رئٌس مجلس األعٌان ٌطالب فً حوار مع "الغد" الحكومة و"النواب" بقٌادة حوار وطنً
حقٌقً حول قانون االنتخاب المصري :االقتحام األخٌر لألقصى رسالة موجهة لألردن ورد
إسرائٌلً على اتفاقٌة الرعاٌة الهاشمٌة للقدس

بورترٌه لرئٌس مجلس األعٌان طاهر المصري برٌشة الزمٌل احسان حلمً

محمد خٌر الرواشدة
عمان -كانت تداعٌات االنتهاكات اإلسرائٌلٌة ،فً باحات المسجد أألقصى ،ما تزال تتفاعل
على األرض ،ونحن ندلف لمنزل رئٌس مجلس األعٌان طاهر المصري ،وكان ما ٌزال
ٌستقبل ضٌوفه عند الباب ،وظل ٌناقشهم فً الممر إلى مكتبه ،حول أن أزمة األقصى لم تغط
عربٌا وإسالمٌا.
ذهنه كان مشغوال فً أسئلة تراجع األقصى والقدس كؤولوٌة ،عربٌا وإسالمٌا! وسط انشغال
األمتٌن بؤحداث ربٌعها ،وفً تقسٌمات مجتمعاتها.

الحوار مع أبو نشؤت ٌؤخذك إلى مجال محنك دبلوماسً ٌجٌد قراءة زواٌا األحداث السٌاسٌة.
وٌبقى السإال الملح عند المصري هو المتعلق بالمستقبل ،وكٌف سٌكون شكل المنطقة.
المحبط عند رئٌس الوزراء األسبق هو بقاء األردن وحٌدا ،على جبهة الدفاع عن القضٌة
الفلسطٌنٌة والقدس والمقدسات اإلسالمٌة .وهو ٌبحث عن موقف عربً واحد لمناصرة
جهود األردن ،لكن من دون جدوى.
لكن رئٌس مجلس النواب األسبق مقتنع بؤن جهود جاللة الملك ستحفظ الحقوق ،وستكشف
زٌف االدعاءات اإلسرائٌلٌة وتعنتها.
وهو ٌجد أن مشوار اإلصالحات فً األردن طوٌل ،وٌقول “علٌنا أن نقاوم عوامل اإلحباط
الكثٌرة ،ونإمن بؤننا فً وطن اعترك مع األزمات الكبٌرة وخرج منها منتصرا.
ال ٌعلق المصري على مسٌرة اإلصالحات منذ بدء موسم الربٌع األردنً ،بؤكثر من أنها
معقولة ،وٌإكد المصري ضرورة تعظٌم اإلصالح من خالل التوافق والحوار ،ولٌس العناد
والتعصب.
ال ٌخفً المصري قلقه من تؤثٌرات قوى الشد العكسً على اإلصالح ،لكنه ٌإكد أٌضا أن
هناك حقٌقة صارت ثابتة على األرض ،وهً أن قوى اإلصالح ما تزال تعمل.
وٌنظر المصري إلى المرحلة الحالٌة ،بنظرة االنتقالٌة ،وٌقول على مجلس النواب السابع
عشر والحكومة ،أي حكومة ،أن ٌإسسا إلصالحات راسخة ،من خالل تثبٌت أركان العمل
الدٌمقراطً.
ال ٌجد مبررا لالستعجال بتشكٌل حكومة برلمانٌة ،وٌإمن بتدرج وتطور عمل مإسسة
البرلمان ،وٌقول إن “عور الحٌاة البرلمانٌة والسٌاسٌة الحالٌة كشف ضرورة البحث عن
قانون انتخاب ٌلبً طموح الشارع والملك”.
وفٌما ٌلً نص الحوار:
•تداعٌات اقتحام األقصى ما تزال مستمرة ،ومع ذلك فثمة صمت عربً ،وال ٌوجد أي حراك
سٌاسً واحتجاجً سوى موقف جاللة الملك والحكومة ومجلس النواب؟
لم ٌكن رد الفعل العربً واإلسالمً على هذا العدوان اإلسرائٌلً ،المخطط له على "الحرمالقدسً" ،بحجم خطورة أهداف العدوان ،وكان رد الفعل األردنً هو األوضح واألقوى.

