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وجهة نظر

اق النووي

بااللتزام األميركي الكامل».
ت ـص ــري ــح ي ـس ـت ـب ـطــن تـ ـه ــديـ ـدًا كــانــت
منظمة الـطــاقــة الــذريــة اإليــرانـيــة قد
لـ ّـوحــت بــه قـبــل يــومــن ،عـنــدمــا حــذر
املـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم امل ـن ـظ ـم ــة ،ب ـه ــروز
كـمــالــونــدي ،مــن أن ــه «إذا لــم يستمر
ت ـع ـل ـيــق الـ ـعـ ـق ــوب ــات ف ـس ـي ـك ــون ذل ــك
انتهاكًا لالتفاق الـنــووي ،وستتخذ
ال ـج ـم ـه ــوري ــة اإلس ــامـ ـي ــة اإلي ــران ـي ــة
بالطبع اإلجراءات الالزمة».
على املقلب األميركي ،توحي األجواء
الـســائــدة ،إلــى اآلن بــأن جـهــود كبار

انشغلت األوساط
اليمنية بأول
ظهور علني للعميد
طارق صالح

ال ـب ـعــض ال ـقــائــد ال ـع ـس ـكــري الن ـقــاب
األخـ ـي ــر ع ـلــى «أنـ ـص ــار الـ ـل ــه» ،وذل ــك
بعد اختفاء طارق صالح منذ أحداث
صـنـعــاء ،وس ــط ت ـضــارب فــي األنـبــاء
حـ ـ ــول مـ ـصـ ـي ــره .وظـ ـه ــر ص ــال ــح فــي
م ـن ـط ـقــة ع ـت ــق ف ــي م ـحــاف ـظــة ش ـب ــوة،
ل ـت ـق ــدي ــم الـ ـ ـع ـ ــزاء إلـ ـ ــى أس ـ ـ ــرة األمـ ــن
الـ ـع ــام ل ــ«امل ــؤت ـم ــر ال ـش ـع ـبــي ال ـع ــام»
الـســابــق ع ــارف ال ــزوك ــا ،ال ــذي قضى
في االشتباكات األخيرة بني «أنصار
الـلــه» وجماعة علي عبدالله صالح.
وأعلن طارق صالح ،في أول تصريح

مستشاري ترامب في ثنيه عن إعادة
تـفـعـيــل ال ـع ـقــوبــات ض ــد إي ـ ــران ربـمــا
تؤتي ثمارها خالل الساعات املقبلة،
مـ ــن دون أن ي ـع ـن ــي األمـ ـ ـ ــر اق ـت ـن ــاع
ال ــرئ ـي ــس ب ــأص ــل االتـ ـف ــاق وض ـ ــرورة
بقائه .ويتوقع مسؤولون أميركيون،
ف ــي هـ ــذا الـ ـص ــدد ،أن ي ـج ــدد تــرامــب
إعـ ـف ــاء طـ ـه ــران م ــن ال ـع ـق ــوب ــات ب ـنـ ً
ـاء
ع ـلــى ت ــوص ـي ــات ك ـب ــار م ـس ـت ـشــاريــه،
م ـح ــاذري ــن ال ـج ــزم بــات ـخــاذ الــرئـيــس
ق ـ ــرارًا نـهــائـيــا ب ــذل ــك .وي ـح ــذر ه ــؤالء
امل ـ ـسـ ــؤولـ ــون مـ ــن أن «ع ـ ـ ــدم تـعـلـيــق
ال ـع ـقــوبــات يـعـنــي أن ــك تـنـتـهــك خطة
العمل الشاملة املشتركة».
