ساء. اإذ اأ�سبحت االإعفاءات ال�سريبية للزوجة حم�سورة ب�سخ�سها )1000 
دينار فقط(، و500 دينار لكل �سخ�س تعيله هي ب�سقف ال يتجاوز الـ)2500( دينار، 
املنزيل،  للن�ساط  واالقت�سادي  االجتماعي  بامل�سمون  االإجحاَف  يت�سمن  ما  وهو 

ويرهق كاهل الن�ساء واملكافحات من اأجل اأ�سرهن.
3- املتقاعدون املدنيون والع�سكريون، الذين اأخ�سع القانوُن رواتبهم التقاعدية 
-يف �سابقة مده�سة!- ل�سريبة الدخل اعتبارًا من 1 كانون الثاين 2006. وهو اإجراء 
�سعبنا،  اأبناء  من  عزيزة  فئات  ويحّمل  احلكمة،  اأو  العدالة  اأو  باملنطق  يّت�سف  ال 
اأعباًء اإ�سافية ويهبط مب�ستواهم املعي�سي اأكرث فاأكرث، ويهّز القناعة الوطنية باالأمان 

االجتماعي.
4- املزارعون ومرّبو املا�سية والدواجن واالأ�سماك والنحل. ويجيء فر�ُس �سريبة 
دْخل على اال�ستثمارات الزراعية مبثابة عقاب للن�سطاء يف هذه املجاالت احليوية 
ال�سريبية،  باالإعفاءات  لي�س فقط  الراأ�سمالية-  الدول  اأغنى  تتمتع -حتى يف  التي 

ولكن، اأي�سًا بالدعم املبا�سر من اخلزينة.
فيها  مبا  االجتماعية،  االإعفاءات  فقدوا  الذين  واملهنيون  باأجر،  العاملون   -5
ومت  اإلـــخ.  الطلبة..  وم�ساريف  اجلامعيني  االأبــنــاء  بتعليم  اخلا�سة  االإعــفــاءات 
اإخ�ساعهم ل�سريبة جمحفة ت�ستنزف مداخيل اأي مواطن فوق خّط الفقر، وجتعله 
-بالتايل- قريبًا من الفقراء، اأو جزءًا منهم، وذلك ب�سريبة دخل تزيد خم�س مرات 

عن املعمول به �سابقًا.
على  ال�سريبية  االإعفاءات  اإلغاء  مت  حيث  االإ�سكان،  ومقرت�سو  امل�ستاأجرون   -6
على احل�سول  املتو�سطة  الفئات  قدرة  وت�سعيب  االإ�سكان،  وقرو�س  امل�ساكن  اأجور 

على �سكن الئق اأو امتالك �سقة.
وذلك باالإ�سافة اإىل مواد جبائية م�سّممة ل�سفط ال�سيولة من بني اأيدي املكّلفني 
موعد  وتبكري  الغرامات،  وزيادة  االحتجاج،  ومنع  احل�ساب،  على  االإلزامي  بالدفع 
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لدائرة  االلكرتوين  املوقع  على  االإعــالن  واعتبار  الذاتي،  التقدير  ك�سوف  تقدمي 
�سريبة الدخل "تبليغًا قانونيًا.."، واأخريًا -ولي�س اآخرًا- احلب�س )بني �سهر و�سنة(، 

واحلجز التحّفظي على االأموال املنقولة وغري املنقولة.

***
لكن، باملقابل: )1( مل تتم زيادة �سريبة الدخل على البنوك واملوؤ�س�سات املالية، 
االإن�سائية.  واملقاوالت  والنقل  وامل�ست�سفيات  والفنادق  وال�سناعة  التعدين  و�سركات 
وال�سرافة  التاأمني  �سركات  على  -تدريجيًا-  الدخل  �سريبة  تخفي�س  مت   )2(

واالت�ساالت و�سركات اخلدمات وال�سركات التجارية.
وهكذا، يت�سح، ب�سورة ال تقبل اللَّب�س، اأن القانون املوؤقت ل�سريبة الدخل:

1- يحابي الراأ�سماليني على ح�ساب العاملني باأجر واملهنيني واأ�سحاب امل�ساريع 
ال�سغرية.

االإنتاجية  الن�ساطات  ح�ساب  على  والتجارية  اخلدمية  الن�ساطات  يحابي   -2
والزراعية.

3- يحابي "امل�ستثمر" يف املهنة.. على ح�ساب العقول وال�سواعد يف هذه املهنة.
4- يعطي لدائرة �سريبة الدخل �سالحيات اإعالن االأحكام العرفية يف جماالت 

عملها.

وبعد.. وبعد!
ونهجه.  �سيا�ساته  عن  اإ�سارات  �سوى  بعد،  البخيت،  معروف  الدكتور  ُيـْعِط  مل 
وميكن، هنا، و�سع البيان الوزاري جانبًا، فهو ي�سطّف، اإىل جانب �سواه يف االأدراج. 

ال �سّيما واأن االأمر ال يتعلق بالربوتوكول.. بل بال�سيا�سة.
�سفحة  وطيُّ  ال�سيا�سي.  باملعنى  �سامتًا  االآن،  حتى  البخيت،  الدكتور  يزال  ما 
القانون املوؤقت امل�سوؤوم ل�سريبة الدخل، ُح�ِسَب له على �سبيل الت�سجيع، لكن جمل�س 
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االأعيان كان -على كل حال- �سريّده. ولعّله من الذكاء، بالطبع، اأن املبادرة جاءت 
من البخيت نف�سه. لكن ذلك وحده ال ي�سنع رئي�سًا.





الف�سل الثالث
ممار�سات كمربادورية

 

من عطاء تدريب ال�سرطة العراقية، اإىل ف�سيحة ت�سرب اأ�سئلة التوجيهي وبيعها 
الوطني،  االأردنــيــة  اجلامعة  دور  وتدهور  "الراقية"،  اخلا�سة  املــدار�ــس  �سوق  يف 
باالإ�سعاعات،  امللوثة  العراقية  باخلردة  االجتــار  ف�سيحة  اإىل  والثقايف،  التنويري 
 1200( التعاونية  اجلمعيات  واإخ�ساع  االجتماعي"،  "ال�سمان  باأموال  والرتب�س 
االإنتاجية،  م�ساريعها  وت�سفية  ماليًا،  تدمريها  على  العمل  خالل  من  جمعية(، 

وحّلها، وت�سريد اأع�سائها، ووقف ال�سكل التعاوين يف اال�ستثمار وامللكية. 
للنقابات  والتنظيمي  ال�سيا�سي  اال�ستقالل  الإلغاء  ال�سعي  اإىل  وتلك،  هذه  ومن 
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تتوفر  ما  على  وال�سطو  م�ستقلة،  كقوة  ح�سورها  من  للتخل�س  حماولة  يف  املهنية، 
عليه من �سيولة مالية كبرية.

احلكومات  لعبت  التي  الكمربادورية،  الف�سائح  من  متوا�سعة  قائمة  اإنها   ..
االأردنية ذات ال�سفة نف�سها، دوَر البطولة فيها، وهذه القائمة بعيدة عن اأن تكون 
ك�سفًا بح�ساب هذه احلكومات عن ال�سنوات املعينة )2000-2005(، ولكنها عينات.. 

عيناٌت ح�ْسب.

فضيحة عطاء تدريب الشرطة العراقية
ك�سف ملحق "العرب اليوم" )8 كانون االأول 2003( عن "ق�سة املرحلة"، بل قل 

عن" ق�سة الق�س�س": عطاء تدريب ال�سرطة العراقية يف االأردن.
القيام  ذاتها:  القدمية  بالق�سة  يتعلق  االأمر  باأن  وهم،  االعتقاد، عن  كان  لقد   
مواجهة  على  الدولة  ت�ساعد  للخزينة! �سفقة  مالية  "�سيا�سية" لقاء �سفقة  مبهمة 
اأو  اال�ستحقاقات ال�سعبة للفاتورة النفطية امل�ستجدة بعد �سقوط املنحة العراقية، 

تغطية عجز املوازنة املرَهقة اأ�ساًل بخدمة املديونية.
العراقية  فال�سرطة  اال�سرتاتيجي،  الوطني  البعد  من  ينطلق  االعرتا�س  وكان 
)بعد االحتالل االأمريكي للعراق(، هي �سياج املحتلني واأداتهم يف مواجهة املقاومة 
العراقية، ولتاأ�سي�س نظام عراقي، اإذا مل يكن عمياًل وحليفًا الإ�سرائيل و�سيفًا م�سّلطًا 
على العرب، فاإنه �سيكون مبوا�سفات �سيا�سية واجتماعية واأمنية َتـُحول دون ا�ستعادة 
العالقات الثنائية اال�سرتاتيجية التي كانت بني عّمان وبغداد. وهو ما يعّد، بالتايل، 

م�ساهمة يف تكبيد االأردن، خ�سارة ا�سرتاتيجية هي خ�سارة العراق!
اأزمة مديدة  االأردن طرفًا يف  ُيدخل  للعراق،  الداخلية  ال�سوؤون  اإنه تدّخل يف  ثم 
لها ا�ستحقاقات، وترتتب عليها تبعات. بل �سيوؤدي -ب�سراحة- اإىل خ�سارة االأردن 
اإنه  العراقية.  املعادلة  يف  االآخرين  ربح  دون  ال�سّنة..  والعرب  العراقيني  للوطنيني 

باخت�سار، خطاأ ا�سرتاتيجي.
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اأجل م�ساحلها  ا�سرتاتيجيًا من  ترتكب خطاأ  االأردنية  اأن احلكومة  الظن  وكان 
التكتيكية! وهنا حتدث املفاجاأة: اإن ذلك اخلطاأ اال�سرتاتيجي، بكل اأبعاده، �سديدة 
وما  العراقية،   - االأردنــيــة  العالقات  م�ستقبل  وعلى  واأمنه،  البلد  على  اخلطورة 
تت�سمنه من اأبعاد �سيا�سية وتنموية وثقافية واأخالقية، اإمنا يتم تقدميه على طبق 
من ذهب اإىل �سركة خا�سة! اإذن، فاالأمر يتعلق بخ�سخ�سة اأدوار اأمنية و�سيا�سية 

للدولة االأردنية.
اإىل  ال�سيا�سة"  "اقت�ساد  من  بالبلد  "اخل�سخ�سة"  تنتقل  اأن  املفرو�س  وكان 
"�سيا�سة االقت�ساد".. واأن االأردن لن يح�سل بعد على املال جراء دور �سيا�سي، بل 
ح�سيلة ت�سدير ال�سلع واخلدمات التجارية، فماذا ح�سل!! مل َيْجِر التقدم خطوة 
الدور  ظل  وباملقابل  الرتاجع،  مت  بل  التجارية،  واخلدمات  ال�سلع  جمال  يف  واحدة 
ال�سيا�سي واالأمني االأردين مطلوبًا... اإال اإنه ان�سجامًا مع "اخل�سخ�سة" مت التنازل 

عنه.. اإىل القطاع اخلا�س.
�سركة خا�سة حملية، هي و�سيط بني �سلطات االحتالل االأمريكي يف العراق وبني 
�سركة اأمريكية تدير حل�ساب املحتلني، عمليَة تدريب ال�سرطة العراقية، وذلك على 
االأرا�سي االأردنية، ومبوافقة وت�سجيع احلكومة االأردنية التي قّدمت احلماية والقرار 

ال�سيادي والت�سهيالت لل�سفقة، مقابل اأقل من 3 باملئة من قيمتها االإجمالية!!
غري اإن هناك مّت�سعًا للبالغة وا�ستغفال النا�س، بالطبع، والقول اإن للق�سة وجهها 

االإيجابي، فالعملية �سوف توؤّمن مئات فر�س العمل لالأردنيني العاطلني!!!

***
هو، اإذن، االنت�سار ال�سامل والنهائي للكمربادورية يف االأردن! ومع عطاء تدريب 
ال�سرطة العراقية ميكن الوقوف، كذلك، على الق�سة الكاملة، التي ت�سرح وجت�ّسد 

مفهوم الكمربادورية االأردنية يف ت�سابكاتها العوملية.
الكمربادوري، كما اأ�سرت �سابقًا، هو وكيل حملي ل�سركة/ م�سلحة اأجنبية، وقد 



127

الالدولة.. استراتيجية الليبرالية اجلديدة في األردن

و�ّسع الكمربادوري االأردين نطاَق ن�ساطه، فاأ�سبح وكياًل حمليًا لالحتالل االأجنبي يف 
بلد ثالث، وو�سيطًا/ وكياًل على النطاق الدويل، ل�سركة يف املركز االإمربيايل. وهنا، 
ميكن مالحظة اإن جماالت الن�ساط الكمربادوري مل تعد حمدودة بخدمات النقل اأو 
التزويد كال�سابق، اأو اإدارة لن�ساط اقت�سادي حملي كما هو معهود، بل امتد الن�ساط 
لي�سمل "التدريب الع�سكري".. يف اإطار م�سروع �سيا�سي على امل�ستوى االإقليمي!! األي�س 

ذلك... اإبداعًا!

"قل ما تشاء، ونفعل ما نريد"!
ميكن االعرتاف، بو�سوح، اأن حرية الكالم، قد قفزت يف االأردن، موؤخرًا، قفزات 
�سخمة )ولكنها لي�ست -بعد- نوعية(. غري اأن ذلك يرتافق مع تراجع �سامل للحياة 
ال�سيا�سية والتفاعل ال�سيا�سّي. فلم تعد االأقوال توؤثر على االأفعال، وال�سماح بالنقد 
ن الأ�سحاب القرار. بل يكاد االأمر ي�سل اإىل ترتيب �سامل من  يقابله �سمت حم�سّ
التواطوؤ على تق�سيم العملية ال�سيا�سية الوطنية، اإىل �سياقني منف�سَلني عن بع�سهما 
بع�سًا ب�سورة كاملة. فاالأحزاب والربملان وال�سحافة والنقا�س الفكري وال�سيا�سي 
يف واد، وال�سيا�سات والقرارات واالإجراءات يف واٍد اآخر. وكاأن ل�سان النهج احلكومي 
يقول باخت�سار: "قولوا اأنتم ما ت�ساوؤون.. ونحن نفعل ما نريد". وهو ما يدل، لي�س 

على "�سعة �سدر"، بل على قدر كبري من اال�ستخفاف بالراأي العام.
واحلديث ال يجري، هنا، عن ال�سيا�سات االأ�سا�سّية، من مثل املوقف من العراق. 
واملوقف  الر�سمي  املوقف  بني  للتج�سري  قاباًل  يكون  ال  رمبــا  انف�سال  ثمة  فهنا، 
ال�سعبي؛ ويكون احلّل االأمثل هو اأن يعرّب كل فريق عن راأيه! بل احلديث عن التجاهل 
احلكومّي لق�سايا عيانية تثريها ال�سحافة، وتتطلب تو�سيحات. وعلى �سبيل املثال، 
اأثارت �سحيفة "العرب اليوم" مرتني ق�سية مرّكبة؛ اأواًل، حني كتب فهد اخليطان 
االأردن،  يف  العراقية  ال�سرطة  تدريب  عطاء  تفا�سيل  عن   )2003 االأول  كانون   8(
مو�سحًا اأن هذه ال�سفقة تتم حل�ساب �سركة خا�سة؛ وثانيًا، حني ن�سرت ال�سحيفة 
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من  خطورتها،  وتو�سيح  ال�سفقة،  حتليل  يف  راأيًا   ،)2003 االأول  كانون   9( نف�سها 
حيث اأنها اإ�سارة اإىل ا�ستمرار قيام االأردن باأدوار اأمنية - �سيا�سية اإقليمية، ولكن، 
خ�سخ�سة  يعني  ما  وهو  اخلزينة!  من  بداًل  خا�سة،  �سركات  حل�ساب  املــرة،  هذه 
ال�سيادة الوطنية نف�سها، وحتميل البلد وال�سعب، وْزَر االأدوار االأمنية ال�سيا�سية من 
دون جدوى عاّمة -كما كان يحدث يف ال�سابق-، بل من اأجل �سركة خا�سة ت�ستثمر 

ال�سيادة والت�سهيالت االأمنية وال�سيا�سية حل�سابها!
واإذا  تاأكيدًا.  اأو  نفيًا  االأمر،  اإىل تو�سيح  تبادر  اأية جهة حكومّية مل  اأن  والغريب 
كان ال�سمت احلكومّي يزيد من الثقة مبا ورد يف التحقيق ال�سحايف الذي ن�سرته 
"العرب اليوم" حول الق�سّية، فاإنه مما يدعو اإىل االأ�سف اإن الدر�س االأ�سا�سي الذي 
ميكن ا�ستنتاجه، هنا، يتجاوز التاأثري على انعدام ال�سفافية و�سيوع الغمو�س املريب، 
اإىل تال�سي االإميان بجدوى ال�سيا�سة. وهو ما �سيوؤدي، يف النهاية، اإىل انطفاء كل 

حيوّية �سيا�سّية، وحتول املعار�سة الوطنية البناءة اإىل اعرتا�س �سامل.
وال�سوؤال الذي كان على احلكومة االأردنية، اأن تقدم عنه اإجابة �سريحة، هو: هل 
ة؟ واإذا كانت  �سحيح اأن تدريب ال�سرطة العراقية يف االأردن كان عملية جتارية خا�سّ
كذلك، فما هي م�سلحة االأردن يف القيام بهذا الدور االأمني.. حل�ساب م�ستثمرين؟! 

ِر حل�ساب مديرية االأمن العام؟ وما هي مربراتها؟! وملاذا مل جَتْ
اأخــرى،  ق�سايا  عن  البلد  مــالأت  التي  ال�سائعات  اإىل  باالإ�سافة  بالطبع،  هــذا 
ومنها منح رفيق احلريري -رئي�س وزراء لبنان الراحل ورجل االأعمال واالأخطبوط 
اال�ستثماري  الت�سهيل  �سبيل  على  جمانًا،  العبديل  اأرا�سي  من  دومنًا  �ستني  املايل- 
الإقامة اجلامعة االأمريكية يف عّمان. واإذا كان ال بد من غ�ّس الطرف عن الت�ساوؤل 
املبدئي عن �سرورة منح اأي م�ستثمر ت�سهيالت كهذه ت�ساوي مئة مليون دينار على 
االأقل، فاإنه يجدر ال�سوؤال: هل مت طرح امل�سروع -بت�سهيالته هذه- على امل�ستثمرين 
املحليني يف عر�س علني، ووفق اإجراءات �سّفافة؟! على االأغلب اأن ذلك مل يحدث، 
ما يجعل االأمر مريبًا! وقد يكون االأمر كله �سائعة! ولكن ما ال�سبب الذي َيُحول دون 
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وال�سروط  امل�ستثمرين،  املناف�سة بني  العبديل، ومعايري  �سّفاف عن م�ساريع  اإعالن 
اخلا�سة باال�ستثمار، واالإجابة، بالتف�سيل، عن كل �ساردة وواردة.

... اأم اإن التنمية ال�سيا�سية -واحلياة ال�سيا�سية- ال عالقة لها مبا يحدث فعاًل، 
بال�سبط،  هنا،  بل،  كاّل..  وم�ساحله؟!  وم�ساريعه  البلد،  بها  يدار  التي  وبالكيفية 

تكمن ال�سيا�سة.. وما عدا ذلك هو ما يقال عنه بالعثماين "زينات مملكات".

فضيحة تسّرب أسئلة التوجيهي
ال! الق�سية لي�ست فنية اأو اأمنّية اأو جنائية. اإنها ق�سية �سيا�سية بامتياز. فال�سوؤال 
 ،)2004 )حزيران  التوجيهي  اأ�سئلة  ت�سّرب  كيفية  عن  لي�س  هنا  واالأهــم  االأعمق 
الف�ساد  ي�سرب  وملاذا  باالأ�سا�س؟!  ذلك  يح�سل  ملاذا  بل  �سّربوها..  الذين  عن  وال 
ن، كاجلهاز الرتبوي.. ويف جمال يتعلق باهتمام  اأنه حم�سّ يف جهاز من املفرو�س 
العام:  الف�ساء  اأب�سط حماور  الدولة يف  االأ�سر، وب�سدقية  اآالف  وم�سالح ع�سرات 

اإجراء االمتحانات العامة.
على  ح�سلوا  خا�سة  مدار�س  اأ�سحاب  يف�ّسرها:  اأ�سا�سي  خيط  الق�سية  ويف 
دخل  لقد  الرتبية.  وزارة  يف  املوظفني  كبار  من  لعدد  ر�سى  مقابل  "االأ�سئلة" 
"البزن�س" اإىل حقل التعليم. وهذه هي النتيجة! املتهم الرئي�س احلقيقي، هنا، هو 

و"اأخالقيات" اخل�سخ�سة! اخل�سخ�سة،  وعقلية  "اخل�سخ�سة".. 
امل�ستثمرون  يكون  فل�سوف  "البزن�س"،  حقول  من  حقاًل  التعليم  ي�سبح  عندما 
ذلك  اأدى  لو  حتى  "ا�ستثماراتهم"!!  بنجاح  الكفيلة  الو�سائل  ا�ستخدام  يف  اأحــرارًا 
هي  هذه  البزن�س".  "حرية  امل�سّماة  الفو�سى  هي  هذه  الدولة.  �سدقية  تدمري  اإىل 
الراأ�سمالية اجلديدة املتوح�سة التي تق�سي على اآخر ما بقي من عدالة يف االأردن.. 
عدالة االمتحانات العامة بني من ميلكون وال ميلكون. هذه العدالة الرتبوية تخلق 
كل  من  والطالبات  الطالب  من  االآالف  فع�سرات  الوطني.  االن�سجام  من  حلظًة 
املناطق، وكل امل�سارب، وكل االأ�سول، ومن كل الطبقات االجتماعّية، ومن دون متييز 
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يف اجلن�س اأو الوجاهة اأو النفوذ، يخ�سعون المتحانات موحدة، ملباراة تتطلب الذكاء 
اخلدمات  يف  والالعدالة  االجتماعية  الالعدالة  اأن  �سحيح  ال�سخ�سي.  واجلهد 
العامة،  االمتحانات  ولكن  الطلبة،  قدرات  يف  توؤثران  والريف،  املدينة  بني  املتاحة 

بحد ذاتها، هي مباراة عادلة وحمكمة.
اإنه  الكبري.  ال�سعبي  باالهتمام  حتظى  تــزال  ما  التوجيهي  نتائج  فــاإن  ولذلك، 
بعد  ذلك  كل  انهار  لقد  وموثوقة.  وعادلة  عامة  مبباراة  املتوتر  العفوي  االهتمام 
على  و"اأخالقياته"..  البزن�س  لدخول  احلتمّية  النتيجة  هي  وهذه  "الف�سيحة". 

التعليم واأخالقياته.
والتعليم حقل غري جتاري بطبيعته. واملوؤ�س�سات االأهلية النا�سطة يف حقل التعليم 
دخــاًل(،  حققت  )واإن  ربحّية  ولي�ست  ثقافية  االأ�سا�سية  وغايتها  جتارية،  لي�ست 
والقائمون عليها موظفون.. ولي�سوا "م�ستثمرين" ينزعون اإىل حتقيق اأعلى االأرباح 

يف اأق�سر وقت.
لقد نا�سلت اأجياٌل من املثقفني االأردنيني لرت�سيخ قيم الدولة يف البالد. وكانت 
يت�سمن،  الــذي  الن�ساط  لهذا  واالأميز  االأ�سهل  احلقل  هي  والتعليم"  "الرتبية 
من  عقد  ينتظمها  توحيدية،  وطنية،  عامة،  واإجــراءات  واأطــرًا  م�سامني  بطبيعته، 

القيم االأ�سا�سية، الرتبوية والوطنية واالأخالقية.
باملقابل، فاإن اال�ستثمار اخلا�س -ما عدا ا�ستثنئاءات توؤكد القاعدة العامة- لي�س 
مرتبطًا بف�ساء الدولة. اإنه، يف العمق، كمربادوري الطابع، يتطلع اإىل حتقيق اأرباح 
باالقت�ساد  تلحق  اأن  ميكن  التي  ال�سلبية  االآثــار  عن  النظر  بغ�ّس  فاح�سة،  �سريعة 
الوطني اأو باملجتمع اأو بالبيئة. وعندما تدخل هذه العقلية اإىل قطاع التعليم.. يتحول 

االأمر اإىل كارثة.
الذي ميثل  املفا�سل، ويف احلقل  املرة- موجعة، ويف  ال�سربة -هذه  وقد جاءت 
عقل البالد وروحها. اإنها �سربة الكمربادور، االأكرث عنفًا، للدولة االأردنية، وف�سائها 

العام، يف تكريـ�ٍس للفو�سى وانعدام اليقني وانهيار الثقة.
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لقد كان للجهاز احلكومي، يف ال�سابق، جملة من القيم االأ�سا�سّية، يفر�سها، اإىل 
اأو بالقوة، على القطاع اخلا�س. ولكن انقالبًا اجتماعيًا - ثقافيًا  حد ما، بالتاأثري 
حدث، جعل الفئة الكمربادورية الغالبة يف القطاع اخلا�س، هي التي تفر�س روؤيتها 
الالاأخالقية على اجلهاز احلكومي وتخرتقه، قيميًا وجنائيًا، ويف احلقل احل�سا�س: 

الرتبية والتعليم.
اجلديدة  الليربالية  لنهج  ال�ساملة  املراجعة  ا�ستحقاق  مواجهة  يفر�س  ذلك 
الثقافة يف  وقيم  املجتمع  وحياة  الوطني  االقت�ساد  املتحّكم مبفا�سل  الكمربادوري 

بلدنا.
و"املراجعة ال�ساملة" تتطلب، اأواًل، طرح االأ�سئلة املركزية:

اأم هي عقيدة  اأداة فنية ملعاجلة اختالالت حمددة..  "اخل�سخ�سة" هي  - هل 
ر�سمية للدولة؟

- االأولوية للمجتمع والدولة.. اأم للبزن�س؟
- االأولوية حلو�سبة التعليم.. اأم لقيم الرتبية والتعليم؟!

)لقاء  القومي  امل�ستوى  على  الثوابت  وجتــاوز  تفكيك  بني  الف�سل  ميكن  هل   -
)لقاء  واملوؤ�س�سات  الوطنية  احلياة  يف  الثوابت  وجتــاوز  تفكيك  وبني  امل�ساعدات( 
"ال�سرطة العراقية"  الر�سى(؟ وعلى �سبيل املثال ال احل�سر: بعد ال�سماح بتدريب 
االأردن، و...  اأمريكية �سّرية يف  واإقامة �سجون  العراقي،  ال�سعب  للقتال �سد  املعّدة 

و... هل ي�ستطيع اأحد اأن يلوم، عندها، موظفًا اإذا باع اأ�سئلة التوجيهي؟!
- هل ميكن ال�سماح للبزن�س بدخول حقل الرتبية والتعليم من دون تفكيك احلقل 

نف�سه؟ 
- ما هي احلدود الفا�سلة بني "احلرية".. والفو�سى؟ وحرّية َمْن؟ وملاذا؟

أنقذوا اجلامعة األردنية!
قرر "جمل�س تاأديب الطلبة" يف اجلامعة االأردنية، اإنزال عقوبات تاأديبية �سديدة 
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بحق 21 طالبًا مّتهمني بامل�ساركة يف م�ساجرة طالبية حدثت يف احلرم اجلامعي يف 
ال�سنة الدرا�سية 2005/2004، على خلفية انتخابات جمل�س طلبة اجلامعة.

الذي  الدرا�سي  للف�سل  الت�سجيل  واإلغاء  النهائي،  الطرد  العقوبات بني  وترتاوح 
حدثت امل�ساجرُة خالله، واملنع من الت�سجيل للف�سلني الدرا�سيني الالحَقني، باالإ�سافة 

اإىل الغرامات املالية، وفقًا لقرارات جلنة التحقيق يف امل�ساجرة املذكورة.
هذه  على  منيزل،  د.عــبــداهلل  "االأردنية"،  يف  الطلبة  �ــســوؤون  عميد  عّلق  وقــد 
القرارات، بروح "االأب" و"رجل االأمن" معًا! فهو دعا طلبة اجلامعة اإىل "التحّلي 
بروح امل�سوؤولية واالبتعاد عن كل ما ي�سيء اإليهم واإىل جامعتهم"، موؤكدًا، يف الوقت 
نف�سه، باأن "اجلامعة لن تتهاون يف التعامل مع م�سّبـبي مثل هذه احلوادث". ويكاد 
اإن  نف�سه،  يقول هو  اأنه  مع  بيد من حديد..."،  "بال�سرب  التلويح  اإىل حد  يوا�سل 
طالبني  بني  "خالفات  نتيجة  كانت  امل�ساجرة  اأن  اإىل  تو�سلت  التحقيق"  "جلنة 

تطورت لت�سمل باقي الطالب...".
اأنه ال توجد دوافع جرمية وراء امل�ساجرة، وال  وهذا ما يعني، على وجه الدقة، 
يوجد حتري�س.. بل توجد اأجواء م�سحونة قابلة لالنفجار. وامل�سوؤولية عن وجود هذه 

الرئي�س! املتهم  فهي  اجلامعة.  اإدارة  اإىل  االأوىل،  بالدرجة  تعود،  "االأجواء"، 
تاأديب  "نظام  تاأديب الطلبة" ينبثق من  "جمل�س  اإن  التو�سيح، هنا،  وال بد من 
الطلبة" الذي اأقّرته اجلامعة االأردنية، العام 1979، اإثر املظاهرات الطالبّية ال�سلمّية 
التي كانت تعرّب عن اأ�سواق الطلبة، اآنذاك، اإىل امل�ساركة يف احلياة ال�سيا�سّية، عرب 
تاأ�سي�س احتاد طالبي، واإطالق حرية العمل النقابي والثقايف والفكري يف اجلامعة 

االأردنية.
الطلبة،  من  الع�سرات  واعتقال  بالقوة،  الطالبية  احلركة  قمع  مت  و�سنتذاك، 
و"تاأديبهم" باأ�سكال عديدة، من بينها التعذيب اجل�سدي وال�سجن والطرد النهائي 
واجلزئي من اجلامعة. ويف تلك اللحظة بالذات، جرى "اإخ�ساء" احلركة ال�سيا�سية 
والثقافية يف اجلامعة )والحقًا: اجلامعات...( االأردنية، والتاأ�سي�س لفراغ �سيا�سي 
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يف احلرم اجلامعي، مالأته االأ�سولية من جهة، و�ستى النزعات التع�سبية االإقليمية 
والع�سائرية واملناطقية من جهة اأخرى، بينما اأ�سبح "حزب الالمباالة" هو احلزب 

االأكرب بني الطلبة اجلامعيني.
اإن "املعركة" الالحقة مع االأ�سولية يف اجلامعة االأردنية، مل تكن، اأبدًا، فكرية 
اأمني وع�سائري ومناطقي واإ�ساعة الروح  وال دميقراطية، بل ا�ستندت اإىل حت�سيد 
التع�سبّية بني الطلبة، ودفعهم اإىل اإدمان اخلنوع ال�سيا�سي وعدم االهتمام بال�ساأن 

العام اأو بالثقافة والفنون. 
ال�سورة  من  اجلوانب  هــذه  عن  امل�سوؤولة  هي  اجلامعة،  اإدارة  تكون  ال  ورمبــا 
املاأ�ساوية للحياة اجلامعية يف "االأردنية". ولكنها م�سوؤولة، بالتاأكيد، عن خ�سوعها 
للتدخالت االأمنية، وتعيني "اأ�ساتذة" من م�ستويات غري جديرة علميًا -وخ�سو�سًا 
يف الكليات االإن�سانية- يهتّمون بالبحث عن فر�س وزارية اأو ن�سف وزارية اأو تكدي�س 
ال�سيا�سي مع  الفكري -  اأو باحلوار  بالثقافة  اأو  العام  بال�ساأن  يهتّمون  االأمــوال، وال 
االأجيال ال�ساعدة. واالأ�سواأ اإن اإدارة اجلامعة مل ُتْبِد -طوال �سنوات- اهتمامًا جّديًا 
بالن�ساطات الثقافية والفنية وال�سبابية، وال ببناء جهاز تربوي تقّدمي الإدارة "�سوؤون 
الطلبة"... بينما تركز جهودها على خ�سخ�سة التعليم اجلامعي، وحتويل الطالب 
اإىل "زبون"، يف اإطار عقلية تنظر اإىل اجلامعة الوطنية، وكاأنها م�سروع ا�ستثماري، 

ينجح عندما يربح!
ب�سمات  هي  اأين  البلد؟  يف  والثقايف  التنويري  االأردنية  اجلامعة  دور  هو  اأين   
اأ�ساتذتها يف البحث الفكري اأو ال�س�سيولوجي اأو التاريخي اأو ال�سيا�سي اأو االأدبي اأو 
االآثاري.... واأين هي القامات اجلامعية الكبرية التي كانت متالأ الوطن من نا�سر 
الدين االأ�سد اإىل االأخوين ياغي اإىل علي حمافظة اإىل حممد عدنان البخيت واأحمد 
االأردنية  اجلامعة  الكبار!؟  من  و�سواهم  وفهمي جدعان....  �ساهر  وعادل  ما�سي 
العمل...  عن  العاطلني  لتخريج  �سخمة  مدر�سة  واأ�سبحت  الوطني،  دورها  فقدت 

والثقافة!!
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 اإن "جلنة التحقيق" التي كان ينبغي ت�سكيلها فعاًل، هي جلنة وطنية للبحث يف ما 
اآلت اإليه اجلامعة االأردنية من َتَرًدّ اأكادميي وثقايف... اأما العقوبات بحق 21 طالبًا 
حدث واأنهم �ساركوا يف م�ساجرة اأوجدت اإدارة اجلامعة، اأجواءها... فهذا يدل على 

انعدام احل�ّس بامل�سوؤولية حقًا.
يقيد  الأنه  اأواًل،  د�ستوريًا؛  االأردنية" لي�س  اجلامعة  يف  الطلبة  تاأديب  "نظام  اإن 
غري  جلهة  والق�ساء  التحقيق  �سالحيات  مينح  الأنه  وثانيًا،  الد�ستورية؛  احلريات 
ق�سائية؛ وثالثًا، الأن الطلبة لي�سوا موظفني لدى اإدارة اجلامعة بحيث يحق لها اإ�سدار 
العليا".  العدل  "حمكمة  لدى  نق�سها ممكنًا  كان  لو  اإداريــة بحقهم، حتى  قرارات 
اأما  االأكادميية،  ال�سوؤون  اإاّل يف  لي�ست، يف هذه احلالة، ذات والية  فاإدارة اجلامعة 

غريها من ال�سوؤون... فهي تقع حتت والية الق�ساء.
اإىل ذلك، فاإن اإنزال العقوبات بـ21 طالبًا... هو جمرد عقاب لذويهم، ولن يحل 
م�سكلة امل�ساجرات املناطقية والع�سائرية واالإقليمية، الأن هذه االأعمال ال تنتج عن 
"تخطيط اإجرامي"، بل عن اأجواء... هي التي ينبغي التحقيق فيها، وحما�سبتها... 

و"طردها" من احلرم اجلامعي.
اإنقاذ  عن  وم�ستمرًا  متاأ�ساًل  عجزًا  ُتظهر  االأردنية  اجلامعة  اإدارة  اأن  وطاملا 
�سروريًا  اأ�سبح  فرمبا  وال�سيا�سّية،  والثقافية  االأكادميية  اأزمتها  من  االأم  اجلامعة 
االأكادميية  ال�سخ�سيات  كبار  من  اجلامعة-  -الإدارة  ا�ست�ساري  مبجل�س  اال�ستعانة 
املعرتف بها. ورمبا اآن االأوان ال�ستقدام اإحدى هذه ال�سخ�سيات اإىل رئا�سة اجلامعة 

االأردنية. لعل وع�سى. 
واأما العالج ال�سريع لوقف امل�ساجرات االنتخابية املتجددة يف اجلامعة االأردنية، 
اأنه يكمن يف تغيري نظام االنتخابات الطالبّية باأحد  فهو وا�سح ملن يريد اأن يرى. 

االجتاهني: 
علمية  طالبية  جمعيات  لت�سكيل  االأق�سام  م�ستوى  على  انتخابات  اإجراء  الأول: 

لالأق�سام، يكون روؤ�ساوؤها اأع�ساء "جمل�س طلبة اجلامعة". 
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ت�سيي�س  وبالتايل  الن�سبية.  القائمة  اأ�سا�س  على  االنتخابات  اإجــراء  وال��ث��اين: 
ب املناطقي والع�سائري واالإقليمي... اإلخ. االنتخابات، واإخراجها من اأجواء التع�سّ

فضيحة االجتار باخلردة امللوثة 
اأثارت "العرب اليوم" ق�سية خماطر التلوث باالإ�سعاعات، الناجمة عن ا�سترياد 
)حزيران  ال�سحافية  احلملة  انتهت  وقد  العراقي.  اجلي�س  اآليات  خردة  وتخزين 
اخلردة،  تلك  اأمام  املوقر،  لواء  يف  اخلا�سة  املنطقة  قفل  احلكومة  بقرار   )2004
وتخ�سي�س منطقة على احلدود االأردنية – العراقية، لتجميعها، مبا يف ذلك �سمان 
عدم دخول خردة ملوثة باالإ�سعاعات اإىل البالد، قبل "كب�سها" يف املوقع، و�سحنها 

اإىل ميناء العقبة للت�سدير.
اإال اإن هذه االجراءات -مع ذلك- مل تكن مقنعة اأو كافية. واأهايل املوقر –الذين 
حلقهم االأذى على كل حال- كبقية مواطنيهم، لي�سوا اأقل قلقًا على مواطنني اأردنيني 
َث، ميناء العقبة، قبل  �سيتعاملون مع اخلردة امل�سعة، ويوّظبونها، وي�سحنونها.. لتلوِّ
اأن توا�سل م�سريتها املدمرة. ال �سيما واأنه رمبا كانت هناك خردة ع�سكرية عراقية 
نطاق  على  ا�ستخدامها  جرى  التي  ب  املن�سّ اليورانيوم  بقذائف  تدمريها  يجِر  مل 

وا�سع، من ِقَبل الغزاة االأمريكيني لتدمري مقاومة الدروع العراقية.
وعلى  العراقيني،  اجلنود  بطولة  على  مادي  دليل  "اخلردة" هو  هذه  وجود  اإن 
يقول  -مثلما  لكن  العراقي.  اجلي�س  �سد  الغزاة..  اقرتفها  التي  اجلرمية  ب�ساعة 
"اخلردة".. وتخزينها  التفكري با�سترياد هذه  التل- فاإن  الدكتور املهند�س �سفيان 
ق�سفت  االأمريكية  القوات  اأن  اإذ  "جرمية"!!  اأي�سًا،  كان  االأردن،  عرب  و�سحنها 
الدروع واملعدات العراقية، خالل غزو البلد، العام 2003، "ب�سبعمائة األف طن من 
ب!"، ومواقع االإ�سابة يف االآليات بهذه القذائف، ت�سّع بن�سبة  قذائف اليورانيوم املن�سّ
ت�سل اإىل "30 األف �سعف امل�ستوى الطبيعي"! و"ت�سكل غيمة من اأكا�سيد اليورانيوم 
تتحد مع الغبار والدخان وتدخل الرئة وال تخرج منها. كما اأن جزيئات اليورانيوم 
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وتلوث  والعظام".  الكلى  يف  وترت�سب  والــبــول،  الــدم  يف  وتــذوب  باللم�س،  تنتقل 
واحليوان  لالإن�سان  االأذى  م�سببًة  ال�سنني،  لع�سرات  املحيطة  البيئَة  االإ�سعاعاُت، 

واملنتجات الزراعية.
وقد كان االعتقاد اأن ال�سماح بدخول "اخلردة" امللوثة، اأو التي ميكن اأن تكون ملوثة 
اإ�سعاعيًا اإىل البالد، هو تق�سري حكومي فادح اإزاء �سالمة البيئة و�سحة املواطنني 
–وهو تق�سري رمبا كانت معاجلته تتطلب مئات املاليني من الدوالرات الحقًا-، ولكن 
احلكومة، على الرغم من كل �سيء، فاجاأت اجلميع باأنها وا�سلت اإحلاَحها على حق 
الكمربادور يف ا�سترياد وت�سدير خردة قد تكون ملوثة باالإ�سعاعات! وال�سماح باإبقاء 
اأ�سبوعني، هي مدة املهلة املمنوحة  هذه اخلردة يف مناطق ماأهولة يف املوقر، مدة 

للتجار، والكافية لبث االمرا�س ال�سرطانية بني االأهايل.. قبل نقلها اإىل العقبة!
لقد كان االإجراء احلكومي املنتَظر، هو منع هذه الب�ساعة امل�سمومة من املرور 
باالأرا�سي االأردنية نهائيًا.. خ�سو�سًا واأنه ال ميكن االعتماد على "�سمري" الكمربادور 
الذي ال يعرتف باأية قيم وطنية اأو اجتماعية اأو بيئية. وال يهّمه �سوى حتقيق االأرباح 
ال�سريعة، مهما كانت كلفتها االإن�سانية. وهنا، يجدر الت�ساوؤل: حتى لو كان االحتمال 
واالأرا�سي  والعّمال  وال�سباط  اجلنود  بتعري�س  احلكومة  غامرت  ملــاذا  باملئة،   1

وامليناء االأردين الوحيد واال�ستثمارات ال�سياحية الكبرية يف العقبة، للخطر؟!
هل هي "حرية التجارة"؟!

