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محمد الفزاري

ظواهر مجتمعية أسهم االستبداد في خلقها لتسهم في إطالة عمره
()1

يالحظ

في مجتمعاتنا العربية والخليجة خاصة ،أن غالبية الساكنين -المواطنين في مفهوم

الدول الدستورية الديموقراطية -تتعامل مع الحاكم ليس ككونه حاكما وقائدا يشغل مسؤولية
إدارية قدر ما تنظر له كأب .وهذه من إحدى اإلنجازات الخبيثة التي حققتها السلطات العربية عندما
أسقطت مفهوم األبوة على الحاكم؛ فتحول من مسؤول وقائد إلى صفة أخرى عاطفية ليست
لها عالقة بتاتا في شكل الدولة .ولذلك نالحظ من خالل هذه الظاهرة حجم التبريرات العاطفية
التي يقدمها هؤالء الساكنين عن كل تقصير وإخفاق يقوم به هذا المسؤول .ليس هذا فقط،
بل يصل الحال إلى مهاجمة كل منتقدي هذا المسؤول ووصفهم بعبارات في العادة ال تطرح إال
في سياق عالقة األب بأبنائه .ولهذا وجب على هؤالء الساكنين أن يمايزوا بين عالقتهم بهذا
المسؤول كإنسان وكقائد مسؤول عن سلطاته وإخفاقاته لو أرادوا العتق من حالة المساكنة إلى
المواطنة.
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()2

مع ظهور مواقع التواصل االجتماعي برزت ظاهرة غريبة جدا أطلق عليها البعض بظاهرة “المواطن الكلب”.

حيث ينتشر في هذه المواقع العديد من الحسابات سواء كانت ألناس حقيقيين أو وهميين تمارس هذه

الحسابات الدفاع المستميت عن إخفاقات المسؤول القائد وتبرر كل قراراته التي تكون ضد مصلحة
المواطنين .كذلك تجدها بكل وضوح تقف مترصدة إلى الدعوات والمطالبات التي يمكن من خاللها أن
يسترد الساكن إحدى حقوق المواطنة المسلوبة عنه .بيد أن ما يميز “المواطن الكلب” هو دعواته إلى

تقليص حقوق المواطنة وتكريس وضع المساكنة .لكن بشكل عام أراها نتيجة طبيعية؛ فهي إحدى إفرازات
األنظمة العربية خاصة الشمولية منها .األنظمة التي تحاول تغيير ماهية مفهوم المواطنة ،من مفهوم
قائم على الحقوق والواجبات إلى تطبيل واستنفاع! هذه الظاهرة الخطيرة يجب دراستها سوسيولوجيا

بشكل معمق وجاد.

()3

ال أتوقع أن هناك من يختلف على أن األكثر خطرا على نمو ورقي وتقدم أي دولة هو الفساد المالي

واإلداري الذي يصيب جسد الدولة .لكن هنالك ظاهرة ال تقل خطورة عما سبق ذكره على أي بلد إذا لم تكن
أكثر خطرا .ألن كل أهل الفساد وشبكاتهم العميقة في الدولة سيأتي يوم مهما طال الزمن ستنكشف
فيه سواد سريرتهم وخبث أعمالهم أمام المأل .واألهم من ذلك أنهم يبقون خطرا معروفا كظاهرة وليست

مجهولة .بيد أن أهل هذه الظاهرة خطر يتغلغل بين فئات من الناس ال يتوقع المجتمع أن يأتي منهم ما
يضرهم؛ مختبئين بين المنادين باإلصالح من مثقفين وإعالميين .ويكمن خطرهم في شكل األسلوب
المتبع سواء كان بقصد أم بغير قصد عندما يبعدون ويشتتون أعين الناس الساكنين في الدولة مسؤولية
ودور الحاكم والمسؤول األول في البلد عن كل عجز وتقصير .هؤالء الناس يسهمون بشكل غير مباشر في

إطالة عمر المشكلة وتفاقمها؛ حيث إنه ال يمكن إطالقا إيجاد حل جذري وناجع إذا لم يتم تحديد كل األطراف

المسؤولة عن المشكلة دون أي استثناء خاصة لو تعلق هذا االستثناء بالمسؤول األول.

فأهم مقومات نجاعة الحل 1- :تحديد المشكلة 2- ،االعتراف بالمشكلة 3- ،تحديد المسؤول عن المشكلة؛
ورأس السلطة هو المسؤول األول  4-عدم االعتماد على من هم أساس المشكلة ،لحلها؛ فمن كان جزءا
من المشكلة ال يمكن إطالقا أن يكون جزءا من الحل 5- ،إعطاء فرصة متساوية لجميع األصوات المختلفة
بالتعبير عن رأيها بحرية حول ما ذكر؛ فالصوت الواحد يخلق مجتمعا آسنا ،ولن يستطيع حل أي مشكلة ألنه

في الغالب هو أصل المشكلة.
رسالة:

رسالة أوجهها لي بادئ ذي بدء .كن أنت فقط حتى لو كلف األمر إلى نعتك بأشنع األوصاف
مثل عدم الوطنية والخيانة .علّ ك أن تكون موضوعيا ومستقال في الرأي وفي المشاعر.

التضامن غير الموضوعي حفاظا على بقائك ضمن السائد ..ضمن القطيع ..في نطاق العقل

الجمعي الذي يجمعهم ،سيجعلك رأسا إضافيا في القطيع ليس إال .مهما حاولت تجميل

الحقيقة ال يمكن تجميلها.

رئيس التحرير
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حوارات
مجلة مواطن

الصراع في اليمن سياسي وليس طائفيا..
والحسم العسكري هو الحل بعد مقتل «صالح»

عامان على بداية عاصفة الحزم ولم تضع الحرب أوزارها حتى اآلن ،ورغم تجييش
الجيوش ودعم قوات التحالف واإلجماع على انتهاكات الحوثي إال أن الدعم

اإليراني مازال يمنح الميليشيات االنقالبية التي عاثت في األرض فسادا بعض
الصمود .وما زاد األمر تعقيدا اغتيال علي عبدالله صالح على يد الحوثيين ،بعد أن
قرر االنقالب عليهم وألقائه بيانا يحملهم فيه المسؤولية كاملة عما يجري في

البالد وكان رد الفعل قتله.

جمال باراس

محلل السياسي ورئيس تحرير

موقع اليمن العربي

حوار :عبد الرحمن سعد

األزمة في اليمن يصنفها البعض بأنها أزمة طائفية ،لكن آخرون يقولون بأنها

سياسية ،لكن كال الطرفين يجمعان على أن البالد تحولت بسبب هذه أو تلك
لحرب أهلية طاحنة ال يعلم متى تنتهي إال الله عز وجل ،فالصراع قائم والحوثيون
يؤكدون أنهم مدعومون ،لذلك وصل صاروخهم لقلب الرياض.

التحالف بقيادة السعودية ،يؤكد أنه يحارب حزبا انقالبيا تدعمه دولة إيران التي تهدد استقرار ليس اليمن وحدها بل

المنطقة العربية بأكملها ،لذلك يعمل على إعادة الشرعية وضرب مصالح طهران التوسعية في المنطقة الخليجية

والعربية والتصدي للمشروع الفارسي التوسعي الذي يعتبر الحوثي وأنصار صالح كـ”مخلب قط” له في تلك البقعة.
العالم أجمع في حالة ترقب لما ستسفر عنه تلك المواجهات الدامية على أرض اليمن ووحدها األيام القادمة ستكشف
ما ستسفر عنه األحداث ،وهل ستنتهي تلك الحرب لصالح طرف دون اآلخر  ،أم التوافقات السياسية ستعبر باليمن
لبر األمان.

وألجل إلقاء نظرة تحليلية قوية لطبيعة المتغيرات على أرض اليمن بعد مقتل صالح ،والدور الذي تتبعه إيران ضد دول

الخليج والسعودية ،وطبيعة الدور العماني في حلحلة األزمة في ظل حيادية فسرها كثيرون بالال منطقية ،التقت

“مواطن” جمال باراس المحلل السياسي ورئيس تحرير موقع اليمن العربي ،في السطور التالية:
•

هناك تطور في المنظومة العسكرية للحوثيين والصاروخ الذي أطلق على الرياض دليل على ذلك.

•

الحسم العسكري أسلم الطرق لتحقيق أهداف التحالف الذي تقوده السعودية.

•

طول أمد الحرب ال يعني بالضرورة خسارة السعودية أو التحالف

•

االنقالبيون يسترضون إيران بإطالق الصواريخ الباليستية على الرياض

•

هناك ظروف أخرى تحول دون السيطرة على األرض بالقوة العسكرية

•
•

مستقبال
حيادية “السلطنة” يدعم موقفها لحلحلة األزمة اليمنية كوسيط
ً

الصراع في اليمن سياسي وليس طائفيا ..وطهران تنفذ أهدافها بورقة الحوثيين

•

الوطن العربي يحتاج الى المصارحة والمكاشفة لحل أزماته
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مجلة مواطن

 .1بداية ..هل لك تعليق على مقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح وأثر ذلك في مستقبل اليمن؟

ال شك أن األمور في اليمن تتطور إلى األسوأ ،وخاصة بعد أن أعلن الرئيس اليمني السابق التعبئة العسكرية

وانقالبه على الحوثيين ،ومقتل الرئيس اليمني السابق سيغير الكثير من التحالفات وسيعطي مؤشرات لعمليات
ومزيدا من الوعيد
حروبا تتزايد وتيرتها
عسكرية واقتتال داخلي وقبلي طاحن في المرحلة القادمة ،واآلن نشهد
ً
ً

واالقتتال هنا وهناك ،حتى أن ابنه أحمد علي عبد الله صالح ،توعد بالثأر ألبيه من الرياض ،وهناك الكثير من

الميليشيات والقبائل التي تتوعد بالثأر لحليفها القتيل .أيضا هناك حروب شوارع ستتزايد وتيرتها في ربوع صنعاء

وصعدة وما حولهما والعديد من المناطق ومستقبل اليمن يسير إلى مستقبل غامض ومجهول.
 .2هل ترى أن استهداف رجل بثقل وحجم «صالح» كان سهال لهذه الدرجة؟

مستهدفا من قبل الحوثيين قبل مقتله ،وكانوا ينتوون تفجير منزله وهو أسلوب متبع
ً
علي عبد الله صالح كان

لدى الحوثيين في الحرب لكسر الروح المعنويات لدى خصومهم ،وهو ما اضطره إلى مغادرة منزله.

 .3كمراقب للشأن اليمني ما هي آخر المستجدات المتعلقة بأزمة اليمن في ظل الصراع مع الحوثيين؟

أهم المستجدات هو التطور في استخدام الحوثيين للقوة العسكرية بعد أن قاموا بإطالق صاروخ بعيد المدى

دقيق االستهداف ،أكد لمن ما زال لديه شك أن هناك دعما إيرانيا مباشرا للحوثيين ،فالصاروخ لم يكن ضمن

القوة الصاروخية التي تمتلكها اليمن حتى عام  ،2015ووجوده في هذا التوقيت أكد أن هناك منافذ لتهريب
األسلحة اإليرانية المتطورة إلى اليمن ،فقد استطاعوا رغم محاولة سد المنافذ ،تهريب الصواريخ الباليستية

ووضعوا كذلك منصات إلطالقها ،مستغلين منافذ المواد الغذائية والدوائية.

 .4وهل سيؤدي هذا النهج الجديد من قبل الحوثيين لرد فعل من قبل قوات التحالف؟
نعم فما حدث أدى إلى تغيير استراتيجية التحالف في الرقابة على الموانئ التي تحت سيطرة الحوثيين ،والبعثات
التي تعمل هناك ،وأصبح بحكم المؤكد االتجاه نحو الحسم العسكري ألنه هو أسلم الطرق لتحقيق أهداف

التحالف.

 .5لو حدثتنا عن طبيعة الممارسات القهرية وطبيعة الحالة اإلنسانية التي يعيشها المواطن اليمني في ظل
الحروب الطاحنة هناك؟

يعاني المواطن اليمني من أزمات عدة ،أهمها األزمات الغذائية الطاحنة ،التي جعلت الوصول إلى المجاعة أقرب،

فضال عن انتشار األوبئة واألمراض نتيجة النهيار القطاع الصحي ،ولعل بارقة األمل تظهر في المناطق المحررة،
فالوضع هناك أفضل بكثير من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون وعلي عبدالله صالح ،ورغم الجهود المبذولة
لحل اإلشكاليات وإيصال المرتبات للمدنيين المتواجدين في المناطق التي لم تحرر بعد من قبل الحكومة الشرعية،
لكن تبقى معضلة انهيار القطاع الصحي وإيصال المواد الغذائية ،وهذا ما يتطلب إيجاد ممرات آمنة لوصول تلك

المساعدات الغذائية والعالجية للمستحقين دون المرور على تجار الحروب الذين استغلوا الحرب لالتجار وشراء
الذمم والسيطرة عليها ،فكل المساعدات التي يمكن أن تصل للمناطق الخاضعة للحوثيين تسيطر عليها

الميليشيات وتقوم بإعادة توزيعها وفق أسس هي التي طرحتها فنجد مساعدات مجانية تباع في األسواق
وهناك صور تسربت لعدد من الفلل السكنية بصنعاء ممتلئة بالمواد الغذائية التي عليها عالمات األمم المتحدة

مما يؤكد عدم إيصال المساعدات للمستحقين..
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 .6ماذا عن المناوشات والحرب الدائرة وهل الطبيعة الجغرافية اليمنية جزء من معادلة االنتصار في المعركة؟
الطبيعة اليمنية جزء من المعادلة بالفعل ،ولكنها ليست كل المعادلة ،وإنما تتداخل فيها عناصر ال تريد أن تحسم
الحرب وتنهيها فالقوة العسكرية التي تمتلكها الحكومة الشرعية على األرض قادرة على حسم الحرب والدخول
إلى صنعاء ولكن تبقى معضلة الكلفة البشرية الباهظة التي يمكن أن يدفعها المدنيون أن تم دخول صنعاء

بالقوة.

 .7هل يمكن القول بأن السعودية خسرت الحرب ،بسبب طول مدة القتال دون انتصار فعلي ،وما طبيعة المعادلة
الحربية على أرض اليمن وما الذي يحكم دفتها؟

ال يمكن الحديث عن طول أمد الحرب ،بالقول بخسارة السعودية لها ،فالمملكة جزء من تحالف عربي وإن كانت
تقوده ،ولكن هذه المعركة قامت بسبب االنقالب على السلطة من قبل المخلوع على عبد الله صالح والحوثيين

جدا
واستنجدت الحكومة الشرعية بالمملكة التي كونت التحالف ،وطول أمد المعركة يؤكد أن المؤامرة كانت كبيرة ً

والتحضيرات كانت موجودة ليس فقط من أجل السيطرة على اليمن بل الخليج كله.

 .8هل لديك تعليق على إلقاء أو استخدام القنابل العنقودية في اليمن من قبل قوات التحالف؟
ال توجد أي أدلة فعلية على استخدام القنابل العنقودية ،وإن وجدت أدلة على ذلك فان هناك إجراءات تتخذ كون

دوليا ًأيا كان الطرف الذي يستخدمه وهناك عقوبات تتخذ في حالة وجود أدلة
استخدام هذا النوع محرم استخدامه
ً

ثبوتية على ذلك.
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 .9تداوالت بعض القنوات الفضائية معلومات عن دور خفي لإلمارات في اليمن هل تؤيد ذلك؟
دولة اإلمارات العربية المتحدة ،هي جزء من التحالف العربي ولها دور كبير وهام ومحوري في التصدي لالنقالبيين،

وقد اختلطت دماء إخواننا اإلماراتيين بدماء أبناء اليمن ،وذلك للقضاء على االنقالب وأطرافه وأبوظبي لها دور
كبير وفاعل وحيوي في إعادة الحياة إلى مجراها في اليمن.

 .10في سطور لو وصفت لنا أهم جرائم الحوثي فماذا تقول؟
أهم الجرائم هي اعتقال الشعب وتجويعه والدخول في معركة “ال ناقة لنا وال جمل فيها” من أجل إرضاء إيران
ولعل تحويل األرض التي يستحوذ عليها لمنصة إلطالق الصواريخ اإليرانية على دول الجوار (المملكة العربية
السعودية) يشكل جريمة يدفع ثمنها اليمنيون في كل مكان.

 .11ماذا عن أزمات اعتقال الصحفيين وأصحاب الفكر والرأي في اليمن؟
كان ذلك هو اإلجراء األول منذ سيطرة االنقالبيين على العاصمة صنعاء ،فهم أرادوا إسكات صوت الحق والحرية،

لذلك اعتقلوا الصحفيين ،وحكموا على البعض منهم باإلعدام واستخدموا البعض اآلخر كدروع بشرية.
ً
خاصة ،والعربي بوجه عام تجاه أزمة اليمن؟
 .12كيف ترى التعاون الخليجي

التعاون إيجابي ويحقق نتائجه ،وإن كنا نطمح في المزيد لتأكيد األخوة ،فتحرير األرض ليس كافيا ولكن البد من
المساهمة في إعادة اإلعمار بصورة سريعة وإزالة آثار الحرب فاالستقرار في اليمن هو استقرار للخليج وللوطن

العربي ككل ،لذا نأمل في المزيد من االهتمام والدعم والتأييد والتعاون.

حاليا؟
 .13وما طبيعة الدور “العماني” تجاه استقرار اليمن ،وهل هناك يمنيون ترعاهم مسقط ً

الشعب اليمني بمجمله ينظر إلى سلطنة عمان نظرة االحترام والتقدير وهناك شبه إجماع بأن عمان تعمل ما

في وسعها لحل األزمة اليمنية ولعل موقفها الحيادي وعدم دخولها ضمن التحالف لحرصها أن تبقى على الحياد
ليكون لها دور في أي وساطة ولكن بما ال يظلم أي طرف ولعل موقف سلطنة عمان الثابت والمبدأي بعدم
االعتراف باالنقالب ،ومساندة الحكومة الشرعية وتسهيل دخول رئيس الجمهورية وتأمينه ال يمكن أن ُينسى،

وهي تحرص على عدم ممارسة أي ضيف ألي دور سلبي ضد الحكومة الشرعية أو اليمن.

 .14ماذا عن معالجة أمريكا لألزمة اليمنية ومصالح الدول االستعمارية حيال السيطرة على مقدرات اليمن؟
أزمة اليمن هي أزمة يمنية في المقام األول ولها اهتمام خليجي وقد أنهى أبناء اليمن بجهدهم وبما بذلوه

االستعمار من عشرات السنين وال يمكن أن يعود ،ولعل الرفض للحوثيين هو تأكيد إلرادة الشعب اليمني الحرة
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وإصراره على عدم عودة الساعة للوراء ،وتواجد أمريكا ومساندتها للحكومة الشرعية ينطلق من أهمية تأمين هذه
المنطقة للمالحة الدولية ولوجودها في نقطة وسطية هامة وإدراكهم أن أي إخالل أمني في اليمن سيؤثر في
العالم أجمع.

 .15كيف تقرأ الهيمنة اإليرانية على منطقة الخليج العربي وما التهديدات التي تمثلها إيران للخليج؟
انطالقا من مبدأ
ً
إيران منذ عام  1979تعمل على نشر أفكارها المتطرفة وتسعى للسيطرة على من حولها

تصدير الثورة الذي أطلقه “الخميني” ،وهو أخطر مشروع يهدد األمن واالستقرار في المنطقة.
 .16بم تفسر حالة التراضي اإلماراتي العماني مع استفزازات إيران في المنطقة؟

ال يوجد أي تراضي على االستفزازات ،فالموقف حول هذه االستفزازات موحد ولعل قرارات مجلس وزراء الخارجية
أخيرا من الجامعة العربية يؤكد ذلك فعمان شاركت وأيدت القرارات التي تقف ضد استفزازات إيران.
العرب الصادر
ً

 .17وكيف تنظر للعالقة بين الشيعة والسنة في إيران والعراق ودول الخليج بما فيهم سلطنة عمان وهل ترى

ألحدهما خطرا على اآلخر؟

السنة في إيران يتعرضون لالضطهاد والتنكيل في طهران ،أما بالنسبة لدول الخليج وسلطنة عمان فهناك شيعة
موجودون ولكنهم يمارسون شعائرهم وعقائدهم بكل حرية فهم مواطنون ال يمكن استثنائهم أو نبذهم
لمجرد كونهم شيعة.
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 .18ما طبيعة تحالفات الحوثيين مع إيران وحزب الله
وحجم التهديدات التي يمثلها تحالف الحوثي وإيران
على استقرار المنطقة الخليجية؟

هذا التحالف بين الحوثيين وإيران هو السبب الرئيسي

لهذه الحرب والخراب ،فالحوثيون جزء من أبناء اليمن
يوما أي إشكالية إال بعد أن
وتعايشوا معه ولم يشكلوا ً

تحالفوا مع إيران فقبل عام  1979كان يتعايش الشوافع
والسنة والزيود في اليمن دون أي مشكالت طائفية
وإلى اليوم أؤكد بأن الصراع في اليمن ليس طائفيا أو
صراعا بين سنة وشيعة أو سنة زيود ولكن الصراع هو

صراع سياسي بالمقام األول.

 .19وما تأثير حالة التفكك العربي الحالية على قضية اليمن ،وهل هذا التفكك سبب في تأخر نيلكم لحقوقكم
المهدرة على يد الحوثيين؟

الوطن العربي بحاجة إلى مصارحة ومكاشفة للخروج من أزماته ،لكن بالنسبة للمشكلة اليمنية فهي القضية
العربية الوحيدة التي تحوز على إجماع عربي فكل العرب يرفضون االنقالب على السلطة ويعتبرون عبدالملك

الحوثي وعلي عبد الله صالح سلطة انقالبية لم تعترف بهم أي دولة عربية حتى سوريا ال يوجد لها سفارة تعمل
بصنعاء ولكن االختالف فقط في اآللية إلنهاء االنقالب ونقدر كل من ساهم وساند الشعب اليمني في مأساته.
 .20ما توقعاتك بشأن استمرار الصراع والقتال بين الحوثيين والباحثين عن استقرار اليمن في ظل حالة الضعف
االقتصادي؟

أنفا تعمل بكل قوة على نشر أفكارها وقوتها وسيطرتها على عدد من الدول العربية وتعتبر
إيران كما ذكرت ً

المدخل الفكري وهو الفكر الشيعي هو ما يمكن أن يساعدها على ذلك ،وإن كان الهدف الرئيسي هو إعادة
أمجاد اإلمبراطورية الفارسية التي تغلفها بغالف ديني ،والتصدي لهذه الفكرة واجب على كل من يدعو إلى الحرية
واالستقالل.

12

مجلة مواطن

اإلمارات قتلت «صالح» ..وبن سلمان والسيسي وبن
زايد وقعوا على صفقة القرن لبيع القدس إلسرائيل

اليمن السعيد ما عاد سعيدا ،كل يوم تتآلب عليه القوى ،الصديق قبل العدو،
وحليف األمس هو هو عدو اليوم ،وأصبح المشهد السياسي في اليمن ال
يبشر بخير ،في ظل الصراعات الخفية والفتن التي تزرعها بعض األطراف الفاعلة

بهدف إطالة أمد المعركة التي كانت قد أوشكت على االنتهاء بانقالب الرئيس

المخلوع السابق علي عبدالله صالح على الميليشيات الحوثية ،لكن بفعل فاعل

يلقى الرجل مصرعه وسط ذهول اليمنيين وذهول التحالف أيضا ،الذي كان صالح
يمثل له زورق نجاة نظرا لعلمه ببواطن األمور وتحكمه في كثير من القوى

أسعد الشرعي
ناشط سياسي
حوار  :فريق التحرير

والقبائل في اليمن.

هناك طرف يأبى أن تنتهي المعركة ويعمل جاهدا بكل ما أوتي من قوة ،أن
تستمر الحرب ليملي قراراته وينفذ مخططه ،ضاربا بآمال وأحالم الشعب اليمني

عرض الحائط ذلك الشعب الذي يريد الحرية ويسعى ليعود سعيدا كما كان ،بعيدا عن أهوال الحرب وجحيم الجوع
وأهوال القتل واالعتقال.

عن أبعاد االزمة المستعرة في اليمن والصراعات الدائرة في منطقة الخليج العربي وكيف يمكن الخروج من كل تلك
األزمات التي ألقت بظاللها على المنطقة بفعل فاعل ،يحاور الناشط السياسي اليمني أسعد الشعري مجلة

‘‘مواطن‘‘ عن الخبايا السياسة والدالئل التي تبين مدى المؤامرة التي تتعرض لها المنطقة.
•

مقتل صالح قلب الطاولة على الحوثيين وأصبح نكسة عليهم

•

حذر صالح لم يمنع من تنفيذ صفقة التخلص منه

•

اإلمارات صاحبة أكبر دور خبيث في اليمن ..وهي من تطيل أمد المعركة

•

السعودية ُأكلت يوم أكل الثور األبيض وتستخدم كأداة من قبل اإلمارات وأمريكا

•

صفقة القرن لبيع القدس إلسرائيل وقع عليها محمد بن سلمان والسيسي ومحمد بن زايد

•

منذ أن هزت إيفانكا ترامب كأس قهوتها في الرياض هزت المنطقة العربية بأكملها

•

مبدأ السعودية في تعاملها مع قطر ‘‘ما أريكم إال ما أرى وما أهديكم إال سبيل الرشاد‘‘

•

السعودية تريد من قطر أن تصبح والية تابعة لها مثل البحرين

 .1بداية ..هل ترى أن مقتل علي عبدالله صالح قلب األوضاع في اليمن لصالح الحوثي؟
من يقرأ المشهد السياسي في اليمن بشكل صحيح يرى أن موت علي عبدالله صالح ،ليس في صالح الحوثيين
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بل هو نكسة عليهم ،فالرئيس الراحل كان يوفر لهم الغطاء السياسي للتحرك تحت مظلة حزب المؤتمر الشعبي
العام ،وكثير من أتباع صالح كانوا يقاتلون بجانب الحوثيين ،فإذا انفض المؤتمريون عن الحوثي فهذه ضربة قاصمة
لهم ،ما لم يكن هناك طرف في التحالف سعيد بالوضع القائم ليظل أمد المعركة مستمرا على الوتيرة نفسها،
لكن إذا ظل موقف التحالف سليما فاألمور في غير صالح االنقالبيين دون شك.