إن مخطط إسرائٌل والمإسسات الدٌنٌة الٌهودٌة لهدم األقصى ،وبناء الهٌكل مكانه ،معروفة
و ُمعلنة ،وسارت خططهم فً هذا المجال خطوات بعٌدة ،فً التحضٌر لذلك الٌوم .واالعتداء
األخٌر هو خطوة متقدمة لهم فً تنفٌذ ذلك المخطط.
المإسف أنه حتى لغة الشجب واالستنكار واإلدانة غابت عن الدبلوماسٌات والبرتوكوالت
العربٌة هذه المرة ،وال أجد أي مبرر لذلك سوى االعتقاد أن بعض الدول مشغولة الٌوم
بشإونها الداخلٌة ،والبحث عن االستقرار بعد الربٌع العربً ،ومن جهة أخرى االنشغال
باالصطفافات تجاه المسؤلة السورٌة.
برأًٌ أن تطاول اإلسرائٌلٌٌن على القدس لم ٌؤخذ صدى عربٌا إسالمٌا ٌلٌق بمقام القدس
واألقصى ،وما ٌمثالنه من موروث وعقٌدة ،وهذا الصمت مإسف ومحزن.
لكن ،علٌنا أن نسؤل عن التوقٌت اإلسرائٌلً للقٌام بهذه االعتداءات ،وهو التوقٌت الذي ٌخدم
وٌنسجم مع الخطط اإلسرائٌلٌة ،بال شك ،والمصالح اإلسرائٌلٌة ،وهم الذٌن طالما استطاعوا
استثمار الفرص جٌدا فً سرقة الحقوق.
باعتقادي أن ما قامت به إسرائٌل هو رد على االتفاقٌة الموقعة بٌننا وبٌن السلطة الوطنٌة
الفلسطٌنٌة ،والتً أكدت على رعاٌة الهاشمٌٌن للقدس والمقدسات اإلسالمٌة والمسٌحٌة
هناك ،وهً اتفاقٌة تقف كالشوكة فً حلق اإلسرائٌلٌٌن ،وتواجه كل سٌاساتهم الرامٌة
لتهوٌد القدس.
•وهل كانت ردة فعل مجلس النواب ،ومطالبته بطرد السفٌر اإلسرائٌلً وإلغاء معاهدة وادي
عربة ،كافٌة لمواجهة التطرف اإلسرائٌلً ،والحد من سٌاساتهم أحادٌة الجانب؟
رد فعل مجلس النواب جاء ردا مناسبا ،وهو رد حقٌقً ،وأعاد تنبٌه اإلسرائٌلٌٌن إلى أنالمسجد األقصى خط أحمر ،وٌجب أن ال ٌقترب منه االحتالل.
وعلٌنا أن ننتبه أٌضا ،إلى أن موقف مجلس النواب جاء فً وقت تمارس فٌه سٌاسات تهوٌد
القدس على قدم وساق ،وٌجب أن نضع حدا لكل ذلك ،ولعل تهدٌد مجلس النواب باستخدام
كل صالحٌاته الدستورٌة لحماٌة القدس واألقصى ،سٌترك صدى فً الشارع العربً
واإلسالمً ،وٌحذره مبكرا من مغبة سٌاسات متطرفة إلسرائٌل تمارسها بكل وضوح.

وإسرائٌل لها تجربة فً ذلك؛ وما الحرم اإلبراهٌمً الذي تحول إلى كنٌس إسرائٌلً ،بعد أن
تركوا للمسلمٌن أمتارا قلٌلة فقط إال مثال ،نستدل من خالله على طرٌقة تفكٌرهم .ونحن
نعرف سلفا أهمٌة األقصى عندهم وأطماعهم فٌه ،ونعلم بسٌنارٌوهاتهم له ،من المجسم
والهٌكل المزعوم ومحاوالت االقتحام المستمرة.
ثم إن كل هذا ٌجري فً وقت أعلنت فٌه إسرائٌل صراحة عن خططها لتهوٌد القدس بالكامل،
ومصادرة حقوق العرب والفلسطٌنٌٌن.
باعتقادي أن توقٌت اقتحام األقصى رسالة موجهة لألردن بالذات ،وأن وصاٌتنا علٌها ،لن
تعطلهم فً السٌر بخططهم.
•إسرائٌل تقوم بذلك ،فً وقت تسعى فٌه لجنة وزارٌة عربٌة إلنعاش المبادرة العربٌة
للسالم ،وغٌرت فً مضمونها لصالح تقدٌم تنازالت جدٌدة لالحتالل؟
دعنا نكون واضحٌن ،ال ٌوجد أن حراك عربً مإثر فً دعم القضٌة الفلسطٌنٌة والقدسواألقصى ،سوى ما ٌقوم به جاللة الملك.
