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مجلس التعاون الخليجي مجلس لألسر 

كارثة  تعيش  والكويت  الحاكمة.. 

حقوقية وتمر بأسوأ مرحلة للحريات

عمان تبدأ في جمع الغنائم بعد الحرب السورية

وأذيال اإلرهاب  بين  تائهة  العربي  الربيع   ثورات 
األنظمة االستبدادية

نشرت صحيفة العربي الجديد في نسختها الناطقة باللغة اإلنجليزية تقريرا يتحدث حول عالقة 

عمان بالسلطة السورية، لكن فيما يبدو تم حذف التقرير فيما بعد. السلطان قابوس جعل 

بالده في موضع يمّكنها من االستفادة من بقاء األسد في السلطة.

في 11 من يناير 2018 أصدر السلطان قابوس مرسوم ينص على إلغاء قانون الجزاء السابق واستبداله بقانون جزاء جديد. 
إال أن قانون الجزاء الجديد كما يراه مراقبون أتى مكرسا ومعززا بشكل أكبر لسلبيات قانون الجزاء السابق. 

السلطة السعودية: ممنوع انتصار الثورة السورية عسكريا
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 دأب الروائي المصري عالء األسواني في فترته األخيرة في بعض مقاالته وندواته ترديد عبارة 
)المواطن المستقر( التي سكها الفيلسوف الفرنسي اتييان دوالبواسييه في كتابه ‘’العبودية 

االختيارية’’. وفي هذه الندوات والمقاالت يحاول األسواني عمل مقاربة وفهم للحالة المصرية 

المتردية وما آلت إليه خاصة ما بعد الثورة، ونجاح الثورات المضادة. وبجانب سيطرة وحكم العسكر 

والدولة العميقة بكل تفرعاتها وامتداداتها، يرى األسواني أن هناك فئة من الناس ال يقل تأثيرها 

السلبي على الحالة المصرية السيئة وأطلق عليهم في البداية “حزب الكنبة” ثم فيما بعد استعار 

مصطلح دوالبواسييه في توصيفه لهذه الفئة من الناس. ويقول دوالبواسييه في كتابه معرفا 

هذه الفئة: “عندما يتعرض بلد ما لقمع طويل تنشأ أجيال من  الناس ال تحتاج إلى الحرية وتتواءم 

مع االستبداد ويظهر فيه ما يمكن أن نسميه المواطن المستقر”.

أراد الرجوع لها، ذكرت عدة ظواهر مجتمعية أسهم االستبداد في  32، لمن  في مقدمة العدد 

خلقها وكانت النتيجة أن هذه الظواهر أسهمت، وال زالت، بشكل كبير في إطالة عمره واستمراره. 

التواصل  مواقع  في  بعضهم  وصفها  كما  الكلب(  )المواطن  ظاهرة  الظواهر  تلك  ضمن  من 

االجتماعي. في الحقيقة ال يوجد اختالف عميق بين المصطلحين؛ فكالهما ينبعان من شخصية 

واحدة لم تتعرف يوما على معنى الحرية وممارستها وتبعاتها ونتائجها. ولدت هذه الشخصية في 

بيئة مستبدة على 

الساكن المستقر

محمد الفزاري
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مستوى كل تقسيماتها األفقية سياسيا ودينيا واجتماعيا وتعلميا. المواطن الكلب ما هو إال نسخة متنمرة 

من المواطن المستقر انساق لها إراديا و قد يكون ال إراديا أيضا. فقد يتنمر ال إراديا لفهمه الخاطئ لمفهوم 

المواطنة فيتنمر على كل من يخالفه في فهم المواطنة دفاعا مخلصا عن الوطن، ويتنمر إراديا رغم معرفته 

وإيمانه بخطأ ما يقوم به إال أنه يقدم مصلحته الخاصة على مصلحة الوطن للوصول إلى أهدافه عن طريق 

التزلف للسلطة بتنمره المستمر المستميت.

بشكل عام المواطن المستقر ال يدرك مفهوم المواطنة ومقتضياتها ألنه تربى على شكل آخر من العالقة 

بين السلطة والمواطنين أقرب لمفهوم المساكنة. المواطن المستقر في كل تحركاته وتعبيراته وسلوكياته 

وردوده يكرس لمفهوم المساكنة بدفاعه عن المستبد والتبرير عن فشله بشكل دائم، ومجابهته ألي دعوة 

“الساكن  عليه  أطلق  أن  أفّضل  ولهذا  السلطوية.  البروبوجاندا  عن  مختلف  صوت  ألي  ومحاربته  إصالحية 

المستقر” ألنه بعيد كل البعد عن مفهوم المواطنة إدراكا وسلوكا، وكذلك قانونيا خاصة في دول الخليج 

تعطل  ألنها  “أوال  للثورة:  المستقر  الساكن  كره  السبب  حول  مقاالته  أحد  األسواني في  يجيب  العربية. 

من  الحرية  أجل  من  النضال  يعد  فلم  االستبداد  مع  تأقلم  ألنه  ثانيا  فوريا،  بديال  تقدم  وال  حياته  مشروع 

أولوياته، ثالثا: ألن وجود شباب الثورة الذين يموتون من أجل مبادئهم يحرجه أمام نفسه ألنه عاش يعتبر 

الجبن عين العقل واإلذعان منتهى الحكمة”.

ألف  الذي  الساكن  عليها  يتعود  لم  كثيرة  أخرى  وتبعات  الحر،  والمناخ  االستقرار  عدم  الثورة  تبعات  إن من 

االستقرار ولو كان في مناخ سيئ ال يليق بأدنى مستوى اإلنسانية وال يحقق أدنى متطلبات المواطنة. 

مصطلحات مثل الحرية والكرامة والديموقراطية وغيرها من المفاهيم التي باتت جزءا ال يتجزأ من مفهوم 

المواطنة واإلنسانية بشكل عام ترهب الساكن المستقر وال يستطيع التعامل معها ألنها ستخرجه من دائرة 

الروتين المستقر ودوامة الحياة اليومية التي قد تكون ال تختلف كثيرا عن الحياة البهيمية من حيث االهتمام 

في المأكل والمشرب والنوم والتكاثر؛ فهو ال يريد وال يسعى ألكثر من ذلك.

رئيس التحرير



 مجلة مواطن

حوارات
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الكويت خلعت القفاز الحريري وارتدت جلد النمر 
لمواجهة حرية التعبير

عقيل يوسف عيدان 
في  متخصص  وكاتب  باحث 

فلسفة وتاريخ األفكار

حقوقية  والتعبير قضايا ومطالب  والرأي  الفكر  لحرية  المتاحة  المساحات  تبقى 
ومقدار  المساحة  تلك  حول  ملًحا  وتساؤاًل  حيًزا  تشغل  فيها،  جدال  ال  إنسانية 
الحريات في األوطان العربية، التي تلجم فيها األنظمة األصوات وأصحاب الرؤى 
ووجهات النظر وربما الحلول، حتى أن دواًل كانت تسمح بهامش من الحريات لجأت 

إلى التعتيم على ما يجري في الداخل بدعوى الحفاظ على األمن أحياًنا.
ما يحدث هو وثيق الصلة بالصراع بين الفكر والثقافة وسيطرة الدين والسياسة 
على مجريات األحداث داخل بوتقة الفكر واإلبداع في المنطقة العربية، في ظل 

انطالق دعاوى أصولية واسعة مغلفة بعباءة دينية.
عن أبعاد الصراع بين الفكر والسياسة، والتضيق الذي يسير رويدا رويدا تجاه وعي 
المثقفين الجاّدين ومن في ُحكمهم بمطقة الخليج، وتحول الكثير ممن يمارسون 

الكتابة األدبية والمسائل الفكرية، لألعمال النقدية الحرة، فضال عن التنازل عن

شرف المساهمة في دعم التطلعات العقلية والفكرية النافعة والسديدة لإلنسان العربي المعاصر، يحدث الباحث 
والكاتب الكويتي المتخصص في الفلسفة وتاريخ األفكار عقيل يوسف عيدان مجلة “مواطن” في هذه السطور 

التالية.

حوار: أحمد بن سعيد

•   سجون دول الخليج مكتظة بمعتقلي الرأي وأصحاب المواقف الصادقة.

•   األنظمة العربية تتبنى سياسة تهميش المفكرين وأصحاب الرؤى.

•   االستبداد والطغيان السياسي والديني أكثر خطًرا على العرب من المخطط اإليراني.

•   حرية التعبير والضمير متدنية.. والكويت تضيق على الحريات بإطالق سلطة الرقابة.

•   النزعة إلى “العلمنة” في السعودية أقرب ما تكون إلى )خضراء الدمن(.

•   الرقابة وضعت المثقفين الخليجيين بما يشبه الصندوق المغلق بدون ثغرة للحياة الثقافية الصحية.

•   مشروع “ترامب” لتهويد القدس كشف عن الوجه القبيح للمتغزلين بإسرائيل.

•  الغضب الشعبي سيجبر العرب على حلحلة األزمات دون المسّكنات الدينية وعقاقير السياسة واالقتصاد.