البيئة  نظافة  على  احلفاظ  يف  املجتمع  حرية  فوق  هي  التجارة"  "حرية  وهل 
بعيدة  الوطني  االقت�ساد  وم�سلحة  املواطنني،  و�سالمة  االإ�سعاعات،  من  الوطنية 

املدى؟!
باالإ�سافة  والوطنية،  والاإن�سانية  عدوانية  حرية  هي  هذه  التجارة"  "حرية 
حتقيق  اأجل  من  اأنها  طاملا  راأ�سماليًا،  عقالنية  غري  وهي  عقالنية.  غري  اأنها  اإىل 
اأرباح طارئة �سريعة، تغامر ب�سمعة "العقبة" كمنتجع �سياحي ا�ستاأثر با�ستثمارات 

�سخمة.
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وحرية التجارة هذه العقالنية، الأن فاتور تنظيف البيئة من االإ�سعاعات، والفاتورة 
الوطنية للعالج من ال�سرطانات، هما فوق طاقة االأردن، و�سي�سغطان اأكرث فاأكرث، 

على م�ساريعه التنموية.
لو كانت احلكومة االأردنية تن�سىء مفاعاًل نوويًا لالأغرا�س ال�سلمية، لرمبا كان 
هناك من يّدعي اأن الكلفة البيئية لهكذا مفاعل �سرورة وطنية! ولكن! اإنها جمرد 
بينما  احلــرب..  اأثرياء  حل�سابات  جديدة  اأمــوااًل  ت�سيف  �سفقة  ترانزيت!  جتــارة 

يتورط ال�سعب االأردين يف ت�سديد كلفتها الباهظة.

"اخلصخصة" ضد "التعاون" أيضاً
االجتماعية  الفئات  اإىل  القا�سمة  �سرباتها  توجيه  الكمربادورية  القوى  توا�سل 
ال�سعبية، املنتجة، خ�سو�سًا يف الريف، هادفًة من وراء ذلك اإىل حتويل االأردنيني 
اإىل عمالة رخي�سة ي�سبطها جي�س من العاطلني عن العمل، يف خدمة "امل�ستثمرين" 

االأجانب ووكالئهم املحليني.
وقد مّثل اإخ�ساُع اجلمعيات التعاونية )اأيلول 2004( واحدًة من هذه ال�سربات ، 
فهذه اخلطوة كانت تعني، تلقائيًا، تدمري هذه اجلمعيات ماليًا، وت�سفية م�ساريعها 

االإنتاجية، وحّلها، وت�سريد اأع�سائها، ووقف ال�سكل التعاوين يف اال�ستثمار وامللكية.
فاإن  تعاونية،  جمعية   1200 طالت  قد  الكمربادورية  ال�سربة  هذه  كانت  واإذا 
احلديث يجري هنا، عن �سربة ا�ستهدفت ع�سرات االآالف من التعاونيني، وحتطيم 
الت�سغيل،  على  وقدرتها  االجتماعية  قيمتها  حيث  من  ت�ساوي  قائمة،  ا�ستثمارات 
مئات املاليني، وتقلي�س الناجت املحلي، وزيادة البطالة، وحتطيم "اإرادة" املنتجني 

التعاونيني.
و"التعاون" -ب�سفته �سكاًل اجتماعيًا لال�ستثمار يقوم على الت�سامن بني جمموعة 
من االأفراد املنتجني- يقع يف قائمة اال�ستهداف من قبل العوملة الراأ�سمالية ووكالئها 
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املحليني؛ اأواًل، الأنه )اأي التعاون( يكّثف "روؤو�س االأموال" الفردية ال�سغرية يف قدرة 
والكمربادوري؛  االأجنبي  اال�ستثمار  م�سالح  مع  تتعار�س  وطنية  حملية  ا�ستثمارية 
ا�ستقاللها  يف  وي�ساعد  "التقليدية"،  للقوى  اجتماعية  �سبكة  ي�سّكل  الأنــه  وثانيًا، 

ال�سيا�سي؛ وثالثًا، الأنه ينّظم ال�سغل اجلماعي خارج معايري �سوق العمل االأجري.
لقد ن�سطت احلركة التعاونية االأردنية يف ال�ستينيات وال�سبعينيات يف كل املجاالت، 
اإىل جانب ازدهار القطاع العام، يف �سياق عملية �سيا�سية من التحالف االجتماعي 
التعاونية ما عدا  املا�سي.. وقد تراجعت احلركة  االآن، من  اأ�سبح،  الذي  الوطني، 

ح�سورها يف املجال الزراعي، وهي، رغم ذلك، تلّقت �سربة قا�سية، فلماذا!
تقدمي  يف  اخلــزيــنــة  واردات  مــن  املــاليــني  عــ�ــســرات  التخطيط  وزارة  تنفق 
امل�سمى  الربنامج  اإطار  يف  املحافظات  يف  امل�ستثمرين  �سغار  "اال�ستثمارات" اإىل 
"اإرادة"، اأي حتفيز "اإرادة" املواطنني يف الريف خ�سو�سًا، على اال�ستثمار ال�سغري، 
فهل كان من املفاجئ، اإذن، هذا القرار التع�سفي ب�سطب "اإرادة" اآالف التعاونيني 
الذين امتلكوا -بالفعل- اإرادة اال�ستثمار، مثلما امتلكوا اخلربة والقدرة على االإدارة 

واالإنتاج، وتاليف الفقر والبطالة؟
كال: فربنامج وزارة التخطيط ا�ستهدف وي�ستهدف ن�سر ثقافة اال�ستثمار الفردي 
اخلا�سة، ونبذ ثقافة التعاون وكل اأ�سكال امللكية االجتماعية الت�ساركية، ويف الوقت 
"امل�ست�سارين"  جيوب  اإىل  وتذهب،  "اإرادة" ذهبت  برنامج  يف  ماليني  فاإن  نف�سه 
التي حتتاج  اإىل دعم امل�ساريع ال�سغرية  ووكاالت االإعالن وو�سائل االإعالم، ولي�س 

اإىل الدعم االإداري واملايل، ولي�س اإىل اال�ست�سارات.
حقيقة  عن  الغطاء  يك�سف  التعاونية،  اجلمعيات  بت�سفية  امل�سوؤوم  القرار  اإن 
"اإرادة" الوهمي الدعائي، فال�سيا�سة الكمربادورية ال ترتك جمااًل الإرادة  برنامج 

اأخرى غري اإرادة الراأ�سمال االأجنبي ووكالئه املحليني.
اأوائــل  منذ  ــة  ــي االأردن للحكومات  ر�سمية  عقيدة  اخل�سخ�سة  اأ�سبحت  لقد 
الت�سعينيات. وقد متكنت بالفعل من تدمري القطاع العام، وها هي توا�سل هجمتها 
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للملكية  االجتماعية  االأ�سكال  اأرقــى  من  واحــدًا  ينّظم  الذي  التعاوين  القطاع  على 
االإنتاج  لتعزيز  مالئمًا  �سياقًا  ويعترب  الراأ�سمايل،  النظام  اإطــار  يف  واال�ستثمار، 

الوطني والت�سغيل.
قطاعية،  هام�سية  معركة  ُتعَتـَبـر  التعاونية" ال  "اجلمعيات  معركة  فاإن  ولذلك، 
بل اإنها معركة وطنية، على الن�سطاء واالأحزاب والنواب والفعاليات املح�سوبة على 
اخلط الوطني - الدميقراطي، َخـْو�سها، من اأجل، لي�س، فقط، وقف القرار اجلائر 
املبيعات، بل حماية اجلمعيات  العامة على  لل�سريبة  التعاونية  باإخ�ساع اجلمعيات 
ودعمها  التعاونية  احلركة  اإحياء  واإعــادة  الحــق،   جــْوٍر  اأّي  من  قانونيًا  التعاونية 
"اإرادة"  برنامج  على  تبديدها  يتم  التي  االأمــوال  توجيه  اإىل  باال�سافة  �سيا�سيًا. 

مل�سلحة اجلمعيات التعاونية االإنتاجية يف املحافظات.

احلكومات.. والنقابات املهنية
ال�سراع امل�ستمر املت�ساعد بني احلكومات االأردنية والنقابات املهنية -خ�سو�سًا 
منذ اأوا�سط الت�سعينيات- يدور حول جمال اأ�سا�سي، هو الن�ساط ال�سيا�سي امل�ستقل 
للنقابات املهنية. وبالرغم من اأن هذه االأخرية ترتكز على الن�ساطات ذات الطابع 
كّلها  -وهي  التطبيع  ومقاومة  والعراق  الفل�سطينية  االنتفا�سة  دعم  مثل  الوطني، 
"مهننة"  تلّح على �سرورة  ن�ساطات غري �سيا�سية باملعنى املحدد- فاإن احلكومات 

النقابات كليًا، واال�ستنكاف عن القيام باأي ن�ساط يف ال�ساأن العام.
ناأت النقابات املهنية بنف�سها عن التدخل يف املجاالت الداخلية احل�سا�سة، مثل 
انكما�س امل�ساحة الدميقراطية، اأو االعتداءات على الد�ستور، اأو تغييب الربملان، اأو 
العامة،  االنتخابات  تتدخل -تاريخيًا- يف  اإلخ، وهي مل  املوؤقتة...  القوانني  اإ�سدار 
كما مل توّجه اأّيًا من قدراتها املالية الكبرية لدعم االأحزاب ال�سيا�سية، ولكنها اأحّلت 
ن�ساطات وطنية  "ال�سيا�سي" من خالل حر�سها على تفعيل  ا�ستقاللها  تاأكيد  على 
-وخ�سو�سًا يف جمال مقاومة التطبيع- وهو املجال الذي يحظى بال�سعبية، ويحرج 
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لتاأكيد  الوطنية  بالن�ساطات  تتح�سن  فالنقابات  لوقفه.  تدخلت  اإذا  احلكومات 
ا�ستقاللها ال�سيا�سي )والتنظيمي( من دون اأن متار�س دورًا �سيا�سيًا داخليًا.. كالذي 
كانت متار�سه قبل العام 1989 كمنرب للحياة ال�سيا�سية املحلية، بر�سا احلكومات 

وقبولها وت�سجيعها.
باملقابل، فاإن احلكومات -واأجروؤها، هنا، حكومة املهند�س علي اأبو الراغب- مل 
ت�سكت اأبدًا عن قرارها منع النقابات املهنية من اال�ستقالل ال�سيا�سي )والتنظيمي( 
مهما يكن الثمن، وحتى لو ا�سطرت اإىل القيام باملهمة الثقيلة املزعجة واملحرجة، 
وهي الت�سدي لن�ساط يحظى بال�سعبية هو مقاومة التطبيع، بالرغم من اأن ال�سالم 
فن�ساط  يحزنون.  ما  وال  تطبيع  ال  واأنــه  املا�سي..  ومن  رثــًا..  اأ�سبح  اإ�سرائيل  مع 
ال  وهو  االأوىل،  بالدرجة  اإعالمي  املهنية  النقابات  به  تقوم  الذي  التطبيع  مقاومة 
ي�سّر بالعالقات ال�سيا�سية مع اإ�سرائيل، الأنها -اأ�سا�سًا- يف احل�سي�س، وال بالتجارة 
والتعاون االقت�سادي الثنائي، الأنه حمدود. ويف احلقيقة اأنه ال توجه ق�سية.. اأو على 
االأقل ال توجد ق�سية �ساخنة تربر االإجراءات احلكومية �سد النقابات املهنية على 

خلفية ن�ساطاتها امل�ستمرة يف مقاومة التطبيع.
فما االأمر اإذن؟

تتوافر لالإجابة عن هذا ال�سوؤال الفر�سية االآتية: اإن النهج احلكومي منذ اأوا�سط 
الت�سعينيات ي�سعى اإىل اإلغاء اال�ستقالل ال�سيا�سي والتنظيمي للنقابات املهنية؛ اأواًل، 
الأن هذه االأخرية هي القوة امل�ستقلة الوحيدة يف البالد، واأ�سا�س ا�ستقاللها؛ وثانيًا، 

الأن النقابات تتوفر على �سيولة مالية كبرية.
اإن النقابات املهنية -وخ�سو�سًا نقابة املهند�سني- غنية حقًا، وهي متلك وفورات 
مالية غري موجودة لدى اأي جهة اأهلية يف البالد، وهذا ما يعطيها قدرة كبرية على 
التحرك وتنظيم الن�ساطات وحماية االأع�ساء وتوظيف اأع�ساء االأحزاب ال�سيا�سية 
امل�سيطرة على اإداراتها. وبامللمو�س، فاإن النقابات املهنية اأقوى من االأحزاب.. الأن 

االأخرية فقرية.. وال متلك االإمكانيات الإدامة ن�ساطات فّعالة.



141

الالدولة.. استراتيجية الليبرالية اجلديدة في األردن

العام 1997،  املحلي،  اال�ستثمار  اإىل حتريك  ال�ساعي  َقِبَل اخلطُّ احلكومي  لقد 
ن�سيحَة البنك الدويل، ب�سرورة توظيف �سناديق االدخار للنقابات املهنية يف �سوق 
�سركات جديدة. ورمبا  بتاأ�سي�س  للقيام  بامل�ستثمرين  والدفاع  لتعميقه  املايل  عّمان 
ما تزال حا�سرًة يف الذاكرة، املعركُة ال�ساخنة التي ن�سبت، يف حينه، حول "م�سروع 
ال�سخمة  املالية  االإمكانات  و�سع  اإىل  يهدف  كان  الذي  االدخار"  �سناديق  قانون 
م�سروع  ف�سل  لقد  احلكومّي.  اال�ستثماري  القرار  ت�سرف  يف  االدخــار  ل�سناديق 
بعدما  املجايل،  عبدال�سالم  الدكتور  حكومة  عنه  وتراجعت  حينها،  ذاك  القانون 

تو�سل البنك الدويل اإىل قناعة ب�سرورة تاأجيل امل�سروع... فهل حان وقته؟

***
ال�سيا�سي  ا�ستقاللها  حلماية  الوطنية  بالن�ساطات  ن  تتح�سّ املهنية  النقابات 
والتنظيمي، وتاليًا، حلماية اأموالها.. واحلكومات تريد مهننة النقابات، بل واإدارتها 
مبا�سرة لفرتة ت�سمح لها باحل�سول على احلق يف اإدارة اأموالها.. وعندما يتم ذلك، 
فلن "تزعل" احلكومات اإذا قامت النقابات املهنية، بن�ساطات مقاومة التطبيع كل 

يوم، وعلى مدار ال�ساعة.

حريات.."في حدود األدب"!
حظيت،  البالد  اإن  هو  بــدران،  عدنان  حكومة  ت�سكيل  عند  �ساد  الذي  االنطباع 
معروف  غري  يرفا�س  عوين  الوزير  كان  ورمبــا  "ليربايل".  داخلية  بوزير  ــريًا،  اأخ
كفاية، وال ُتعرف توجهاته واآرائه، ولكن لوحظ اأنه قدم نف�سه -على ال�سد من �سلفه 

�سمري احلبا�سنة- رجاًل "يف حاله".
االأخــوان  من  ال�سابق  الداخلية  وزيــر  خ�سوم  من  رئي�سه-  -مع  يرفا�س  تقرب 
امل�سلمني وجمال�س النقابات املهنية ودعاة "احلقوق املنقو�سة". ومل ُتـْح�َسب عليه -
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بل على احلكومة- هذه اخلطوة ال�سيا�سية ال�سريحة يف مواجهة املعار�سة الوطنية، 
النيابية وال�سعبية. ولذلك، مت ال�سمت اأي�سًا، اأمام "اللغز".

لكن الوزير مل يتح�سن بال�سمت -وهو من ذهب- واآثر اأن يدلو بدلوه، ويك�سف 
عن مكنونات نف�سه وفكره ال�سيا�سي يف مقابلة مع �سحيفة اأ�سبوعية )متوز 2005(، 

ك�سفت للجميع، من دون جهد، وب�سربة واحدة، مواقفه ال�سيا�سية.
يقول يرفا�س -ب�سراحة وو�سوح ُيْح�َسد عليهما- اإن املعار�سة النيابية "اأ�ساعت 
وقت احلكومة"! و"عّطلتها" عن القيام مبهامها يف ت�سبيط البلد وحتديثه. وهكذا 
ال�سيا�سي  النظام  اأ�سا�س  -وهــي  النيابية  الدميقراطية  اللعبة  اأن  معلومًا  يكون 
االأردين- مل تكن، عند الوزير يرفا�س، �سوى م�سيعة للوقت واجلهد، وعبث ال طائل 

من ورائه!!
من  لعبًا  اأو  رجيمًا  �سيطانًا  اإال  يومًا  ال�سيا�سة  يف  َيَر  مل  تقليدي  موظف  يرفا�س 
دون مربر اأو نتيجة. وهو، لذلك، ال يفهم ملاذا ي�سّر اأ�سخا�س عاقلون على ممار�سة 
هذه اللعبة! ومع ذلك، فريفا�س ليربايل جدًا اإىل درجة اأنه اأبدى ا�ستعداده لل�سماح 
باحلريات.. ولكن "يف حدود االأدب"! اأي واهلل اإنه قالها وكررها! وهو معذور. فهو 
يتو�سل  فلم  اأي�سًا،  للوقت  م�سيعة  الد�ستورية،  الن�سو�س  قراءة  يف  يرى  كان  رمبا 
اإىل اأن الد�ستور االأردين ين�س على احلريات "يف حدود القانون" ولي�س "يف حدود 

االأدب"!
اأنها ال  اإىل الفكر ال�سيا�سي العاملي، و�سّرها  اإبداعية  اإ�سافة  اإنها على كل حال، 
يقول  املحافظة.  للعائالت  الرتبوي  القامو�س  من  بل  ال�سيا�سة،  قامو�س  من  تاأتي 
الوالد ال�سارم واملت�سامح، الأبنائه: "اأنتم اأحرار يف حدود االأدب"! فالعالقة االأ�سرية 
يحكمها االأدب طبعًا. اأما العالقة املواطنية، فيحكمها القانون.. ولي�س ما يراه اأيٌّ 

كان "اأدبًا " اأو "قلة اأدب"!

التربص بأموال "الضمان االجتماعي"!
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ال�سمان  موؤ�س�سة  اأمـــوال  الإدارة  جديد  نظام  م�سودة  ُطرحت  و�سّرية  بهدوء 
االجتماعي )ت�سرين االأول 2005(.

وكان الهدُف من هذه اخلطوة االنفراَد يف اإدارة ما يقرب من اأربعة مليارات دينار 
لليربالية  االجتماعية  القاعدة  تو�سيع  �سياق  و"ا�ستثمارات" يف  م�ساريع  يف  اأردين 

اجلديدة الكمربادورية، املتحّكمة بالقرار االقت�سادي االأردين.
اأمــوال  تبديد  مت  بعدما  بال�سبط،  "توقيتها"  يف  جــاءت  "جريئة"،  خطوة  اإنها 
والقرو�س،  اخلارجية  واملنح  امل�ساعدات  واأمــوال  اخلزينة،  واأمــوال  اخل�سخ�سة، 
واأعمال  وتاأمني عطاءات  واالجتماعي"،  االقت�سادي  التحول  "برنامج  �سّمي  ما  يف 

لرجال االأعمال املرتبطني بالليربالية اجلديدة، وم�سروعها ال�سيا�سي.
"نظام"  اإقــرار  كونها  تعدو  فهي مل  االأنظار.  تلفت  واخلطوة -يف ظاهرها- مل 
جديد ال�ستثمار اأموال املوؤ�س�سة العامة لل�سمان االجتماعي، ي�سدر مبقت�سى املادة 

76 من قانون ال�سمان االجتماعي رقم 19 ل�سنة 2001.
ولكن هذا النظام املقرَتح، ي�سطب، عمليًا، ذلك القانون، ويحّول "املوؤ�س�سة" اإىل 
هيئة للجباية والتح�سيل، ال عالقة لها بـِ، وال �سيطرة لها على االأموال واال�ستثمارات 

التي "متلكها" املوؤ�س�سة، ولكنها ال متار�س على اإدارتها والت�سرف بها، اأية �سلطة!
ف�سلطة الت�سرف باأموال وا�ستثمارات ال�سمان االجتماعي �سوف توؤول، مبوجب 
ال�سمان  اأموال  ا�ستثمار  "�سندوق  هي  م�ستقلة  هيئة  اإىل  املقرتح،  اجلديد  النظام 
بـ"�سخ�سية  املذكور(  النظام  من   3 املــادة  )ح�سب  �سيتمتع  والــذي  االجتماعي" 
العامة  املوؤ�س�سة  عن  كليًا  منف�سل  اأنه  اأي  واإداري"،  مايل  ا�ستقالل  ذات  اعتبارية 
اإدارة كافة  به  املوؤ�س�سة، وتناط  اأموال  ا�ستثمار  "يتوىل  لل�سمان االجتماعي. ولكنه 

الن�ساطات اال�ستثمارية املتعلقة باملوؤ�س�سة"!
اأع�ساء: رئي�س،  "ال�سندوق" -ح�سب املادة -7 �ستتاألف من ت�سعة  اإدارة  وهيئة 
اخلا�س-،  القطاع  من  االأقل  على  منهم  -ثالثة  احلكومة  تعينهم  اأع�ساء  وخم�سة 
لل�سمان  العامة  املوؤ�س�سة  ت�سّميهم  )االأقلية(  فقط  مقاعد  ثالثة  ُتــِرَكــْت  حني  يف 
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االجتماعي؛ اأحدهم من اأ�سحاب العمل، والثاين من ممثلي احلكومة، والثالث من 
العّمال! اأي اأن املالكني احلقيقيني الأموال ال�سمان "العمال" �سيكونون ممثَّلني بن�سبة 

1 اإىل 9.
و�سوف يكون من حق ال�سندوق اإدارة املحفظة املالية لل�سمان االجتماعي )املادة 
5( على هواه، مبا يف ذلك "القيام باأية اأن�سطة ا�ستثمارية حتقق اأهدافه"، وكذلك 

ال�سراكة مع القطاع اخلا�س، والتمويل للم�ساريع ودرا�سات اجلدوى... اإلخ.
وهذا يعني، باملح�سلة، حرّية �سيا�سية مطلقة يف توجيه اأموال ال�سمان، من دون 
ح�سيب اأو رقيب، خلدمة الفئات الكمربادورية من جهة، واالإنفاق ال�سيا�سي من جهة 

اأخرى، وكل ذلك، على ح�ساب مدخرات الكادحني وم�ستقبل االأجيال.
وتبقى، بعد، مالحظتان:

لتاأمني  قوتها  ي�سّخر  الأنــه  االإدارة،  يف  الكمربادور  وجــود  خطورة  مالحظة   -1
يف  االأردن  �سهدها  عملية  اأكــرب  يف  ال�سيا�سي  وح�سوره  ثرواته  وتعميق  م�ساحله 

تاريخه.
2- مالحظة الثغرة الد�ستورية التي ت�سمح، عرب حق االإدارة باإ�سدار "االأنظمة"، 
اأي دور  االأردنيني، من دون  واإقرار �سيا�سات مت�ّس حياة  باإن�ساء موؤ�س�سات م�ستقلة 

للربملان، ت�سريعًا ومراقبة.
كمبرادور إعالمي

لالأوراق:  د  متعمَّ خلٌط  فيها  غام�سة،  االإعالم" �سيغة  لتطوير  العاملي  "امللتقى 
الراأ�سماليُة املتوح�سة تتحدث عن "ال�سحافة املجتمعية"، واال�ستبداُد اال�ستعماري 
املوؤ�س�سي  املنظم  والف�ساُد  االإعالمية"،  "احلرية  اإىل  يدعو  ال�سعوب  بدماء  امللطخ 

ي�سجع على "حماربة الف�ساد"!
االأول 2005(،  ت�سرين  "امللتقى" )1  �ساركوا يف  الذين  قد يكون هناك من بني 
ق نف�سه، ولكنه يظل اأداة -واعية اأو غري واعية- يف �سياق حتدده احلرب  َمن ي�سدِّ
حروب  من  اأخطر  حرب  اإنها  والقلوب".  بـ"العقول  للظفر  االأمريكية  االمربيالية 
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اجليو�س، الأنها ت�ستهدف احتالل االإرادة، وك�سر روؤى املقاومة، وتقدمي االأوطان على 
طبق من ف�سة لالمرباطورية االأمريكية - االإ�سرائيلية.

تعرّب  التي  ال�سحافَة  االإمربيايل،  املفهوم  يف  ت�ساوي،  املجتمعية"،  "ال�سحافة 
اأولوية  اأبــدًا،  تعني،  وال  الن�سوية،  الطائفية  االإثنية  املحلية  االأقّلوية  النزعات  عن 
امل�سالح االجتماعية على "البزن�س" وم�سالح ال�سركات. اأما "احلرية االإعالمية" 
فهي تتوافق، بال�سبط، مع العدمية القومية املتحررة من القيم الوطنية واالإن�سانية 
وقدا�سة العدالة االجتماعية والتقاليد الثقافية لل�سعوب. وطاملا اأن كل ذلك يحتاج 
الف�ساد"، هو جمرد  "حماربة  فاإن احلديث عن  واملثقفني،  االإعالميني  اإف�ساد  اإىل 

دخان للتعمية، اإاّل اإذا كان املق�سود قطع االإمدادات عن "االإرهاب".
"اإنرتنيوز"  �سبكة  رئي�س  اقرتاح  ب�سورة خا�سة، هو  والريبة،  التوج�س  اأثار  وما 
ة املوؤمتر، اأن ياأخذ "مبادرة  االأمريكية، دافيد هوفمان، على االأردن، من على من�سّ
�سوى  ميلك  ال  واالأردن  كيف؟  املنطقة"!  يف  االإعالمية  االإ�سالحات  يف  القيادة 
ما  مهني؟!  مكتوبة معظمها غري  و�سحافة  م�سموعة،  واإذاعة غري  فا�سل،  تلفزيون 
هو م�سروع هوفمان، اإذن؟ اأهو ي�سخر؟ اأم اأنه ي�سمر لالأردن دورًا خا�سًا يف ن�ساط 
�سبكته وثيقة ال�سلة بالدوائر االأمنية وال�سهيونية االأمريكية؟ وما هو هذا "الدور"؟ 
ال�سمائر حل�ساب االأمريكيني مبا�سرة  البداية لعملية حتويل �سراء  وهل هي �سارة 

على امل�ستويني االأردين واالإقليمي؟!
االأمريكي  االإف�ساد  حل�ساب  التقليدية،  احلكومية  االأعطيات  عهد  انتهى  هل 

املنظم؟ اأهذه هي النقلة املتوّخاة يف تطوير االإعالم االأردين؟!
االإعالم االأردين الراهن متخّلف ب�سورة مفرطة، وحملي ومقيد، ومعظمه متّلق 
ونفاق وحماباة وا�سرت�ساء وتربير. فهل �سيتم تطويره بحيث ي�سبح م�ستقاًل و�سجاعًا 
ومو�سوعيًا ومهنيًا؟ عندها �سوف يتحول اإىل منرب يف�سح ال�سيا�سات االأمريكية يف 
االأردن، ويف املنطقة اأي�سًا. ومن البدهي اأن هوفمان ال يريد ذلك. االأرجح اأنه يريد 
كثريين  اأن  املوؤ�سف  ومن  االأمريكي.  لال�ستعمار  املثابرة  الدعاية  ميار�س  اإعالمًا 
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يتلّهفون للقيام بدور "الكمربادور االإعالمي".. وبرعاية حكومّية.

جتسير الهوة مع االحتالل والعدوان والعنصرية
على  التوقيع  بعيد  وخ�سو�سًا   ،)1993( اأو�سلو  اتفاقية  عن  االإعالن  اأعقاب  يف 
االأفكار  من  عــارم  �سيل  هناك  كــان   ،)1994( االإ�سرائيلية   - االأردنــيــة  املعاهدة 
وامل�ساريع الكبرية، يف كل جمال تقريبًا، قدمها حاملون اأو واهمون على مائدة التطبيع 

بني العرب واإ�سرائيل.
وكانت ح�سة االأردن من مائدة الهواء املعّلب هذه، وافرة بحجم اال�ستعداد الدائم 
عند بع�س النخبة االأردنية ل�سراء االأوهام، وترويجها يف اإطار خلق "َجّو".. و�سياق 
ا�ستمرار  عن  مبعزل  االإ�سرائيلية،   - االأردنية  الثنائية،  للعالقات  ثقايف   - �سيا�سي 
االحتالل االإ�سرائيلي لالأرا�سي العربية يف فل�سطني و�سورية ولبنان، وبغ�ّس النظر 
عن العدوان االإ�سرائيلي امل�ستمر �سد ال�سعب الفل�سطيني، بل بالرغم من تهديدات 

اليمني ال�سهيوين املتعاظمة �سد االأمن االأردين وم�سالح االأردن اال�سرتاتيجية.
عا�س االأردن الن�سف الثاين من الت�سعينيات حتت وطاأة تيار حكومّي )واأهلّي( من 
القائلني بالتطبيع مع اإ�سرائيل، والتعاون معها، بل وبالتحالف االأردين - الفل�سطيني 

- االإ�سرائيلي حتت مظلة "ال�سرق االأو�سط اجلديد"!
وهنا، ال بد من التذكري، بن�ساالت ال�سعب االأردين املثابرة �سد هذا التيار، مع 

االإ�سارة اإىل اأن اندحاره، كان حم�سلة مو�سوعية لتطور االأحداث. 
اأنيابها للفل�سطينيني،  اإ�سرائيل  فـ"اأو�سلو" �سقطت يف كامب ديفيد 2، واأظهرت 
امل�سروع  �سد  فل�سطني  اأر�ــس  على  ال�سراع  وجتــدد  االأق�سى،  انتفا�سة  واندلعت 
وت�سفيتها،  الفل�سطينية  الق�سية  نقل  على  القائم  اجلديد   - القدمي  ال�سهيوين 

دميوغرافيًا و�سيا�سيًا، على ح�ساب االأردن.
والبطوالت،  الت�سحيات  اأخرى؛ وقدموا  والدم، مرة  بالنار  الفل�سطينيون  وتعّمد 
وما زالوا.. من اأجل احلفاظ على اأر�سهم وطموحهم الوطني اإىل دولة م�ستقلة حرة، 

وعودة الالجئني والنازحني.



147

الالدولة.. استراتيجية الليبرالية اجلديدة في األردن

من جهة اأخرى، انهار "ال�سالم" على امل�سار ال�سورّي، ودخل يف ماأزق، ورمبا لن 
يخرج منه ب�سبب االأطماع االإ�سرائيلية يف اجلوالن، بينما حقق اللبنانيون، باملقاومة 

ولي�س باملفاو�سات، اإجنازات يف حترير االأر�س واالأ�سرى واالإرادة. 
كل ذلك اأدى اإىل �سقوط التيار التطبيعي يف االأردن، وانكفاء العالقات االأردنية 
- االإ�سرائيلية اإىل اأبعاد ر�سمّية تواجه �سغوطات قوية من الراأي العام االأردين الذي 
اكت�سف اأن معاهدة 1994، كانت ناق�سة ومتعجلة ومفرطة يف احلقوق االأردنية على 

م�ستوى االأر�س واملياه والالجئني... اإلخ.
واإىل جانب كل ذلك، اكت�سف االأردنيون اأن امل�ساريع التطبيعية لي�س لها اأ�سا�س، 
فمعظمها دعاية فارغة... اأو لي�س لها اأفق -اإذا كان لها اأ�سا�س-، الأن ال�سراع العربي 

االإ�سرائيلي، يرمي بثقله على جممل التحركات وامل�ساريع الثنائية.
ها وق�سي�سها- حني فوجىء  وكان االعتقاد اأن االأردن جتاوز هذه املرحلة -بق�سّ
)ج�سر  العلمي  املنتجع  مل�سروع  االأ�سا�س  حجر  و�سع  باحتفال  االأردين  العام  الراأي 
اإ�سرائيل،  مع  الثنائية  العالقات  وكــاأن   !)2004 اآذار   9( عربة  وادي  يف  الهّوة( 
واالأخطار  الدم،  واأنهار  الدامية،  التطورات  تاأثري  عن  ع�سّية  التطبيع،  وم�ساريع 

اال�سرتاتيجية، وخطط الرتان�سفري... وم�ساعر االأردنيني ووجهات نظرهم. 
اإن الهّوة بني االأردنيني واالإ�سرائيليني، مت�سعة للغاية، وال ميكن ج�سرها من دون 
ان�سحاب �سامل اإىل حدود 1967، وعودة الالجئني، وتخّلي اإ�سرائيل عن ا�سرتاتيجية 
تعرف  لكي  درا�سة  اإىل  االأمر  يحتاج  وال  اإلخ.  ال�سامل...  الدمار  واأ�سلحة  العدوان 
يرف�سون  ال�سيا�سية،  واجتاهاتهم  فئاتهم  بكل  االأردنــيــني،  اأن  االأردنــيــة  احلكومة 

التعاون الثنائي مع اإ�سرائيل حتت اأية حّجة.
ومن حق املراقب، اإذن، اأن يت�ساءل: اأية "دميقراطية" هذه التي تتجاهل الراأي 
وتعمل  الوطني،  االإجــمــاع  تتجاهل  بل  وال�سحافة...  والــربملــان  واالأحـــزاب  العام 
بعك�سه؟! وكيف ميكن القول، بعد ذلك، بـ"التنمية ال�سيا�سية"؟ األي�ست هذه االأخرية 
ال�سيا�سية" قد  التنمية  و"حكومة  بالك  فما  ال�سعبية...  امل�ساركة  تنمية  على  تقوم 

قررت التعاون الثنائي املديد مع اإ�سرائيل، على ال�سّد من اإجماع االأردنيني؟!
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هذا وبقي القول، اإن م�سروع املنتجع العلمي التطبيعي يف وادي عربة، لي�س �سوى 
قب�سة من االأوهام. فامل�سروع -اإذا قام اأ�ساًل- �سيقاطعه االأردنيون... ولن ي�ستطيع 

االإ�سرائيليون امل�ساركة فيه... اإاّل حتت حماية ال�سالح!!
اإن القفز عن الق�سايا االأ�سا�سية يف ال�سراع العربي - االإ�سرائيلي، اإىل التعاون 
الثنائي مع اإ�سرائيل، كان، بالن�سبة للحكومة ال�سارونية، حمطة دعائية غري مْكلفة، 

لكنه، كان و�سيظّل بالن�سبة لالأردن، كارثة �سيا�سية بال ثمن.
ومن  اأهم عناوين هذه الكارثة: )1( االإ�ساءة اإىل �سورة االأردن و�سمعته عربيًا، 
ويف االأو�ساط ال�سعبية املعادية الإ�سرائيل يف العامل االإ�سالمي والعامل. )2( اإ�سعاف 
دور االأردن وحججه �سد امل�ساريع العدوانية االإ�سرائيلية، على امل�ستوى الدويل. )3( 
اإفراغ التنمية ال�سيا�سية وفكرة امل�ساركة ال�سعبية من اأي م�سمون جّدي. )4( اإ�سعاف 
الربملان. )5( اإ�سعاف اإنتاجية االأردنيني الذين تبهظهم االإهانة واالإ�ساءة احلكومية 
املتعّمدة لكرامتهم الوطنية. )6( االإ�ساءة اإىل �سياق احلوار الوطني وتفكيكه حتت 

وطاأة ال�سعور بالالجدوى. )7( تعزيز تيارات التطرف والتع�سب.
***

واملده�س اأن القائمني على "امل�سروع"، مل تخطر لهم اأ�سئلة اأولية وب�سيطة، مثل: 
- ما هو م�سري "امل�سروع" اإذا مل يحدث اأي تطور �سلمي على امل�سارات الفل�سطينية 
كل  يف  االإ�سرائيلي  العدوان  وتفاقم  العك�س،  حدث  اإذا  بل  واللبنانية...  وال�سورية 

االجتاهات؟!
- وماذا اإذا وا�سل االإ�سرائيليون، بناء اجلدار اال�ستيطاين، وطردوا مئات االآالف 

من الفل�سطينيني اإىل �سرقي النهر؟!
- من يجروؤ على جت�سري الهّوة مع االإ�سرائيليني، بينما يغرق االأ�سقاء الفل�سطينيون 

بالدم واجلوع واحل�سار واالأ�سر، على اأيدي االحتالل االإ�سرائيلي؟!
- ما هي االآثار النف�سّية وال�سيا�سّية الناجمة عن انخراط �سباب اأردنيني يف م�سروع 
امل�ستعّدين  ال�سباب  هوؤالء  من  الكايف  العدد  هناك  هل  االإ�سرائيليني؟!  مع  تطبيعي 
واأي م�ستقبل  بل وما هو م�سري هوؤالء،  واالإن�ساين؟!  الوطني  للتخّلي عن وجدانهم 
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ينتظرهم، وما هو دورهم يف احلياة الوطنية، حني يقاطعهم املجتمع، وينظر اإليهم 
كم�سبوهني ومطّبعني؟!

- هل فكر وزير الرتبية والتعليم، حلظة واحدة، يف االآثار النف�ّسية التي اأخلفها 
ح�سوره احتفال وادي عربة، عند مئات االآالف من طالب الوزارة؟! وهل يحق له اأن 
يت�ساءل بعدها ملاذا ال يثق الطالب -واأهايل الطالب- باأية اإجراءات حتديثية تقوم 

بها وزارته؟! وملاذا يظن النا�ُس الظنون حتى بحّبة "الفيتامني" املجانية؟!

***
االأردنيون عرب، مرتبطون، وجدانيًا و�سيا�سيًا، باالأ�سقاء، �سواء اأيف فل�سطني اأم 

يف العراق.. اأم يف �سورية ولبنان.. ومن املحيط اإىل اخلليج!
االأردنيون يكرهون اإ�سرائيل -ومعهم كل احلق- و�سيظلون يكرهونها، ويتح�ّسبون 
 - الــعــربــي  لل�سراع  تــاريــخــي  حــل  يــوجــد  طــاملــا مل  معها،  تــعــاون  كــل  ومــن  منها، 

االإ�سرائيلي.
م�سروع  هناك  يكون  ولن  والعن�سرية..  والعدوان  االحتالل  يكرهون  االأردنيون 

قادر على حملهم على جت�سري الهّوة مع االحتالل والعدوان والعن�سرّية!! 



 



الق�سم الثاين
التيارات ال�سيا�سية الأردنية والقوة الثالثة الغائبة





الف�سل الأول
ثقافة الالمبالة وموات احلياة ال�سيا�سية

 

االأقلية الليربالية - الكمربادورية، ال ت�سكل قاعدة اجتماعية -  �سيا�سية قادرة 
ذلك  يف  مبا  املت�ساعدة،  االإقليمية  االأزمــات  مواجهة  يف  البلد  و�سع  ت�سليب  على 
الليربالية  برنامج  قوة  ن�سف  اإن  بل  االألغام!  على  ال�سري  لتاليف  القائمة  االإمكانية 
نابع من المباالة  االآخر  ون�سفها  املعار�سة؛  ا�سطراب  نابع من  اجلديدة احلاكم، 

املواطنني!
ال�سيا�سات  املوقف من  وا�سحًا يف  االجتماعي  الفرز  فيه  الذي يربز  الوقت  ويف 
التمثيل  اأ�سا�س  على  تقوم  جديدة،  اأردنية  معار�سة  قيام  �سرورة  تربز  احلكومية، 

ال�سيا�سي الع�سوي للفئات املت�سررة من لربلة االقت�ساد. 
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ولكن حالة الالمباالة بني املواطنني، كما حالة االرتباك ال�سيا�سي التي تعم يف 
والتي  واالنتباه،  باملالحظة  اجلديرة  مظاهرهما،  لهما  املعار�سة،  اأحزاب  اأو�ساط 
تبداأ من ثقافة احللول الفردية ال�سائعة واملنت�سرة، ناهيك عن امل�ساحة التي حتتلها 
ال�سيا�سات  خدمة  يف  ا�ستثمارها  يتم  جهة،  من  التي  املــدين،  املجتمع  موؤ�س�سات 
دقيقة  غري  ترجمة  يف  الوطنيون  املثقفون  يتجنبها  ثانية،  جهة  ومن  الربوتوكولية، 

للمفاهيم. 

من احلل الفردي إلى الثورة الثقافية
ال�سيا�سية، عن اجلماهري العربية  الثقافة الفردية الغيبية والرومان�سية  حتجب 
التي  امل�سبوقة  غري  البطولية  للمعركة  ال�سخمة  التاريخية  املعاين  اإدراَك  امل�ستَلبة، 
اليائ�سة  اجلماهري  هذه  االأمــريكــي.  اال�ستعمار  �سد  العراقية  املقاومة  تخو�سها 
تتحرك  لكي  باهر،  �سريع  حا�سم  انت�سار  اإىل  حتتاج  الك�سولة،  امل�سحوقة  املكلومة 
من و�سع العبودية القائم، نحو االندماج يف حركة حترر وطني واجتماعي. ولذلك، 
فهي تعجز عن اإدراك اأن املقاومة الوطنية يف مواجهة قوة اإمربيالية جبارة، حتقق 

انت�سارها بالنقاط، ولي�س بال�سربة القا�سية.
النمط  وراء  وتلهث  والغيبية،  االإعالمية  املوؤثرات  وراء  ت�سري  العربية  اجلماهري 
تزال  ما  وهــي  لتحقيقه.  اأر�سية  هناك  تكون  اأن  دون  من  الغربي  اال�ستهالكي 
التاأثري  يف  اجلبارة  قدراتها  اكت�ساف  ُتِعْد  ومل  منها،  تخرج  مل   ،67 هزمية  اأ�سرية 
بامل�سريات  تنتهي  وال  باملقاطعة،  تبداأ  التي  ال�سيا�سية  الو�سائل  االأحداث، عرب  على 
واملظاهرات، ولكن، وقبل كل �سيء، يف االنتظام يف االأحزاب والتجمعات والروابط. 

اأي، باخت�سار، االجتاه نحو العمل اجلماعي املنظم.
الثقافة ال�سائدة يف �سفوف اجلماهري العربية، االآن، هي ثقافة احلل الفردي. 
لل�سعود  �سخ�سية  فر�سة  عن  البحث  يف  ال�سباب،  الأغلبية  بالن�سبة  ذلــك  ونــرى 
و�سيا�سات  والتمييز  الطبقي  لال�سطهاد  اجلماعية  املواجهة  من  بداًل  االجتماعي، 
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االإفقار، بينما تنحو االأقلية اإىل احلل الفردي على امل�ستوى الن�سايل، وهو ما يتجلى 
يف ظاهرة اال�ست�سهاديني، واملقاتلني االأفراد.

