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لنقابات المهنية التساؤل حول نظرة الوطنية لنشاطات اليثير موقف الحكومة األردنية من 

. الحكومات العربية من تكامل المنتظم السياسي الذي يعتبر حيويا في بناء المجتمعات والدول
دمة والراغبة في الرقي على أن يقوم كل ركن من أركان المنتظم تحرص دول العالم المتق

السياسي باألدوار المتوقعة وغير المتوقعة من أجل رفع مستوى التفاعل المعنوي والمادي بين 
على . مختلف األركان لما في ذلك من مساهمة في دفع عجلة التقدم في مختلف ميادين الحياة

منتظم السياسي بعضها، ويصحح كل منها اآلخر، وتتكامل مختلف صعد الحياة، تعزز أجزاء ال
شاعر االطمئنان لتشكل كال متكامال لتعزز وحدة األمة أو الشعب ولتعطي األفراد والمؤسسات م

 .واالنتماء العملي المسؤول
المنتظم السياسي ليس هو النظام السياسي، إنه أكثر اتساعا وشمولية ويستوعب جميع أبناء الشعب 

 ألفراد واألحزاب والقبائل واألسرإنه يشمل ا. هم ومؤسساتهم الرسمية وغير الرسميةبجمعيات
مة والمحلية اتحادات والحكومة والمجالس الخاصة والعاالوالمؤسسات التعليمية والنقابات و

لكل ركن في هذا المنتظم أدوار متعددة منها االجتماعية والسياسية واالقتصادية . والقطرية، الخ
إنه أخ وجار وزوج وأب وموظف : للفرد مثال أدوار ال تكاد تحصى. ة والرسمية، الخوالشخصي

وفوق ذلك هو سياسي يتحدث بالسياسة . وزائر ومضيف ومشتري وبائع وسائح ومستمع ومتكلم
قد يكون الفرد ملتزما . وله مواقفه وآراؤه التي يدافع عنها ويروج لها ويحاول إقناع اآلخرين بها

 العامة فيسهر عليها طوعا، وقد يكون محاربا من أجلها ولديه االستعداد أن يستشهد بقضايا وطنه
ينطبق هذا على المؤسسات التي يمكن أن تكون أدوارها أسهل على . في سبيلها، وإلى غير ذلك
 .الحصر من أدوار الفرد

يمكن .  عليهالنظام السياسي جزء من المنتظم السياسي وهو يعكس آراء ومواقف وفلسفة القائمين
أن يكون النظام شيوعيا فيبني مؤسسات وفق الفلسفة الشيوعية ويقيم اقتصادا يعتمد الملكية العامة، 

. تها غير الرسميةومؤسسالكن هذا ال يستنفذ كل اآلراء والمواقف والفلسفات لدى األمة وأفرادها 
هود ويطبع العالقات وفي وضعنا العربي، من الممكن أن يتبنى نظام الصلح مع الصهاينة الي

. معهم، لكنه ال يقضي بذلك على المواقف األخرى سواء على المستوى الشخصي أو الجماعي
ومن حيث الترتيب السياسي الذي يندفع بقوة على المستوى العالمي اآلن، يخضع النظام السياسي 

منتظم السياسي لالنتخابات بين الفترة واألخرى، أو مهدد بالخضوع لها عاجال أم آجال، أما ال
فعبارة عن حصيلة تفاعل ديناميكي متواصل ومستمر بمعزل عن االنتخابات أو أي آلية استاتيكية 

 .إنه يعبر عن النشاط الحيوي السلس لمختلف مكونات الدولة أو المجتمع. أخرى
ضمن هذه الصورة المختارة، يستطيع الباحث أو الدارس أن يضع دور النقابات المهنية العربية 

بالتأكيد للنقابات المهنية أدوار مهنية نقابية أساسية . التي ال تسلم من تأثير وقمع النظام السياسي
نقابة األطباء مسؤولة عن رعاية مصالح األطباء . متمثلة بخدمة أعضائها ضمن مجالهم المهني

كأطباء وليس كأشخاص ضمن حياتهم العامة، وكذلك هي مسؤولية نقابة المهندسين حيال 
أي أن النقابة مسؤولة عن راتب التقاعد للطبيب، لكنها ليست مسؤولة عن طبيب . لمهندسين، الخا

لكن هل ينتهي الدور بالنقابة عند هذا . أو عن عالقته الطيبة مع جاره ،على خالف مع زوجه
 .الحد؟ ال

قابة مهتمة فمثال الن. للنقابة أو االتحاد أو الجمعية أدوار عامة أخرى على مختلف صعد الحياة
بالنمو االقتصادي لما في ذلك انعكاس جيد على عمل األطباء، وبالتطوير االجتماعي لما يعطيه 



لكن األهم هو أنه للنقابات والمؤسسات األهلية واألهلية أدوار . للفرد من احترام بعيدا عن القبلية
مواقفها وفلسفاتها من الناحية السياسية، لكل هذه المؤسسات أدوار في طرح . سياسية ووطنية

ونشاطاته بهدف تصحيحها أو استبدالها أو وقراراته وآرائها حول النظام السياسي القائم 
سياسات النظام تمس كل أفراد المجتمع ومؤسساته، ولكل . االنقضاض عليها في االنتخابات القادمة

فاألمر الناحية الوطنية، أما من . الحق في إبداء رأيه والوقوف على الحياد أو المعارضة أو التأييد
فإذا كانت المعارضة السياسية . مختلف تماما ألن المسألة تتعلق مباشرة بالوطن واستمرار الدولة