إال أنـ ــه ،وح ـت ــى ف ــي ح ــال اسـتـجــابــة
ت ــرام ــب لـتـلــك ال ــدع ــوات ،يـبـقــى خطر
زعــزعــة االت ـف ــاق قــائـمــا؛ بــالـنـظــر إلــى
مـســاعــي الــرئ ـيــس األم ـيــركــي بمعية
مـ ـسـ ـتـ ـش ــاري ــه إلـ ـ ــى س ـ ــن ت ـش ــري ـع ــات
تتيح له ما يسميه «إصــاح االتفاق
الـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــووي» ،ع ـ ـبـ ــر تـ ـقـ ـلـ ـي ــص رقـ ــابـ ــة
ال ـ ـكـ ــون ـ ـغـ ــرس عـ ـل ــى «خ ـ ـطـ ــة ال ـع ـم ــل
امل ـش ـتــركــة ال ـشــام ـلــة» ،وتــال ـيــا فــرض
ع ـقــوبــات ع ـلــى بــرنــامــج ال ـصــواريــخ
الـ ـب ــالـ ـسـ ـتـ ـي ــة اإليـ ـ ــران ـ ـ ـيـ ـ ــة ،وضـ ـم ــان
اسـ ـتـ ـم ــرار الـ ـقـ ـي ــود املـ ـف ــروض ــة عـلــى
أن ـش ـطــة إيـ ـ ــران ال ـن ــووي ــة ح ـتــى بعد
انتهاء مدة االتفاقُ .يضاف إلى ذلك،
أن الرئيس األميركي سيلجأ ،بحسب
تــوق ـعــات م ـســؤولــن أم ـيــرك ـيــن ،إلــى
فــرض عقوبات على شــركــات وأفــراد
إيرانيني أو مرتبطني بأنشطة إيران،
بل ربما على الشركات األوروبية التي
تــريــد تـســريــع وت ـي ــرة اسـتـثـمــاراتـهــا
ف ــي «ال ـج ـم ـهــوريــة اإلس ــامـ ـي ــة» .في
ه ــذه األج ـ ـ ــواء ،ال ُيـسـتـبـعــد أن تظل
إمكانية استفادة طهران من العوائد
االقتصادية لالتفاق الـنــووي مجرد
م ـش ــاري ــع وخ ـط ــط وات ـف ــاق ـي ــات غـيــر
قابلة للتنفيذ .ومن هنا ،تقول إيران
إنها «مستعدة ألســوأ االحتماالت...
حتى على الصعيد االقتصادي» .فما
هــي خطتها ملــواجـهــة احـتـمــاالت من
هــذا الـنــوع ،وهــي الخارجة ّ
للتو من
موجة احتجاجية شكلت الخيبة من
«الرهانات النووية» أحد أسبابها؟

له(« ،أننا) نمد أيدينا إلى أشقائنا،
وبالذات اململكة العربية السعودية،
لـلـعـمــل ع ـلــى إن ـه ــاء ال ـح ــرب وإعـ ــادة
األم ــن واالس ـت ـقــرار إلــى الـيـمــن ،فأمن
الـيـمــن واس ـت ـق ــراره م ــن أم ــن املنطقة
واس ـت ـق ــراره ــا» ،مـضـيـفــا أن «الـيـمــن
لــن تنسلخ عــن عروبتها وتتجه أي
اتجاه آخر».
م ـي ــدان ـي ــا ،ش ـه ــدت ب ـعــض الـجـبـهــات
ت ـس ـخ ـي ـنــا م ـل ـح ــوظ ــا فـ ــي ال ـس ــاع ــات
امل ــاضـ ـي ــة ،وال س ـي ـمــا ع ـن ــد ال ـح ــدود
اليمنية الـسـعــوديــة .وأعـلـنــت الـقــوة
ال ـص ــاروخ ـي ــة ف ــي ال ـج ـيــش الـيـمـنــي،
أمـ ـ ـ ــس ،إطـ ـ ـ ــاق ص ـ ـ ـ ــاروخ ب ــال ـس ـت ــي،
م ــن ن ــوع «ق ــاه ــر  »M2عـلــى معسكر
لـ ـلـ ـق ــوات الـ ـخ ــاص ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة فــي
نجران .ونقلت وكالة األنباء اليمنية
«سبأ» ،عن مصدر عسكري قوله إن
ال ـصــاروخ اسـتـهــدف مهبط طــائــرات
«أب ـ ــاتـ ـ ـش ـ ــي» ف ـ ــي أح ـ ـ ــد املـ ـعـ ـسـ ـك ــرات
الـسـعــوديــة ب ـن ـجــران ،مــؤك ـدًا إصــابــة
الـصــاروخ هدفه بدقة .إال أن وسائل
اإلعـ ـ ــام ال ـس ـع ــودي ــة ق ــال ــت إن ق ــوات
الــدفــاع الـجــوي الـسـعــودي اعترضت
الصاروخ فوق منطقة نجران.