 .2تردد أن صالح قبل مقتله كان في طريقه للهرب وكان بصدد طلب وساطة عمانية لتقريب وجهات النظر مع
الحوثي هل عندك معلومات بهذا الشأن؟
بالفعل هو طلب وساطة من روسيا وإيران وعمان ،ورغم ما تردد من أنباء عن مكان وطريقة مقتله لكن أكاد أجزم
أن كل هذه تكهنات ،فال أحد يعلم أين قتل؟ وكيف قتل؟ وكيف تم أسره في البداية؟ وهناك عالمات استفهام
وشكوك حول موته ،ألن الرجل حذر ويتحرك بسرية تامة ،لذلك كان موته بهذه الصورة صدمة.
 .3إذا بم تفسر طريقة موته؟
أرى أن موته كان بصفقة وتم بيعه من قبل بعض األطراف ،وبعد أن رأى ذلك الطرف أنه أصبح ال شيء وأن
الحوثي قد ضيق الخناق عليه ،أصبح في حكم المنتهي ،لذلك خاف ذلك الطرف أن يذهب إلى السعودية ،أو
العودة للقوات الشرعية وتقوية صفوفهم ،لذا أمر بقتله ،فمن قتله هو الطرف الفاعل في التحالف الذي ال يريد
لهذه الحرب أن تنتهي وهو المهيمن على جنوب اليمن.
 .4حديثك هذا يعني أن هناك دولة في التحالف وراء ما يحدث؟ ويعني أيضا أن هناك اختراقا لجماعة صالح؟
دعني أكن معك صريحا فاالختراق األمني مؤكد ألنه كما ذكرت ال يمكن أن يموت صالح بهذه السهولة ،فالرجل تم
بيعه ،من قبل دولة اإلمارات ،فهي صاحبة الدور الخبيث في اليمن ،ومن مصلحتها أال تنتهي الحرب ،في ظل
سيطرتها على الجنوب والجزر والموانئ ،وإذا انتهت الحرب فستضطر للخروج ،لذلك هي حريصة على إطالة أمد
الحرب ولن تطول إال إذا بقي الحوثي داخل البالد ،وبعد أن ضيق الحوثيون على صالح -الورقة الرابحة قبل انقالبه
عليهم -ألنه كان يؤدي دوره في إدارة الصراع ،وضرب الشرعية وإثارة الحروب ،ولما قرر أن يعود للشرعية ويصبح
جزءا من الحل ،قتلته اإلمارات بإيعاز إليران التي أوعزت للحوثيين بإزالته ،ألنه سيكون جزءا من الحل إذا توجه إلى
السعودية وهذا معناه القضاء على الحوثيين وهنا يتوقف دور اإلمارات الذي ال تريده.
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 .5لماذا استمر أمد المعركة في اليمن رغم استمرار الحرب بقيادة المملكة منذ عامين؟
التحالف لديه إشكالية في نتائج الحرب ،فقد اكتشف الجميع أن التحالف خان اليمن واليمنيين بعد أن فرض الوصاية
على الشعب بدال من اإليرانيين ،ونحن في الحقيقة ليس لدينا إشكالية فيمن يكون الوصي لكن اإلشكالية في
التحرر ،فضال عن أن اإلمارات بالتحديد إحدى قوى التحالف لديها فوبيا من اإلخوان المسلمين وتتهم جماعات
اإلصالح وعلى رأسها التجمع اليمني لإلصالح وهو عمود من أعمدة المقاومة وفصيل هام في اليمن بأنهم
إخوان ،رغم أنهم ال يرتبطون تنظيميا بهم ،وقياداته صرحوا بأنهم ليسوا ينتمون لهم.
 .6وما شان اإلمارات بمن يقود اليمن سواء كان إصالحيا أم غير إصالحي؟ أم أن هناك شيئا آخر ال نعلمه؟
وطرد الحوثيين فسيكون البديل هو اإلصالح ،لذلك يطيلون أمد الحرب لفرض
أبوظبي تظن أنه إذا تم الحسم ُ
التوازنات ونشر الفصائل واألجنحة والميليشيات النشطة التي أنشأتها لتبقى اليمن دائما على صفيح ساخن،
وتبقى األطماع التي بسطت نفوذها عليها في جنوب اليمن ،وتبذر بذور الخداع والفتنة ليظل مبررها في البقاء
قائما.
 .7إذا حدثنا أكثر عن اإلمارات وموقفها من الجنوب اليمني؟
دور االمارات ما عاد يخفى على أحد ،حتى العجائز الذين يعيشن في أدغال اليمن يعلمون دورها الخبيث ،فهي
رأس البالء في اليمن ،التي دعمت الحوثيين ،وهي من تعمل على إطالة أمد الحرب ،ودخلت اليمن ليس بغرض
تحريرها لكن لتحقيق أطماعها ،فعملت على انتهاك حقوق اإلنسان ،وبناء المعتقالت ،ودربت األجنحة العسكرية
والميليشيات ،وتسعى لتمزيق اليمن كامال وتعمل من الشمال للجنوب ومن الجنوب إلى حضرموت من الجنوب
الى الشمال وفي الجنوب وشكلت مجلس تعاون خليجيا صغير ا مع السعودية بينما المنظومة الكبيرة على وشك
االنهيار كامال ورأينا التمثيل المتدني للقمة الخليجية األخيرة في الكويت والتي لم يسبق لها مثيل.
 .8هل يمكننا القول إن السعودية بعيدا عن دور اإلمارات الذي ذكرته قد فشلت في اليمن؟
السعودية سياستها الخارجية فاشلة على مدار التاريخ ،وإذا بحثت ودققت النظر جيدا فلن ترى لها أية إنجازات أو
نجاحات خارجية ،فهي في اليمن متورطة ،وهي مقارنة بدول التحالف األخرى هي الخاسر األكبر فهي من يموت
جنودها على الحدود ،بسبب تهديد حدودها ألن اليمن بوابتها الجنوبية ،وبالتالي هي تريد إنهاء الحرب ،لكن رغبة
اإلمارات مغايرة لرغبة السعودية وال تريد إنهاء الحرب ألطماعها في الجنوب ،لذلك أرى أن السعوديين ُأكلوا يوم

ُأكل الثور األبيض ،وأصبحوا هم المستهدفين من قبل اإلمارات وليس الحوثيين ،وأراهن أن الشعب السعودي
يعلم ذلك لكن قيادته ال تريد االعتراف.
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 .9برأيك هل ما يحدث في اليمن هو نتاج لمنظومة الحكم الجديدة في السعودية بقيادة محمد بن سلمان؟
وهل المملكة في طريقها للعلمانية؟
السعودية تتجه لمنحى آخر بالفعل ،وتتشكل تشكال جديدا بقيادة محمد بن سلمان فهو مؤدلج أمريكيا وإماراتيا،
وهذا ما أكده البريد اإللكتروني للسفير اإلماراتي في واشنطن بأن هناك تفاهمات قديمة أمريكية وإماراتية
إليصال بن سلمان لسدة الحكم ألنه الثغرة التي سيفعلون بها ما يشاؤون داخل البالد من علمنة وإمالءات تخدم
مصالحهما ،والحقيقة أن هذا الشاب مهيأ لذلك ،فهو شخص ليس له تجربة وال يدري ما الذي يدور في المنطقة
ليأخذ القرار الصحيح ،لذلك كان الجسر باإلضافة إلى السيسي لتطبيق صفقة القرن ،فهؤالء تم إعدادهم لذلك
من قبل إسرائيل وأمريكا ،وبفضلهما تم االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل ،وكل التقارير أكدت أن ترامب ما اتخذ
هذا القرار إال بضوء أخضر من مصر والسعودية لتكون فلسطين بلدا إلسرائيل وسيناء بلدا بديال للفلسطينيين،
فبن سلمان يفعل ما يملي عليه وليس إال.
 .10بعيدا عن اليمن كيف تقيم أبعاد أزمة قطر مع جيرانها وما المطلوب منها؟
حقيقة من صمم هذه األزمة صممها بطريقة ال تقبل طاولة الحوار أو التفاهمات ،فدول الحصار وضعت قطر أمام
خيارين ال ثالث لهما ،إما أن تستجيب قطر لكل المطالب رغم أنها تمس سيادة الدولة وإما القطيعة مع الدولة
بالحصار وغيره،
 .11لكن ما سبب كل هذا الحقد تجاه الدوحة؟
الحقد على قطر سببه نجاحها ،ولذلك هم يريدون منها ،أن تتخلى عن سبب رفعتها ،كأن تتنازل عن تنظيم بطولة
كأس العالم ،وأن تعادي الحريات ،المتمثلة في دعم الربيع العربي وحركات التحرر ،واألهم هو إجبارها على أن
تكون مدينة سعودية مسلوبة السيادة والقرار ،بمعنى أدق يريدونها أن تخضع وتركع مثل البحرين التي تتحكم بها
السعودية ،ومبدأ المملكة مع قطر هو منطق فرعون الذي قال ‘‘ما أريكم إال ما أرى وما أهديكم إال سبيل
الرشاد‘‘ أي ال أحد له كلمة فوق كلمتي ،والموضوع كما هو واضح للعيان له أبعاد دولية ،لكن مشكلة قطر على
الرغم من ذلك أنها الحلقة األضعف في جملة األحداث التي تعصف بالمنطقة.
 .12لكن أال تعتقد أنه بالضغط ومزيد من الحصار يمكن أن تتنازل قطر عن نهجها؟
هذا طبعا أمر مرفوض كما يقول القطريون ،الذين يأبون أن تملى عليهم أجندات إقليمية أو دولية تغير من
سياستهم أو تخضعهم كبعض الدول الداخلة تحت الوصاية السعودية.
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 .13أخيرا ..وفيما يتعلق بفلسطين هل ترى أن ترامب اشترى ذمم العرب قبل إعالنه القدس عاصمة إلسرائيل؟
لو نظرنا إلى مؤتمر التحالف اإلسالمي لمكافحة اإلرهاب الذي عقد بالرياض ،نرى أن الدولة الوحيدة التي ابتهجت
به هي إسرائيل ،ألن أول ورقة نوقشت به كانت اعتبار حماس منظمة إرهابية ،ومنذ أن جاء ترامب إلى قمة
الرياض تغيرت خارطة الطريق السياسية بالمنطقة ،وتحديدا منذ أن هزت إيفانكا كأس القهوة هزت السعودية
والمنطقة بأكملها ،وأؤكد أن ترامب لم يعلن القدس عاصمة إلسرائيل -كما ذكرت في سياق الحوار – إال بمباركة
وضوء أخضر من السيسي وبن سلمان وبن زايد ،فهؤالء الثالثة عالقتهم بترامب واضحة جدا وهم من وضعوا
صفقة القرن التي تنص على أن سيناء ستكون بلدا بديال للفلسطينيين ،واالعتراف بإسرائيل وعاصمتها القدس،
وتفعيل التطبيع وطوي صفحة فلسطين نهائيا وهذا ما يطمحون إليه.
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الحوار بين األزهر والفاتيكان مازال بروتوكوليا ..يحسب
للسلطان قابوس قدرته النأي بعمان عن دوائر الصراع

لم يكن من السهل في يوم من األيام أن ينتقد الشعب الكنسي كنيسته ،أو
أن يطالب بتغيير في سياستها ،حيث كان ذلك يعد في عصر من العصور إلحادا

وقد يطرد صاحب الرأي من الرحمة ،لكن التيار العلماني الجديد أكد عكس ذلك
ألنه رأى أن الكنيسة ليست بمعزل عن السياق الفكري والثقافي السائد ،والنقد

الموجه لها هدفه البناء وليس الهدم.

ورغم توافق موقفي األزهر والكنيسة على رفض استقبال نائب وزير الخارجية

كمال زاخر
مفكر و كاتب

عبدالرحمن سعد

األمريكي ،إال أن ذلك لم يشفع عند بعض المنتمين للكنيسة المصرية من اتهام
األزهر بالقفز على مراحل الحوار التي بدأتها الكنيسة الكاثوليكية التي يمثلها
الفاتيكان ،مع الكنيسة األرثوذكسية المصرية ومع األفكار األخرى ،والتي تنطلق

من نقطة “الخصوصية” وهو ما يعوق -من وجهة نظرهم -القبول على األرض
لوضعية التعدد والتنوع.

ترامب ،رغم أنه وحد آراء الشعوب العربية على رفض النهج األمريكي في التدخل في شؤون الغير بعد موقفه من

يعط الضوء األخضر ألقباط المهجر النتقاد هذا الموقف كما كان يحدث من قبل،
فلسطين والقدس ،إال أن ذلك لم ِ
فأقباط المهجر الجدد خاصة من أبناء الجيل الثالث ،أصبحوا نسيجا واحدا من المجتمعات الغربية التي يعيشون بها ،وربما

المواقف العربية لم تعد تشغل بالهم.

عن البعد الروحي والفكر الجديد لدى التيارات المسيحية في مصر وفي صدارتها التيار العلماني المسيحي ،الذي

يحمل على عاتقه مهام التطوير والتحديث والنظر بعمق ألهم القضايا العربية ،والنظرة الثقافية لدى التيار العلماني

المسيحي وقراءته لقضايا حقوق اإلنسان العربي ،وأهم اإلشكاليات في الوطن العربي ،التقت مجلة “مواطن”

المفكر والكاتب الدكتور كمال زاخر مؤسس التيار العلماني المسيحي في مصر في السطور التالية.
•

حالة التردي العربي والصراعات على النقاط الساخنة في المنطقة العربية وراء قرار ترامب بشأن القدس.

•

لم يعد هناك تكتال مسيحيا يسمى أقباط المهجر

•

“بن سلمان” يحلم بحلحلة التشدد والجيل السعودي مشحون بثقافات الغرب

•

الحضارات العربية والغربية تتكامل وال تتصارع ..ونتطلع إلى سباق ثقافي حقيقي

•

دول الخليج تقدم نموذج إيجابي في احتضان األقليات والكنائس تحظى برعاية واسعة

•

حكام العرب مطالبون بإعادة هيكلة منظومة الحريات خاصة حرية الرأي والتعبير

•

بريا
التاريخ يشهد على تجربة مصر المؤلمة في اليمن والجيش لن يتدخل ً

•

“ثالثية الفقر والجوع والمرض” تنتهي مع تفهم العرب لتداول السلطة وحقوق اإلنسان

•

آثارا جيدة على األرض
الحوار بين األزهر والفاتيكان ما زال
بروتوكوليا ولم ينتج ً
ً
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 .1بداية ..ما هي أبعاد أزمة نقل السفارة األمريكية للقدس ولماذا اتخذ ترامب هذه الخطوة التي تعد جريئة؟
قرارا منشئً ا لكنه قرار تنفيذى لما سبق واتخذه الكونجرس األمريكى
علينا أن ندرك أن قرار الرئيس األمريكى ليس
ً

وفقا لتوازنات عندهم ،وربما كانت حالة التردي
ً
بهذا الشأن قبل سنوات ،وتعاقب الرؤساء على تأجيل تفعيله،
العربى والتفكك واإلحتراب بين بعضهم البعض على النقاط الملتهبة على الخارطة العربية كـالعراق ،وسوريا،
وأبرزهم اليمن قطعا وراء اتخاذ هذا القرار من قبل الرئيس األمريكي.

 .2هناك ترتيبات ولقاءات واجتماعات عربية من شأنها الضغط على ترامب للتراجع عن قراره بشكل شخصي بعد
قرار الفيتو األمريكي في مجلس األمن؟
ال أظن أن البحث عن سبل للضغط على الرئيس األمريكى إلثناءه عن قراره هو خيار صحيح أو خيار مجدي ،ألنه
سينتهي إلى مجرد تسجيل موقف تنظيري ،بينما ستمضي إسرائيل فى المراكمة عليه وتحقيق المزيد من
المكاسب باتجاه تأكيد “عبرية الدولة” ،لكن األجدى أن نستغل حالة عودة ملف قضية النزاع الفلسطينى اإلسرائيلي،
مجددا إلى دائرة اهتمام العالم فى طرح حل الدولتين ،خاصة مع الموقف اإليجابى لألمم المتحدة ،والعديد من
ً

الدول الكبرى كفرنسا وإنجلترا وروسيا والمانيا ،الذين اعترضوا على القرار األمريكي ،وأشاروا إلى أهمية االلتزام
بالقرارات األممية في السعي لحل شامل للصراع في فلسطين ،وبات من الحتمي إيجاد حلول حقيقية على
سلبا على استرداد الفلسطينيين لحقوقهم فى
األرض لصراع ومصادمات الفصائل الفلسطينية ،التي تأتي
ً
وطن وسالم.

واالنتباه إلى أن أخطر ما يهدد هذا السعى الطرح الدينى فى تأكيد هذه الحقوق ألنه يضعف من دعم العالم
للجانب الفلسطينى ويدخل القضية فى دوامات األصوليات الدينية وهو ما تجيد استخدامه الصهيونية العالمية
واألصوليات الغربية.

 .3بما تفسر رفض شيخ األزهر وبابا الكنيسة استقبال نائب وزير الخارجية األمريكي ردا على قرار نقل سفارة أمريكا
للقدس؟
وملتزما بالشرعية الدولية،
ومعبرا عن الحس الشعبى،
منطلقا من الموقف المصرى بجملته،
ً
يأتى موقف كالهما
ً
ً

والحق التاريخي للشعب الفلسطيني ،لكن على المؤسستين الدينيتين االنتباه لعدم االنجراف إلى خلفيات دينية
تقذف بالقضية في دوامات الصراع الديني ،فهي قضية حقوقية بامتياز ،وفي هذا اإلطار ال يجب ان ننسى أن
هذا الموقف ليس األول للكنيسة المصرية بل سبقه رفض البابا شنودة الراحل زيارة القدس إال بعد تطهيرها من
اليهود على أن يكون يدا بيد مع شيخ األزهر ،كما حذر على المسيحين ان يزورا القدس حتى تطهر.
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 .4وهل يمكن أن تعطي هذه الخلفية التاريخية للكنيسة ضوء أخضر ألقباط المهجر للضغط على أمريكا لرفض قرار
ترامب؟
الموقف الرسمى المصرى يمثل إضاءة واقعية وسط حالة الصخب والضجيج التى تسيطر على المشهد العربى،
ولعل استقبال القاهرة لرئيس السلطة الفلسطينية لترتيب األوراق المصرية ـ الفلسطينية ،بعقل بارد ،يعطى
مؤشرا عن التوجه المصرى ،فى البناء اإليجابى على تداعيات هذا القرار ،أما التعويل على أقباط المهجر فيكشف
ً
عن قصور في قراءة المشهد المسيحي في الغرب ،فلم يعد لدينا تكتل يسمى أقباط المهجر ،فهو مسمى
ارتبط بالجيل األول وربما الثانى من المهاجرين المصريين المسيحيين (األقباط) بينما الحالة المصرية القبطية فى
المهجر اآلن تشهد وجود أجيال تالية هم “األمريكيون من أصل مصرى” وهم منخرطون فى الحياة العامة
والسياسية في بلدان إقامتهم ،ولهم انتماءاتهم الحزبية المتباينة ،وعلى البعثات الدبلوماسية المصرية أن تتعامل
معهم من هذا المنطلق ،فى غير إغفال لنظرائهم من المصريين المسلمين ،ويستدعي هذا تغيير في رؤية
وتحرك سفاراتنا هناك.
 .5من الناحية الدينية ..ما تقييمك لمستوى الحوار بين األزهر والفاتيكان وقضية صراع الحضارات؟
آثارا جيدة على األرض ،رغم أنه يتم عند أعلى نقاط المؤسستين ،ربما بسبب
ما زال الحوار
بروتوكوليا لم ينتج عنه ً
ً

اختالف المنطلقات عند كل منهما ،فبينما ينطلق الفاتيكان من مرحلة ما بعد المجمع الفاتيكاني الثاني الذي عقد
في حاضرة الفاتيكان ( )1964 – 1962والذي انتهى إلى إعادة تقييم موقف الفاتيكان من قضية التطوير والتصحيح

الذاتى ،ومد جسور التواصل مع أطياف التيارات الفكرية داخل الكنيسة الكاثوليكية ،وكذلك مع المذاهب والكنائس
أيضا ،نجد أن مؤسسة األزهر قفزت على المراحل
األخرى ،وأقر بالحوار مع األديان األخرى اإلبراهيمية والوضعية ً
التي تنطلق من نقطة “الخصوصية” وهو أمر يعوق القبول على األرض لوضعية التعدد والتنوع ،وينعكس هذا
على موقفه من العديد من القضايا المحلية واإلقليمية والدولية ،ويحتاج إلى قدر كبير من إعادة ترتيب األوراق.
فوفقا للتاريخ ،الحضارات تتكامل وال تتصارع ،ونحن
ً
أما صراع الحضارات فهو مصطلح يحتاج إلى ضبط وإعادة تقييم،
إزاء صراع ثقافات ،وهو أمر سينتهي إلى تغيير في خريطة القوى بحسب قبول كل ثقافة باإلنفتاح أو اإلنغالق
على غيرها ،وهي عملية تفسر الصراع بين القوى الراديكالية والقوى الحداثية داخلها ،وإن كنت أرى أن الثقافة
األممية ستنتصر بفعل تقنيات التواصل وشيوع المعرفة.
 .6كثير من المفكرين المسيحيين تحدثوا عن فكرة إصالح الكنيسة المصرية هل تؤيد هذا التوجه؟
بالفعل الكنيسة المصرية ليست بمعزل عن السياق الفكرى والثقافى السائد ،لكونها جزء من كل وتحت نفس
قياسا على زخمها
السياقات الذهنية واالجتماعية ،لذلك فهى تحتاج بشكل دائم إلى مراجعة واقعها وضبطه
ً

قبال ،وهي أجيال خرجت عن طوق المجتمع األبوي،
الالهوتى واحتياج أجيالها فى ضوء المتغيرات التى أشرنا إليها
ً

وتستطيع التعامل مع منجزات وآليات ثورة االتصاالت والمعرفة.
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 .7إذا كيف يكون اإلصالح داخل أكبر كنائس الشرق األوسط وإفريقيا؟
الكنيسة ترتكن في هيكلها الفكري والتنظيمي على “الرهبنة” ومنظومة اإلكليروس “رجال الدين” ولذلك
فمنطلقات اإلصالح تبدأ من إعادة هيكلة المنظومة الرهبانية الديرية ،ومنظومة التعليم الدينى “كليات
الالهوت” ،فمن األولى يخرج اآلباء األساقفة (القيادات الكنسية) ومن الثانية يخرج القساوسة (المتعاملون
وعالميا
إقليميا فى الدوائر العربية واألفريقية
مباشرة مع الرعية) ،ويمتد األمر فى تأثيره إلى الكنائس القبطية
ً
ً
فى دول الغرب وآسيا.

 .8هل ترعى الكنيسة المصرية حقوق المسيحيين في الخليج ،وما تقييمك لمستوى الرعاية المقدمة لهم من

حكومة في الدول العربية؟

سواء فى الداخل أو الخارج ،فهى
ليس من مهام الكنيسة رعاية حقوق رعيتها العامة والسياسية بتنويعاتها،
ً

مؤسسة روحية تهتم بحياة رعيتها الروحية وحسب ،وقد افتتحت العديد من الكنائس في دول الخليج العربي ،بدأت
مبكرا في الكويت ثم اإلمارات ،ووجدت فيها كل الدعم في الترجمة على األرض لمفاهيم القبول والرعاية من
ً

دول الخليج.

