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العالم

قضية
عمل مؤسس التحالف مروان المعشر سفيرًا في إسرائيل والواليات المتحدة

يدور الجدل في الساحة السياسية األردنية حول «التحالف المدني» الذي يحاول حجز مساحة له في
المشهد .ففي وقت لم تتضح فيه بنود التحالف وال لوائحه الداخلية ،ال يظهر منه سوى مروان المعشر
بتاريخه في عملية التسوية مع العدو ،وأمام أسئلة صعبة حول الهوية الشرق أردنية والفلسطينية
ظل الحديث المتزايد عن مصير حق العودة
وموقف تحالفه من هذه األزمة ،خاصة في ّ

«التحالف المدني» األردني:
العدو
والمكون الفلسطيني ...وتعريف
أسئلة الهوية
ّ
ّ
عمان ــ أسماء عواد
م ـ ـشـ ــروع ح ـ ــزب أردنـ ـ ـ ــي ج ــدي ــد ي ـلــوح
ب ــاألف ــق لـكـنــه خـ ــارج عـ ّـمــا ه ــو مــألــوف
ّ
فــي طــريـقــة تـشــكــل األحـ ــزاب اليمينية
وال ـ ـي ـ ـسـ ــاريـ ــة والـ ــوس ـ ـط ـ ـيـ ــة عـ ـل ــى حــد
س ــواء ف ــي املـمـلـكــة ،وه ــي ال ـتــي انتظم
ال ـع ـم ــل ب ـه ــا م ـن ــذ مـ ــا ي ـس ـم ــى مــرح ـلــة
«االنـ ـف ــراج الــدي ـم ـقــراطــي» عـقــب «هـ ّـبــة
نيسان» عام  ،1989وقبل توجه الوفد
ّ
(ضامًا وفد «منظمة التحرير
األردنــي
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة») إلـ ــى م ــؤت ـم ــر م ــدري ــد
للسالم ،وتوقيع معاهدة وادي عربة
بعد ذلك بثالث سنوات.
ال ـع ـن ــوان ال ـع ــري ــض ل ـه ــذا الـ ـح ــزب هو
«الــدولــة املــدنـيــة» ،واملـبــادئ التي أعلن

يبدو التحالف كأنه
مشروع يواجه المشروعين
الفلسطيني واإلسالمي
ً
ً
ع ـن ـه ــا ال ت ـم ـث ــل إال «ش ـ ـكـ ــا ج ــديـ ـدًا»
مل ــواض ـي ــع امل ــواط ـن ــة والــدي ـمــوقــراط ـيــة
وس ـ ـيـ ــادة الـ ـق ــان ــون والـ ـح ــري ــات ال ـتــي
وردت فــي أدب ـي ــات األحـ ــزاب الـحــالـيــة،
واألخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة يـ ـ ـص ـ ـ ّـر امل ـ ـن ـ ـض ـ ـمـ ــون إلـ ــى
التحالف «الـجــديــد» على أنـهــا أحــزاب
ّ
متكلسة وغير ناجحة.
هذا الخطاب «املــدنــي» ،بصيغته التي
يطرحها التحالف ،كان قد تقدم به تيار
صـغـيــر تـبـلــور قـبـيــل ال ـح ــراك األردن ــي
ال ــذي انـطـلــق ع ــام  2011بــالـتــزامــن مع
«الــربـيــع ال ـعــربــي» ،وق ــد خ ــاض التيار
املذكور االنتخابات البرملانية األخيرة
فـ ــي ق ــائ ـم ــة «م ـ ـعـ ــا» الـ ـت ــي اس ـت ـطــاعــت
إيصال نائبني إلى املجلس هما رئيس
الـ ـتـ ـي ــار وش ـ ـ ــاب «صـ ـ ـ ـ ــادف» أن ي ـكــون
حفيد أحــد األمـنــاء العامني لـ«الحزب
الشيوعي» األردنــي .لكن أحد النائبني
وقف اآلن في خندق «التحالف املدني»