(األخبار)

«التحالف المدني» في األردن:
مخاوف مشروعة من شعارات «المدنية»
محمد فرج
ف ــي عـقــد الـتـسـعـيـنـيــات وب ـعــد انـهـيــار
امل ـن ـظ ــوم ــة االشـ ـت ــراكـ ـي ــة فـ ــي ال ـع ــال ــم،
اشـ ـتـ ـعـ ـل ــت م ـ ــوج ـ ــة امل ـ ـن ـ ـظ ـ ـمـ ــات غ ـيــر
ُ
الحكومية ،ون ِبشت تعريفات املجتمع
املدني والدولة املدنية من أدبيات هوبز
ول ــوك وغــرامـشــي ومـ ِّـاركــس وروس ــو،
ولكنها في الحقيقة ُوظفت في سياقات
أخرى لم تكن على صلة ال بالسياقات
التاريخية ملا أنتجه هــؤالء ،وأحيانًا لم
تكن حتى على صلة بالفرضيات على
تجريدها.
ّ
فــأنـطــونـيــو غــرام ـشــي (م ـنــظــر الـبـنـيــة
الفوقية) ناقش مفهوم املجتمع املدني،
ووضــع األح ــزاب والنقابات على رأس
مـنـظـمــاتــه (األم ـي ــر ال ـحــديــث) ،ونــاقــش
أهـ ـمـ ـي ــة اضـ ـ ـط ـ ــاع هـ ـ ــذه امل ــؤسـ ـس ــات
ب ـم ـه ـمــات ت ــؤدي ـه ــا عـ ـ ــادة مــؤس ـســات
ال ــدول ــة األيــديــولــوج ـيــة (اإلعـ ـ ــام ،نشر
الــوعــي ،الـتـعـلـيــم) .وعـلــى النقيض من
ذل ــك ،اسـت ـخـ ِـدمــت «مـنـظـمــات املجتمع
املــدنــي» الستبدال األح ــزاب والنقابات
في التسعينيات ،كي تستبدل ما هو
راديـ ـك ــال ــي ب ــاإلص ــاح ــي ،وتـسـتـبــدل
ش ـع ــارات اس ـتــام الـسـلـطــة بـشـعــارات
ال ـع ـم ــل م ـع ـه ــا ،وتـ ـس ــاه ــم أيـ ـض ــا فــي
تفكيك املجتمعات وتسخني القضايا
اإلشكالية فيها.
م ـنــذ ذلـ ــك ال ــوق ــت واسـ ـتـ ـخ ــدام شـعــار
«املدنية» ،دولة أو مجتمعًا أو منظمات،
ي ـث ـي ــر ح ـس ــاس ـي ــة ع ــال ـي ــة وري ـ ـبـ ــة م ــا،
وبــالـتـحــديــد ل ــدى ال ـت ـي ــارات الـيـســاريــة
والقومية الراديكالية .في كل األحــوال،
كانت املوجة الثانية للمصطلح خالل
أح ــداث «الــربـيــع الـعــربــي» ،فــابـتــداء من
تــوظ ـي ـف ـهــا ف ــي ت ـغ ـي ـيــر األن ـظ ـم ــة كـمــا
تـبـتـغــي ال ـ ــدول امل ــان ـح ــة ،إل ــى مــواجـهــة
تدخل املؤسسة العسكرية في الحكم
الـ ـسـ ـي ــاس ــي ،إل ـ ــى اعـ ـتـ ـب ــاره ــا ال ـب ــدي ــل
املــوضــوعــي عــن االنـحـيــازات الطائفية
والقبلية والعشائرية ،إلى توظيفها في
ً
أجـنــدات تــوطــن وغـيــرهــا ،وص ــوال إلى
أن تطاول أحيانًا نقد حركات املقاومة
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة بــوص ـف ـهــا
ح ــرك ــات إســام ـيــة ول ـي ـســت مــدن ـيــة...