 .9برأيك ما أبعاد األجندات الخارجية التي تحاول تأجيج الصراع داخل سوريا وليبيا واليمن؟
منذ تداول الحديث عن خارطة الشرق األوسط الجديد ،والمنطقة العربية تعانى من دوامات الصراع البيني ،ألنها
دوما في الصراعات اإلقليمية والدولية ،فإن
وبعيدا عن نظرية المؤامرة ،الحاضرة
في القلب من هذه الخارطة،
ً
ً

فضال
عدم التجانس الفكري والثقافي في المنطقة وكذلك تراجع الوعي وربما تغييبه من األنطمة الحاكمة بها،
ً

وأيضا غياب المهنية عن آليات التنشئة وتشكيل
ً
عن شيوع الفساد بين أروقتها ،حتى فى الدول الغنية بها،

الذهنية العامة ،وسيطرة الحزب الواحد حتى مع وجود تعددية (شكلية) جعل من هذه الدول فريسة سهلة للقوى
اإلقليمية المتربصة بها والمتنمرة ،باللعب على المتناقضات العرقية والمذهبية والطائفية ،لكننى أظنها جملة
اعتراضية فى مرحلة دقيقة ستنتهى إلى عودة هذه الدول إلى وحدتها وتماسكها ،وهو أمر مرتهن بانتباهها إلى
حاجتها للتنوير وإدراك مخاطر االنسياق وراء دعاوى التفكيك التى تغازل النعرات الضيقة فيها.
- 10كيف تنظر لحرية الرأي والتعبير والصحافة بوجه عام في العالم العربي؟
سواء عند الحكام أو الشعوب ،والتعامل معها ال يأتي بقرار ،وإنما بفعل تراكمي،
الحريات بصفة عامة ترتبط بالوعي
ً
والمنطقة العربية ليست على خط واحد في هذا الشأن ،وإن كانت ما زالت بحاجة إلى إعادة هيكلة منظومة

الحريات وخاصة حرية الرأي والتعبير ،وهو أمر شديد الصلة باستيعاب مفاهيم الدولة المدنية ،وقوامها الديمقراطية
والتعددية ،وال يمكن تصور قيام هذه الدولة بدون إطالق سراح آليات ومنظومات التعليم والثقافة واإلعالم،
وفك قيود الشارع السياسي وفق القواعد الصحيحة التي اختبرها العالم المتقدم.
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 .11وما مدى رضاك عن الحالة السياسية واالجتماعية وال ننس أيضا منظومة الحريات في مصر؟
عندما يأتي الحديث عن مصر ال يمكن تناوله خارج معطيات المرحلة وما مرت به في السنوات األخيرة بعد  25يناير
 ،2011وحالة اإلرتباك التى وصلت في لحظات إلى صورة من الفوضى ،كان الحديث فيها عن الحريات العامة ترف
بعيدا عن موروثات الحكم الشمولي في الخمسينيات والستينيات
ال يقدر عليه أحد ،بل ال نستطيع أن نتناول األمر
ً

من القرن العشرين ،أو االنقالب عليها في السبعينيات وما بعدها والذي أعاد إحياء التوجه الديني الراديكالي
بديال عن دولة المواطنة ،وكان
بدال من الدولة ،ودولة الخالفة
ً
والذي ال يقر بكل قيم الحريات العامة ،ويتبنى األمة ً

الفساد يسعى ليدمر ما بقى من أشالء الوطن.

لذلك فإن معركة مصر اليوم متعددة المحاور ،يحتل اإلرهاب مقدمتها ،والتنمية واإلصالح االقتصادي بالتوازى،
لكنها تحاول أن تعيد الحياة لمنظومة الحريات لكن بحذر وتدقيق ،والمسؤولية هنا ال تلقى بكاملها على السلطة
الحاكمة ـ وإن كانت تُ حمل بالكثير منها ـ ولكنها مسئولية القوى السياسية ،المواالة والمعارضة ،وقوى المجتمع
المدني كذلك.
 .12كيف ترى مآالت الصراع في اليمن خاصة بعد مقتل علي عبدالله صالح؟
اليمن نموذج للصراع اإلقليمى بشكل مروع ،ولن ينتهي إال باإلقرار بحق الشعب اليمني في تقرير مصيره ،وهو
أصيال في
طرفا
ً
أمر لن تقبله كل القوى المتصارعة ،ويتوقف على إرادة القوى الدولية العظمى التي أجدها
ً

الصراع ،ولها مواقف برجماتية ،فهي المصدر الرئيس في إمداد األطراف المتقاتلة بالسالح ،والمستفيدة من
النفط السعودي والخليجي ،ولها مصلحة مباشرة في خلخلة إيران ،واألخيرة ما زالت تتعلق بالحلم الفارسي ببسط
نفوذها على المنطقة.

ً
عائقا أمام أية مساع لرأب الصدع.
ومقتل الرئيس اليمنى السابق يؤجج الصراع ،ويقف
 .13أتتوقع أن تنتهي األزمة الخليجية بين قطر وجيرانها قريبا؟ وماذا يمكن أن يقدم كل طرف لآلخر؟
نأمل وال نتوقع ،فاألطراف المختلفة ساهمت في هدم جدار الثقة فيما بينها ،ربما يحتاج األمر إلى تدخل طرف
ثالث يقبله كل األطراف كوسيط موضوعي ،ربما يكون منظمة األمم المتحدة ،ربما تكون الهند باعتبارها القوة
تفهما لطبيعة الخليج.
جغرافيا ،وواحدة من أهم الدول المؤسسة لكتلة عدم اإلنحياز ،واألكثر
اإلقليمية األقرب
ً
ً
 .14ترى هل ستتحول المملكة في ظل حكم محمد بن سلمان لدولة علمانية بعد أن كانت دولة دينية متشددة؟
ال يمكن تصور االنتقال من النقيض للنقيض ،لكن ستشهد المملكة حلحلة للتشدد وذلك كمنتج لطبيعة الجيل
الجديد الذي يحمل طيف من ثقافة الغرب بما لم يتح لجيل اآلباء ،وبتأثير ثورة االتصاالت والمعرفة ،وإدراك تغير
طبيعة الموارد اإلقتصادية ،والحاجة إلى رؤى مختلفة فى التعامل مع الموارد ،والتحول إلى اقتصاد اإلنتاج بتنويعاته
خارج دائرة النفط.
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 .15ولماذا توجه كل االتهامات لإلمارات بصفة عامة بالتدخل في شؤون الغير وهل هذه االتهامات حقيقية؟
ً
جغرافيا ،واإلهتداء إلى نسق متميز فى تداول السلطة
اإلمارات نموذج متفرد فى إمكانية تكتل الكيانات الصغيرة
كاتحاد دون صراع أو أطماع ذاتية ،مع احتفاظ كل إمارة بخصوصيتها ومنظومتها الحاكمة ،ولكونها تمثل أحد مراكز
القوة النفطية ،فهي محل تركيز القوى االقتصادية الكبرى والتي ما زالت تعتمد على ما تنتجه اإلمارات من مصادر
فضال عن سعى اإلمارات المبكر لخلق مسارات
طاقة ،ولكونها محطة وسيطة للغرب للوصول إلى أسواق آسيا،
ً

اقتصادية مستقبلية ال تعتمد على النفط ،لتحقيق نمو اقتصادي صناعي وخدمي ال يبقى مرتهنا بمرحلة النفط،

لكل هذا كان البد من تقويض التجربة حتى ال تنتقل عدواها إلى الكيانات المثيلة فى شبه القارة الهندية أو جنوب
شرق آسيا بما يخل بالخريطة السياسية واالقتصادية اآلنية ،وغير بعيد عنها القوة اإلقليمية المنافسة “إيران”،
والتى تراها الرقم المرجح لسيطرتها على المنطقة.
 .16كيف تقيم دور سلطنة عمان في ظل ما يحدث في منطقة الخليج باتباعها سياسة الحياد في كثير من القضايا

والمواقف؟

في رأيي يحسب للسلطان قابوس قدرته الهادئة والهادفة للنأي بسلطنة عمان عن دوائر الصراع ،بالتوازى مع
التنمية البشرية بالسلطنة ودفع المرأة باألكثر للخروج إلى الشأن العام بما يحقق نقلة نوعية مهمة للسلطنة،
جديدا من الكوادر القيادية التى تؤمن برؤيته وسوف يكون للسلطنة دور مؤثر فى
جيال
وقد استطاع أن يخلق
ً
ً

إعادة التوازن لمنطقة الخليج.

 .17وما ردك على من يطالبون بتدخل الجيش المصري في اليمن إلنهاء الصراع على األرض؟
طرفا في حرب خارج
ً
مصر تدرك واجبها العربى واإلقليمى ،ومن خالل خبراتها في الحروب تدرك تبعات الدخول
حربا بالوكالة ،وتمثل اليمن خبرة مؤلمة لمصر
أراضيها ،خاصة عندما تكون هذه الحروب لتسوية صراعات إقليمية ،أو ً

سواء على المستوى البشري أو االقتصادي ،لذلك
بسبب ما تكبدته في منتصف الستينيات من القرن المنصرم،
ً

فقرارها المعلن أن الحرب ليست نزهة يجعلها تفكر في مثل هذه األمور بروية.
 .18أخيرا ماذا عن تقييمك لملف حقوق اإلنسان في العالم العربي؟

ملف حقوق اإلنسان فى عالمنا العربى ما زال بحاجة ألن يواجه بمزيد من الشفافية والمكاشفة ،والتقارير األممية
تكشف عن احتاللنا مواقع متأخرة فيه ،وعلينا أن ندرك أنه ال تنمية حقيقية وال خروج من نفق التخلف والتراجع وال
حل لمشاكل “ثالثية الفقر والجوع والمرض” إال باإلقرار بحقوق اإلنسان وتداول السلطة والبدء الفوري والجاد
في التحول إلى الدولة المدنية الحديثة التي هي باألساس دولة القانون والمواطنة.
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بانوراما
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سلطنة عمان ..ما السر خلف سياستها الخارجية

«المنزوية»؟

أزمات عدة واضطرابات كثيرة تنشر في ربوع الشرق األوسط بأسره ودول
التعاون الخليجي منذ ثمانينيات القرن الماضي أدت جميعها إلى كوارث
وتطلبت مواقف جادة وحازمة من حكومات المنطقة ،لكن دولة واحدة بقيت
عاما تسير في طريق “الال موقف ،والال رأي” ،وكأنها غير
خالل حوالي ً 38

معنية بما يحيط بها وبجيرانها ،لتبدو في “عزلة” أو “منزوية” أثارت الشكوك
حولها ،إنها “سلطنة عمان”.
تبدو السلطنة منذ تولى – صاحب رابع أطول فترة حكم في العالم – وحتى
اليوم تقريبا بعيدة عن المشاهد واألحداث في منطقة الشرق األوسط
حتى وصفت بـ”الدولة الغائبة” ،في مواقف ال تحتمل “الصمت أو الحياد”،
حيث إن الحقيقة بدت واضحة ،ورغم كل ذلك واندالع حروب قادت أنظمة إلى
السقوط ودول في الدخول إلى معترك الفوضي وانتشار اإلرهاب في
ربوع أخرى ،لكن دولة “عمان” لم تظهر في المشهد من قريب أو بعيد،
فبقيت “مستكينة” في سياستها الخارجية ،األمر الذي يدعو إلى التساؤل
بشأن السلطنة.

نظرا لطبيعتها الخالبة،
يصف الكثيرون سلطنة عمان بـ”الدولة الهادئة”،
ً
وشعبها المضياف الهادئ “صاحب التنوعي الديني” الخاص ،يميل للتواضع
ويحب الجميع ،ويبدو أن سياستها احتفظت بطباع شعبها ،حيث ترفض
دائما
ّ
ً

دوما أن يكون لها موقف حازم في أزمة بالمنطقة ،أو دور فعال
السلطنة
ً

يشار له بـ”البنان”.

لكن في الحقيقة المشهد السياسي العربي والخليجي أصبح يوجه اتهامات
خصوصا في ظل
عدة إلى “السلطنة” خالل السنوات القليلة الماضية
ً

مواقفها “اللينة” تجاه األزمات ،خاصةً في ظل االتهامات التي توجه للسلطنة
في ظل عالقاتها مع إيران.
في السطور القادمة ستحاول “مواطن” التعمق أكثر في النهج “السياسي”
الذي تتبعه سلطنة عمان منذ تولى السلطان قابوس مقاليد الحكم،

كتب :ألكسندر إبراهيم

واألسباب التي أدت إلى جعل السلطنة بعيدة عن الحالة العربية والخليجية
واإلسالمية.
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“حياد مستمر”

على مدار حوالي  4عقود من الزمان بقي موقف

سلطنة عمان من األزمات الموجودة في منطقة
الشرق األوسط بالكامل عالمة استفهام غريبة،
فثالث أكبر دول شبه الجزيرة العربية من حيث
أبدا عن اتخاذ موقف صارم تجاه أي
المساحة لم تعلن ً
من القضايا اإلقليمية ،وال حتى بيانات الشجب
والرفض لألزمات بين جيرانها ،األمر الذي فسره
المحللون بمحاولة كسب كافة األطراف.
وضوحا منذ تولي السلطان
يعد آخر مواقف السلطنة
ً
قابوس بن سعيد بن تيمور آل سعيد سلطان حكم
البالد عام  ،1970هو إعالنها ورفضها قطع العالقات
مع مصر إبان تفاوض الرئيس المصري محمد أنور
السادات مع الكيان الصهيوني لتوقيع اتفاقية سالم
بين البلدين والتي تمت عام  ،1979وأعلنت الدول
إعالميا
العربية على إثر توقيع االتفاقية المعروفة
ً
بـ”كامب ديفيد” قطع عالقتها مع القاهرة ،ونقل
مقر جامعة الدول العربية إلى تونس ،وسحب جميع
األرصدة العربية من البنك المركزي المصري وحل
الهيئة العربية للتصنيع ومنع دخول الصحف المصرية
أراضيها.
والتزمت السلطنة “الحياد” بعد ذلك ،فمع اندالع
األزمة الخليجية األولى عام  1980بين دولتي “العراق
وإيران” ،والتي استمرت حوالي  8سنوات ،شهدت
العديد من االشتباكات الحدودية بين البلدين ووقع
العديد من الحروب البرية والبحرية والجوية ،وأدت إلى
مقتل أكثر من نصف مليون جندي إيراني وعراقي،
حافظت دولة عمان على صمتها ،بل أنها سعت إلى
تعزيز عالقاتها االقتصادية والسياسية بين الدولتين،

رافضة اتخاذ موقف لصالح دولة على حساب األخرى.
واستمرت عمان في سياستها خالل أزمة الخليج الثانية
عام  ،1991حين غزت العراق دولة الكويت ،حيث بقيت
السلطنة محافظة على نهجها ،فبالرغم من إرسالها
جنودا للمشاركة في التحالف الدولي ضد بغداد واتخاذها
ً
موقف دول التعاون الخليجي نفسه ،إال أنها بقيت

محتفظة بطريق مفتوح مع العراق ،مؤكدة أنها تميل
إلى الحل السلمي.
الموقف بدا مشابها خالل الغزو األمريكي للعراق عام
العماني حينها يوسف
 ،2003فرغم إعالن وزير الخارجية ُ
بن علوي ،تمسك السلطنة بالجهود المبذولة لمنع

مضيفا خالل مؤتمر ُصحفي مع
ً
اندالع حرب على العراق،
نظيره اإليراني ،كمال خرازي“ :السلطنة ما زالت تعمل
وستعمل وستبذل كل جهد ممكن يهدف إلى عدم
السماح باندالع الحرب فى المنطقة أو الهجوم على
العراق أو غزو العراق” ،لكن الواقع الفعلي على األرض
شهد منح السلطات العمانية التسهيالت للقوات
األمريكية في الهجوم على بغداد ،تحت دعوى اتفاقيات
الدفاع المشتركة بين البلدين.

“ثورات الربيع العربي”

ومع اندالع ثورات الربيع العربي في “مصر وسوريا

وتونس واليمن وليبيا” كررت السلطنة الموقف ذاته،
متبعة “سياستها الغامضة” ،فلم تعلن عن اتخاذ موقف
في أي من أزمات الشرق بصورة واضحة ،ورغم استمرار
أحداث الثورة في دولة سوريا منذ  2011إال أن السلطنة
موقفا ،إذ حافظت على العالقات الجيدة مع
ً
لم تبدِ
النظام السوري واستقبلت وزير خارجيته
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وليد المعلم ،ولكنها في الوقت نفسه لم تتردد
في استقبال المعارض السوري خالد خوجة.

أو “السلطنة الهادئة” إلى حاكمها “قابوس” ،مؤكدين
أن السلطنة نأت بنفسها عن الحرب هنا وهناك والدخول
في معترك الخالفات السياسية والطائفية المنتشرة

وفي األزمة اليمنية اتبعت السلطنة الطريق ذاته،

في الشرق األوسط ،لكن بالعودة إلى الخلفية التاريخية

فرفضت المشاركة في التحالف العربي ضد الحوثيين،

عمرا بين الحكام العرب والرابع في
للحاكم األطول
ً

وانتهجت ذات الموقف بالنسبة ألزمة ليبيا رافضة
الوقوف مع أي من الفرقاء خالل السنوات األخيرة ،إذ

عاما ،نجد أن
العالم والذي بلغت مدة حكمه حوالي ً 48

سلطان دولة عمان الذي أتى إلى الحكم بـ”انقالب”

استضافت خالل عام  2016الفرقاء الليبيين ،لمحاولة

على والده ،كانت أولى الوزارات التي أنشاها هي وزارة

تقريب وجهات النظر.

جدا من اعتالئه
الخارجية والتي أسست بعد فترة قصيرة ً
“العرش”.

األزمة “العربية القطرية” في يونيو الماضي بين كل
من مصر والسعودية واإلمارات والبحرين من جهة
وقطر من جهة أخرى ،والتي أدت لقطع الدول األربعة

وكان السلطان قابوس تسلم مقاليد حكم ُعمان في

 23يوليو  1970إثر انقالب وصف بـ”األبيض” على والده

عالقاتها مع الدوحة ،تعد من أكبر األزمات التي

السلطان سعيد بن تيمور ،والذي أطيح به من الحكم

يشهدها مجلس التعاون الخليجي منذ تأسيسه ،إال

في انقالب زعم أن أنصار ابنه قابوس قادوه ،ونصبوا

أن السلطنة بقيت متخذة موقف “المستكين” ،فال

ابنه على العرش ،وتم نفي السلطان سعيد بعدها إلى

هي دعمت دول المقاطعة وال أعلنت تأييدها للدوحة

لندن حتى توفي في  19أكتوبر  1972ودفن في

في ظل ما تعانيه من عزلة.

مقبرة “بروكود”.

وفي أعقاب األزمة انطلق وزير الخارجية العماني إلى

وذكر السلطان الموصوف بـ”الصامت” في بداية توليه

الكويت والتقى أمير الكويت ،الشيخ صباح األحمد

الحكم أن سياسة بالده الخارجية قائمة على حسن الجوار

الجابر الصباح الذي أعلن عن جهود يبذلها لتقريب

وعدم التدخل في شؤون الدول الخارجية ،والوقوف مع

حل سريع ،كما زار
وجهات النظر بغية الوصول إلى ّ

القضايا العربية واإلسالمية ومناصرتها في كافة

وزير الخارجية السعودي ،عادل الجبير ،السلطنة في

مشيرا إلى أنه يؤمن بالحياد اإليجابي ويناصره.
المجاالت،
ً

ثني الدوحة عن موقفه ،واستقطاب السلطنة إلى

ويعتبر المحللون أن سياسة عمان تلقى دعم العديد من

الموقف العربي.

دوما
أيضا ،كونها تسمح
دول العالم والدول الخليجية ً
ً

“سياسة قابوس”

الهدوء ،كما حدث في العديد من المواقف ،منها:

زيارة وصفت أنها من أجل التدخل في األزمة ،ومحاولة

بتوفير سبيل إلى التفاوض وإعادة األمور إلى سياق

وصف الكثير من المحللين النهج الذي تتبعه “سويسرا

“النجاح في الوصول إلى تفاهم بين العراق وإيران،

الشرق” أو “الدولة المنسية”

النووية بين إيران والدول الخمسة
فاوضات
ً
ّ
الم َ
وأيضا في ُ
الكبار”.
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دورا في تأمين إطالق سراح أفراد البحرية
كما لعبت ً

واضحا خالل العقود األربع
التقارب العماني األيراني ظل
ً

اعتقلوا في إيران عامي  2010و ،2011عالوةً على

حساب إيران  ،1980ودفعت عجلة التفاوض بين أمريكا

العديد من المواقف األخرى.

وإيران بشأن الملف النووي اإليراني ،2011كما أنها

الملكية البريطانية عام  ،2007وثالثة سياح أمريكيين

الماضية ،فالسلطنة رفضت الوقوف مع العراق على

وتكرارا في الصراع “اإليراني –
مرارا
رفضت الدخول
ً
ً

تحديدا.
عموما ،و”اإليراني – السعودية”
العربي”
ً
ً

وكان السلطان قابوس ،أول زعيم خليجي يزور إيران

“العالقات مع إيران”

في أعقاب انتخاب الرئيس اإليراني ،حسن روحاني
األولى عام  ،2013والتقى خالل زيارته بالمرشد

وأرجع محللون أن سر المواقف المتبانية من المملكة

اإليراني ،آية الله على خامنئي ،ورد الزيارة نظيره

تجاه القضايا األقليمية والدولية يعود إلى العالقات

اإليراني في مارس عام  2014في أول زيارة لدولة من

التي تربطها بدولة إيران ذات األغلبية الشيعية.

دول التعاون الخليجي كرئيس.

وتعود العالقات العمانية اإليرانية إلى عهد الشاه

وتعد أبرز عالمات االستفهام المثارة حول العالقات

في أوائل السبعينيات ،قبل تولى السلطان قابوس

اإليرانية العمانية ،هو رفص السلطنة فكرة االتحاد

وتحديدا في عهد والده ،حيث تمكن عندما
الحكم،
ً

الخليجي التي أطلقتها السعودية عام  2011في أعقاب

عمد إلى نشر قواته في محافظة ظفار عام 1962

ثورات الربيع ،وتهديدها بالخروج من مجلس التعاون

بعد تمرد ماركسي أسهمت بدعمه دول أجنبية،

الخليجي ،إضافة إلى اعتذارها عن المشاركة في مناورات

وسعت السلطنة إلى سحقه بالمساعدة اإليرانية

“حسم العقبان  ”2017والتي اختتمت فعالياتها في

والبريطانية في عام .1976

أبريل الماضي ،في الوقت التي شاركت مع القوات
اإليرانية في مناورات على سواحلها عقبها بعدة أيام.

وتتشارك كل من إيران وسلطنة ُعمان ،في مضيق
هرمز الذي يمر منه نحو  40%من نفط العالم

استراتيجية مسقط الحيادية الدائمة ،جعلت منها دولة

ً
بحرا ،مدخل الخليج العربي ذي األهمية
المنقول

“غامضة” بالنسبة إلى الجميع ،فكثيرون يرون أن التنوع

حقوال
االستراتيجية الكبرى ،وتتقاسم الدولتان
ً

الموجود في الدولة دافع لذلك ،وآخرون يشيرون إلى

مشتركة للنفط ،عالوة على وجود مصالح اقتصادية

فضال عن كون السلطنة تتخذ مواقف
عدة بينها،
ً

أن التقارب “اإليراني” هو السر ،وغيرهم يرمي إلى أن
حياد السلطنة يعني أنها دولة “الال شيء”.

دائما مساندة لطهران ،حيث رفضت مقاطعتها في
ً

حرب الخليج األولى ،كما ساندتها وقادت مفاوضات
الملف النووي.
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اإلطاحة بالمنافسين بحجة الفساد ..صراع

العروش

لم يكن يتخيل سلمان بن عبدالعزيز ،الذي تولى الحكم عن عمر يناهز 78
عاما ،أن يكون على سدة الحكم في يوم من األيام ،بل لم يكن ذلك في
حسبانه مطلقا ،فقد كانت أقصى أمانيه ،أن يكون مستشارا ألخ من إخوانه
الملوك أو والة العهد ،أو أميرا على إحدى المناطق .فاألميران سلطان
ونايف -عقبتان في الظروف الطبيعية -ال يمكن الخالص منهما فأحدهما
ولي للعهد واآلخر ولي لولي العهد ،وتحت أي ظرف من الظروف إن مات
أحدهما فسيكون اآلخر وليا للعهد ومن ثم سيحكم المملكة عاجال أو آجال
بعد موت الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
لكن الرياح مع ‘‘سلمان‘‘ أتت بما تشتهيه السفن ،حيث جاءت وفاة األمير
سلطان بن عبدالعزيز في  ،2011الذي كان ولي عهد المملكة العربية
السعودية والنائب األول لرئيس مجلس الوزراء بالفترة من  1أغسطس،
 2005إلى  22أكتوبر ،2011 ،ووزير الدفاع والطيران – وهو المنصب الذي
شغله نصف قرن – والمفتش العام من عام  1962حتى وفاته ،ليفتح الباب
للرجل العجوز في أن يكون في الزمرة المقربة جدا من الحاكم والمؤهلة
لتكون في والية العهد.
ثم كانت الضربة القاصمة األخرى التي أسعدت سلمان -رغم الحزن الذي عم
المملكة -وهي وفاة األمير نايف بن عبدالعزيز الذي تولى والية العهد خلفا
فـ‘‘رب ضرة نافعة‘‘ حيث جاء موت األخوين فاتحا ألبواب األمل
ألخيه سلطان،
ُ
على مصراعيها لسلمان بن عبدالعزيز بعد أن أغلقت تماما ،ليكون ولي العهد

للملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز  ،ثم ملكا من بعده في عام .2015
الشيء بالشيء يذكر  ..فما حدث مع الملك األب حدث مع الملك االبن
المنتظر أو بلغة أدق ولي العهد األمير محمد بن سلمان ،فأيضا لم يكن
يتخيل بن سلمان ذلك الشاب الذي لم يبلغ الـ 35من عمره أن يكون داخل
هذه المنظومة الحاكمة والمتحكمة في مقاليد األمور ،فقد كان األمير
مقرن بن عبدالعزيز وليا للعهد واألمير محمد بن نايف وليا لولي العهد ،وما
أغلق األبواب في وجه بن سلمان أن ابن نايف يعد في ُعرف الحكام صغيرا
في السن ،فقد تولى والية العهد في الـ 57من عمره ،وإن تولى الحكم

كتب :فريق التحرير

فسيعمر طويال.
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لكن وبدون سابق إنذار ،وفي صباح يوم لم يكن

وقد ذكرت مصادر أخرى ،أن األمير نايف تعرض إلى

يستعد له أو يتوقعه الشعب السعودي ،تم إعفاء

عملية اغتيال من قبل المخابرات األمريكية بسبب خوف

األمير مقرن من منصب والية العهد في إبريل ،2015

الواليات المتحدة من توليه لمقاليد المملكة بعد وفاة

وذلك عبر أمر ملكي تاله الملك سلمان مؤكدا أنه

الملك الحالي “عبد الله بن عبد العزيز” في حين أن

جاء بناء على رغبته ،وجاء فيه أيضا تولي بن نايف

هناك معلومات أخرى أكدت وجود خالف داخل األسرة

والية العهد ،ويكون محمد بن سلمان وليا لولي

الملكية ،أدى إلى قتل نايف من قبل المخابرات السعودية

العهد.