•  الكويت تجاهد للمصالحة بين قطر والرباعي العربي حتى ال يسقط “مجلس التعاون”.

•  أكثر اإلعالم الخاص فخ يظن أكثرية الناس وبعض المثقفين أنه طوق النجاة.

•  النظام اإليراني ال يمثل خطًرا على أحد بقدر ما تمّثله األنظمة العربية. 
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1. بداية.. كيف ترى المساحات المتاحة لحرية الرأي والفكر والتعبير في دول الخليج حالًيا؟
ألنني ال أكتفي بمعرفة األشياء كما هي في الواقع، ولكن أنظر إلى هذه األشياء أيًضا كما يجب أن تكون، فإن 
حرية التعبير والضمير في مستوى متدٍن جًدا برغم كل ما يشاع رسمًيا وبالضد من االتجاه العالمي نحو هذا الحق 
الرأي  بأصحاب  اآلن  عدة  خليجية  دول  عديدة في  أن سجونا  ذكرت  إذا  أذيع سًرا  ال  ولعلني  األصيل،  اإلنساني 
بالتعبير والقول المظاهر غير المحمودة في  والموقف والمعارضين السلميين الصادقين ومن الذين يناوئون 

دولهم، وأن القهر والتشديد في التصدي للحريات أضحى سمة هذه الدول.

2. هل يمكن أن تطلعنا على بعض الدول التي تراجع فيها ميزان حرية التعبير في الفترة األخيرة؟
عقود  خالل  والضمير  التعبير  حرية  مجال  الفائق في  ووعيها  بانفتاحها  عرفت  التي  الكويت  دولة  رأسهم  على 
طويلة، لكنها لألسف بدأت منذ فترة غير قصيرة بالتضييق شيًئا فشيًئا على الحريات عبر فرض سلطة الرقابة 
وإطالق يدها التي طالت مناحي عدة أصبحت تهدد جدًيا مكانة الكويت ودورها الهام في هذا المجال، إن دول 
الخليج – مع التأكيد على التفاوت النسبي في هذا الموضوع – َبَدت في مواجهة المناداة بحرية التعبير والضمير 

وكأنها “خلعت القفاز الحريري وارتدت جلد النمر”!.

3. من وجهة نظرك هل يوجد بالفعل صراع بين السياسة والدين مع األدب والثقافة؟
في ظني أن السلطات والحكومات في المنطقة تتأّزم وتضيق من وعي المثقفين الجاّدين ومن في ُحكمهم، 
ألنهم يعملون ويسعون لَحْمل المواطن والفرد الخليجي عبر كتاباتهم ومؤلفاتهم ومحاضراتهم ولقاءاتهم على 
“الحلف  لتهديد  واإلذعان  والعامة،  الخاصة  مسؤولياته  عن  التخّلي  من  بداًل  فيها  ويفّكر  بنفسه  يقتنع  أن 
األوليجارشي”- بتعبير المفكر الفرنسي، روجيه جارودي- هذا الِحلف المعقود بين السلطة السياسية والسلطة 
تكبير  يزالون-  وال  المثقفين-  من  الجادة  المجموعة  هذه  أرادت  فقد  باطًنا،  أو  ظاهًرا  أساسي  بشكل  الدينية 
المسؤولية الفردية للمواطنين واألفراد وحتى الجماعات عبر الشجاعة الفكرية والوضوح العقلي والذي يظهر 

أكثر عبر الممارسة الواعية والنزيهة للديمقراطية.

4. وما الخطر الفعلي الذي قد تشكله الوصاية السياسية على المفكرين والمثقفين؟
أو  المباشرة  الوصاية  العديدة ليس هو وضع  المختلفة وبتحالفاتها  به السلطة بمؤسساتها  إن أخطر ما تقوم 
حالة ذلك  تتماثل مع  زاوية  والكّتاب في  المبدعين  وإنما وضع هؤالء  الجادين فقط،  المثقفين  الغاطسة على 
الطائر الذي كّنا -ونحن أطفال- نقوم بنزع بعض ريشاته حتى ال يطير، ثم نطلقه يمارس “حريته” مشًيا! ثم -وبال 
حياء- نسميه طائًرا! ، فسوف أكتفي بذكر مثل واحد سريع للمقارنة بين ما يوجد على الساحة العربية- والخليجية 
في ِعدادها- بما هو موجود في أوروبا وأمريكا، ففي الوقت نفسه الذي يتطور فيه العالم الغربي في المجال 
الروائي -مثاًل- مخترًقا الرموز الدينية، كما جرى في الرواية الشهيرة )شيفرة دافنشي( للكاتب األمريكي دان 
براون، نجد الروائي العربي- إال ما ندر- خائًفا من انتقاد المؤسسة الدينية، َدع عنك الرموز الدينية ذاتها التي تحتاج 

إلى نقٍد حقيقي وجاد.
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5. األصولية لفظ شاع انتشاره في منطقة الخليج العربي وغيره هل ترى خطرا لهذا المصطلح على الحريات وأبرزها 

التفكير والرأي؟

من الضروري -في ظني- أن أقف سريًعا عند المقصود باألصولية، فاألصل هو األساس الذي يقوم عليه الشيء، 
ومن ثم فإن األصل في اإلسالم هو القرآن، غير أن أصولية األصل تفّرعت إلى مذاهب وتيارات وفرق وتوجهات 
ال  التي  بها  الخاصة  األيديولوجية  “أصوليتها”  بدورها  منها  واحدة  كل  أنتجت  أيًضا  ومتضاربة  ومتقاطعة  متباينة 

تشبه- ربما- األصل األول.

6. وماذا يعني هذا؟

يعني هذا أن األصولية منغلقة على نفسها ومتعصبة للذات وكارهة لآلخر المختلف، وهي بذلك متطرفة ِخطاًبا 
وسلوًكا وموقًفا وتتميز بالرجعية والتعّنت ومعاداة الحداثة والتقّدم، على اعتبار أنها تمتلك “الحقيقة المطلقة” 
وتعّبر عنها، من هنا، فإن األصولية ممثلة بالتيار الديني ومن إليه في منطقتنا العربية اإلسالمية- والخليج في 
ِعدادها- ال يتعامل مع الحريات- وبخاصة حرية التعبير والضمير- إاّل اتكااًل على ثنائية الكفر واإليمان الثابتة الزائفة، 
والتي هي في عموميتها السوداء ترفض مفهوم القراءة الحرة والمنفتحة على األصوات واآلراء األخرى، فتنفي 
العقل الحر وتعّظم االنفعال وهي في كل ذلك تساوي جهاًل وانقفااًل بين الكفر واالختالف في الرأي، بل تساوي 

بين اإليمان الحر الواعي، وبين “َحفنة من البشر” ُتحدد معنى الكفر ومعنى اإليمان.

7. لكن هل من آثار لهذه الموجة من االضطهاد األصولي للفكر المتفتح القائم على الحرية؟

القتل  واإلقصاء وحتى  التناحر واالضطهاد  يجعل من  المختلف  اآلخر  الرأي  أو  للفكر  األصولية  ونبذ  نعم فرفض 
عنصًرا داخلًيا في كل فكر يّدعي احتكار الحقيقة وتحديد اإليمان من غيره. وما دعوى “الرّدة” أو الزندقة أو حتى 
اإلساءة وَمّس الفقه- الرأي الديني ورموزه وما يعقبه من مواقف انفعالية- ظالمية متشددة، إال دعوة صريحة 
للعنف والتدمير، وتعدٍّ على التفكير البشري واستهتار بالقيم اإلنسانية النبيلة، إن خطر األصولية- بالمعنى الواسع 
للكلمة- يمكن أن يتلخص راهًنا في توّجه هذه الجماعة- وبمساعدة من السلطة السياسية- بَرصد كل رأي نقدي 
حر تجاه اآلراء الفقهية الدينية- التي تسمى “ثوابت”- للمباشرة في تحريك دعاوى قضائية واجتماعية ضد المفكرين 
الجادين، بهدف خلق خوف وارتباك لديهم من ناحية، وكسب سلطان ونفوذ ومواقع لهذه  والمثقفين والكّتاب 
األصولوية عند عامة الناس من ناحية أخرى. وال يغيب عن القارئ الحصيف ما يبدو أنه “مكارثية” جديدة بصبغة دينية 

ضد الحريات في منطقتنا.