وأخٌرا الحكومة والنواب والشعب األردنً قدموا أداء ممٌزا ،للوقوف فً وجه اإلسرائٌلٌٌن
وسٌاساتهم .أما عن العالم العربً واإلسالمً فهو ساكن ال ٌتحرك ،وال ٌدعم هذه القضٌة
التارٌخٌة والمصٌرٌة.
ولو أردت إعادة طرح سإالك بالصٌغة التالٌة :هل تإثر السٌاسات اإلسرائٌلٌة على جهود
السالم وحل عقدة الصراع العربً اإلسرائٌلً ،لقلت لك :ال؛ فهناك قرار عربً رسمً فً
البحث عن الحل السلمً للقضٌة ،وال ٌوجد أحد ٌتحدث بغٌر ذلك.
•هل ما ٌزال هناك أمل بإحٌاء مفاوضات الحل النهائً؟
هذا سإال تغلفه أجواء ضبابٌة شدٌدة ،ألن تسرٌع إجراءات مفاوضات السالم ،والحلالنهائً للقضٌة الفلسطٌنٌةٌ ،صطدم بؤفق سٌاسً مسدود.
•لكن هناك من ٌؤمل بؤن ٌكون أوباما فً والٌته الثانٌة أكثر حزما مع إسرائٌل ،بالتحدٌد فً
موضوع السالم مع الفلسطٌنٌٌن؟

باعتقادي أن هذا أمل مبالغ فٌه ،ألن إسرائٌل تحتاج لـ"عٌن حمرا" ،ولٌس عٌن أوباما،إسرائٌل تفعل ما تشاء وقتما تشاء ،وما حكاٌة أوباما ووالٌته الثانٌة إال قشة أمل نتعلق بها.
ألن سقف مفاوضات السالم أمٌركٌا لن ٌتجاوز السقف المسموح به إسرائٌلٌا ،وهو سقف
ثابت ،وعندي شكوك فً أن ٌكون أوباما قادر على الضغط على اإلسرائٌلٌٌن.
ألن أساس التسوٌة المتفق علٌها حتى مع أمٌركا هو قرار مجلس األمن  ،242ولم نعد
نسمع بهذا القرار ،وال بما ٌعنٌه ،وتم االبتعاد عن أسس الحل ،الذي ٌقوم على .242
أما عن المبادرة العربٌة للسالم ،فهً مبادرة احتوت على حلول وسط ونواٌا طٌبة ،واعتبرت
لدى أوساط عربٌة سٌاسٌة كثٌرة "مبادرة الحد األدنى" ،والتً تضمن إلسرائٌل أن تعٌش
ضمن أجواء طٌبة ،ومع ذلك لم ٌتم قبولها سابقا ،وأخشى أن ال ٌتم قبولها حتى بعد
تعدٌالتها.
•إسرائٌل ماذا ترٌد؟
إسرائٌل تستثمر فً الوقت بشكل جٌد ،وتماطل فً دفع حقوق الفلسطٌنٌٌن ،وكل ذلك تفعلهبقصد وعن سابق تخطٌط وتدبٌر.
فإسرائٌل عندما ترٌد أن تجلس على طاولة المفاوضات ،ستبدأ من األمر الواقع ،الذي خلقته
على األرض ،ولٌس من الوضع السابق.
وطبعا إسرائٌل تستغل األحداث فً العالم العربً ،وهً تعمل وفق خطة مدروسة ،فالعالم
العربً مشتت ،والجمٌع مشغولون بترتٌب أوضاعهم الداخلٌة ،بعد أحداث الربٌع العربً،
التً لم تنته بعد.
ولذلك ،نرى إسرائٌل تتعامل وفق سٌاسات أحادٌة الجانب وتصادر المزٌد من حقوق
الفلسطٌنٌٌن ،وتعتدي على المقدسات اإلسالمٌة والمسٌحٌة فً القدس ،وتتغول فً
ممارسات سٌاسات تهوٌدها للقدس .وطبعا هذا الواقع العربً ٌشجع إسرائٌل لتطبٌق سٌاسة
األمر الواقع ،والذهاب بها نحو تحقٌق معظم المصالح اإلسرائٌلٌة .وهً ال تواجه بؤي ضغط،
لذلك فهً تماطل منذ عقود من الزمن ،وتستثمر الوقت بشكل كبٌر.