نفسها ،وهو يتلقى العالج في الخارج وذلك إلتاحة

ولم يمر عامان حتى انقلبت الدنيا رأسا على عقب
بعد صدور األمر الملكي بإعفاء األمير محمد بن نايف
من منصبه في والية العهد ومن منصب وزير الداخلية
وتعيين محمد بن سلمان وليا للعهد.

بديال للملك
الفرصة أمام سلمان بن عبد العزيز ليكون
ً

عبد الله بن عبد العزيز في حال وفاة األخير.

صراع العروش

وبعد تولي ابن سلمان بدأ تطغى على السطح وفي
اإلعالم لغة الشاب القوي ،الذي عكف على تعزيز نفوذه،

وهنا التساؤل هل كانت هذه التغييرات ووصول

عبر إجراء سلسلة من اللقاءات مع وسائل إعالمية عالمية

الملك سلمان بن عبدالعزيز ،لسدة الحكم في

مرموقة ،والقيام بزيارات منتظمة للواليات المتحدة.

المملكة ،وتعيين نجله محمد بن سلمان وليا للعهد

والحديث عن لغة اقتصادية جديدة بدال من النفط ،لكن

أمرا مدبرا ،مبيتا له بليل؟ أم أن الظروف واألقدار

هذه األمور لم تكن لتعطيه سببا لإلطاحة بان عمه بن

ساقتهم لهذه المكانة والمرموقة بناء على خبرات

نايف،

وقدرات خولتهم ليكونوا هكذا؟.

نايف ورحلة الموت األخيرة

إال أن محمد بن نايف كان يمتلك نفوذا قويا في الدولة
العميقة ،حيث إنه كان يتحكم في وزارة الداخلية ذائعة

نقلت وكالة أنباء عراقية ،عن مصادر مطلعة قريبة،

الصيت ،واألمن الداخلي ،وجهاز مكافحة اإلرهاب وجهاز

من األسرة الحاكمة في السعودية أن صراع السلطة

المخابرات ،عالوة عن والء عدد من رجال الدين والقضاة

قد ترتفع وتيرته بعد وفاة ولي العهد السعودي

في المجالين القانوني والشرعي في المملكة ،لذا كان

نايف بن عبد العزيز ،وأن هناك شكوكا حول سبب

البد من إيجاد وسيلة لإلطاحة بهذا الرجل الذي يعد

وفاته حيث كان بصحة جيدة عند ذهابه الى خارج

العقبة الكؤود أمام سطوة األمير الشاب.

السعودية في رحلة نقاهة ،وإجراء فحوصات طبية
اعتيادية ،وتم التقاط صورة له ،قبل وفاته بيوم واحد

قال بعض المحللين ،إن السبب المباشر لقرار الملك

وهو جالس في أحد المطاعم يتناول وجبة الغداء

سلمان بعزل ابن نايف ،هو الخالف بشأن التعامل مع

بشكل طبيعي ،ثم فجأة ُأعلن خبر وفاته بظروف

الحصار التي فرضته المملكة على دولة قطر ،حيث رأى

غامضة ولم يعرف إلى اآلن السبب الحقيقي وراء

بن نايف أن قطر

موته.
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تعتبر األقرب لتكون الحليف للملكة وليست اإلمارات،

وقالت الصحيفة ‘‘إن السلطات عرضت الحصول على ما

على عكس ما يراه ابن عمه األمير محمد بن سلمان

يصل إلى  70%من ثروة في محاولة لتعزيز اإلمكانيات

حيث تتقاطع مصالحه مع ابن زايد في اإلمارات بينما

المالية للدولة ،التي تعرضت لضغوط بسبب انخفاض

هناك عالقة وثيقة بين ابن نايف مع تميم في قطر.

أسعار النفط لفترة طويلة‘‘.

وهذا ما كتبه الحساب الشهير “مجتهد‘‘ على “تويتر”
قائال ‘‘بعد قرار الملك عزل بن نايف أن اختبار أزمة
قطر شجعت بن سلمان على إقالة بن نايف ،وتابع
“مجتهد” أن الخطوات التالية قرارات تجميلية تحسن
صورة ولد سلمان وحملة اعتقاالت ضخمة تشمل
أشخاصا في األسرة الحاكمة“.

بن سلمان ونهاية اللعبة

وبالفعل سرعان ما أنشئت لجنة مكافحة الفساد

رغم أنه لم يكن هناك قاعدة أو قانون محدد لنقل

برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان ،وسرعان على

السلطة من الجيل األول الذي مثله ملوك السعودية

غير العادة ما تحققت من رموز الفساد واألسرع أنها

للجيل الثاني الذي كان أبرزهم محمد بن نايف ومتعب

أصدرت األحكام وأظهرت األسماء واعتقلت األمراء

بن عبدالله الرجل القوي ،وخالد بن سلطان وهو ابن

وكبار مسؤولي الدولة الذين كان من بينهم األمير

ولي عهد سابق ،لكن من الواضح للعيان أن األمر آل

متعب بن عبدالله رئيس الحرس الوطني ،والذي

برمته في النهاية البن سلمان بفضل والده وبسبب

أكدت بعض وسائل اإلعالم أنه لم يكن راضيا عن

العوامل األخرى التي تم الحديث عنها.

أفعال ابن سلمان ،وخاف ولي العهد من انقالبه
عليه ،وشملت األسماء األمير الوليد بن طالل رغم

يعلق أحد المراقبين قائال “اللعبة انتهت ألن محمد بن

أنه كان متوافقا مع سياسة ابن سلمان.

نايف هو من كان يمكن أن يقاوم ،لكن ما دام قبل فال

يقول أيهم كامل ،رئيس قسم استشارات المخاطر

معنى العتراض خالد بن سلطان أو متعب بن عبد الله“.

في الشرق األوسط وشمال إفريقيا في مجموعة
أوراسيا ،قال “إن التطهير يزيد من خطر مواجهة
محمد بن سلمان للتحديات على المدى القصير“،

وبعد اإلطاحة بمجموعة األمراء ،فإنه ظاهريا اللعبة

ً
تسرب من معلومات دولية وإقليمية
فوفقا لما
انتهت
ّ

وأضاف “مع ذلك ،فإن حملة التطهير ستمنحه المزيد
من السلطة ،وتسمح له بمزيد من النفوذ في تنفيذ

محمد بن سلمان وأغلب
فإن صراع السلطة والثروة بين
ّ

أجنحة األسرة السعودية ومناصريها من رجال المال ،كان

رؤية  ،2030التي أعلن عنها لتغيير هيكل المملكة

بولي العهد
قد وصل إلى حد الغليان خاصة بعد اإلطاحة
ّ

وكانت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية قد

االنقالب على الملك وابنه ،وكانت ساعة الصفر للتنفيذ

بشكل عام“.
ذكرت أن السلطات السعودية تعرض تسويات مالية
على األمراء ورجال األعمال المحتجزين في فندق

محمد بن نايف وتزايدت الرغبة في
السابق األمير
ّ

ً
وفقا لما نشرته بعض المصادر ،لذلك
هي يوم 5/11
سبقهم األمير الطموح وضرب ضربته.

“ريتز كارلتون” بالعاصمة الرياض ،في مقابل اإلفراج
عنهم.
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ولي
قال موقع “سبوتنيك” (موقع روسي) إن
ّ
محمد بن سلمان تمكّ ن من إحباط
العهد السعودي
ّ

محاولة انقالبية كبيرة على حكمه ووالده بقيادة

حرب اليمن ،واالستراتيجية السعودية الوليدة لتحقيق
استقرار في سوق النفط ،وأزمة قطر عن تراجع كبير
في توقعات وكاالت التصنيف الدولية الخاصة بنمو الناتج

األمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني وأمراء

المحلي اإلجمالي .ويظل التأثير السلبي لهذه القضايا

آخرين وضباط ورجال أعمال.

تحت السيطرة في ظل االحتياطات المالية الهائلة في

المستقبل الغامض للمملكة

السعودية ،ولكن مع تزايد قائمة مبادرات محمد بن
سلمان الفاشلة ،يتعرض منصبه في المملكة لضغوط

أصبح المستقبل في ظل قيادة سلمان ونجله غامضا

متزايدة‘‘.

لكثير من المحللين ،فبينما يرى فريق أن ما يحدث

وعلى النقيض من النظرة غير الراضية عن محمد بن

داخل المملكة هو مستقبل مشرق لها والقرارات

سلمان هناك محللون سياسيون يرون أن التغيير الذي

التي تتخذ تزيد من فرص بن سلمان في النهضة

طرأ في المملكة هو تغيير إيجابي ويصب في صالح

بالسعودية ،بينما يرى آخرون أن السياسات المتسرعة

نهضة السعودية.

ستعمل على إنهاء حكم آل سعود ،واإلطاحة بتاريخ

وهذا ما أكده الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم

ملكي درامي بدأ بالمؤسس الملك عبدالعزيز

السياسية بجامعة القاهرة ،الذي قال ‘‘إن تعديل نظام

وسينتهي بحفيده الشاب محمد بن سلمان.

ً
مفاجئا،
الحكم في المملكة العربية السعودية لم يكن
الفتً ا إلى أنه كان يرتب له منذ أشهر عديدة ،مضيفا أن

يقول الكاتب عمار عبدالحكيم المتخصص في شؤون

هناك رؤية وسياسة جديدة ستطبقها المملكة في

الشرق األوسط في مجاالت السالم والحداثة

الفترة المقبلة ،وذلك من خالل تمكين الشباب من

والديموقراطية‘‘ .ما لم يتمكن ابن سلمان من إيجاد
طرق أكثر مرونة وحنكة في التعامل مع المتغيرات

تماما عن جيل اآلباء،
الحكم ،ألن تفكيرهم مختلف
ً

فالتعديالت الملكية التي أقرها الملك ،تعتبر نقلة نوعية

في المنطقة عند دفاعه عن المصالح الجيوسياسية

وطفرة في نمط الحكم بالسعودية.

السعودية ،فستؤدي سياساته مع الوقت إلى

وأيضا قال الدكتور سامح عباس ،الخبير بالشؤون

إضعاف الموقف االستراتيجي للمملكة وإلى فرض

السياسية اإلقليمية ،أن األمير محمد بن سلمان يحظى

نوع من العزلة الدبلوماسية عليها ،وهو أمر سيكون

بتأييد واسع في األسرة الحاكمة ،فضال عن التأييد

له انعكاساته الخطيرة على مستقبل بن سلمان

الشعبي ،إضافة إلى الترحيب على المستويين

السياسي وعلى الوضع الداخلي ككل‘‘.

اإلقليمي والدولي ،وغير خاف على أحد أن ولي العهد
الجديد لديه بصمات واضحة على السياسة السعودية

وفي السياق ذاته ذكر موقع ‘‘ ‘‘ Oil Priceالبريطاني

في الفترة األخيرة ،فقد استطاع في وقت قصير الحد

في تقرير له ‘‘إن ولي العهد الجديد يواجه بعض

من النفوذ اإليراني في المنطقة ،والتصدي للحوثيين

الضغوط الشخصية كذلك ،إذ أسفر عدم إحراز تقدم

واضحا تصدى
دورا
ً
أذرعها العسكرية في اليمن ،كما أن له ً

في

إليران بحسم عندما استطاعت استغالل قطر في ضرب
مصالح دول الخليج ومصر واإلضرار بأمنها القومي.
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كتب :فريق التحرير

عندما بكت فلسطين مرتين
كأنها قطعة لحم تتقاذفها الكالب ،هكذا كانت وأصبحت فلسطين ،فيمنح أرضها من ال يملك لمن ال يستحق ،وفي
الوقت ذاته ال يملك (العرب) حوال وال قوة ،وتلك مصيبة ،لكن المصيبة األعظم أنهم أصبحوا الجسر الذي يعبر عليه
العدو للنيل من أصحاب األرض الفلسطينيون.
فمؤخرا أطل على العالم الرئيس األمريكي دونالد ترامب ،ليؤكد أحقية الكيان الصهيوني في القدس ،وأنها عاصمة
أبدية لهم واصفا هذا القرار بأنه جاء متأخرا ،ما فعله ترامب يذكرنا بما فعله وزير الخارجية البريطاني قبل  100عام
وتحديدا عام  1917عندما أصدر قرارا بمنح فلسطين لليهود.
رحلة فلسطين مع اليهود وأتباعهم ،هي هدف ومرمى قديم ،تحقق بالفعل منذ  100عام ،وطوال هذه الفترة
ينهش أرضها االستعمار قطعة تلو قطعة ،تحت سمع وبصر القوى العالمية ،وشجب واستنكار األهل واألصحاب
والجيران ،ولوال مقاومة على استحياء من أهلها لما كان بيننا ووسطنا دولة تدعى فلسطين.
إال أن ما يدعو إلى الضحك والسخرية ،أن كال الشخصين بلفور وترامب ،قاما بدور الواعظ ،حيث أكدا على أهمية عدم
النيل من حقوق أصحاب األرض وأن مدينة القدس ال يجب أن يحرم المقيمون بها من حقوقهم المدنية والدينية،
ويجب أن تبقى مكانً ا يصلي فيه اليهود ،والمسيحيون ،والمسلمون”.
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رحلة االغتصاب األولى ‘‘وعد بلفور‘‘

بدأت الرحلة األولى الغتصاب فلسطين منذ وعد بلفور البريطاني الذي أعطى منحة لليهود المشردين الذين ضاق
بهم الحال في العالم أجمع وتمنوا أن تكون لهم دولة يجمعون شتاتهم بها ،ورغم تعدد الخيارات أمامهم ليكون
لهم دولة لكن وقع االختيار أخيرا على فلسطين لتكون محطتهم التي سيعلنون منها دولتهم الكبرى.
وقد جاء الوعد بمنح األرض الفلسطينية لليهود آن ذاك من وزير الخارجية البريطانية آرثر بلفور عام  1917والذي
سمي فيما بعد بوعد بلفور إلى اللورد روتشيلد أحد زعماء الحركة الصهيونية في شكل خطاب جاء نصه كالتالي:

عزيزي اللورد روتشيلد

يسرني جدا أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة جاللته ،التصريح التالي الذي ينطوي على العطف على أماني اليهود

والصهيونية ،وقد عرض على الوزارة وأقرته:
“إن حكومة صاحب الجاللة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين ،وستبذل
غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية ،على أن يفهم جليا أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق
المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة اآلن في فلسطين وال الحقوق أو الوضع السياسي
الذي يتمتع به اليهود في البلدان األخرى”.
وسأكون ممتنا إذا ما أحطتم االتحاد الصهيوني علما بهذا التصريح.
المخلص آرثر بلفور

شجب واستنكار منذ القدم

وكعادة العرب على مر التاريخ بعد أن صدر وعد بلفور تباينت ردود فعل العرب ما بين مستنكر ومستهجن وغاضب،
واالستنكار ،وكعادة الغرب أيضا ومن أجل امتصاص رد فعل العرب ،قامت بريطانيا بإرسال رسالةٍ إلى الشريف
الحسين مع الكولونيل باست تطمئن العرب بأنها لن تسمح للشعب اليهودي بالتوطين ّإل بالحجم الذي يتناسب مع
والسياسية.
مصالِ ح العرب االقتصادية
ّ

التخدير للحد من تصعيد األمور ،بينما أعطت أوامرها إلى اإلدارة العسكرية
وكان هذا الوعد من بريطانيا نوعا من
ٍ
اليهودية الموجودة.
البريطانية المسؤولة عن فلسطين باتباع جميع أوامر اللجنة
ّ
ّ

ومن يومها والشعب الفلسطيني يقف على صفيح ساخن يقوم بالثورة واالنتفاضة تلو االنتفاضة ليتحرر من
الفلسطينية من التدنيس ،حتى جاءهم
فداء للمحافظة على األرض
يقدمون أرواحهم
الدنس اليهودي ،ومازالوا
ّ
ِّ
ً
الوعد الثاني وعد ترامب.
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محاوالت لتكوين الدولة

لم يكن وعد بلفور هو المحاولة األولى من اليهود النتزاع قرار يمكنهم من االستيالء على فلسطين واإلقامة بها
فقد حاولوا مرار وتكرارا فقد أكد موقع ‘‘عرب  ‘‘48أنه منذ تسرب اليهود إلى فلسطين بعد خروجهم من مصر،
وهم يحاولون أن يربطوا أنفسهم بهذه األرض ويحاولون بشتى الوسائل أن يكون لهم موطئ قدم فيها ,وكتب
اليهود التاريخية وعلى رأسها التوراة تتحدث بكل صراحة أن بني إسرائيل عملوا جاهدين حتى يؤسسوا لهم في

ً
ً
كبيرا يرقى إلى مستوى الدولة تكون إقامتهم فيه دائمة عوضا عن الترحال والتنقل.
مجتمعا
فلسطين

كما حاولوا بعد ظهور الديانة النصرانية أن يسايروا أباطرة الرومان حتى يتمكنوا من البقاء في تجمعاتهم في
فلسطين ،وال يتعرضوا للسبي والتشتت في األرض ،فتعاونوا مع الرومان بداية في مالحقة النصارى والتنكيل
بهم والوشاية بأي نصراني وعلى رأسهم المسيح نفسه ،وتغلغلوا في المجتمع الروماني وأوجدوا لهم ثقال
اقتصاديا حال دون القضاء عليهم بالرغم من معرفة الرومان ما يحيكه اليهود في الخفاء.
وحاول مفكروهم البحث عن بدائل للغيتو الذي كانت تتميز به تجمعات اليهود في كل مكان يقيمون به ،عبر إقناع
عدد من سياسيي أوروبا بإيجاد بقعة أرض لهم بعيدة كانت أو قريبة في إفريقية أو في آسيا وحتى في القارة
األسترالية.
وفي العصر الحديث ،نادى نابليون كأول سياسي أوروبي عالنية بإقامة دولة لليهود على أرض فلسطين ،وهو
صاحب النداء المشهور الموجه لليهود “ورثة أرض إسرائيل الشرعيين” الذي صدر في نيسان 1799م وقد دعا
نابليون اليهود بهذا النداء للنهوض وااللتفاف حول علمه ،من أجل تحقيق أحالمهم ،وإعادة دولتهم في الحملة
الفرنسية التي احتلت مصر عام 1798م.
وكذلك حاولوا جاهدين مع السلطان عبدالحميد الثاني ،فقد رأى الصحفي اليهودي تيودور هرتزل مؤسس
الصهيونية السياسية المعاصرة .أن السلطان عبد الحميد الثاني عائق كبير أمام األهداف الصهيونية بفلسطين
دبلوماسيا والعمل على إقناعه بكل الوسائل للحصول على وطن في فلسطين ،ومن أجل الحصول
فقرر التحرك
ً

على فرصة للقاء السلطان عبد الحميد حاول إقناع صديقه نيوزلينسكي ذي العالقة الحسنة والطيبة مع السلطان،
بالتوسط له للقائه ،وبالفعل التقى بالسلطان عبد الحميد الثاني ،وعندما طلب منه توطينهم في فلسطين قال
له السلطان بالقول “ال أستطيع بيع حتى ولو شبر واحد من هذه األرض ،ألن هذه األرض ليست ملكا لشخصي
ملك للدولة العثمانية ،نحن ما أخذنا هذه األراضي إال بسكب الدماء والقوة ولن نسلمها ألحد إال بسكب
ٌ
بل هي
شبر واحد من فلسطين”.
الدماء والقوة والله إلن قطعتم جسدي قطعة قطعة لن أتخلى عن
ٍ
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رحلة االغتصاب الثانية ‘‘وعد ترامب‘‘

ثم كان القرار الثاني المشؤوم والنكبة التي صدرت من قبل الرئيس األمريكي دونالد ترامب الذي وعد بمنح

القدس للكيان الصهيوني متحديا كل األعراف الدولية والقرارات األممية التي أقرت بحق فلسطين في األرض،
ليكشف ترامب الوجه القبيح ألمريكا ،وينزع عنها برقع الحياء ،ويثبت أن أمريكا لم ولن تكون أبدا الدولة النزيهة أو
المحايدة.
لكن ما يجعل األمر برمته كأنه أمر مبيت بليل ،وإن ترامب ما كان ليأخذ ذلك القرار دون االستناد على بعض القوى
واألطراف العربية وهذا ما أكده كثير من المحللين الذي أكدوا أن هذه صفقة وقعت عليها العديد من األطراف
العربية ذات الثقل في المنطقة العربية.
لكن ما يجعل األمر صعبا في هذا التوقيت عن السابق أن هناك وعيا عربيا لدى الشعوب ووسائل اتصال جعلت
العالم أجمع كأنه قرية واحدة لذا اندلعت الثورات في كافة البلدان العربية مستنكرة لقرار أمريكا سواء على مستوى
العالم العربي و اإلسالمي أو العالم أجمع.
لتؤكد الشعوب العربية وحتى الغربية -كما يقول الكاتب عصام العبيدي -أنها ما زالت حية وضميرها يقظ ولم تصب
بأي عطب كقادتها ..بل وكشفت هذه الشعوب أنه ال يمكن السيطرة عليها وتطويعها حسب إرادة ومصلحة
الملوك والسالطين!.
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كتب :ألكسندر إبراهيم

«إسالم السعودية» ..هل يمكن أن تخلع المملكة عباءة الوهابية؟
موقف ضبابي تعيشه المملكة العربية السعودية في أعقاب تصريحات ولي العهد السعودي ،األمير محمد بن
سلمان ،بالتخلي عن التشدد والغلو في تعليمات الدين اإلسالمي والعودة إلى اإلسالم الوسطي مرة أخرى،
والتي صحبتها عدة قرارات تتعلق بأمور تخالف طبيعة المجتمع السعودي المحافظ ،وتغير من وضعه على الخريطة
اإلقليمية والدولية.
األمير الصغير ،الذي يستعد لتولي القيادة محل والده ،أطلق في نهاية شهر أكتوبر الماضي تصريحات كان لها وقع
قائال“ :السعودية لم تكن كذلك قبل  ،1979السعودية
شديد ،ليعلن عن بدء المملكة مرحلة جديدة من تاريخها،
ً

والمنطقة كلها انتشر فيها مشروع الصحوة بعد عام  1979ألسباب كثيرة ال مجال اليوم لذكرها ،فنحن لم نكن
بالشكل هذا في السابق” .وتابع“ :نحن فقط نعود لما كنا عليه ،اإلسالم الوسطي المعتدل المنفتح على العالم
وعلى جميع األديان وعلى جميع التقاليد والشعوب 70 ،بالمئة من الشعب السعودي أقل من  30سنة وبكل
صراحة لن نضيع  30سنة من حياتنا في التعامل مع أي أفكار متطرفة سوف ندمرهم اليوم بإذن الله”.
تصريحات الملك المنتظر والقرارات األخيرة في السعودية ،دعت العديد من المتابعين إلى التوقع بإعالن المملكة
نهاية الحكم الوهابي ،وبداية حقبة جديدة بعيدة عن التشدد والغلو في الدين ،لكن “المجلة” سعت إلى البحث في
التاريخ السعودي القريب والبعيد من أجل اإلجابة على هذا التساؤل؟ ومحاولة استشفاف رد فعل األصوليين على
القرارات.
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“وهابية السعودية”

تماما عن اإلسالم الوسطي ،حيث ارتبطت السلطة
وتبدو المملكة العربية السعودية عبر تاريخها الطويل بعيدة
ً
في المملكة منذ إرهاصاتها األولى بالتشدد الديني والفكر السلفي ،فمع بدء إمام الحركة الوهابية محمد بن عبد
الوهاب دعوته الدينية “السلفية المتشددة” عام  1744ومحاولة حاكم الدرعية حينها الشيخ محمد بن سعود آل
يثبت حكمه أمام توسع نفوذ بني خالد ،حكام اإلحساء التقت المصالح بينهما ،فاستقبل األخير األول من
مقرن ،أن ّ
أجل تثبيت ركائز حكمه.

أيضا
تقريبا ،فبدأت المملكة في التوسع من الدرعية وانتشر معها ً
ومنذ التقاء السعودية مع الوهابية لم يفترقا
ً

فكر محمد بن عبد الوهاب وتالمذته ليغيروا عادات وتقاليد وفكر المجتمع ،ليصبح أرضا خصبة جاهزة لتقبل فكرهم،
واستمر ذلك مع محاولة عبد العزيز آل سعود في تأسيس السعودية الثالثة ،والذي سعى خاللها إلى تقديم
التمويل والدعم الالزم ألقطاب الحركة اإلسالمية في مصر من اإلخوان وغيرهم ليحظى بتأييد قيادات ذات وزن
وتأثير في الشعوب.
ومع إعالن المملكة عام  ،1940تم تأسيس “هيئة األمر بالمعروف والنهي المنكر” والمكلفة بتطبيق نظام
إعالميا بـ”الشرطة الدينية” ،حيث بدأت السعودية مرحلة
الحسبة المستوحى من الشريعة اإلسالمية ،والمعروفة
ً

أخرى في تاريخها مبنية على األساس الديني المتشدد ومحاولة فرض السيطرة من أجل تثبيت آل سعود.