اإزاء  االأمــة  �سمري  عن  العربية،  البلدان  يف  الوطنيني  ال�سباب  من  املئات  يعرّب 
املبادرات  اأثّمن هذه  واأنا  العراقية.  باملقاومة  الفردي  العراق، عن طريق االلتحاق 
هوؤالء  بقاء  اأن  اأرى  اأنني  غري  املخل�سة..  النبيلة  دوافعها  واأعــرف  عاليًا،  الفردية 
جماهريية  حركات  لتفعيل  طاقاتهم  وتوجيه  اأوطانهم،  يف  ال�سجعان  املنا�سلني 

م�ساندة للمقاومة العراقية، هو اأكرث فائدة وتاأثريًا.
اأَلّح  ولكنها يف  العرب،  املقاتلني  اإىل ب�سع مئاٍت من  العراقية  املقاومة  ال حتتاج 

احلاجة اإىل م�ساندة اجلماهري العربية، �سيا�سيًا ومعنويًا وماليًا واإعالميًا... اإلخ.
االأجيال العربية اجلديدة �سائعة بني النمط ال�سلفي والنمط املتاأمرك، وكالهما 
االنتظام  من  اجلماهري  مينعان  اأنهما  طاملا  واحــدة،  لعملة  وجهان  وهما  فــردي، 

والوعي وامل�ساركة يف اإبداع حلول جماعية للم�سكالت االجتماعية والوطنية.
اإن نظرًة على ما يحدث يف فل�سطني، توؤكد، بو�سوح، املاآل التخريبي للحل الفردي. 
الرثوة  نحو  ال�سعي  فرديني؛  اجتاهني  يف  ي�سريون  حيوية،  االأكرث  فل�سطني  ف�سباب 
اأو الت�سحية بالنف�س يف العمليات اال�ست�سهادية. وال ميكن  واال�ستقرار يف املهاجر، 
املقارنة، بالطبع، بني اخليار النفعي االأناين.. املتج�سد يف "الفل�سطيني الناجح".. 
وبني اخليار البطويل املتج�سد يف الفل�سطيني ال�سهيد، اإال اأن كال اخليارين يندرج 
يف احللول الفردية التي تغّيب احللول اجلماعية والن�سال اجلماهريي. وباملح�سلة، 
الع�سوية، تدور داخله  ناٍد حمدود  اإطار  ال�سيا�سية يف  انح�سار احلياة  نواجه  فاإننا 

ال�سراعات، بينما اجلماهري مغيبة.
اإن العدوان ال�سهيوين والعدوان االأمريكي، يندرجان معًا يف �سبكة �سيا�سية واحدة، 
ت�سم، اأي�سًا، النظام العربي الر�سمي واآلياته. اأعني اأن نظام ال�سيطرة االإمربيالية 
االأمريكية - االإ�سرائيلية، هو نظام واحد يتخذ اأ�سكااًل من بينها االحتالل املبا�سر، 
بو�ساطة  املبا�سرة،  ال�سيطرة غري  بينها  ومن  والعراق،  فل�سطني  احلال يف  هو  كما 
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الكمربادور االقت�سادي وال�سيا�سي واالإعالمي والثقايف املدعوم باال�ستبداد. ولكن 
يف  واإغراقه  العربي،  العامل  حتطيم  اإىل  االأمريكية  االإمربيالية  ت�سعى  باملح�سلة، 
اخلوف واجلهل والفقر واال�ستالب، ل�سمان �سيطرتها على املوارد النفطية العربية، 

والتحكم يف اجلغرافيا ال�سيا�سية العربية.
اأن  مثلما  الوا�سعة،  اجلماهريية  امل�ساركة  يفر�س  املواجهة  حجم  فاإن  ولذلك، 
وباالأ�سا�س،  الكفاحية.  االأ�ساليب  تنوع  يفر�س  االإمربيالية،  ال�سيطرة  اأ�سكال  تنوع 
الكفاح  اإن  الكفاح.  اأبنائها  على  تفر�س  العربية،  االأمة  تواجه  التي  التحديات  فاإن 
هو قدرنا. هذه هي احلقيقة الكربى التي ال بد اأن نحدق يف وجهها وتفا�سيلها. واإذا 
وتوحيد اجلهود  االأولويات  ترتيب  تقت�سي  فاإن احلكمة  قلياًل،  املكافحني  كان عدد 

وتناغمها.
الفقر  م�ستنقع  ال�سامل يف  االنحطاط  اأو  الثورة،  يواجه خيارين:  العربي  العامل 
املدقع والتمييز الفاح�س وانحدار م�ستوى احلياة يف البيئة والغذاء واملاء والطبابة، 

عداك عن التهاوي يف كل املجاالت العلمية والثقافية وال�سيا�سية.
اإن التحرر القومي الدميقراطي اأ�سبح �سرطًا الزمًا من اأجل احل�سول على م�سببات 
حياة ت�ستحق اأن ُتعا�س يف املاأكل وامللب�س والعالج والتعليم والثقافة والرفاهية. اإن 
امل�ستقبل ال�سخ�سي يتوحد، االآن، متامًا، مع م�ستقبل االأمة. واكت�ساف هذه احلقيقة، 

وتعميمها، يحتاجان، بادىء ذي بدء، اإىل ثورة ثقافية.

في السياسة.. االجتماعي أوالً
اجلديدة  الليربالية  برنامج  قوة  ن�سف  فــاإن  �سابقًا،  اأ�سرت  وكما  الواقع،  ويف 
احلاكم، نابع من ا�سطراب املعار�سة؛ ون�سفها االآخر نابع من المباالة املواطنني! 
اأما الربنامج ذاك نف�سه، فهو ال ي�ستند اإىل قوة اجتماعية وازنة، وال ميكن تطبيقه اإاّل 
باخرتاق الد�ستور والقوانني املوؤقتة؛ وحم�سلته انك�ساف االقت�ساد الوطني بالكامل 
ويف  ال�سريبية..  االأعباء  وزيــادة  العامة،  املديونية  قيود  وتعزيز  اخلــارج،  مل�سلحة 
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النهاية، ويف حالة النجاح يف ا�ستقطاب ا�ستثمارات اأجنبية، فلن ت�سهم هذه يف زيادة 
تراكم راأ�س املال واخلربات حمليًا، بل �ست�ستفيد من الت�سهيالت القانونية وال�سريبية 
وامل�سرفية املحلية، لتح�سد االأرباح بامل�ساركة مع وكالئها املحليني )الكمربادور(، 
اأو  اأكرَثُهم كفاءًة  وتوؤكد نفوذهم، بينما ت�سّغل من بني جي�س العاطلني عن العمل، 

قوة، لقاء اأقل االأجور.. اأي اأنها �ستزيد االأغنياَء غنًى، والفقراَء فقرًا!
من  املزيد  الفقر،  من  املزيد  اإذن:  هي،  لالأردنيني،  اجلديدة،  الليربالية  ُوعــوُد 
البطالة، املزيد من تدين االأجور بالن�سبة الرتفاع االأ�سعار وال�سرائب املبا�سرة وغري 
املبا�سرة. فهل ترغب االأغلبية يف جناح برنامج هدفه اإخ�ساع البلد، د�ستورًا وقانونًا 
هو  هذا  املحليني؟  و�سركائهم  االأجانب  الراأ�سماليني  خلدمة  واقت�سادًا،  و�سيا�سًة 
واأنه ال يوجد برنامج اقت�سادي - اجتماعي  ال�سعبية، خ�سو�سًا  اأ�سا�س الالمباالة 

م�ساّد حتمل اأعباءه قوى �سيا�سية م�سادة موؤثرة.
الفقراء  كان  واإذا  له..  راّد  ال  قدرًا  املتوح�سة  االقت�سادية  الليربالية  كانت  فاإذا 
موعودين -فقط- بعبودية العمل الرخي�س.. بينما ال ميكن القيام ب�سيء من اأجل 
فل�سطني اأو العراق... فلماذا ال�سيا�سة من االأ�سا�س؟! فال�سيا�سة تقوم على احلق يف 
االختيار، وهو ن�ساط اإيجابي هدفه اإمكانية التاأثري، بالو�سائل ال�سلمية والدميقراطية، 
نحو اختيار اجتماعي - �سيا�سي دون اآخر. فاإذا كان كل �سيء قد مت ح�سمه -م�سبقًا 

ونهائيًا - فلماذا وجع الراأ�س؟!
هذا هو املاأزق الذي َيُحول دون التفاهم الوطني... ويقود املعار�سة اإىل خطاب 
التلويح  وبني  النيابية  لالنتخابات  قريب  موعد  حتديد  اإىل  الدعوة  بني  متناق�س 

مبقاطعتها.
فلماذا  م�سبقًا،  جــاهــز  �ــســيء  كــل  يــقــول:  مــعــار�ــس  خــطــاب  فهم  املمكن  مــن 

االنتخابات!؟
كما ميكن فهم خطاب معار�س يقول: نرف�س اأن يكون كل �سيء جاهزًا ونهائيًا.. 
الق�سايا  جديد،  من  نناق�س،  لكي  وعاجلة،  حــرة  نيابية  انتخابات  نريد  ونحن 

املطروحة، فلي�س ثمة ما هو مقد�س ونهائي.
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غري اأنه من غري املمكن فهم الدعوة اإىل ال�سيء وعك�سه.

تقليدي(  ي�ساري  اأو  اإ�سالمي  اأو  )قومي  عقيدي  اأ�سا�س  على  املعار�سة  تعد  مل 
ذات معنى. ولذلك، فهي �سعيفة وم�سطربة. فالتحوالت االقت�سادية - االجتماعية 
اجلارية تقود اإىل معار�سات ذات م�سمون اجتماعي - �سيا�سي معَلن ملجابهة حزب 
الليربالية اجلديدة؛ اأي، حتديدًا، والدة اأحزاب متثل الطبقات والفئات االجتماعية 

على املك�سوف.

***
وا�ستع�سمت  التحدي،  هــذا  مواجهة  من  االأردين  املجتمع  يتمكن  مل  ــاإذا  ف  ..
املعار�سة يف خنادقها االأيديولوجّية، فل�سوف ننتهي، اإذن، اإىل ذلك اخلليط املدمر 

من اال�ستبدادية ال�سريحة.. والردود الغيبية واالإرهابية واملجنونة.

***
اأن  يريد  من  كل  على  اجلديدة  الليربالية  فر�ست  وقد  ال�سيا�سة.  من  منا�س  ال 
يكون فاعاًل، ممار�سَتها على اأ�سا�س اجتماعي ودميقراطي، اأو اإخالء ال�ساحة اأمام  

التطّرف!
نادي الـ 1.1 باملئة

.. ولكن، يخربنا مركز الدرا�سات اال�سرتاتيجية يف اجلامعة االأردنية )ا�ستطالع 
حزب  اإىل  قط،  ينت�سبوا،  مل  االأردنيني،  من  باملئة   98.9 اأن   ،)2002 اأيلول  راأي، 

�سيا�سي!
التقليد  ح�سب  الر�سمية،  واال�ستفتاءات  م�سّي�سة.  غري  فعليًا،  فاجلماهري،  اإذن، 
العمل  وتق�سيم  �سحيحة.  ال�سلطات..  تريده  ما  كل  مع..  باملئة   99 بن�سبة  العربي، 
بني احلكم -الذي يحتكر ال�سيا�سة- وال�سعب -الذي عليه اأن ينتبه لرزقه - مقبول 

متامًا.
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اأما اأع�ساء النادي ال�سيا�سي جميعًا، يف احلكم واملعار�سة، ومن اليمني والي�سار 
واملهزومني،  واالأبطال  والي�سارية،  والقومية  االإ�سالمية  االجتاهات  ومن  والو�سط، 
واأن�سار  والفا�سدين،  واالأنقياء  واملعتدلني،  واملت�سددين  وامل�ستوزرين،  والــوزراء 
"ال�سالم" واملطالبني بفل�سطني من املاء اإىل املاء، كلهم.. جميعهم يلعبون يف مربع 

الـ1.1 باملئة.. اإنهم، اإذن، جماعة الـ1.1 باملئة. نقطة َع ال�سطر!

***
95.9 باملئة من االأردنيني ال ينوون االإنت�ساب اإىل حزب �سيا�سي.

اإذن، االأردنيون عازفون عن ال�سيا�سة والتحزب ووجع الراأ�س. وهم را�سون عن 
تق�سيم العمل احلايل، حيث ال�سيا�سة لي�ست من �ساأن العامة؛ وهم قابلون -بن�سبة 
95.9 باملئة- بن�سيحة رئي�س الوزراء )االأ�سبق( املهند�س علي اأبو الراغب باالبتعاد 
عن ال�سيا�سة وااللتفات اإىل العمل النافع؛ الوظيفة اأو البحث عنها، التجارة، التعليم 
بق�سد احل�سول على وظيفة اأو مهنة اأو جتارة، تربية االأوالد، البحث عن زوجة اأو 

زوج.. اإلخ.
على  التناف�س  للدقة،  -اأو،  با�ستقطاب  احلزبيني  للن�سطاء  اأمــاًل  ثمة  اأن  اإال 
التحزب، ومل  نوايا يف  الذين لديهم  االأردنيني من  باملئة من  ا�ستقطاب- حوايل 3 
�سن  دون  االأطفال  احذف  مواطن.  األف  ي�ساوون 150  هوؤالء  بعد.  اأمرهم  يح�سموا 
الثامنة ع�سرة، يكون لدى االأحزاب حوايل 75 األف مواطن ومواطنة لديهم النية يف 

العمل احلزبي!!

***
60-70 باملئة من االأردنيني مل يعرفوا بوجود االأحزاب.. بعد التذكري بها!

اإذن، على االأحزاب اأن تذّكر بنف�سها؛ وعلى احلكومة اأن توقف الدعاية امل�ساّدة 
تعرّب عن  التي  ال�سيا�سية  االجتاهات  اأن ميّولوا  الرثوات  اأ�سحاب  وعلى  لالأحزاب؛ 
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ميولهم وم�ساحلهم؛ وعلى املثقفني اأن يكونوا اأكرث فعالية ومباداأة...

***
ولكن، ملاذا؟

اأمن اأجل عيون "التنمية ال�سيا�سية"؟
التنمية االقت�سادية، اإذا حدثت، تكفي وتزيد!

ال�سيا�سي،  القرار  على  ال�سغط  اأجل  من  البلد  يف  فاعلة  تزال  ما  التي  االآليات 
اأو غري وطنية. ومعايري  اأو للح�سول على من�سب �سيا�سي، ما تزال غري جماعية، 
"ال�سعود" فردية مئة باملئة. بل قل: ال توجد معايري، واإمنا عالقات وقدرات ت�سلل. 
ويف النهاية، ما فائدة احلزب، اإذا مل يطعم خبزًا؟ اأي اإذا ما كان االنت�ساب اإليه، ال 
يزيد "الع�سو" قوًة يف حت�سيل مطالبه امل�سروعة اأو غري امل�سروعة، اأو حت�سني موقعه 

االجتماعي وال�سيا�سي؟!!
من  جمموعة   + املنتفعني  املمتهنني  مــن  جمموعة  بــاالأمــ�ــس،  احلــزبــيــون  كــان 

االنتهازيني + جمموعة من "املثاليني". فمن بقي من هوؤالء يف االأحزاب؟!
***

.. وتغيب عن بال "االإح�سائيني.." يف در�س ال�سيا�سة، عادًة، ثالثة مفاهيم:
االأول والثاين؛ مفهوما ال�سيطرة - التو�سط. فكل �سيطرة �سيا�سية ال بد اأن تقوم 
التي  ت�سيطر احلكومات  كيف  واإال  و�سطاء.  ي�سغلها، يف احلقيقة،  اأو  و�سطاء،  على 
ال يحظى خّطها ال�سيا�سي بتاأييد يزيد على 2 باملئة.. ومن دون اأن ت�ستخدم القوة 

امل�سلحة؟!
والثالث؛ مفهوم الهيمنة. فقوة احلزب ال�سيا�سي ال تقا�س بعدد اأع�سائه، واإمنا 

بقدرته على ال�سيطرة على وعي اجلماهري؛ الهيمنة.
■ ال�سيطرة ال�سيا�سية: مادية.. وت�سطلع بها احلكومات من خالل "الو�سطاء" 

واالإدارة واالأمن.
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■ الهيمنة ال�سيا�سية: معنوية.. وت�سطلع بها، عندنا، احلركة االإ�سالمية.
مع  م�سهورًا-  اأو  -مغمودًا  و�سيفها  االإ�سالميني..  مع  "قلبها"  واجلماهري.. 

احلكومات.. مع االحرتام للن�سب االإح�سائية!

***
االإ�سالموية.  واملعار�سة  احلكم  بني  الثالثة،  القوة  االأردن،  يف  بعد،  توجد  مل 
"ال�ستاتيكو"  ويتعمق  ال�سيا�سية،  واحلياة  الدميقراطية  احلركة  تغيب  ولذلك، 

القائم.. جمودًا.

مهدد باالنقراض
الثقايف  امل�سهد  اأو�سع، تطال  امل�سهد م�ست�سريًا، حتى �سرَب يف م�ساحات  ويبدو 
بعمومه، ولي�س الن�ساط ال�سيا�سي ح�ْسب. اإذ ي�سهد �سيف عّمان، ع�سرات الفعاليات 
واالأما�سي  احلــوار  وجل�سات  ال�سيا�سية  واللقاءات  والفكرية،  االإبداعية  الثقافية، 
امل�ساركني  باجتذاب  واملو�سيقية. ومعظمها ذو م�ستوى عاٍل. وهي جديرة  ال�سعرية 
املهتّمني يف احلقول املختلفة، لكن هوؤالء امل�ساركني ال ياأتون، وتظل القاعات.. �سبه 

فارغة.
واالإعداد  الرتتيبات  يف  وا�ستثنائية  م�سنية  جهودًا  الثقافيون،  املنظمون  ويبذل 
النتيجة، غالبًا، خميبة لالآمال. ومن يكر�س جهده  والدعوات واالت�ساالت، وتكون 
ووقته للتنظيم الثقايف وال�سيا�سي، م�سطر ملجاهدة الياأ�س ومعاندته، لكن، بالطبع، 
لن ينجو من ال�سعور ب�سيء من احلزن املختلط باالإحباط، جّراء ال�سعور باأن املجتمع 
اأن ليل  االأردين يخلو من احليوية ال�سيا�سية والثقافية واالإبداعية، ثم وهو يكت�سف 
يجدون  واللواتي  الذين  وال�سابات،  بال�سباب  اآخره  عن  مزدحم  واملطاعم  املقاهي 

ويجدن الوقت الكايف لل�سمر الطويل.
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ما االأمر؟! ميكن حماولة حّل هذا اللغز كاالآتي:

يف  وهم،  معدودون.  والثقافية،  ال�سيا�سية  بالن�ساطات  املهتّمون  االأ�سخا�س   -1
الثمانينيات.  وبع�س  وال�سبعينيات  وال�ستينيات  اخلم�سينيات  اأجيال  من  معظمهم، 
وهوؤالء يرتاوحون بني 200 و300 رجل وامراأة من خمّلفات العمل احلزبي الي�ساري 
والقومي. وعندما يوزع هذا النادي )�سبه املغَلق( نف�سه على ب�سعة ن�ساطات ُتعقد 
يف اآن واحد، فمن املرجح اأن كاًل من هذه الن�ساطات لن ي�ستقطب �سوى عدٍد حمدود 
والع�ساءات...  واجلاهات  كاالأعرا�س  االأخرى،  الن�ساطات  باالعتبار  اآخذين  منهم، 

اإلخ، باالإ�سافة اإىل حاالت املر�س وال�سيخوخة واالإعياء.
جمهور  عــادًة،  هو،  حيوية،  االأكرث  والثقافية،  ال�سيا�سية  الن�ساطات  جمهور   -2
ال�سباب. وهوؤالء مغيَّبون -منذ الثمانينيات- عن العمل العام، بعيدون عن التيارات 
جتّف  والثقافية  الوطنية  احلركة  بحرية  اإن  يهتّمون.  وال  يــقــروؤون،  وال  الفكرية، 
وتتقل�س، وال ترفدها اأنهار احلياة ال�سابة. املجتمع االأردين، اإذن، مهدد بالتال�سي 
اخلطط  متامًا،  يالئم،  و�سع  وهو  الهوية.  و�سياع  واالنحطاط  والت�سطح  والعدمّية 

ال�سارونية لتفكيك الوطن االأردين واإعادة تركيبه جغرافيًا ودميغرافيًا.
العادة-  يف  الثقايف  الن�ساط  حمور  -وهــوؤالء  وطالبها  اجلامعات  اأ�ساتذة   -3
م�سربون اإ�سرابًا �ساماًل ونهائيًا عن كل ن�ساط ثقايف. اإن دور اجلامعات )املتكاثرة 

يف االردن( اأ�سبح �سلبيًا متامًا.
4- الت�سرذم االجتماعي والدميغرايف و�سعف قيمة املواطنة، والع�سبيات العلنية 

وال�سرية...كل ذلك يجعل الف�ساء العام �سيقًا للغاية، مفتتًا ومت�سرذمًا هو االآخر.
احتفااًل   ،)2005/7/25( االأردين  االجتماعي  املنتدى  اأقام  املثال،  �سبيل  وعلى 
مبنا�سبة الذكرى الـ 77 للموؤمتر الوطني االأردين االأول: ذكرى عزيزة جليلة يف تاريخ 
الرجال  من  لفيٌف  �سباب-  ب�سعة  عدا  -ما  االحتفال  ح�سر  وقد  املعا�سر.  االأردن 
االأفا�سل اأ�سغرهم يف العقد اخلام�س. وجلُّهم -اأطال اهلل يف اأعمارهم- يف ال�سبعني 

والثمانني.
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فاإذا اأُخذت االعتبارات البيولوجية بعني االعتبار، فاإن جمهور ال�سيا�سة والثقافة 
واالإبداع يف االأردن، مهدد باالنقرا�س.

ال.. سياسة!
الوطنيني اجلاّدين، مل تعد معنية بالرت�ّسح  اأغلبية املثقفني  اأن  واحلال، كذلك، 
لالنتخابات النيابية. منذ اأن تبني، عرب ثالث جتارب انتخابية )93، 97، 2003( 
اأن قانون االنتخابات العامة املعمول به وجممل العملية االنتخابية، ال ميّكنان املثقف 
اإال نادرًا، وبامل�سادفة. وهكذا  الوطني اجلاّد املعني بال�سوؤون العامة، من النجاح، 
امل�سغولني  اأولئك  من  لي�سوا  معظمهم  لكن  حمرتمني،  باأع�ساء  الربملان  يحت�سد 
االأداء  بالطبع على  ينعك�س  ال�سيا�سة. وهذا  اأو  اال�سرتاتيجيات  اأو  العامة  بالق�سايا 

الربملاين، واملناق�سات الربملانية، والفعالية، وقوة املجل�س النيابي وهيبته.
لقد مت تفريغ هذا الركن الركني يف النظام ال�سيا�سي االأردين من ال�سيا�سة.

كذلك، اأ�سبحت االأحزاب.. للهواة ممن يفتقرون اإىل التكوين الثقايف والنف�سي 
عن  دفاعًا  ال�سجن(  )ورمبا  واملال  والوقت  باجلهد  للت�سحية  واال�ستعداد  واملعاناة 
ثورية  نوعان:  االأحــزاب  اأن  ذلك  وا�سح.  وال�سبب  اجتماعية.  فئات  وروؤى  م�سالح 
واأخــرى  امل�سيطر؛  النظام  مع  الت�ساد  اأ�سا�س  على  وخّطها  تنظيمها  تبني  خلوية 
برملانية. وطاملا اأن قانون االنتخابات العامة لي�س مبنيًا على احلزبية، فقد اأ�سبحت 
الفريدة  واحلالة  برملانية.  هي  وال  ثورية..  هي  ال  الهام�س؛  على  بلدنا  يف  احلزبية 
لالإ�سالميني، ناجمة عن �سياق عربي واإ�سالمي ودويل، ال عن �سياق حملي. ولذلك، 
يف  اإال  الفعلي  بالتاأييد  حتظى  وال  متجذرة،  غري  املظاهر-  من  الرغم  -على  فهي 

اأو�ساط معينة منه، وهذه االأو�ساط غري فاعلة، اأ�سا�سًا، يف ال�سيا�سة الداخلية.
تبقى القيادات احلكومية واالإدارية. مل يعد ملن�سب الوزير اأية داللة �سيا�سية اأو 
اجتماعية. اأّي مواطن -واأحيانًا مزدوج اجلن�سية اأو حديث املواطنة- مل ين�سغل، يف 
ميكنه  ال�سخ�سية،  ق�ساياه  اهتماماته  دائرة  تتعّد  ومل  العام،  بال�ساأن  كلها،  حياته 
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االآليات  اأو  بال�سيا�سة  لها  عالقة  ال  �سخ�سية  م�سادفات  جــّراء  وزيــرًا،  ي�سبح  اأن 
وهذا  الدولة.  اأجهزة  اإطار  يف  الوظيفي  الرتّقي  حتى  اأو  ال�سيا�سية،   - االجتماعية 

ينطبق، ب�سورة اأعّم، على القيادات االإدارية يف القطاع العام.
امل�سّي�سون يف هيئة احلكومة والقيادات االإدارية، قّلٌة تزداد انكما�سًا. وعّما قليل، 

�سيكون هنالك انف�سال كامل بني ال�سيا�سة -بكل معانيها- وبني املواقع احلكومية.
مل تعد هناك معايري للتوزير، وهو ما يوؤدي اإىل تفريغ املوقع الوزاري اأو القيادي 
تعّف  �سوف  ف�سيئًا،  و�سيئًا  بهيبته.  وي�سّر  االجتماعي،  اأو  ال�سيا�سي  م�سمونه  من 

ال�سخ�سيات العامة اأو االعتبارية عن امل�ساركة اأو ال�سعي للم�ساركة يف احلكومات.
بالطبع، يظل املن�سب الوزاري مغريًا، من حيث اأنه "وظيفة ممتازة". ولكن، عّما 
ا�ستعالء،  نظرة  الوزاري،  املن�سب  اإىل  الفكرية  النخب  اأع�ساء  ينظر  �سوف  قليل، 
اللهم اإال اإذا كانوا معنيني بتاأمني معي�ستهم و�سيخوختهم. لكن املنا�سب احلكومية 
ال  م�ساواتي  جمتمع  ويف  ال�سيا�سية.   - االجتماعية  الزعامات  الإنتاج  اآلية  تعد  مل 
فاإن  االأردين،  كاملجتمع  الطبقية،  ال�سلدة(  )الرتاتبية  للهرياركية  نف�سيًا  يخ�سع 
اإذا كانا مفتقَرين اإىل امل�سمون  "القيادي"، ال يجلبان االحرتام  الوزارة واملن�سب 

ال�سيا�سي.
باملح�سلة، هي حالة مت�سخمة من الفراغ الذي ينبغي ملوؤه بقيادات مثقفة واعية 
متجذرة م�سغولة بالق�سايا العامة ب�سفتها اأولوية حياتية. اإذا مل يحدث ذلك، مع 
اأمراء  يتقدم  ف�سوف  املجتمع(،  ويف  الطبيعة  )يف  ممكن  غري  الفراغ  باأن  التذكري 

اجلهاد مللئه.
ما العمل؟

علينا، اأواًل، اأن ندرك الياأ�س ال�سامل اإزاء نوايا احلكومات "االإ�سالحية". هذه مل 
اأما م�سالح  امل�ستثمرين واالعتبارات اخلا�سة وال�سخ�سية.  اإاّل مب�سالح  تعد تفكر 
ال�سيا�سية  املبادرات  الدفاع عنها مهمة مطروحة على عاتق  فاإن  والدولة،  املجتمع 

للمثقفني الوطنيني الدميقراطيني.
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مؤسسات اجملتمع املدني: مشكالت نظرية!
وو�سواًل اإىل موؤ�س�سات املجتمع املدين، وهي ت�سكل م�ساحة مهمة، ميكن اأن ت�ستوعب 
قدرًا معقواًل من االأن�سطة ال�سيا�سية، ودورًا بارزًا يف تن�سيط امل�ساركة ال�سيا�سية عرب 
تفعيل اأ�سكال احلوار والنقا�س العام. ولكنها يف االأردن، تاأخذ طابعًا يتحفظ عليه 

املثقفون الوطنيون، باالإ�سافة اإىل االلتبا�س الكبري الذي يعتور املفهوم اأ�ساًل.

***
واإجناح  اإقامة  والثقافة" جهودًا كبرية يف  للعلوم  االأردنية  "اجلمعية  بذلت  لقد 
الذي   )2004/1/18 – وتطلعات" )17  واقع  املدين:  املجتمع  موؤ�س�سات  "موؤمتر 
ُعقد مب�ساركة وا�سعة من املهتمني من خمتلف االجتاهات. ولكن االطالع على بع�س 
االأوراق واالآراء يف املوؤمتر اأو على هام�سه، يجعل املرء مقتنعًا باأنه رمبا كان �سروريًا 
مفهوم  يف  للبحث  م�سغرة  عمل  ور�سة  هذا،  موؤمترها  قبل  "اجلمعية"،  تعقد  اأن 

الالحقة. املناق�سات  م�سار  يحدد  نظري  اإطار  اإىل  والتو�سل  املدين"،  "املجتمع 
اإن غياب املعاجلات النظرية عن النقا�س االجتماعي - ال�سيا�سي االأردين، يفقره، 
العملية  امل�سكالت  تبني  التي  االأمثلة  بع�س  وتاليًا،  وااللتبا�سات.  بالتكرار  ويثقله 

الناجمة عن غياب املعاجلة النظرية.
الثورة  اأطلقتها  التي  االأفــكــار  حزمة  اإطــار  يف  املدين"  "املجتمع  مفهوم  بــرز 
اأن  اإال  املطلق.  والكني�سة واحلكم  اإ�سارة غام�سة معادية لالإقطاعية  الفرن�سية، يف 
هذا املفهوم مل َيْحَظ بالتحديد النظري يف اإطار املنظورات الليربالية الدميقراطية. 
وقد حفر عليه الفيل�سوف املارك�سي االأيطايل اأنطونيو غرام�سي يف ع�سرينيات القرن 

الع�سرين، وا�ستخدمه يف �سياق نقدي. 
ال�سيطرة  وهما  ال�سيا�سي،   - االجتماعي  للتحكم  اآليتني  بني  غرام�سي  مّيز  لقد 
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والتو�سط(.  والتطوع  باالإقناع  )القيادة  والهيمنة  واالأمنية(،  االإداريــة  )بالو�سائل 
واعترب اأن الدولة ت�ساوي "املجتمع ال�سيا�سي" زائدًا "املجتمع املدين"؛ فعن طريق 
الفكر  ويف  "الهيمنة".  متار�س  الثاين  طريق  وعــن  "ال�سيطرة"،  متار�س  االأول 
حمكوم  "ال�سيطرة"،  فاإن  ميكافيللي-  اإىل  هنا،  -امل�ستند،  الغرام�سي  ال�سيا�سي 
اإىل  ال�سيوعي  احلزب  دعا  وهكذا،  بـ"الهيمنة"،  تقرتن  مل  اإذا  بال�سقوط،  عليها 
ممار�سة الهيمنة، قبل الثورة وبعدها )اأي بعد اأن ميتلك و�سائل ال�سيطرة(. وهو ما 
�سّكل اأعمق نقد لل�ستالينية من حيث اأنها اأهملت "الهيمنة"، عرب املجتمع املدين، بل 
وحطمت االأخري، نهائيًا، مكتفيًة بال�سيطرة عرب التحكم ال�سامل باملجتمع ال�سيا�سي. 

وهو ما اأدى، يف نهاية املطاف، اإىل انهيار الدولة ال�سوفياتية.
ما  خو�س  اإىل  ال�سيوعي-  احلــزب  -اأي  احلديث  االأمـــرَي  غرام�سي،  دعــا  لقد 
اإقناعه وقيادته- قبل  "حرب مواقع" هيمنية الكت�ساب املجتمع املدين -اأي  اأ�سماه 
اال�ستيالء  بعد  ذلك  عن  االنقطاع  دون  من  ال�سيا�سية،  ال�سلطة  "اال�ستيالء" على 

عليها.
-عرب  بالهيمنة  يقول  تقليدي  اجتــاه  اإىل  الغربية  احلديثة  الليربالية  وتنق�سم 
املجتمع املدين- الإدامة الدولة البورجوازية؛ واإىل اجتاه "جديد" يقول باتباع و�سائل 
الليربالية  لدى  االجتــاه  هذا  مالحظة  وميكن  ال�سيا�سي،  املجتمع  عرب  ال�سيطرة 
اجلديدة يف بالدنا التي تريد فر�س برناجمها االقت�سادي - االجتماعي بالو�سائل 
االإدارية واالأمنية وجتاهل املجتمع املدين )القوانني املوؤقتة، قمع املجتمعات املحلية 
واالحتجاجات ال�سعبية، رف�س التفاهمات، واإلغاء التو�سط يف ال�سراع االجتماعي 

- ال�سيا�سي(. 
ويجب التو�سيح، هنا، اأن الليربالية اجلديدة )وم�سمونها الرئي�س: اخل�سخ�سة 
وحرية التجارة واإلغاء الدور االقت�سادي - االجتماعي للدولة، واإعادة �سياغة الثقافة 
الوطنية للقبول بالكمربادورية( هي التي ت�ستاأثر بالقرار الوطني. فهل وجدت هذه، 
اأخريًا، اأنه ال مندوحة لها من حتقيق الهيمنة عرب "املجتمع املدين"؟! وهل تنطلق 
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قوى املعار�سة الوطنية )امل�ستندة اإىل اأولوية القطاع العام وم�سالح املجتمع والثقافة 
الوطنية... اإلخ( اإىل العمل الهيمني امل�ساّد؟ 

التعبري  ح�سب  مواقع"  "حرب  اأو  �سراع..  حمل  هو  املدين"  فـ"املجتمع  اإذن، 
الغرام�سي. وبالتايل، فاإن تن�سيط موؤ�س�سات املجتمع املدين، لي�س فعالية حمايدة. 
فهل  املـــدين..  املجتمع  موؤ�س�سات  حــول  الوطني  للتفاهم  اأفــق  فتح  يتم  وعندما 
الق�سايا  يف  اأ�سا�سية  تفاهمات  اإىل  اأواًل  التو�سل  دون  من  ذلك  يتم  اأن  املمكن  من 
االجتماعية - االقت�سادية - ال�سيا�سية؟! اأم اأن االأمر حم�سور بال�سعي اإىل ا�ستيعاب 
وعلى  اجلديدة؟!  لليربالية  الهيمني  امل�سروع  يف  واالجتماعية  الثقافية  الفعاليات 

اأر�سية برناجمها؟! 
اإنه، يف حدود  ثبت  "املجتمع املدين" -وقد  النظرية ملفهوم  املعاجلة  �سياق  ويف 
ليربالية �سيقة، اإطار باإزاء )يختلف نوعيًا عن( "املجتمع ال�سيا�سي"- هل ميكن، 
عندها، اأن تعترب االأحزاب ال�سيا�سية جزءًا من موؤ�س�سات املجتمع املدين، يف النظام 
النهاية،  يف  هو،  ال�سيا�سي  احلزب  اأن  الت�ساوؤل  وم�سدر  الدميقراطي؟!  ال�سيا�سي 
منظمة من -وتريد اال�ستيالء على- املجتمع ال�سيا�سي. وبالتايل، فهي ال تنتمي اإىل 
بالتعددية،  ي�سمح  �سيا�سي ن�سف دميقراطي  اإطار نظام  اإال يف  "املجتمع املدين"، 
كليًا عن  املبَعدة  االأحــزاب،  فاإن  ال�سلطة. ويف هذه احلالة،  بتداول  ي�سمح  ولكنه ال 
اإمكانية الفوز بال�سلطة/ املجتمع ال�سيا�سي، تغدو اأقرب اإىل كونها "جمعيات فكرية 
ال�سلطة، فهي ت�سطّف،  "التو�سط" اإزاء  واإمنا  ال�سلطة،  ت�ستهدف  ال  �سيا�سية"،   -
بالتايل، يف اإطار منظمات املجتمع املدين. فهل يجري التفكري على اأ�سا�س دميومة 
هذا  على  املــدين..  املجتمع  تو�سيف  على  واالإبــقــاء  الدميقراطي،  ن�سف  الو�سع 

االأ�سا�س؟!
ويف �سياق مت�سل، يجب طرح ق�سية منظمات املجتمع املدين املمّولة من م�سادر 
متلك  هل  املحلي؟  املدين  املجتمع  من  جــزءًا  فعاًل،  اعتبارها،  ميكن  هل  اأجنبية. 
االأ�سالة الوطنية، والقدر الكايف من النفوذ املحلي لكي تقوم وتن�سط وتوؤثر.. اأم اأنها 
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تظل  بحيث  االأجنبي..(  )التمويل  بو�سائل خارجية  ن�سف م�سطنعة  اأو  م�سطنعة 

غريبة عن املجتمع املدين املحلي.. وجمااًل للهيمنة االأجنبية؟!

***
هذه بع�س الق�سايا ال�سيا�سية "العملية" التي تنبع مبا�سرة من الق�سايا املرتبطة 
مبفهوم املجتمع املدين... وال نية، بالطبع، لالدعاء باأن هذا الراأي يعرّب، هنا، عن 
اأنه  اإىل  االنتباه  يلفت  -ح�ْسب-  ولكن  با�سمهما..  النطق  اأو  وال�سواب،  احلقيقة 
من غري املمكن جتاهل االأ�س�س النظرية يف النقا�س الدائر حول تن�سيط موؤ�س�سات 

املجتمع املدين.

يا حرية..!
اإىل درجة غري م�سبوقة منذ 1989. ويف  االأردن  العلني يف  النقد  ترتاجع حرية 

جماالت معينة، ميكن القول اإن البالد تعي�س اأجواَء كبٍت مل تعرفها من قبل.
النقد -غري االإجرائي- للحكومة و�سيا�ساتها، اأي، النقد االجتماعي - ال�سيا�سي، 
لي�ست  وم�سامينها،  اأ�س�سها  حيث  من  االقت�سادية،  ال�سيا�سات  مناق�سة  ممنوع. 
نون، فرديًا، �سد النقد  مقبولة اأو متاحة من حيث املبداأ. والوزراء وامل�سوؤولون حم�سّ

العياين الذي يحدد امل�سوؤوليات، ويك�سف امللفات.. اإلخ.
الربملان مغيَّب، وال�سحافة خائفة، واالأحزاب تتابع اأجنداتها اخلا�سة، واأع�ساء 
اأو  اخلطر،  مواطن  عن  طائعني،  يبتعدون،  اأو  فردية،  حلول  عن  يبحثون  النخبة 
احلكومية  التعديات  عن  بحياء،  تدافع،  قليلة  اأ�سوات  �سوى  ثمة  ولي�س  ي�سمتون، 
ت�ستوجبها  ال  التي  املوؤقتة  القوانني  من  تر�سانة  باإ�سدار  الد�ستور،  على  ال�سارخة 

طارئة". "ظروف 

***
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وال�سحافة  وال�سيا�سة  املجتمع  تاأميم  اإىل  عمليًا،  اأّدت  االقت�ساد،  خ�سخ�سة 
اأبو  علي  االأ�سبق  الــوزراء  رئي�س  كان  اأو�ساع  نحو  حثيثًا  ال�سري  جرى  وقد  والنقد. 
االهتمام  عــدم  اإىل  باأ�سره"  االأردين  "ال�سعَب  دعــا  حني  بها،  ب�ّسر  قد  الــراغــب 

بال�سيا�سة، و"االلتفات اإىل اأعمالنا.."!!

***
"الئحة �سوداء" باأ�سماء  باملقابل، جمل�س النقباء املهنيني، هّدد نّقاَده، باإ�سدار 

املهنية"! للنقابات  "املعادين 
ال ميلك "جمل�س النقباء" �سرطة اأو زنازن.. ولكنه ميلك ال�سلطة املعنوية باعتباره 
"معار�سيه"..  يقرن  اأن  بالتايل،  وي�ستطيع،  واالإ�سالموية،  القوموية  املعار�سة  اأُ�ّس 
بـ"املطّبعني" واأن�سار احلكومة!! واأن�سار العدوان على العراق!! ثم اإنه )اأي جمل�س 
النقباء( ميلك اإجبارية الع�سوية يف النقابات املهنية، ما يجعل حياة ع�سرات االألوف 
بني يديه! وهو ميلك اأخريًا، االأموال.. وامل�سالح! وهو يف النهاية يقع حتت �سيطرة 
لها  ما  بكل  االأخــرى-  االأيديولوجية  االجتاهات  من  -واأتباعها  االإ�سالمية  احلركة 
من هيمنة على ال�سعب، فهي، اإذن، القوة الوحيدة يف البلد املناف�سة لقوة احلكومة! 

واالأوىل -مثل االأخرية- تعلن، �سراحًة، عن نزعة غري دميقراطية.
قوى املعار�سة -يف العادة- تكون ن�سريًة للحرية، فاحلرية، هي م�ساحة حركتها، 
ولكن "جمل�س النقباء" ُمْكَتٍف، على ما يبدو، بـ"دولته" وهو م�ستعد لتقا�سم ال�سلطة 
وهو،  الوطنية.  للوحدة  فهمه  وحــدود  االأ�سا�سي،  طموحه  هو  وهذا  احلكومات  مع 
ينطلقون من جهة  كانوا  ما  اإذا  ي�ساأل  وال  نقاده،  للتمييز بني  بالتايل، غري م�ستعد 
نقد  يكون  ملــاذا  وال�سوؤال:  وكفى!  ممنوع  النقد  املجتمع!  جبهة  من  اأم  احلكومة، 
القيادات النقابية املهنية ممنوعًا!؟ واجلواب فا�س�ستٌي بامتياز: الأنها متلك و�سائل 

القوة الكافية ملنع النقد.
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***

فكر جمل�س النقباء املهنيني يف حت�سني نف�سه يف خرٍق فا�سح للد�ستور والقانون 
يف  الكن�سية  التفتي�س  مبحاكم  هذا  يذّكر  اأال  بالناقدين!؟  �سوداء  قوائم  باإ�سدار 
"الن�ساطات  واحلملة �سد  باملكارثية  بالتكفري؟  يذّكر ذلك  اأال  الو�سطى؟!  الع�سور 
غري االأمريكية"! وحاليًا بقوائم جورج دبليو بو�س باأ�سماء "االإرهابيني" و"املنظمات 

االإرهابية"!؟

***
بني القمع الليربايل احلكومي.. والقمع الرجعي املعار�س، تندحر احلرية، وميوت 

النقد، وينتحر الفكر، ويذوي املجتمع، ويتعمق فواته/ تخلفه.