مع جمهور كبير من قائمة «معًا» التي
ن ـفــى امل ـت ـح ــدث ال ــرس ـم ــي بــاس ـم ـهــا أن
تـكــون ضمن أطــر هــذا التحالف ،وأكــد
أنـهــا ليست حــالــة انتخابية بــل تيارًا
سياسيًا قيد التأسيس.
يقودنا الحديث عن التحالف املستجد
مباشرة إلى رموزه وما كانوا يمثلونه،
خـ ــاصـ ــة م ـ ــع غ ـ ـيـ ــاب ل ـ ــوائ ـ ــح داخ ـل ـي ــة
وب ــرن ــام ــج س ـي ــاس ــي ون ـ ـظـ ــام داخ ـل ــي
يضبط االنتساب إليه .أبرز شخصيات
«التحالف املــدنــي» هو مــروان املعشر،
ابن النظام وأحد الشخصيات الالمعة
في السلطة التنفيذية منذ عام ،1989
وه ـ ــو أيـ ـض ــا م ــن كـ ـب ــار رجـ ـ ــال ال ــدول ــة
ال ــذي ــن ع ــاص ــروا ح ـكــم امل ـل ـكــن حسني
وعـبــد الـلــه الـثــانــي ،ومــا راف ــق ذلــك من
ت ـح ــوالت اق ـت ـصــاديــة وسـيــاسـيــة على
املستوى املحلي واإلقـلـيـمــي ،كما كان
في مناصب حساسة متعلقة باإلعالم
ّ
مفصلية من
والـخــارجـيــة فــي مــراحــل
ع ـمــر ال ــدول ــة األردن ـ ـيـ ــة م ـنــذ دخــول ـهــا
مــرح ـلــة الـخـصـخـصــة وال ـتــوق ـيــع على
ات ـفــاقـيــة ال ـت ـجــارة ال ـعــامل ـيــة وال ـشــراكــة
مــع «صـنــدوق النقد الــدولــي» لتطبيق
ب ــرن ــام ــج «ال ـت ـص ـح ـيــح االقـ ـتـ ـص ــادي»،
إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى ت ـط ـب ـي ــع ال ـ ـعـ ــاقـ ــات مــع
إسرائيل.
يعني ذلك أن املعشر جزء من التشكيلة
ال ـس ـيــاس ـيــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة الــرسـمـيــة
الـتــي ات ـخــذت قـ ــرارات حــرجــة جوبهت
بـمـعــارضــة مـحـلـيــة ،مــا انـعـكــس نفسه
عـلــى الـتـحــالــف ال ــذي ال هــويــة طبقية
واضـ ـ ـح ـ ــة يـ ـتـ ـبـ ـن ــاه ــا وال م ــرج ـع ـي ــة
أيــديــولــوجـيــة ينطلق مـنـهــا .وإذا كــان
التحالف (مشروع الحزب الــذي تأجل
إع ــان ــه) ي ـق ــوم ع ـلــى رؤي ـ ــة بــرام ـج ـيــة،
ف ـل ـيــس ه ـن ــاك ح ـتــى ب ــرام ــج مـتـبـلــورة
م ـط ــروح ــة ع ـل ــى الـ ـط ــاول ــة سـ ــوى ع ــدة
مـ ـ ـب ـ ــادئ فـ ـضـ ـف ــاض ــة ق ـ ــد ت ـ ـكـ ــون آل ـي ــة
تـحــويـلـهــا إل ــى بــرنــامــج عـمـلــي صعبة
التوافق.
مع ذلــك ،في يــوم إشهار التحالف ،أي
العشرين مــن الشهر الـجــاري (بعد أن

مـنـعــت ال ـس ـل ـطــات ح ـفــل اإلشـ ـه ــار قبل
شـهــر) ،تــوافــد عــدد كبير مــن املهتمني
ال ــذي ــن ت ـق ــدم ــوا ب ـط ـل ـبــات لــان ـض ـمــام
وسط حضور «رفيع» لم يكن ليحضر
دون جـ ـه ــود امل ـع ـش ــر خـ ــاصـ ــة ،تـمـثــل
بــوجــود رئ ـيــس ال ـ ــوزراء ال ـســابــق عبد
الكريم الكباريتي ،ووزي ــرة التخطيط
السابقة ريما خلف التي استقالت من
منصب األمينة التنفيذية لـ(إسكوا)،

وذلــك على خلفية سحب تقرير دولي
يـتـهــم إس ــرائ ـي ــل ب ـم ـمــارســة اضـطـهــاد
للشعب الفلسطيني.
ال ـهــالــة ح ــول امل ـع ـشــر ،ال ــذي يـعـمــل في
«مؤسسة كارنيغي لـلـســام» ،خطفت
األنظار من باقي الشخصيات البارزة
في التحالف ،وذلــك كونه عمل سفيرًا
في تل أبيب ،في حني يرفع «التحالف
امل ــدن ــي» ش ـعــار ال ــوق ــوف مــع القضايا