والتقت المملكة من جديد مع الفكر الوهابي في أعقاب الثورة اإليرانية وحادثة الحرم المكي على يد جهيمان
العتيبي في نوفمبر  1979خالل “الصحوة اإلسالمية” التي انطلقت في السعودية مطلع الثمانينيات ،بدعوة
بعض الدعاة مثل ،سلمان العودة في بريدة وعائض القرني في أبها وسفر الحوالي في جدة وناصر العمر وسعد
البريك في الرياض وغيرها.
بعيدا عن “اإلصالح الديني” فقط ،فمع تثبت آل سعود
أيضا ،كان التقاء المملكة مع الوهابية في التاريخ الحديث،
ً
ً

في حكمهم بدؤوا مرحلة أخرى من خالل دعم وتمويل الجماعات اإلسالمية في شتى الدول ،إضافةً إلى نشر

أفكارهم في المجتمعات األخرى ومحاولة استرضاء واستقطاب الرموز الدينية المختلفة كما حدث مع اإلمام محمد
عبده وأنصاره من قبل الملك عبد العزيز.
وبزغت الصحوة بشكل أكبر في عهد الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود ،والذي منح أتباع التيار الوهابي في البالد
كل السلطات ليحمي مملكته وشن حمالت من خاللهم على “الشعراء والكتاب الروائيين ورموز الحداثة” ،رغم
تصريحاته المستمرة بشأن أن “الصحوة اإلسالمية ساهمت في تنوير المسلمين”.

38

“هيئة األمر بالمعروف”
واستمرت الحركة اإلسالمية في المملكة في فرض سيطرتها على الشعب السعودي من خالل هيئة األمر
حاليا حوالي  8000شخص ،لمواجهة أي محاولة عن الخارطة
بالمعروف والنهي عن المنكر  ،والتي يبلغ عدد رجالها ً

التي بدأها ورسمها أبناء آل سعود بمساعدة -أو باألدق باستغالل -الفكر الوهابي.

سنويا ،والمزودة بأجهزة
إعالميا باسم “الشرطة الدينية” والتي تبلغ تكلفتها  308ماليين دوالر
الهيئة المعروفة
ً
ً

دائما إلى فرض سطوتها لمنح حكام المملكة
تواصل ذات جودة عالية وسيارات فخمة ومزايا ورواتب عالية ،سعت
ً

لهم جميع الصالحيات ،منها“ :اعتقال األشخاص وإقامة الحدود الشرعية لعدة أسباب ،مثل :عدم إغالق المحالت
التجارية ألداء الصالة في المسجد أو إطالة الشعر أو التجول في األسواق أو إقامة الحفالت الفنية” والعديد من
األسباب التي ال توجب الحد الشرعي وفق العديد من المذاهب اإلسالمية األخرى.
وشهد تاريخ الهيئة منذ تأسيسها العديد من االنتهاكات التي أودت بحياة العديد من األشخاص ،لعل أبرزها“ :اتهام
عضوين بها بالتسبب في مقتل شاب في اليوم الوطني السعودي بعد مطاردته بسيارتهما الرسمية حتى سقط
إعالميا
فضال عن اعتداء عضوين من الهيئة على فتاة في الشارع وسحلها والتي عرفت
من فوق أحد الجسور،
ً
ً

بـ(فتاة النخيل)”.

وفي عام  2002شكلت حادثة حريق مدرسة البنات في مكة صورة جديدة من االنتهاكات ،حيث اتهمت الهيئة بزيادة
أعداد الوفيات بعد طردهم أولياء األمور الذين حاولوا إنقاذ أبنائهم ورجال اإلطفاء واإلسعاف ،بحجة أنهن ال يرتدين
الحجاب ،تلك الحادثة التي أثيرت في الرأي العام العالمي والتي طالبت بسببها منظمة “هيومان رايتس ووتش”،
السلطات السعودية بإجراء تحقيق جديد يمتاز بالعدل والشفافية لكشف حقيقة الحادث.
وإلى جانب الحادثة كانت مطاردة أفراد من الهيئة واألمن لسيارة عائلة كاملة دون تصريح قانوني والتي أودت بحياة
رب األسرة عبد الرحمن الغامدي وبتر يد األم سميرة الغامدي وإصابة االبن بكسور مضاعفة ونزيف داخلي ،من
الجرائم التي أدت إلى مطالبة الكثيرين بتقنين وضع الهيئة وعمل إصالحات شاملة في جهازها اإلداري.
وتعد الواقعة األبرز في تاريخ الهيئة ،هي محاولة عدد من األعضاء توريط اإلعالمي علي العلياني ،في قضية مخلة
باآلداب ،بسبب مواقفه الصدامية معهم ،وتم تحويل األعضاء المتورطين في القضايا إلى المحاكمة ،والتي القت
وإقليميا فقط بل على المستوى العالمي.
محليا
كبيرا ليس
إعالميا
رواجا
ً
ً
ً
ً
ً

“تغير جذري”
وخارجيا ،فبتولي الملك سلمان بن عبد
داخليا
ومع تزايد انتهاكات الهيئة واجهت السعودية ،العديد من االنتقادات،
ً
ً

العزيز الحكم ،بدأ مرحلة جديدة لمحاولة الظهور بثوب جديد أمام الرأي العام العالمي بدعم كبير من الملك المنتظر

محمد بن سلمان ،حيث أعلنت المملكة قام في  30يناير  2015إقالة عبد اللطيف آل الشيخ (أحد أحفاد محمد بن
وعين محله عبد الرحمن بن محمد السند.
عبد الوهاب) من رئاسة الهيئةّ ،
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جذريا” خالل الفتر ة الماضية ،وفي أبريل من العام الماضي قرر مجلس
“تغيرا
وشهدت سياسات المملكة الدينية
ً
ً

الوزراء السعودي -بموافقة ملكية -تنظيم عمل الجهاز ،حيث منع رؤساء المراكز وأعضاء الهيئة من إيقاف األشخاص
حول تلك الصالحيات إلى
أو التحفظ عليهم أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم ،أو التثبت من هوياتهم أو متابعتهم ،وتُ َّ

المختصة.
وقصر دورهم على تقديم البالغات إلى الجهات األمنية
الشرطة واإلدارة العامة لمكافحة المخدرات،
ّ
ْ

وجاء القرار الملكي بسبب تقرير الهيئة في عام  2015والذي ذكر أنه تم التعامل مع أكثر من  380ألف قضية92% ،
منها انتهت بالمناصحة ،والتعهد من األطراف المتورطة فيها بعدم المخالفة.
التغيير الكبير في موقف حاكم السعودية مع الهيئة والذي دعم تصريحات الملك المنتظر بشأن العودة إلى
خصوصا بعد إعالن مجلس الشورى عن وجود
اإلسالم الوسطي ،أثار العديد من التساؤالت بشأن موقف الهيئة
ً
توصية مقدمة من  3أعضاء بضم الهيئة لوزارة الشؤون اإلسالمية وإنهاء استقاللها.

“المرأة والفن”

خصوصا فيما
وشهدت السعودية خالل األشهر الثالثة الماضية تغييرات كبيرة على عكس طبيعتها المتشددة
ً

قرارا بالسماح للمرأة بالقيادة ،فيما ُيوصف
عموما ،فأصدرت في سبتمبر الماضي،
يتعلق بالتعامل مع المرأة والفن
ً
ً

بـ”انتصار تاريخي” للمرأة التي ظلت تقاتل من أجله عشرات السنين .كما سمحت للمرة األولى في تاريخ المملكة
بالدخور إلى ملعب رياضي في إطار االحتفاالت بالذكرى الـ 87إلقامة الدولة السعودية المعاصرة.
وعلى خالف العادات والتقاليد السعودية خالل العقود الماضية ،أعلنت المملكة ع ن تنظيم عدد كبير من الحفالت
قديما وحديثً ا ،إضافةً إلى عرض بعض المسرحيات داخل أراضيها
الموسيقية وإذاعة حفالت لنجوم الفن العربي
ً

كبيرا على مواقع التواصل االجتماعي في الشرق األوسط
تفاعال
للمرة األولى ،والتي القت
ً
ً

“ولي العهد”

تصريحات ولي العهد السعودي ،والتي تأتي ضمن خطة رؤية السعودية  ،2030بشأن دور المرأة والعودة إلى
ورفضا داخل المجتمع السعودي ذاته ،إال أن التصريحات
ً
قبوال
اإلسالم الوسطي وموقف المملكة من الفن أثارت
ً

والقرارات طرحت تسأولين ،األول“ :هل تخلع المملكة عباءة الوهابية؟ والثاني :كيف سيكون رد “األصوليين” على
الخطوات المتخذة؟.
خصوصا في تصريحات محمد بن سلمان والقرارات الغريبة التي
اإلجابة على التساؤل األول تبدو “نعم” األقرب لها،
ً
وخصوصا مع إقالة العديد من المسؤولين،
متحكما أكثر في سياق األمور داخل القصر الحاكم،
يتخذها لكنه يبدو
ً
ً

وتوقيف العديد من األمراء القريبين من السلطة ،عالوةً على قرارات دعم المرأة والفن.

وبالرغم من كون “نعم” هي األقرب ،إال أن موقف “األصوليين” في المملكة والذين يتمتعون بسلطة كبيرة في
رأسا برأس والوقوف أمامها،
ظل ما كانوا يتحلون به خالل العقود الماضية ،وصلت إلى حد مقارعة السلطة الحاكمة ً
األمر الذي يثير التخوف من تحول الموقف في السعودية..
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وبالرغم من كون “نعم” هي األقرب ،إال أن موقف “األصوليين” في المملكة والذين يتمتعون بسلطة كبيرة في
رأسا برأس والوقوف أمامها،
ظل ما كانوا يتحلون به خالل العقود الماضية ،وصلت إلى حد مقارعة السلطة الحاكمة ً
األمر الذي يثير التخوف من تحول الموقف في السعودية.

ولكن التاريخ السعودي الحديث شهد العديد من الدعوات من قبل األصوليين والتي كادت أن تؤدي إلى اضطرابات
سياسية ودينية في العديد من المواقف لعل أشهرها حادثة اقتحام الحرم عام  ،1979والتي استمر المسلحون
في السيطرة عليه حوالي  4أسابيع ،حتى تم فك الحصار بعدها.
واقعة اقتحام الحرم سبقها واقعة أخرى والتي بدأت في عام  1965باندالع تظاهرات بقيادة خالد بن مساعد آل
سعود وحدوث اضطرابات على ضوء بعض اإلصالحات التي قام بها العاهل السعودي -آنذاك -الملك فيصل بن عبد
العزيز ،والتي انتهت بمقتل خالد في سبتمبر من عام  ،1965وتبعتها محاولة فيصل شقيق خالد للثأر ألخيه باغتيال
الملك فيصل.
وتبرز الواقعة الثالثة والتي بدأت عام  1916فمع ظهور الشيخ عبد الكريم المغربي والذي استوطن واحة األرطاوية
ودرب الشباب بشكل متطور على الحياة العسكرية ،وأعلن عن
الواقعة بين نجد واإلحساء ،وجمع العشائر من حوله ّ
تنظيم حركة باسم “اإلخوان” والتي انضم إليها السلطان عبد العزيز الواحة والقبائل الواقعة تحت حكمه.

وشكّ ٓل جيشا موحدا باسم “اإلخوان” من أجل محاربة عمالء بريطانيا في الجزيرة العربية ،أي خصوم آل سعود ،ولكن
أعماال عسكرية ضد
بعد فترة اعترض التنظيم على سياسات عبد العزيز عقب ضمه للحجاز ،لتبدأ الحركة عام 1927
ً

الملك والكويت والعراق بسبب االنتداب البريطاني ،لكن حاكم السعودية تمكن من السيطرة على المعارضين في

عام  1930بعد االستعانة بالقوات البريطانية ،التي قصفت معسكرات الحركة في “نجد والكويت والعراق”.
خصوصا في ظل التقارب الكبير بينه وبين الواليات المتحدة
وتبدو كل المؤشرات تصب في مصلحة ولي العهد،
ً

كبيرا في ظل
توافقا
ً
األمريكية والكيان الصهيوني ،إضافةً إلى الدولة المصرية والتي تشهد العالقات بين البلدين
ً

دائما أن أمن
ما يتمتع به الجيش المصري من قدرات قتالية كبيرة وتأكيد الرئيس المصري ،عبد الفتاح السيسي،
ً
الخليج جزء من أمن مصر القومي.
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كتب :ألكسندر إبراهيم

السنة والشيعة ..لماذا يستمر الصراع بين أبناء الدين الواحد؟
صراع كبير يحيط بمنطقة الشرق األوسط ،يبدو ظاهره بين إيران ودول الخليج فقط ،لكنه في الحقيقة صراع
عاما بين المعسكرين “السني والشيعي” ،شهد العديد من الحروب والثورات التي
طائفي عمره أكثر من ً 1350

أدت إلى مقتل اآلالف وربما الماليين من أبناء المذهب الواحد ،لكن الحقيقة الموجودة اآلن أن الصراع الحالي ليس
بسبب الخالف العقائدي فقط لكن بعض المحلليين والمتابعين للموقف ،أرجعوه إلى أمور أخرى تتعلق ببعض
الدول المستفيدة.
وخالل هذا التقرير ،ستحاول “مواطن” إلقاء الضوء على أجزاء من التاريخ اإلسالمي لمعرفة السر في الصراع
فضال عن أسباب تأجج
وأيضا للبحث في إن كان الخالف بين الطائفة السنية والشيعية أكثر من االتفاق،
ً
الدائر،
ً
الخالف ووصوله إلى مرحلة خطرة في التاريخ الحديث

“بداية الخالف”

اختلفت الروايات التاريخية عن بداية الخالفات بين الطائفتين وظهور الشيعة ،فبعض الروايات ذكرت أنها ترجع إلى
وتحديدا مع اختيار خليفة المسلمين والبعض أرجعه إلى حادثة كربالء بعد
وفاة نبي اإلسالم ،محمد بن عبد الله،
ً

مقتل الحسين بن علي بن أبي طالب على أيدي األمويين ،مشيرين إلى أن تلك الفترة كانت إعالنً ا عن ظهور
مذهب “التشيع”.

42

أيضا حول
وكما اختلفت الروايات حول نشأة الشيعة وبداية الخالف المستمر حتى اآلن ،بين الطائفتين اختلفت ً
ماهيته (سياسي أم ديني؟) ،وتذكر الرواية األولى أن الخالف كان على الحكم وأن الشيعة يستندون ألحاديث عن
رسول اإلسالم بأن عليا ابن عمه وزوج ابنته خليفته ،على عكس ما يؤمن به أبناء الطائفة السنية بأن النبي محمد
بن عبدالله لم يختر خليفة له ،وأن صحابة الرسول كانوا على حق بعقد اجتماع واختيار أبي بكر الصديق ،خليفةً
للمسلمين.
وذكرت رواية أخرى ،أن الخالف بدأ مع أول فتنة في التاريخ اإلسالمي ،والتي كانت بموت خليفة المسلمين عثمان
بن عفان ،والتي تسببت في نزاع بين علي بن أبي طالب والذي تم مبايعته كخليفة رابع للمسلمين ،ومعاوية بن
أبي سفيان والي الشام حينها ،حيث كان يميل األخير إلى القصاص من قتلة عثمان ،في حين أن األول كان يرى أنه
الحقا.
ً
ال بد من وأد الفتنة والنظر في القصاص
ورغم اختالف الروايات حول نشأة الخالف وظهور مذهب “التشيع” فإن الروايات التاريخية تدل على أن الخالف كان
قائما عن األجدر بالحكم ،واألحق به من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سياسيا
ً
ً

“الفروقات العقائدية”

العديد من المسلمين يعتقدون أن هناك “فروقات عقائدية” جمة بين الطائفتين األكبر بالنسبة للمسلمين ،لكن
في الواقع فإن األمور المتفق عليها بين الشيعة والسنة أكثر بكثير من الخالفات العقائدية والتي تتبلور في عدة
نقاط قليلة.
يعد أبرز الخالفات بين الطائفتين ترتكز حول “العصمة” ،حيث يعتقد الشيعة ،أن الله منح العصمة من الخطأ لألنبياء
أيضا نقطة
ودليال ،ويرى أهل السنة أن العصمة لألنبياء فقط ،وتوجد ً
مرجعا
ثم لألئمة االثني عشر حتى يكونوا
ً
ً

خالفية أخرى حول صحابة النبي محمد فتؤمن الطائفتان أن صحابة رسول الله بشر يخطئون ويصيبون ،لكن أهل
السنة يرون الصحابة كلهم عدوال والترضي عنهم واجب ،ويعتقدون أن أفضل الناس بعد األنبياء هم أبو بكر
الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب ،ثم باقي الصحابة حسب األفضلية.
ويرى الشيعة أن صحابة الرسول منهم العادل والفاضل والمنافق والفاسق ،وأن أمهات المؤمنين منزهات عن
الفواحش ،لكنهم يتهمون عائشة بنت أبي بكر ،بأنها خالفت شرع الله وخرجت على إمام زمانها ولم تحقن دماء
المسلمين وكانت تؤذي الرسول ،في الوقت الذي يقول أهل السنة ،إن كل أمهات المؤمنين في مرتبة واحدة،
وأن عائشة أفضلهن وأحب الناس إلى رسول الله ،وزوجته في الجنة.
ويتفق السنة والشيعة أن مصدر التشريع بالنسبة لإلسالم هو “القرآن والسنة” وتختلف السنة بين الطائفتين،
فيرى أهل السنة أنها (ما ورد عن آل البيت والصحابة) ويرى الشيعة أنها (قول المعصوم) ،ويضيف عليهما أهل
السنة “إجماع المجتهدين والقياس ومن المصادر الفرعية للمذاهب األربعة (الحنفية والحنابلة والمالكية والشافعية)،
وتضم مصادر التشريع لدى الشيعة (اإلجماع والدليل العقلي).
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كما يؤمن الشيعة بجواز االستغاثة والتوسل باألنبياء واألولياء باالتفاق مع “الطائفة الصوفية” في الوقت التي
فضال عن بعض الفروقات األخرى كـ”الخمس” ،فالسنة يرون أنها
يحرم فيه بعض علماء السنة التوسل واالستغاثة،
ً

واجبة على الكفار فقط ،والشيعة يرون أنها واجبة على الكفار وعلى كل مال يغنمه المسلم زائد عن مؤونته
السنوية تذهب نصفها إلى اإلمام القائم مقام الرسول.
وتضم الخالفات بعض األمور كـ”زواج المتعة والسجود على التربة الحسينية واألذان والبداء والميراث والخمس”.

“أبرز الحروب”

خصوصا في العصر “األموي والعباسي
وحدثت العديد من الحروب والصدامات بين الطائفتين على مدار التاريخ،
ً

والعثماني” ،وخاللهما حدثت العديد من الصراعات أبرزها ثورة النفس الزكية ،والمقصود بالنفس الزكية محمد بن
عبد الله بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب والذي كان يرى أنه األحق بالخالفة ،وقاد مع
أخيه إبراهيم ثورة العلويين ضد الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور ،وأخذا يعدان العدة ويجمعان الرجال من أجل
االنقضاض على المنصور ،الذي اضطهد آل بيت محمد بن عبد الله ،حتى اضطر إلى الظهور وإعالن الحرب ،التي
انتهت بمقتله.
أيضا في عهد الدولة العباسية في  8ذو الحجة
وكانت موقعة “فخ” من أشد المعارك بين الدولتين والتي كانت ً
169هـ بالقرب من مكة بمكان يسمى فخ ،ووقعت المعركة بين الجيش العباسي في مواجهة ثوار من العلويين
بزعامة الحسين بن علي (العابد) بن الحسن المثلث بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب
والذي قتل يوم التروية ،وكان معه من بني عمومته إدريس وسليمان ويحيى أبناء عبد الله الكامل ،ساندوا وشاركوا
في الثورة والحرب ونجوا من المعركة إال سليمان بن عبد الله الكامل فقد قتل ،وشارك معهم إبراهيم بن إسماعيل
طباطبا واستشهد.
وكان مع خسارة الشيعة في موقعة فخ ،بداية جديدة لهم ،فمع نجاة إدريس بن إدريس بن عبد الله مع أبيه وهاجرا
إلى مصر ثم المغرب ،وأعلن ثورته ضد الخليفة العباسي هارون الرشيد ،الذي قتله بالسم ،فانتظر البربر والدة ابنه
ليبايعوه.
وتعد دولة األدارسة األرهاصة األولى لقيام الدولة الفاطمية (الشيعية) ،والتي قامت في بداية العصر العباسي
الثاني في تونس على يد عبيد الله المهدي وتمكنت من التمدد حتى ضمت إليها مصر وأجزاء من الشام والعراق
جديدا ،فبعد محاوالت التمكين التي كانت تسعى لها في مصر ،أخذت الدولة
ليتخذ الصراع السني الشيعي منحى
ً
الفاطمية وحكامها في قتل كل من يعلن انتماءه السني ،حتى تمكن صالح الدين األيوبي من إنهاء ما تبقى من
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ولكن الصدام الذي تسبب في شق وحدة المسلمين “السنة والشيعة” ،كما يرى حسن العلوي وعلي شريعتي
هو صراع الدولة العثمانية مع نظيرتها الصفوية ،فالدولة الصفوية استغلت اضطهاد العثمانيين للشيعة واستمالت
بعض رجال الدين البارزين في تلك الفترة أمثال علي الكركي الذي أصبح الحاكم الفعلي في زمن الشاه طهماسب،
فعمل على تأليف كتابه الشهير (نفحات الالهوت في شتم الجبت والطاغوت) الذي اعتبره الكاتبان حسن العلوي
وعلي شريعتي بداية الخالف العقائدي.
وكان التغير الجذري بالنسبة للشيعة في منطقة الشرق األوسط ،مع قيام الدولة الصفوية عام 1501م في إيران
طبقا لبعض المؤرخين تابعة للمذهب السني
ً
ومناطق من العراق وآسيا الوسطى ،وقبل هذه المرحلة كانت إيران
الشافعي عدا أقلية بسيطة من الشيعة.
رسميا في إيران وسكانها لتتحول
مذهبا
لكن مع قيام الدولة الصفوية تم اتخاذ المذهب الشيعي االثني عشري
ً
ً

إيران من السنة إلى الشيعة ،ويرجع البعض سهولة هذا التحول إلى سلمان الفارسي الصحابي الذي ارتبط به
اإليرانيون بشدة كونه منهم وكون النبي محمد قد قال في حديث له “سلمان منا آل البيت” كداللة على رفعة
شأنه عند النبي.

“تطور الصراع”

استمر الصراع بين السنة والشيعة على مدار الحكم اإلسالمي ،بداية من الدولة األموية والتي شهدت مقتل إمام
مرورا بالدولة العباسية والفاطمية والعثمانية” ،بدعوى أن كل حاكم في
الشيعة الحسين بن على بن أبي طالب،
ً

فترته كان يسعى إلى تأمين حكمه من سطوة الطائفة األخرى.

وأخذ الصراع مراحل جديدة في العصر الحديث ،فمع نجاح الثورة الدينية في إيران عام  1979ضد حكم الشاه تسببت
فضال عن تصدير طهران
في تأجيج الخالفات بين الجانبين بعد إحساس الشيعة في الدول العربية بوجود حام لهم،
ً

إلى الدول العربية المجاورة ما تسبب في قيام الحرب اإليرانية العراقية في ذلك الوقت ،نتيجة الطموحات اإليرانية
في العراق التي تحوي الكثير من الشيعة في مناطقها الجنوبية.
عاما الماضية ،استمرت المناوشات بين الدول العربية وإيران ،فالدول العربية الكبرى
وعلى مدار الـثمانية والثالثين ً
كبيرا يحدق بها من وجود إيران في ظل وجود أعداد كبيرة من
خطرا
كـ”السعودية واليمن والبحرين والعراق” ،ترى
ً
ً

فضال عن سعي طهران إلى تقليص الهيمنة األمريكية في منطقة الشرق األوسط ،عبر زيادة نفوذها
الشيعة بها،
ً

وبسط سيطرتها على المنطقة.