العشائر.. قوة وطنية ودميقراطية
االأقل،  على  قرون  ثالثة  منذ  وحتالفاتها  مبواطنها  م�ستقرة  االأردنية  الع�سائر 
ومّتحدة يف اإطار وطني منذ قرن ون�سف القرن على االأقل؛ وهي التي �سّكلت ع�سبية 
الدولة االأردنية احلديثة يف ما ي�سبه احللف الوطني... الذي كان وراء �سمود اململكة 

واإجنازاتها منذ الع�سرينيات.
ابن  لي�س  اأردين  يوجد  ال  اأنــه  ذلــك  التقدمي؛  االأردين  حنق  تثري  ال  والع�سائر 
ع�سرية. واملجموعات العائلية التي هاجرت اإىل البالد يف ظروف طبيعية، انت�سبت 
فاإن  كذلك،  واحلماية.  االأر�س  لها  وّفرت  اأو  ا�ست�سافتها  التي  الع�سائر  اإىل  جميعًا 
الع�سائر االأردنية تت�ساوى يف القيمة والقدر حتى عندما ال تت�ساوى يف القوة اأو تتماثل 
ين.. ولذلك، مل يحدث ا�سطدام بني ال�سباب االأردين التقدمي وبني الع�سائر.  يف الَدّ
بالعك�س، حدث نوع من التناغم واالن�سجام.. ففي اخلم�سينيات، مثاًل، كانت هنالك 
الأبناء  العامة  امليول  كانت  حال  كل  وعلى  "بعثية"..  واأخــرى  "�سيوعية"،  ع�سائر 
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الع�سائر دائمًا مع التقدم االجتماعي وال�سيا�سي.
اأعلى ن�سبة تعليم وت�سيُّ�س يف العامل العربي هي بني اأبناء الع�سائر االأردنية. وقد 
اأعطى هوؤالء لالإدارة وللع�سكرية االأردنية، الكفاءَة والهيبة والنظافة من الف�ساد.. 

على العك�س مما هو معروف عن االإدارات والع�سكرتاريا يف املنطقة العربية.
عقدا ال�ستينيات وال�سبعينيات كانا املرحلة الذهبية الأبناء الع�سائر االأردنية، فقد 
اندجموا يف الدولة كليًا يف حلف اجتماعي - �سيا�سي رّتبه ال�سهيد و�سفي التل. وقد 

بداأ ذلك يرتاجع حتت وطاأة اخل�سخ�سة منذ اأواخر الثمانينيات.. وما يزال.
والتطور احلا�سل االآن، اأنه يف اإطار الفو�سى االجتماعية -ال�سيا�سية- الثقافية 
وطنية  قــوة  ب�سفتها  الع�سائر  تــربز  الــبــالد،  تعي�سها  التي  االنتقالية  للمرحلة 

ودميقراطية:
وم�سمونها  االأردنية،  والدولة  للهوية  ال�سلب  االأ�سا�س  ت�سّكل  الأنها  وطنية،   ■

العربي واآفاقها القومية.
نحو  االجتماعي  ال�سيا�سي  و�سعها  ال�سائر  الع�سائر  الأن  ودميقراطية،   ..  ■
والربملانية،  والدميقراطية  الد�ستور  �سيادة  يف  مو�سوعية  م�سلحة  لها  التهمي�س، 
فهنا حتقق الع�سائر وجودها ال�سيا�سي، والذي يغيب، كليًا اأو جزئيًا، يف ظل غياب 

التمثيل الدميقراطي، وانفراد النخب االقت�سادية وال�سيا�سية اجلديدة باحلكم.
واملفارقة اأن احلركات ال�سيا�سية واالأحزاب وقوى املجتمع املدين االأخرى لي�س لها 
وجودها  و�سائلها يف حتقيق  لها  الأن  اأواًل،  العامة؛  االنتخابات  م�سلحة حقيقية يف 
الأن  وثانيًا،  ــخ؛  اإل وال�سحافة...  والنقابات  واجلمعيات  الهيئات  عرب  ال�سيا�سي 

مقاعدها لي�ست م�سمونة، بينما تكّلفها العملية االنتخابية غاليًا.
واالقت�سادي،  ال�سيا�سي  بالقرارين  املنفردة  الليربالية  القوى  اأن  البدهي  ومن 
معنية  االأخـــرى  هــي  لي�ست  والت�سريعية،  التنفيذية  ال�سلطتني،  وب�سالحيات 
باالنتخابات.. وبالربملان، بل اإنها تاأمل يف تاأجيلهما.. وحتلم باإلغائهما، واأن ت�ستبدل 

لها وتعّينها وفق م�ساحلها ونظراتها. بهما جلانًا وهيئات تف�سّ
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***
االجتماعية  القاعدة  متّثل  وهــي  ودميقراطية،  وطنية  قــوة  الــيــوم،  الع�سائر، 
املو�سوعية للحركة الوطنية االأردنية -مثلما كان االأمر يف الع�سرينيات والثالثينيات-. 
الدميقراطي..  الوطني  االجتاه  على  الع�سائر، هو هجوم  على  الهجوم  فاإن  وعليه، 

وعلى احتماالت نهو�س احلركة الوطنية االأردنية.

نحو معارضة أردنية جديدة
تع�سف التحوالت االقت�سادية واالجتماعية اجلديدة اجلارية يف االأردن مب�سالح 
واحلرفيني  واملهنيني  امل�ستثمرين  و�سغار  باأجر  العاملني  من  ال�سعبية،  الفئات 

واملزارعني...
الجتذاب  مالئمة  بيئة  خلق  اإىل  تهدف  التحوالت،  تلك  اأن  معروفًا  كــان  واإذا 
اال�ستثمارات االأجنبية، يكون ال�سياق العام هو اإلغاء كل القيود القانونية وال�سريبية 
وال�سيا�سية واالجتماعية التي تعرقل اال�ستثمار. وهكذا مت، ويتم، اإخراج الدولة من 
واعتبارات  للدولة  الرقابي  الدور  واإلغاء  بل  "اخل�سخ�سة"،  االقت�سادي  الن�ساط 
غري  املحليني  امل�ستثمرين  و�سغار  العمال  م�سالح  وحماية  االجتماعية  الرعاية 

القادرين على املناف�سة يف ظل اإلغاء كل اأ�سكال احلماية اجلمركية.
وهكذا يكون التناق�س االجتماعي ال�سيا�سي الرئي�س يف االأردن، قائمًا بني وكالء 
الراأ�سمال االأجنبي و�سركاتهم من جهة، وبني الفئات ال�سعبية والبورجوازية املحلية 
املتو�سطة، من جهة اأخرى. واإذا كانت االأجهزة احلكومية بكل قدراتها متثل الفريق 

االأول، فاإن الفريق الثاين ال ميثله اأحد.
�َسُتدفع  االأجور  اإن  االأمور تتجه نحو و�سع ن�سف عوملي مدمر. ذلك  اإن  واحلال 
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وفقًا للمعايري املحلية، بينما يتم �سراء االحتياجات باالأ�سعار العاملية. وهو و�سع يهدم 
الطبقة الو�سطى ويهّم�س الفقراء، وخ�سو�سًا يف الريف، حيث تت�ساعد احلاجة اإىل 

اجلمعيات اخلريية.
باالأعباء  تلقي  ووكالئه،  االأجنبي  لال�ستثمار  املمنوحة  الت�سهيالت  فاإن  كذلك، 
ال�سريبية املت�ساعدة على كاهل الفئات ال�سعبية التي تدفع تكاليف البريوقراطية 

احلكومية املو�سوعة يف خدمة اال�ستثمار!
بل  الرخي�سة،  والفر�س  واالمتيازات  بالت�سهيالت  اال�ستثمار  ت�سجيع  يكتفي  وال 
اإىل العمالة الرخي�سة غري املحمية، وجي�س موؤهل ون�سف موؤهل من  اأي�سًا  يحتاج 

العاطلني عن العمل، امل�ستّعدين للقبول باأبخ�س االأجور.
اإن االأولوية هي، دائمًا، لال�ستثمار. ولن يتم اإزعاج امل�ستثمرين بتقدمي اأي تنازالت. 
ولكن العاملني باأجر، الذين ال يتمتعون باحلماية ال�سيا�سية، هم املطاَلبون بتقدمي 
االجتماعي،  لل�سمان  االكتوارية  احل�سابات  �سبط  و�سيكون  االأخرى.  تلو  التنازالت 

على ح�ساب امل�ستفيدين، بزيادة �سن التقاعد وخف�س قيمته.
يع�سف  اأن  �ساأنه  مــن  و"املجتمع"  "االقت�ساد"  بــني  احلا�سل  التناق�س  اإن 
بالطرفني. ولذلك، فمن املنا�سب التعامل معه �سيا�سيًا. ولكن -ويا لالأ�سف- تغيب 
ل بحيث مينع  الو�سائل الالزمة لذلك. فقانون االنتخابات العامة املعمول به مف�سّ
الندوة  اإىل  الوطني  ال�سعيد  على  االجتماعية  للقوى  الع�سويني  املمثلني  و�سول 
الربملانية، بينما تتكّد�س ال�سلطات يف اأيدي احلكومة التي تدعم الربنامج الليربايل 

بكل قواها.
"االأخوان امل�سلمني"، تتكون من  القائمة، ما عدا  اأحزاب املعار�سة  كذلك، فاإن 
التناق�سات  اإدراك  عن  العاجزين  احلزبيني  من  متخ�سبة  �سغرية  بريوقراطيات 
اجلديدة يف البالد، وعن الفعل ال�سيا�سي. اأما "االأخوان امل�سلمون"، وهم حزب ما 
يزال حيًا من حيث قدرته على اال�ستقطاب والفعل، فهم ميثلون -باالأ�سا�س- معار�سة 
ثقافوية للم�سروع االأمريكي، ولكنهم، من الناحية االقت�سادية- االجتماعية، موؤيدون 
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اإىل  يت�سح-  -كما  "االأخوان"  انتهى  وقد  التجارة..  وحرية  للخ�سخ�سة  قدماء 
االندماج ال�سيا�سي يف امل�سروع االأمريكي للمنطقة، بعدما �سارك فرعهم العراقي يف 
"جمل�س احلكم اال�ستعماري"، و�سار فرعهم الفل�سطيني وراء حكومة اأبو مازن يف 

�سراديب خارطة الطريق.

***
التمثيل  اأ�سا�س  على  تقوم  اأردنية جديدة،  معار�سة  لقيام  اإذن،  �سرورة،  هناك 
هنا،  امل�سوؤولية  وتقع  االقت�ساد.  لربلة  من  املت�سررة  للفئات  الع�سوي  ال�سيا�سي 
بالكامل، على عاتق جيل جديد من املثقفني التقدميني املتمتعني بالعزم الكايف على 
الذي  اجليل  هذا  والدة  روؤيــة  بو�سوح،  وميكن،  االأردنية،  الوطنية  احلركة  جتديد 
ال�سيا�سي  اجلمود  حاجز  تك�سر  اأن  طليعته  وحتــاول  الفكرية،  عّدته  االآن  ي�ستكمل 

مببادرات ما تزال بدائية.. ولكنها ذات داللة على االآتي.





الف�سل الثاين

اإعــادة بنــاء الأحـزاب الأردنيـــة

والدة  اأو  احلزبية  ال�سرذمة  اإنهاء  اإىل  يــوؤدي  لن  االأحــزاب  تاأ�سي�س  ت�سعيب  اإن 
اأحزاب كبرية، ومن اخلربة العامة ميكن القول اإن معظم االأحزاب �سيتجاوز عقبة 
احل�سول على خم�سمئة توقيع مثاًل )بينما �سيجدها بع�سهم فر�سًة للخال�س من 
احلاجات  واأ�سحاب  واالأحباء  واالأ�سدقاء  والع�سرية  االأهل  بني  احلزبي(  امل�سروع 
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اأزمتها..  البريوقراطيات احلزبية يف  واالأتباع. ثمة -دائمًا- من يقف مع  والن�ساء 

غري اأن كل �سيء �سيعود اإىل حاله بعد انق�ساء االأزمة!
ينبغي على  االأحزاب مقّد�س،  تاأ�سي�س  فاإن حّق  الد�ستورية،  االأ�سول  ناحية  ومن 
القانون اأن ي�سّهله، واأن يزيل من اأمامه العقبات، ولي�س "العك�س". ويف الوقت نف�سه، 
اأحزاب  اأربعة  اأو  ثالثة  قيام  اإىل  بالفعل،  حتتاج،  االأردنية  ال�سيا�سية  احلياة  فاإن 
كبرية تعرّب عن م�سالح الكتل االجتماعية ومتنهج ال�سيا�سة املحلية، وهذه ال تولد 
العامة..  االنتخابات  قانون  على  بتعديالت  بل  االأحـــزاب،  قانون  على  بتعديالت 
اأن حزب  وا�سحًا  يكون  القوائم احلزبية، وعندما  اأ�سا�س  فعندما جتري هذه على 
االأكرثية الربملانية، �سوف ي�سّكل احلكومة، ف�ستن�ساأ اآلية ديناميكية من االئتالفات 
واالندماجات ال�سيا�سية - االجتماعية يف �سيغة اأحزاب كربى، ذات برامج حملية 

عيانية.

***
االأحزاب باالأ�سا�س، تكتالت يجمعها ويحّركها هدف مركزي هو احل�سول على 
فاإن  مغَلقة،  الهدف  هذا  لتحقيق  الطرق  كل  كانت  فــاإذا  جزئيًا،  اأو  كليًا  ال�سلطة، 
االأع�ساء �سين�سحبون اإىل ن�ساطات اأكرث جدوى، و�سيفقد احلزُب جاذبيته بالن�سبة 
معنيًا  يكون  ولن  االجتماعية،  قاعدته  مع  الته  �سِ بالتايل،  و�سيفقد،  لالأن�سار، 
مبخاطبتها بربامج حياتية تتعلق بحياتها الفعلية -اإذ ال توجد و�سيلة لتحقيق هذه 

الربامج ولو جزئيًا-.
اأقرب اإىل منظمة م�سّورة  عندها ي�سبح احلزب، كما هو احلال االآن يف بلدنا، 
التاأييد االجتماعي - للبريوقراطيات احلزبية غري املهتّمة، فعليًا، باحل�سول على 
توّفره  �سهل  باحل�سول على متويل  املهتّمة  ولكن  ومــردوده �سفر-  عالية  كلفته  الأن 
جهة خارجية اأو "زعيم".. وباحلدود التي تكفي لتفّرغ ب�سعة بريوقراطيني حزبيني 
- ال�سيا�سية  ب�ساعتهم  و�ستكون  امل�ساحبة،  والوجاهة  "املهنة"  على  يحافظون 
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بالتايل- ب�سعة مواقف قوموية عامة ال غري، وهذه املواقف ال تكلف �سيئًا.. فهي ال 
اأو تفاعل مع الواقع، وهي منت�سرة بني اجلمهور ومقبولة  حتتاج اإىل معاناة فكرية 
القوى االجتماعية  اأو مع  اإىل �سدامات مع احلكومات  توؤدي  واأخــريًا، فهي ال  منه، 
مع  تتعار�س  التي  بالربامج  ولكن  القوموية،  باملواقف  تهتم  ال  فهذه  امل�سيطرة.. 

م�ساحلها!

***
داخل  جمتمعهم  تاأ�سي�س  اإىل  ي�سعون  اأنهم  حيث  من  خمتلفة  االإ�سالميني  حالة 
الديني والرتبة االإميانية، وبالتب�سري الرتبوي واالإعالمي،  املجتمع، مدعومني باملد 
ع يف الداخل،  وباملوارد املالية ال�سخمة. اإنهم ين�سطون على اأ�سا�س ا�سرتاتيجية التو�سُّ
وينزعون اإىل بناء مراكز خا�سة لل�سلطة والنفوذ، ولي�س اإىل احل�سول على ال�سلطة 
املركزية، كليًا اأو جزئيًا، ولذلك، فهم يقاطعون االنتخابات النيابية -مثاًل- )كما 
اأن يح�سد املقاعد  اأنهم احلزب الوحيد الذي ي�ستطيع  حدث يف العام 1997( مع 
التحركات  تبديد مواردهم يف  يريدون  وال  ببطء وحذر،  يتحركون  الربملانية! وهم 
ال�سيا�سية امللمو�سة، ويكتفون باإدامة ال�سلة مع جمهور وا�سع هالمي، بو�ساطة اإثارة 

العواطف الدينية والقوموية بني احلني واالآخر.
العامة  االنتخابات  جرت  اإذا  تلقائيًا،  ت�سقط  �سوف  اال�سرتاتيجية  هذه  اأن  غري 
على اأ�سا�س القوائم احلزبية، اإذ �سيكونون اأمام خيارين؛ فاإّما امل�ساركة على اأ�س�س 

�سيا�سية، واإّما اخلروج من لعبة ال�سيا�سة.
***

العقائدية  فــاالأحــزاب  االأردنــيــة.  االأحـــزاب  نقد  على  االإجــمــاع  ي�سبه  ما  هناك 
القوميني  ملعظم  ُمْقِنعة  زمـــن،  منذ  تــعــد،  مل  والي�سارية،  القومية  التاريخية، 
تعد  مل  طوباويات  اأ�سا�س  وعلى  اآخــر،  زمن  يف  اإليها  انت�سبوا  فهوؤالء  والي�ساريني. 
للعديد  مقنعًا  يعد  مل  امل�سلمون(  )االأخـــوان  الرئي�س  االإ�سالمي  واحلــزب  فاعلة. 



181

التيارات السياسية األردنية والقوة الثالثة الغائبة

 
اأردنيًا  يريده  وبع�سهم  راديكالية،  اأكرث  يريده  االإ�سالميني. فبع�سهم  الن�سطاء  من 

)وهوؤالء فريقان: موالون ومعار�سون(، وبع�سهم يريده حما�سيًا.
االأحزاب "الو�سطية" فقدت، باأ�سرع مما هو متوقع، زخمها واأع�ساءها. فهوؤالء 
وله ق�سية  كان منهم جاّدًا  و�سيلة.. ومن  ولي�ست  االأحــزاب عبٌء  اأن هذه  اكت�سفوا 
اأكرب من م�ستقبله ال�سخ�سي، اكت�سف اأنه يف مواجهة مفارقة! وعلى كل حال كانت 
ديناميكية االأحزاب الو�سطية مرتبطة بـ"زعماء". والذي اأخذ احلزبية بجدية من 
اأن جتربة االأحزاب الو�سطية - اإال  هوؤالء قليلون على راأ�سهم عبدالهادي املجايل. 
اإىل  التقليدية- مل تبلور، بعد، ن�سطاء حزبيني ينظرون  وهي املعرّبة عن االأو�ساط 

اأنف�سهم كديناميات �سيا�سية م�ستقلة عن احلكومات اأو االجتاه احلكومي.
االأحــزاب. ورمبا يكون مع بع�سهم بع�ُس احلّق من زاوية  يتعالون على  املثقفون 
اأن القدرات الفكرية والثقافية والبحثية لالأحزاب االأردنية، لي�ست يف اأح�سن حال. 

ولكن �سّر عداء املثقفني لالأحزاب.. يجد �سببه الرئي�س يف "انتهازيتهم".
اأما بالن�سبة اإىل اخلطاب احلكومي، فهو يعيب على االأحزاب كرثتها واأجنداتها 
غري املحلية؛ وي�ست�سغر �ساأنها من زاوية قلة عدد اأع�سائها. واأخريًا، فاإن اجلميع 
-كما يبدو- يرغب يف وجود اأحزاب كبرية متثيلية ذات برامج �سيا�سية حملية، تكون 
من اأركان الدولة، وتقوم على اأكتافها احلياة ال�سيا�سية. وهذا النوع من االأحزاب ال 
يالئم وجوده احلكومة القائمة -اأّي حكومة- من حيث اأنه �سوف يلعب دور املعار�سة 

الفاعلة.
***

مطروحة  ق�سية  هي  الكبرية  الربملانية  الرباجمية  االأحـــزاب  وجــود  �ــســرورة 
اأن وجودها يعتمد على قانون  اإىل  بالفعل يف االأردن، وقد جرت اال�سارة -مــرارًا- 
فهذه  ال�سغرية،  االأحــزاب  اأّما  احلزبية.  القوائم  على  موؤ�ّس�س  العامة  لالنتخابات 
ق�سية اأخرى تتم مناق�ستها انطالقًا من قاعدة احلريات ال�سيا�سية، ال ال�سرورات 
ال�سيا�سية. اإن تاأ�سي�س االأحزاب هو حق د�ستوري مكفول للمواطنني االأردنيني. ومن 



182

 

اخلاسرون

اأن ينّظموا هذا احلق على نحو ي�سّهل ممار�سته، فال يعرقلها وال  واجب امل�سّرعني 
ي�سيق عليها. واملواطن الواحد الذي يكّون وجهَة نظر، ويثابر على اإبدائها، ويحاول 
اإقناع االآخرين بها، هو -وهو املواطن الواحد- م�سروع حزب قد يجتذب االأع�ساء 
واالأن�سار.. وقد يتحول -الحقًا- اإىل حزب جماهريي، وبرملاين.. فهل يتم واأد هذه 

االإمكانية؟! وباأي حّق.. وباأي معيار؟!
واملنظمات  االأحـــزاب  من  اآالف  ب�سعة  االأمريكية  املتحدة  الــواليــات  يف  توجد 
لعبة  خــارج  جميعها،  وهــي،  ال�سيا�سية..  و�سبه  ال�سيا�سية  واملنابر  واجلمعيات 
واجلمهوري(.  )الدميقراطي  املعروفني  الكبريين  احلزبني  با�ستثناء  االنتخابات 
فاحلياة ال�سيا�سية لي�ست كلها انتخابات.. ولي�س عيبًا -بل رمبا كان واجبًا- اأن توؤ�س�س 
يكون برناجميًا..  اأن  راأي وق�سية، حزبًا.. من دن  يتفقون على  جمموعة مواطنني 
عليهم  ت�سّعب  ومالية،  ع�سوية  ا�سرتاطات  دون  ومن  كبريًا..  يكون  اأن  دون  ومن 

التفرغ الإقناع املجتمع بق�سيتهم!

***
اإىل ت�سعيب ممار�سة هذا احلق  االأحــزاب-  اأن االجتاه -يف قانون  وال �سك يف 
الد�ستوري، خميف.. ال �سيما واأن قانون االنتخابات العامة، يظل عائقًا اأمام والدة 
االأحزاب الكبرية! ومع ذلك، فاإن االأحزاب االأردنية -على كرثتها- تندرج يف خم�سة 
والتيار  الي�ساري،  والتيار  الليربايل،  والتيار  الوطني،  التيار  هي:  رئي�سية،  تيارات 
االإ�سالمي، والتيار القومي. وتاليًا، قراءة يف االجتاهات ال�سرورية الإعادة بناء هذه 

التيارات يف اأحزاب كربى، فّعالة، تعيد هيكلة احلياة ال�سيا�سية االأردنية:
1- التيار الوطني

يف ربيع 1989، نزلت جماهري املحافظات االأردنية اإىل ال�سارع. وكانت تلك حلظة 
تاريخية مغزاها االأ�سا�سي انطالق موجة من املعار�سة ال�سعبية الجتاهات الليربالية 
م�ستمرة،  "املوجة" ظلت  وهذه  اخل�سخ�سة.  الرئي�س:  عنوانها  التي  االقت�سادية 
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العام  اخلبز"  "هّبة  اأعــالهــا  كــان  عديدة  باأ�سكال  �سيا�سيًا  نف�سها  عن  وعــرّبت 
وعند  الكباريتي.  الكرمي  عبد  برئا�سة  خال�سة  ليربالية  حكومة  اأول  �سد   ،1996
الراغب،  اأبو  علي  املهند�س  برئا�سة  الثانية  اخلال�سة  الليربالية  احلكومة  ت�سكيل 
كانت تلك املوجة قد ا�ستنفدت نف�سها، ما اأتاح للحكومة، يف اأجواء 11 اأيلول 2001 
التغيريات  من  �سل�سلة  واإحــداث  وال�سيا�سية،  الربملانية  احلياة  تعليق  تالها،  وما 
العميقة يف تركيبة موازين القوى املحلية مل�سلحة الليربالية االقت�سادية، فلم تعد 
م�ساريع اخل�سخ�سة تثري ردَّ فعٍل �سارخًا. ولكن احلاجة ظهرت اإىل ت�سكيل حكومة 

جديدة ت�ستعيد التوازن ال�سيا�سي، تالفيًا لالنفجار ال�سعبي.
 منذ العام 1989، كانت الليربالية اجلديدة تتقدم، وحتقق وجودها يف القرار 
الوطني، قبل اأن ت�ستاأثر به كليًا، بالرغم من اأن �سندها االجتماعي �سعيف جدًا، ويف 

الوقت نف�سه، ميكن ا�ستخال�س االآتي:
1- اإنه جرى �سبط قوى املعار�سة -التي كان لها �ساأن جّدي قبل العام -1989 يف 
اإطار النظام ن�سف الدميقراطي، وا�ستهالكها وتهمي�سها يف ظروف م�ستجدة اإقليميًا 
و�سكلوا  والي�سارية-  -القومية  االأخرى  القوى  ا�ستلحقوا  امل�سلمون  االأخوان  ودوليًا: 
واالجتماعية  االقت�سادية  املجاالت  يف  الليربالية  اأمــام  امل�ست�سلم  املعار�سة  حزب 
وال�سيا�سية، واملتمركز على برنامج ثقافوي وت�سامني )مقاومة التطبيع، الت�سامن 

مع فل�سطني والعراق... اإلخ(.
و"حزب املعار�سة" هذا -بالرغم من اأنه يتكون من عدة اأحزاب واجتاهات- اأ�سبح 
يتجه اأكرث فاأكرث اإىل متثيل االأردنيني من اأ�سل فل�سطيني، وقد بلور خطابًا متالئمًا 
مع واقعه التمثيلي ذاك، ومار�س "ال�سيا�سة" على اأ�سا�س الناأي بنف�سه وبجماهريه 
)البريوقراطية،  التقليدية  االأردنية  القوى  بني  املحتدم  االجتماعي  ال�سراع  عن 
ال�ساعدة.  الليربالية  وبني  االأردين...(  الوطني  التيار  االأردين،  الي�سار  الع�سائر، 
ولهذا االجتاه )الع�سبوي على �سعيد التمثيل ال�سيا�سي، والت�ساحلي على ال�سعيد 
البالغة  املالية  التحويالت  يف  يكمن  مو�سوعي  اأ�سا�ٌس  االجتماعي(   - االقت�سادي 
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ملياَري دوالر �سنويًا، ويتلقاها، رئي�سيًا، االأردنيون من اأ�سل فل�سطيني، االأمر الذي 
مينحهم هام�سًا للمناورة االجتماعية، ولالنف�سال عن ال�سراع االجتماعي الداخلي. 
ولكن القوى الليربالية اجلديدة، ما اإن �سعرت باأنها حققت انت�سارات ملمو�سة على 
القوة التقليدية، حتى وجدت اأنه اآن االأوان لتوجيه �سربة حا�سمة حلزب املعار�سة 
االإ�سالموية - القوموية يف معقله الرئي�س يف النقابات املهنية )�سيف 2002(. والأن 
ذلك احلزب كان قد عزل نف�سه عن ال�سراع االجتماعي ال�سيا�سي الداخلي، فقد 

كان اأوهن من اأن يقاوم ال�سربة احلكومية التي "جاءت يف وقتها".
الرئي�سة  العنا�سر  نف�َسها:  التقليدية  االأردنيُة  القوى  ا�ستهلكت  االأثناء،  ويف   -2
فر�ستها  اأ�ساعت  الدولة،  لبريوقراطية  ال�سيا�سية  العنا�سر  اأي  القوى،  هذه  يف 
التاريخية لت�سكيل حزبها، وا�ستهلكت نف�سها يف االإدارة... وهي تظن اأنها خمّلدة يف 
نادي احلكم، بل وحّطمت بنف�سها قوَة حلفائها املو�سوعيني: الع�سائر والتيار الوطني 

االأردين، والي�سار االجتماعي، ثم خرجت من النادي ال تلوي على �سيء!

***
الروابدة  عبدالروؤوف  الرئي�سان:  الوطني  البريوقراطي  التيار  زعيما  يدرك  مل 
وعبدالهادي املجايل، اأنهما -بالرغم من خالفاتهما- قد اأ�سبحا، يف موقع �سيا�سي 
- اجتماعي واحد، واأنهما، بالتايل، كانا حمكوَمني بالتعاون من اأجل جمع �سفوف 
القوى االأردنية التقليدية - اجلديدة، يف حزب واحد. ولذلك، فقد تنابزا باالألقاب!

 ،1997 العام  الد�ستوري،  الوطني  احلــزب  الدولة؛  حزب  تاأ�سي�س  حماولة  اإن 
جمع  امل�ستحيل  من  كان  الأنــه  وذلــك  بالف�سل.  حمكومة  وكانت  اأوانها،  قبل  جــاءت 
الزعماء ال�سيا�سيني االآتني من بريوقراطية الدولة يف حزب واحد، طاملا اأن هوؤالء 
اأن  اأي،  بينهم، على احلقائب.  فيما  ويتناف�سون،  والوزراء،  الروؤ�ساء  نادي  ي�سّكلون 
القوى املحافظة اجلديدة كانت، العام 1997، ما تزال يف احلكم، ومل يكن يظهر، 
االئتالَف معًا..  املحافظني،  قويًا يفر�س على  ي�سّكلون اجتاهًا  الليرباليني  اأن  بعد، 
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وهكذا، وبالنظر اإىل اأن املعار�سة االإ�سالمية )وحلفاءها( تقع خارج لعبة احلكم، 
فقد كان اال�ستنتاج الطبيعي اأنه ال �سرورة حلزب الدولة طاملا اأن الدولة يف اأيدي 

املحافظني!
وكان ذلك وهمًا! و�سّيع هوؤالء على اأنف�سهم وعلى البلد، فر�سًا عدة الإعادة هيكلة 
االأخوان  وحزب  املحافظني،  حزب  هي:  اأحــزاب،  اأربعة  يف  االأردنية  الدميقراطية 

امل�سلمني، وحزب الليرباليني، باالإ�سافة -رمبا- اإىل جتمع قومي ي�ساري رابع.

***
احلكومية  البريوقراطية  من  ال�سيا�سيني  الزعماء  اأمــام  يعد  مل  حال،  كل  على 
و"احلر�س القدمي" والع�سائر والتيار الوطني االأردين، اأي فر�سة للح�سول على موقع 
�سيا�سي اإال بالو�سائل الدميقراطية. ولن يظفر اأي "حمافظ" -بعد االآن- برئا�سة 
ال�سخ�سية  كفاءته  اإظهار  اأو  نظرائه  مع  املناف�سة  طريق  عن  بالتعيني  احلكومة 
حكم  من  �سنوات  بعد  االآن،  وميكن  الليربالية.  ــروؤى  ال لتنفيذ  ا�ستعداده  حتى  اأو 
الليربالية اجلديدة، مالحظة اأن حجم التغيريات ال�سيا�سية - االجتماعية احلا�سلة 
وت�سارعها، والتغيريات االإقليمية املتوقعة، جتعل ميزان القوى الداخلي مّيااًل ب�سدة 

مل�سلحة الليرباليني.
اأنهم  من  فبالرغم  للغاية.  معقد  و�سع  يف  اأنف�سهم  يجدون  الليرباليني  اأن  غري 
فاإنهم  الربملان-  غيبة  -يف  والت�سريعي  واالقت�سادي  ال�سيا�سي  القرار  يحوزون 
يدركون اأنهم معزولون اجتماعيًا وثقافيًا... واأن املناف�سة الدميقراطية �سوف تعزلهم 
�سيا�سيًا. وهم، لذلك، يناق�سون اأنف�سهم، ومييلون اإىل الو�سائل غري الدميقراطية 
وهم  واملجتمع.  االقت�ساد  لربلة  يف  الدولة  قوة  وا�ستخدام  املوؤقتة،  القوانني  واإىل 

ينتطرون، بفارغ ال�سرب، جناح امل�سروع االأمريكي يف العراق.
بالتعيني.  ال�سيا�سية  املواقع  اإىل  العودة  ينتظرون  املحافظون  يزال  وباملقابل، ما 
�سيح�سدون  فاإنهم  هـــوؤالء،  انتظر  وكلما  الــقــول.  �سلف  كما  كبري،  وهــم  وهــذا 
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التهمي�س، وهو م�سري حتمي اإذا مل يتمكنوا من جمع �سفوفهم يف حزب يكون قادرًا 
الطاقات  وتنظيم  وخارجه،  احلكم  نادي  من  التقليدية  القوى  كل  ا�ستقطاب  على 
والفعاليات يف معار�سة د�ستورية منّظمة �ستمّثل تطورًا هائاًل يف النظام ال�سيا�سي 
اأنها �ستكون حار�سة الد�ستور، و"دينامو" العملية الدميقراطية،  االأردين من حيث 
االأ�سكال، ويف  العوملة متعددة  التقليدي يف مواجهة هجمة  وممثلة مل�سالح املجتمع 

طليعتها امل�سروع اال�ستعماري االأمريكي يف العراق.
ته" من الي�ساريني والقوميني، و�سيكون حزبًا رئي�سًا  اإن حزبًا كهذا �سياأخذ "ح�سّ

يف البلد واملنطقة.

2- الجتاه الليربايل
االجتاه الليربايل حديث العهد يف االأردن، ومل يكن له حزب �سيا�سي خا�س، غري 
مواقع  على  احل�سول  من  الت�سعينيات،  اأوا�سط  منذ  متّكنوا  عديدين  ليرباليني  اأن 
قيادية يف اأجهزة الدولة واالأحزاب والهيئات االجتماعية وال�سحافة. وي�سكل هوؤالء 
االآن، �سبكة قوية مرتابطة رمبا كانت هي "اللوبي" الذي ي�سنع القرار الوطني منذ 

ت�سكيل حكومة املهند�س علي اأبو الراغب يف حزيران 2000.
اقت�سادية  ليربالية  كونها  االأردنية  الليربالية  يحكم  الــذي  الرئي�س  التناق�س 
التناق�س  هذا  واأ�سا�س  و�سيا�سية.  فكرية  ليربالية  اأبدًا،  لي�ست  ولكنها  واجتماعية، 
يتعار�س مع م�سالح  واالجتماعي،  االقت�سادي  املجالني  الليربايل يف  الربنامج  اأن 
وتوّجهات االأغلبية الوطنية، بحيث اأن الليرباليني ي�سعرون، عن حق، اأن برناجمهم 

لن مي�سي اإال بالو�سائل الق�سرية.
االأحزاب  وخنق  النيابية  احلياة  تعطيل  وراء  الدافعة  القوَة  كانوا  فقد  ولذلك، 
 ،2001 خريف  منذ  وخ�سو�سًا   ،2000 العام  اأواخــر  منذ  وال�سحافة  والنقابات 
حيث اأعطتهم اأحداث 11 اأيلول، وما تالها من انقالب ال�سيا�سة االأمريكية نهائيًا، 
الداخل.  يف  نف�سه  بال�سيء  للقيام  الفر�سَة  والفكرية،  ال�سيا�سية  الليربالية  �سد 
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اأن و�سلت حدودها  اإىل  االأردن  ال�سلطوية يف   - الليربالية  االندفاعة  ا�ستمرت  وقد 
الق�سوى، واأ�سبح من ال�سروري، لتاليف انفجار �سعبي، اإجراء االنتخابات العامة، 
وت�سكيل حكومة جديدة برئا�سة �سخ�سية مقبولة اجتماعيًا )في�سل الفايز، ت�سرين 
اأ�سا�س  على  ولكن  وال�سيا�سية،  االجتماعية  القوى  مع  التفاهم  بهدف   )2003 ثاٍن 

اأولويات الربنامج الليربايل.
فماذا يريد الليرباليون؟!

اأوًل: اعتماد "اخل�سخ�سة" عقيدة ر�سمية للدولة االأردنية، وهذا ال يعني جمرد 
خ�سخ�سة القطاع العام القائم يف �سوء معايري فنية، بل االإلغاء التام لدور الدولة 
العملية  ملجمل  كاأ�سا�س  ال�سوق  حرية  مبداأ  واعتماد  االجتماعي،   - االقت�سادي 
مل�سالح  اأو  الوطنية  التنموية  لالحتياجات  اعتبار  دون  من  املحلية،  االقت�سادية 

املجتمع اأو م�ستوى معي�سة االأغلبية.
القوانني  هيكلة  اإعادة  اإىل  وي�سعون،  الليرباليون  �سعى  ال�سياق،  هذا  ويف  ثانياً: 

االأردنية واالإجراءات احلكومية وموؤ�س�سات الدولة خلدمة اخل�سخ�سة.
ثالثاً: االنفكاك من التقاليد املحلية التي تعرقل اللربلة االقت�سادية، ما يتطلب 
القوى  �سيطرة  وتفكيك  الن�سائية،  العمل  قــوة  وحترير  الع�سائرية  البنى  تفكيك 
االجتماعية  والهيئات  املهنية  النقابات  على  وال�سعبية،  البورجوازية  التقليدية، 

االأخرى، وحترير اأموالها.
تقدمي،  له طابع  االجتماعية  اللربلة  توجهات  من  بع�سًا  اأن  فيه،  �سك  ال  ومما 
حياتية  اأ�ساليب  بتطور  وال�سماح  التعليم  وحتديث  املــراأة  جمــاالت  يف  وخ�سو�سًا 
والثقافة  التقاليد  وجممل  الليربالية  بني  العامة  اخل�سومة  اأن  اإال  اإلخ،  مدينية... 
الوطنية )وال�سعي اإىل تفكيك االأخرية بو�سائل اإدارية وق�سرية( ت�سري، �سراحًة، اإىل 

امل�سمون غري املحلي لليربالية االأردنية.

***
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هل يحتاج االأردن اإىل قيام حزب ليربايل؟!
م�سالح  �سبكة  اإطار  يف  ال  �سيا�سي،  اإطار  يف  نف�سه  احلزب  يقدم  اأن  على  نعم! 

ونفوذ، وهو ما يتطلب تو�سيَح واإعالن اأ�س�س منهجية ليربالية كالتايل:
الليربالية  وبــني  االجتماعية  االقت�سادية  الليربالية  بني  الف�سل  عــدم  اأوًل: 
دفاعًا  املقاتلة  القوة  يكون  اأن  له  ينبغي  الليربايل  فاحلزب  والفكرية.  ال�سيا�سية 
عن احلريات واالأ�ساليب الدميقراطية يف اتخاذ القرار الوطني، بل ينبغي للحزب 

الليربايل اأن يكون االأكرث ح�سا�سية يف نقد االأ�ساليب الق�سرية واالإدارية.
ال�سوق،  تطوير حرية  اإىل  ي�سعى  اأن  الليربايل  كان من حق احلزب  واإذا  ثانياً: 
فاملطلوب منه اأاّل يتناق�س مع نف�سه، ويحّول حرية ال�سوق اإىل عقيدة ر�سمية للدولة، 

فهذه توليتارية ولي�ست ليربالية!
ثالثاً: ال ت�ستطيع الليربالية اأن تتجذر يف بالدنا، من دون االرتباط مع االحتياجات 
الوطنية والثقافة الوطنية. وهذا االرتباط لي�س له طابع واحد، فرمبا كان ارتباطًا 
هذه  مع  القطيعة  واأمــا  داخلها.  من  الوطنية  التقاليد  تطوير  اإىل  �ساعيًا  نقديًا، 
التقاليد، بل وال�سعي اإىل تفكيكها ق�سريًا، ف�سيوؤدي يف النهاية اإىل ت�سّلبها وتخّلفها 

حتت �سغوط الدفاع �سد االإلغاء.
ليربايل  الجتــاه  علني  حــزب  بقيام  التفكري  تلقائي،  نحو  وعلى  يفر�س،  وهــذا 
والفكرية  واالجتماعية  وال�سيا�سية  االقت�سادية  احلرية  عن  يدافع  متما�سك  وطني 
معًا، يف اإطار منهجية وا�سحة متجذرة -ولو نقديًا- يف التقاليد الوطنية، فهل هذا 

ممكن؟!
اإنه �سوؤال م�سروع طاملا كانت هناك يف الواقع ليرباليٌة انتقائية متيل اإىل الو�سائل 

الق�سرية. وهنا ميكن مالحظة ما يلي:
1- اإن حترير قوة العمل، مبا يف ذلك الن�سائية، من القيود االجتماعية والثقافية 
التقليدية، لن يكون ذا جدوى اقت�سادية واجتماعية وطنية اإال يف اإطار م�سروع تنموي 
وطني. وبغري ذلك، فلن يعدو االأمر عن كونه اإن�ساًء لقوة عمل احتياطية ورخي�سة 
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وغري حممية قانونيًا اأو اجتماعيًا مل�سلحة رجال االأعمال.