8. هل ترى أن دول الخليج واكبت الحراك الثقافي في العالم؟

ال يغيب عنك أن الرقابة – بمعناها الواسع- التي تفرضها دول الخليج على مناحي الحياة العقلية وِفي مقدمتها 
الثقافة قد وضعت المثقفين الخليجيين بما يشبه الصندوق المغلق الذي يزداد إحكاًما كل يوم من دون السماح 
أثقل  َوِإْن  يمنع-  لم  ذلك،  أن  غير  صحية.  نصف  أو  صحية  ثقافية  بحياة  تسمح  هواء  أنفاس  منها  تتسرب  بثغرة 
رها- عدًدا الفًتا من المثقفين الخليجيين الجادين- برغم محدودية عددهم وانتشارهم- من االشتباك  الخطوات وآخَّ
مع المعطيات الفكرية واألدبية والثقافية عموًما والمجاهرة- بقدر المستطاع والمتاح- بـ”الحقيقة”- أو ما تبدو 

كذلك- لكي يدركها الناس، أو على األقل االنتباه إلى لمحات منها.
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9. برأيك أال ترى أن الغنى والثراء في كثير من دول الخليج مرتبط بضحالة في الفكر والثقافة بل والقراءة أيضا؟

من المهم أن أنبه ها هنا إلى وجوب االحتراس من الصورة الذهنية النمطية المستهترة التي تظن بأن كل خليجي 
هو “برميل نفط” متحرك، وبأن مستوى الدخل العالي هو مصير لكل خليجي وهذا تصّور غير صحيح تماًما، ومن 
يراقب اإلنتاج الثقافي الجاد في الخليج فسوف يجد من دون عناء كبير، تلك األصوات المحترمة الداعية- الواعية 
الخطوط  عن  الدفاع  إلى  دعواتها  كما  المتعجرفة،  والسلطة  المستبدة  واإلرادة  العدوانية  القوة  مقاومة  إلى 
“المنحنية” التي تناهض الخطوط “المستقيمة”، وهو ما يعني، ضمن ما يعنيه، أن المثقف الخليجي الجاد هو 
الذي ال يفكر- انطالًقا من وعيه الثقافي المنفتح- لحسابه الخاص، وإنما لحسابه ضمن اآلخرين القريبين والبعيدين 

على حد سواء.

10. هذا يعني أن هناك عودة لالهتمام بالفلسفة وإعمال العقل لدى الجموع العربية؟

على الرغم من أن الفلسفة حاجة من حاجات الدول، ال يستغني عنها شعب يريد أن يثبت كفايته للحياة العقلية 
وعنايته بالمطالب العالية، ألنها قوة تكتسح كل حين جانًبا من مجاهل الجهالة وتعّمرها بمادة الوعي الصحيح، لكن 
أهلنا في المنطقة العربية- والخليج من ضمنها- عاَدت مبكًرا الفلسفة ليس باإلضافة إلى نفسها، وإنما باإلحالة 
وعدم  لهما  تحديها  الفلسفة  كرهتا في  واللتان  معيتها،  والسياسية في  الدينية  المؤسسة  عند  إلى موقعها 
استجابتها إليهما، بل إنها- أي الفلسفة- تواجههما وال تتملقهما، وإنما تصارحهما بالحقيقة وال تداهنهما ألنها ال 
تخاف منهما، بل تجرؤ عليهما إلى الحد الذي يجعلها تكاد أن تصفعهما أحياًنا حتى يفيقا من خداعهما واستغاللهما 
للناس، كل ذلك وأكثر أثار الناس المذعنين أصاًل للفكر غير الفلسفي، أي الديني والسياسي وما إليهما، وجعلهم 

ينبذونها وال يعيرونها أي اهتمام.

11. هل لك أن تحدثنا عن أنماط الكتابة األدبية والتناوالت الفكرية السائدة في المنطقة العربية؟

يبدو لي أن نهج “التهميش” لألفكار الجادة وللمفكرين الجادين الذي تستخدمه السلطات الحاكمة في منطقتنا 
العربية بدهاء شديد، جعل كثيًرا جًدا ممن هم يمارسون الكتابة األدبية والمسائل الفكرية يقلبون لألعمال النقدية 
الحرة ظهورهم ويتنازلون عن شرف المساهمة في دعم التطلعات العقلية والفكرية النافعة والسديدة لإلنسان 
العربي المعاصر، حول وجوده ومشكالته وحياته وأسئلته، وأرجو أن ال تبدو إجاباتي متشائمة، ولكن الواقع كذلك، 

مع التأكيد أن هناك مساهمات رائعة ونافعة جديرة باالحترام والتقدير ألصحابها، ولكنها محدودة.

12. وما تبعات االنصراف عن دعم الفكر والفلسفة واالستسالم للوضع القائم؟

لعل أفضل مثال على ما ذكرت هو الكاتب المصري، المعروف عباس محمود العقاد، الذي كتب كثيًرا من الكتب 
حول الفلسفة وعدد من الفالسفة، غير أنها لم تشتهر كما هو الحال مع الكتب الدينية و”العبقريات” التي كتبها! 
إن من يقرأ أو يهتم بالفلسفة هو ذاك اإلنسان الذي ال يقنع بالنقل والتقليد بل يمضي في البحث والتفكير، ألنه 

يأبى أن ال يشعر بوعيه، أو أن ال يكون له في ممارسة العقل حّظ أو نصيب.
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13. لكن لمصلحة من محاصرة المواطن العربي فكريا؟

المنافع  تدّفق  حالًيا وحاشيتها، والستمرار  الحاكمة  األنظمة  بقاء  لمصلحة  نفاق،  فيه وال  واضح ال مواربة  بقوٍل 
الشخصية وعدم تعطلها، وِفي هذا السبيل لن تترّدد هذه األنظمة، التي يعاني قسم واسع منها من “شرعية” 
بقائه واستمراره، في أن تستخدم األدوات والوسائل كافة في تنفيذ ما تريده، فإن استبداد وتعّسف الحكومات 
العربية ال يحتاج إلى تطويل في شرح قمعها وإرهابها تجاه المواطن العربي المغلوب على ضعفه وقلة حيلته، بل 
إن المثقفين الجادين في العالم العربي واإلسالمي، تلك المجموعة النبيلة، هي فئة مضطهدة لم يلتفت إلى 
معاناتها أحد؟!. فهم يعانون األمّرين من نظمهم السياسية ويعيشون في ظل “قوانين” ظالمة ومهينة لإلنسان، 
وحيث  كلها،  الجادة  واإلبداعية  الفكرية  والحريات  والضمير  التعبير  حرية  حق  في  السياسي  النظام  يتحكم  حيث 
يتعرضون لإلذالل في أروقة النيابة وقاعات المحاكم وتوقع عليهم الغرامات المادية الثقيلة وأحكام السجن بسبب 
ما ُيبدونه من آراء ومواقف، كما تتدخل األنظمة في السماح أو منع الكتب أو األفالم السينمائية وحتى اللوحات 

التشكيلية! ومن ثم، تقمع المثقف الجاد ومن يصدقه ويتبعه من القيام بأي جسارة منتظرة أو متوقعة منه.

14. كيف ترى دور اإلعالم الخاص في دول الخليج العربي، في مقابل هيمنة اإلعالم الرسمي أو الحكومي؟

في ظني أن كثيًرا من اإلعالم “الخاص” وفي عداده اإلعالم الجديد كمواقع التواصل، ظاهُره أنه إعالم مفتوح 
وتعّددي، ولكنه في جوهره إعالم رسمي أو حكومي يملكه أو يدعمه أو وراءه شخصيات متحالفة وعلى استعداد 
للتحالف مع السلطة السياسية وتجمعهم مصالح ومنافع خاصة، ولذا فإن هذا اإلعالم الخاص ال يسمح لرأي هذا 
المثقف الجاد أن يظهر ويتحدث، أو ذاك الكاتب الملتزم من التعبير عن رأيه وموقفه، برغم أنها كلها تدعي “الرأي 
والرأي اآلخر” باختصار شديد إن كثيًرا من اإلعالم الخاص بشكل عام، هو فخ يظن أكثرية الناس وبعض المثقفين 
أنه طوق النجاة، وهذا في تقديري غير صحيح، إنما هي سلطة رسمية ُمقّنعة ال تقبل إال ما يتطابق مع مواقفها 

وآرائها ويدّر لها منافًعا ال منتهية.

15. لو  تحدثنا عن إيران ودورها في المنطقة ما الخطر الذي يمثله نظام طهران على دول الخليج العربي؟

ال أتصور بأن النظام في إيران يمثل خطًرا على أحد بقدر ما تمّثل عدد من األنظمة العربية حالة الخطر نفسها، فال 
يغيب عنكم أن األنظمة في شرقنا تتصف باالستبداد والطغيان السياسي والديني، وما يحدث اآلن من صراع 
‘‘فارسي- عربي‘‘ إذا صح التعبير هو صراع نفوذ ومقّدرات وقوى تريد أن تسيطر وتستقطب وتنال السطوة 
ليس على الجغرافيا ربما ولكن على إنسان الجغرافيا وموارده في باطن األرض وفوقها! علًما بأن هناك عناصر في 
هذا الصراع قوية جًدا ولكنها غير متاحة اآلن، وهي لربما التي تكمن وراء العالقات الظاهرة والغاطسة بين بعض 

الدول العربية وإيران.
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13. لكن لمصلحة من محاصرة المواطن العربي فكريا؟
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الشخصية وعدم تعطلها، وِفي هذا السبيل لن تترّدد هذه األنظمة، التي يعاني قسم واسع منها من “شرعية” 
بقائه واستمراره، في أن تستخدم األدوات والوسائل كافة في تنفيذ ما تريده، فإن استبداد وتعّسف الحكومات 
العربية ال يحتاج إلى تطويل في شرح قمعها وإرهابها تجاه المواطن العربي المغلوب على ضعفه وقلة حيلته، بل 
إن المثقفين الجادين في العالم العربي واإلسالمي، تلك المجموعة النبيلة، هي فئة مضطهدة لم يلتفت إلى 
معاناتها أحد؟!. فهم يعانون األمّرين من نظمهم السياسية ويعيشون في ظل “قوانين” ظالمة ومهينة لإلنسان، 
وحيث  كلها،  الجادة  واإلبداعية  الفكرية  والحريات  والضمير  التعبير  حرية  حق  في  السياسي  النظام  يتحكم  حيث 
يتعرضون لإلذالل في أروقة النيابة وقاعات المحاكم وتوقع عليهم الغرامات المادية الثقيلة وأحكام السجن بسبب 
ما ُيبدونه من آراء ومواقف، كما تتدخل األنظمة في السماح أو منع الكتب أو األفالم السينمائية وحتى اللوحات 

التشكيلية! ومن ثم، تقمع المثقف الجاد ومن يصدقه ويتبعه من القيام بأي جسارة منتظرة أو متوقعة منه.