لكن ،على إسرائٌل أٌضا أن ال تركن لهذه الرإٌة المرحلٌة ،فالمتغٌرات العربٌة ما تزال
فاعلة ،وهذه المتغٌرات التً ال نستطٌع التنبإ بمساراتها قد تقلب كل الموازٌن ،ألن إسرائٌل

قد تجد نفسها محاصرة ،فال ندري إلى أٌن ستصل األمور فً سورٌة ،وعلى جبهة الجوالن،
كما أن هناك جبهة مرشحة لالشتعال فً أي وقت ،وهً جبهة الجنوب اللبنانً وحزب هللا.
ولدى إسرائٌل عقدة أمنٌة ،وهً جبهة غزة وحماس ،وكل ذلك قد ٌشكل وضعا جدٌدا
إلسرائٌل ،أي أنها قد تكون محاصرة بقوى قتالٌة ،غٌر نظامٌة ،من شمالها وجنوبها ،وأٌضا
من الشرق (الجوالن).
أمام كل ذلك ،قد ٌكون على إسرائٌل ،بدل أن تصادر الحقوق الفلسطٌنٌة ،أن تقدم أوراق
حسن النواٌا فً موضوع السالم ،والسعً إلى تحقٌقه فً أسرع وقت.
•لماذا ال ٌستثمر العرب فً الوقت وفً تلك الجبهات؟
هذا طرح بعٌد عن الواقع نوعا ما .الواقع ٌقول إن هذه المتغٌرات وغٌرها من الظروفتعمل ضد إسرائٌل ،لكن ال ٌوجد أي من العرب من ٌستثمر فً ذلك ،أو من ٌسعى لتحقٌق
مصالح تخدم القضٌة الفلسطٌنٌة.
ألنه ،وفً وقت ٌنشغل فٌه اإلسرائٌلٌون بالبحث عن االستثمار بكل الفرص وكل األحداث،
نجد العرب منقسمون على الهوٌات الفرعٌة ،الطائفٌة والعرقٌة والمذهبٌة.
لكن ،تظل خرٌطة الشرق األوسط ملٌئة باأللغام واألحداث والمفاجآت ،وال نعرف أي منها
سٌغٌر وجه المنطقة.
•كٌف تقرأ الربٌع العربً ،وهل أنت متفائل به ،أم أن نتائجه أحبطت اآلمال؟
الربٌع العربً عمل نبٌل وعفوي وصادق ،عبر فٌه المواطن العربً عن إرادته فًاسنحقاق حرٌته وحٌوٌته ،وهو ربٌع حمل ثورة على حكام مستبدٌن ،نهبوا ثروات شعوبهم.
والربٌع فعل جٌل الشباب ،وهم من أحٌوا لنا األمل فً التغٌٌر .لكن المشكلة أن الشباب،
الذٌن غٌروا أنظمة حكم مستبدة ،لم ٌكن لدٌهم برنامجهم للتغٌٌر ،فسادت الفوضى ،وتم
اختطاف إنجازاتهم.
لكن من ٌفتح باب التغٌٌر ،فلن ٌقبل أن ٌستقر الوضع مجددا على ما كان علٌه ،لذلك فإن
التغٌٌر سٌكون فً مصلحة الشعوب ،مهما طال عمر الفوضى ،على المدى القصٌر أو
المتوسط.

لذلك ،ما ٌحتاجه شباب الربٌع العربً هو التنظٌم ،أو أن تحتضنهم جهات وطنٌة قادرة على
التنظٌم ،وأن تستثمر فً الطاقات الشبابٌة ،وفً صناعة أحالم هذا الجٌل ،الذي منحنا الكثٌر
فً حراكه ووعٌه.
قد ٌكون هناك التباس لدى هذا الجٌل من الشباب غٌر المنظم ،سٌاسٌا وبرامجٌا ،وبٌن بعض
المجموعات المحافظة ،فنشؤ التباعد فً المصالح ،لذلك نجد الفوضى تسٌطر على المشهد
العربً ،فً دول الربٌع ،لكن ما أزال متفائال بعودة القوى الوطنٌة إلى رشدها ،لتساهم فً
معالجة االختالف على السٌاسات العامة ،وأن تعٌد تقوٌم مسار هٌكلٌة الدولة ،وأن ٌحٌوا
الدولة الوطنٌة ،التً ٌنصهر فٌها الجمٌع ،وٌتوحدوا على قبلة مصالحهم الوطنٌة العلٌا.