2- اإن اإق�ساء الدولة عن العملية االقت�سادية ي�سّكل، يف النهاية، تفكيكًا نهائيًا 
حللقة التنمية الوطنية، بل وللدورة االقت�سادية املحلية نف�سها. فبغياب الدولة هنا 

يغيب الو�سيط بني الراأ�سمال واملجتمع. وهو ما يعني:
تتطلب  اأ�سا�سية  تنموية  مب�ساريع  للقيام  الكايف  الراأ�سمال  ح�سد  ا�ستحالة  اأ- 

ا�ستثمارات �سخمة ولها مردود اآجل.
اإىل  و�سواًل  املحلية  ال�سوق  اإ�سعاف  وتاليًا  املحلية،  ال�سرائية  القوة  اإ�سعاف  ب- 
الركود الهيكلي. فاإعادة توزيع الرثوة بو�ساطة الدولة هي التي جتدد وت�ساعف القوة 

ال�سرائية والطلب االإجمايل.
املديونية  من  للخال�س  اأفقًا  يقرتح  ال  االقت�سادي  الليربايل  الربنامج  اإن   -3
واحلاجة امل�ستمرة املتفاقمة اإىل االقرتا�س، وبالتايل فهو ال يقرتح حترير االقت�ساد 
الوطني من هيمنة املوؤ�س�سات املالية الدولية بو�سفاتها املعادية للتنمية الوطنية )من 

حيث اأنها تركز على اأولوية مقت�سيات ال�سداد(.
الوطنية  االجتماعية  القوى  كل  حت�سيد  اإىل  يحتاج  وطني  م�سروع  اأي  اإن   -4
وم�ساهماتها الفاعلة تعوي�سًا عن �سعف الراأ�سمال. وهذا التح�سيد ال ميكن اإجنازه 

بو�سائل ق�سرية، ولكن باالإقناع وباالأ�ساليب الدميقراطية.

***
مع  تتواءم  لكي  جوهرية،  تعديالت  اإىل  حتتاج  االقت�سادية  الليربالية  خطة  اإن 
�سبكة  مع  ت�سطدم  �سوف  التعديالت  هذه  ولكن  الوطنية.  واالحتياجات  امل�سالح 
لون، واحلالة هذه، الت�سامن يف �سبكة  م�سالح واحتياجات الليرباليني الذين يف�سّ
ت�سعيد  فيجب  ذلك-  ب�سبب  -بل  ذلك  ومع  ال�سيا�سي.  احلزب  عن  بدياًل  نفوذ، 
اجتماعي   - �سيا�سي  برنامج  وبلورة  علنًا،  بالتحّزب  االأردنيني  الليرباليني  مطالبة 

وا�سح.
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3- احلركة الي�صارية
يتوزع الي�سار االأردين، اليوم، على اأربع منظمات �سغرية، هي:

1- حزب الي�سار الدميقراطي.
2- احلزب ال�سيوعي االأردين.

3- حزب ال�سغيلة ال�سيوعي االأردين.
4- احلزب التقدمي االأردين.

واالأول ملتحق بالليربالية، والثاين ملتحق باالأخوان امل�سلمني، والثالث والرابع ال 
ُيعَرف عنهما اأية فعالية.

واإىل هذه املنظمات، هناك عدد كبري جدًا من ال�سخ�سيات الي�سارية امل�ستقلة من 
املثقفني واملهنيني وال�سخ�سيات االجتماعية، عداك عن اجلمهور التقليدي للي�سار. 
وباملح�سلة فاإن القوى املفّتتة للي�سار االأردين معًا، تزيد، بثالثني �سعفًا على االأقل، 

عن احلجم ال�سيا�سي القائم لهذا الي�سار.
فامل�سكلة  الو�سع.  هذا  عن  امل�سوؤول  هو  لي�س  ذاته،  بحد  التنظيمي،  التفتت  اإن 
اأيًا من املنظمات القائمة ال تتبنى �سيا�سة ي�سارية م�ستقلة وفّعالة من  اأن  تكمن يف 
حيث تطابقها مع برنامج يعرّب عن روؤى وم�سالح الفئات ال�سعبية املر�ّسحة الأن تكون 

القاعدة االجتماعية للي�سار.
اأن  القائمة،  الي�سارية  املنظمات  من  اأيٍّ  على  متعذرًا  كان  رمبا  حال،  كل  وعلى 
تقطع مع ارتباطاتها واأمناط تفكريها الراهنة، بحيث ت�ستطيع القيام بدور تاريخي 
تاأطري  اأجل  من  اإجنازها  املطلوب  والتنظيمية  الفكرية  املهمات  ال�ستيعاب  خا�س 
الفعاليات الي�سارية واجلمهور الي�ساري يف حزب كبري، اأ�سبح وجوده االآن �سرورة 

وطنية، الأربعة اأ�سباب، هي:
1- احلاجة اإىل وجود قوة دميقراطية متما�سكة وموؤثرة، تعّمق وت�سون احلريات 
املنّظم  الدفاَع  فّعالة،  ب�سورة  وت�سمن،  والد�ستور،  الد�ستورية  واحلقوق  االأ�سا�سية 
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عن تاأ�سيل الدميقراطية وحقوق املواطن واالإن�سان يف البالد، وهي التي تخلو من 
وجود اأي حزب دميقراطي اأ�سيل ومتما�سك حتى النهاية، وقد الحظنا اأن املعار�سة 
القوموية - االإ�سالموية، قد ف�سلت، يف اأن تركز جهودًا كافية، اأو حتى اهتمامًا كافيًا، 

للت�سدي للرتاجع املوؤ�سف يف االأداء الدميقراطي االأردين.
هيكلة  اإعــادة  يف  املتعجلة  الليربالية  قوة  تــوازن  �سيا�سية  قوة  اإىل  احلاجة   -2
الدولة  دور  واإلغاء  املحليني،  ووكالئه  االأجنبي  الراأ�سمال  مل�سلحة  واملجتمع  الدولة 

االقت�سادي - االجتماعي، واتباع اخل�سخ�سة كعقيدة ر�سمية للدولة.
اإن الليربالية االقت�سادية العقائدية ال تقود، فقط، اإىل اإفقار وتهمي�س االأغلبية، 
ولكنها تقود اأي�سًا اإىل الركود، ومتنع التنمية غري املمكنة من دون و�ساطة الدولة. 
هنا، ال ميكن ت�سّور دور الي�سار، فقط، كحزب يدافع عن م�سالح الكادحني، بل، 
اأي�سًا، عن الفئات الو�سطى، وعن م�سالح الدولة الوطنية، مبا يف ذلك التحرر من 
قيود املديونية، وتوفري االإطار االجتماعي وال�سيا�سي والقانوين للتنمية امل�ستدامة، 

يف مقابل تقلي�س الكمربادورية، ومن ثم واأدها.
3- احلاجة اإىل قوة �سيا�سية - ثقافية توازن قوة ال�سلفية ال�سيا�سية والثقافية التي 
متنع ق�سمًا كبريًا من اجلماهري ال�سعبية عن القيام بدورها يف الن�سال الدميقراطي 
يف  وتن�سر  االجتماعي،  وعيها  جتــّذر  وبني  بينها  َتـُحول  اأنها  حيث  من  والتنموي، 

�سفوفها اأمناطًا من التفكري ال�سيا�سي غري العقالين وغري االإنتاجي.
مينح  وطني  اإطــار  يف  ال�سابقة  ال�سرورات  تبلور  �سيا�سية  قوة  اإىل  احلاجة   -4

لوحدة ال�سعب - الدولة، الهويَة اجلماعية.
اإطارًا فكريًا وروؤية،  اأواًل، الأنها تتطلب  والي�سار هو املوؤهل للقيام بهذه املهمات؛ 
لي�سا موجودين اإال عند الي�سار وحده؛ وثانيًا، الأن القاعدة االجتماعية الوطنية من 
جماهري الريف لي�س لها اأفق الإنقاذ نف�سها من التهمي�س �سوى الربنامج الي�ساري. 
والثقافة التقليدية لهذه اجلماهري -مبا تنطوي عليه من قيم امل�ساواتية والت�سامن 
بالروح  وم�سَبع  عقائدي  غري  اجتماعي  ي�سار  يف  جتد  �سوف  الع�سائري-  والتعاون 
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الوطنية والقيم الثقافية املحلية، احلزَب الذي تريد. 

4- احلركة الإ�صلمية 
الفكري  ا�ستقالله  با�ستعادة  مرتبطة  االأردين  الي�سار  بناء  اإعــادة  كانت  اإذا 
وال�سيا�سي ووحدته التنظيمية، وت�سّديه الأدوار يتطّلبها التقدم االأردين، فاإن اإعادة 
بناء احلركة االإ�سالمية االأردنية، تبداأ من تو�سيح اأدوارها القائمة فعاًل، وقدرتها 

على تطوير برنامج فكري - �سيا�سي جديد غري ملتب�س.
وبالرغم من اجتاه ق�سم من االإ�سالميني االأردنيني اإىل الليربالية )حزب الو�سط 
االإ�سالمي(، وظهور خاليا اأ�سولية متطرفة هنا وهناك على هام�س التيار االإ�سالمي، 
فاإن املنظمة االأراأ�س يف هذا التيار ما تزال هي منظمة "االأخوان امل�سلمني" - حزب 
"االأخوان" -بالرغم من تناق�ساتهم الداخلية-  جبهة العمل االإ�سالمي. وما يزال 
م�ساره  حتديد  على  قادرين  يزالون  ومــا  بعامة،  االإ�سالمي  التيار  على  مهيمنني 

اال�سرتاتيجي.
اأ�سا�سية،  اأدوار  ثالثة  "االأخوان" يلعبون  فاإن  االأردنية،  الدولة  نظر  وجهة  ومن 

هي:
ال  وف�سائل  ومنظمات  اجتاهات  اإىل  االنفراط  من  االإ�سالمي  التيار  منع  اأوًل: 
ميكن �سبطها، ما يوؤدي اإىل فو�سى �سوف تظهر فيها قيادات وخاليا متطرفة تخ�سع 

بدورها اإىل تاأثري منظمات واأجهزة دولية -كما هو احلال يف م�سر واجلزائر-.
�سيا�سي  طابع  له  واحــد  مركزي  اجتــاه  يف  االأردين  االإ�سالمي  التيار  �سبط  اإن 
�سلمي، وحتت قيادة موحدة، هو دور وطني ا�سرتاتيجي ينه�س به "االأخوان"، ويناأي 
معظم  يف  االإ�سالمي  التيار  ي�سهده  الذي  الكبري  اال�سطراب  موؤثرات  عن  بــاالأردن 

البلدان العربية واالإ�سالمية.
وميكن، هنا، مالحظة اأن الر�سميني االأردنيني يخطئون خطاأً فادحًا يف الت�سييق 
ال�سيا�سي على احلركة االإ�سالمية، اأو العبث بوحدتها ال�سيا�سية والتنظيمية. بينما 
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يتطلب االأمر -على العك�س- م�ساعدة "االأخوان" يف حت�سني مواقعهم داخل التيار 

االإ�سالمي.
ثانياً: منع �سيوع االأفكار املتطرفة التكفريية. ويرتبط هذا الدور بالدور ال�سابق، 
اأنه منف�سل اأي�سًا. وهو ي�سري باجتاهني: )اأ( مقاومة التطرف الفكري الديني  اإال 

على م�ستوى املجتمع. )ب( وعلى م�ستوى التنظيم االأخواين نف�سه.
واالأغلب اأن "االأخوان" -بالرغم من قيامهم بهذا الدور اإىل حد كبري- ال يبذلون 

جهودًا فكرية كافية ومثابرة يف هذا املجال.
�سريحة،  دميقراطية  اإ�سالمية  فكرية  منهجية  وبلورة  تو�سيح  اإىل  احلاجة  اإن 
مبعنى االإميان -ولي�س جمرد االتفاق- على اإن احلزب االإ�سالمي هو حزب د�ستوري 
اال�ستقرار  اأجــل  من  ملّحة  حاجة  اليوم،  هــي،  التبا�س،  اأي  دون  من  دميقراطي 
ال�سيا�سي يف البالد، كما من اأجل متكني االإ�سالميني من لعب دور القوة ال�سيا�سية 

التي ت�ستوعب االأ�سولية، وتدفع بطاقاتها نحو البناء يف اإطار الدولة الوطنية.
التمثيل  هو  يظل  االأردنيون  االإ�سالميون  يلعبها  التي  االأدوار  اأهم  اأن  اإال  ثالثاً: 
الفئات  هذه  مينحون  االإ�سالميني  اإن  فل�سطيني.  اأ�سل  من  لالأردنيني  ال�سيا�سي 
ال�سعبية هوية فكرية �سيا�سية، وهذا دور حموري يلعبه االإ�سالميون يف توفري اآليات 
�سّغالة الإدامة الوحدة الوطنية يف البالد. واإنه ملما ي�ستدعي التوقف عنده اأن االأخوان 
امل�سلمني -بالرغم من االنق�سامات الداخلية غري املعلنة- ما تزال �سفوفهم جتمع 
االأردنيني من �ستى املنابت واالأ�سول، وهو ما مل يعد قائمًا بالن�سبة لالأحزاب االخرى. 

فهم -اأي "االأخوان"- ي�سّكلون، بالتايل، املنظمَة االأقوى للوحدة الوطنية االأردنية.
غري اأن ما يعيب هذا الدور: )1( اإنه اأتاح نوعًا من الهيمنة الفكرية وال�سيا�سية -
ورمبا التنظيمية- حلركة "حما�س" داخل االأخوان امل�سلمني االأردنيني. وهي هيمنة 
االأردنية. )2(  الدولة  اأطر  "االأخوان" يف  وتعرقل، فعالية  عرقلت، منذ ح�سولها، 
اإن هذا الدور مياَر�س من دون تو�سيح، بل وكاأنه �سّر... بالرغم من اأنه �سّر مك�سوف. 
�سيا�سي  برنامج  اإىل  هذا  املحوري  دورهم  بتحويل  االإ�سالميون  يقوم  اأن  واملطلوب 
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فعالية  اأكرث  دورهــم  يكون  �سوف  وهنا،  االجتماعية.  قواعدهم  م�سالح  عن  يعرّب 
واأكرث اإيجابية، وخ�سو�سًا يف حترير ق�سم كبري من اجلماهري االأردنية من عزلتها 
ال�سيا�سية، ودجمها يف احلياة ال�سيا�سية واالجتماعية للدولة. وبرنامج وا�سح كهذا 
�سوف يخدم "االأخوان" كقوة �سيا�سية، اأكرث مئة مرة لدى جماهريهم، من جمرد 
الرتكيز على ت�سوير اأنف�سهم وكاأنهم فرع اأردين لـ"حما�س" )واإذا كانت العالقات مع 
كل اأطراف القوى الفل�سطينية -وخ�سو�سًا "حما�س" �سرورية، فاإن تلك العالقات 

ينبغي اأن تتم على �سعيد وطني، ولي�س -حتمًا- على �سعيد "اأخواين" ح�سريًا(.

***
وامل�سكلة االأ�سا�سية، بالن�سبة للحركة االإ�سالمية االأردنية، تظل، عندي، كامنة يف 
ذلك التناق�س بني جماهريها من الكادحني والفقراء، وبني برناجمها االجتماعي 
امللتب�س غري املتناق�س -من حيث اجلوهر- مع اأيديولوجية اخل�سخ�سة. وال يزال 
االأمل يف اأن يتو�سل مفكرون اإ�سالميون اأردنيون اإىل ابتداع ت�سّور اإ�سالمي تنموي 

يقوم على اأولوية و�سرعية القطاع العام والدور االقت�سادي - االجتماعي للدولة.

***
اإن االقرتاح املطروح، الإعادة بناء احلركة االإ�سالمية االأردنية يف حزب دميقراطي 

د�ستوري، يقوم على:
1- تعزيز اأدوار االإ�سالميني احلالية يف �سبط التيار االإ�سالمي -فكريًا وتنظيميًا- 

ومنعه من انفراط خطر جدًا. وكذلك يف تعزيز الوحدة الوطنية.
اإ�سالمية  منهجية  تاأ�سي�س  جلهة  وبراجميًا،  فكريًا  االأدوار  هــذه  تو�سيح   -2
دميقراطية، اأو جلهة تو�سيح وبلورة مطالب جماهري "االأخوان". وهو ما ي�ستدعي 

الكّف عن "اللغة املزدوجة" اأو ال�سكوت عن التطّرف اأو االنعزال.
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3- اال�ستقالل الفكري وال�سيا�سي والتنظيمي عن حركة "حما�س".

4- فّك االلتبا�س احلا�سل مع اأيديولوجية اخل�سخ�سة، وتطوير منهجية اإ�سالمية 
يف التنمية الوطنية والعدالة االجتماعية.

5- التيار القومي  
بالرغم من اأنها ت�سري اإىل انتماء غري معني اإىل ف�ساء "االأمة االإ�سالمية"، فاإن 
هوية احلزب االإ�سالمي ميكن تكييفها بحيث تكون هوية وطنية، اأي مرتبطة مئة باملئة، 
بامل�سروع الوطني، وملتزمة، مبدئيًا و�سيا�سيًا، بحدود الدولة الوطنية. فاالأطروحة 
االإ�سالمية ت�ستطيع اأن تربر نف�سها -وطنيًا- باقرتاحات ثقافية واجتماعية، وكذلك 
ب�سورة  ينطبق،  نف�سه  واالأمــر  اخلارجية.  بال�سيا�سة  تت�سل  باقرتاحات  بالطبع، 
اأكرث ان�سجامًا، على احلزبني الي�ساري والليربايل، بالرغم من التناق�س اجلوهري 

بينهما. اإال اأن هوية احلزب القومي ال ميكن ت�سويغها يف اإطار الدولة الوطنية.
كل  اإن  اإذ  الوطنية؛  الدولة  مع  التناق�س  من  اأ�ساًل،  تبداأ،  القومية  االأطروحة 
قيمة هذه االأطروحة تكمن يف الدعوة اإىل جتاوز الدولة الوطنية، يف دولة الوحدة 
ي�سارية،  اأطروحته  كانت  اإذا  القومي:  للحزب  معنى  فال  ذلــك؟!  و�سوى  القومية. 
فلها احلزب الي�ساري... واإذا كانت اأطروحته ليربالية، فلها الليرباليون! واإذا ُوجد 
االأ�سل، فلماذا التقليد؟! اأعني اأن اأي م�سمون ثقايف اأو اجتماعي اأو اقت�سادي يتم 
يف  متجذر  اأو  اأ�سيل  هو  مما  عليها  اإ�سافة  جمرد  هو  القومية،  لالأطروحة  منحه 
اأطروحات اأحزاب اأخرى. وهكذا يعَلق احلزب القومي يف التبا�س دائم مع مفهوم 
�سورية  يف  احلاكمني  البعثيني  مَنع  التبا�س  وهو  الوطنية.  والدولة  الوطني  امل�سروع 
اآليات  واأ�سهم يف عرقلة تطوير  والعراق، من تطوير �سرعية وطنية حملية للحكم، 
التزامه  من  احلاكم" �سرعيته  "احلزب  ي�ستمد  فحني  دميقراطية...   - د�ستورية 
يحكمها  التي  الوطنية  الدولة  وقرار  اإمكانات  يتعدى  اأو  "عالق"  وحدوي  مب�سروع 
القوميون... تعلق �سرعية احلكم يف الهواء، اأو على االأقل تظل ناق�سة اأو م�سروخة.
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يف  نا�سريًا  ثم  بعثيًا،  ثم  ها�سميًا،  اأواًل،  االأردن،  يف  العربي  القومي  التيار  ن�ساأ 
فرتة املد يف خم�سينيات القرن املا�سي يف �سياٍق هو �سياق اال�سرتاتيجية التدّخلية 
على نطاق عربي حتت راية قومية. ومل يناف�س اال�سرتاتيجيَة "النا�سرية" املتج�سدة 
ن�سوءًا  -االأقـــدم  البعثيني  �سوى  العرب"،  القوميني  "حركة  هو  م�سرقي  بتنظيم 
ال�سوري  للمركزين  التناف�سية  التطلعات  عن  ما-  -مبعنى  عرّبوا  والذين  وحركة- 

والعراقي، اإزاء املركز امل�سري.
اجلماهري  اجتهت  "ال�سوراقي"،  اخل�سيبي  انتمائه  اإىل  املــّيــال  االأردن،  ويف 
القومية اإىل "البعث"، وقد انق�سم "البعث" اإىل جناحني؛ �سوري، واآخر عراقي... 
احلزبني  من  كلٍّ  يف  الداخلية  ال�سراعات  خلفتها  اأ�سغر  اأجنحة  اإىل  باالإ�سافة 
كل  من  ح�سدنا  وقد  امل�ستقلني".  "البعثيني  ظاهرة  ن�سوء  عن  عــداك  الكبريين، 
ذلك، وجودًا عالقًا للبعثيني من دون اأي فعالية �سيا�سية اأو فكرية، �سوى الدفاع عن 
النظامني البعثيني يف �سورية والعراق. ولكن طاملا اأن هذين النظامني ظال يحتفظان 
اللهم  البعثيني،  اأطروحة متيز  يعد ثمة  فاإنه مل  اآخرين يدافعون عنهما،  باأ�سدقاء 
والتو�سع  االأمريكية  ال�سيا�سات  جمابهة  يف  العامة  الوطنية  املواقف  عن  الدفاع  اإال 
االإ�سرائيلي. وهي مواقف ال متيز حزبًا. ويلتحق البعثيون، اليوم، باالأخوان امل�سلمني، 
وحتت قيادتهم... ويعززون �سرعيتهم كـ"قيادة" للمعار�سة االأردنية، بينما اأ�سبحت 
ق�سية العلمانية، بالن�سبة للبعثيني، من املا�سي، وال �سيما بالن�سبة للجناح العراقي 

املتاأ�سلم.
كان االقرتاح املطروح على البعثيني االأردنيني، يف اأعقاب �سقوط النظام العراقي 
واملنظمات  االجتاهات  كل  مب�ساركة  احلــزب،  تكوين  اإعــادة  هو   ،2003/4/9 يف 
وال�سخ�سيات البعثية، والقيام مبراجعة �ساملة لتجربة املا�سي، والتاأكيد على هوية 

البعث العلمانية والتقدمية، يف اإطار حزب دميقراطي، بنيًة والتزامًا. 
واأما بالن�سبة للجناح الثاين للقوميني يف االأردن )حركة القوميني العرب( فكان 
قد حتول، بعد العام 1967، اإىل عدة منظمات فل�سطينية اأبرزها منظمتا "ال�سعبية" 
"حزب  هما:  اأردنيني  حزبني  اإىل  االأردن،  يف  حتولتا،  وهاتان  و"الدميقراطية". 



197

التيارات السياسية األردنية والقوة الثالثة الغائبة

 
يزاالن  ما  وهما  الدميقراطي".  ال�سعب  و"حزب  الدميقراطي"  ال�سعبية  الوحدة 
على ارتباط �سيا�سي وتنظيمي بـ "ال�سعبية" و"الدميقراطية" اللتني تراجع دورهما 

الفل�سطيني اإىل الهام�س، وانعك�س ذلك، تاليًا، على مكانة حزبيهما يف االأردن.
ممن  فل�سطيني  اأ�سل  من  اأردنيني  ا�ستقطاب  على  احلزبان  هــذان  عا�س  لقد 
اأولئك  من  �سرائح  يزاالن ميثالن  وما  وكانا  "ال�سعبية" و"الدميقراطية".  يوؤيدون 
ميزان  عن  تعبري  ويف  االإ�سالميني.  حل�ساب  با�ستمرار  يتناق�سون  فتئوا  ما  الذين 
القوى امل�ستجد منذ الت�سعينيات، التحق احلزبان، بدورهما، بجبهة اأحزاب املعار�سة 

حتت قيادة االأخوان امل�سلمني.
واالأطروحة الوحيدة التي متيز هذين احلزبني هي االأطروحة التي تقرتح احلفاظ 
على الهوية الفل�سطينية لالأردنيني من اأ�سل فل�سطيني، ويف الوقت نف�سه، الدفاع عن 

حقوقهم ب�سفتهم مواطنني اأردنيني. 
لهم يف اخلم�سينيات  كان  الذين  االجتماعيني  ال�سوريني  القوميني  فاإن  واأخريًا، 
وال�ستينيات، وجوٌد �سبه ر�سمي بالتحالف مع امل�ساريع الها�سمية.. مل يعد وجودهم، 

االآن، يتعدى ب�سع �سخ�سيات.
منذ  ر�سمية  و�سيا�سة  كاأيديولوجية  انتهت  قد  الها�سمية  العروبة  كانت  واإذا 

ال�سبعينيات، فاإنها اأ�سبحت، منذ رحيل امللك ح�سني، ذكرى من املا�سي.
وباخلال�سة، فاإن التيار القومي يف االأردن هو يف حالة اأفول تاريخي. ورمبا يكون 
من ال�سعب بناوؤه جمددًا. وهذا ال يعني اأن التوجهات وامل�ساعر العروبّية هي يف حالة 
تراجع لدى االأردنيني. بل اإن العك�س هو ال�سحيح. �سوى اأن تلك التوجهات وامل�ساعر، 

ما تزال تنتظر ت�سورًا ملمو�سًا لدور االأردن العربي.





الف�سل الثالث

بحثا عن "اخلط الثالث" بني الليربالية وال�سلفية

انفراط ائتالف املعارضة
العامة  )االنتخابات  االأردن  يف  جّدي  �سبه  داخلي  �سيا�سي  ا�ستحقاق  اأول  لدى 
فلم  امل�سلمني.  االأخوان  بقيادة  االأردنية  املعار�سة  اأحزاب  ائتالف  انفرط   ،)2003
يعد هوؤالء يرون يف "قانون ال�سوت الواحد" �سببًا كافيًا ملقاطعة االنتخابات العامة، 
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القوميني  حلفائهم  مع  التن�سيق  دون  من  وحيدين،  خو�سها  منفردين،  وقــرروا، 
 - "وطني  جديد،  ائتالف  تكوين  اإىل  "اليتامى"  هــوؤالء  بــادر  وقــد  والي�ساريني. 
دميقراطي"، كمظلة خلو�س االنتخابات العامة. ومل ي�سمل هذا االئتالُف، "حزَب 
ال�سعب الدميقراطي" الذي قرر هو االآخر، العمَل منفردًا مع امل�ستقلني، وا�ستثنى 

االأردين. اجلديد" للونهما  الفجر  الد�ستورية" و"حزب  "اجلبهة 
بني  للتن�سيق  العليا  "الهيئة  الذين خلقوا  امل�سلمني هم  االأخوان  اإن  القول  ميكن 
لهم  منربًا  لتكون  ال�سا�سي  الثقل  ومنحوها  الت�سعينيات،  املعار�سة" مطلع  اأحزاب 
)باالإ�سافة اإىل النقابات وامل�ساجد والهيئات الطالبية..( بدياًل عن املنرب الربملاين. 
الي�سارية والقومية قد قدمت لالأخوان كل ما لديها من  اأن االأحزاب  ويف احلقيقة 
االإ�سالمي.  اللوَن  االأردنية،  للمعار�سة  اأعطت  "التن�سيق" التي  �سدقية خالل فرتة 
لقد حمل القوميون والي�ساريون، االإ�سالميني على ظهورهم املعنوية. ولكن "االأخوان" 

اأكرث ذكاء من اأن يحملوا اأولئك على ظهورهم اجلماهريية اإىل الربملان.
واإمنا حزب  لي�سوا حزبًا عقائديًا - مبدئيًا،  اأنهم  "االأخوان" بذلك،  اأثبت  لقد 
�سيا�سي براغماتي. وهو ي�ستخدم احللفاء، انتقائيًا، وح�سب احلاجة، ومرحليًا. وال 
ي�سمح للحلفاء االأ�سعف با�ستخدامه، بينما هو م�ستعد لتقدمي اخلدمات ال�سيا�سية 
 - البورجوازي  باملفهوم  "ال�سيا�سة"  هي  وهــذه  مكا�سب.  مقابل  االأقــوى  للحلفاء 

الرباغماتي: ال يوجد حلفاء دائمون.. بل م�سالح دائمة.
حتديده  يتم  النيابية،  املقاعد  من  عددًا  لهم  تكفل  ت�سويت،  ولـ"االأخوان" قوة 
ولكنها  "�سفقة"،  بالطبع،  لي�ست،  التنفيذية. وهذه  ال�سلطة  بالت�ساور مع  –عادًة- 
حم�سلة تفاهم مو�سوعي باالأ�سا�س، فاحلجم النيابي لالأخوان ينبغي اأن يكون على 
احلافة: اأقل من اأن يحكموا ويتحملوا امل�سوؤولية، واأكرث من اأن يتم جتاهلهم اأو جتاوز 

م�ساحلهم.
اأعلنها  وقد  اأي�سًا.  "اأخوانية"  هي  بل  فقط،  "حكومية"  لي�ست  ال�سيغة  وهذه 
املراقب العام لالأخوان امل�سلمني ال�سيخ عبد املجيد الذنيبات، �سراحًة؛ اإن "االأخوان" 
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ال يريدون "املغالبة" يف االنتخابات النيابية! وهذا لي�س من قبيل التعفف بقدر ما 
هو ناأٌي بالنف�س عن جمابهة حتديات امل�سوؤولية التنفيذية ال�سخمة لبلد يعي�س اأزمة 

اقت�سادية متجددة بني احتاللني.
قرر  وقــد  العامة،  االنتخابات  يف  �سيا�سي  حــزب  ي�سارك  اأن  معنى  ما  ولكن، 
م�سبقًا عدم "املغالبة"، واالكتفاء باحلجم النيابي الذي يعفيه من م�سوؤولية تنفيذ 

برناجمه؟!
اأغلبية  على  للح�سول  العامة،  االنتخابات  يف  االأحـــزاب  ت�سارك  فباالأ�سا�س، 
برملانية تتيح لها تنفيذ براجمها. وعلى هذا بالذات تطلب االأحزاب ثقة املواطنني 
بينما  لكي نطبقه!"،  الربنامج  لهذا  وفقًا  الربملانية  االأغلبية  "امنحونا  واأ�سواتهم: 
تطلب االأحزاب ال�سغرية غري القادرة على تر�سيحات ناجحة لالأغلبية، ثقَة ق�سم من 
املواطنني للقيام بالتعبري عن اآراء هذا الق�سم يف الندوة الربملانية. ولكن حني ميتنع 
حزب قادر على نيل االأغلبية، عن "املغالبة" من اأجل نيلها، فهو يقول للمواطنني: 

تنفيذه!". عن  م�سبقًا  اأمتنع  الذي  الربنامج  هذا  اأ�سا�س  على  ثقتكم  "امنحوين 

***
التنفيذ..  م�ستحيل  باأنه  ويوؤمنون  يدركون  ما  �سيا�سي  برنامج  اأ�سحاب  كان  اإذا 
فهذا الربنامج، اإذن، بال م�سمون �سيا�سي! واإذا كان حزٌب �سيا�سي قادرًا على نيل 
االأغلبية، ويتنازل عنها.. فمن امل�سروع عندها م�ساءلته عن الثمن! واإذا كان ق�سد 
اإال  الربملان..  مكانه  لي�س  فهذا  احلكم،  ولي�س  واالإر�ساد..  الن�سح  "االأخوان" هو 
"املغالبة"!.. واإذا كان الق�سد، ت�سعيد نواب خدمات،  بالن�سبة حلزب ال ي�ستطيع 
فمر�سحو الع�سائر "املتحررون" من الربامج ال�سيا�سية اأقدر على القيام بهذا الدور!! 
ال�سعبية،  "الربنامج" ذي  ا�ستخدام  هي  االأخــري،  التحليل  يف  الق�سة،  كانت  واإذا 

للح�سول على مكا�سب حزبية.. فهذه جديرة باأن ترتك "من دون تعليق".
وللعلم، فاإنه من املفيد تاأييد ح�سول "االأخوان" على اأغلبية برملانية، واأن يتمّكنوا 
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اأ�سا�س  على  اخلارجية،  وعالقاته  البلد،  واإدارة  حكومة،  ت�سكيل  من  اأ�سا�سها  على 
اأن  اأجل  من  ولكن  الربنامج،  هذا  تاأييد  من  انطالقًا  لي�س  "االأخواين"،  الربنامج 

تت�سح �سورة هذا احلزب الدنيوية.

***
لو كانت ال�سيا�سة �ساأنًا جّديًا يف االأردن، لكان �سلوك "االأخوان" كالتايل:

- املحافظة على ائتالف اأحزاب املعار�سة.
- اإ�سدار اإعالن عن هذا االئتالف، ي�سرح للمواطنني ملاذا تراجعت املعار�سة عن 

قرارها ال�سابق مبقاطعة االنتخابات العامة.
- تقدمي قائمة ائتالفية للمعار�سة بهدف احل�سول على اأغلبية برملانية، وت�سكيل 

احلكومة، وتنفيذ برنامج االئتالف.
و�سوى ذلك، يجعل "اللعبة" �سغرية جدًا.

كي يكتشف التيارُ الوطني الدميقراطي، ذاتَُه!
بعد اأن تخلى "االأخوان امل�سلمون" عنها، اجتمعت ثمانية اأحزاب ي�سارية وقومية 
انتخابية  �سيا�سية  االأردنية" يف جبهة  املعار�سة  العليا الأحزاب  التن�سيق  "هيئة  من 

جديدة هي "التيار الوطني الدميقراطي".
وتتكون هذه اجلبهة من:

1- حزب البعث - اجلناح العراقي.

2- حزب البعث - اجلناح ال�سوري.
3- احلزب ال�سيوعي - جناح د.منري حمارنة.
4- حزب الوحدة ال�سعبية )اجلبهة ال�سعبية(.

5- حزب جبهة العمل القومي.
6- احلزب التقدمي.
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7- حركة حقوق املواطن.
8- احلركة القومية ال�سعبية )الكتاب االأخ�سر(.

من  هم  االأ�سا�س،  يف  اجلبهة،  هذه  عنا�سر  فاإن  الت�سميات،  عن  النظر  وبغ�ّس 
اأن�سار اخلط التقليدي حلركة التحرر العربية، البعثي وال�سيوعي والقومي العربي.

وعلى الرغم من اخلالفات واالختالفات بني هذه القوى، و�سراعاتها القدمية، 
واملفاهيم  ال�سيا�سي   - االجتماعي  واالإطـــار  التاريخ  حيث  من  خطًا  ت�سكل  فهي 
متني  اأ�سا�س  بالتايل،  ويــوجــد،  واحـــدة،  عائلة  من  فــروع  اإنها  قل  بل  االأ�سا�سية، 
الحتادها يف جبهة. ويا ليت اأنها جتتذب اإليها حزب ال�سعب الدميقراطي )اجلبهة 
الدميقراطية( وحزب ال�سغيلة ال�سيوعي )د.يعقوب زيادين( و�سواهما من االأحزاب 
والتجمعات وال�سخ�سيات التي تنتمي اإىل اخلط نف�سه، مقّدمة لتاأ�سي�س حزب كبري 

ميّثل اخلط ال�سيا�سي - االجتماعي للتيار الوطني الدميقراطي التقليدي.

***
لقد كان من الوا�سح اأن كل جهد �سيا�سي يقوم به الي�ساريون والقوميون، بالتعاون 
مع االإ�سالميني، هو جهد �سائع، بل �ساّر، وكان �سيكون من االأف�سل لو اأن "الرفاق" 
ي�ستعيدوا  امل�سلمني" لكي  "االأخوان  مع  ال�سراكة  عن  االنف�سال  اإىل  بادر  من  هم 
"االأخوان"  اأن  هي  احلقيقة  ولكن  الدميقراطي،  الوطني  اخلــط  ومالمح  حرية 
على  احلا�سمة يف احلكم  االأوىل  النقطة  وهذه هي  الرفاق..  تخّلوا عن  الذين  هم 
التيار اجلديد.. فهو مل ي�سعر، ذاتيًا، باحلاجة اإىل االنف�سال عن "االأب" اإال بعد اأن 
اإدراك وحدتهم  طرده من املنزل.. ولذلك، فاإنهم �سيظلون حمكومني بالعجز عن 
بالتايل، عاجزين عن ت�سور  اإزاءه، واختالفهم عنه، وخالفاتهم معه. و�سيظلون، 
اأنف�سهم كخّط م�ستقل له ق�سية م�ستقلة.. تقدمية، هي، باالأ�سا�س، حمّل �سراع مع 
اإىل  �سينقلون  والقوميني،  الي�ساريني  هوؤالء  باأن  هنا،  املراهنة،  وميكن  "االأخوان". 
"برناجمهم" رطانة اأخوانية قوموية - اإ�سالموية، اأي رطانة "ثقافوية" باالأ�سا�س.
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***
لهم  ينبغي  االأردنية،  املوؤثر يف احلياة  ال�سيا�سي  هم  "الرفاُق"، خطَّ يوؤ�س�س  لكي 
الذاتي،  والنقد  وال�سرب  العزمية  يتطلب  ما  وهو  امل�ستقبل.  اإىل  ينظروا  اأن  اأواًل، 

واالأخري �سوف يفيدهم، خ�سو�سًا، الإدراك اختالفهم عن اخلط "االأخواين".

***
وهنا، يجب تذكري "الرفاق"، باالآتي:

اإىل  حتمًا  ُين�سب،  �سوف  االإ�سالميني،  مع  م�سرتك  �سيا�سي  جهد  كل  اإن   -1
وال�سيا�سي  االإعالمي  اال�ست�سراق  والأن  املرحلة،  هذه  يف  االأقــوى  الأنهم  االأخريين، 
 - االجتماعية  احلركات  من  �سواها  دون  االإ�سالمية  احلركة  على  يركز  امل�سيطر، 

ال�سيا�سية يف بالدنا.
2- واإذا كان "الرفاق" ينطلقون من موقع اإنكار الذات، فهذا من حّقهم كاأفراد، 
واأن  خ�سو�سًا  الدميقراطي،   - الوطني  للتيار  كممثلني  حّقهم  من  لي�س  ولكن 
االإ�سالميني هم قوة �سيا�سية براغماتية، وال مي�سون خطوة واحدة من دون مكا�سب 

�سيا�سية واأيديولوجية - وكذلك: خا�سة.
اجلناح  مبــطــاردة  ــايل  االإمــربي الهو�س  مــن  الــرغــم  على  االإ�ــســالمــيــني،  اإن   -3
"االإرهابي" من حركتهم، هم، يف النهاية، جزء من النظام العربي الر�سمي، بتكوينه 
الدميقراطي  الوطني  اخلط  اإن  البدهي،  من  قل  بل  املعروف،  ومن  وارتباطاته، 

يتعار�س مع هذا التكوين وتلك االرتباطات.
"ثقافوي".. فلي�س  4- اإن امل�سمون االأ�سا�سي للمعار�سة االإ�سالمية هو م�سمون 
لدى االإ�سالميني اعرتا�س على الكمربادورية من حيث املبداأ اأو الواقع العملي، وهم 
يوؤمنون بامللكية اخلا�سة وحرية اال�ستثمار واأولوية القطاع اخلا�س وحرية التجارة، 
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وال�سبط  العامة  امللكية  اأولوية  االأ�سيل من  الدميقراطي  الوطني  يبداأ اخلط  بينما 
االجتماعي لال�ستثمار، ويقدم حرية املجتمع وا�ستقالل الوطن على حرية التجارة 

ورجال االأعمال.
عملية  ب�سفتها  اال�ستقالل  ق�سية  اإىل  الدميقراطي  الوطني  اخلّط  وينظر   -5
حترر وطني �ساملة، ال اإطارًا �سكليًا للحفاظ على اخل�سو�سيات الثقافية كما يراها 
االإ�سالميون، وكذلك، يعترب الوطنيون الدميقراطيون ق�سيَة التنمية، عمليًة نقدية 

للهيمنة الراأ�سمالية التي ال يرى االإ�سالميون فيها �سوى امل�ساكل الثقافية.
6- واخلّط الوطني الدميقراطي هو عروبي وعلماين وتقدمي، وهذه كلها مبثابة 
التي ت�سنع اخلط  "املوبقات" بالذات هي  ولكن هذه  االأ�سوليني،  "املوبقات" عند 

الوطني الدميقراطي ومتنحه هويته.
7- اإن تراجع "االأخوان" عن طرح امل�سكلة الدميقراطية يف االأردن، بل عن طرح 
اأب�سط جوانب هذه امل�سكلة، اأي، تخّلف قانون االنتخابات العامة، يدّل على اأن ق�سية 
الدميقراطية ال حتظى باالأولوية لدى "االأخوان"، بينما هي، منطقيًا، ق�سية الق�سايا 

بالن�سبة للخط الوطني الدميقراطي.
الوطني الدميقراطي، فاملتوقع منه  التيار  تاأكيد �سدقية  اأجل  واأخريًا، ومن   -8
بالن�سبة  واأما  و�سورية ب�سورة جدية،  العراق  نقد جتربة احلكم يف  ينخرط يف  اأن 
اأن يكونوا جاّدين يف طّي ال�سفحة من  "الكتاب االأخ�سر" فاملتوقع منهم  جلماعة 
االأ�سا�س. ففي االأردن اإجماع على عدم الرغبة يف ا�سترياد "الدميقراطية" الليبية.. 

حيث التحّزب "خيانة".