ف ــي خ ـضــم ك ــل ذلـ ــكُ ،ي ـع ـلــن تــأسـيــس
حزب سياسي جديد في األردن تحت
ع ـن ــوان «ال ـت ـحــالــف امل ــدن ــي» ،فـهــل ثمة
م ـخــاوف م ــا؟ س ــؤال يستحق البحث
والتمحيص ،وال سيما أن نتائج حوار
على هذه الشاكلة ال تفضي إلى نتائج
أردنـ ـي ــة خ ــاص ــة ت ـمــامــا ،وإن ـم ــا يمكن
إسقاط عدد منها على املنطقة أيضًا.
«التحالف المدني» في األردن
بـ ــادر ال ـت ـحــالــف م ـنــذ ان ـط ــاق دعــايـتــه
م ـب ــاش ــرة إل ــى ال ـ ــرد االس ـت ـبــاقــي على
املخاوف أو «االتهامات» املتوقعة ،التي
ب ــدأت أوس ــاط الـسـيــاســة والـثـقــافــة في
ً
تداولها أصال ،ومن ذلك:
ً
ـ أوال :هل هو تيار مؤسس على عداء
مباشر مــع الــديــن؟ تصريحات التيار
ال تقود إلى نتيجة على هذه الشاكلة.
التصريح الواضح كان يتعلق برفض
استغالل الدين في الحياة السياسية
وق ـبــولــه كـمـكــون اجـتـمــاعــي تــاريـخــي،
وال نـ ـع ــرف ه ــل حـ ـ ــدود ذل ـ ــك امل ــوق ــف
تتضمن أيضًا رفــض تأسيس حزب
على أساس ديني أم ال .على أي حال،
املــوقــف ال ــراف ــض لــوجــود ح ــزب ديني

ال يـمـثــل امل ــوق ــف الـعـلـمــانــي األص ـي ــل،
فالرابطة العقائدية التي تجمع أفراد أي
مجموعة (حزب ،حركة ،جيش ،نظام...
إلخ) تمثل «دينًا» على املستوى العملي،
امل ـهــم أن ت ـكــون ه ــذه ال ــراب ـط ــة ،وبـقــدر
مــا تـعــزز تماسك املجموعة الــداخـلــي،
ترفض االعتداء على الروابط األخرى
إال في سياقات كبرى كتحرير األرض
م ــن امل ـس ـت ـع ـمــر ،وإل ـ ـغـ ــاء االس ـت ـغ ــال
الـطـبـقــي ،وم ــا يشبه ذل ــك .خ ــارج هــذه
الـسـيــاقــات الـكـبــرى قــد تتحول املدنية
نفسها إلى سلفية أو تكفيرية تحاول
إقصاء التيارات األخرى ،أو تتحول إلى
تعبير عن موقف شكلي وسطحي.
ـ ـ ثــانـيــا :هــل هــو تـيــار مــؤيــد للتطبيع؟
في سياق الرد على االدعــاءات املبكرة
واملوجهة لـ«التحالف» ،بوصفه حزب
الرجل الواحد (الدكتور مروان املعشر)،
يأتي الرد على شاكلة كاريكاتورية في
الفيلم التعريفي القصير لـ«التحالف»،
يــأتــي ال ــرد عـلــى لـســان املـعـشــر نفسه
(«لن يكون ذلك حزب الرجل الواحد»).
فــي الــوقــت نفسه ،يعبر التحالف عن
نفسه حزبًا بــا ق ـيــادات ،وهــي الحالة
الـتــي لــم يعرفها الـتــاريــخ إلــى اللحظة،
فـمــن املـمـكــن أن يـتــأســس ح ــزب دون
زعــامــة الــرجــل ال ــواح ــد ،ولـكــن الـتــاريــخ
الحديث لم يقدم إلــى اللحظة نموذجًا

خلق نموذج
ديموقراطي اجتماعي
للمملكة خارج اإلطار
خيال سياسي
العربي ٌ
ناجحًا فــي حــزب بــا قـيــادة ،ويـطــاول
ه ــذا الـتــوصـيــف األح ـ ــزاب ف ــي أوروبـ ــا
وأميركا أيضًا.