مسار الربٌع العربً لم ٌنته بعد ،وأظن أن العثرات فً مسٌرته ما هً إال دروس وعبر،
ٌجب أن نستفٌد منها جمٌعا ،ألن من قام بالثورة على حكم المستبدٌن واألنظمة الشمولٌة
والعسكرٌة ٌستطٌع أن ٌثور على أي نظام دٌمقراطً.
قد أكون متفائال فً هذا الطرح ،لكن حقٌقة هذا ما أتمناه .أنا ال أرٌد لمصر إال أن تظل قوٌة،
كما أتمنى لتونس أن تزدهر ،وأن ٌزهر ربٌع الٌمن دٌمقراطٌة وإصالحا .وأن ٌكون للٌبٌا
نصٌب من التقدم والتطور ،وأن تنتهً األزمة السورٌة بانتقال سلمً للسلطةٌ ،وقف نزٌف
الدم ،وٌحافظ على وحدة سورٌة ومإسساتها وشعبها.
ونتمنى على الدول األخرى أن تؤخذ من الدٌمقراطٌة درسا ،ألن الدٌمقراطٌة لٌست سالحا فً
وجه أحد ،بل هً رافعة وطنٌة إلنعاش القطاعات الحٌوٌة ،وهً أٌضا طرٌقة حضارٌة
لمشاركة الشعوب فً تحدٌد خٌاراتها السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة ،وباستخدام
الدٌمقراطٌة لن ٌكون هناك أحد غاضبا ،ألن صنادٌق االقتراع واحترام رأي األغلبٌة هما ما
ٌنهٌان أي جدل أو احتقان أو غضب.
•وكٌف تجد مسار الربٌع العربً فً األردن ،وحركة تنفٌذ اإلصالحات عندنا؟
نحن لنا وضعنا الخاص؛ وقد كنا حالة استثنائٌة فً دول الربٌع العربً.فحراكنا كان مسإوال ،واستجابة النظام لها كان دٌنامٌكٌة .صحٌح أن هناك عثرات ،لكن
انظر إلى المراحل المقطوعة ،فؤجد أن هناك إنجازا معقوال.
ولو سؤلتنً عن العثرات ،لقلت لك :إن االجراءات والقرارات اإلصالحٌة كان ٌنقصها
التناسق والتناغم واالنسجام ،وهو ما أضاع بعض أهمٌتها.

كان رأًٌ ،وما ٌزال ،أن التعدٌالت الدستورٌة هً خطوة تارٌخٌة ،وهً خطوة مهمة للغاٌة،
لكن واجب علٌنا استكمال هذا المسار ،بالفهم الحقٌقً للموضوع اإلصالحً والدستوري؛
فحتى الحرٌة لها تعرٌفاتها الدٌمقراطٌة ،ولذلك ٌجب وضع األمور فً قواعدها الصحٌحة،
وٌجب االلتزام بمسار اإلصالح الدستوري ،كمرجعٌة ألداء المإسسات واألفراد.
وإن سؤلتنً ما هو الهدف من اإلصالح؟ لقلت لك :إن أهم أهداف اإلصالح هو تثبٌت وتغذٌة
مفهوم الدولة وقوتها ،وبالتالً ٌجب أن ٌكون األداء مإسسٌا ،وهو غٌر مطبق الٌوم
لألسف.
لكن الخطٌر فً األمر ،والذي ٌجب أن ننتبه إلٌه جمٌعا ،هو حالة التشرذم والتشظً فً
المجتمع ،وهً حالة ٌجب أن نعالجها بشكل جذري وعمٌق.
وقد ٌخفف البعض من كارثٌة هذه الحالة ،بالقول :إنها مرحلة انتقالٌة ،ولهذه المرحلة
سلبٌاتها ،لكن برأًٌ ،أننا لسنا فً مرحلة انتقالٌة ،ننتقل فٌها من حالة إلى حالة ،بل نحن
نسٌر وفق مسٌرة إصالحٌة ،لها محطاتها ،ونحن ننتقل بٌن هذه المحطات ونحقق إنجازات.