تحديدا ورفضها لكل ما هو دونها من الطوائف
ومع ظهور عدة جماعات سنية متشددة في منطقة الشرق األوسط
ً

اإلسالمية األخرى ،أخذ الخالف يتحول إلى مكان آخر فخالل األعوام القليلة الماضية ،بدأ أنصار الجماعات المتشددة
فضال عن مواجهتهم
في التصدي إلى الشيعة ومنعهم من إقامة شعائرهم في البلدان التي يقيمون بها،
ً

وتهديدهم المستمر إليران.
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“المستفيد من الخالف”

ماساويا ،فالجميع محاط بالعديد من المخاطر والتهديدات
واقعا
ال شك أن الدول العربية واإلسالمية جمعاء تعيش
ً
ً

دوما إلى
والتدخالت األجنية من الدول الكبرى ،إضافة إلى العدو المقيم في المنطقة (إسرائيل) ،والذي يسعى
ً
التأكيد على أن إيران خطر يحدق بالمنطقة بأسرها ،وأنها أشد وطأةً من احتالله ألراضيها ،وما يدعمه من ذلك هو
دوما من قبل الحكومات العربية التي ما زالت تقع تحت حراسة غير معلنة من “الواليات المتحدة األمريكية”.
التأكيد
ً
التاريخ القديم بين “السنة والشيعة” أشار إلى وجود مرحلة قضى فيها على الخالف ،كان ذلك في فترة الحمالت
الصليبية ،والتي ساعدت في توحيد الطائفتين والتصدي للهجمة األوروبية الشرسة على بالد الشام ،والقضاء عليها.
مطروحا بين “السنة والشيعة” هل ينتهي الصراع بينهما لمواجهة االحتالل ومحاوالت تحويله إلى
ليبقى التساؤل
ً

صراع طائفي في كل البلدان ،كما يحدث اآلن في العراق وسوريا واليمن ولبنان؟!.
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كتب :علي السكي

األقليات في الوطن العربي :األكراد ..نهاية حلم االستقالل بعد سنوات البحث عن الذات
تنوع المجتمعات ثقافيا وعرقيا أحد أسباب تقدمها وازدهارها بين سائر األمم ،إذ تمكنوا من استغالل هذا التنوع
بصورة إيجابية ،ولم يشعر أي مواطن في أنحاء القطر بالتمييز وهضم الحقوق مهما كانت لغته أو ثقافته طالما
ينطوي تحت لواء الدولة .إال أن هذا النسيج المتماسك سرعان ما يتفتت ويصبح أحد أسباب الصراع في الدولة
الواحدة والمنطقة الواحدة إذا اختفت مظاهر العدالة.
صراع األقليات في الوطن العربي حقيقة ال يمكن إنكارها ،وال يكفي اللجوء إلى نظرية التآمر االستعماري فقط
في بروز هذه القضية ،ألنه حتى في حالة وجود مؤامرة فقد رحل المستعمر منذ عقود ،وعلينا كوطن عربي أن
نواجه واقعنا بكل صعوباته للوصول إلى الحلول المناسبة ،مع الوضع في االعتبار أن قضايا األقليات أصبحت جزءا
أساسيا في مبادئ حقوق اإلنسان.
وقد نص ميثاق الجمعية العامة لألمم المتحدة على إعالن خاص بشأن األقليات إذ تقول المادة األولى فيه “على
الدول أن تقوم كل في إقليمها بحماية وجود األقليات وهويتها القومية أو اإلثنية وهويتها الثقافية والدينية
واللغوية وبتهيئة الظروف الكفيلة بتعزيز هذه الهوية”.
وتخضع أكثر الجماعات ذات األقلية إلى حكم مركزي تحتكر السلطة السياسية فيه نخبة غالبا ما تكون متجانسة ،ومن
الحلول المطروحة إعطاء األقلية حكما ذاتيا يقصد به وجود سلطة محلية في إطار الدولة المركزية ،كما تعد الفيدرالية
أحد الحلول المقبولة حيث تتوزع بعض السلطات بين المركز واألقاليم مع بقاء السيادة العليا ممثلة في الدفاع
والسياسة الخارجية بيد الحكومة المركزية.
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فشل الحكومات العربية ،السبب؟

يتحدث البعض عن سكان الوطن العربي بأن مجتمعهم عربي اللغة ودينهم اإلسالم ومذهبهم سني وهؤالء
يقدرون بأكثر من  % 80من السكان ،وعند تفصيل الخريطة اإلثنية نجد تعددا يظهر وجود مسلمين عربا وهم
األغلبية الساحقة وعرب غير مسلمين كالمسيحيين ،ومسلمون غير عرب كاألكراد في العراق والشركس في
األردن والبربر في المغرب والجزائر وبعض الزنوج في السودان وموريتانيا ،وهناك من ليسوا مسلمين وال عربا
مثل األرمن في سوريا ولبنان.
أما على صعيد المستوى المذهبي فهناك مسلمون سنة وشيعة وعلويون ودروز باإلضافة إلى طرق صوفية
وحركات سياسية دينية كثيرة مثل اإلسماعيلية.
وفي إحدى الدراسات التي تناولت الدول العربية األكثر تجانسا ،نجد أن الفئة األولى تقل نسبة األقليات اإلثنية
فيها عن  ،% 15وتضم مصر وقطر والسعودية وتونس وليبيا واألردن ،والفئة الثانية األقطار متوسطة التجانس
وعمان والجزائر واإلمارات ،والفئة الثالثة
وتحتوي على أقليات إثنية تتراوح نسبتها ما بين  15و ،% 25وهي الكويت ُ

األقطار االكثر تنوعا ويصل حجم األقليات فيها إلى أكثر من  % 25وهي لبنان والعراق وسوريا والبحرين وموريتانيا
واليمن والمغرب والسودان.
ويرى الكثيرون أن فشل الحكومات العربية في حل مشكلة األقليات كان السبب في انتهاكات حقوق اإلنسان التي
سادت الوطن العربي ،ألن الدول العربية غالبا ما تلجأ إلى استخدام القوة إلخضاع أو محاولة تذويب هذه األقليات.

تحطم على جدار المعاهدات

يعد األكراد من أكبر األقليات العرقية في منطقة الشرق األوسط ،إذ يتراوح عددهم ما بين  25و 35مليونا،

ويسكنون المناطق الجبلية على الشريط الحدودي لدول مثل تركيا ،والعراق ،وسوريا ،وإيران ،وأرمينيا ،ويعانون من
عدم وجود دولة مستقلة تجمعهم معترف بها دوليا.
بدأت فكرة الدولة الكردية المستقلة تتبلور في مطلع القرن العشرين تحت مسمى “كردستان” بمقترح من
الحلفاء الغربيين في معاهدة سيفر عام  ،1920وذلك بعد هزيمة الدولة العثمانية إبان الحرب العالمية األولى.
لكن ما لبثت أن تحطمت هذه اآلمال بعد ثالث سنوات فقط ،عقب توقيع معاهدة لوزان التي رسمت حدود الدولة
التركية الحالية ،بصورة تمنع قيام دولة كردية ،ومنذ ذلك الوقت يعيش األكراد كأقليات ،ودمرت أي محاولة
لالستقالل.
وقاتل األكراد على مدار العقود األخيرة في سبيل الحصول على هذا الكيان المستقل ،لكنهم اصطدموا بعراقيل
في تلك الدول حالت دون تحقيق حلمهم ذلك ،لذلك فقد حرصوا على المشاركة في التطورات اإلقليمية ،فنجدهم
على سبيل المثال أحد األطراف المشاركة في محاربة تنظيم الدولة اإلسالمية “داعش” ،وكذلك لعبوا أدوارا
مؤثرة في الصراعات في العراق وسوريا.
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ويتوزع األكراد في شمال شرقي سوريا وشمال العراق ،ويتواجدون كذلك في جنوب تركيا وشمال غرب إيران
وباإلضافة إلى هذه الدول األربع فإن أعدادا كبيرة من األكراد تعيش في كل من أذربيجان وأرمينيا ولبنان إضافة إلى
أوروبا.
ويتواجد حوالي  15مليون نسمة من الشعب الكردي في تركيا بنسبة تصل إلى  20من إجمالي سكانها ،أما إيران
فيتواجد بها  6مالين كردي بنسبة تصل إلى  ،% 10وفي الوطن العربي يعتبر العراق أكبر بلد حاضن لألكراد بحوالي
 5مليون نسمة بنسبة تصل ما بين  15إلى  % 20من سكان بالد الرافدين ،وأخيرا سوريا يقطن بها أكثر من
مليوني بنسبة  % 15من السكان.
ويمكن تقسيم األكراد إلى أربع مجموعات ،تتحدث كل مجموعة لغة مختلفة عن األخرى ،فهناك الكرمانج ،والكلهود،
واللور ،والكوران.

معاناة واضطهاد

مع المحاوالت المستمرة لألكراد في البحث عن كيان مستقل منفصل ،وجدت حكومات الدول التي يتواجد فيها
األكراد ،تهديدا صريحا لوحدة أراضيهم وخطرا يهدد األمن القومي لهذه الدول ،ومصدرا لبث نزعة االنفصال لدى
فصائل أخرى لم تكن تفكر من قبل في الخروج من سيطرة الحكومات المركزية.
معاناة األكراد تجسدت في أشكال عدة منها التهميش واالضطهاد تارة مثل حالهم في سوريا حيث عمد النظام
البعثي إلى إقصائهم ،لكنهم استغلوا حالة الفوضى التي عمت سوريا بين النظام والمعارضة في عام ،2011
وأقاموا إدارة كردية تتمتع بحكم ذاتي في بعض المناطق الشمالية .وكانت النزاعات المسلحة شكل آخر من
االضطهاد مثلما حدث في تركيا عندما اندلعت اشتباكات بين القوات التركية وحزب العمال الكردستاني في ،2015
وكذلك في إيران التي يدور فيها بين الحين واآلخر مواجهات بين قوات األمن ومتمردي حزب الحياة الحرة الكردستاني
“بيجاك”.
أما في العراق فبعد عقود من اضطهاد نظام صدام حسين لألكراد ،استطاع األكراد الحصول على حكم ذاتي أقر
رسميا في  ،2005بموجب الدستور العراقي الذي أسس لجمهورية اتحادية.

استفتاء االنفصال ..والرفض الدولي

في الخامس والعشرين من شهر سبتمبر الماضي ،توجه مواطنو إقليم كردستان العراق إلى صناديق االقتراع
لإلدالء بأصواتهم في حق تقرير المصير بشأن استقالل اإلقليم عن العراق ،وكانت نتيجة هذا االستفتاء أغلبية
ساحقة بالموافقة على االنفصال بنتيجة أكثر من  % 92من المشاركين فيه ،ولجأت حكومة إقليم كردستان إلى
االستفتاء بعدما شعرت أن الحكومة العراقية لم تحترم الحكم الذاتي الذي أقيم بعد اإلطاحة بنظام صدام حسين
إبان الغزو األمريكي للعراق.
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عد رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي أن هذا االستفتاء
ورفضت الحكومة العراقية االعتراف بهذا االستفتاء حيث ّ

غير دستوري وهدد بالتصعيد ،إذا لم يتراجع قادة اإلقليم عن موقفهم ،وتعتقد بغداد أن االنفصال يخلق انقساما
في العراق في الوقت الذي تسعى فيه لحل النزاعات والقضاء على داعش وإعادة إعمار البالد.
وعلى الصعيد الدولي كان إلجراء هذا االستفتاء مردود إقليمي واسع ،حيث عبرت دول مثل تركيا وإيران وسوريا
والصين وروسيا عن رفضها الستفتاء انفصال كردستان عن العراق ،وهددت دول مثل تركيا باتخاذ خطوات تصعيدية
اقتصادية وعسكرية ،إذا لم يتراجع قادة اإلقليم عن االستفتاء ،إذ تخشى تركيا من عواقب االنفصال بتمرد سكانها
األكراد ،والسعي إلى محاولة االنفصال.
وجاءت نهاية االستفتاء لعوامل أخرى كانقسام القوى السياسية الكردية في الداخل ،وتخلي الواليات المتحدة عن
وعودها بالوقوف إلى جانب االنفصال ،حيث دعت إلى توحيد الصفوف من أجل محاربة تنظيم داعش اإلرهابي.
ووسط كل هذه الضغوط استجاب رئيس األقليم المنتهية واليته مسعود بارازاني لهذه الدعوات ،وتنحى عن
رئاسة أقليم كردستان لتؤجل محاوالت حكم ذاتي لدولة األكراد لحين آشعار آخر.

األكراد في سطور

يدين غالبية الشعب الكردي بالديانة اإلسالمية ،وتشير اإلحصائيات إلى أن  % 85من األكراد يتبعون الديانة
اإلسالمية ،وينقسمون إلى  % 65من السنة ،وتعتبر المجموعة السنية األكبر في إيران ،و % 10من المسلمين

الشيعة ،وكذلك هناك ديانات مختلفة لبعض األكراد مثل اليزيديين ،األرمن ،اآلشوريين ،النساطرة واليهود.
وتشير بعض التقارير إلى أن مصطلح األكراد بدأ تداوله في عهد اإلمبراطورية الساسانية وكان حينها باللغة الفارسية
الوسطى ،ويشير هذا المعنى إلى قبائل إيرانية بدوية.
يعيش يهود كردستان بصورة أساسية في دولة االحتالل اإلسرائيلي ،ويقدر عددهم بنحو  130ألف شخص،
ويتحدثون باللغة اآلرامية.
“البيشمركة” ..مصطلح يطلق على الميليشيات الكردية المقاتلة من أجل استقالل كردستان ،ومعناها باللغة
الكردية “الذاهبون إلى الموت” ،وتكونت عقب سقوط اإلمبراطوية العثمانية في نهاية الحرب العالمية األولى،
وشاركت تلك الميليشيات بصورة أساسية مع القوات العراقية في هزيمة تنظيم داعش بالعراق.
“ ”pkkأو حزب العمال الكردستاني ،وهو تنظيم كردي مسلح تأسس في أواخر سبعينات القرن الماضي على يد
عبدالله أوجالن ،وهي جماعة مسلمة بطابع إيديلوجي قومي كردي ماركسي.
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العمالة الوافدة في ُعمان ..حقوق ضائعة بين متاهة القوانين وانتهاكات الكفيل
يلجأ مواطنو الشعوب في الدول التي تعاني أوضاعا اقتصادية غير مستقرة إلى السفر لبلدان تتمتع بمستوى
اقتصادي أفضل ،إما لتحسين مستوى معيشتهم وإما للهروب من مستنقع الحرمان ،وقد يضطر كثير منهم إلى
القبول بممارسات وانتهاكات تتنافى مع مبادئ اإلنسانية ،وضد مواثيق األمم المتحدة المتعلقة بحقوق اإلنسان،
في العيش بحياة كريمة.
سلطنة ُعمان إحدى تلك الدول المستهدفة من قبل العمالة الوافدة من مختلف الجنسيات لما يتمتع به البلد

الخليجي من استقرار أمني وسياسي واقتصادي لحد كبير ،يساعد الباحثين عن لقمة العيش في تلبية متطلباتهم
حال من تلك التي هربوا منها في موطنهم األصلي.
في حياة ميسورة أفضل ً
وتعتبر ُعمان من الدول القليلة التي يقترب عدد العمالة الوافدة فيها من نصف عدد سكانها ،حيث يبلغ عدد العمالة
وفقا
ً
الوافدة فيها  2.1مليون وافد بنسبة  % 45من إجمالي عدد السكان البالغ عددهم  4.6ماليين نسمة ،وذلك

لما ذكرته النشرة اإلحصائية للمركز الوطني لإلحصاء الصادرة في نهاية نوفمبر .2017
وتتميز ُعمان بأنها من أكثر الدول التي يتميز شعبها بحسن استقبال وضيافة الغرباء ،ففي استطالع أجرته شبكة

ترحيبا بالمغتربين ،جاءت ُعمان في المرتبة الرابعة ،حيث يتميز أهلها
“إنترنيشنز” العالمية ،حول أكثر خمسة دول
ً

بالود والترحاب ،وال يترددون في مساعدة جيرانهم أو من يحتاج للمساعدة ،وقد يكون ذلك أحد أسباب زيادة العمالة

الوافدة في هذا البلد باإلضافة إلى األسباب االقتصادية سالفة الذكر.
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قوانين ضعيفة تشرعن االنتهاكات

ولكن بالرغم من ذلك إال أن سلطنة ُعمان لم تدرج حتى اآلن الحقوق العمالية في قوانينها ،لذلك فتسمح هذه

القوانين بحدوث انتهاكات ضد العمالة الوافدة ،حيث ال تنص على أي عقوبات ضد أصحاب العمل المخالفين بأحكامه،
هذا باإلضافة إلى أن السلطنة لم توقع على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،وكذلك العهد
وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق األمم المتحدة التي
ً
الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،
وأيضا قانونها الضعيف الخاص بعمال وعامالت المنازل
ً
تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة اإلنسان األصيلة فيه،
أي عقوبات ضد أصحاب العمل المخالفين ألحكامه.
لعام  ، 2004والذي ال ينص على ّ

أشكال عدة ،منها على
ً
ولعل ذلك فتح الباب أمام ممارسة بعض االنتهاكات المتعلقة بالعمالة الوافدة لتشمل

سبيل المثال العمل القسري ،واالنتهاكات الجسدية والنفسية والجنسية ،واالنتهاكات المتعلقة باألجور والعمل
وأيضا الحرمان من
ً
المفرط وغياب الراحة ،وكذلك هناك حاالت مصادرة لجوازات السفر والحبس وتقييد االتصاالت،
الغذاء والظروف المعيشية غير المالئمة.
العماني أعطى العمالة
العماني ،طالب المقبالي ،إن “قانون العمل ُ
من جانبه قال الكاتب الصحفي ورجل األعمال ُ

مضيفا أنه “حتى المسيئين من العمالة الوافدة يعاملون باحترام
ً
الوافدة حقها الكامل وكفل لها الحماية التامة،
حتى يغادروا البالد وهم معززين مكرمين”.
وأشار إلى أنه “لديه شركات تجارية وعمال كثيرين يعملون لديه منذ عام  ،1983وهم يعيشون حياة كريمة ولم
يشتك أحد من سوء المعاملة ،ولم ترد إليه أي انتهاكات لحقوق العامل” .وأوضح أن “العامل الهارب من كفيله
مكرما”.
تصرف له تذكرة سفر كي يعود إلى بالده معززً ا
ً

وكان لعضو مجلس إدارة االتحاد العام لعمال سلطنة ُعمان محمد خالدي ،رأي آخر ،إذ أكد أن “هناك العديد من

االنتهاكات بحق العمالة الوافدة من بينها حاالت تأخير الرواتب ،وهو ما يعد انتهاكً ا لقوانين العمل في السلطنة”.
وطالب خالدي “العمال الذي تأخرت رواتبهم بضرورة إبالغ السلطات بشأن أصحاب العمل المخالفين”.
العماني على أنه غير مسموح تأخير أجر العامل أكثر من سبعة أيام من وقت استحقاق الدفع ،وقد
وينص القانون ُ

ذكرت تقارير صحفية ،أن بعض العمال يعانون في قطاعات مختلفة من تأخير استالم روابتهم لمدد تتراوح بين 5
و 10أشهر ،في حين تبرر الشركات هذه اإلجراءات ألسباب اقتصادية.

نظام الكفالة ..الوافد رهينة للكفيل

وهو نظام يضطر المكفول فيه أن يقع رهينة للكفيل ،وقد ُوجد هذا النظام لتأمين استقدام العمالة الوافدة من
الخارج ،ويعتمد جميع العمال الوافدين على أصحاب العمل لدخول البالد والعيش والعمل بشكل قانوني ألنهم

الكفالء الذين ضمنوا لهم التأشيرة ،ويتعرض بعض العمال الوافدون ألعمال استغالل واعتداء ،بسبب نظام الكفالة
الذي يقيد العمال بأصحاب عملهم ،ويحظر عليهم تغيير نشاط عملهم دون موافقة صاحب العمل.
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وفي سياق متصل ،ينص نظام العمل في السلطنة على أن الدخول للبالد للعمل يتبع نظام الكفالة فالكفيل هو
المسؤول عن العامل ويقوم بالتأمين عليه ويطلب له اإلقامة ،وللكفيل الحق في االستغناء عن العامل في أي
وقت على أن ينذره قبلها بثالثة أشهر ،وال يستطيع العامل جلب أسرته بدون بموافقة الكفيل.
ويسيطر أصحاب العمل بشكل كبير على هؤالء العمال ،فال تستطيع العمالة الوافدة الحصول على عمل جديد دون
ُ

الحصول على إذن مسبق من صاحب العمل األصلي ،حتى بعد انتهاء العقد المبرم بينهما ،أو ترك العمل إذا كان
صاحب العمل مسيئً ا ،عالوة على ذلك يمكن ألصحاب العمل إلغاء تأشيرة العامل في أي وقت ،ويمكن أن ُيعاقب

العمال الذين يتركون وظائفهم دون موافقة صاحب العمل بغرامات مالية ويواجهون الترحيل وحظر العودة .وفي
هذا الصدد لم تسع الحكومة العمانية بصورة جدية إليجاد بديل عن نظام الكفالة المستبد بشكله الحالي.

“كنت أعمل كالروبورت” ..بين الواقع والزيف

وقد أصدرت منظمة “هيومان رايتس ووتش” المعنية بحقوق اإلنسان في منتصف شهر نوفمبر من عام ،2017

تقريرا بعنوان “كنت أعمل كالروبورت” ،رصد بعض االنتهاكات المتمثلة في االعتداء واالستغالل الذي تعرضن له
ً

عامالت منازل تنزانيات في سلطنة ُعمان ،يصف األوضاع المأساوية التي عاشها هؤالء النساء .وخلصت المنظمة

العماني يخلو من مواد تحمي عامالت المنازل المعرضات لالعتداء ،وإذا اضطررن للهروب ال
إلى أن قانون العمل ُ
يجدن من ينصفهن.

وأبرزت “هيومن رايتس ووتش” بعض مظاهر االنتهاكات التي تعرضن لها العامالت منها مصادرة جوازات سفرهن
بما يخالف القانون ،وحاالت لتأخير دفع الرواتب وفي أحيان أخرى عدم دفعها بالكامل ،وكذلك إجبارهن على العمل
لساعات طويلة دون الحصول على أوقات للراحة او أيام إجازة.
وكذلك من بين مظاهر االنتهاكات التي رصدتها المنظمة الدولية ،حرمان العامالت من الغذاء الكافي أو العيش
في ظروف مناسبة ،ولكن األخطر من ذلك هو ما كشفت عنه بعض العامالت من تعرضهن العتداءات جسدية
وجنسية ،وبحسب المنظمة ذكرت إحدى العامالت الوافدات أنهن اضطررن للهرب من أصحاب العمل ،وقد واجهن
تهم الهروب التي قد تودي بهن إلى السجن أو الترحيل ،أو بعض التهم الملفقة من أصحاب عملهن مقابل التنازل
عن الشكاوى.
العمانية لحقوق اإلنسان ما جاء في تقرير “هيومان رايتس ووتش” ،ورأت أن تقرير
من جانبها رفضت اللجنة ُ
المنظمة المعنية بحقوق اإلنسان غير متوازن ويفتقر للمنهجية ألنه لم يستمع لجميع أطراف القضية.

واعتمدت اللجنة في ذلك على أن فريق “هيومان رايتس ووتش” ،التقى  59عاملة فقط ،وهو عدد ال يقدم صورة
العمانية لحقوق اإلنسان المنظمة الدولية بالعودة إلى
فعلية عن أوضاع عامالت المنازل في البالد ،وطالبت اللجنة ُ
عمان ونقل “معلومات متوازنة” عن القضية
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العمانية ،إن عامالت المنازل في السلطنة يتمتعن بضمانات قانونية لحمايتهن من التعرض ألي
وقالت اللجنة ُ

انتهاك ،إال أنها اعترفت في الوقت ذاته بوقوع انتهاكات من جانب أصحاب األعمال ،وأشارت إلى أن بعض عامالت

المنازل يخللن أحيانا بعقود عملهن .وعلى لسان أمينها العام ،عبيد الشنقصي أوضحت اللجنة‘‘ :إن ما جاء في
أن “مكاتب جلب
المرسلة”،
مؤكدا ّ
ً
التقرير قد يكون نتيجة معلومات خاطئة تقدمها مكاتب التوظيف في الدول ُ
قانونيا عند ارتكابها للمخالفات‘‘.
مرخصة وتحاسب
األيدي العاملة في ُعمان
ً
ّ

العماني ،وإنما ينظمه بعقود شهرية بين الطرفين،
وأوضح أن العمالة المنزلية ال تندرج ضمن بنود قانون العمل ُ
ويجرمها القانون على قدم
بعمان
ويحاسب كل من ينتهك هذه الخطوط”،
ّ
جدا ُ
مشيرا إلى أن حاالت االغتصاب نادرة ً
ً
المساواة.

ّ
وأكّ د المتحدث أنه “في حالة عدم تسوية الخالفات بين الطرفين فإن السلطات توفر آليات للحماية مثل التبليغ عن
االنتهاكات ومن ثم رفعها للمحكمة ،وخصصت في سبيل ذلك دوائر عدة للرعاية العمالية في أنحاء البالد”.
وفي هذا الصدد يمكن القول إن حكومة عمان لم تستطع بفعل مجموعة من القوانين الضعيفة حماية عامالت
المنازل من االنتهاكات واالستغالل وسوء المعاملة ،أو حتى تعويضهن عن األضرار التي لحقت بهن ،بالرغم من أنها
ملزمة بذلك بموجب المواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان والمتعلقة بحقوق العمال.
من جانبها طالبت “منظمة العمل الدولية” دول الخليج ،بما فيها ُعمان ،وضع حد لنظام الكفالة وتمكين عامالت

المنازل من الحماية الكاملة المكفولة في قانون العمل.