14. كيف ترى دور اإلعالم الخاص في دول الخليج العربي، في مقابل هيمنة اإلعالم الرسمي أو الحكومي؟

في ظني أن كثيًرا من اإلعالم “الخاص” وفي عداده اإلعالم الجديد كمواقع التواصل، ظاهُره أنه إعالم مفتوح 
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المثقف الجاد أن يظهر ويتحدث، أو ذاك الكاتب الملتزم من التعبير عن رأيه وموقفه، برغم أنها كلها تدعي “الرأي 
والرأي اآلخر” باختصار شديد إن كثيًرا من اإلعالم الخاص بشكل عام، هو فخ يظن أكثرية الناس وبعض المثقفين 
أنه طوق النجاة، وهذا في تقديري غير صحيح، إنما هي سلطة رسمية ُمقّنعة ال تقبل إال ما يتطابق مع مواقفها 

وآرائها ويدّر لها منافًعا ال منتهية.

15. لو  تحدثنا عن إيران ودورها في المنطقة ما الخطر الذي يمثله نظام طهران على دول الخليج العربي؟

ال أتصور بأن النظام في إيران يمثل خطًرا على أحد بقدر ما تمّثل عدد من األنظمة العربية حالة الخطر نفسها، فال 
يغيب عنكم أن األنظمة في شرقنا تتصف باالستبداد والطغيان السياسي والديني، وما يحدث اآلن من صراع 
‘‘فارسي- عربي‘‘ إذا صح التعبير هو صراع نفوذ ومقّدرات وقوى تريد أن تسيطر وتستقطب وتنال السطوة 
ليس على الجغرافيا ربما ولكن على إنسان الجغرافيا وموارده في باطن األرض وفوقها! علًما بأن هناك عناصر في 
هذا الصراع قوية جًدا ولكنها غير متاحة اآلن، وهي لربما التي تكمن وراء العالقات الظاهرة والغاطسة بين بعض 

الدول العربية وإيران.

16. لو تحدثنا عن المملكة ما تقييمك للمتغيرات السياسية والفكرية التي تقبل عليها في ظل تحركات ولي 

العهد األمير محمد بن سلمان واالتجاه لعلمنة الدولة ؟
قد ال أكون الشخص المناسب للتحدث بدقة حول هذا الموضوع الذي أعتقد أنني أمتلك له إجابتين؛ فهناك ظاهٌر 
لهذه التحوالت والتغييرات التي تشهدها السعودية اآلن وهي سريعة جًدا على أي تحليل أو قراءة واعية أن تقطع 
برأي واضح فيها ال سيما وأن “النرد” ما يزال دّواًرا. اإلجابة األخرى تنبري للتساؤل حول مكانة المثقف الجاد في 
السياسيين  الدولة وذلك في مخيلة  السلطة ويشكل “خطًرا” على  يعتبر “مختلًفا” مع  الذي  السعودية اآلن، 

الطموحين، أو الذين يتمتعون بأي درجة من االستبداد.
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إنني أخشى ما أخشاه أن تكون النزعة إلى “العلمنة” في السعودية حالًيا هي أقرب ما تكون إلى )خضراء الدمن( 
وفًقا للحديث المنسوب للنبي محمد. إن ُجّل ما أتمناه أن تكون تجربة التحّول في السعودية اآلن تستمد كيانها 
الموضوعي من قضية اإلنسان السعودي نفسه، سواًء في إطاره االجتماعي الخاص أم في إطاره االجتماعي 

العام، وسواًء المؤيد صراحة أم المختلف ضمًنا مع السلطة.

17. وما تقييمك للدور الذي تلعبه الكويت في إنهاء األزمة بين قطر ودول الرباعي العربي )السعودية ومصر 

واإلمارات والبحرين(؟

أعتقد بأن الكويت تخشى من أن تكون “األزمة الخليجية” هي بداية النهاية لتجربة مجلس التعاون الخليجي الذي 
شّكل عمًقا خاًصا ونافًعا ليس للكويت فقط، وإنما لدول الخليج األخرى، ومن هنا كانت الكويت وال تزال ترجو أن 
تفلح مساعيها الرسمية المعلنة والسرية في وقف النزيف المستمر في العالقات الخليجية والذي أعلن -أو كاد- 
وفاة هذه التجربة المهمة في المنطقة العربية، والتي ستكشف ظهور دول الخليج لرياح عاتية تلوح بأفق األزمات 
التي تعصف بالمنطقة منذ أمد غير قصير، ولألسف الشديد، فأنا غير متفائل بحٍل ناجع لألزمة وبخاصة مع دخول 
د األزمة التي طالت جوانب  أطراف إقليمية ودولية ذات مصالح على خط هذا الحل الذي يبدو أن ال نجاح له مع تعقُّ

ذاتية وعالئقية لكل من أطراف الخالف ال يمكن أن تحل بسهولة، أو لن تعود كما كانت على أقل تقدير.

18. أزمة تهويد القدس.. كيف تلقي بظاللها القاتمة على المستقبل؟

أبرز ما في هذه األزمة الحالية التي قامت بعد إعالن الرئيس األمريكي، دونالد ترامب القدس عاصمة إلسرائيل 
هي أن المشروع األمريكي – اإلسرائيلي الذي كان ُيدار في الخفاء أصبح اآلن جهاًرا نهاًرا، وبأن الدول التي كانت 
تغازل تل أبيب على استحياء قد أعلنت عن حبها الصريح لها، وهو ما يعني ضمن ما يعنيه أن المنطقة العربية تتهيأ 
لتغيير سحنتها، إذ لن تكون في وقت قريب ما كانت عليه إلى وقت قريب وأن كل ما كان من تضحيات كبيرة 
ومواقف عظيمة وأعمال شجاعة.. قد ذهبت إلى األبد ولن تعود وبخاصة في ظل غطرسة القوة الحمقاء التي 

تتعامل بها اإلدارة األمريكية الحالية من ناحية، واالنصياع العربي لها من ناحية أخرى.

19. في الختام.. لو أعطيتنا توصيفا للحالة التي تمر بها المنطقة العربية حاليا وهل من حل؟

يمكن القول إن ما يجري في منطقتنا من أزمات يشبه برج الحمام؛ حمامة تذهب وأخرى تأتي، ونحن كذلك ال نفيق 
من أزمة حتى ننام على أخرى، وليس ذلك بمستغرب في هذا الوقت الطافح بالوحشية واآلالم والهوان والمعاناة 

والبشاعات والنقائص واألحزان والتشّوهات، أو الشر عموًما.
وِفي ظني أن سبل مواجهة هذه االضطرابات هو أن ندرك بأن مواجع أوطاننا البد أن تواجه بما هو أنجع من 
المسّكنات الدينية وعقاقير السياسة واالقتصاد، فـالغضب هو االنفعال الذي يجب أن تتحمل مسؤليته الشعوب 
واألمم، إن كل أزمة أو اضطراب هو صرخة لبعث الغضب عند الناس الذين يعيشون كل أسبابه، إن وجود األزمات 
واستمرارها مع تكرارها ناتج في وهمي، من انعدام الغضب الشعبي على ما يقع ويجري، فبدون وجود الغضب 

لن تجد من يهتم بك أو يلتفت إليك، والحالة هذه.
إن الحرية، التي أبعدت من الَمتن إلى الهامش في عالمنا العربي، ينبغي لها أن تستعيد مكانتها السامية في حياة 
يرضاه  ما ال  َعلى كل  يحتج  عليها من دون غضٍب  نتحّصل  ولن  العالم،  الحرة حول  الدول  كل  غرار  على  المنطقة 

ويتساءل عن كل ما ال يفهمه.
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السعوديون قالوها لي في عام 2012: ممنوع انتصار 

الثورة السورية عسكريا.. لو وجد المجتمع الدولي 

شخصا أكثر إجراًما من بشار الستبدله به منذ زمن

ثائر الحاجي
ممثل اتحاد تنسيقيات الثورة 

السورية سابقًا

سبع سنوات عجاف مرت على الثورة السورية ولم تنتِه بعد، والسوريون يأملون 
في عام ُيغاث الناس فيه، وفيه يعصرون، لكن خيبة األمل أصابت الكثيرين منهم، 
كما  الدولة  أوصال  لتقطيع  وروسيا  أمريكا  تحركها  إقليمية  بسبب سعي قوى 

فعلت من قبل في غيرها.