لعل القلق الحقٌقً من حالة التشرذم والتشظً مرده حالة العنف المجتمعً ،وتداعٌاتها
الخطٌرة ،فما الذي ٌحدث فً الجامعات؟! ولماذا هذا التقسٌم؟ ولماذا وصلنا إلى هذا الوضع
االقتصادي ،الذي ٌغذي العنف؟ ولماذا وصلنا لهذا المستوى االجتماعً المفكك؟! فكل هذه
األمور ٌجب أن تدرس بشكل خاص ،وٌجب أن نخرج منها بحلول عملٌة ،تعالج هذه
المشاكل ،التً تتسبب بها الظروف السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة.
•وكٌف لنا أن نضع نقطة البداٌة لحل مشكلة التشظً والتشرذم؟
الحل لن ٌؤتً من رأي أو وجهة نظر ،األمر ٌجب أن ٌخضع لنقاش منهجً ،نستخلص منهاألفكار والمبادرات ،وهذا النقاش ٌجب أن ٌكون بحضور أصحاب القرار ،من أجل اتخاذ
القرار السرٌع والعاجل .نحن الٌوم بؤمس الحاجة لتطبٌق القانون على الجمٌع ،وبروح
حماٌة الدولة من أي مشهد فوضى ،وعلٌنا أن نوقف حاال ،ومن خالل إجراءات صارمة ،تلك
الفسٌفساء التً بدأت تظهر فً مجتمعنا ،الذي كان ٌضرب فٌه المثل ،من حٌث تجانسه
وتماسكه.
لذلك على من ٌطبق القانون أن ٌكون حاسما وعادال ،فال أحد فوق القانون ،ألن الدولة فوق
الجمٌع.

•ما رأٌك بمخرجات قانون االنتخاب؛ ثم كٌف تجد أداء المجلس السابع عشر؟
كان سهال من لحظة إقرار القانون التنبإ بمخرجاته ،فنحن ما نزال نعٌش مشكلة الصوتالواحد.
لكن ثمة معٌارا مهما ،أتمنى أن ال ٌغفل عن ذكره أحد ،وهو أن القانون ،مهما كان العور
الذي فٌه ،فإنه إذا ما جاءت تطبٌقاته بنزاهة ،فإن مخرجاته ال بد أن تؤتً بما هو خٌر وجٌد.
هنا ،ال أحكم عبر التعمٌم ،لكن ثمة عناصر جٌدة وكفإة ،وننتظر منها أداء تشرٌعٌا ورقابٌا
جٌدا ،كما أن هناك إفرازات واضحة للصوت الواحد وإشكاالته.
نحن ضٌعنا الفرصة فً إنتاج قانون انتخاب توافقًٌ ،نقلنا إلى مرحلة متقدمة دٌمقراطٌا،
وٌعكس مفهوم اإلصالح البرلمانً على أساس متدرج ،وقد ٌكون من أول مهام هذا المجلس
هو إقرار قانون انتخاب آخر؛ ٌكون عنوانه األول إلغاء الصوت الواحد.
•هل تتحدث عن مقترح لجنة الحوار الوطنً لمشروع قانون االنتخاب؟
ال أقول عن لجنة الحوار إنها أنتجت قانونا ،بل أقول إن توافق  22شخصاٌ ،مثلون ألواناومشارب سٌاسٌة متناقضة ومتباٌنة ،توافقوا على قانون ،ووضعوا له إطارا واضحا.
فالقانون الذي تقدمت به لجنة الحوار الوطنً كان مشروعا متكامال ،ولٌس كمشروع لجنة
األجندة الوطنٌة ،الذي وضع أفكارا فقط.
نحن فً لجنة الحوار سعٌنا لوضع قانون ٌحقق أهداف اإلصالح ،وٌخدم المرحلة التً
نعٌش ،فكان ما تقدمنا به ٌخدم فكرة التوافق على المشاركة فً ظل تطبٌق هذا المقترح.
لست بصدد التحدث عن لجنة الحوار ومشروعها المقترح ،لكننا بحاجة الٌوم إلى أن نعرف
ما نحتاج من حٌاة دٌمقراطٌة وبرلمانٌة ،وبناء على ذلك ،نختار القانون الذي ٌحقق أهدافنا.
ألن عور الحٌاة البرلمانٌة والسٌاسٌة الحالٌة كشف ضرورة البحث عن قانون انتخاب ٌلبً
طموح الشارع والملك.
•هل بذلك تتعطل فكرة تشكٌل الحكومة البرلمانٌة؟

قد ٌكون من المبكر ،وأمام تركٌبة البرلمان الحالً ،أن نتحدث عن تشكٌل حكومة برلمانٌة،بالمفهوم الدٌمقراطً.