الكتلة الدميقراطية
نحو  العراق،  يف  اال�سرتاكي  العربي  البعث  حزب  فكر  يف  النوعي  التحّول  بعد 
ال�سلطة  ال�سيا�سية وتداول  التعددية  القائمة على  ال�سريحة  ال�ساملة  الدميقراطية 
واالنتخابات النيابية والرئا�سية واحرتام حقوق االإن�سان )كما ظهر يف بيان القيادة 
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القطرية حلزب البعث العربي اال�سرتاكي - العراق، ت�سرين االأول 2004( ال بّد من 
ال�سوؤال عّما اإذا كان البعثيون االأردنيون يف وارد االإفادة من االآفاق التي يفتحها هذا 

اخلط اجلديد اأمامهم؟
اإنهم مل يعودوا معنيني بالدفاع عن ال�سكل اال�ستبدادي لنظام احلكم. بل اأ�سبح 
باإمكانهم اأن يقطعوا معه، نهائيًا، عرب اإجراء مراجعة نقدية �ساملة، تقفز بهم اإىل 

موقع دميوغرايف �سريح.
حلزب البعث تراٌث عريق يف الن�سال القومي. وهو، اإىل ذلك، حزب متجذر يف 
الدفاع عن م�سالح الفئات ال�سعبية ودور الدولة االقت�سادية-االجتماعي، والقطاع 

العام، والتنمية الوطنية.
ال�سيا�سي، معًا،  القومي، واالجتماعي، والليربايل  فاإذا ما مت اجلمع بني اخلط 
فاإن حزب البعث ي�سبح قادرًا على تقدمي نف�سه ب�سفته قوة دميقراطية اأ�سا�سية يف 

احلياة ال�سيا�سية االأردنية.
وميزة حزب البعث، هنا، اأنه حزب علماين، ولكنه ال يقطع مع تراث االإ�سالم، 
ما يوؤهله للعب دور خا�س يف تطوير املجتمع. واحلديث، هنا، بالطبع، عن الرتاث 
ب�سبب  االأردنيني  للبعثيني  ال�سيا�سي  التهمي�س  من  مرير  واقع  عن  ال  واالإمكانيات، 
انق�ساماتهم، وا�سطرارهم اإىل ا�ستهالك طاقاتهم يف الدفاع عن النمط اال�ستبدادي 

يف احلكم والنزعة التوليتارية.
العراقية،  املقاومة  وظهور  ال�سابق،  العراقي  النظام  �سقوط  اأن  وا�سحًا،  وكان 
اأعباء  يتيحان حلزب البعث االأردين، جتديد نف�سه، وتوحيد �سفوفه، والتحرر من 

املا�سي، واالحتفاظ، مع ذلك، باخلط القومي واال�سرتاكي.
وما يزال حزب البعث اأمام فر�سة تاريخية. وما يحتاج اإليه، قبل كل �سيء، هو 
التو�سل اإىل مراجعة فكرية وبرنامج �سيا�سي دميقراطي، يدفع بالكتل البعثية اإىل 

االحتاد والتفاعل والفاعلية، وجتديد �سباب احلزب.
ال�سيوعيني  كتلة  مــع  التفاعل  اأبــــواب  تنفتح  ف�سوف  ذلـــك،  حــدث  مــا  واإذا 
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والدميقراطيني، نحو االحتاد يف جبهة وطنية دميقراطية، ت�ستعيد اخلط التاريخي 
واال�ستبداد  االإمــربيــالــيــة  مناه�سة  حيث  مــن  العربية  الوطني  التحرر  حلــركــة 

واال�ستغالل، واإعادة تعريف وتاأكيد الثوابت القومية يف �سياق دميقراطي.
وهذا يحقق، يف النهاية، طموح قيام الكتلة القومية-الدميقراطية العلمانية على 
اأ�سا�س قوا�سم احلد االأعلى التي ت�سع الليربالييني.. واالإ�سالميني، خارجها، وتوؤ�س�س 
لطموحات  ي�ستجيب  كما  الوطني.  ال�سيا�سي  الفعل  عن  االآن  الغائب  الثالث  للخط 
والنخبوية  والثقافية  الفكرية  الهوام�س  من  القومية-الدميقراطية  القوى  اإخــراج 
الوطنية، مبا يف ذلك اقرتاح  ال�سيا�سي يف احلياة  التدخل  اإىل  وال�سلل،  والت�سرذم 
املنظمات  وبناء  وال�سيا�سية،  واالجتماعية  االقت�سادية  املجاالت  يف  بديل  برنامج 
احلكومات.  وت�سكيل  الربملانية  االأغلبية  اإىل  و�سواًل  االنتخابية،  والقوة  ال�سعبية، 
وهذا هو االأفق الوحيد املفتوح اأمام الدولة االأردنية وال�سيا�سة االأردنية التي ي�سّلها 

اال�ستقطاب احلا�سل بني الليرباليني واالإ�سالميني.
البلد  يف  تن�ساأ  اأن  ميكنها  الدميقراطية  القوة  اأن  يت�سور  من  هناك  كان  واإذا 
من دون البعثيني، فهو واهم. لكن على هوؤالء، باملقابل، اأن يربهنوا على اأنهم قوة 

للم�ستقبل، ال قوة من املا�سي.
لقد اآن االأوان للخروج من هذه الدائرة املغلقة بني وطنية ما�سوية.. وبني ليربالية 
- الوطنية ومعادية للدولة واملجتمع. فاخلط الثالث، القومي الدميقراطي، يف ال�سياق 
الوطني االأردين، هو املرجتى للخروج من املاأزق احلايل. وقيامه يحتاج اإىل ور�سة 

فكرية ون�سالية ومبادرات جريئة اآن اأوانها.
"حشد"... وما يحشدون!

الثالث  بعيده  االأردين" يف 25 متوز 2003،  ال�سعب الدميقراطي  "حزب  احتفل 
ع�سر، واأ�سدر، باملنا�سبة، عددًا خا�سًا من �سحيفته "االأهايل"، التي مل يعد يهتّم 
اأحد بقراءتها خارج النادي ال�سغري الأع�ساء احلزب واأ�سدقائه. وحال "االأهايل" 
ال�سحيفتان  وهما  ال�سيوعي-  احلزب  -�سحيفة  "اجلماهري"  حال  مثل  ذلك  يف 
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احلزبية  ال�سحف  يئ�ست  بعدما  بانتظام،  ت�سدران  تــزاالن  ما  اللتان  الوحيدتان 

االأخرى، وغادرت امليدان. 
والعدد االحتفايل من "االأهايل" ال ي�سيف اإىل معرفة القارىء �سيئًا، وال ميتعه، 
وال يحفز للتفكري، �سوى يف �ساأن املجموعة التي ت�سدر ال�سحيفة.. وما هو ال�سر يف 
اإحلاحها على "الوجود" والت�سامن يف "حزب �سيا�سي"، بل واإ�سرارها على اإ�سدار 
"�سحيفة". وال�سحيفة -اأّي �سحيفة- هي نوع من ف�سيحة علنية لنا�سريها، فهي 
تلخ�س طريقتهم يف التفكري واالإدارة، وتك�سف عن لغتهم واأ�سلوبهم واهتماماتهم. 

وما ميكن التو�سل اإليه، من قراءة العدد االحتفايل من "االأهايل"، هو اأنه لي�س 
لدى نا�سريها ما يربر كل هذا العناء. فال ميكن العثور على فكرة واحدة اأ�سيلة، اأو 
معاناة حقيقية، اأو مطلب جذري حمدد عياين، يربر وجود احلزب.. اأو ال�سحيفة 
وبلغة  الزمن،  عليه  عفا  وباأ�سلوب  مهنية،  غري  باأقالم  حــال،  كل  على  املــحــّررة، 
اأن تذوي وتتفحم، بحيث  فـ"اللغة" ت�ستعل مرة واحدة، قبل  متخ�سبة بل متفحمة، 
تنت�سب اأمام املبدع -يف الفن اأو يف ال�سيا�سة- دائمًا، مهمُة البحث عن لغة جديدة. 
ولغة "االأهايل" "نظام" مغلق فاقد لل�سالت خارجه، بحيث ال ميكن احلوار معه. 
"االأهايل"، بالطبع، هذه احلقيقة. ولو كانوا يدركونها الأعادوا  اأ�سحاب  وال يدرك 

النظر، جذريًا، يف حزبهم وخطابهم ال�سيا�سي و�سحيفتهم!
 

***
يف  ا�سمها  كان  "االأهايل"،  �سحيفة  وت�سدر  "ح�سد"  ا�سمها  التي  واملجموعة 
وت�سدر  االأردن"،  يف  الدميقراطية  اجلبهة  "منظمة  والثمانينيات  ال�سبعينيات 
وفعالية  هيبة  وقتذاك،  للمجموعة،  وكان  ال�سعب".  "طريق  ا�سمها  �سرية  �سحيفة 
وكان  واملوهوبني،  االأذكــيــاء  االأ�سخا�س  من  جملة  �سفوفها،  يف  وت�سم  وح�سور، 
-وقد  املجموعات  هذه  اأ�سبحت  بحيث  تغري  الذي  فما  مهتّمون.  قراء  ل�سحيفتها 
فقدت العديد من اأع�سائها- هام�سية ال ياأخذها اأحد باحل�سبان.. ويعيد اأع�ساوؤها 
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لـ"ح�سد"،  العام  االأمــني  اأن  ولــوال  اأنف�سهم؟  حول  الـــدوراَن  �سفوفها،  يف  الباقون 
اآنذاك، هو االأ�ستاذ �سامل النحا�س.. االأديب املعروف وال�سخ�سية االجتماعية، لكان 
املن�سي  الرف  اأخــرى.. على  واأحــزاب  ال�سعبية..  "ح�سد" مثل حزب اجلبهة  حزب 

حتت الغبار. 
ويالَحظ، هنا، اأن جمموعة "ح�سد"، اآنداك، الذاوية، اأخذت على عاتقها حتقيق 
برنامج -هو برنامج النقاط الع�سر: مهام التغيري والتحول الوطني الدميقراطي- 
الدينا�سورية..  �سخامته  حيث  من  م�سحكًا  بل  �سخمًا..  االأوىل-  -للوهلة  يبدو 
ولكن، عند التمعن يف نقاط الربنامج الكبري.. تظهر ماأ�ساته، اإذ اأنه ال يعني �سيئًا، 
وال يت�سمن اأي مطلب عياين، ويعفي اأ�سحابه من التفكري، ويعطيهم فر�سة التنقل 

ال�سيا�سي وال�سبات. وتاليًا االأمثلة:
دولة  وبناء  لل�سعب،  الدميقراطية  بـ"اإطالق احلريات  االأوىل  النقطة  تطالب   ■
بيان  اأي  يف  نة  مت�سمَّ  ،1989 منذ  اأ�سبحت،  املطالبة  هذه  واملوؤ�س�سات"..  القانون 
وزاري. وال�سوؤال الدميقراطي العياين يف االأردن االآن هو املتعلق بامل�سمون العياين 
بالقرار  الفعلية  ارتباطها  واآلــيــات  الد�ستوري  و�سكلها  الدميقراطية،  للحريات 

االقت�سادي، وبن�ساط احلكومات املحلية، واملوؤ�س�سات والنقابات.
اإنتاجي  اقت�ساد وطني  وبناء  التبعية،  بـ"التحرر من  الثانية  النقطة  وتطالب   ■
اإقامة  حتديدًا،  تعني،  وكانت  الراحل..  ال�سوفياتي  القامو�س  من  وهذه  م�ستقل"، 
على  يركز  اال�سرتاكية،  واملنظومة  ال�سوفياتي  لالحتاد  حليف  عــام  قطاع  نظام 
ال�سناعة الثقيلة وامل�سروعات الكربى املدعومة من الدول اال�سرتاكية، وعلى اأ�سا�س 
اال�ستقالل عن التعامل ال�سيا�سي واالقت�سادي مع الدول الراأ�سمالية. وقد اأ�سبح كل 
ذلك من املا�سي. اأمل تقراأ جماعُة "ح�سد"، املفكَر الي�ساري �سمري اأمني؟! بل قل هل 

يقراأ "احل�سديون"؟! 
اإن املناق�سات بني اال�سرتاكيني ما تزال حمتدمة منذ اأكرث من عقد من الزمان حول 
كيفية اإدارة االقت�ساد الوطني يف ظل العوملة ال�ساملة. اإن املهمة الفعلية املطروحة 
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يف االأردن هي االآتية: �سد حماوالت الكمربادور )الوكالء التجاريني( الناجحة حتى 

االآن لل�سيطرة ال�ساملة على القرار االقت�سادي وال�سيا�سي واالجتماعي.
فهذه  الفالحني"،  ل�سالح  جذري  دميقراطي  زراعــي  اإ�سالح  "اإجناز  واأمــا   ■
اليوم  امللّحة  واملهمة  اخلم�سينيات..  اأوائل  يف  م�سري  ي�ساري  برنامج  عن  منقولة 
يف االأردن هي احلفاظ على ما تبقى من اأرا�ٍس زراعية، واإنتاج زراعي.. ومكافحة 

الت�سحر.. وتغّول الفلل البورجوازية على الريف.. اأو ما تبقى منه.

***
وهذا االإ�سهاب.. لي�س الهدف منه، اإ�سجار القارئ، ولكن اإقناعه باأن جمموعة 
خارج  بالفعل،  اأ�سبحت،  قد  م�سابهة-  ملجموعات  اأمنوذج  جمرد  "ح�سد" -وهي 
لوجودها.  ثقافية  اأو  �سيا�سية  اأو  اجتماعية  �سرورة  اأي  توجد  وال  واملكان،  الزمان 
فهل كان االأمر كذلك دائمًا!! ال، فقد كانت، يف ال�سبعينيات والثمانينيات، تعرّب عن 
�سرورة �سيا�سية ال تتعلق على كل حال باملهمات "الي�سارية"، ولكن مبهمة عيانية هي 

اإن�ساء حزب اأردين – فل�سطيني.
وبالرغم من اأن االأجهزة االأمنية كانت تقمع كل الن�ساطات احلزبية، فقد كانت 
اململكة الثالثة حتتاج اإىل اأحزاب كهذه، الأن اإعادة تاأ�سي�س الدولة االأردنية على اأ�سا�س 
اإدماج ال�سفة الغربية والفل�سطينيني كانت هي املحور الرئي�س لل�سيا�سة الر�سمية، 
امل�سلمون"  "االأخوان  احتّله  ح�سوٌر  هو  واأ�سباهها،  "ح�سد"  ح�سور  فاإن  هنا  ومن 
و"حما�س" يف وقت الحق. واملعادلة كالتايل: حزب اأردين هو جناح ملنظمة فل�سطينية، 
يعمل، واقعيًا، على اإدماج ن�سطاء اأردنيني وفل�سطينيني يف اإطار �سيا�سي. فهو، اإذن، 
يكون كادرات للدولة الكونفدرالية املاأمولة. وهو ما يجتذب الن�سطاَء يف اأفق غام�س، 
ولكنه مفتوح على االحتماالت. وقد اأغلقت هذه االحتماالت اليوم، وذهب "ح�سد" 

و�سواه اإىل الرف والغبار.
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***
ما هي االأطروحة العيانية التي متيز "ح�سد"؟

الأبناء  املتميزة  الوطنية  الهوية  احرتام  اأجل  من  )ح�سد(  "ينا�سل  االآتية:  هي   
العودة احلرة  التعبري عنها، وحقهم يف  االأردن، وحقهم يف  الفل�سطيني يف  ال�سعب 

الكرمية اإىل اأر�س وطنهم، ومن اأجل اإحباط م�ساريع التوطني". 
ال  -باملنا�سبة-  وهــو  االأردن،  يف  الفل�سطينيني  اأردنــة  �سد  اإذن،  "ح�سد"، 
ي�سفهم بالو�سف ال�سيا�سي املحدد كالجئني ونازحني. اإنه يطالب باحرتام هويتهم 
وحقهم بالعودة. وعند هذه النقطة، ويف حدودها، ميكن التوقيع بالتاأييد على هذا 

املطلب.. 
ولكن "ح�سد" يوا�سل، فيما يبدو، للوهلة االأوىل، تناق�سًا �سارخًا، ويتعهد بالدفاع 
"عن حق اجلماهري الفل�سطينية يف االأردن مبمار�سة كافة حقوق املواطنة على قدم 
الوطني والدميقراطي  الن�سال  الفّعال يف  انخراطها  ا�ستمرار  امل�ساواة.. مبا يكفل 
املبا�سرة، ومبا  والدميقراطية  ودفاعًا عن م�ساحلها احلياتية  البالد،  اجلاري يف 
-اأي  اإنه  يحزنون..  ما  وال  تناق�س  ال  ..ولكن..  لالأردن..".  الوطنية  الوحدة  يعزز 

ح�سد- يريد االآتي:
- االإقرار بهوية �سيا�سية منف�سلة للفل�سطينيني يف االأردن. 

ال�سيا�سية كفل�سطينيني-  نف�سه، بحق هوالء -وب�سفتهم  الوقت  واالإقــرار، يف   -
باملواطنة الكاملة. 

املنف�سلة،  ال�سيا�سية  الهوية  ذات  الفل�سطينية  للجماعة  اأن  على  والتاأكيد   -
واملتمتعة، يف الوقت نف�سه، باملواطنة االأردنية الكاملة، "م�سالح حياتية ودميقراطية 
مبا�سرة" خمتلفة عن م�سالح االأردنيني. اإنها م�سالح خا�سة بها، بو�سفها جماعة 

وطنية م�ستقلة، اأو ُقل بو�سفها "طائفة" اأردنية! 
وبامل�سالح  اخلا�سة،  ال�سيا�سية  بالهوية  االعرتاف  هو  اإذن،  "ح�سد"،  يريده  ما 
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ما  وهو  الفل�سطينيون.  هم  االأردنيني"  "املواطنني  من  خا�سة  جلماعة  اخلا�سة 
كونفدرايل،  اأ�سا�س  على  االأردنــيــة  الدولة  تاأ�سي�س  باإعادة  القول  بدقة،  ي�ساوي، 

فـ"الوحدة الوطنية"، اإذن، ت�ساوي، هنا، "الكونفدرالية". 
الكونفدرالية تعني احتادًا بني  املا�سي )حني كانت  واإذا كان لهذه املطالبة، يف 
، فهي، اليوم، توؤول –من دون اأدنى التبا�س- اإىل معنى  "دولتني"( معنى دميقراطيٌّ
رجعي �ساروين يت�سمن الدعوة اإىل اإقامة كونفدرالية اأردنية - فل�سطينية يف االأردن، 
ويف اإطار االأر�س والدولة االأردنية. وت�سكل هذه الدعوة، يف م�سمونها، �سياغة �سعار 
"الوطن البديل". ولكن طاملا اأن تيار "الوطن البديل" هو تيار رجعي )طوائفي(، 

فاإن عر�سه من خالل لغة ي�سارية متخ�سبة يبدو م�سحكًا مرتني.

سّر الهجمة على "حزب العّمال األردني"
ر�سد ال�سحفي نايف امل�ساقبة، يف اأحد اأعداد اأ�سبوعية "�سيحان" )9 حزيران 
2001(، عدة اآراء ممثلة لالجتاهات ال�سيا�سية االأردنية، اإزاء م�سروع "حزب العمال 

االأردين". 
العمل  جبهة  حلــزب  العام  االأمــني  راأي  الدقة،  وجــه  على  مفهومًا،  يبد  مل  واإذ 
على  متحفظ  اأنــه  ا�ستنتاج  باالإمكان  اأن  اإال  عربيات،  د.عبداللطيف  االإ�سالمي، 
واالأمني  ال�سناق،  د.اأحمد  الد�ستوري  الوطني  للحزب  العام  االأمني  ولكن  امل�سروع، 
العام للحزب ال�سيوعي االأردين د.منري حمارنة، اتفقا على رف�س امل�سروع الرتباطه 
ال�سريحة  خدمة  "هي  النقابات  غاية  اأن  د.ال�سناق  فالحظ  العمالية،  بالنقابات 
التي متثلها من الناحية االجتماعية واالقت�سادية"، بينما هي )اأي هذه ال�سريحة( 
حزب  بوتقة  يف  �سهرهم  ال�سعب  من  فاإنه  وبالتايل،  ال�سيا�سية.  االألوان  "خمتلفة 
لـ)العمال( احلق يف ت�سكيل االأحزاب بعيدًا عن هيئاتهم  باأن  �سيا�سي واحد، علمًا 

النقابية". 
وقد األح د.حمارنة على الفكرة نف�سها، موؤكدًا اأن "النقابات كهيئة اجتماعية متثل 
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العمال من ناحية نقابية ال يجوز لها اأن ت�سكل حزبًا �سيا�سيًا، الأن نظامها الداخلي 
حدد دورها بالرقي مب�ستوى منت�سبيها من الناحية املعي�سية وال�سحية واالجتماعية"، 
"لي�س من حق النقابات، كهيئات، ت�سكيل اأحزاب �سيا�سية، ويجب  وخل�س اإىل اأنه 

عدم اخللط بني دور النقابات ودور االأحزاب".
من  به  بًا  مرحَّ جديد،  حزب  م�سروع  يكون  اأال  منه  املفروغ  فمن  حال،  كل  على 
قبل االأحزاب القائمة، وخ�سو�سًا اإذا كان من �ساأن هذا امل�سروع اأن ي�ستقطب فئات 
اجتماعية وا�سعة، طاملا اأنه ال ياأ�سر نف�سه بخطاب اأيديولوجي اأو �سيا�سي حمددين. 
ولكن ما يدعو للتعليق هو تلك النظرة القانونية ال�سكلية التي يتم�سك بها حزبيون 

و�سيا�سيون من اجتاهات �ستى يف اأ�سا�س نقدهم مل�سروع احلزب العمايل. 
النقابوي  االإطـــار  يف  دورهـــا  حتــدد  داخلية  اأنظمة  لها  العمالية  فالنقابات 
ولكن هذه  نقابية.  ب�سفها هيئات  ال�سيا�سة  اأن متار�س  لها  يجوز  وال  التخ�س�سي، 
هي، بالذات، وجهة النظر احلكومية اإزاء الن�ساط ال�سيا�سي للنقابات املهنية التي 
تلّح اأحزاب املعار�سة على حقها يف ممار�سة ال�سيا�سة. فلماذا، اإذن، هذه االزدواجية 

يف املعايري؟
هذه  الأن  ورمبا  العمالية!  النقابات  يف  نفوذ  اأي  بعامة  لالأحزاب  لي�س  الأنه  رمبا 
النقابات تنظر اإىل نف�سها ب�سفتها جزءًا من الدولة االأردنية، واأن لها طابعًا اأردنيًا، 
فهي متهمة باأنها ت�سعى اإىل ت�سكيل "حزب حكومي". وحتى لو �سّحت هذه التهمة -

وهي غري �سحيحة مو�سوعيًا- فاإن ال �سيء يربر ازدواجية املعايري. فاإذا كان هناك 
اإقرار باأّن للنقابات والهيئات االجتماعية، احلقَّ يف ممار�سة العمل ال�سيا�سي، فهو 
اإذن، حق للجميع، بغ�ّس النظر عن االجتاهات ال�سيا�سية امل�سيطرة على هذه النقابة 

اأو تلك.
ال تت�سكل االأحزاب ال�سيا�سية احلقيقية وفقًا ملعطيات قانون االأحزاب. فاحلزب 
لي�س "رخ�سة"، بل هو تاأطري الجتاه �سيا�سي تن�سئه �سرورة اجتماعية – �سيا�سية. 
فاإذا ن�ساأت هذه ال�سرورة وتوفر لها ن�سطاء ذوو اإرادة على بلورتها، يت�سكل احلزب 
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ال�سيا�سي يف �سوء قانونه اخلا�س الذي قد يت�سع له القانون ال�سكلي املعمول به اأو ال 
اأو يتجهان اإىل ت�سوية واقعية. ثم من الذي قرر واأفتى، باأنه ال  يت�سع، فيت�سارعان 
يجوز للنقابات تاأ�سي�س اأحزابها؟ حزب العمال الربيطاين اأ�س�سته نقابات عمالية، 
اإن تاريخ االأحزاب العمالية يكاد ال يف�سل بني النقابات واالأحــزاب، فيالَحظ،  بل 
اأو اأن االأخرية حني  تاريخيًا، اأن النقابات العمالية هي حا�سنة االأحزاب العمالية، 
يوؤ�س�سها مثقفون، ت�سعى اإىل تاأ�سي�س النقابات العمالية، وامل�ستبّدون اأعداء الطبقة 
بالف�سل  املعنيون  "ا�سرتاكيني"، هم، وحدهم  اأو  راأ�سماليني  اأكانوا  �سواء  العاملة، 

بني النقابة واحلزب.

***
والنخبة  االأردين  العمال  حــزب  م�سروع  بــني  -مو�سوعيًا-  عالقة  ثمة  لي�س 
االأردنيني  العمال  ت�سجيع  الكمربادور،  كان من م�سلحة  اإذا  اإال  االأردنية،  احلاكمة 
على الت�سامن ال�سيا�سي احلزبي �سد اخل�سخ�سة وتهمي�س دور الدولة االقت�سادي 
االأجور  وزيادة  وال�سحي  االجتماعي  ال�سمان  مظلة  بتو�سيع  واملطالبة  االجتماعي 

وجمانية التعليم اجلامعي... اإلخ. 
االقت�سادي   - االجتماعي  الربنامج  بني  مو�سوعية  عالقة  فهناك  وباملقابل، 
دور  حمورية  على  يرتكز-  اأن  اإال  ميكنه  -وال  يرتكز  الذي  االأردين  العمال  حلزب 
الدولة االقت�سادي - االجتماعي، وبني اأن�سار هذا الدور يف البريوقراطية االأردنية 
اأمام تقدم الكمربادور، وهذا ما يجعل حزب العمال االأردين يبدو وكاأنه  املنهزمة 
م�سروع للبريوقراطية االأردنية التقليدية. وهذه لي�ست بدعة اأو موؤامرة، فكثريًا ما 
جتد  القدمية،  التقليدية  امل�سيطرة  القوى  اأن  معّقدة،  تاريخية  حلظات  يف  يحدث 
النا�سئة  االقت�سادية   - االجتماعية  املعار�سة  مع  مو�سوعي،  اإطار حلف  نف�سها يف 
من  عنا�سر  ا�ستقطاب  اإىل  بدورها،  ت�سعى  التي  اجلديدة  امل�سيطرة  القوى  �سد 

املعار�سة لتدعيم قواها حتت يافطة التجديد ال�سيا�سي. 
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و�سيكون من االأو�سح القول: اإن الكمربادور الزاحف اإىل ال�سيطرة يف الت�سعينيات 
عنا�سر  من  الكثري  حثيثة،  ب�سورة  ا�ستقطب  ليربالية،  �سعارات  حتت  االأردنــيــة، 
املعار�سة الي�سارية والقومية واالإ�سالمية على اأ�سا�س التحالف �سد احلر�س القدمي 
ا�ستحياء  "احلر�س القدمي" -واإن برتدد، وعلى  بينما وقف  امل�ستبّد!  البريوقراطي 
حدث  كما  للكمربادور،  االقت�سادية   - االجتماعية  ال�سعبية  املعار�سة  مع  وخوف- 
"امليثاق" والتجمعات  االأعوام 1989،  1996،  1998، وكما يف جتربة �سحيفة  يف 

الوطنية االأردنية ذات امل�سمون الي�ساري يف الت�سعينيات.

***
التحول  مرحلة  هي  الثمانينيات،  نهاية  منذ  البالد  تعي�سها  التي  املرحلة  اإن 
االجتماعي،   - االقت�سادي  االأردنية  الدولة  دور  تدمري  اإىل  الهادف  الكمربادوري 
االقت�سادي  امل�سروع  ا�ستيعاب  على  ــادرة  ق "ليربالية"  دولــة  اإىل  بها  واالنتقال 

الكمربادوري )اخل�سخ�سة ال�ساملة( وال�سيا�سي )التوطني(.
وقد ُوجدت قوى متعددة متباينة يف معار�سة هذا التحول: اأق�سام من "احلر�س 
القدمي" غري املندمج، واأق�سام من الي�سار االجتماعي واملثقفني ال�سعبيني، والع�سائر، 
وفقراء الريف والبادية. وكان من الطبيعي اأن يجد هوالء لغًة م�سرتكة جت�سدت يف 
اخلطاب الوطني االأردين الذي يت�سمن يف االآن نف�سه، نزعات اجتماعية راديكالية 

و�سيا�سية حمافظة وقومية متطرفة واإ�سالمية جهادية... اإلخ. 
وم�سروع "حزب العمال االأردين" -وعى اأ�سحابه اأم ال- يقف على هذه االأر�سية 
بالذات، اإال اأنه خطوٌة اإىل االأمام ليخو�س ال�سراع ال�سيا�سي على اأر�سية اجتماعية 
الأن  االأردنــيــة،  الدولة  اأن�سار  تخدم   )1( اأن:  �ساأنها  من  "�سافية"  اقت�سادية   -
برنامج احلزب العمايل لن يتحقق اإال عرب اإجبارها على العودة اإىل القيام بدورها 
االقت�سادي – االجتماعي؛ )2( وتقود احلياة ال�سيا�سية اإىل التمحور حول ال�سوؤون 
ال�سوؤون  على  جهودها  تركز  التي  القائمة  املعار�سة  من  ال�سّد  على  الداخلية، 
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اخلارجية، وهو ما �سيوؤدي اإىل ا�سطفافات جديدة غري معهودة؛ )3( وتعمل على 
ولكن  االأردنية،  الوطنية  اأ�سولها( يف احلركة  النظر عن  العمل )بغ�ّس  قوة  اإدماج 
على ال�سد من الربنامج ال�ساروين لـ"حلقوق املنقو�سة"، فاحلديث هنا عن حقوق 

اجتماعية واقت�سادية، ال �سيا�سية. 
املثابرين  والن�سطاء  الكافية،  الدفع  قوة  االأردين"  العمال  "حزب  وجد  فــاإذا 
بالذات،  هو،  ف�سيكون  املو�سوعية،  �سرورته  مع  متطابقًا  النور،  وراأى  املخل�سني، 
االأردنية  للمعادالت  اإيجاد حلول وطنية - دميقراطية  القادر على  املن�سود  احلزب 
اإما  فهي،  فاأكرث؛  اأكرث  تعقيدها  �سوى  �سيئًا  القائمة  االأحــزاب  تفعل  ال  التي  املعّلقة 
اأنها تركز على اأجندات غري اأردنية، اأو اأنها، تتحالف �سراحًة، مع الكمربادور �سد 

الدولة االأردنية. 
ويف النهاية، رمبا كان يف زواج امل�سلحة هذا بني االأحزاب العقائدية "املعار�سة" 

والكمربادور، ما يف�سر الهجمة على م�سروع حزب العمال االأردين.

اليسار.. ضرورة وطنية
ما يزال احلزب الي�ساري، �سرورة اأردنية:

اأوًل: الأن �سيا�سات اخل�سخ�سة ال�ساملة، اأنهت، فعليًا، العقَد االجتماعي التقليدي 
يف البلد، واأدت اإىل انق�سام اجتماعي يزداد حّدًة بني اأقلية من الراأ�سماليني ونخب 
رجال االأعمال واالإدارة وال�سيا�سة )وهوؤالء يحظون بتمثيل �سيا�سي م�ساعف( وبني 
اأغلبية من الكادحني والفقراء )وهوؤالء يفتقرون اإىل املنرب ال�سيا�سي الذي يوّحدهم، 

وي�سوغ مطالبهم، ويدافع عن م�ساحلهم، وميثلهم �سيا�سيًا(.
وذلك  باأنف�سهم.  حزبهم  تاأ�سي�س  عن  عاجزون  والفقراء  الكادحني  الأن  ثانياً: 
الثقافة  �سعف  من  ت�سكو  مت�ستتة،  متعددة  اجتماعية  فئات  اإىل  انتمائهم  ب�سبب 

ال�سيا�سية، والت�سرذم وفق انق�سامات غري اجتماعية وما قبل راأ�سمالية.
ثالثاً: الأنه اإذا مل يتم ا�ستقطاب الكادحني والفقراء، يف اإطار حركة اجتماعية 
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�سعبية، فاإنهم �سي�سّكلون قاعدة اجتماعية لالأ�سوليات املتطرفة التي قد تعرقل تطور 
البلد االقت�سادي واالجتماعي وال�سيا�سي.

ي�ستلزمان احلفاظ  االأردنية، و�سمان تطورها،  الدولة  الأن احلفاظ على  رابعاً: 
الكمربادوري  الليربايل  – االجتماعي يف مواجهة االجتاه  على دورها االقت�سادي 

الداعي اإىل خ�سخ�سة من دون حدود. 
�سعبية  قــاعــدة  على  االعتماد  دون  مــن  االجتـــاه  هــذا  مقاومة  ممكنًا  يعد  ومل 

منا�سلة.
والعقالنية  والتنوير،  الوطنية،  والثقافة  والتعليم،  الرتبية  تطوير  الأن  خام�صاً: 
حفنة  بوا�سطة  حتقيقها  ميكن  ق�سوى– ال  وطنية  �سرورة  ذات  مهمات  –وكلها 
ال�سيا�سي  الن�ساط  بو�ساطة  فقط  اإجنازها  ميكن  بل  املتاأمركني،  الليرباليني  من 
املنّظم القادر، وحده، على الربط بني التحديث وامل�سالح الوطنية والثقافة املحلية. 

وللي�ساريني باٌع طويل يف اإن�ساء االآليات الثقافية اجلماهريية التقدمية. 
و�سائعة  فقرية  �ستظل  واحلزبية(  )الربملانية  ال�سيا�سية  احلياة  الأن  �صاد�صاً: 
الفكرية  الفو�سى  حالة  وينهي  واليمني،  الو�سط  يحّدد  اجتماعي  حمتوى  دون  من 
وال�سيا�سّية امل�ستمرة منذ العام 1989، والتي تق�سي االأغلبية عن ال�سيا�سة ب�سفتها 

لعبة النخبة.

***
وال يعاين م�سروع احلزب الي�ساري، حل�سن احلظ، من اأزمة توفر الكادر، كما هو 
احلال بالن�سبة للعديد من امل�ساريع احلزبية. على العك�س، فاإن القيادات والكادرات 
الي�سارية بالع�سرات، بينما جند اأن املثقفني املح�سوبني على الي�سار باملئات! ويعود 
يف  اخلم�سينيات  منذ  االأردين  ال�سيوعي  للحزب  الكثيف  املثابر  الن�ساط  اإىل  ذلك 

العمل التنظيمي وال�سيا�سي والثقايف والتعليمي والنقابي... اإلخ.
غري اأن الي�ساريني االأردنيني م�ستتون االآن بني منظمات حزبية �سغرية وهام�سية 
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عاجزة عن اال�ستقطاب ب�سبب انتمائها اإىل حقل فكري – �سيا�سي فائت، اأو اأنهم 
نا�سطون يف اأحزاب اأو هيئات غري ي�سارّية، اأو نا�سطون فرديًا، اأو يف �سلل، اأو اأنهم 

عاطلون عن الن�ساط ال�سيا�سي.
)اآذار  امل�ستقلني  ال�سيوعيني  لها جمموعة من  ت�سّدت  التي  املبادرة  وقد هدفت 
2004(، اإىل تاأليف حزب اأو جتمع ي�ساري وا�سع، ي�سّم جميع الي�ساريني االأردنيني، 
الفئات االجتماعّية  ال�سيا�سي عن م�سالح  التعبري  وفق معيار مو�سوعي واحد، هو 
ال�سعبية من العاملني باأجر و�سغار امل�ستثمرين واملزارعني واملهنيني واحلرفيني، يف 

�سياق – ما ميكن دعوته– باال�ستقطاب الي�ساري االجتماعي.
ما  اجتماعي...  معيار  هو  الي�ساري  للحزب  االأ�سا�سي  املعيار  اأن  الوا�سح  ومن 
حني  يف  املعادلة،  خارج  اإلخ،  والتنظيمية...  وال�سيا�سية  الفكرية  اخلالفات  يجعل 

ميكن التعبري عنها، داخل احلزب، من خالل تيارات ومنابر.
كذلك، فاإن احلزب الي�ساري املن�سود لن يكون حزب خاليا، بل حزب قطاعات 
لتنظيم  الفاعلة  االآليات  �سي�سّكل  اأنــه  مبعنى  اإلــخ،  ونقابات...  وجمعيات  وهيئات 
والثقافية  واالجتماعية  االقت�سادية  املجاالت  يف  امللمو�سة  االجتماعية  املطالب 

وال�سيا�سية.
ومعنى ذلك، اأن احلزب الي�ساري �سيكون مبثابة "دينامو" الإن�ساء حركة اجتماعية 

�سعبّية. 

***
اأوجه  اأردنية. وقد مت ح�سر  –كما ورد– هو �سرورة  الي�ساري االأردين  احلزب 
هذه ال�سرورة. وكلها ت�سّب يف ي�سارّية احلزب ال�سريحة من حيث تعبريه احلا�سم 
عن الفئات االجتماعية ال�سعبية، ومن حيث اأن معيار الي�سار االجتماعي هو املعيار 

احلا�سم يف بناء احلزب.
ومن هنا، فاإن املبادرة باإن�ساء هذا احلزب ت�ستحق احلما�سة والرتحاب... وقد 
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ات�سح اأنها ت�ستجيب لل�سرورة القائمة، ومتتلك، بالتايل، فر�س النجاح. غري اأن ما 
حدث اأن هذه املبادرة تاهت... يف اجتاه غام�س نحو بناء "جتمع دميقراطي" تكون 

الليربالية ال�سيا�سية هي معياره احلا�سم.
على  والدخول  عاجل،  �سيا�سي  اإجنــاز  يف  امللّحة  الرغبة  هو  التيه  هذا  واأ�سا�س 
م�ساركة  يتطلب  ما  وهو  الر�سمي.  و�سبه  الر�سمي  ال�سيا�سي  النادي  يف   ... اخلّط 
�سخ�سيات �سيا�سية من روؤو�ساء الوزارات والوزراء والنواب، ال�سابقني واحلاليني... 
بهدف ت�سكيل قطب دميقراطي ليربايل هدفه االأ�سا�سي اإحداث توازن مع االأخوان 
امل�سلمني والقوى والثقافة االأ�سولية، وبطبيعة احلال، تعزيز ح�سور الدميقراطيني 

يف املجتمع والربملان واحلكومة.
للتنمية  االأكـــرب  احلكومي  امل�سروع  اإطـــار  يف  بالتايل،  املــ�ــســروع،  هــذا  ويــنــدرج 
ال�سيا�سّية، والتي من بني ا�ستهدافاتها الرئي�سة ت�سجيع قيام حركات �سيا�سية قادرة 

على جمابهة ال�سلفية، ويف الوقت نف�سه، تاأطري عملية التوطني ال�سيا�سي.

***
اإذن، هما م�سروعان... ولي�س واحدًا:

- ت�سكيل احلزب الي�ساري.
- ت�سكيل التجمع الدميقراطي.

لـ"التجمع  وموؤ�س�سًا  بل  مــن،  جــزءًا  الي�ساري  احلــزب  يكون  اأن  مينع  �سيء  وال 
هي  الي�ساري  احلزب  فاأولوية  نوعيًا.  خمتلفان  امل�سروعني  ولكن  الدميقراطي"... 
الدفاع عن دور الدولة االقت�سادي-االجتماعي، ومتثيل امل�سالح العيانية للكادحني 
والفقراء يف اإطار تاأ�سي�س حركة اجتماعية �سعبية، بينما اأولوية التجمع الدميقراطي 
"التجمع  متنعان  ال  املهمتان  وهاتان  لل�سلفية.  والت�سدي  الدميقراطية  تعزيز  هي 
تتعار�سان،  وال  ال�ساملة،  اخل�سخ�سة  �سيا�سات  على  املوافقة  من  الدميقراطي" 
بال�سرورة، معها. فاإذا ما كان الليرباليون االقت�ساديون لي�سوا دميقراطيني حتمًا، 
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الليرباليني  فاإن  الدميقراطية،  –دائمًا– مع  تتعار�س  االقت�سادية  الليربالية  الأن 

ال�سيا�سيني ال يعار�سون، بل ي�سجّعون الليربالية االقت�سادية!
الدميقراطي(  الي�سار  )حزب  القائمة  الي�سارية  املنظمات  اإحدى  اأن  والطريف 
كانت حليفًا حلكوَمَتي "اأبو الراغب" والفايز! وكان اأحد قياديي احلزب، م�سطفى 
�سنيكات، وزيرًا يف حكومة الكباريتي، حني مت اعتقال رفاقه امل�ساركني يف هبة الكرك 
1996! كذلك، ا�سطر احلزب نف�سه اإىل اإدانة جماهري معان �سنة 2002، انت�سارًا 

حلكومة "اأبو الراغب"، التي قمعت املدينة بالقوة!*
اإنه جمرد تذكري بالرتاجيديا ال�سيا�سية التي ُتَطبَّق. على الي�ساري – الدميقراطي، 
ال�سائع بني التحالف مع اجلماهري )كونه ي�ساريًا(، والتحالف مع الليرباليني )كونه 

دميقراطيًا(.

***

*حزب الي�سار الدميقراطي االأردين ي�ستنكر الع�سيان امل�سّلح للقانون، ويدعو ال�ستخال�س الدرو�س.
واجلرحى  القتلى  من  العدد  هذا  �سقوط  من  عنها  جنم  وما  معان  باأحداث  االأردين  املجتمع  دم  "�سُ
اأواًل  الي�سار الدميقراطي االأردين تتوجه  اأمانة �سر حزب  اإن  وبينهم �سهيدان من مرتب االأمن العام. 
باأحر م�ساعر الت�سامن والتعازي اإىل ذوي ال�سحايا من ع�سرية النواي�سة الكرام وبقية اأهلنا يف جنوب 

الوطن، وقد قررت يف ختام مناق�ستها لالأحداث اإ�سدار البيان التايل:
1- يوؤكد احلزب ا�ستنكاره و�سجبه املطلق ال�ستخدام ال�سالح يف حتدي �سلطة القانون ورجال االأمن، 
وهذه ظاهرة ال ميكن الت�ساهل معها حتت اأي ظرف اأو مربر، واإن بع�س االأ�سوات ال�سيا�سية التي اأخذت 
جانب احلياد والتو�سط ال معنى لها يف ق�سية ال حتتمل اال�ستثمار ال�سيا�سي، فمن ي�ستقوي اليوم على 

ال�سلطات ال�سرعية بال�سالح، ي�ستقوي به غدًا على عموم املواطنني.
2- اإن البيانات الر�سمية تاأخرت كالعادة يف تقدمي املعلومات، وما جرى تقدميه مع انفجار ال�سدامات 
ال�سيا�سي  البعد  اختلط  حيث  وروابطها،  امل�سلحة  اجلماعة  طبيعة  حــول  حــرية  يف  املواطنني  تــرك 
باالإجرامي بالع�سائري... اإلخ، مرة اأخرى فاإن احلقائق كما هي، خري و�سيلة لك�سب امل�سداقية وبناء 

الثقة مع الراأي العام.
3- اإن اجلماعة امل�سلحة التي ظهرت كميلي�سيا م�سلحة م�سممة على مقاومة االعتقال، حظيت بدرجة اأو 
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واالنتحار  الف�سل  اإىل  تقود  تراجيديا  يف  اإاّل  امل�سروعني...  بني  اخللط  ميكن  ال 
ال�سيا�سي الذاتي..