حياة سياسية متأخرة لألحزاب
تـ ُعـطـلــت ال ـح ـيــاة الـسـيــاسـيــة ف ــي اململكة
وأعـلـنــت حــالــة ال ـطــوارئ مــع حــل حكومة
سـل ـي ـمــان ال ـنــاب ـل ـســي ع ــام  ،1957فيما
تأخرت عجلة الحياة الحزبية عن الدوران
إلى أن أعلن تشكيل لجنة ملكية لصياغة
ميثاق وطني يحدد إطار العمل الحزبي،
وذل ـ ــك ف ــي ح ــزي ــران  ،1991ث ــم ص ــدور
قانون األح ــزاب بعدها بعام ،وكــان أبرز
مــامـحــه ت ـحـ ّـول مـجـمــوعــة مــن األح ــزاب
ال ـتــي كــانــت ت ـمــارس نـشــاطـهــا س ـرًا إلــى
العلن (عدا جماعة «اإلخوان املسلمون»)،
خــاصــة أح ــزاب املـعــارضــة الـتــي مــا زالــت
تعمل إلى اليوم ،ومنها ما كان يمثل فروعًا لفصائل فلسطينية لم تستطع
السلطات حتى اللحظة التعامل معها على أنها أحــزاب أردنية خالصة لها
برنامجها املحلي املرحلي املرتبط بــاسـتــرداد الحقوق املشروعة للشعب
الفلسطيني.
ووفق موقع وزارة التنمية السياسية والبرملانية ،يوجد في اململكة  49حزبًا
مرخصًا ،وحتى بداية األزمة السورية ،كان هناك ما يسمى «اللجنة العليا
لتنسيقية أح ــزاب املعارضة األردن ـيــة» التي ُجـ ّـمــد الحقًا العمل بصيغتها
ومكوناتها التي ّ
ضمت ستة أحزاب قومية ويسارية باإلضافة إلى «جبهة
العمل اإلســامــي» (ال ــذراع السياسية لجماعة «اإلخ ــوان» التي أفــرزت فيما
بعد أحزابًا أخرى نتيجة انشقاق تيارات مختلفة) .أما األحزاب الستة ،فهي
منضوية حاليًا تحت مظلة «ائتالف األحزاب القومية واليسارية».