لذلك يتوجب على السلطات في دولة ُعمان البدء في إصالح نظام الكفالة لتوفير الحماية الالزمة للعمالة الوافدة

بما يتيح لهم الحفاظ على حقوقهم المادية والمعنوية ،وبما يتماشى مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان،
وكذلك عليها إجراء تحقيقات عاجلة في كافة االنتهاكات التي مورست ضد العمالة الوافدة ومعاقبة المسؤولين
عنها ،وعليها االلتزام بالتصديق على المعاهدات الدولية المرتبطة بحقوق اإلنسان ،وتعديل قوانينها بما يتفق مع
هذه القوانين والمعاهدات الدولية.
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كتب :علي السكي

وثائق بن الدن ..أسرار الزعيم الروحي بين مستقبل القاعدة وخبايا التنظيم
رغم مرور أكثر من  6سنوات على مقتل زعيم تنظيم القاعدة البارز ،أسامة بن الدن ،إال أنه عاد للواجهة من جديد،
ليس بكلماته الرنانة التي كان يتوعد فيها الغرب بالويالت والدمار ،وإنما هذه المرة عبر مئات اآلالف من الوثائق
التي كشفت عنها وكالة االستخبارات المركزية األمريكية ( ،)CIAوالتي تحمل اسم “وثائق بن الدن” أو “أبوت آباد”.
وقد نشرت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية -المقربة من المخابرات األمريكية ومقرها واشنطن -ما يقرب من
نصف مليون وثيقة احتوت على أفالم مصورة ومراسالت ومذكرات لـ”بن الدن” ،عثرت عليها القوات األمريكية
خالل مداهمة المقر الذي كان يختبئ فيه زعيم القاعدة في أبوت آباد بباكستان قبل مقتله في عام ،2011
ونشرتها الواليات المتحدة على  4دفعات .
تعد وثائق “أبوت أباد” كنزً ا ثمينً ا إلمكانية فهم ظاهرة تنظيم القاعدة لما تحويه من قدر هائل ومهم من المعلومات
التي توضح الكثير من األمور التي تخص التنظيم ،وعالقاته مع الحركات الجهادية ،وفكره األيديولوجي ،وبناءه
الهيكلي التنظيمي ،وآليات عمله الدعائي اإلعالمي ،ونشاطه العسكري.
وحرصت اإلدارة االمريكية على حجب نشر بعض الوثائق بحجة أنها تضر األمن القومي ،أو أنها فارغة أو معطوبة أو
مكررة ،أو أنها تحتوي على مواد إباحية ،أو أنها محمية بموجب قوانين النشر ،لكن يبقى السؤال حول المعايير التي
تحكم نشر وثائق وحجب أخرى في إطار البحث عن أدق التحليالت لها؟.
كما يثير نشر الوثائق تساؤالت عدة ،منها الجدوى من نشرها في وقت يحاول فيه الرئيس األمريكي دونالد ترامب،
التوصل إلى اتفاق واضح مع إيران فيما يتعلق ببرنامجها النووي ،مع حرصه خالل الشهور الماضية على إظهارها
كـ”مهدد أساسي للواليات المتحدة” في إشارة إلى برنامجها النووي واحتمال تطويره أو استخدامه.
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محتويات الوثائق

تضمنت الوثائق المنشورة لـ”بن الدن” ،ملفات وثائقية وصوتية ومصورة ،تظهر بعض الجوانب من شخصية بن
حريصا على متابعة التطورات
الدن ورؤيته لبعض القضايا ،حيث أبدى على سبيل المثال إعجابه بالربيع العربي وكان
ً

الخاصة به وتوقع قبل مقتله أن يكتمل بنجاح الثورة في سوريا ،كما دعا أتباعه لعدم تعكير صفو هذه الثورات
بتدخالتهم المسلحة ،وذلك بهدف االستفادة من الربيع العربي لخدمة مصالح التنظيم.
وكان بن الدن يؤمن بمحاربة العدو البعيد ويعني واشنطن والغرب عبر ضرب أهدافهم ،وكان يعتقد بعدم قدرة
التنظيم على بناء إمارة اسالمية في المنطقة العربية في الوقت الحالي.
كما كشفت الوثائق عن خطط بن الدن لتجهيز نجله حمزة لتولي مسؤولية القيادة ليعبر عن رؤيته لمستقبل
مصورا يظهر حفل زفاف حمزة بن الدن ،وكتابات أخرى
شريطا
ً
أيضا
التنظيم ،وفي هذا السياق تضمنت الوثائق ً
ً

دونها على امتداد  228صفحة يكشف فيها عن رؤيته للتنظيم ومكانته في العالم ،ورغبته في إحياء نشاط له بداية
مرورا بحركة شباب المجاهدين في الصومال والقاعدة في جزيرة العرب
من القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي
ً

انتهاء بحركة طالبان باكستان.
باليمن
ً

ويقول بن الدن في كتاباته ،إنه بعد سقوط قندهار في أيدي القوات األمريكية اقترح على قادة التنظيم االتصال
بحزب الله اللبناني أو نظام صدام حسين في العراق حينها ،إال أن معظم القادة رفضوا االقتراحين وذهبوا في
النهاية إلى باكستان.
ووثقت هذه المستندات لعالقة بن الدن بوجوه ووسائل إعالم بارزة ،إذ دون بن الدن تاريخً ا من اللقاءات بإعالميين
غربيين منهم الكاتب األمريكي الشهير ،روبرت فيسك ،في السودان عام  ،1994وأجرى في السنة نفسها لقاء
مع سكوت ماكليون ،مراسل مجلة التايم األمريكية.
شرحا وتوقعات بشأن األوضاع في الشرق األوسط لما يمكن للتنظيم فعله ،وأشارت الوثائق إلى
وقدم بن الدن
ً
الخالفة االستراتيجية والعقائدية مع حلفاء القاعدة وتقاطع المصالح مع إيران.

القاعدة وإيران

من بين الوثائق التي عثر عليها ،واحدة تحتوي على  19صفحة ،كشفت طبيعة العالقة بين القاعدة وإيران ،حيث

وعسكريا والتدريب في معسكرات حزب الله في لبنان ،مقابل ضرب أهداف
ماديا
عرضت إيران على التنظيم دعمه
ً
ً

تنقل بعض أعضاء التنظيم في المنطقة عبر
أمريكية في الخليج ،كما ساعدت االستخبارات اإليرانية في عملية ّ
منحهم تأشيرات سفر تسهل وصولهم للبلدان التي تحوي “األهداف”.
وأيديولوجيا ،ولكن رغم
وعقائديا
فكريا
تقاطعا للمصالح بين القاعدة وإيران برغم اختالفهما
وبينت الوثائق أن هناك
ً
ً
ً
ً

فضال
واصفا إياها بأنها “شريان مهم” لتنظيم القاعدة،
ً
هذا االختالف إال أن بن الدن حذر رفاقه من “تهديد إيران”،
ً
عن إقامة حفل زفاف لحمزة نجل بن الدن من المرجح أن يكون قد تم في إيران ،وهو ما يؤشر نحو حقيقة العالقة

بينهما.
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كذلك سهلت االستخبارات اإليرانية سفر بعض عناصر القاعدة بتأشيرات الدخول ،بينما كانت تؤوي اآلخرين.
ورغم أن إدارة ترامب فشلت في إقناع شركائها األوروبيين بإعادة النظر في االتفاق النووي ،إال أن مضمون وثيقة
“القاعدة” المسربة ،قد يقدم طوق النجاة لها ،خاصة أن الرئيس األمريكي في ورطة داخلية بسبب التحقيقات في
عالقة حملته االنتخابية بروسيا ،ويحتاج إلى أي إنجاز للخروج من أزمته.

خالفات داخل الصفوف

من المتوقع أن يتسبب نشر الوثائق في حالة من االنقسام والخالفات بين أعضاء التنظيم ،ال سيما بعدما كشفت
أن أسامة بن الدن حدد مجموعة من القيادات لخالفة الزعيم الحالي ،أيمن الظواهري ،وذلك على عكس رغبة األخير
خلفا له.
في الدفع بحمزة بن الدن ليكون ً
وفقا للوثيقة المنشورة :أبو
ً
وجاءت األسماء التي وضعها بن الدن لخالفة الظواهري على النحو التالي بالترتيب
الخير المصري ،وعبد الله عبد الرحمن ،وأبو محمد المصري ،وسيف العدل.
من جانبه ،قلل نبيل نعيم -القيادي الجهادي السابق ،في تصريحات صحفية له -من أهمية هذه الوثائق كونها
نظرا للضربات
مشكوك في مصداقيتها ،واعتبر أن تنظيم القاعدة يعاني في الوقت الراهن من التمزق والضعف
ً
التي يتلقاها من جهات عدة ،وذلك سيؤثر عليه في الدفع بعناصر جديدة قادرة على المواجهة.

وهو ما أيده حسام الحداد ،الباحث في شؤون الجماعات اإلسالمية ،بقوله إن وثائق “أبوت آباد” ستخلق حالة من
الخالفات داخل تنظيم القاعدة بعد الكشف عن خلفاء “الظواهري”.

القاعدة تعود بعد هزائم داعش

مفتوحا
بعد الهزائم المتالحقة التي مني بها تنظيم داعش في سوريا والعراق ،سيجد تنظيم القاعدة الطريق
ً
مجددا والعودة لساحة حركة الجهاد العالمية واستعادة مكانته في ساحات القتال ،فالقاعدة لديها
أمامه للظهور
ً

طموحات كبيرة في سوريا وسيسعى التنظيم أن يكون هذا البلد معقال جديدا له.

مستغال في ذلك دعم القوى
وهناك فرصة قوية إلعادة إحياء التنظيم من جديد بعد انهياره في سوريا والعراق،
ً
العالمية الرافضة للهيمنة األمريكية على العالم.

ويستغل تنظيم القاعدة عوامل عدة تمكنه من إعادة الهيمنة مرة أخرى ،فهو يمتلك نفوذً ا أوسع من داعش خارج
فضال عن بسطه السيطرة على مساحات شاسعة في أفغانستان وليبيا واليمن
العراق وسوريا والمغرب،
ً

والصومال وعدد من الدول األخرى في أفريقيا ومنطقة الشرق األوسط وآسيا.
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نبذة عن التنظيم

عمليا في أغسطس عام  ،1988وشن اعتداءات إرهابية أبرزها ضرب برجي التجارة العالمي
تأسس تنظيم القاعدة
ً

بنيويورك في الحادي عشر من سبتمبر ،ويعتمد على الهجمات االنتحارية والمتزامنة ،ويعتمد مركزية القرار ال
خلفا ألسامة بن الدن.
حاليا أيمن الظواهريً ،
مركزية التنفيذ ،ويقود التنظيم ً
وينتشر التنظيم في سوريا على شكل مجموعات متفرقة ،وفي قاعدة شبه الجزيرة العربية المنتشرة بقوة في
اليمن ،حيث ينشط التنظيم في أبين ومأرب وشبوة ويضم  40ألف مقاتل ،وهناك تنظيم المغرب اإلسالمي
الذي ينشط في الجزائر ،أما حركة الشباب الصومالية فتضم بين  5إلى  9آالف مقاتل ،في حين تضم شبه الجزيرة
الهندية أقل من  600ألف مقاتل ،والتي تعمل في أفغانستان وباكستان وبنجالديش والهند ،ولديها نشاط واسع
على الحدود األفغانية الباكستانية وهناك مجموعات تفرقة تنتشر في ليبيا ومالي وغيرها
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ترجمات

مصدر ُعماني:

سياسات التحالف

اإلماراتي السعودي
المتهورة سوف

تؤدي إلى تفكك
مجلس التعاون

ترجمة :معاوية الرواحي

على غير عادة التصريحات العمانية الدبلوماسية اإلنشائية العامة ،أوضح مسؤول عماني لم يتم الكشف عن اسمه
بصراحة غير معتادة في حوار مع “عين الشرق األوسط” نشر في تاريخ  19ديسمبر 2017م أن سلطنة عمان
ستسعى إليجاد تحالفات بديلة لعلها ستكون مع إيران حتى في حال استمرار انحدار الوضع الخليجي للمزيد من الفرقة
والخالف .وقد قدم بشكل مقتضب تحليال سريعا عن العالقة بين عمان وحلفائها ،وأبدى لومه الشديد لسياسة
بريطانيا قصيرة النظر مع الشرق األوسط ،وتحدث عن استعداد عمان المنطقي للذهاب في تحالفات جديدة تتجاوز
اختالفها الواضح مع الحلف السعودي اإلماراتي ،ومع حرب اليمن التي وقفت عمان بحياد تام مع كل األطراف رغم
العداء بينها .ترجمت مجلة مواطن الخبر والتصريحات التي أدلى بها هذا المسؤول للصحفي جو جيل الذي أقام في
عمان في فترة من الزمن وعمل فيها صحفيا.
أعرب مسؤول ُعماني طالب بالتحفظ على هويته أن سلطنة عمان تخشى من السياسات المتهورة التي تمارس ضد

قطر واليمن وباقي المنطقة ،وال سيما تلك المدفوعة من قبل ترامب مما قد يرغمها وعددا من الدول إليجاد
تحالفات بديلة.
وقال المسؤول في حديثه ل”عين الشرق األوسط” أن عمان وغيرها من دول الخليج قد تبحث عن تحالفات بديلة إذا
واصلت كل من السعودية واإلمارات بمعية الرئيس األمريكي السعي لتمرير المزيد من السياسات التي من شأنها
نزع استقرار المنطقة.
وأضاف :إن حكومة مسقط قد تكون مرغمة لعقد تحالفات دفاعية بديلة إذا واصل المحور السعودي ـ اإلماراتي خططه
للخروج من مجلس التعاون الخليجي .وعبر عن قلقه بسبب استمرار الحصار ضد قطر األمر الذي هوى بمجلس التعاون
الخليجي في قعر أزمة كبيرة.
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يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه كل من الرياض وأبو ظبي بداية الشهر الجاري عن خططهما لالنفصال عن التحالف
السياسي والعسكري مع مجلس التعاون وسحب موفديهما الرسميين خالل قمة مجلس التعاون في دولة
الكويت ،والتي شهدت أيضا قيام دولة البحرين بمساندة هذه الخطوة دعما للموقف السعودي ـ اإلماراتي.
“ماذا تعتقد أنه سيحدث إذا قامت السعودية واإلمارات بخطوات فردية في هذا الشأن؟ .ألن يؤدي ذلك بالدول
األخرى إلى البحث عن تحالفات دفاعية بديلة؟” هكذا عبر المسؤول العماني مشيرا إلى عمان وقطر والكويت
الدول الخليجية التي ال تعتبر متآلفة مع الكتلة السعودية وقراراتها.
سألناه توضيحا عن الدول التي يقصدها فأجاب :الخيارات قد تشمل إيران خصم السعودية اإلقليمي .وهي دولة
تحافظ سلطنة عمان على عالقات دبلوماسية معها .وأيضا الهند التي تمتلك في األصل عالقات تجارية متبادلة
قوية مع منطقة الخليج.

بريطانيا تخسر تأثيرها!

قال المسؤول العماني :تعهدت المملكة المتحدة ــ التي لديها خطط لبناء قاعدة بحرية دائمة في منطقة الدقم ــ
أشار محذرا إلى أن نجم النفوذ البريطاني في المنطقة
بحماية حليفها من أي نزاع في المنطقة .لكنه مع ذلك
َ

يتعرض إلى األفول بسبب تعاظم النفوذ الصيني ودول آسيوية أخرى بسبب الرؤية غير الدقيقة التي تتبناها
بريطانيا مع المنطقة بتركيزها على بيع األسلحة وصفقات الطاقة.
تُ عرف عمان عموما بسياستها الهادئة المحايدة التي تتجنب االصطفاف مع طرف دون آخر حتى مع األطراف
المتعادية .ولكن وراء األبواب المغلقة السلطنة فإن سلطنة عمان ليست راضية عن سياسات ولي العهد السعودي
التي تقحم مجلس التعاون في عدة معارك على عدة جبهات في وقت واحد.
أوضح مصدر عين على الشرق األوسط أنه وبما ال يدع مجاال للشك فإن عمان ترى أن السياسات التي ينتهجها
محمد بن سلمان والمدعومة من دونالد ترامب سياساتٍ مجازفة ومتهورة وتؤذي استقرار المنطقة واستخدم
لوصفها كلمة [غبية] وهي الكلمة نفسها التي استخدمها أمين عام األمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لوصف
الحرب السعودية في اليمن.

انهيار مجلس التعاون

طبقا لمصدرنا فإن السعودية واإلمارات إن مضتا قدما في اتفاقيات التعاون بينهما ،فإن احتماال كبيرا أن يتكرر في
دول مجلس التعاون السيناريو نفسه الذي حدث في بريطانيا بعد قرار االنفصال عن االتحاد األوروبي ،أو كما فضل
مصدرنا تسميته بحدوث الطالق!.
وكيف هم غير قابلي التوقع مطلقا .مشيرا إلى السعودية واإلمارات.
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تؤمن عمان إنها قادرة على الحياة بكفاءة تامة خارج مجلس التعاون إن لم يكن هناك خيار آخر .كما حافظت عمان على
عدة تحالفات لها سواء مع الغرب أو مع الهند بل وحافظت حتى على عالقتها المتنامية دائما مع إيران..

أزمة قطر

وأوضح المصدر المسؤول :بقيت عمان على الحياد طوال أزمة قطر وخالفاتها مؤكدا أن حكومة عمان تواصل
جهودها لتقديم النصائح للطرفين علما أن دولة الكويت هي التي تتولى الوساطة بين دول األزمة .وترى عمان أن
األسباب التي أعلن بسببها حصار قطر وهي دعم الحركات المتطرفة والتقارب مع إيران ليست هي األسباب
الحقيقية لهذا الحصار .إن ما يسمى بدعم الحركات المتطرفة أو التقارب مع إيران لم يكن السبب لكل ما حدث وإنما
السبب في ذلك هو رغبة السعودية في السيطرة على شبه الجزيرة العربية وتحويل قطر إلى دولة تابعة مثل
البحرين( .يسأل) :ما هو الفرق بين السعودية وقطر من حيث دعم المتطرفين في سوريا والعراق؟ يجيب :كالهما
قدم دعما!
طرح مصدرنا تساؤالت حول إن كانت الواليات المتحدة وبريطانيا سوف تضمنان حقا سالمة قطر .وسأل( :هل
أعطيت هذه الضمانات لقطر؟ وأشار أن الرئيس ترامب وقف في صف محمد بن سلمان في الخالف بين الدولتين،
وفي الوقت نفسه يالحظ أن بريطانيا نأت بنفسها عن التدخل لحل هذا الخالف .لقد قامت بريطانيا بالموافقة على
إمداد قطر بمقاتالت (يورو فايتر تايفون) في صفقة وصلت إلى ثمانية مليارات دوالر .وال يوجد أي شيء يدل على
أن هذه العالقات التجارية وعقود التسليح مع الدوحة ستتوقف.

مبيعات األسلحة البريطانية :قصر نظر السياسة!

حذر المسؤول العماني من أن تركيز بريطانيا الضيق الذي يحصر عالقتها مع مجلس التعاون في مبيعات األسلحة

وعقود الطاقة يمثل موقفا ضعيفا جدا بل ويرى أن الصين وغيرها من دول آسيا سوف تتفوق على بريطانيا حتى
في هذا المجال الحقا .لم تعد بريطانيا أكبر دولة تتم بينها وبين عمان تبادالت تجارية .وعلى الرغم من قرنين
كاملين من السيطرة االستعمارية والتأثير على عائلة (آل سعيد) فإن أكبر المستثمرين في عمان هم الواليات
المتحدة واإلمارات واليابان والصين بناء على التقديرات التي تم نشرها عن طريق [.]Spanish bank Santander
وقال ناصحا :يجب أن تغير بريطانيا الوضع القائم المعتمد على بيع األسلحة أو على اعتمادها على سيطرتها
المسبقة على امتيازات النفط والغاز إلى التبادل التجاري من سلع وخدمات وما إلى ذلك ،هذا إن كانت تريد أن
تحتفظ ببعض تأثيرها المتراجع .يؤمن العمانيون أن واشنطن ولندن لديهما أشياء أكثر لتقدمها بدال مما قدمتاه
حتى اآلن في شأن الخالف مع قطر .وهنا تتشابه وجهة نظر سلطنة عمان مع وجهة النظر التي عبر عنها بإحباط
المسؤولون في وزارة الخارجية األمريكية.
وأضاف :أن المسؤولين في وزارة الخارجية األمريكية قد أوضحوا لنظرائهم العمانيين أنهم يتفقون مع وجهة النظر
القائلة أن الخالف الخليجي يجب أن يحل وأن تقوم الواليات المتحدة األمريكية بالضغط على محمد بن سلمان من
أجل الحوار .إال أن البيت األبيض الذي يدعم السعودية حاليا قام بتجاهل هذه النصيحة.
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ضمانات المملكة المتحدة األمنية

بينما تغامر عمان بتعرضها إلى اللوم من قبل الجار السعودي بسبب عالقتها الوثيقة مع إيران إال أن المسؤولين
في عمان يقولون أن مسقط ال تشعر بالتهديد من جارتها الشمالية نظرا ألن لديها عدة أطراف حليفة يمكن أن تلجأ
إليهم من أجل أمنها .وكما قال مسؤول عماني آخر :إن عمان مطلة على المحيط الهندي ،وال يمكن أن يتم حصارها
بالسهولة نفسها التي تم فيها حصار قطر.
أردف المصدر األول قائال :كذلك الرياض وأبوظبي ال محالة ستحتاجان حلفاء خليجين مثل عمان لتسوية النزاعات
اإلقليمية .سوف تحتاج لنا السعودية واإلمارات إذا احتاجوا يوما لحل مشكلة اليمن أو قطر أو حتى إيران .نحن في
عمان نتحاور مع الجميع.
وكما فهمت عين الشرق األوسط فإن عمان قد تلقت ضمانات على مستوى وزاري بأن المملكة المتحدة سوف
تحمي حليفتها سلطنة عمان من أي خالف إقليمي.
وعلى الرغم من أن وزارة الخارجية البريطانية لم تؤكد مثل هذه الضمانات الصريحة إال أنها قالت في تصريح لـ “عين
الشرق األوسط” :إن المملكة المتحدة لديها عالقات تاريخية قديمة وقوية مع عمان ويشمل ذلك مجالي األمن
والدفاع .نحن ملتزمون بمساعدة عمان في حماية أمنها وسيادتها وسالمتها اإلقليمية وهذا يظهر بوضوح من
خالل تعاوننا الدفاعي الكبير مع عمان .لدينا خدمة قروض قوية على المستويات الحربية الجوية والبحرية والبرية كما
أننا نستثمر بشكل كبير في ميناء الدقم آملين أن يتم استخدامها كمنطقة لوجستية مشتركة بين عمان وبين
البحرية الملكية البريطانية وفي العام القادم سنقوم في عمان بمناورات مشتركة تحت اسم( :السيف السريع)
وهو أكبر تمرين عسكري مشترك بين عمان والمملكة المتحدة منذ  ١٥عاما.

ترامب وإيران

كانت عمان هي الوسيط الرئيسي في االتفاق النووي اإليراني مع القوى العالمية ،االتفاق الذي رفضه ترامب
وقام بإلقاء تبعاته على الكونجرس ليتخذ القرار بشأن إلغاء االتفاق .وقد عبر المسؤول العماني عن رأيه في ترامب
حيث قال :إن ترامب يخلط بين عدة ملفات وقضايا ،بين الطموحات النووية اإليرانية وبرامج الصواريخ الباليستية
وتدخالتها في دول المنطقة.
ويكمل :بفعله هذا فإن ترامب يرفع من احتماالت الحرب في المنطقة .وبهذا توضع إيران في حالة مشابهة
لتصنيف كوريا الشمالية مطلقة صواريخها ولكن عبر الخليج .وفي حال حصولها على المباركة من بريطانيا ومن
أمريكا فإن عمان يمكنها أن تلعب دورا كبيرا في إعادة االستقرار للمنطقة إلنهاء هذا الخالف الذي يهدد حاليا
باستفحال نزاع أكبر..
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كارثة اليمن

وقال المصدر :إن أحد مصادر القلق الكبيرة في مسقط هو النزاع في اليمن الذي يصبح أسوأ كل يوم يمضي،
إضافة إلى الكارثة التي تتفاقم يوما بعد يوم في الحرب التي تشن على اليمن.
كانت عمان قريبة من االثنين .الرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح ،وكذلك مع المتمردين الحوثيين الذين
قتلوه في وقت مبكر من هذا الشهر بعد سقوط حلفهما الضعيف أمام التحالف الذي تقوده السعودية.
لقد بالغ صالح في تقدير تأثيره وقوته ونفوذه ليفشل بشكل ذريع في أن يجعله ذلك حصان طروادة للسعوديين
في صنعاء .إن مسقط جاهزة لتلعب دورا في إنهاء هذا الحرب .كما أوضح المصدر انزعاجه من عدم استخدام
بريطانيا نفوذها على محمد بن سلمان .وأضاف ،اآلن على أية حال فإن السعودية وحليفها اإلمارات ليسوا مهتمين
في الحوار.
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انتهاكات

الحالة الحقوقية في الخليج العربي

اليمن تحت رحمة التحالف واالنقالبيين..

والتنكيل والسجن المصير المحتوم لكل الناشطين الخليجيين
الحالة الحقوقية في منطقة الخليج العربي ،أثبتت تدني مستوى الحريات وانتهاك الخصوصيات في منطقة الخليج،
وتبعتهم في ذلك اليمن؛ إذ شهدت عددا من االنتهاكات الحقوقية من جانب الحوثيين .ما يحدث تجاه حرية الرأي
والتعبير في المنطقة هو جزء من ثقافة سائدة تتمثل في القتل والتعذيب واالعتقاالت والتضييق على الحريات.
ستعرج على عدد من الحاالت األخيرة في عدد من دول الخليج العربي أهمها اليمن
في هذا التقرير‘‘ ،مواطن‘‘
ّ
والسعودية والكويت والبحرين وسلطنة عمان.