الحل السلمي  في الوقت ذاته، فقد المجتمع الدولي مصداقيته ألنه اشترط 
الروسية  بالطائرات  واستعان  لصالحه  األمر  استغل  الذي  األسد،  بشار  إلزاحة 
وحرق  وقصف  لقتل  دوليا  المحرمة  والغازات  المتفجرات  وبراميل  وغيرها، 

المدنيين، ما يؤكد أن هناك قوى تريد لبشار أن يستمر وللمعركة أن تطول.  

لكن  والسالح،  والرجال،  المال،  اآلن كل شيء:  حتى  ملكت  أنها  رغم  المعارضة،  افتقدته  أوال’’  شعار ‘‘سوريا 
ينقصها الروح والوحدة وينقصها الخطاب الوطني الجامع لمكونات الشعب السوري، فعلى المعارضة أن تتخلي 
عن األنا وعن الخلفيات السياسية والحزبية والعمل لصالح البالد، وإال فإن الشعب لن يرحمهم، كما لم ترحمهم 

القوى المتحكمة في صياغة وتشكيل الخارطة السورية.

عن أبعاد األزمة السورية، ودور األطراف اإلقليمية والدولية في إدارة الصراع بالمنطقة، والمنطلقات التي يجب 
على المعارضة أن تعمل من خاللها إلعادة اللحمة الوطنية مرة أخرى للداخل السوري، وعن األسباب التي يمكن 
بها اإلطاحة ببشار األسد ونظامه، يطل على مجلة ‘‘مواطن’’ ممثل اتحاد تنسيقيات الثورة السورية السابق ثائر 

الحاجي  ليحدثنا عن ذلك وأكثر في هذا الحوار التالي:

حوار: فريق التحرير

قوى إقليمية رفضت الحل العسكري إلزالة بشار    •

عائلة آل سعود قتلت الثورة السورية سرا بالتعاون مع قوى أخرى  •

زوال نظام بشار متوقف على استنزاف إيران بنسبة كبيرة قرابة %70 عسكرًيا وإنهاء قوة حزب الله   •

لو وجد المجتمع الدولي شخصا أكثر إجراًما من بشار الستبدله به منذ زمن  •

المعارضة ال ينقصها الرجال أو المال أو السالح بل ينقصها الخطاب الوطني الموحد  •

محمد بن سلمان، رهن مخططات محمد بن زايد الذي يحكم دولة اإلمارات  •

التنافس بين قطر والسعودية منظومة وضعها لهم من يحركهم  •

السعوديون قالوها لي في عام 2012: “ممنوع انتصار الثورة السورية عسكريا”  •
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1. بداية.. هناك تساؤل يطرح نفسه لماذا طالت الحرب في سوريا ولماذا لم تؤت الثورة ثمارها حتى اآلن؟ ومن 

برأيك المسؤول عن ذلك؟

نعم طال أمد الحرب ألن هناك من أعطى الضوء األخضر للنظام لقتل الشعب، وال يمكن اإلنكار بأن الجاني األول 

هو النظام السوري وحلفاؤه وميليشياتهم، يأتي بعدهم من اّدعوا أنهم )أصدقاء السوريين(، بدأ ذلك من خالل 

زيارة فورد األمريكي لمدينة حماة أوائل الثورة السورية، وكانت هذه أولى خطوات المؤامرة لتدمير الثورة السورية.

يتحمل  الكل  إن  القول  أستطيع  األطفال،  وذبح  النساء  واغتصاب  والتشريد  القتل  من  سنوات  سبع  فبعد  لذا 

المسؤولية، مجتمع دولي، ونظام، ومعارضة، وقادة عسكريين، ومدنيين، الكل مشترك في الجريمة الكبرى التي 

تحدث في سوريا يومًيا.

2. تتكرر االجتماعات بين قوى المعارضة والنظام في كثير من العواصم كالرياض وجنيف وغيرهما برأيك ما 

جدوى هذه االجتماعات؟

في رأيي هي مضيعة للوقت وتسهم في سفك مزيد من الدماء السورية واألرواح، هم يعلمون تماًما أن الحل 

السياسي في سوريا مستحيل في ظل وجود نظام بشار األسد، وأؤكد أن جميع الحكومات التي قابلتها في 

اجتماعات سابقة أخبروني علنا بأن الحل العسكري ممنوع، فقط الحل السياسي هو المسموح، وهذا ما أعطى 

ضوًءا أخضر للنظام لقتل المزيد من الشعب السوري، الحقيقة نحن أمام مجتمع دولي فقد مصداقيته في الدفاع 

عن الحريات، وحقوق اإلنسان أصبحت شعارات ومجرد دعابة ال يصدقها إال أعمى أو جاهل.

3. لكن بعض أطياف المعارضة اعتبروا المملكة جزءا من حل األزمة والبعض رحب بمؤتمر الرياض؟

المعادي  سعود  ال  عائلة  تاريخ  لقراءة  العودة  عليه  السورية  للقضية  الحل  من  حزءا  كالسعودية  دولة  يعتبر  من 

للحريات والديمقراطية وحقوق اإلنسان، تصريحات بعض أطياف المعارضة تمثلهم وحدهم وهي تعّبر عن مدى 

الجهل السياسي والتبعية المادية لهذه الدولة أو سواها، حل األزمة السورية لن يأتي من الرياض وال من أية دولة 

شاركت في تدمير أجمل الثورات العربية، لذلك ال أعول على “مؤتمرات استخباراتية”، تستضيفها دول هي بحد 

ذاتها تكره الحرية وتقمع شعوبها.
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4. إذا فأنت تتهم السعودية بـأنها متورطة فيما يحدث بسوريا؟

دعنا نفرق بين عائلة آل سعود والسعوديين. فالشعب السعودي قدم تبرعات كثيرة للسوريين وكان داعًما قوًيا 

للشعب السوري قلًبا وقالًبا، أما عائلة آل سعود “ال وألف ال”، فقد حاربت الثورة سًرا وقتلتها بالتعاون مع أطراف 

خليجية وأخرى خارجية. السعوديون قالوها لي في 2012 في االجتماع: “ممنوع انتصار الثورة السورية عسكرًيا”؛ 

األنظمة  بقية  إلسقاط  بالتحرك  المنطقة  شعوب  لبقية  األمل  سيعطي  عسكريا  السورية  الثورة  انتصار  ألن 

الشمولية والديكتاتورية في المنطقة.

لذلك فهناك مجموعة من السياسيين والنشطاء المدنيين سوريين وعرب وأوروبيين، يعملون اآلن على كثير من 

الملفات التي لدينا ضد حكومة السعودية ودول خليجية وغير خليجية شاركت بقتل الثورة والسوريين سنقدمها 

لقاءات مع محامين  إجراءاته من خالل  استكمال  نعمل على  أمر هام  بـ “الهاي”. وهذا  الدولية  العدل  لمحكمة 

وقضاة دوليين ستكون بحق المملكة ودول عديدة ممن يشكلون دول الطوق حول سوريا.

5. وماذا عن الدور األمريكي؟

زيارة روبيرت فورد لمدينة حماة أحدثت أول انشقاق في سوريا بين مواالة ترى “األسد” مقاوًما ومناضاًل، ومعارضة 

ألصق بها تهمة تلقي الدعم الخارجي والتبعية ألمريكا، ما أدى إلى صراع إعالمي وأخالقي بين أطياف الشعب 

لبقية  عبرة  السورية  الثورة  لجعل  وذلك  العربية  الدول  وبعض  أمريكا  وضعته  كاماًل  مخطًطا  كان  هذا  السوري. 

الشعوب التي تريد إسقاط ملوكها وحكامها.

تلو  الثورة السورية عسكرًيا سيقضي عليكم واحًدا  نجاح  أن  النظام األمريكي جمع قادة دول معنية وأخبرهم، 

اآلخر، ولذلك عليكم التعاون معنا للقضاء عليها بشتى الوسائل، وكان لكل دولة مهمة قامت بتنفيذها في الملف 

السوري، على سبيل المثال كانت مهمة تركيا تسهيل مرور المتطرفين وإيصالهم للداخل السوري بالتعاون مع 

بعض المرتزقة الذين يعملون لديهم وهذا مثبت لدى العديد من الناشطين الذين عملوا معهم.

مهمة السعودية كان دعم الليبراليين وتشتيتهم في آن واحد، مع العلم أنها دولة صدرت التطرف للعالم من خالل 

الفكر الوهابي ومشايخ التطرف الداعمين لإلرهاب، هذا التناقض في تبادل األدوار كان مخططا له بكل ذكاء من 

قبل استخبارات دول عديدة، وقطر كانت مهمتها دعم اإلسالميين بسخاء وإعطاءهم أكثر مما يستحقون وهذا ما 

جعل الكفة تميل لهم في صراع األجنحة داخل صفوف المعارضة السورية.