 .جائزة، فإن المواقف الوطنية يجب أن تكون مقدسة
هذا ومن المهم التنويه أن الكثير من االنتخابات النقابية في الوطن العربي تتم بناء على أسس 

أي أن الكتل النقابية التي تخوض االنتخابات تعرف نفسها . سياسية ووطنية وليس نقابية مهنية
ين هذا صحيح إلى حد كبير في األردن وفلسط. بمواقف سياسية ووطنية وليس بمواقف نقابية بحتة

قد يحصل . بسبب احتدام االحتكاك بين السياسي والوطني وبروز البعدين على قمة اهتمام الناخبين
تقصير نقابي من قبل مجلس النقابي المنتخب، لكن الناخب يكاد ال يكترث بذلك كثيرا بالمقارنة مع 

لى اهتمام حتى أن البعد السياسي يسيطر أيضا ع. ثبات المجلس على مواقفه السياسية والوطنية
ينطبق . األنظمة السياسية العربية التي تحاول دعم الكتلة النقابية التي تتمشى مع السياسة الرسمية

هذا إلى أبعد حد على النظامين األردني والفلسطيني اللذين يبذالن جهودا ضخمة أثناء موسم 
 .االنتخابات لتحصيل فوز لقوائم قريبة من دوائر اتخاذ القرار الرسمي

تناقض السياسي مع الوطني، ويبدو هذا التناقض مرعبا اآلن على الساحة العربية وبالتحديد قد ي
 حدود المحرمات الوطنية التي تم التمسك تجاوزت القيادات السياسية.  ومصرفي فلسطين واألردن
تحاول .  تنازالت تتعلق بوحدة أرض الوطنقيع االتفاقيات مع إسرائيل وقدمتبها تقليديا عند تو

 فرض مواقفها السياسية على البعد الوطني، والبعد الوطني لقيادة السياسية في كل من هذه األقطارا
ما زال حيا يحاول التعبير عن نفسه بوسائل مختلفة منها وسيلة السالح ضد إسرائيل كما هو 

ر ولهذا ال مف.  ومصرالحال في فلسطين، ووسيلة الندوات والمسيرات كما هو الحال في األردن
يحاول السياسي تبرير أعماله . من وقوع األزمة بين السياسي والوطني والتي قد تتطور مع الزمن

القمعية ضد الوطني بتصوير نفسه أنه حاذق الذكاء ضمن المعادالت الدولية القائمة والتي تميل 
ر، بينما نية للقضاء على اآلخ األمنية وغير األمر كل وسائل إعالمه وقواهلصالح إسرائيل، ويسخّ

البعد السياسي مرتبط بظروف الزمان والمكان وال يقوى على أن  الوطني أن الحق دائم ويعي
 .االستمرار

ال تتردد األنظمة العربية باستخدام النقابات الموالية لها في المعارك السياسية وتعمل دائما على 
 إذا كانت مواقفها غير إبراز مواقفها المؤيدة للحكومة؛ لكنها تعمل على طمس دور النقابات

في حال عدم االنسجام، تركز الحكومات على الدور النقابي للنقابات . منسجمة مع مواقف الحكومة
تتمسك الحكومة بقضايا أخالقية ومهنية كان األولى عندها . محاولة إلغاء الدور الوطني والسياسي

 .لح الناسأن تتمسك بها هي في أدائها الحكومي تجاه الجمهور والوطن ومصا
إذا نظرنا إلى األردن كحالة في الصدارة اآلن بسبب التوتر بين الحكومة والنقابات المهنية نجد أن 

العدد األكبر في األردن . هناك قضايا وطنية حيوية تستحوذ على اهتمام أعضاء النقابات ومجالسها
محتل منذ عام ) ملكةوهو الجزء الفلسطيني من الم(يرى أن جزءا من األرض العربية األردنية 

، وأنه من الواجب العمل على إزالة االحتالل وإحياء الوحدة األردنية الفلسطينية على أسس 1967
هناك معتقلون أردنيون في السجون الصهيونية، وهناك أراض شرقي النهر مؤجرة . جديدة

ع مقررات للصهاينة، وهناك صهاينة يعبثون باالقتصاد األردني، ومحاوالت تطبيع تتناقض م
أي أن القضايا الوطنية بارزة بوضوح . العديد من المواقف العربية الجماهيرية والبرلمانية



 وعلى النقابات التي تمثل فئات واسعة وبطريقة ضاغطة على الجزء األكبر من الجمهور األردني
وال .تعبير عنهامن المثقفين األردنيين الذين يرون ألنفسهم ونقاباتهم أدوارا سياسية ووطنية يجب ال

قامت الحكومة بأعمال . مختلف األطر األهلية والجماهيرية في المملكةيختلف هذا الوضع بالنسبة ل
كثيرة تتناقض مع هذه القضايا وتتجاوزها تماما مثل الصلح مع إسرائيل ورفض استقبال المعتقلين 

جهود اإلفراج عن األردنيين الذين انتهت مدة سجنهم في السجون الصهيونية، والتخلي عن 
 .الباقين، والسير الحثيث في طريق التطبيع
وكما .  من ديمقراطيةقض بين رؤية النظام وبين ما تقولههنا تجد الحكومة األردنية نفسها في تنا

 .هي العادة في الوطن العربي، الطبع غلب التطبع، وتغلب القمع على مظاهر الديمقراطية