وهنا دعنً أذكركم ،بؤن حقبة التسعٌنٌات كانت فٌها حكوماتنا برلمانٌة ،فحكومتً وحكومات
المرحوم األمٌر زٌد بن شاكر والدكتور عبدالسالم المجالً وعبدالكرٌم الكبارٌتً ،كلها
حكومات برلمانٌة.
لكن هل هذا ما نحتاجه من حكومة؟ لقد كشفت التجربة أن هناك مشكلة فً الجمع بٌن النٌابة
والوزارة ،خصوصا فً ظل غٌاب فكرة المحاسبة على البرنامج ،فإما نكافئ من أحسن
بإعادة انتخابه ،وإما أن نعاقب من أخطؤ بعدم انتخابه.
ما نحن بحاجة حقٌقٌة إلٌه هو للحكومة الحزبٌة ،وال أرٌد أن اسمٌها برلمانٌة ،فالحزب أو
مجموعة األحزاب المإتلفة ،والتً تشكل األغلبٌة النٌابٌة ،هً من علٌها أن تشكل الحكومة،
وٌجب محاسبتها.
فً األثناء ،فإن األحزاب خارج الحكومة هً صاحبة الوالٌة الرقابٌة علٌها ،وٌجب أن تكون
المعارضة برامجٌة ،ولٌست مزاجٌة أو شخصٌة.
•لكن األحزاب خارج سٌاق الزمن ،وبالكاد حزب جبهة العمل اإلسالمً من ٌقدر على
المنافسة؟
إذن ،علٌنا أن نعدل التشرٌعات ،بما ٌتالءم وأهدافنا فً اإلصالح البرلمانً.وٌجب علٌنا أن نضع جملة محفزات للعمل الحزبً ،وعلٌنا أن نذلل العقبات أمام إنشاء
أحزاب وطنٌة برامجٌة ،قادرة على إقناع الناس ،ومخاطبة همومهم ،ثم تمثٌلهم فً
البرلمان.
وال أقول إننا نستطٌع عمل هذا فً ٌوم ولٌلة ،لكن التدرج فً كل شًء سٌطور التجربة،
وٌنمً أذهان الناس ،وٌكسر حاجز الرهبة لدٌهم من االنتماء الحزبً.
وحتى نصل لهذه المرحلة المتقدمة ،فقد ٌكون علٌنا؛ مثال ،أن نبدأ بتشكٌل الحكومات
المختلطة ،المكونة من الحزبٌٌن والتكنوقراط والسٌاسٌٌن ،عندها سنكون حفزنا األحزاب،
وتركنا أمامها مساحة تجربة وخبرة ،تراكم منها فرصا ،تهٌئ لها المنافسة على مقاعد
البرلمان ،وبالتالً التؤسٌس لحٌاة نٌابٌة سٌاسٌة حزبٌة.

•لكن األمر ٌحتاج إلى زمن لٌس قصٌرا؟
دعنا نبدأ ،وال تستعجلوا على شًء .الناس تحتاج إلى أملٌ ،حجم مساحة اإلحباط .وأيحراك سٌاسً فاعل وجاد ،قد ٌنعش اآلمال ،وقد نكسب فٌه جولة من جوالت استعادة ثقة
المواطنٌن.
ومتطلبات اإلصالح السٌاسً تحتاج إلى فترة ،وتحتاج إلى تجربة .لن تنشؤ األحزاب غدا،
ولن تخوض االنتخابات بعد غد ،ولن تكون عندنا حكومة حزبٌة فً الٌوم الذي ٌلً ذلك.
لكن ،إذا بدأنا ،وإذا استعدنا ثقة المواطن بجدٌة اإلرادة السٌاسٌة ،فعندها سنتطور شٌئا
فشٌئا ،وبشكل متدرجٌ ،جذر مراحل التحول الدٌمقراطً ،وال ٌحرقها.
وجاللة الملك ٌبذل جهدا مضاعفا فً هذا السٌاق ،لكن أتمنى أن ال تزٌد علٌنا التحدٌات
اإلقلٌمٌة ،وأتمنى أن ال تضٌع منا فرصة اإلصالح الشامل نتٌجة ذلك ،أو جراء جهود قوى
الشد العكسً.