6. كثيرا ما تتردد أنباء بأن بشار األسد سيرحل قريبا ما صحة تلك األنباء؟

ما يصرحون به إعالمًيا غير ما يعملون عليه مع أمريكا ودول أخرى من خالل غرف )الموك – الموم( -غرف عسكرية 

في األردن وفي تركيا- فمن يريد رحيل “بشار” ال يرسل أسلحة وأموال لجزارين وعمال ميكانيك وأصحاب سوابق 

وجرائم كانوا في سجون النظام بل يرسلها لضباط الجيش الحر المنشق عن األسد، من يريد رحيل “األسد” ال 

يأتي بأشخاص لهم سوابق في سجون “بشار” ويضعهم على رأس الغرفة الممولة في “شيراتون اسطنبول” 

والتي من خاللها كان يقدم ماليين الدوالرات لمن هب ودب لصناعة أمراء الحرب وقتل الثورة.
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للثورة  ناشطين  أهم  تواجد  وأماكن  الثورة”  “تنسيقيات  تواجد  أماكن  توضح  خريطة  مني  طلبوا  السعوديين 

أيًضا ال ننسى اجتماع “بن سلمان” وعلي  الرياض،  2012 في اجتماع في  المنضمين لالتحاد، وهذا حصل عام 

مملوك الذي كان يترأس مكتب األمن الوطني السوري في جدة، بعدها بعدة أيام طلبت السعودية من جيش 

اإلسالم، عدم دخول دمشق وعدم محاربة نظام األسد، إذن عن أي دعم يتحدثون. النفاق اإلعالمي مكشوف وال 

يعنينا.

7. لكن برأيك.. متى ينتهي نظام “بشار” حقيقة في سوريا؟

عندما يتم استنزاف إيران بنسبة كبيرة قرابة 70 بالمئة عسكريا، وإنهاء قوة حزب الله اللبناني سيتم القضاء على 

“األسد”، برصاصة في الرأس لكي تختفي معه ملفات المؤامرة على سوريا وشعبه، أو بانقالب عسكري داخلي. 

وهذا ما أتمناه ألنه سيؤدي لتشكيل مجلس عسكري مشترك يقوده ضباط شرفاء من الطرفين لم تخض أيديهم 

المجلس حماية  في دماء السوريين، يعملون على ضبط االنفالت األمني وجمع السالح، على أن تكون مهمة 

المرحلة االنتقالية بالبالد.

8. إذا كان هناك ضباط شرفاء فلماذا ال يتحركون ويتخذون خطوات فاعلة؟

بالفعل هم خططوا كثيرا لإلطاحة ببشار األسد ونظامه، لكن تم كشف عدد منهم، وتم رصد تحركاتهم من قبل 

الذين يقولون إنهم أصدقاء الشعب السوري وتم تصفية بعضهم إلطالة وتيرة الحرب.

9. هذه اللحظة الفارقة التي تتحدث عنها لن تتم إال إذا تخلت األطراف الداعمة للنظام السوري عن بشار أليس 

كذلك؟

بالفعل هم سيتخلون عنه بعد استكمال مهمته في تدمير ما تبقى من سوريا وإهدار مقّدراتها، وبيع ما تبقى 

المجتمع  وجد  لو  األمريكية،  أو  الروسية  الطلقة  ينتظر  اليوم  بشار  عنه،  تدافع  التي  للدول  سورية  أراضي  من 

الدولي شخصا آخر أكثر إجراًما منه لكانوا استبدلوه به منذ زمن.

10. لو تحدثنا بإنصاف عما ينقص المعارضة بشكل عام فماذا ستقول؟ الرجال أم المال أم السالح؟

المال كثير، وحساباتهم أصبحت ممتلئة في بنوك أوروبا وتركيا وأمريكا، واإلعالم مفتوح على مصراعيه أمامهم 

لهم في دول عديدة، ينقصهم الخطاب الوطني الجامع لمكونات الشعب السوري، خطاب وطني حقيقي وليس 

مجرد خطابات أصبحت مهترئة وال يقرأها السوريون. المعارضة عليها التخلي عن األنا وخلفياتهم السياسية والحزبية 

الشفافية والصدق ألننا  أيًضا ينقصهم  له.  ينتمون  الذي  الحزب  أو  التنظيم  أواًل وليس  والعمل لمصلحة سوريا 

حقيقة لم نَر إال تصرفات شبيهة باألسد، الذي يتبع تعليمات روسيا وإيران وهم ينفذون أوامر دول خليجية وتركيا، 

لذلك ال أعول عليهم، وننتظر موجة ثانية من الثورة لإلطاحة بهم وباألسد مًعا.
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11. إذا حدث وكان هناك ثورة ثانية في سوريا هل ستكون متواجدا بها؟

نعم وأعمل على ذلك مع كثير من الناشطين السوريين في دول عديدة وداخل سوريا، وأيًضا هناك تواصل مع 

شريحة مهمة من الموالين لنظام األسد، ألنهم أيًضا سئموا من الوضع الراهن في سوريا ويريدون حال سريعا، 

نحن أهل سوريا وأبناءها لن نتركها لمن عاث فساًدا بها وقتاًل لشعبها خالل هذا األعوام السبع سواًء من النظام 

أو المعارضة.

12. لكن من تتوقع أن يقود المجلس العسكري إذا تمت اإلطاحة باألسد؟

حرماتهم خالل  الذين سفكت دماؤهم واستبيحت  إخوانه  بدماء  يداه  تتلطخ  لم  سيقوده ضابط سوري وطني 

سنوات من العذاب والتشريد لحساب أجندات خارجية ومطامع داخلية. وسوف يتم اإلعالن عن اسم هذا الضابط 

في حينه.

13. مؤخًرا وعد “بوتين” بسحب قواته من سوريا.. هل سيصدق أم مجرد لعبة دولية؟

هذا سببه اقتراب موعد االنتخابات الرئاسية في روسيا، و”بوتين” يريد أن يؤكد لناخبيه ومعارضيه أنه انتصر على 

اإلرهاب، كما أن روسيا باقية في سوريا بموجب اتفاق وقعته روسيا مع األسد، وهذا مثبت في األمم المتحدة، 

وهذا ما يثبت أن هذه المعلومات مسربة كحرب نفسية.
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14. شاركت مؤخًرا في ندوة منظمة ‘‘القسط’’ بلندن برأيك هل ترى فائدة من مثل هذه الندوات في تغيير 

الواقع؟

نعم إنها ندوات مهمة وتشكل حدثا هاما لكل الشعوب التي تتطلع للحرية والديمقراطية، إلنهاء أعوام طويلة من 

االستبداد واالضطهاد والعبودية والجهل والمرض، وهذه الندوة التي أقامتها منظمة القسط تقوم على إرسال 

رسائل للمجتمع السعودي، مفادها التعريف بحقوقه المسلوبة، وحثه على الصراخ في وجه االستبداد ليغير نظام 

الحكم هناك واستبداله بآخر برلماني، يقوم على العدل والمساواة في الحقوق والواجبات واحترام حرية األفراد 

وتوزيع عادل لثروات البالد.

15. التقيت بالمعارض السعودي محمد المسعري والحقوقي يحيى عسيري ما انطباعاتك عنهما؟

المسعري من أهم شخصيات المعارضة السعودية، شخصية طيبة، ذكية، عقالنية، ويسعى لحرية شعبه وهذا ما 

جمعنا وسيجمعنا دائًما معه، ويحيى عسيري، فهو شاب مناضل ومكافح أتمنى له كل التوفيق فيما يسعى له 

فالطريق شاق ويحتاج لعمل دؤوب.

16. لو تحدثنا عن المملكة بصفة عامة.. كيف ترى دور النظام الجديد وأثره بقيادة محمد بن سلمان على 

المنطقة؟

ليس هناك نظام جديد في السعودية، هناك شاب صغير يتلقى أوامره من الخارج كحال بقية ملوك وحكام العرب 

وينفذ أجندة واضحة لكي ينال الرضا ويصل للكرسي، اليوم محمد بن سلمان، رهن مخططات بن زايد الذي يحكم 

دولة اإلمارات، لكن هناك تغييرات كبيرة وحمالت قوية لمكافحة الفساد من قبل بن سلمان وهذا ما يظنه البعض 

جيدا، لكن الحقيقة، أن أمريكا تحتاج بعض المليارات، ألنها تعاني اقتصادًيا فكانت األوامر واالتفاق باعتقال بعض 

األشخاص وأخذ منهم أموال في الحقيقة مملوكة للشعب السعودي. عموًما من يريد محاربة الفساد ال يشتري 

يخوت ومنتجعات له ولزوجاته بمليارات الدوالرات المسروقة من شعبه. ورأيي أن مكافحة الفساد تبدأ بالسماح 

المخزنة في  المسروقة  يبحث عن األموال  برلماني ديمقراطي وتشكيل محاكم وقضاء مستقل  بوجود نظام 

بنوك أوروبا وأمريكا. عدا ذلك فقاعات ستنفجر في وجه هذا األمير الصغير )محمد بن سلمان(.

