استقالل األردن بٌن «خربشات» معهد واشنطن و«رؤٌة» طاهر المصري * رومان حداد

الراي  -جاء االحتفال باستقالل األردن السابع والستٌن والمنطقة تتعرض لزلزال ٌغٌر جغرافٌتها السٌاسٌة
ودٌمغرافٌتها للوصول إلى منطقة تعكس مٌزان القوى العالمٌة وتتوافق مع مصالحها وتحقق التصور
األمرٌكً للدور الوظٌفً للمنطقة فً المستقبل ،وصادف صدور تقرٌر عن (معهد واشنطن) ٌحمل توقٌع
روبرت ساتلوف المدٌر التنفٌذي للمعهد ودٌفٌد شٌنكر مدٌر برنامج السٌاسة العربٌة فً المعهدٌ ،حاوالن من
خالله تحلٌل الوضع العام فً األردن وقراءة ما ٌتعرض له من إشكالٌات ومدى قدرته على مواجهتها.
التقرٌر جاء كمحاولة تفقد (لماحٌتها) فً القراءة والتحلٌل ،عبر استعارة نماذج محٌطة باألردن ومحاولة
معرفة نجاعتها فً حال تم تطبٌقها فً األردن ،متناسٌن خصوصٌة األردن التً كان ٌجب أخذها بالحسبان
عند إعداد دراسة بهذا الحجم وصادرة عن معهد وباحثٌن من المفترض أنهم ٌتمتعون بسمعة جٌدة ،ولكن
آلٌة اإلنتاج الحدٌثة التً تصنع نموذجا واحدا وتصنع منه نسخا متعددة قد أثرت على طرٌقة التفكٌر الغربً
عموما ،ولم ٌعد العقل الغربً قادرا على مالحظة الفرادة ،وبالتالً صار مٌاال أكثر للتعمٌم ،وخلق أنماط
محددة مدعومة بافتراضات مسبقة.
وقد بدأ التقرٌر بخالصة هً أن «األردن نجا حتى اآلن من العاصفة السٌاسٌة التً اجتاحت دوال كثٌرة فً
الشرق األوسط منذ أواخر عام  ،»0202دون أن ٌبحث التقرٌر بأسباب النجاة لٌضمنها قراءته وتحلٌله ،بل
قفز إلى أنه من «الممكن أن تتحول العدٌد من التحدٌات التً تطفو اآلن على السطح إلى تهدٌدات خطٌرة
تعصف باستقرار المملكة الهاشمٌة» ،وحول هذه الممكنات الضعٌفة والقلٌلة إلى احتمالٌات أقرب إلى الحقٌقة
وبحث فً إمكانٌة تحققها.
فمن الطرٌف تصور قٌام مظاهرات تشبه ما حدث فً مٌدان التحرٌر فً مصر رغم أن نشطاء الحراكات
بحسب التقرٌر نفسه (شرٌحة صغٌرة من إجمالً عدد السكان) ،أو أن ٌقوم (اإلخوان المسلمٌن) باالشتباك
المسلح فً مواجهة قوات األمن والجٌش ،فقٌادات اإلسالمٌٌن التارٌخٌة وحكمائهم سٌكونون ضد هذا
التوجه ،كما أن (اإلخوان المسلمٌن) قد فقدوا جزءا كبٌرا من فاعلٌتهم فً ما كانوا ٌعتقدون أنها مناطق
نفوذهم ،وذلك ألسباب عدٌدة ال مجال لذكرها اآلن.
إال أن أكثر ما ٌزعج فً التقرٌر هو إصرار الباحثٌن على تسمٌة (المملكة األردنٌة الهاشمٌة) بـ(الضفة
الشرقٌة) ،وهو ما ٌؤشر إلى قراءة تحلٌلٌة موجهة القصد منها نفً صفة الدولة عن األردن وإعادته إلى
مرحلة إعادة تعرٌف الحالة السٌاسٌة لكٌان (الضفة الشرقٌة) عبر استحضار حالة (الضفة الغربٌة) دون
ذكرها وضرورة التوحد الفدرالً كحل ضروري لألزمة المفترضة.
هذه القراءة المسمومة والمقصودة لتوتٌر الداخل األردنً تواجهها قراءة هادئة قدمها رئٌس مجلس األمة فً
كلمته التً ألقاها بٌن ٌدي جاللة الملك عبد هللا الثانً فً احتفال االستقالل ،فما قدمه طاهر المصري من
قراءة لمفهوم االستقالل ودورنا فً صٌانته ،بصورة خارجة عن مألوف البروتوكول الكلمات فً مثل هذه

المناسبات ،جاء بدافعه الوطنً المدرك حساسٌة المرحلة عبر تعرضه فً كلمته للتحدٌات التً تواجه
األردن ،فتكلم عن ضرورة بناء تحالفات تحقق لألردن أهدافه بما ال ٌخالف الثوابت الوطنٌة ،ولكنه أكد على
ضرورة تقوٌة الداخل للحفاظ على المنجز الخارجً.
فكان الكالم عن تقوٌة حالة توافق وطنً وصون سالمة النسٌج االجتماعً الموحد ،ألن ذلك هو اإلنجاز
الذي ٌوفر حٌاة كرٌمة للشعوب ،وهو ما ٌمكن تحقٌقه ،من خالل سٌادة قٌم العدل والمساواة والحرٌة،
وصون حرمة الدستور والقانون ،باعتبارها حاضنة البٌئة النظٌفة التً تفرز استقرارا نفسٌا وأمنٌا.
الفارق بٌن قراءة (معهد واشنطن) وطاهر المصري ،أن المصري قادر على جس نبض القلب وفهم مكامن
الوجع ومعرفة تضارٌس الروح األردنٌة ،وفخاخ الهواجس التً كلما أمعنا باالستهتار بها كلما أمعنت فٌنا
خوفا ٌمنعنا من التقدم ،وحرفه ٌصدر عن قلب أردنً (نبٌل) ،قادر على حب األردن ومعرفة صعابه وخبٌر
فً مسالكه ،لٌس كتحلٌل (معهد واشنطن) المسموم الذي ٌمكن قراءته كمحاولة للضغط على األردن من قبل
بعض جماعات الضغط األمرٌكٌة.
علٌنا فً هذه المرحلة السماع واإلنصات لحكمائنا دون أن تقلقنا قراءات خارجٌة لها أهدافها غٌر المعلنة،
وعلٌنا االعتراف بوجود عٌوب علٌنا إصالحها ،ولكن وفق وصفة تعرف األردن وخصوصٌته وال تخشى
من (التهوٌش) من آخرٌن ال ٌرغبون بخٌر األردن وال ٌجدون بدا من اإلساءة له .