•وهل تعتقد أن مجلس النواب الحالً قادر على التؤسٌس لذلك؟
المجلس أمام مسإولٌات تارٌخٌة .وعلى مجلس النواب والحكومة ،أي حكومة ،أن ٌإسساإلصالحات راسخة ،من خالل تثبٌت أركان العمل الدٌمقراطً.
وعلٌهما مسإولٌة النهوض بالحٌاة الحزبٌة والسٌاسٌة ،وعلٌهما؛ وهذا األهم ،قٌادة حوار
وطنً حقٌقً حول قانون االنتخاب واألحزاب ،وأن ٌصال إلى معادلة تقارب بٌن التطورٌن
فً هذٌن القانونٌن .بغٌر ذلك أخشى أن نظل ندور فً حلقة مفرغة.
•وأنت تتحدث عن التحدٌات؛ قد تكون األزمة السورٌة واحدة منها ،ما رأٌك بموقفنا من
األزمة ،وكٌف تقرأ خرٌطة المواقف العربٌة؟
ما ٌزال الموقف السٌاسً والدبلوماسً األردنً متقدما على المواقف المطروحة لحلاألزمة السورٌة ،وقد ثبت فعال أن موقفنا كان موقفا حكٌما .وموقفا متقدما على األجندات
العربٌة والدولٌة تجاه سورٌة والمصالح فٌها.
لكن ،ال أجد موقفا دولٌا أو عربٌا ٌتبنى موقفنا وٌناضل من أجله ،وهذا الفرق بٌن مواقفنا
القومٌة النظٌفة ومواقف غٌرنا ،التً تحركها المصالح ،والمصالح فقط.

المشهد السوري ملتبس ،ومداه مفتوح ،والضبابٌة ما إن تتالشى من محطة ،حتى وتعود
لتغلف أجواء بقٌة المراحل.
فً األزمة السورٌة أبعاد دولٌةٌ ،جب أن نفككها ،وأهمٌة ذلك تنبع من أن مستقبل المنطقة
السٌاسً ٌعتمد على ماذا سٌحدث فً سورٌة.
لكن إذا نظرت إلى الخرٌطة السٌاسٌة ،من زواٌاها الكاملة ،تجد حركة غرٌبة ،ثم لعبا روسٌا
بدور كورٌا الشمالٌة ،وثمة هدوء على جبهات متوترة مثل تركٌا مع إسرائٌل ،وحتى مع
األكراد ،فهناك تطورات دراماتٌكٌة.
وإذا نظرنا للصورة كاملة ،فإن المسار الروسً الصٌنً اإلٌرانً وحزب هللا فً لبنان ٌؤتً
مقابل أمٌركا وتركٌا وقطر والسعودٌة ،وهذان الطرفان ٌتصارعان على سورٌة ،وهذه الدول
لها مقامها فً اإلقلٌم وخارجه.
لكن ٌبقى العامل األهم ،هو أن النظام السوري ما ٌزال قادرا على الصمود ،وأن جٌشه ما
ٌزال فاعال ،ولم ٌنهر.
من هنا تبرز أهمٌة الدعوة األردنٌة ،للبحث عن حل سٌاسً وسلمً وسرٌع لألزمة
السورٌة ،ألن أي خٌار آخر سٌجلب الدمار والفوضى للمنطقة.
من الحظ حركة جاللة الملك الدبلوماسٌة ،بٌن روسٌا والوالٌات المتحدةٌ ،رى أنها أثمرت
عن لقاء بٌن القطبٌن ورعاٌتهما لحوار سوري سوري ،قد ٌمهد لفكفكة خٌوط األزمة هناك.
وعلٌنا أن ننتبه أٌضا ،إلى أن أي اتفاق ٌجب أن ٌحفظ هٌكٌلة الدولة السورٌة ،وٌحفظ
مصالح روسٌا وأمٌركا والغرب.
لكن على الجمٌع أن ٌنتبه أٌضا ،إلى أن كل ما ٌجري فً المنطقة ال ٌعنً أن األمٌركان
واإلسرائٌلٌٌن غافلون عن الملف النووي اإلٌرانً.
وأستطٌع القول ،إن األولوٌة ما تزال للسالح النووي اإلٌرانً ،وباعتقادي أن زٌارة أوباما
األخٌرة للمنطقة ،كانت أجندتها مقسمة بالتساوي بٌن مستقبل امتالك إٌران للسالح النووي،
ومستقبل حل القضٌة الفلسطٌنٌة.
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