17. أخيرا ما تقييمك للتنافس القطري السعودي على دعم بعض األطياف في سوريا.. هل هو دعم حقيقي أم 

حرب سياسية؟

هو برنامج وضعه لهم من أجلسهم على الكراسي في بالدهم، ال يستطيعون الخروج عنه إطالًقا وإال فاالنقالب 

بانتظارهم ويهدد عروشهم ليأتي آخرون ينفذون. واليوم بدأ البرنامج يصل لنهايته وعندها ستتكشف مفاجآت 

كبيرة بين كل من الدوحة وأنقرة والرياض وأبوظبي وعمان.
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الحاكمة..  لألسر  مجلس  الخليجي  التعاون  مجلس 

مرحلة  بأسوأ  وتمر  حقوقية  كارثة  تعيش  والكويت 

للحريات

أنور الرشيد
رئيس المنتدى الخليجي 

لمؤسسات المجتمع المدني

تجاوزت نسبة إنجاز مشروع تحسين صورة الكويت في “حقوق اإلنسان” المقرر 
الـ%80 بحسب ما كشفته تقارير صحفية في جرائد حكومية  انتهائه في 2020 
كويتية، إال أن ما تفضحه مواقع التواصل االجتماعي عن الوضع الحقوقي في 
الكويت يشير إلى أن ما هو معلن ما هو إال محاولة حكومية لتبيض الوجه، وكي 
تتمكن الكويت من المشاركة في في المحافل والفعاليات العالمية واإلقليمية 

فقط.
فالكويت تعاني من عدد ال بأس به من األزمات الحقوقية التي لم تحسم، فما 
تحسم،  لم  البدون  قضية  زالت  وما  يومي،  تناٍم  في  الرأي  سجناء  أعداد  زال 
مهددة  والجناسي  غير مستقل،  والقضاء  وعدم مساواة،  بمعاناة  تمر  والمرأة 

بالسحب والتشريعات تنتهك الحقوق وتقمع الحريات، 

 ومجلس األمة بال فائدة، وغيرها كثير من نقاط الضعف التي تمر بها الكويت، بحسب ما يكشفه المراقبون 
وتتحفظ الحكومة على إعالنه، وللوقوف على حقيقة الوضع أجرت “مواطن” حوارا خاصا مع الحقوقي الكويتي 

أنور الرشيد، رئيس المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني.

حوار: شدوى الصالح

مجلس التعاون الخليجي مجلس لألسر الحاكمة  •

مجلس التعاون الخليجي يحتضر  •

البرلمان الكويتي ال يمثل حقيقة الرأي العام  •

الحكومة الكويتية تتحكم بالبرلمان وتعتبر إدارة من إداراتها  •

نطالب بإلغاء التشريعات التي تؤدي لسجن أصحاب الرأي  •

نعيش أسوأ مرحلة من مراحل تاريخ الكويت بالنسبة للحريات  •

نواب البرلمان يمثلون على األمة وصامتين صمت القبور  •

مجلس األمة فاشل بامتيار وال يمثل اإلرادة الشعبية  •

دول الخليج تحتاج أن تصبح دول قانون ودستور واحترام حقوق وعقائد  •

وضع التيارات السياسية بالكويت “مؤسف” والمال السياسي دمرها  •

حاملة الطائرات تعجز عن حمل هموم الدول العربية  •

نأي الكويت بنفسها عن األزمة الخليجية أفضل خيار  •

مؤسسات المجتمع المدني بالكويت تم اختطافها ولم يعد لها دور  •

حل قضية البدون يتطلب قرارا شجاعا وال يوجد أفق للحل  •

المرأة الكويتية وحقوقها.. ال زالت تعاني من الكثير من التهميش  •

اإلعالم العربي فاسد وموجه من قبل أنظمة مستبدة  •

األحكام الصادرة بحق سجناء الرأي وصلت لـ600 حكم  •
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1 . الكويت، من األحكام على المغردين إلى سحب الجناسي والتهجير القسري وغيرها.. كيف ترى الوضع 

الحقوقي في الكويت؟

مع األسف الشديد اتجهت الكويت للوجه المعاكسة، فيكفي أن نعرف أن الكويت أصبحت األولى على مستوى 

العالم بأحكام سجن الُمغردين يصل مجموعها مئات السنين أحدهم حصل على أحكام وصلت لنصف قرن بسبب 

رأي.

وبغض النظر إن كنت أتفق أو أختلف معه فمن غير المعقول سجن بسبب رأي فهذا مرفوض بالنسبة لي رفضا 

قاطعا، ومع األسف ليس هناك بارقة أمل في المدى المنظور أن يتم مراجعة هذه الردة الديمقراطية التي تجتاح 

الكويت، ناهيك عن الهجرة الطوعية والتي ُتعتبر الهجرة الثالثة بعد الهجرتين األولى عام 1921 بعد حل مجلس 

الشورى التي هاجر تجار الكويت لالستمرار في البحرين والهجرة الثانية بعد حل مجلس الشورى عام 1938 حيث 

هاجر أعضاء المجلس للعراق هربًا من بطش السلطة.

اليوم نعيش تاريخ الهجرة الثالثة حيث العشرات من النشطاء هاجروا للخارج، أحدهم تقدم بطلب لجوء سياسي 

لفرنسا وتم قبول طلبه وهو حاليًا يعيش الجئا في فرنسا، أما بالنسبة لسحب الجناسي فهو كارثة حقيقة ال 

يمكن تصور ضررها.

2. هل هناك إحصائية دقيقة بعدد سجناء الرأي المحكوم عليهم بالكويت؟

عدد األحكام التي صدرت حتى اآلن تقريبًا 600 حكم وفق ما تم رصده من نشطاء حقوق اإلنسان وُمعظمها تم 

تنفيذها وبعض المتهمين لجؤوا إلى الخارج. وهذه تحدث ألول مرة بتاريخ الكويت الحديث أي بعد إقرار الدستور 

عام 1962. يطلب شباب كويتي اللجوء إلى بريطانيا وفرنسا بسبب أحكام رأي؟ ناهيكم عن الشباب الذي لجأ إلى 

الخارج طوعًا بسبب نشاطهم ورأيهم، وال زالت المحاكم تصدر أحكامها وهذا العدد بالنسبة للكويت رقم كبير جدًا 

لم تصل له بتاريخها حتى في أحلك ظروفها الديمقراطية عندما تم تعليق المواد الدستورية وتعليق عمل البرلمان 

في عام 1976 وعام 1986 األعوام التي حتى الصحافة كانت بها مراقبة.

3.  ما تقييمك للتشريعات الكويتية المقيدة للحريات؟ وكيف يمكن إسقاط قضايا الرأي واإلفراج عن 

المحكومين؟

مع األسف البرلمان ال يمثل حقيقة الرأي العام، البرلمان هو أداة أو أستطيع القول بأنه أصبح إدارة من إدارات 

الحكومة التي تتحكم في قراراته ومخرجاته وتشريعاته، وإال هل ُيعقل أن يصدر برلمان تشريعات ضد الحرية؟!

أما إسقاط قضايا الرأي فهي ال ُتسقط دون عفو، والمطلوب هو ليس إسقاط وإنما إلغاء التشريعات التي تؤدي 

لسجن أصحاب الرأي وإسقاط كافة األحكام التي أدت لهذه الكارثة، ُحرية الرأي المنصوص عليها بشكل ال بأس به 

بالدستور وفق المادة 36 من الدستور القاضية بحرية الرأي والبحث العمي مكفولة.
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4 – كيف ترى الالئحة القانونية التي أصدرتها الحكومة مطلع العام الحالي لتنظيم النشر على تويتر؟

نحن نعيش في أسوأ مرحلة من مراحل تاريخ الكويت بالنسبة للحريات لذلك لم أتعجب حقيقة من أن ُتصدر الحكومة 

المزيد من التشريعات التي ُتضيق على الُحريات ونحن نعيش كارثة حقوقية.

5 –  كيف ترى المطالبات برفع سقف الحريات في الكويت؟

اآلن المطالبات ليس رفع سقف الحريات اآلن ُنطالب بوقف العمل لتلك التشريعات السارقة للحريات على األقل، 

لقد تم إغالق كافة منافذ الكالم مع األسف،  وما يسمونهم نواب األمة صامتون صمت القبور، وأتحدى أيا منهم 

أن يتحدث بهذا األمر فهم نواب يمثلون على األمة وليس نواب يمثلون األمة مع األسف الشديد.

6 – هل تلتزم األجهزة األمنية بالكويت بمعايير اإلنسانية عند االعتقال؟

في األونة األخيرة صرح مسؤول كبير في المباحث الجنائية لصحيفة القبس بقوله إن التعذيب أصبح من الماضي 

وهو تصريح مؤسف حقًا وكارثي وهو اعتراف صريح بأن هناك تعذيبا، ورغم ذلك فإن األجهزة األمنية تلتزم حقيقة 

بالمعايير اإلنسانية والقانونية في التحقيقات إن حصلت.