وبما أن صيغة الحزب بال قيادة هي
ص ـي ـغــة م ـثــال ـيــة وغ ـي ــر واق ـع ـي ــة ،فمن
الطبيعي أن تتصاعد مخاوف متعلقة
بـمــا هــو واق ـعــي ،فاملعشر إن لــم يكن
الرجل الواحد ،فهو واحد من الرجال.
املـ ـخ ــاوف تـتـعـلــق بــامل ـلــف الـشـخـصــي
لـلــرجــل ،مــن هـنــدســة اتـفــاقـيــة الـســام
مـ ــع إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،إلـ ـ ــى ت ـم ـث ـي ــل األردن
ديبلوماسيًا كسفير في إسرائيل ،إلى
العمل فــي «مــركــز كارنيغي للسالم»،
إل ــى امل ـشــاركــة فــي الـحـكــومــة صاحبة
أك ـبــر ع ــدد م ــن ال ـقــوانــن املــؤق ـتــة .هنا
مــن الطبيعي أن تــرفــع تـلــك املعطيات
م ـن ـســوب األدري ـن ــال ــن ع ـنــد الـجـمـهــور
حـيــال املــوقــف املـتــوقــع لـهــذا الـتـيــار من
إسرائيل .وتجدر اإلشــارة هنا إلى أن
املــوقــف مــن التطبيع ال يمكن قياسه
وضبطه على إيـقــاع املــوقــف مــن قــرار
ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي ،دون ــال ــد ت ــرام ــب،
األخ ـيــر ،فالجميع يعلم أنــه ق ــرار غير
قابل للنقاش عربيًا وعامليًا.
لكن ،هل يمكن لهذه «املدنية» أن تتمدد
ً
مستقبال لتقول« :على أرضية املساواة
في الحقوق والــواجـبــات ،فال مانع من
الـتــوطــن» ،مــع األخــذ بعني االعتبار أن
املساواة في الحقوق والواجبات موقف
ال نقاش فيه ،ولكن م ــؤداه السياسي
وال ـن ـف ـســي ال ـج ـمــاه ـيــري م ـحــل نـقــاش
ب ــال ــدرج ــة نـفـسـهــا م ــن ال ـتــأك ـيــد .وهــل
يمكن أن تتمدد املدنية لترفض املوقف

املقاوم إلسرائيل بحجة أن من يقوده
حركات إسالمية وليست على مقاس
املسطرة «املدنية» للتحالف؟
ـ ـ ـ ـ ثـ ــال ـ ـثـ ــا :مـ ـ ــن يـ ـمـ ـث ــل هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـت ـ ـيـ ــار؟
ال ـكــاري ـكــاتــوريــة واملـبــالـغــة فــي الصيغ
املباشرة كانت الثيمة الرئيسية للفيلم
ال ـت ـع ــري ـف ــي الـ ـخ ــاص ب ــال ـت ـي ــار ،فـحــن
ي ــوص ــف ب ــأن ــه حـ ــزب ال ــرج ــل ال ــواح ــد
(حزب مروان املعشر) يأتي الرد على
لـســان املـعـشــر نـفـســه ،وح ــن يوصف
بأنه يمثل فئة «يمني مسيحي» ،يكون
الـ ـ ــرد ب ــان ـض ـم ــام ام ـ ـ ــرأة م ـح ـج ـبــة فــي
األفـ ــام ،وح ــن يــوصــف بــأنــه ال يمثل
سكان القرى ،يــروج بكثافة ملتحدثني
مـ ــن املـ ـح ــافـ ـظ ــات .فـ ــي كـ ــل األحـ ـ ـ ــوال،
ل ـيــس م ــن امل ـم ـكــن دحـ ــض االدع ـ ـ ــاءات
عـلــى ه ــذه الـشــاكـلــة ،واملـ ــدة املـقـبـلــة قد
تكشف املــزيــد مــن الـتـفــاصـيــل ،ولكن
الـنـظــرة االنـطـبــاعـيــة ملـكــونــات الـلـقــاءات
الـتــأسـيـسـيــة تـعـطــي إش ـ ــارات بتعبير
هذا التيار عن الطبقة الوسطى والطبقة
الوسطى العليا ّ
العمانية باملقام األول
إضــافــة إل ــى إمـكــانـيــة تـحــول التحالف
إلــى إطــار أعـمــال مشتركة بــن األفــراد
(.)Business platform
ـ رابعًا :عن معنى السوق االجتماعي.