غارات التحالف تقتل المدنيين
بلغ عدد القتلى من بداية الحملة إلى  10أكتوبر الماضي  4125مدنيا
على األقل ،وعدد الجرحى  ،7207أصيب أغلبهم في غارات التحالف الجوية.

اليمن
مجلة مواطن
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االختفاء القسري
نفذ الحوثيون والقوات المتحالفة معهم عمليات إخفاء قسري ،وعذبوا المحتجزين ،واعتقلوا العديد من الناشطين
والصحفيين والزعماء القبليين والمعارضين السياسيين تعسفا ،إذ وثقت هيومن رايتس ووتش احتجاز  67شخصا تعسفا
وفي ظروف مسيئة من قبل سلطات صنعاء ،ووثقت في وقت سابق حالتي وفاة رهن االحتجاز ،و 11حالة تعذيب أو
سوء معاملة أخرى مزعومة ،منها اعتداء على طفل.
واعتقل الحوثيون ،هشام العميسي ذو الـ 38عاما الذي كان صوتا عاما مهما في اليمن ،وكان يقدم تعليقات عن النزاع
وغرد باللغتين اإلنجليزية والعربية عن األحداث وحللها حال
المسلح في البالد ،استخدم وسائل التواصل االجتماعي،
ّ

حدوثها ،بما في ذلك الغارات الجوية التي يشنها التحالف بقيادة السعودية الذي يدعم حكومة الرئيس عبده ربه منصور
تحدث أيضا عن التضييق على المجموعات غير الحكومية وتأثير الحرب على المدنيين اليمنيين.
هاديّ .

ونظرا لسوء األوضاع في اليمن اعتمد مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة بتوافق اآلراء تشكيل فريق خبراء
دوليين وإقليميين بارزين من ذوي المعرفة بقانون حقوق اإلنسان والمسألة اليمنية لرصد حالة حقوق اإلنسان لمدة
سنة واحدة على األقل قابلة للتجديد.

قضية رائف البدوي تطفو على السطح
ما زالت قضية المدون السعودي الشهير رائف البدوي تطفو على السطح
من حين آلخر نظرا لخطورة حالته الصحية كما تقول زوجته انصاف حيدر التي
طالبت السلطات السعودية باإلفراج عن زوجها ألنه معرض لإلصابة بالفشل
الكلوي.

ً
طبقا
رائف البدوي مسجون من  2012بتهمة اإلساءة للدين اإلسالمي،

السعودية

لمدونات عدة له على اإلنترنت ،ووجهت له اتهامات منها “الردة” ،وحكم
على بدوي ،الذي كان عمره حينها عمره  33سنة عند االعتقال ،وقتها

بالسجن  7سنوات ،والجلد  600جلدة ،إال أن الحكم عدل في مايو /أيار  ،2014إلى الجلد  1000جلدة ،والسجن لمدة
 10سنوات ،مع غرامة قدرها مليون ريال سعودي.

الخاشقجي يعترف بالتهديد
لم يكن من السهل لكاتب معروف يحسب على السلطة مثل جمال خاشقجي ،أن يعترف بأن النظام السعودي الجديد
يمارس التهديد والتحذير لمعارضيه ،لكنه أكد ذلك صراحة فبحسب ‘‘راصد الخليج‘‘ قال خاشقجي ‘‘منذ أن نصب محمد
بن سلمان وليا للعهد ،واإلجراءات العقابية واالنتقامية سريعة ومفاجئة .ولذلك ،عندما حذرت ارتدعت ،وبالصمت
التزمت ،إال أنني لم أفقد حاسة السمع – وما فتئت منذ ذلك الوقت أزداد قلقا على قلق‘‘.
مجلة مواطن
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ّ
البشام
حسن
حكمت محكمة االستئناف يوم  19نوفمبر  ،2017بتأييد الحكم السابق
للمحكمة االبتدائية بسجن حسن البشام  3سنوات ،والذي صدر في 8
وأيدته االستئناف في  13يونيو  ،2016ولكن المحكمة العليا
فبراير ّ ،2016

ألغته يوم  17يناير  ،2017وأعادت القضية إلى االستئناف مجددا التي

سلطنة عمان

وبعد تأجيل استمر أكثر من  7أشهر ،قررت تأييد الحكم السابق الذي كانت
المحكمة العليا قد ألغته.

البشام قد اعتقل من منزله يوم  3من مايو  2016أثناء فترة استئنافه للحكم ،والذي صدر في  13يونيو 2016
ّ
وكان
بتأييد الحكم.
البشام بحسب ما ذكر المركز العماني لحقوق اإلنسان ،يواجه صعوبات كغيره من الناشطين في عمان ،في ظل تراجع
حقوقي حاد أنتج غياب النشاط الحقوقي.
ويقبع الناشط العماني حسن البشام ،في سجن سمائل المركزي بالعاصمة مسقط لقضاء الحكم ،بعد أن رفضت
محكمة االستئناف السماح لفريق الدفاع بعرض أدلته والتقارير الطبية التي يمتلكها.

محاكمة خالد الراشدي
بسبب انتقاداته عبر تغريدات له على حسابه الخاص في تويتر لممارسات إجرائية لوزارتي الداخلية واإلسكان ،شهدت
محكمة مسقط االبتدائية يوم الثالثاء  19ديسمبر ،أولى جلسات محاكمة خالد الراشدي ،اإلعالمي السابق والموظف

ً
حاليا بتهمة مخالفة المادة  19من قانون جرائم تقنية المعلومات ،بعد أن اعتبره
في جهاز الرقابة اإلدارية والمالية،
االدعاء العام العماني تجاوزا على موظفي الوزارتين ،وتم حجز القضية للحكم في يوم  2يناير .2018

خادمات يعملن كالروبوت
لم تسلم العامالت في سلطنة عمان واإلمارات من االنتهاكات ،وهذا ما أكدته هيومن راتس ووتش التي نقلت
مأساة العديد منهن والتي تمثلت في حجز جوزات سفرهن وإجبارهن على العمل في غير الساعات المعتمدة
وتفتيشهن ،إال إن المشكلة األكبر كانت في التحرش بهن.
وهذا ما أكدته الباحثة الحقوقية في مجال المرأة  Rothna Begumإذ قالت ‘‘كنت أجري بحوثا حول انتهاكات حقوق
عامالت المنازل التنزانيات في ُعمان واإلمارات ،وتحدثت إلى  19عاملة سابقة قلن إن أصحاب عملهن أو أفراد آخرين
بهن أو اعتدوا عليهن جنسيا.
من األسرة تحرشوا
ّ

وأضافت في منطقة الخليج ما ُيقدر بـ  2.4مليون عاملة منزلية وافدة ،أغلبهن من آسيا وأفريقيا .يخضعن جميعا لنظام

الكفالة المسيء ،إذ ال ُيسمح لهن بترك أصحاب العمل أو تغييرهم دون موافقة صاحب العمل .وإذا فعلن ذلك،
فيمكن القبض عليهن ومعاقبتهن بتهمة “الهروب” بالغرامات واالحتجاز والترحيل.

مجلة مواطن
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عبدالهادي الخواجة ممنوع من التواصل
منعت السلطات البحرينية الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة ،والمحكوم
عليه بالسجن مدى الحياة ،منذ سنة  ٢٠١١في سجن جو الشهير ،منعته من
حقه في إجراء أي مكالمات هاتفية حتى تاريخ  17ديسمبر بعد أن بعث
برسالة إلى وزارة الداخلية في نوفمبر بشأن ظروف السجن ،ويبدو أن

البحرين

منعه من مهاتفة ذويه انتقام منه لرفع شكواه.

التهمة اقتحام مجلس االمة
قضت محكمة االستئناف الكويتية ،بحبس قرابة  100مواطن كويتي في
قضية «دخول مجلس األمة» بتهم :استعمال القوة والعنف ضد موظفين
عموميين (حرس المجلس) ،ودخول عقار في حيازة الغير بقصد ارتكاب
جريمة ،والدعوة إلى التجمع داخل مجلس األمة.

الكويت
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القوانين وتعزيز
المحامي سامي السعدي

المعرفة القانونية والوعي
تشهد سلطنة عمان تزايد في عدد المؤسسات

الوعي يقتضي إيضاح مدى اتفاق النص القانوني

وبمختلف وسائل التواصل التقليدي منها والحديث،

الطبيعية لإلنسان والمواطن ،ومدى توافقه مع

الرسمية وغير الرسمية لنشر المعرفة بالقانون،
لكنها ال تحقق الوعي القانوني

مع المصادر الطبيعية للقانون (المشروعة) والحقوق
الدستور الوثيقة األعلى في البالد ،وينبغي أن
يكون مسبوقا بوعينا بحقوقنا الطبيعية وأن النص

القانوني مهمته تأكيدها ال تقييدها

الثقافة القانونية تبنى بوعي اإلنسان بداية بحقوقه وواجباته ،وأول تلك الحقوق هي الحقوق الطبيعية المنبثقة

من آدميته وإنسانيته ومواطنته ،كذلك أن يعي المواطن قيمة القانون وذلك بإعماله بشكل عام ومجرد بعيدا عن

األهواء والمحسوبية

تداخل االختصاصات للسلطات الرئيسية في عمان

القضاء على تداخل االختصاصات للسلطات الرئيسية الثالث في عمان ،يأتي بفصل السلطات عن بعضها البعض

فصال حقيقيا ال صوريا ،والفصل الحقيقي ال يتأتى إال بتمكين كل سلطة من مراقبة السلطة األخرى

ال يمكننا التسليم بفرضية الصحة والدقة عن كل ما يتمخض من السلطة التشريعية فهذه جهود بشرية قابلة

للنقص والخطأ في عدد كبير من الحاالت ال سيما مع اتساع مفهوم الدولة وتعدد مؤسساتها
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هناك رقابة أخرى تطال المؤسسات الحكومية يمارسها عليها الشعب عن طريق مجلس الشورى بما له من صالحيات
تشريعية ورقابية ومالية ،رغم محدودية تلك الوسائل ،وهو األمر الذي يجعلنا ننشد مساحة رقابية أكثر اتساعا لهذا

خلق قانون التشريع

عملية خلق قانون التشريع من حيث الوقت،
هو شأن يخضع لإلرادة السياسية وال ارتباط له

بالبناء القانوني يجب أن تكون هناك تعديالت
تطال قانون اإلجراءات الجزائية ،وكذلك قانون

دور اإلعالم الحكومي والخاص

اإلعالم القانوني يجب أن يتعهد بنشر الوعي
والثقافة القانونيين بحيدة ومهنية وتجرد،
إعالم يصنع فكرا قانونيا حقيقيا ال صوريا،

يكون لنا مآقي ال يلتبس عليها الحق والباطل

العقوبات في بعض موادها ،إضافة إلى
القوانين المتعلقة بحرية الصحافة وما يتعلق

بالجمعيات وبعض القوانين العقابية التكميلية

.
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بعد الملكية المطلقة
أيهما نختار..

الجمهورية

الدستورية؟ ..

أم

ال أحد يتحدث عن الملكية المطلقة ألنها باتت تقريبا مرفوضة حتى من قبل مؤيدي النظم الملكية
ورافضي النظم الجمهورية .ألن األنظمة المطلقة باتت تقابل في التوصيف في العلوم اإلنسانية

باألنظمة الشمولية السلطوية (التوتاليتارية) ،أو الدكتاتورية سواء كانت قائمة على نظام الفرد

الواحد أم الحزب الواحد أو حكم األقلية (األوليغاركية).

المقال يستعرض أبرز مثال في أنظمة الحكم الدستورية ،مقابل مثال في أنظمة الحكم الجمهورية
كمقارنة بين التجربتين والوصل إلى مقاربة للسؤال المطروح على المستوى الخليجي:

ثانيا من حيث سهولة التطبيق وقلة التضحيات

أوال من حيث مبدأ العدالة التي يمكن أن

التي احتاجها كال المجتمعين للوصول لكال

تحققها كال التجربتين على مستوى مواطني

.التجربتين بنجاح

الدولة الواحدة  -فرصة وصول المواطن
ألعلى مستوى اجتماعي وما يلحقها
-.بالضرورة من وضع سياسي ومادي

الملكية الدستورية

الجمهورية
ال توجد فئة من الناس يحملون وصفا ووضعا

طول فترة الصراع للوصول إلى الجمهورية

ملكيا من قبل أن يولدوا ،يلحقه بالضرورة

تعطي مؤشر واضح أن كفة اإليجابية تميل

مستوى معيشي مغاير عن المواطنين اآلخرين

للتجربة الملكية الدستورية التي في العادة

.بخالف الملكية الدستورية

تستقر أركانها بأقل خسائر من األرواح والفترة
.الزمنية
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الواقع يقول إن السلطة الحديثة في

الواقع العماني
كمثال خليجي

عمان منذ توليها الحكم عام  1970حتى
اآلن لم تكن لديها نية وخطة استراتيجية
مدروسة لتقويض األعمدة التي تتكئ
عليها القبلية واالختالفات العرقية
مقابل تأسيس وإعالء صوت المواطنة
.فوق كل صوت آخر

ما زالت القبائل الكبيرة التي أسهمت
في ترسيخ السلطة الجديدة بعد
انقالب القصر سنة  1970تتمتع
بامتيازات خاصة من قبل السلطة
تتفاوت بين المال والجاه

حتى وقت قريب ال يزيد عن  60سنة قامت

هناك مؤشرات واضحة إلمكانية إحياء الصراعات

في عمان ثورتان كبيرتان امتدتا لسنوات،

القبلية من جديد ،فهناك مطالبات بانفصال

األولى ثورة الجبل يقودها اإلمام المنتخب،

إقليم ظفار عن عمان أو تطبيق النظام

والثانية ثورة ظفار قام بها في البداية سكان

الفدرالي ومنح إقليم ظفار حكم محلي

الجنوب ثم توسعت لتشمل كل أرجاء عمان

موسع ،وكذلك دولة اإلمامة التي لم تعترف

.تقريبا

بالسلطة الجديدة.

ضعف الوعي السياسي عقبة أساسية

هناك مؤشر واضح حول غياب الوعي السياسي وهي انتخابات مجلس الشورى (البرلمان)؛ فما زال حتى
:آخر انتخابات جل من وصلوا للمجلس إذا لم يكن جميعهم وصلوا بالمال ودعم القبيلة .السبب
•

في ظل غياب األحزاب والممارسة السياسة الميدانية.

•

عزوف الكثير من المؤهلين من خوض االنتخابات البرلمانية ،ألنه ال يريد أن يكون مجرد دمية في

برلمان بال صالحيات تشريعية ورقابية.
•

عدم وجود النية الصادقة من قبل السلطة في التنازل عن بعض من صالحياتها الحالية من ضمنها

التشريع؛ فمنذ انطالقة المجلس سنة  1991وحتى اآلن ما زال مجلسا استشاريا ،رغم انطالقته المتأخرة
جدا مقارنة بتاريخ بداية السلطة الجديدة.

موضوع الصالحيات يحوم في دائرة مفرغة ،ألن السلطة رافضة حتى اآلن التنازل عن الجانب التشريعي بحجة أن المجلس بأعضائه الذين
يصلون في كل دورة غير مؤهلين ،وهذا فعال صحيح .لكن كما ذكرنا قبل قليل أن عدم وجود الصالحيات هي إحدى العوامل التي أدت
إلى عزوف من لديه المكنة والقدرة من المنافسة ودخول المجلس .بيد أن هناك جانبا مهما له عالقة مباشرة بشكل الممارسة االنتخابية
في عمان -التي تقوم على دعامتين أساسيتين في فوز المرشح :المال والقبيلة -وهي طبيعة السلطة في عمان الشمولية التي
تسيطر على كل مدخالت العقل الجمعي لدى المواطنين ،من إعالم وتعليم وحتى مؤسسات المجتمع المدني المحدودة .إذن السلطة
لها الدور األكبر في ضعف الممارسة االنتخابية.

أيهما نختار

نحن بين طريقين :الجمهورية :طريق المثل العليا دون

لكن هل الشعوب قادرة أن تتعلم من مجريات التاريخ وتسابق

النظر لجميع العواقب وحجم التضحيات .الدستورية:

الزمن إلى التحول الديموقراطي بتضحيات أقل؟! هل الشعب

طريق إدراك الواقع وإمكانياته مع بعض التنازالت

العماني على سبيل المثال رغم كل الظروف التي تم سردها
يمكن أن ينطبق عليه الحال أيضا؟!
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نبهان الحنشي:

الصوت المعارض أينما كان تهمة

التخوين ستالحقه..

وفكرة التمويل الخارجي فكرة سخيفة

قال الناشط الحقوقي نبهان الحبشي ،أن قراءته للوضع في عمان قبل اعتقاله وأثناء فترة سجنه ،هي
أن األوضاع ذاهبة من سيء إلى أسوأ ،ألن سلطة الفرد الواحد في أي بلد ،تعني تصاعد دور المؤسسة

ً
ثم يبدأ بدوره العلني تحت حجج كثيرة ،أهمها حفظ أمن البلد
األمنية ،وعادة يكون
خفيا ّ

وجودي في الخارج ،ال يعني مطلقا أنني ال أدرك أن حقيقة أي تغيير تبدأ من الداخل ،ولكن أصوات
التغيير في عمان غير منظمة وتعمل بصورة فردية ،في حين أن فكرة التغيير عملية متكاملة.

األصوات المعارضة في الخارج التي استطاعت تأمين سالمتها حققت خطوات مهمة في العمل
الحقوقي.

سحب الوثائق الرسمية ،التي بدأ اتباعها ضد الناشطين في عمان ،أشبه بسحب الجنسية ،فحرمانك
من السفر والتنقل خارج بلدك أصبح اليوم أسلوبا تتبعه السلطة لتكميم أفواه الناشطين.

اتهامات التخوين
الصوت المعارض سواء كان في الداخل أو في الخارج تهمة
التخوين ستالحقه ،وفكرة التمويل الخارجي فكرة سخيفة،

فهناك نوع من التحامل واالنحياز المطلق الالواعي للسلطة،

نظام الفرد أفرز شريحة عريضة واسعة من المجتمع تعتقد أن
انتقاد النظام خيانة ،أو انتقاد رأس النظام شبيه باالنقالب

وعدم احترام الرأي اآلخر

األهداف الرئيسية للمعارضة
إلغاء الملكية المطلقة أحد أهم الخطوات الواجب اتباعها ،عبر فصل السلطات وتحديد صالحيات السلطان -مهما كان هذا

السلطان ،-والتأسيس لسلطة تشريعية قوية خارج تحكم السلطان ،باإلضافة إلى تأسيس محكمة دستورية.

سياسات النظام الحاكم في عمان أثبتت مدى تعسفيتها ،وأنه يتعامل مع البلد وكأنه “مزرعة” أو قطعة “أرض موروثة” بمن
عليه.

عدة ارتكبت وال زالت ترتكب من الناشطين أو اإلصالحيين أنفسهم ،التخوين والتشكيك ال زال موجودا بينهم،
هناك أخطاء ّ

بعضهم ال زال يعتقد أن العمل اإلصالحي حق حصري لنخبة معينة
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حقوق اإلنسان في عمان

الدستور والصالحيات التشريعية

المؤسسة الحقوقية الوحيدة المتواجدة داخل عمان ،هي

أي دستور يتم كتابته من طرف واحد -مثل الدستور

في أن تكون محايدة ،خاصة بعد أحداث  ،2011واعتقاالت

من نظام ملكي مطلق ،هو دستور غير شرعي ألنه لم

عدة فشلها الذريع
مرات ّ
مؤسسة حكومية بحتة ،بل وثبت في ّ

 ،2012وقضية “غضفان”.

الحالي -و يتم فرضه من قبل السلطة ،ويتم تطبيقه
يكتسب شرعيته من الشعب وبالتأكيد سيفشل.

وسط حاالت االعتقاالت وسحب الجوازات وأحكام السجن على

عمان بحاجة إلى دستور جديد ،يضطلع على كتابته نخبة

وحالته الحقوقية متردية ،خاصة ونحن نرى تمادي يد المؤسسة

 ،ثم يتم عرضه كامال ومناقشته وطرح أفكاره وتفسيرها

حرا،
ناشطين وكتّ اب في عمان ،يمكن القول إن عمان بلد ليس ّ
األمنية دون رادع وانتهاكها لكافة حقوق الناشطين.

من القانونيين واالقتصاديين والسياسيين والحقوقيين
كيف تكون في مصلحة الشعب.

ال أتوقع في ظل وجود السلطان الحالي سيستحدث
منصب رئيس الوزراء ولن يمنح مجلس الشورى

مثقفو السلطة

الصالحيات التشريعية والرقابية.

مثقفو السلطة يعملون على مساعدة السلطة في تضليل الشعب وإلهائهم عن القضايا األساسية بمواضيع
تافهة.
البعض المتخصص في العملية النقدية ،فإنه عادة ما ُيركز على إعطاء مقترحات وبدائل بما يتناسب مع السلطة
نفسها ،ووضع اللوم على مؤسسات ال ناقة لها وال جمل.

الشعب العماني اليوم يحتاج إلى عملية نقد صادقة وشفافة ،حول وجوده ككيان يأتمر بأمر الحكومة ،ومدى
مساهمته أو سبب غياب مساهمته في صنع القرار ،وما الدور المنتظر منه في تشكيل أسس العملية السياسية،
وكيف عليه أن يخرج من نفق “التمذهب” وإدراك أن العملية السياسية ال تخص مذهبا أو قبيلة ما بعينها.

مستقبل النظام السياسي في عمان
ال نملك إجابات واضحة عن مستقبل النظام السياسي في عمان تماما مثل مستقبل البلد بأكمله ،فلكي
أكون واضحا يجب أن نقدم صورة كاملة عن مستقبل اقتصاد البلد مثال ،وماذا سيكون الحال في غياب
الثروة النفطية؟ وماذا سيكون وضع النظام السياسي وأسرة “آل سعيد” في حال شغور منصب السلطان
عملية انتقال السلطة بعد وفاة السلطان الحالي ،يتحكم فيها السلطان حتى بعد موته ،وليس إجراءات
عملية مهنية واضحة ،نستطيع من خاللها االحتكام للمنطق والقانون
توسط وليس وسطية ،مما يعني عدم جدواها
سياسة السالم الخارجية التي تتبعها السلطة هي سياسة ّ
في غياب المعضلة
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إشكاليات التعليم

في سلطنة عمان
عصير حوار

حوار مع د .فاطمة اللواتي

التعليم في عمان إلى األسفل
متواز
الوضع الحالي للتعليم في سلطنة عمان ُيظهر أننا نسير في خط غير متصاعد أو حتى غير
ٍ
بل في خط يسير إلى األسفل

الخطاب الحكومي الرسمي ال يستطيع الوقوف على أي إشكاليات مهمة وعميقة للعملية
التعليمية ،وال يمكن ألي مؤسسة تعليمية أن تقوم بتقييم ذاتها ،األمر بحاجة لجهات مستقلة

تدهور التعليم في عمان
اإلشكالية األساسية للتعليم بعمان تنحصر في عدم

من أجل إعطاء الطالب الفرصة في تعليم متناسب مع

القرارات ،فالطالب هو محور العملية التعليمية

المهني واألكاديمي وغيرهما ،وبذلك فإن الهدف

وضوح الرؤية لدى المعنيين وبالتالي التخبط في
وحينما يدرك الجميع من أعلى القمة إلى أسفل

القاعدة إنه موجود في هذه المؤسسة لخدمة
الطالب ،حينها سنجد تكامال بين جميع المراحل

التعليمية

ما نراه حاليا من تدهور التعليم بشكل عام في السلطنة
خلال ،وأن هذه المؤسسات التعليمية لم
يبين أن هناك
ً

قدراته فينبغي توفير مجاالت مختلفة مثل التعليم
المتمثل في توفير كفاءات لسوق العمل باحتياجاتها

يتحقق تلقائيا وبشكل أفضل

مشكلتنا ال تنحصر في الميزانيات التي وضعت في
التعليم ،وإنما مشكلتنا في إدارة العملية التعليمية
والتي مع األسف كانت تحتاج إلى الكثير من التقويم

تستطع أن تقدم أي حلول ناجحة لتطوير التعليم

تعليم
الموهوبين

تعليم الموهوبين مطلب وطني والموهوب إذا تم االهتمام به فهو الوقود إلدراة عجلة الوطن

خصوصا وقت الشدائد ،وهذا ليس بحاجة إلى رأس مال كبير بقدر ما هو بحاجة إلى قرار سياسي وحرص

كبير من المسؤولين في تقديم تعليم متميز ألبنائنا الطلبة يتناسب مع إمكاناتهم وقدراتهم التي

وهبها الله إياهم

معظم األخطار التي نواجهها في العالم العربي ناجمة من التقوقع الفكري الذي هو نتاج تعليم
متقوقع ،فنحن بحاجة لمعالم فكرية سليمة لعملية العيش المشترك والتعرف على اآلخر من أجل أن

نحمي أنفسنا من التطرف
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علي عبدالله صالح» ..تاريخ من«
التحالفات والتقلبات السياسية

https://goo.gl/SFCw8F
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حرب الخاليا اإللكترونية بين
السعودية وقطر

https://goo.gl/Fx62bR
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