ال ـع ــرب ـي ــة واإلن ـس ــان ـي ــة الـ ـع ــادل ــة كــافــة
وع ـلــى رأس ـهــا قـضـيــة فـلـسـطــن .وكــان
قــد ورد للمعشر ق ــول فــي اإلع ــام ردًا
على ذلــك بأنه «خبرة في التعامل مع
اإلسرائيليني».
وق ـبــل ع ــدة أش ـه ــر ،وج ـهــت «األخ ـب ــار»
إل ـيــه أس ـئ ـلــة ع ـقــب نـ ــدوة ع ــن «ال ـهــويــة
الوطنية األردن ـيــة» ،منها هــل تعريف
العدو الخارجي يعتبر بوتقة جامعة
في موضوع الهوية الوطنية ،وكانت
إجـ ــاب ـ ـتـ ــه أن ـ ـ ــه يـ ـتـ ـح ــدث ع ـ ــن ال ــوض ــع
ال ــداخ ـل ــي ف ـقــط ،عـلـمــا أن ــه ب ــدأ ال ـنــدوة
ب ــال ـح ــدي ــث ع ــن ال ـت ـن ـظ ـي ـمــات م ــا دون
الوطنية وخــص «داع ــش» وحــزب الله
و«امل ـل ـي ـش ـيــات الـشـيـعـيــة ف ــي ال ـع ــراق»،
أي إنــه عـلــى الصعيد الـخــارجــي حــدد
مـعـسـكــره بـكــل وض ــوح (وهـ ــذا أم ــر لم
يتحدث عنه التحالف أبدًا).
أم ـ ـ ــا إجـ ــاب ـ ـتـ ــه ع ـ ــن م ـ ــوض ـ ــوع امل ـ ـكـ ـ ّـون
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ف ــي ال ـه ــوي ــة الــوط ـن ـيــة،
ْ
وربط ذلك بحق العودة في ظل حديث
املعشر عن مكونات املجتمع األردنــي،
فكانت كما يأتي« :ألــم يحن الوقت أن
نـعـتــرف بــأن املـكــون الفلسطيني جــزء
أساسي من الهوية األردنـيــة الجامعة
ألن ـنــا ن ـعــرف أن ال ـعــدد ال ــذي سيرجع
قليل جـدًا ،وثانيًا الدستور والقوانني
وقــت الــوحــدة كانت واضـحــة :املواطنة
األردنية للمكون الفلسطيني ال تمنع
ح ــق الـ ـ ـع ـ ــودة ،أم ـ ــا أن ي ـس ـت ـع ـمــل حــق
العودة كشماعة نعلقها حتى ال نبني
هــويــة أردن ـي ــة وطـنـيــة جــامـعــة ونـقــول
إن ه ــؤالء سـيــرجـعــون ،ف ـهــذه مخالفة
صريحة للدستور».
يــأتــي طــرح املــواطـنــة فــي هــذه املرحلة،
وه ـ ـ ــو م ـ ــوض ـ ــوع م ـل ـت ـب ــس وتـ ـخـ ـش ــاه
ت ـ ـيـ ــارات ش ـ ــرق أردن ـ ـيـ ــة وفـلـسـطـيـنـيــة
أيضًا ،وال سيما أن الفرق بينها وبني
الـتــوطــن شـعــرة ،بجانب الـحــديــث في
م ــوض ــوع ح ــق الـ ـع ــودة خ ـصــوصــا مع
عودة الحديث عن ضم الضفة الغربية
إلى األردن ،علمًا أن إسقاط حق العودة
يعني عمليًا توطني ومحو فلسطينية
مليوني شخص ،وهو ما ّ
نصت عليه
م ـعــاهــدة وادي عــربــة ف ــي ال ـف ـقــرة (ج)
مــن امل ــادة  ٨التي تتحدث صــراحــة عن
«ت ــوط ــن ال ــاج ـئ ــن والـ ـن ــازح ــن عـبــر
تطبيق بــرامــج األمــم املتحدة املتعلقة
بهم».
ح ـ ــدي ـ ــث املـ ـعـ ـش ــر بـ ـك ــل شـ ـف ــافـ ـي ــة عــن
مـكــونــات املـجـتـمــع األردن ـ ــي ،ومـنــه أنــه
عـ ـ ّـرف نـفـســه ك ـشــرق أردنـ ــي مسيحي،
ً
جاء مقبوال منه بالنظر إلى االتهامات
باملحاصصة السياسية والفلسطنة
إذا كان من رفع شعار الحقوق املدنية
أطـ ـ ـ ــراف ذات أص ـ ـ ــول ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة أو
جهات ترفع شعار اإلسالم كحل .وكان
لهذا التعريف الواضح والواثق أثر في
التفاف عــدد كبير ممن يــرون أنفسهم
أقليات يحميها الــدولــة أو علمانيون
يبحثون عــن مــاذ بعيدًا عــن األحــزاب
ال ــراديـ ـك ــالـ ـي ــة ح ـ ــول ال ـت ـح ــال ــف الـ ــذي
يبدو كأنه مشروع يواجه املشروعني
الفلسطيني واإلســامــوي في اململكة،
أي إنــه صــراع نخب وحـضــور إعالمي
أك ـث ــر م ــن ك ــون ــه ت ـع ـب ـي ـرًا ع ــن مـعـضـلــة
اق ـت ـص ــادي ــة ت ـت ـص ــادم ف ـي ـهــا مـصــالــح
الفقراء مع األغنياء.
ويـ ـبـ ـق ــى ت ــأسـ ـي ــس ال ـ ـح ـ ــزب ض ـ ـ ــرورة
لــ«الـتـحــالــف امل ــدن ــي» مــن أج ــل تثبيت
نـفـســه ،عـلـمــا ب ــأن حــديــث املـعـشــر كــان
في إطــار إشهار حزب في نهاية العام
املــاضــي ولـيــس إش ـهــار تـحــالــف يشبه
ج ـل ـســة ع ـص ــف ذه ـن ــي ع ـل ــى مـسـتــوى
واس ـ ـ ــع .ويـ ـب ــدو أن ط ــري ـق ــا مـخـتـصـرًا
س ـي ـس ـل ـك ــه الـ ـتـ ـح ــال ــف ف ـ ــي م ــوض ــوع
ت ــأس ـي ــس ال ـ ـحـ ــزب ،إذ إن ال ـن ــائ ــب فــي
ال ـبــرملــان جـمـيــل ال ـن ـمــري ،وه ــو األمــن
ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ل ـ ـ ــ«ال ـ ـ ـحـ ـ ــزب الـ ــدي ـ ـمـ ــوقـ ــراطـ ــي
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي» األردنـ ـ ـ ـ ـ ــي ان ـ ـضـ ــم إل ــى
ال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف ،وس ـ ـي ـ ـكـ ــون مـ ـ ــن ال ـس ـه ــل
االندماج مع حزبه القائم لحجز موقع
مستقبلي فــي املـشـهــد الـسـيــاســي ،وال
س ـي ـمــا م ــع ال ـن ـي ــة ال ــواضـ ـح ــة لـلـنـظــام
لـ ـلـ ـت ــوج ــه إلـ ـ ـ ــى ت ـف ـع ـي ــل الـ ـحـ ـك ــوم ــات
الـبــرملــانـيــة .رغــم ذل ــك ،يجمع مراقبون
فـ ــي الـ ـس ــاح ــة األردنـ ـ ـي ـ ــة ع ـل ــى أن ه ــذا
التحالف يعيش حــالــة تقاطع مؤقتة
ح ــول ع ــدة ع ـنــاويــن ،لكنه دون ركـيــزة
تنظيمية واضـحــة سيكون أق ــرب إلى
التالشي.