ولعّل  اأواًل.  اإجنازها  من  بد  ال  تاريخية  �سرورة  هو  ال�سريح  الي�ساري  فاحلزب 
خروج الليرباليني والتائهني من هذا امل�سروع .. هو �سرورة لقيامه.

بينما "التجمع الدميقراطي"، �سرورة �سيا�سية ي�ستجيب احلزب الي�ساري لها... 
ولكن بعد قيامه وتدعيم ركائزه االجتماعية ال�سريحة.

***
 ال يهدف احلزب الي�ساري اإىل مقارعة االأخوان امل�سلمني.. اإاّل من زاوية واحدة، 

باأخرى من االحت�سان الذي �سّعب مهمة ال�سلطات، ويجب مالحظة ما هو اأبعد من الت�سامن الع�سائري 
اأو امل�سلحي يف تكري�س امتيازات تقليدية يف جتاوز القوانني، فالظاهرة تعك�س الهوة بني املناخ االأهلي 
و�سلطة القانون. وهذه احلقيقة ميكن مل�سها على نطاق اأو�سع يف البالد، حيث ال يحظى املوقف الر�سمي 
بامل�سداقية الكافية اأو االلتفاف ال�سروري، حتى يف منا�سبات كهذه، ب�سبب تغييب املواطن عن امل�ساركة 

احلقيقية طوال الوقت، وكذلك احلال بالن�سبة للقوى ال�سيا�سية. 
القومية، طريق  الطريق  اإىل  للعودة  اإنــذار  االأخــرية هي جر�س  االأحــداث  اأن  نوؤكد  املنا�سبة  وبهذه   -4
اإ�سراك النا�س عرب موؤ�س�سات الدميقراطية يف القرار ويف امل�ساءلة والرقابة. لقد اأكدنا مرارًا وتكرارًا 
على �سرورة اقرتان التنمية االقت�سادية بالتنمية ال�سيا�سية واالجتماعية، ولكننا �سهدنا تكري�سًا وتعميقًا 
لطريقة يف اإدارة ال�ساأن العام اأكرث نخبوية واأكرث اغرتابًا واأكرث اإهمااًل للم�ساركة الدميقراطية احلقيقية 
التي هي ال�سبيل للنهو�س بالوعي العام وبقاء طبقة امل�سوؤولني على �سلة وثيقة باالأو�ساط ال�سعبية، فال 

ينف�سل احل�سان عن العربة التي يجرها.
ال�سيا�سي  والواقع  االقت�سادي  التحديث  �سعارات  بني  للف�سام  منوذجًا  يعد  معان  مدينة  واقــع  اإن 
االجتماعي، فالتحديث لي�س �ساأَن ب�سعِة اأفراد من التكنوقراط، وال ُيْنَجز بالهيئات املعينة من فوق وفق 
اعتبارات ال حتظى باأية م�سداقية �سعبية )على غرار هيئة "االأردن اأواًل"(. اإننا ندعو اإىل ا�ستخال�سات 
اإال  العامة  والثقافة  بالوعي  ال�سبيل ال�سحيح، فال تقدم وال تطوير وال نهو�س   اإىل  والعودة  الدرو�س، 
بالدميقراطية احلقيقية يف التمثيل والتعبري والرقابة وامل�ساءلة، حيث اأنها املدر�سة احلقيقية للم�سوؤولني 

واملواطنني على ال�سواء للتعلم والتقدم. 
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تيار  ن�ساأ  فاإذا  التجارة!!  والقطاع اخلا�س وحرّية  للخ�سخ�سة  تاأييدهم  زاوية  هي 
ويعار�س  االجتماعي،  االقت�سادي  الــدولــة  دور  يوؤيد  تنموي  اجتماعي  اإ�سالمي 
للحزب  حليفًا  التيار  هذا  ف�سيكون  والكمربادور..  التجارة  وحرية  اخل�سخ�سة 

الي�ساري!
اأو  -الدينية  ال�سلفية  يعار�س  تقدمية–  �سعبية  –كطليعة  الي�ساري  واحلــزب 
القومية اأو االجتماعية–، ولكنه، بحكم موقعه التاريخي، وريث االإ�سالم والعروبة، 

واالأكرث قدرة على ا�ستلهامهما يف حتديث اجتماعي وثقايف وطني م�ساّد لالأمركة.
ليربالية  كاأداة  "الي�سار"...  ا�ستخدام  اأن  بو�سوح  يظهر  النقطتني،  هاتني  ومن 
بني  ويرتك اجلماهري   .. وفاعليته  ودوره  �سيفقده م�سمونه  لالإ�سالميني..  م�سادة 

اأيدي ال�سلفيني... وهوؤالء ليرباليون اقت�ساديًا، و�سلفيون ثقافيًا!

***
وال يهدف احلزب الي�ساري اإىل جتاوز الدميقراطية، بل اإىل توطينها وجتذيرها، 
د�ستوريًا وقانونيًا و�سيا�سيًا. وهو ما ي�سعه يف خانة "الدميقراطيني" بالطبع. ولكن 

ال�سوؤال هو: اأين هم هوؤالء الدميقراطيون؟! 
اإنهم –يف االأردن– ال يوجدون يف النخبة الليربالية االقت�سادية التي هي، على 
الدميقراطية،  االآليات  تعادي  فهي  ولذلك  االأقلية،  ... ومتثل  االأغلب، كمربادورية 
على  االأقّلوّي  برناجمها  لفر�س  واالأمنية،  االإداريــة  الدولة،  قّوة  ا�ستخدام  ل  وتف�سّ

ال�سّد من االأغلبّية.
اإن النزعات الدميقراطية التقليدية يف اأردن اليوم توجد لدى الفئات التالية:

1- االأو�ساط البريقراطية التقليدية وحلفائها. فهذه االأو�ساط املهّم�سة �سيا�سيًا 
حتت وطاأة الهجمة الليربالية – الكمربادورية، مل يعد ح�سورها ال�سيا�سي ممكنًا اإاّل 

باالآليات الدميقراطية – النيابية، وتفعيل الد�ستور، والد�ستورية.
2- الع�سائر والقوى االجتماعية يف الريف، املهّم�سة اقت�ساديًا و�سيا�سيًا، والتي 
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فالقوى  الليرباليني.  قيادة  حتت  امل�سيطر  االجتماعي  التحالف  من  جــزءًا  تعد  مل 
الع�سائرية تنزع نحو االآليات الدميقراطية املختلفة، للتعبري عن نف�سها، والدفاع عن 

م�ساحلها املبا�سرة، وتاأمني ح�سورها يف القرار االقت�سادي – االجتماعي.
3- املثقفون –خ�سو�سًا يف اأو�ساط املهنيني– وهوؤالء ينزعون اإىل الدميقراطية، 

بحثًا عن ح�سور ودور... على الرغم من كونه يدور يف اإطار ال�سعود ال�سخ�سي.

***
ونزوعاتها  االأ�سا�سية؛  ثقافتها  يف  دميقراطية  لي�ست  الفئات،  هــذه  وجميع 
الدميقراطية "عملية" وا�سطرارية ولي�ست اأ�سيلة. ولذلك، فهي مرتددة ومتاأرجحة. 
وميكن، با�ستمرار، م�ساومتها. غري اأن احلزب الي�ساري املتما�سك وا�سح الهوّية هو 
الدميقراطية،  االآليات  يف  فقط  ح�سوره  يتحقق  اإذ  بال�سرورة،  دميقراطي  حزب 
 – االقت�سادي  احلقل  يف  اأ�سا�سية  بتنازالت  اإاّل  –كحزب–  ا�سرت�ساوؤه  ميكن  وال 
فهو  ولذلك،  الدميقراطي-،  وجــوده  -اأي  ال�سعبي  وجــوده  ز  يعزِّ مما  االجتماعي، 
قادر على اأن ي�سّكل النواة ال�سلبة لتجمع دميقراطي يت�سع... وي�سيق! ولكنه يكون 
–دائمًا–  ا�سرت�ساوؤها  ال�سيا�سية" التي ميكن  "ال�سخ�سيات  تاأرجح  يف ماأمن من 

باملنا�سب!

***
الي�ساري االجتماعي  تاأ�سي�س احلزب  اإذن، مهّمتان:  االأردنيني،  الي�ساريني  اأمام 
وا�سح الهوية والهدف .. ومن ثم، وبعد ذلك –ال قبله- قيادة العنا�سر الدميقراطية 
الليرباليني، كما هو  اأو  ال�سلفيني..  يف جبهة وطنية... ولي�س االن�سواء حتت قيادة 

حا�سل. فاملطلوب من الي�سار.. اأن يكون القطب الثالث يف املجتمع والدولة!!

راية املستضعفني
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بقواها  انــتــهــت،  وهــي  الـــبـــاردة.  احلـــرب  فــرتة  اىل  التقليدي  الي�سار  ينتمي 
واأيديولوجياتها، بال رجعة. لكن حركة التاريخ م�ستمرة، ولي�س اأمام الب�سرية �سوى 
والتهمي�س،  والبطالة  اجلوع  من  نف�سها  تنقذ  لكي  املتوح�سة،  الراأ�سمالية  مواجهة 
واملجتمعات. وهذا  الدول  وانحالل  البيئية  ودمار  الكوكب من احلروب  تنقذ  ولكي 

يعني اأن الي�سار ما يزال -و�سيظل- �سرورة تاريخية.
اخلم�س  خالل  ي�ستطيعوا،  مل  بالطبع-  -واالأردنــيــني  العرب  الي�ساريني  اأن  بيد 
ع�سرة �سنة االأخرية، جتديد خطابهم. بل اإنهم فقدوا ذاتيتهم لكي ي�سطّفوا وراء 
اجلديدة  والليربالية  والقومية-،  -الدينية  ال�سلفية  امل�سيطرين:  املع�سكرين  اأحد 

الكمربادورية.
وراء  �سار  وبع�سهم  الدين"،  "بن  خطاب  اإىل  ال�سلفيني  خلف  م�سى  بع�سهم 
به،  اال�ستقواء  اأو  وا�ستجالبه  اال�ستعمار،  الدفاع عن  درجة  اإىل  الليرباليني اجلدد 
الإقامة "دميقراطية" هي، يف الواقع، دميقراطية ال�سرعية الكمربادورية من القطاع 

اخلا�س.
تظل  االآفلة،  ال�سيا�سية   - االجتماعية  احلركات  يف  عادًة  يحدث  وكما  بالطبع، 

هناك كتيبة متم�سكة بـ"االإجنيل" االأول، وحتتمي بالعقيدة من اأوزار ال�سيا�سة.
لكن اجلديد ياأتي، وميكن تلم�سه يف هذا النب�س ال�سبابي الذي ينه�س على غري 
هدى، اأو تلك الكتابات املتناثرة، اأو تلك احلوارات التي حتاول اأن ت�سق طريقًا ثالثة 

يف مواجهة اخل�سمني - احلليفني: ال�سلفية، والليربالية اجلديدة.
فيَم يتلّخ�س "الي�سار اجلديد" االآتي؟

اإنه ي�سار اجتماعي العقائدي. هّمه تنظيم حركة املجتمعات يف مواجهة التتبيع 
ي�سار  بل  بال�سرورة.  العاملة  الطبقة  ي�سار  لي�س  والتهمي�س.  والتجويع  والتفكيك 
املهم�سني ال�ساعني اىل االنتظام يف احلياة االقت�سادية وال�سيا�سية والثقافية )ويف 

احلالة االأردنية: ي�سار الع�سائر؟ ومِلَ ال؟(.
)اأ�سيل  باملعنَينْي  و�سعبي  لال�ستعمار(،  ومعاٍد  )حملي،  باملعنَينْي  وطني  ي�سار 
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متجذر، ومرتبط مب�سالح الفئات امل�ست�سَعفة(. ي�سار جديد: قد ال يحتفظ بالعنوان 
"الي�ساري"، وال يبدو وا�سحًا، بعد، �سكله التنظيمي اأو حركيته اال�ستقطابية. ولكنه 

يوَلد.

 



الف�سل الرابع

اتـجاهــــــات...



 

بني  يدور  ال�سبعينيات،  مطلع  االأردن،  يف  ال�سيا�سي   - االجتماعي  احلــوار  كان 
مثقفني "�سيوعيني"! وكان ذلك طبيعيًا طاملا اأن امل�سروع الوطني املطروح هو تاأ�سي�س 

دولة قطاع عام.
و�سفي  اإىل حزب  ان�سم  الذي  احلبا�سنة..  اإبراهيم  هو  االأول  ال�سيوعي  املثقف 



229

التيارات السياسية األردنية والقوة الثالثة الغائبة

 
الراأ�سمالية  بني  الثالث  الطريق  برنامج  وطــرح  االأردين،  الوطني  االحتــاد  التل؛ 

واال�سرتاكية.
واملثقف ال�سيوعي الثاين هو ب�سري الربغوثي .. الذي طرح يف كتابه؛ "بع�س ق�سايا 
اأردين"(،  بتوقيع:"ي�ساري   1972 عام  )ال�سادر  االأردن"  يف  االجتماعي  ال�سراع 

برناجمًا متكاماًل لل�سري بالبالد يف طريق التطور الال-راأ�سمايل.

احلوار االجتماعي - السياسي األردني
واحلوار.. كان يتم يف االإطار الد�ستوري نف�سه، ويف اإطار وحدة ال�سفتني. وعلى 
قيادة  يف  يزال  ما  كان  والربغوثي  للداخلية،  وزيــرًا  كان  احلبا�سنة  اأن  من  الرغم 
احلزب ال�سيوعي االأردين، فقد كان احلوار وكاأنه نقا�س بني جناحني.. من اأجنحة 

الي�سار االأردين!
وكانت نقاط االتفاق بني اجلناحني.. كثرية. وهي:

1- �سرورة ال�سروع يف تنمية وا�سعة وخمططة ومركزية يف البلد.

2- عجز الراأ�سماليني التقليديني عن القيام باأعباء هذه التنمية.
3- �سرورة االإ�سالح الزراعي.

4- �سرورة اإن�ساء قطاع عام قوي يف كل املجاالت ال�سناعية والتجارية واملالية 
واخلدمية. 

5- تطوير اخلدمات العامة املجانية يف جماالت ال�سحة والتعليم.
6- اإن القيام بهذا امل�سروع يحتاج اإىل التح�سيد ال�سيا�سي،  وال�سغط على مكا�سب 

الراأ�سماليني.
وكانت نقاط اخلالف هي اأن الربغوثي كان ي�سرتط:

1- القيام بحملة تاأميمات وا�سعة جذرية تطال ملكيات االأرا�سي الكبرية والبنوك 
و�سركات التاأمني والتجارة اخلارجية واملوؤ�س�سات ال�سناعية االأ�سا�سية.
2- تطوير العالقات االقت�سادية وال�سيا�سية مع االحتاد ال�سوفياتي.
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***
.. وانقطع احلوار.. وخرج عن م�ساره!

امل�ساعدات  وبــداأت  النفطية،   احلقبة  بداأت   ،1973 ت�سرين  حرب  اأعقاب  ففي 
اأن   )1974( الرباط  موؤمتر  اأقر  نف�سه،   الوقت  ويف  االأردن،   على  تتدفق  العربية 
منظمة التحرير الفل�سطينية هي املمثل ال�سرعي والوحيد لل�سعب الفل�سطيني. وهو 

قرار كان يعني ف�سم وحدة ال�سفتني.
وهكذا، مل تعد البريوقراطية االأردنية بحاجة اإىل اإبراهيم احلبا�سنة، اأو "االحتاد 
الوطني االأردين" من اأجل التح�سيد االجتماعي-ال�سيا�سي لبناء القطاع العام.. كما 
مل تعد بحاجة اإىل اإ�سالح زراعي ي�ساهم يف التمويل الداخلي للتنمية.. اأ�سبح كل 
اإدارية ال �سيا�سية )وهي  ذلك عبئًا مت التخل�س منه.. وبقي القطاع العام بو�سائل 
و�سائل تتيح الهدر والف�ساد(، بينما اأتاحت مكا�سب التنمية احلقيقية التي اأفاد منها 
الق�سم االأ�سا�سي من املجتمع االأردين،  توطيَد �سيا�سة اأمنية خانقة متنع ال�سيا�سة 

كليًا.
قيادات  عليه  ت�سيطر  كانت  -الذي  االأردين  ال�سيوعي  يعد احلزب  وباملقابل، مل 
الال- التطور  طريق  باجتاه  البالد  دفــع  اأجــل  من  بالن�سال  معنيًا  فل�سطينية- 

والوحيد  ال�سرعي  "املمثل  )م.ت.ف(  تكون  اأن  اأجل  من  بالن�سال  بل  راأ�سمايل.. 
لل�سعب الفل�سطيني"، مع كل ا�ستحقاقات هذا ال�سعار الذي حول الي�سار االأردين اإىل 

جمرد اأداة بيد منظمة التحرير الفل�سطينية، داخل االأردن.

***
ومع ذلك، منا القطاع العام االأردين اإىل حدود �سملت التجارة اخلارجية )وميكن 
تذّكر وزارة التموين التي كانت ت�ستورد املواد الغذائية، وقرارات احلاكم الع�سكري 
االقت�سادية.. اإلخ(، والقطاع املايل )بنك االإ�سكان، وم�ساريع الفو�سفات والبوتا�س، 
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وميناء العقبة، واجلامعات، والبنى التحتية التي عّمت الريف االأردين كله.. اإلخ(. 
ورافق ذلك كله ت�سخم كبري يف اأجهزة الدولة. وقد ا�ستمر القطاع العام التنموي 
واالإداري بالتمدد حتى حني جّفت امل�ساعدات العربية، وُغطي العجز بالقرو�س التي 
اأدت اىل ن�سوء املديونية العامة. وقد ان�سّب ق�سم منها يف ا�ستثمارات تنموية، وق�سم 
اآخر يف الهدر والف�ساد. وكان ال بد لهذا امل�سار اأن ينفجر -كما حدث يف عامي 1988 

و -1989 اقت�ساديًا و�سيا�سيًا.
وبالعالقة  العام،   القطاع  هام�س  وعلى  والثمانينيات،  ال�سبعينيات  عقَدي  ويف 
فئات  ن�ساأت  بينما  ن�سبيًا،  ولكن  التقليديني  الراأ�سماليني  مواقع  تعززت  معه،  
االأجنبي  الراأ�سمال  وكالء  مثل  واملجتمع،   ال�سوق  على  �سيطرت  جديدة  راأ�سمالية 
العام  البريوقراطية  هيمنة  انك�سار  من  الفئات  هذه  اأفادت  وقد  )الكمربادور..(، 
اأن  بّد من التذكري هنا  الي�سار يف حركة ليربالية واحدة )وال  1989 لالئتالف مع 
رئي�س الوزراء االأ�سبق علي اأبو الراغب، كان ع�سوًا  مبا �سّمي، مطلع الت�سعينيات؛ 
جانب  اىل  وكمربادورية  راأ�سمالية  عنا�سر  و�سم  الدميقراطي..  العربي  التجمع 

والفتحاويني(. "الي�ساريني" والقوميني 
التي  للدولة  واالأبعاد اال�سرتاتيجية  الوطنية  لل�سرورة  واعيًا  التل،   وكان و�سفي 
لدولة  الكامل  النقي�س  وهو  يــردده.  ما  يدرك  الكباريتي  كان  وكذلك  اقرتحها... 
اأن ينجز االنقالب االجتماعي،  اأعمال  اأتاحت لرجل   اأن الظروف  التل... يف حني 
فقد دخلت  وهكذا..  ا�سرتاتيجي!  ت�سور  اأي  دون  االإجــراءات من  �سل�سلة من  كاأنه 
البالد يف اأزمة ا�سرتاتيجية. فالدولة االأردنية اليوم، معّلقة يف الهواء من دون قاعدة 
اجتماعية حتملها ما عدا اأقلية من "اخلرباء" اجلاهزين لتوظيب حقائبهم/ اأجهزة 

حوا�سيبهم، يف دقائق.. واالنتقال معززين مكرمني، اإىل وا�سنطن دي �سي!
دون  العوا�سف، من  و�سط  اإقليمي غري ممكن،  بدور  القيام  اأن  يرى  التل  وكان 
قاعدة اجتماعية - �سيا�سية داخلية مت�سعة، بل اإنه كان يريد توظيف الدور االإقليمي 
اأجل بناء قطاع عام �سامل، وتنمية اقت�سادية - اجتماعية  والعالقات الدولية من 
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وخدمات عامة جمانية، مل�سلحة االأغلبية ال�سعبية، وخ�سو�سًا يف الريف.
اأما دولة الكمربادور التي تنبذ املعايري االجتماعية، فهي حتتاج اإىل نبذ ال�سيا�سة، 
تتطلب  وهــذه  االقت�سادية..  االآليات  اإىل  بالبالد،  تنتقل  هكذا  االإقليمي.  والــدور 
التحرر من القاعدة االجتماعية واالعتبارات ال�سيا�سية )معاجلة الفقر والبطالة.. 

باجلمعيات اخلريية!!(.
غري اأن ح�سابات الكمربادور.. مل تاأخذ بعني االعتبار اأن االأردن لي�س تون�س! بل 
هو جزء من معادلة الهالل اخل�سيب املحتدم باالأزمات وال�سراعات واحلروب... 

من العراق اإىل فل�سطني. ومن �سورية اإىل لبنان!
واالأردن –�ساء اأو اأبى- يف قلب االأحداث.

والدفاع، خارج  واتخاذ مواقف،  باأدوار،  للقيام  اأبى- م�سطر  اأو  واالأردن -�ساء 
االأ�سوار!!

وال يتعلق االأمر بالف�سل يف ا�ستقطاب اال�ستثمارات االأجنبية الكافية، اأو بتحقيق 
منو... ولي�س تنمية. اأو بعدم التمكن من معاجلة اأزمة املديونية املتفاقمة اأو حت�سني 

م�ستوى املعي�سة، اأو على االأقل احلد من الفقر.. والبطالة... والياأ�س.
كما ال يتعلق االأمر مبعاجلة االأزمة االجتماعية بالتجاهل اأو "التفاوؤل" اأو بالقمع 
االنتخابات  وتف�سيل  ال�سحافة!  من  بال�سيق  اأو  مرة-  غري  معان،  يف  حدث  -كما 

العامة.
ال، فكل ذلك، و�سواه، رمبا يتم ا�ستيعابه -موؤقتًا- بالرغم من اأن �سنوات حكم 
اقت�ساديًا  عامة،  فو�سى  اإىل  البلد  حّولت   ،2000 العام  منذ  اجلديدة  الليربالية 

واجتماعيًا و�سيا�سيًا وثقافيًا وقيميًا..
االأمر اأن الفراغ االجتماعي - ال�سيا�سي  الداخلي، يتقاطع مع اجلغرافيا ال�سيا�سية 

للبلد، وي�سع االأردن يف مهب الريح:
اأ�سيل  االأردُن جزء  اإىل منطقة م�سطربة...  تاأتي  االأجنبية لن  االإ�ستثمارات   ■

منها.. ولي�س "واحة" يف �سحرائها.
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■ والعراق حرائق م�ستعلة، ولي�س م�سروعًا ا�ستثماريًا مربحًا. واحلرائق العراقية 

قد ت�سل اإىل االأردن.. عاجاًل او اآجاًل.
■ وا�ستع�ساء العملية ال�سلمية يف فل�سطني.. يدخل، مبا�سرة، يف العمق االأردين، 
"فل�سطني هي االأردن". اأن  اأن املخرج الوحيد، ح�سب اخلطة ال�سارونية، هو  طاملا 
االأمريكية -  للحرب  املدمرة  االآثــار  االأردن مبنجاة من  اأن  ثم.. من يح�سب   ■
االإ�سرائيلية على العراق؟ هل ميكن االحتفاظ بـ"ال�سالم" مع اإ�سرائيل.. و"املناطق 

املوؤهلة".. و"ال�سراكة" مع دولة �سن جي�سها عدوانًا غا�سمًا على اجلار القريب..
ال�سعودي؟! وامل�سري.. وكل ذلك مما  التغيري  اآثار  واأين �سيكون االأردن من   ■
ال تفكر فيه احلكومة االأردنية، معتقدًة باأن ال�سطارة �سيا�سة، واأن "كل مرة �ست�سلم 

اجلرة" بربكة اهلل!
ويف املح�سلة، فاإن االأقلية الليربالية - الكمربادورية، ال ت�سكل قاعدة اجتماعية 
-  �سيا�سية قادرة على ت�سليب و�سع البلد يف مواجهة االأزمات االإقليمية املت�ساعدة، 

مبا يف ذلك االإمكانية القائمة لتاليف ال�سري على االألغام!
االأو�ساط  فيهما  تتمثل  وتنفيذية،  ت�سريعية  �سلطتان:  اإذن،  فاملطلوب  ولذلك، 
والهيبة  بال�سدقية  وحتظيان  وا�سع،  نطاق  على  االأردنية  ال�سيا�سية   - االجتماعية 
الالزمتني الإجراء حوار وطني داخلي حقيقي، و�سواًل اإىل �سيا�سيات توافق وطني يف 

املجاالت االقت�سادية واالجتماعية وال�سيا�سية.

التيار الثالث...؟!
الحظ الكاتب ال�سحايف فهد اخليطان يف مقاٍل له يف "العرب اليوم" )17 اأيار 
الليربالية  تيار  املحافظ،  )التيار  االأردنية  ال�سيا�سة  تيارات يف  ثالثة  بروَز   )2005

اجلديدة، والتيار الوطني الدميقراطي(. 



234

 

اخلاسرون

"وطني تقليدي"، عرب عنه، �سيا�سيًا، النواب الذين  هناك بالفعل تيار حمافظ 
)الكمربادوري(  اجلديدة  الليربالية  تيار  اأي�سًا،  وهناك  بدران.  حكومة  عار�سوا 
الذي تعرّب عنه "املجموعة االقت�سادية". لكن التيار الوطني الدميقراطي ما يزال 

بعد، احتمااًل وفكرة مل يتج�سد يف تيار �سيا�سي.
يف  هو،  "ي�سارية"،  واأجــواء  عنا�سر  ي�سم  الــذي  الدميقراطي"  "التجمع  تيار 
احلقيقة، اأقرب ما يكون اإىل تيار الليربالية اجلديدة. واإذا كان �سحيحًا اأن التيارين 
وال  االأ�سا�سية،  االأولويات  على  يتفقان  فاإنهما  التفا�سيل،  يف  يتعار�سان  ال�سابقني 

يتناق�سان نوعيًا، يف ثالث ق�سايا جوهرية هي:
1- املوقف من الرتكيبة التكوينية والهوية الوطنية للدولة االأردنية، وتاريخيتها، 
وم�سمونها االجتماعي - ال�سيا�سي. اإذ ي�سود لدى هذين التيارين موقف الالمباالة 
جــدول  على  ــويــة  االأول ــني،  ــي االأردن الوطنيني  لــدى  ميّثل  ــذي  ال املو�سوع  هــذا  اإزاء 

االأعمال.
واآليات  العام،  والقطاع  للدولة،  االجتماعي  االقت�سادي-  الدور  من  املوقف   -2
تكوين االقت�ساد الوطني. فالتيار "الدميقراطي" ال يعرت�س، جوهريًا، على عقيدة 
الن�ساط  وحمورية  اخلا�س  للقطاع  القيادي  الدور  على  وال  ال�ساملة،  اخل�سخ�سة 
الكمربادوري.. اأو اأن ذلك التيار، على االأقل، ال ميلك ت�سورًا بدياًل القت�ساد وطني 
متمحور على ذاته، يقوم على اأولوية امل�سالح االجتماعية. وهي النقطة اجلوهرية 

التي تف�سل الي�ساري عن �سواه.
3- املوقف من التوطني. فاإذا كان التيار الليربايل الكمربادوري يقرتح التوطني 
ال�سيا�سي ب�سورة وا�سحة وقاطعة، ويف �سياق اإعادة تاأ�سي�س الدولة االأردنية وتغيري 
من  وموقفه  حمــددًا،  �سيئًا  يقرتح  ال  "الدميقراطي"  التيار  فــاإن  جذريًا،  هويتها 

التوطني غام�س. اأو قل اإنه غري متوافق على �سيغة للتعاطي مع هذا امللف.
على كل حال، فاإن الليربالية ال�سيا�سية هي "اأولوية" لدى التيارين، يف حني اأن 
التيار الوطني الدميقراطي له اأولوية اأخرى هي احلفاظ على كيان الدولة، وتطويرها 
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دميقراطيًا وفق ثالثة اأ�س�س: )1( االنتماء العربي - االإ�سالمي وا�ستحقاقاته. )2( 
تعزيز اال�ستقالل الوطني، واإخ�ساع العالقات اخلارجية، ال�سيا�سية واالقت�سادية، 
ودور  ال�سعبية،  لالأغلبية  االأ�سا�سية  امل�سالح  على  التاأكيد   )3( الوطنية.  للم�سالح 

الدولة االقت�سادي - االجتماعي.

عجز فكري وسياسي ومداخلة توطينية
جاءت الدعوة اإىل وحدة ال�سيوعيني االأردنيني على اأ�سا�س بناء حزب ذي هيكلية 
دميقراطية تنظم اخلالفات داخل الوحدة )مذكرة مكتوبة، 2004(، لتمثل تطورًا 
اإيجابيًا بالن�سبة اإىل حركة مزقتها االنق�سامات املتتالية، و�سرذمتها، واأعاقت دورها 

يف تفعيل احلياة ال�سيا�سية االأردنية.
غري اأن "املذكرة"، تبنت، يف مقرتحاتها االقت�سادية - االجتماعية وال�سيا�سية، 
فكري  خط  لبناء  قابل  �سيا�سي   - فكري  لنهج  التاأ�سي�س  ميكنها  ال  فكرية  �سراذم 

- �سيا�سي من�سجم وموؤثر.
االجتماعية   - االقت�سادية  لالأزمة  عيانيًا  "املذكرة" حتلياًل  تت�سمن  فمثاًل، مل 
ح�ساب  على  ال�ساملة  الكمربادورية  اإىل  "التحول"  اأزمــة  هي  حيث  من  الراهنة، 
خطاأين؛  "املذكرة" يف  اأوقــع  املقاربة،  هذه  عن  والعجُز  االأردنــيــة.  الدولة  تفكيك 
وثانيهما  العياين؛  الــواقــع  الحتياجات  مطابقة  غري  قدمية  اأفــكــار  تكرار  اأولهما 
على  احلفاظ  اأي  املاثل،  التحدي  ملجابهة  الالزمة  التحالفات  اإدراك  عن  العجز 

الدولة االأردنية وتطويرها. وهو ما يغري خارطة احللفاء.
الذين كتبوا "املذكرة"، ا�ستعادوا معارف واأفكارًا تعود اإىل عقود �سابقة، واأعادوا 
العقدين  يف  البلد  �سهدها  التي  اجلذرية  بالتحوالت  ر  التب�سّ دون  من  اإنتاجها 
االأخريين. وهذا دليل اإ�سايف على العزلة الفكرية وال�سيا�سية التي عا�سها -وما يزال 

يعي�سها- الق�سم االأ�سا�سي من ال�سيوعيني االأردنيني.
ال�سيا�سي  التوطني  اإىل  امللتب�سة  دعوتها  "املذكرة" هي  الكربى يف  الطامة  لكن 
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ال�سيا�سية  بهويتهم  االحتفاظ  يف  حقهم  على  التاأكيد  نف�سه،  الوقت  ويف  لالجئني، 
االأردنية؛  العالقات  مل�سكلة  ممكنة  مقاربة  اأ�سواأ  وهــذه  )الفل�سطينية(.  االأ�سلية 
اإاّل  تاأطريها  ميكن  وال  فو�سوية،  ال�سيغة  وهذه  الداخلي.  بعدها  يف  الفل�سطينية 
الدولة  بنية  تغيري جذري يف  اإحــداث  اأي  االأردنية؛  االأر�ــس  ثنائية على  فدرالية  يف 
االأردنية باجتاه اإقامة 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�سيوعية، اإذ هي 
نددت باالحتالل االأمريكي وقررت االعرتاف ب�سرعية املقاومة، ولكنها مل ت�سل اإىل 
اإدانة الهيئات احلزبية واحلكومية املتعاونة مع املحتلني. وهي �ساوت بني االإرهاب 
يف  اأطــرافــًا  هناك  "املذكرة" اأن  اّدعــت  و"االإرهاب" الــذي  العراق،  يف  االأمريكي 

املقاومة متار�سه �سد املدنيني.
تتوحد  قد  اأفكار،  بهكذا  اأنه  هي  املذكرة،  اأكدتها  التي  االأ�سا�سية  الفكرة  ولكن 
قادر  �سعبي  وطني  حزب  اإطــالق  باإمكانها  يكون  لن  ولكن  ال�سيوعية،  التنظيمات 
على حت�سيد القوى الي�سارية والدميقراطية، اأو –حتى- لعب دور ثانوي يف احلياة 

ال�سيا�سية االأردنية.

و"إعادة بناء اجملتمعات" أيضاً!
د.م�سطفى  االأردنية،  اجلامعة  يف  اال�سرتاتيجية  الدرا�سات  مركز  مدير  طرح 
من  جملًة   ،)2004 الــثــاين  كــانــون   5( اليوم"  "العرب  اإىل  حديثه  يف  حمارنة، 
التب�سيطات الليربالية التي تالم�س �سطح امل�سكالت االأردنية املعّقدة، فال تني تنزلق 

عنه.
والثقافية،  واالجتماعية  التاريخية  لالأبعاد  باإهمالها  الليربالية  النظرة  تت�سف 
اأنها -اأي الليربالية- تنظر اإىل هذه االأبعاد على االأكرث،  اأو  وتفاعالتها اجلدلية.. 
نظرًة بّرانية، وهي لذلك تتوهم القدرَة على اإعادة بناء املجتمعات واالأمم، باإدارة 
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فوقية، وفق ب�سع اأفكار متناثرة لها طبيعة ا�ست�سراقية يف النظر اإىل واقع البالد.

مل يتوفر حتى االآن اأيُّ تقرير ا�سرتاتيجي ي�ستحق هذه الت�سمية، من اإنتاج "مركز 
مع  ت�سميته  تت�سق  اأن  يجب  الذي  االأردنية"  اجلامعة  يف  اال�سرتاتيجية  الدرا�سات 

ن�ساطه االأ�سا�سي، في�سّمى "مركز ا�ستطالعات الراأي".
مفادها  مب�سطة  فكرة  من  تنطلق  ليربالية  فكرة  نف�سها  الــراأي  وا�ستطالعات 
اإحالل اجتاهات الراأي العام حمّل الدرا�سة املنهجية يف اإ�سدار االأحكام ال�سيا�سية 
الت�سويت  ميكن  التاريخية،   - االجتماعية  احلقائق  وكاأن  والثقافية.  واالجتماعية 

عليها! 
هناك، بالطبع، اأهمية كربى ال�ستطالعات الراأي بالن�سبة للحكومات لكي تعرف 
مهّمة  هي  وكذلك  معينة،  �سيا�سات  على  حتافظ  اأو  فتعّدل  اإليها،  الراهنة  النظرة 
اعتماد  يتم  اأن  امل�سحك مبكان  من  ولكن  والرتويج..  الت�سويق  وِجهات  للمر�سحني 

ا�ستطالعات الراأي يف بناء روؤى ا�سرتاتيجية.
ُه، يف اإبداء اآراء ا�سرتاتيجية، ب�سفته مثقفًا  وال اأحد يغمط الدكتور حمارنة، حقَّ
اأردنيًا، ولكن ال بّد من االإ�سارة فقط اإىل اأن هذه هي اآراوؤه ال�سخ�سية، ولي�ست نتاج 

اأبحاث ا�سرتاتيجية كما ميكن اأن يتوهم القارئ.
يوؤكد د.حمارنة على اأن "االإ�سالح يف االأردن ال ياأتي اإال من فوق"، وهو ما يثري توًا 
التناق�َس بني فكرة االإ�سالح وبني الدميقراطية. وهذا تناق�س مركزي يف الليربالية 
بقوة  عنوًة  اأفكارها  تنفيذ  اإىل  وتنـزع  للدميقراطية،  معادية  اإنها  منه.  �سفاء  ال 
االإدارة. وهذه فكرة �ستالينية، بامتياز، ولكنها على خالف ال�ستالينية، تريد خدمة 

الكمربادور خ�سو�سًا، ولي�س خدمة االأغلبية ال�سعبية.
قوى  لتكوين  وتنظيمية  وفكرية  �سيا�سية  جهود  يف  االنخراَط  الليربالية  تريد  ال 
�سعبية اإ�سالحية هي، وحدها، القادرة على اإجناز التغيري، ولكنها تريد من ال�سلطات 
تنفيذ براجمها "االإ�سالحية"، وهو ما �سينعك�س بالطبع على امل�سمون االجتماعي 

ال�سيا�سي، لالإ�سالح.
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يف العام 1994، كان د.حمارنة اأبرز املدافعني عن املعاهدة االأردنية - االإ�سرائيلية. 
وكان يعتقد اأن النفاو�س هو عن عّمان، اأي دفاعًا عن عّمان، واأن معاهدة وادي عربة 
ن االأردن �سد اأخطار �سيا�سات اليمني االإ�سرائيلي التي ت�سّب يف م�سروع  �سوف حت�سّ

الوطن البديل.
على  وبااًل  كانت  املتعجلة  املعاهدة  هذه  اأن  املا�سية  الع�سر  ال�سنوات  اأثبتت  وقد 
من  نه  حت�سّ ومل  واملــيــاه،  االأر�ـــس  يف  االأ�سا�سية  حقوقه  له  ل  حت�سّ فلم  االأردن، 
"املعاهدة" جتاهلت تعقيدات ال�سراع العربي  االأخطار اال�سرتاتيجية.. ملاذا؟ الأن 
- االإ�سرائيلي وامل�سارات االأخرى، وتعقيدات العالقة االأردنية - الفل�سطينية وم�سكلة 
دفعة  االأردن  وجــه  يف  تنفجر  التعقيدات  هــذه  كل  هي  وهــا  والنازحني.  الالجئني 

واحدة.
التعقيدات  هذه  كل  ا�ستيعاب  اأخــرى،  مرة  يقرتح  د.حمارنة  الليربايل  هو  وها 
باإجراءات ت�سريعية تقونن التوطني وت�سّي�سه، وذلك ا�ستنادًا اإىل حّجتني: اإنكار الهوية 
)اإنكار  ال�سهيوين  امل�سروع  املجابهة مع  واإنكار  التاريخ(،  )اإنكار  االأردنية  الوطنية 
باملعطيات  ال�سامل  الت�سليم  اأ�سا�س  على  االأردن  بناء  واإعادة  الفعلية(..  التحديات 
الراهنة! وهكذا، تظهر حقيقة ال�سفة الرئي�سة لّليربالية املحلية املتمثلة يف ت�سويغ 

االأمر الواقع، بغ�ّس النظر عن االألغام القابلة لالنفجار يف اخلطوة التالية.