يـعـلــق أح ــد أع ـض ــاء ال ـت ـي ــار ،األس ـت ــاذ
جميل النمري ،أن املدارس االقتصادية
امل ــوج ــودة اآلن ه ــي اق ـت ـصــاد ال ـســوق
الحر ،والكينزية ،ويدفع النمري بخيار
ال ـس ــوق االج ـت ـمــاعــي والــدي ـمــوقــراط ـيــة
االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاعـ ـ ـي ـ ــة .ف ـ ـ ــي ك ـ ـ ــل األحـ ـ ـ ـ ـ ــوال
الديموقراطية االجتماعية هي صافي
نتيجة تـطــور ال ـبــرجــوازيــة األوروب ـي ــة،
وصراع النقابات العمالية األوروبية إلى
حصلت ما ّ
أن ّ
حصلته للطبقة العاملة
من مكتسبات .وتقوم هذه املكتسبات
في املقام األول على معادلة كون الدولة
األوروب ـيــة رأسمالية خ ــارج حــدودهــا،
وت ـن ــزع لــاش ـتــراك ـيــة داخ ـل ـه ــا ،أي أن
ال ـن ـم ــوذج ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي االجـتـمــاعــي
في أوروب ــا تأسس على فائض أربــاح
الـشــركــات مــن مناطق أخ ــرى (األردن
إحـ ــداهـ ــا ب ــامل ـن ــاس ـب ــة) ،وت ــوظ ـي ـف ــه فــي
ب ــرام ــج رع ــاي ــة اجـتـمــاعـيــة ف ــي الــداخــل
لـلـمـتـعـطـلــن ع ــن ال ـع ـم ــل وال ـتــأم ـي ـنــات
الـصـحـيــة وغ ـيــرهــا .أم ــا مـحــاولــة خلق
نموذج ديموقراطي اجتماعي في بلد
صغير ك ــاألردن ،خ ــارج إط ــار وحدته
مع محيطه العربي ،فهو محض خيال
سياسي ،ال يقترب من واقعية املطالبة
بانضمام األردن إلــى مـشــروع قومي
عــربــي محيط فــي إط ــار س ــوق عربية
مشركة واقتصاد ّ
موجه!
من يجيب عن المخاوف؟
وحــدهــم مؤسسو التيار يستطيعون
اإلج ــاب ــة ع ــن م ـخ ــاوف م ـشــروع ــة من
هذا القبيل ،مخاوف قد ال تكون على
ص ـل ــة ب ــامل ــدن ـي ــة ك ـم ـف ـه ــوم ،ول ـك ــن فــي
س ـيــاقــات عــرضـهــا وتــوظـيـفـهــا .كيف
يمكن تجاهل «البروفايل» الشخصي
للدكتور املعشر في ما يتعلق بالسالم
م ــع إس ــرائـ ـي ــل؟ ه ــل ث ـمــة تـصــريـحــات
قــادمــة تـطـمــس ذل ــك؟ مــا ضـمــانــة منع
«امل ــدن ـي ــة» م ــن االن ـ ــزالق ض ــد املـقــاومــة
اإلس ــام ـي ــة وم ـش ــرو ّع ـه ــا الـسـيــاســي
امل ـقــاوم؟ مــا ضمانة أل تنزلق املدنية
إلى بنود «صفقة القرن»؟
اإلجابات الفضفاضة والعامة ال تكفي
في حقبة االنحيازات الواضحة!