من هو "غير الواقعي" حقاً؟
اإىل  وبالعودة  بغداد".  "�سقوط  عن  اأمريكي  فيلم  ُعر�س   ،2003 ني�سان   9 يف 
اأر�سيف ني�سان احلزين ذاك، ميكن مالحظة وجود ثالثة اجتاهات يف الفكر العربي 

حيال احلدث العراقي:
الغزو  يوؤيدون  كانوا  وهــوؤالء  ومرتزقته.  الكمربادوري،   - الليربايل  االجتاه   -1
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االأمريكي باالأ�سا�س، وكان ي�ستعجلون �سقوط مدينة الر�سيد، حتى اأن اأحدهم و�سفه 
�سد  ومكثفة  مدرو�سة  �سعواء  االجتاُه حملًة  نظم هذا  وقد  بغداد"!!....  "فتح  باأنه 
الوعي الوطني التحرري لل�سعوب العربية، ولل�سماتة بالن�سال واملنا�سلني، واملطالبة 
بفتح ملفات النظام العراقي ال�سابق، والدعوة اإىل القبول بالقدر االأمريكي، واإحداث 

تغيري جذري يف الثقافة العربية االإ�سالمية ل�سالح التاأمرك الكامل.
اإن �سعف القاعدة االجتماعية لالجتاه الليربايل الكمربادوري، يلّزه اإىل العمالة 
املو�سوعية، فالقوة امل�سلحة لال�ستعمار االأمريكي هي طريقهم الوحيدة للهيمنة على 

العامل العربي.
2- اأ�سباه املثقفني. وهم كرث، وبينهم �سيا�سيون و"مفكرون" و�سحافيون.. اإلخ. 
وهوؤالء يتميزون، مثل كل اأ�سباه املثقفني، بانعدام القدرة على التحليل اال�سرتاتيجي، 
اأو حتى نقد "ال�سورة" امل�سيطرة يف اإحدى اللحظات. اإنهم ُيظهرون عجزًا موؤ�سفًا عن 
جتاوز اللحظة، وي�ستعّدون لالنخراط فورًا يف بناء هياكل فكرية ا�ستنادًا اإىل املظاهر 
العابرة، وبع�سهم جاهز لالنتقال فورًا من احلما�سة ال�سديدة اإىل الياأ�س ال�سديد. 
موجة  يف  انخرطوا  هوؤالء  "املفكر"!!  �َسْمَت  الأنف�سهم  يعطون  الذين  هم  واأ�سووؤهم 
ندب وتقريع لالأمة.. من بني اأحزانهم دعوا اأنف�سهم ودعوا العرب اإىل اال�ست�سالم، 

معلنني �سقوط روؤى وقيم حركة التحرر الوطني العربية جملًة وتف�سياًل.
رف�س  اإىل  دعــا  وقــد  جــدًا،  �سعيف  اجتــاه  وهــو  الن�سايل.  الوطني  االجتــاه   -3
على  بالقدرة  م�سحوبًا  االأمــل  هذا  كان  ما  نــادرًا  ولكن  باالأمل،  متعلقًا  الهزمية، 

التحليل والتب�سر.
ني�سان  يف  بغداد  �سقوط  حول  العربي  االأر�سيف  اإن  القول  ن�ستطيع  وباملح�سلة، 
ت�سور  عن  وعجز  التاريخي،  للحدث  مطابقًا  حتلياًل  يقدم  اأن  ي�ستطع  مل   ،2003
ع التطورات الالحقة، وبالتايل، فهو نافل كليًا. ولعل  م�سار املجابهة يف العراق اأو توقُّ
على "املفكرين" واملعّلقني الذين �ساركوا يف مراثي ني�سان 2003، عن ح�سن نية، اأن 
اأدواتهم  اأنف�سهم االآن بالعودة اإىل ن�سو�سهم واكت�ساف اخللل الكامن يف  يراجعوا 
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التحليلية، يف �سوء الف�سل االأمريكي يف العراق.
... يف 9 ني�سان 2004، يقول اأحد املثقفني العرب اإنه، حلظة �سقوط بغداد، اأعلن 

ت�سقط! ال  مدنًا  هناك  اأن  اكت�سف  فقد  االآن!  يعتذر  ولكنه  االأمة"،  "موت 
اأ�سريًا  الوقائع!  راهنية  وراء  ي�سري  مثقف  اأو  مفّكر  فائدة  هي  ما  ولكن  �سكرًا! 
دوره  اأن  حني  يف  االآخرين!  اأفكار  اإنتاج  يعيد  ولكنه  "يفكر"،  اأنه  يظن  للمظاهر! 
كمثقف هو اأن ي�ساعد على الروؤية النقدية، وعندما ينح�سر دوره يف اإنتاج فكر اأو 

فن يكرر اللحظة الراهنة، فهو، اإذن، جمرد اأداة م�سلوبة االإرادة.
ح�سنًا.. لقد كان من املعروف جيدًا جدًا اأن بغداد ع�سية على ال�سقوط؛ اأواًل، الأن 
احلملة اال�ستعمارية االأمريكية ماأزومة بنيويًا وتاريخيًا؛ وثانيًا، الأن الدولة الوطنية 

العراقية احلديثة، ذات ح�سور تاريخي متجذر، وال ميكن اإلغاوؤها بجرة قلم!
الرئي�س  لنظام  البنيوي  وال�سعف  االأمريكيني،  للغزاة  الع�سكري  اجلــربوت  اإن 
�سدام ح�سني، و�سعا املجابهة االأمريكية - العراقية يف م�سارات متعرجة غام�سة، 
اأتاحت لالأمريكيني، اأحيانًا، احل�سول على م�ساهد �سينمائية موؤثرة، غري اأن املعرفة 
املادية - التاريخية بال�سراع وطبيعته وفرقائه، تعطي للمثقف النقدي، القدرَة على 

االكت�ساف املبكر مل�سار ال�سراع، فيدرك اأن املقاومة ممكنة وخ�سبة. 
من  ينطلقون  و"مفكرون"-  اإعالميون  -ووراءهــم  العرب  الر�سميون  كان  لقد 
اأّيدوا بقاءها للحيلولة دون وقوع  اإنهم  "اأمريكا باقية يف العراق اإىل االأبد"، بل  اأن 
حرب اأهلية! مطمئنني كليًا، ومن دون حتفظ، اإىل اأن امل�سروع االأمريكي يف العراق 
اآرائهم، بهذا اخل�سو�س،  اإىل غاياته، وكانوا ي�سخرون من التحفظات على  ما�ٍس 
هو  من  �سوؤالهم:  االآن  باملقدور  اأ�سبح  ورمبا  واقعية"!!  "غري  حتفظات  باعتبارها 

الواقعي" حقًا؟! "غري 
ما يزال الغزاة يخو�سون حربًا يائ�سة �سد العراق، وهو ما �سيجعلها اأكرث فاأكرث، 
اأر�س  عن  الرحيل  �سوى  اآجــاًل،  اأم  عاجاًل  االأمريكيني،  اأمــام  لي�س  لكن  اإجرامية. 

الرافدين يجرون اأذيال الهزمية.



241

التيارات السياسية األردنية والقوة الثالثة الغائبة

 
ولكنها، بالطبع، �ستكون هزمية بالنقاط. هل ت�ستطيع الواليات املتحدة االأمريكية، 
االإبقاء على قواتها يف و�سع قتايل مديد يف العراق؟ �سوؤال مطروح بقوة، بالنظر اإىل 
تكرار الف�سل ال�سيا�سي واالأمني للرتتيبات االأمريكية خالل ال�سنة االأوىل من احتالل 
احلكم  جمل�س  �سدقية  وانفل�ست  الطائفي،  اخليار  �سقط  اأن  بعد  ماذا  م�ستحيل. 
االنتقايل، ومن بعد احلكومة املوؤقتة، وظهر، جليًا، اأن القوى الع�سكرية وال�سرطية 
التي اأن�ساأها املحتلون ال ميكنها، بنيويًا، احلفاظ على االأمن، طاملا اأنها تفتقر اإىل 

اإطار �سيا�سي وطني و�سرعي؟!

الرؤوس التي في الرمال فعالً
و9  و8  "الد�ستور"، 7  الرنتاوي، مقااًل على ثالث حلقات )�سحيفة  كتب عريب 
"حتى ال ندفن روؤو�سنا يف الرمال". ويتبنى الرنتاوي،  كانون االأول 2004( بعنوان 
اأ�س�س الفكرة ال�سهيونية حول االأردن، كما تتجلى، ب�سورة خا�سة، عند  �سراحًة، 
و�سارون،  نتنياهو  وت�سريحات  كتابات  يف  مالحظتها  وميكن  االإ�سرائيلي،  اليمني 
الت�سكيك  ح�ساب  على  فل�سطني،  يف  ال�سهيوين  اال�ستيطان  �سرعية  توؤكد  والتي 

ب�سرعية الدولة االأردنية.
يعالج الرنتاوي ق�سية الالجئني، ويدعو اإىل الكّف عن تاأجيل ا�ستحقاقات التوطني 

ال�سيا�سي النهائي يف االأردن، ويدعو اإىل مواجهة "احلقائق"... وهي براأيه:
الدميوغرافيا  ويراعي  عليه،  ومتفقًا  وعــاداًل  واقعيًا  يكون  اأن  يجب  "احلل   -1

االإ�سرائيلية، ويهودية الدولة".
2- "علينا يف االأردن اأن نرتب اأمورنا على هذا االأ�سا�س".

الطرد  ق�سية  عن  النظر  بغ�ّس  �سرعي،  االأردن  يف  ال�سيا�سي  التوطني  اإن   -3
ال�سهيوين للفل�سطينيني من ديارهم، ذلك اأن "ال�سيغة االأردنية نه�ست باالأ�سا�س 
غري  )اأي  الت�سكيل  قيد  االأردنية،  الهوية  واأن  والتمثيل،  ال�سلطة  اقت�سام  مبداأ  على 
املت�سكلة(، قد انفتحت على هوية فل�سطينية اأكرث تبلورًا )اأي متبلورة( بفعل املن�ساأ 
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احل�سري امل�ستقر من جهة، واالن�سغال يف ثورات التحرير واال�ستقالل الوطني من 
جهة اأخرى".

4- وهكذا، وبغ�س النظر عن قيام الدولة الفل�سطينية يف ال�سفة الغربية وغزة، 
وعلى  االأردنية،  االأر�س  على  ولكن  ال�سفتني،  وحدة  �سيغة  جتديد  اليوم  فاملطلوب 
اأن  اأي  والتمثيل،  ال�سلطة  اقت�سام  مبداأ  على  االأردنية  الدولة  �سياغة  اإعادة  اأ�سا�س 

املطلوب هو اإن�ساء فدرالية اأردنية - فل�سطينية يف االأردن.
اإنتاج اخلطاب ال�سهيوين حول االأردن: فالبلد مل  اإذن،  عريب الرنتاوي، يعيد، 
يكن متكّونًا قبل اللجوء الفل�سطيني ووحدة ال�سفتني، ولذلك، فالوجود الفل�سطيني 
يف االأردن �سرعي تاريخيًا، الأنه هو الذي اأعطى للدولة االأردنية املعا�سرة، �سرعيتها 
ال�سيغة  هي  الفل�سطينية   - االأردنــيــة  الفدرالية  "اإقامة  فــاإن  ولذلك،  التكوينية، 

الوحيدة التي �ستحمل على اأكتافها االأردن، حا�سرًا، وم�ستقباًل".
وبالطبع، ميكن ترجمة هذا الكالم كله، كالتايل:

- القومية ال�سهيونية )االأكرث تبلورًا واالأكرث قوة( لها حق �سرعي يف فل�سطني؛ 
- القومية الفل�سطينية )االأكرث تبلورًا واالأكرث قوة( لها حق �سرعي يف االأردن؛

- ومثلما تقول ال�سهيونية اإن فل�سطني هي اأر�س بال �سعب، ل�سعب بال اأر�س، يعيد 
الرنتاوي، الهجوم بالفكرة نف�سها؛ اإن االأردن اأر�س بال هّوية وال �سرعية اجتماعية 
مالأتها  مكانية  هيوىل  ي�سكل  كان  امل�ستقرين،  غري  البدو  من  �سكانه  – تاريخية، 
اإعادة  يجب  التي  القاعدة  هي  وهذه  و�سيا�سيًا.  دميوغرافيًا  الفل�سطينية،  الهجرة 

تاأ�سي�س الدولة االأردنية على اأ�سا�سها. فـ"االأردن هو فل�سطني".
البلد  �سرعية  االأردين؛  للكيان  التاريخية  بال�سرعية  اإذن،  الرنتاوي،  ي�سكك 
فاإنه  وباخت�سار  ال�سيا�سي.  نظامه  و�سرعية  التاريخي،  االجتماعي  كيانه  و�سرعية 
قبل  اأي   ،1946 العام  اأُعلنْت  التي  الها�سمية"  االأردنية  "اململكة  ب�سرعية  ي�سكك 
اللجوء الفل�سطيني ووحدة ال�سفتني. وبذلك، فاإن اململكة م�سطرة من اأجل احلفاظ 
على �سرعيتها، اإىل اإحياء �سيغة وحدة ال�سفتني، دميوغرافيًا و�سيا�سيًا، وذلك من 
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دون ال�سفة الغربية. 

ما هو م�سري ال�سفة الغربية؟! اإن ذلك ال يهّم الرنتاوي. فلو كان حري�سًا على 
وحدة ال�سفتني يف مواجهة ال�سهيونية، لكان طرحه كالتايل: 

م�سرتكًا".  فل�سطينيًا   - اأردنيًا  كيانًا  ونوؤ�س�س  وال�سفة.  الوحدة...  "ن�ستعيد 
لكنه ال يفعل ذلك، فم�سري ال�سفة لي�س جزءًا من اأطروحته. وهو يغّيب البحث يف 

م�سري ال�سفة عمدًا، الأن ذلك ين�سف اأطروحته من اأ�سا�سها.
وم�سري ال�سفة يتجه اإىل اأحد اجتاهني تاريخيني �سُي�سقطان كل ال�سيغ الو�سيطة. 

وهذان االجتاهان هما:
)1( اإقامة دولة فل�سطينية م�ستقلة على االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة عام 1967، 

وال�سفة الغربية جزء منها. 
القومية يف  ثنائية  تاأ�سي�س دولة  بالتايل،  ال�سفة الإ�سرائيل، ما يطرح  )2( �سم 

فل�سطني التاريخية.
اأو  الفل�سطينية،  الدولة  الأرا�سي  �سواء  العودة،  حق  يطرحان  االجتاهان  وهذان 
للدولة ثنائية القومية، وبالتايل، فاإنهما يوؤكدان على احلقوق ال�سيا�سية الفل�سطينية 

داخل فل�سطني التاريخية، ولي�س خارجها.

***
عندما مت االإعالن عن اململكة االأردنية الها�سمية، العام 1946، كان ذلك تتويجًا 
للتكوين االأردين احلديث املمتد يف ت�سكله االجتماعي - ال�سيا�سي، منذ ب�سعة قرون.

جديرة  العثمانية،  احلقبة  عرب  احلديث،  االأردين  الكيان  ت�سكيل  ملحمة  اإن 
بالقراءة، بكل تفا�سيلها واأبعادها. وقد مت تناول اأجزاء من هذه امللحمة يف درا�سات 

عديدة من�سورة. ويكفي، هنا، االإ�سارة اإىل ما يلي:
لقد قامت وحدة ال�سفتني على مبادىء اأ�سا�سية، اأهّمها اأن ال�سفة الغربية هي 
وديعة لدى اململكة االأردنية الها�سمية اإىل حني حترير فل�سطني الـ 48. وبذلك، مل 
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بالطبع،  كان ذلك،  وقد  فل�سطني.  ت�سبح هي  لئال  فل�سطينية،  لل�سفة، �سفة  ُتْعَط 
ال�سعب  اأن  �سوى  ذلك،  ت�سحيح  من  بد  ال  وكان  الفل�سطينية.  الهوية  على  جائرًا 

الفل�سطيني اختار، باالإجماع، االنف�سال عن اململكة االأردنية الها�سمية. 
ملنظمة  اأعطى  الــذي   ،)1974( الرباط  قمة  موؤمتر  قــرار  يف  ذلك  جت�سد  وقد 
التحرير الفل�سطينية، احلق احل�سري يف متثيل ال�سعب الفل�سطيني. وكان ذلك هو 

القاعدة ال�سيا�سية لالعرتاف العربي واالأردين بالدولة الفل�سطينية امل�ستقلة.
ومل يدخر امللك االأردين الراحل، و�سعًا وال و�سيلة للحفاظ على وحدة ال�سفتني 
منذ العام 1974 وحتى العام 1988، حني تو�سل اإىل قناعة ا�سرتاتيجية باأنه ال توجد 
قوى �سيا�سية اأو �سعبية فل�سطينية حقيقية خارج منظمة التحرير الفل�سطينية، واأن 

االنف�سال اأ�سبح حقيقة �سيا�سية ال ميكن جتاوزها.
واأعلنت اململكة االأردنية الها�سمية، بالتايل، فكَّ االرتباط االإداري والقانوين مع 

ال�سفة الغربية. وكانت هذه قاعدة التطورات الالحقة، على امل�سار الفل�سطيني.

***
اخلطاب ال�سهيوين حول االأردن ال اأ�سا�س له من ال�سحة؛

1- فالكيان االأردين قائم وكائن، تاريخيًا، وله هوية اجتماعية - �سيا�سية خا�سة، 
واأ�سبح هذا الكيان االجتماعي - ال�سيا�سي املتبلور، اأ�سا�س الدولة االأردنية احلديثة 

املتج�سدة يف اململكة االأردنية الها�سمية.
2- مل تقم �سرعية اململكة على "وحدة ال�سفتني" التي كانت، يف التحليل االأخري، 
وبغ�ّس النظر عن تقييمنا لها، وحدة بني كيانني عربيني، وقد انتهت هذه الوحدة 
االنف�سال  بهذا  اململكة  وبقبول   ،1974 العام  امل�سروع،  الفل�سطيني  باالنف�سال 
تعد  امل�ستقلة، مل  الفل�سطينية  بالدولة  اململكة  اعرتاف  وانطالقًا من  العام 1988. 
واأ�سبح هوؤالء  الغربية يف اململكة،  اأّي حقوق �سيا�سية جماعية الأبناء ال�سفة  هناك 

فل�سطينيني.
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ترتب  ال  ولكنها  للفل�سطينيني،  فــرديــة  حقوقًا  ــة  ــي االأردن اجلن�سية  متنح   -3
يف  هي  ال�سيا�سية  هوؤالء  فحقوق  اململكة،  يف  �سيا�سية  حقوقًا  ككتلة،  للفل�سطينيني، 

فل�سطني.
اللذين يكفالن عودة  اأن تتخلى عن القرارين 194 و242،  4- ال ميكن للمملكة 
اأ�سل  من  االأردنيني  حقوق  على  احلفاظ  هو  االأول  ل�سببني؛  والنازحني،  الالجئني 
فل�سطيني بالعودة والتعوي�س؛ والثاين هو احلفاظ على هوية الدولة االأردنية املنفتحة 
على اندماج االأفراد ب�سورة �سخ�سّية فيها، وال ت�سمح، بحال من االأحوال، باإدماج 

�سعب اآخر يف بنيتها الوطنية.
5- الدولة االأردنية تكفل لالأردنيني من اأ�سل فل�سطيني كاّفة احلقوق، مبا فيها 
اأجل تاأمني احلقوق الفل�سطينية اجلماعية يف  حق العودة، مثلما توؤيد وتنا�سل من 

فل�سطني.

األردن.. إلى أين؟
عدا م�سر- حديثة،  -ما  العربي  امل�سرق  الوطنية يف  والهويات  الكيانات  جميع 
ومت�ساوية من حيث �سرعيتها التاريخية. ولقد عا�ست -وما تزال- على توتر عميق 
بني الهويات املحلية املناطقية والطائفية واالإثنية -التي تبلورت يف االأوان العثماين- 
وبني الهوية القومية العربية. فهي مطعون بها من اأ�سفل ومن اأعلى، لكنها، مع ذلك، 
اأي�سًا،  ولكن،  �ساغطة،  ودولية  اإقليمية  منظومة  بنى يف  الأنها  فقط  لي�س  �سمدت، 

الأنها قطعت اأ�سواطًا يف التبلور الذاتي يف اإطار الدولة الوطنية.
وهذا ينطبق، بالقدر نف�سه، على لبنان و�سورية واالأردن والعراق والفل�سطينيني 
االإثنية  النواحي  من  ان�سجامًا  االأكــرث  هي  االأردنية  الهوية  اأن  ومع  اخلليج.  ودول 
عرٌب  االأردنيني  من  ال�ساحقة  االأغلبية  اأن  )ذلك  واالجتماعية  والطائفية  والدينية 
امل�سيحية(،  الع�سائر  الإدماج  �سيغًا خالقة  ابتكروا  الذين  الع�سائر،  اأبناء  من  �سّنة 
اإال اأن الهوية الوطنية االأردنية، هي االأكرث عر�سة للت�سكيك والهجوم واللعنة. وهو 
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ما يفتقر اإىل العدالة والنزاهة معًا، وي�سمر، حتت �سعارات �ستى زائفة، الرغبَة يف 
الت�ساوق مع امل�سروع ال�سهيوين لت�سفية الق�سية الفل�سطينية على ح�ساب االأردن.

واآخر الهجمات على الوطنية االأردنية، جاءت من اأردين، يف اأطروحة مازو�سية 
ت�ستلّذ اإهانَة الذات الوطنية، بل واإنكارها، يف قراءة اعتباطية، انتقائية، متحيزة، 
ومزدوجة املعايري، تطم�س -عمدًا- جميع ال�سواهد التاريخية االجتماعية وال�سيا�سية 
ال�ساعر،  وهيب  -م�سبقًا-  يريده  ما  عك�س  على  تربهن  التي  واالإبداعية  والثقافية 
يف كتابه "االأردن.. اإىل اأين؟". فهو م�سغوف بالتاأكيد على اأن الكيان االأردين فائ�س 
عن احلاجة، ووجوده -بحد ذاته- م�سدر اأزمته، واأن االأردنيني بال هوية وطنية اأو 
فعالية تاريخية اأو قدرة على اإدامة و�سيانة كيانهم الوطني )�س17 - �س48(، وهو 

يتجاهل -وال يناق�س بالطبع- ال�سواهد ووجهات النظر امل�سادة.
يتوقع ال�ساعر اأن يندمج االأردنيون يف الهوية الوطنية الفل�سطينية )�س84(، لكن 
ال�سيناريو "االأكرث واقعية وعقالنية" -بالن�سبة اإليه- هو العودة اإىل م�سروع �سمعون 
اإليه  ينتقل  واإ�سرائيل،  وفل�سطني  االأردن  بني  ثالثي  احتاد  اإقامة  املتمثل يف  برييز، 
هذا  يلعب  اأن  ال�ساعر  وياأمل  ولبنان )�س90(.  �سورية  الفل�سطينيون يف  الالجئون 
�سورية" من  "فدرالية  اإقامة  جلهة  خ�سو�سًا  املنطقة،  قياديًا" يف  "دورًا  االحتاد 

�ساأنها اأن تلحق بامل�ستويات االأوروبية )�س91(.
والوطنية  واالأردنيني  بــاالأردن  متعّمدًا،  ال�ساعر،  ي�سّحي  ملاذا  فهم  ميكن  هكذا 
ال�سرطانات  من  دخانًا  ذلك،  اأثناء  يثري،  وهو  ال�سهيونية.  مذبح  على  االأردنية، 
ال�سياق  يف  ولكن  الدميقراطيني،  واملعار�سني  والقوميني  الفل�سطينيني  تتملق  التي 

ال�سهيوين.

***
فعالية  ويف  حديثة،  دولة  يف  متج�سدة  تاريخية  حقيقة  االأردنية  الوطنية  الهوية 
واملهنية  واالقت�سادية  ال�سيا�سية  املجاالت  جميع  يف  متنامية  ثقافية  اجتماعية 
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واالإبداعّية. واإذا كانت الوطنية االأردنية مت�ساحمة وغري عدائية، فالأنها متجّذرة، 
وت�سدر عن ثقة وطيدة مبا�سيها وم�ستقبلها. وهي تنظر اإىل الدولة بو�سفها رابطة 
غري منف�سلة عنها، ما يجعل الوطنية االأردنية، ي�سارية يف م�سمونها االجتماعي؛ 

وهو ما يجعلها، يف االآن نف�سه، هدفًا للعداء الكمربادوري وال�سهيوين.
والوطنية االأردنية متما�سكة ال تنخرها انق�سامات دينية اأو طائفية اأو اإثنية. والأن 
االأردنيني -يف اأغلبيتهم ال�ساحقة- اأبناء ع�سائر عربية، فال توجد لديهم ح�سا�سية اأو 
توتر بني االنتماءين العربي واالأردين. وال ُتعترب فكرة االحتاد مع �سورية، جديدة عند 
االأردنيني، بل كانت، دائمًا، من النزعات االأ�سيلة يف الوطنية االأردنية، لكن االحتاد 

مع �سورية مرفو�س اإذا كان -ح�سبما يريد ال�ساعر- عرب البوابة االإ�سرائيلية.

صورة "اجملموعة االقتصادية".. بقلمها!
الزعبي،  حامت  فواز  للدكتور  مقااًل   )2005 اأيار   14( االأردنية  ال�سحف  ن�سرت 
هو اأ�سبه ببيان �سيا�سي لـ"املجموعة االقت�سادية" التي متثل رجال االأعمال اجلدد، 
اإن  بل  عــادة..  اأ�سّميهم  مثلما  الكمربادوريني  اأو  "الديجتال"  اجلــدد،  الليرباليني 
الدكتور الزعبي يعرتف �سراحة، باأن �سورة "النخبة اجلديدة"، لدى الراأي العام، 
هي �سورة نخبة كمربادورية. يقول: ".... وعلى النخبة اأن تراجع م�سريتها لتتناغم 
واأن حتاول  ال�ساملة،  االإ�سالحات  �ستن�ساأ عن  التي  الدميقراطية  اللعبة  قواعد  مع 
تغيري النظرة ال�سائدة لدى ال�سواد االأعظم من املواطنني، باأنها اأقلية تعي�س من وراء 
العموالت، وتوؤمن بالليربالية االقت�سادية، خدمًة مل�ساحلها، ولكنها غري متحم�سة 

لليربالية ال�سيا�سية..".
اجلديدة  االأعظم" للنخبة  "ال�سواد  نظرة  هل  تّوًا:  نف�سه  يطرح  الذي  وال�سوؤال 

�سحيحة اأم ال؟
االجتماعي  بالنقد  �سمنًا،  يقّر،  لكنه  الزعبي،  لــدى  �سريحة  اإجابة  توجد  ال 
ال�سيا�سي املوّجه لـ"النخبة اجلديدة"، بل اإن املقال - البيان، هو دعوة حارة لهذه 
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النخبة للم�ساركة، بل الأخذ زمام املبادرة يف املجال الدميقراطي. وكذلك "طماأنة 
واخلدمي  االإنتاجي  العام  القطاع  واإلغاء  تفكيك  تريد  ال  )النخبة(  باأنها  االأغلبية 
الإحالل برنامج انفتاح اقت�سادي راأ�سمايل معفى من كل التزام اجتماعي اأو اأخالقي 

اأو وطني".
اأنفقت  لو  حتى  اجلديدة،  للنخبة  اأبــدًا  تطمئن  لن  االأغلبية  فاإن  احلظ،  ول�سوء 
دورهــا  عــن  �سخمة  اإعــالنــات  حملة  يف  اخلزينة  مــن  اإ�سافية  مــاليــني  ـــرية  االأخ

الدميقراطي واالجتماعي والوطني! وذلك لالأ�سباب التالية:
اأوًل: اإن "النخبة اجلديدة" مل تخرج من قلب املجتمع، مثلما حدث يف التجربة 
املاليزية مثاًل.. بل جاءت من خارجه، ومن فوقه، وهي مل حتتل مواقعها يف �سنع 
من  مدعوم  �سلطوي  �سياق  يف  بل  وال�سيا�سية،  االقت�سادية  جهودها  جراء  القرار 
االجتماعية  الرتبة  يف  متجذرة  اأو  اأ�سيلة  لي�ست  "النخبة"  هذه  ان  اأي،  اخلــارج. 
الوطنية. وهي مل تقدم اأي اإجنازات اقت�سادية اأو ت�سحيات اجتماعية اأو اأي اأفكار 
فوق  من  نف�سها  فر�ست  واإمنــا  الداخلية،  امللمو�سة  االحتياجات  من  نابعة  جديدة 

املجتمع بقوة االإدارة، وبخطاب م�ستورد مئة باملئة.
يعي�س  ولكنه  "ال�سورة"،  اإىل  ينظر  املواطنني" ال  من  االأعظم  "ال�سواد  ثانياً: 
الواقع، وهو يواجه التهمي�س واالإفقار وتفكيك الدور االقت�سادي واالجتماعي للدولة 

وخدماتها، ويتلظى بنار االرتفاع امل�ستمر يف تكاليف احلياة.
ثالثاً: النخبة اجلديدة موجودة يف احلياة االقت�سادية ال�سيا�سية االأردنية، جراء 
غياب الدميقراطية. ففي اللحظة التي تت�سكل فيها احلكومات على اأ�سا�س امل�ساورات 
النيابية امللزمة، فاإن اأحدًا من اأفراد "النخبة اجلديدة" الليربالية - الكمربادورية، 
لن يطمح يف احل�سول على حقيبة وزارية. وهذا ما يعرفه اأع�ساء النخبة اجلديدة، 
ب�سورة ملمو�سة، من جتربة العزلة ال�ساملة التي يعي�سونها على امل�ستوى االجتماعي 
ميل  هو  ال�سلطوية  اجلديدة" اإىل  "النخبة  ميل  فاإن  ولذلك،  والثقايف.  وال�سيا�سي 
الدميقراطية،  بالو�سائل  وبراجمها  ت�ستطيع حتقيق وجودها  ال  الأنها  لديها،  اأ�سيل 
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تعطيل  اإىل  احتاج  االقت�سادي"،  "االإ�سالح  قوانني  مترير  اأن  يف  ال�سبب  هو  وهذا 
متثل  التي  بدران  عدنان  حكومة  اأن  الحظنا  مثلما   ،)2003-2001( كليًا  الربملان 
"النخبة اجلديدة" الليربالية - الكمربادورية، مل ت�ستطع اإقناَع النواب وال�سيا�سيني 

واالإعالميني، حتى يف ظل احلّد االأدنى من الدميقراطية الربملانية احلالية.

***
عندما  ولكن  بالطبع،  الدميقراطية  ت�سغيل  يف  دور  له  الوطني  اخلا�س  القطاع 
يجري احلديث عن القطاع اخلا�س الدميقراطي، فهو يدور حول ع�سرات االآالف من 
الفاعلني االقت�ساديني يف القطاعات االإنتاجية واخلدمية، واملنّظمني االقت�ساديني 
ديناميكية  ب�سورة  ومنفتح  ذاتــه،  على  متمحور  وطني  اقت�ساد  اإطــار  يف  املبدعني 

ومن�سبطة على اخلارج.. ال حول اأقلية مفرو�سة فوقيًا.
الدميقراطية هي اأداة -و�سيلة- اآلية التخاذ القرار الوطني، وهو ما يفر�س على 
التّو االأ�سلوَب التفاو�سي بني الفئات االجتماعية الوطنية و�سواًل اإىل ت�سويات واقعية 
تنموي  �سياق  يف  تلك  االجتماعية  للفئات  امل�سروعة  امل�سالح  االعتبار،  بعني  تاأخذ 

تقدمي م�سروط باالأولويات االجتماعية والثقافية والوطنية.
وهذا البيان يتناق�س كليًا، مع قيام ب�سع �سخ�سيات غري منتَخبة بتحديد عنا�سر 
الدميقراطيات  يف  وطنية"  "اأجندات  توجد  فال  كامل.  لعقد  الوطنية  االأجــنــدة 
تقررها جلنة، اأو جمموعة، بل تقررها املتطلبات الواقعية وامل�سالح املتباينة للفئات 

االجتماعية الوطنية يف اإطار املمار�سة الدميقراطية احلية.

***
لقد اأراح الدكتور الزعبي اجلميع من وعثاء التقديرات، واأظهر، علنًا، "القطبة 
املخفية" لربنامج االإ�سالح الليربايل الكمربادوري. فقد اأو�سح ب�سراحة ال ت�سوبها 

�سائبة، اخلطوط الرئي�سة للتوجهات ال�سيا�سية لليربالية اجلديدة، كاالآتي:



250

 

اخلاسرون

1- ال بّد من بروز قادة يف القطاع االقت�سادي ورجال اأعمال اإ�سالحيني يوؤمنون 
بالدميقراطية، اأو فاعلني �سيا�سيًا، و"اإزاء التحوالت الداخلية واخلارجية، ال بد من 
التاريخية، وليديل  اأن يتحرك القطاع اخلا�س ب�سرعة وفعالية، القتنا�س الفر�سة 
بدلوه يف العملية اجلارية ل�سياغة م�سروع اإ�سالحي وطني، وحتديد وجهة االأردن 

احلديث...".
التنازالت  بع�س  تقدمي  اإىل  الليرباليني  االأعمال  رجال  يدعو  الزعبي  والدكتور 
اإىل  االأردن  حتويل  تريد  ال  اجلديدة  الليربالية  اأن  واإفهامها  ال�سعبية،  لالأغلبية 
فيها  االأردين  ال�سعب  تكون وظيفة  االإ�سارة-  �سلفت  "منطقة حرة مفتوحة" –كما 
اأن  يلحظ  الزعبي  الدكتور  كال.  االأجنبي.  لال�ستثمار  الرخي�سة  العمالة  تقدمي 
يظل،  كله  امل�سروع  ولكن  مراعاتها.  من  بد  ال  اأي�سًا  م�سالح  االأعظم"  لـ"ال�سواد 
عنده، م�سروع القطاع اخلا�س، م�سروع دميقراطية رجال االأعمال، وهي دميقراطية 
من �ساأنها اأن تنظم العالقات بني مراكز القوى الراأ�سمالية. اإن رجال االأعمال هم 

القيادة الوطنية اجلديدة، ولي�س املثقفني والقيادات ال�سيا�سية التقليدية.
2- "اإيجاد اآلية جديدة لت�سكيل احلكومات على اأ�س�س برملانية )وهذا ما نوافق عليه 
بالطبع( يف ظل قانون انتخاب جديد تتم �سياغته على اأ�سا�س املواطنة اأواًل، بغ�ّس 
النظر عن االأ�سل والف�سل والعرق..". وهذا كالم جميل. ولكنه يتجاهل احلقائق 
االأ�سا�سية التالية: )اأ( ق�سية الالجئني. ولعله يكون وا�سحًا اأن احلديث يجري، هنا، 
عن التوطني ال�سيا�سي لالجئني، املت�ساوق مع احلل االأمريكي واالإ�سرائيلي للق�سية 
على  الالجئني  موافقة  )جـ(  االأردين.  للكيان  الوطنية  الهوية  )ب(  الفل�سطينية. 
التخلي عن حقوقهم ال�سيا�سية يف فل�سطني. )د( موافقة االأردنيني على تاأ�سي�س دولة 

فدرالية جديدة حمل دولتهم املتحدة ال�سيادية.
جمتمع  يف  الطبيعي  حجمها  اإىل  الــعــودة  جلهة  االأمـــن،  اأجــهــزة  "اإ�سالح   -3
دميقراطي، )والكف عن( اال�ستمرار يف التدخل يف كافة مناحي احلياة العامة يف 

البالد".
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وهذه املطالبة جريئة جدًا. وهي �سحيحة من حيث املبداأ، ولكن املق�سود بها، 
فواقع  القدمية.  االأردنية  للدولة  ال�سيا�سي"  "احلزب  تفكيك  االأردنية،  احلالة  يف 
لها  تن�سئ  اأن  ت�ستطع  مل  معًا،  وال�سلطوية  ال�سعبوية  العام  القطاع  دولة  اأن  احلال 
حزبًا �سيا�سيًا �سوى االأجهزة االأمنية. ولقد ف�سلت، يف ال�سبعينيات، حماولُة ال�سهيد 
الوطني  "االحتاد  ا�سم  حتت  االأردنــيــة  للدولة  مدين  حزب  تاأ�سي�َس  التل،  و�سفي 
االأردين"، وف�سلت، يف الت�سعينيات، حماولة تاأ�سي�س حزب كذاك حتت ا�سم "الوطني 
االأمنية هي  االأجهزة  وبالنتيجة، ظلت  الو�سطية كلها.  االأحزاب  الد�ستوري" يجمع 
االأجهزة  يف  راأينا  كان  ومهما  االأردنــيــة.  للدولة  ال�سيا�سي  احلــزب  دور  تلعب  التي 
الفعلي.  حزبها  تفكيك  دون  من  االأردنية،  الدولة  تفكيك  املتعذر  من  فاإن  االأمنية، 
وهكذا ميكن فهم �سر اجلراءة اال�ستثنائية التي اأظهرها د.الزعبي يف احلديث عن 

خطة تفكيك االأجهزة االأمنية.
والتعذيب  االعتقاالت  من  تــاأذوا  الذين  واملواطنون  الدميقراطيون  يتاأ�سف  هل 
والف�سل من العمل واالعتداء بال�سرب واملنع من تويل املنا�سب... اإلخ، على االأجهزة 
وكيانها  االأردنــيــة  الدولة  على  باحلر�س  يتعلق  االأمــر  بالطبع،  ولكن  ال.  االأمنية؟ 
ال�سيا�سي  النظام  ُلو  مدلَّ اأ�سبح  كيف  الت�ساوؤل:  ال�سرورة  من  اإن  مثلما  وهويتها.. 

االأردين ووزراوؤه من رجال االأعمال.. على هذا القدر من اجلراأة؟
ا�ستنتاج  اإىل  للتو�سل  الثالث،  ال�سابقة  النقاط  يكفي اجلمُع بني  على كل حال، 
رئي�س وا�سح: اإن الليربالية اجلديدة امل�سيطرة االآن على القرار احلكومي، تهدف 
اإىل دميقراطية على االأمنوذج العراقي يف زمن االحتالل االأمريكي: تفكيك الدولة 

لة الإحداث انقالب �سيا�سي. القدمية واأجهزتها، وانتخابات مف�سّ

البديـل
نظمت "اجلمعية االأردنية ملناه�سة العوملة الراأ�سمالية"، يف الفرتة 20 - 22  اأيار 
2005، "املنتدى االجتماعي االأردين". وقد حتدث يف جل�ساته اأكرث من 30 متحدثًا 
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ا�سرتك  مو�سولة  جدية  وحــوارات  ق�سايا  واأثــاروا  وامل�سارب،  االجتاهات  �ستى  من 
فيها -تباعًا- حوايل 400 م�سارك ميثلون مواقع ومدار�س واأجيااًل. وقد انتهت هذه 
احلوارات اإىل ما ي�سبه االإجماع على وثيقة فكرية - �سيا�سية بعنوان "الدميقراطية 

كم�سروع اجتماعي" هي، اأي�سًا، عنوان مبادرة وطنية تقوم على االأ�س�س التالية:
1- اإن الدميقراطية هي اآلية التخاذ القرار الوطني. ولذلك، فهي م�ستحيلة يف 
ظل التبعية للخارج اأو يف ظل االحتالل اأو القيود التي تفر�سها العوملة على البالد. 
وهي -اأي الدميقراطية- بال معنى، من دون متكني جميع الفئات االجتماعية من 

امل�ساركة املنظمة احلرة يف �سنع القرار.
2- اإن االنتقال اإىل الدميقراطية لي�س عملية معزولة عن )اأ( التنمية املتمحورة 
مل�سلحة  ومــدارة  مت�سعة  خارجية  عالقات  على  واملنفتحة  الوطنية،  الــذات  على 
اآليات  باإن�ساء  باملعنى املحدد  العدالة االجتماعية،  العك�س(. )ب(  الداخل )ولي�س 

اإعادة توزيع الرثوة.
�سياق  يف  وحتدث  ال�سيادة،  عن  تنف�سل  ال  وطنية  عملية  الدميقراطية  اإن   -3
كبلد  االأردن  ظــروف  ويف  االجتماعي.   – االقت�سادي  ودورهـــا  الوطنية،  الــدولــة 
�سعيف النمو، فاإنه ال غنى عن حمورية القطاع العام يف التنمية، �سواء يف االإنتاج 

اأو اخلدمات. القطاع العام، هنا، اأ�سا�سي من اأجل قيام الدميقراطية.
ويقطع هذا الفهم، كليًا، مع اأطروحة الليربالية اجلديدة الكمربادورية التي حتاول 
ت�سويق م�سروعها لتفكيك الدولة االأردنية ودورها، وحتويل البالد اإىل "منطقة حرة 

مفتوحة" �سيا�سيًا ودميوغرافيًا واقت�ساديًا، حتت �سعارات "دميقراطية" زائفة.
والقطع مع الليربالية اجلديدة ال يعني القطع مع الليربالية الوطنية التي متثل 
- وا�سعة  جبهة  اإن�ساء  هو  املطلوب  اإن  بل  الوطني،  اخلا�س  القطاع  -مو�سوعيًا- 

اجتماعيًا- لعزل الكمربادور �سيا�سيًا، واإق�سائه من احللبة.
الدميقراطي  التيار  تفعيل  اإطــار  يف  وتو�سيات  وثائق  اإىل  املنتدى  انتهى  وقــد 
االجتماعي. وال داعي لال�سرت�سال يف احلديث عنها، ولكن من ال�سرورة مالحظة -
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فح�سب- اأن احلوارات ال�ساخنة التي �سهدتها جل�سات املنتدى االجتماعي االأردين، مل 
تكرر الرطانات التقليدية لـ"املعار�سة" القدمية، القوموية واالإ�سالمّوية والي�سراوية، 
ومل تتعلق مب�سائل اأيديولوجية، اأو باخليارات والوالءات االإقليمية والدولية، بل كانت 
تعك�س روحًا جديدة، وتطرح االأ�سئلة املطروحة، بالفعل، على املجتمع االأردين. ورمبا 
يكون هذا هو -بالذات- الذي �سّد انتباه امل�ساركني، حما�سرين وم�ساركني، واأطلق 
التفاعالت بني اجتاهات و�سخ�سيات متنوعة للغاية، واأنتج فعاًل فكريًا - �سيا�سيًا 

حيًا.
ومن املهم -هنا- الدفع ببع�س اال�ستنتاجات اخلا�سة التالية:

اإىل جتديد دميقراطي �سامل،  اإن امل�سروع الوطني االأردين يحتاج، بالفعل،   -1
يقدم روؤية جديدة للتعامل احلي مع املع�سالت الوطنية، ويطرح مفهومًا جديدًا واآلية 
جديدة للتفاعل مع "العالقات اخلارجية" .. وذلك -على حد تعبري �سامر الطويل– 

لـ"ملء الفراغ" احلا�سل يف ال�سيا�سة االأردنية بني "املقاطعة" .. و"االأمركة"!
جدول  يف  االأوىل  والنقطة  الد�ستور.  من  حتمًا،  يبداأ،  ال�سيا�سي  االإ�سالح   -2
"البليغ"  ال�سعار  تكمن يف  والرثاء-  الب�ساطة  االإ�سالح، هي -يف غاية  اأعمال هذا 

الذي طرحه ليث �سبيالت، وهو "العودة اإىل د�ستور 1952".
فهذه العودة ال حتتاج �سوى حذف التعديالت التي طراأت على الد�ستور االأردين 
نقلة  ت�سكل  اأن  ميكنها  باملئة،  مئة  د�ستورية  عملية  اإذن،  )فهي،  التاريخ  ذلك  بعد 

نوعية يف احلياة ال�سيا�سية االأردنية(.
3- اإن حركة املجتمعات املتمثلة يف �سيغ �سيا�سية جديدة -مثل املنتدى االجتماعي 
االأردين و�سواه- هي التي ميكنها اأن تتوىل، اليوم، اإعادة اإحياء ال�سيا�سة يف بلدنا، 

ولي�س ال�سيغ احلزبية التي عفا عليها الزمن.
اأحزاب جديدة مكونة من  اإىل  ولكن  لالأحزاب..  انعدام احلاجة  يعني  ال  وهذا 
هيئات حية، ثقافية ونقابية واجتماعية وبيئية وبلدية، و�سخ�سيات و�سباب وطالب، 
منّظمني يف اأطر حملية موقعية. اأي، اأن هناك حاجة فعلية، الكت�ساف الو�سيلة لربط 
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النا�س بال�سيا�سة، واإعادة ال�سيا�سة اإىل احلياة. 
4- تبني، من خالل انعقاد هذا املنتدى، ومب�ساركة �سيوف عرب، وباأوراق عمل 
احلاجة  دون  من  وفّعالة  جادة  ندوات  تنظيم  ميكن  اأنه  مميزة،  وعرو�س  ممتازة 
اإىل التمويل االأجنبي، بل من دون متويل كبري، بل بالتمويل الذاتي امل�ستند اإىل قوة 

االإرادة.