7 – مطلع ديسمبر الماضي تعرض مواطن مصري في الكويت العتداءات وصفت بالوحشية كيف ترى هذا 

الحادث؟

ض لذلك ولكن اإلعالم يستغل بعضها  بطبيعة الحال الحوادث الفردية تحصل يوميًا وفي كل مكان والجميع ُمعرَّ

للتضخيم للتغطية على أمر ما وهذا ما حصل حقيقة ال أكثر وال أقل، وإن كنت وال أزال ُأدين أي أعتداء سواء كان 

ماديا أو لفظيا، وما حصل للمواطن المصري من اعتداء في الكويت وزيارة الوزيرة المصرية للكويت هو الذي ضخم 

الموضوع وأعطاه بعدا رسميا، وبعد ذلك بفترة تم طعن مواطن كويتي في القاهرة ولم يثر ذلك الحادث أي لغط 

أو إثارة إعالمية وهذا يدل داللة قاطعة على أن مثل تلك األحداث يتم تصخيمها إعالميًا للتغطية على أمر ما وهذا 

ما عودنا عليه اإلعالم العربي الفاسد الموجه من قبل أنظمة مستبدة.

8 – امتدحت عبر حسابك بتويتر ظهور حركات ليبرالية سعودية؟ فهل ترى أن الفكر الليبرالي يتماشى مع طبيعة 

الخليج؟

نعم هذا صحيح فكون أن يظهر حساب يحمل اسم الحركة الليبرالية السعودية فهذا تطور بالغ بعد أن تم أجهاض 

أول شبكة ليبرالية سعودية بقيادة الزميل رائف بدوي الذي يقضي حكما بالسجن عشر سنوات، وقضى منها حتى 

األن خمس سنوات، والجميل أنه تم إيقاف عقوبة الجلد.

بهذه المناسبة أرجو وأتمنى وُأطالب من سمو ولي العهد محمد بن سلمان أن ُيفرج عن رائف بدوي بعد أن أمضى 

نصف العقوبة، ال بل ُأطالب باألفراح عن كل سجناء الرأي والضمير بعفو عام وأنا على ثقة تامة بسمو األمير محمد 

بن سلمان.
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المجتمعات الخليجية اليوم ليست كمجتمعات خليج األمس فنحن اليوم أمام أجيال جديدة أجيال تربت على النت 

والتكنلوجيا وُحرية الوصول للمعلومة التي كان يتم حجبها أو التي تم حجبها قرونا طويلة سيطر بها الفكر األحادي 

مما خلق لنا مجمعات مشوة حضاريًا محرومة من أبسط حقوقها لذلك أنتجت لنا أجياال ُمتوحشة وأنا حقيقة رغم 

قتامة الوضع وسوداويته إال أن التفاؤل ينتابني بين آن وأخر.

9 – برأيك ما أهمية وجود مثل هذه الحركات وما دالالت ظهورها؟ وكيف ستؤثر في الخليج؟

هذه الحركات التي ظهرت في الكويت ومن ثم ظهرت في المملكة العربية السعودية إن دلت على شيء فإنها 

تدل على أن المجتمع به حيوية ويتطور وال شك بأنها ستؤثر في المجتمع بطلبها االنفتاح والُحرّية، فليس بالخبز 

وحدة يعيش اإلنسان ومن الخطأ أن يعتقد األخرون بأن الخليجيين يعيشون ببحبوحة مالية فنسبة الفقر كبيرة ال 

يتخيلها البعض ومن ثم الُحرية ليس فقط ببناء ناطحات السحاب والطرق أي بالكونكريت فقط.

10 – كمؤسس للتحالف الليبرالي الخليجي هل لك أن ترصد لنا ما المراد تغييره في ثقافة الخليج؟

عقائد  واحترام  اإلنسان  واحترام حقوق  المواطنة  ودولة  قانون ودستور  دولة  ُنريد  جذرية حقيقة  تغيرات  المراد 

ومذاهب األخرين، ُنريد مجتمعات منفتحة وديمقراطية، مجتمعات ُمتواكبة مع ُمتطلبات العصر الحديث بعيدًا عن 

إرهاصات الماضي الذي نلجأ إليه لغياب الرؤية المستقبلية، لذلك عندما تحاورنا كمجموعة نمتلك رؤية كان البد لنا 

من مواجهة الواقع بحقيقة رؤيتنا الُمتمثلة بالليبرالية كمنهج إلدارة المجتمع ونحن لم ُنعد أنتاج العجلة من جديد 

التجارب اإلنسانية التي سبقتنا وتقدمت وتطورت وأصبحت مجتمعات تنتج العلم والمعرفة  وإنما نستفيد من 

والثقافة المستهلكة لماضيها.

11 – ما تقييمك لدور التيارات السياسية الموجودة في الكويت؟

هناك عدة تيارات سياسية في الكويت بمجملها تيارات مدنية وأخرى دينية ومن المؤسف حقيقية وضع التيارات 

السياسية الكويتية رغم كثرتها وعراقة بعضها إال أنها فقدت المبادرة، والمال لسياسي دمرها، وفقدت دورها، 

حيث لعبت السلطة دور الممول لها وبالتالي فقدت حريتها وأصبح دورها شكليا خصوصًا المدنية منها، أما الدينية 

فأصبحت الداعم لتوجه السلطة ال بل حليفة لها.تختص لشعب دون األخر، ومقولة بأن هذا لشعب غير ُمهيأ للُحرية 

فهي مقولة تدعو لقيم االستبداد والتسلط..

12 – ما تقييمك للسياسة الخارجية الكويتية؟

والعراق  إيران  مثلث  في  تقع  فإنها  للكويت  وبالنسبة  محايدة،  سياسية  أنها  أرى  الكويتية  الخارجية  السياسة 

والسعودية والحياد مطلوب في ظل ظروف متغيرة تجتاح المنطقة برمتها.
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13 –  بعد أربعين عاما، تعود الكويت إلى مجلس األمن لتبدأ عضويتها لعامي 2019-2018.. فماذا يعني ذلك؟ 

وما دالالته؟

ال أعتقد بأن لذلك داللة فعضوية مجلس األمن دورية وأمر روتيني وإن كان لسياسة الكويت الخارجية المحايدة في 

الكثير من الملفات الدولية واألقليمية دور بذلك خصوصًا في أزمة دول الخليج ومصر مع قطر.

14.  إذا فلن تكون عضوية الكويت في مجلس األمن بابا لإلصالح وحماية حقوق اإلنسان كما قيل؟

يا سيدتي فاقد الشيء ال يمكن ُيعطيه، فاإلصالح يحتاج إلرادة إصالح حقيقية وليست شكلية، وحماية حقوق 

لة مثل اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي  اإلنسان تبدأ باحترام وتطبيق المواثيق واالتفاقيات الدولية ذات الصِّ

وقعت وصادقت عليه الدولة، وما ُيمارس اآلن ُيعد تعديا ومخالفة وانتهاكا لذلك التوقيع والتصديق.

15. هل الكويت قادرة على نقل هموم الدول العربية إلى مجلس األمن؟

التي  العربية  الشعوب  ناهيك عن هموم  تعجز عن حملها  حاملة طائرات  العربية حتى  الدول  يا سيدتي هموم 

حولتها األنظمة العربية لقطع من اللحوم المتناثرة هنا وهناك فهموم الدول العربية هي من صناعة األنظمة 

ذاتها، وهي هموم تبدأ من انتهاك حق اإلنسان في هذه المنطقة وال تنتهي عند االختفاءات القسرية وال عند 

التهجير وال عند المحاكمات غير العادلة، فهي سلسلة مترابطة من االنتهاكات لن تتوقف إال عندما يتم احترام حق 

اإلنسان في التعبير وحقه باختيار من يمثله واحترام حقه بالعيش الكريم دون ذلك فإننا نعيش بدوامة قاتلة تنتج 

لنا المزيد من المآسي على ُمختلف الُصعد.

16. ما تقييمك لموقف الكويت من األزمة الخليجية؟ وكيف ترى الحل؟

كان والزال موقف الكويت موقفا ُمحايدا من األزمة الخليجية كما هي سياسة الكويت الخارجية هي النأي بالنفس 

عن الصراعات األقليمية، وأزمة الخليج في حقيقتها هي أزمة الدول 1+3 أي السعودية واإلمارات والبحرين + مصر، 

هي أزمة مع التنظيم الدولي لإلخوان المسلمين.

إن كانت دول الخليج قاطعت أو حاصرت قطر العاصمة المالية للتنظيم الدولي إلخوان المسلمين فاليوم دول 

الخليج ومصر ُمحاَصرون من قبل التنظيم الدولي لإلخوان المسلمين، وظهر ذلك جليًا من زيارة أوردوغان للسودان 

الذي استثمر في جزيرة سواكن، واألزمة التي ُتثار اآلن بين مصر والسودان خير دليل على ذلك الضغط الذي يتم 

ممارسته.

لذلك نأي الكويت بنفسها عن تلك األزمة أعتقد بأنه أفضل خيار.
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18. هل يواجه مجلس التعاون الخليجي الذي تشكل عام 1980 تهديدات بعد قطع السعودية واإلمارات 

والبحرين عالقاتهم الدبلوماسية مع قطر؟

أساسًا مجلس التعاون هو مجلس لألسر الحاكمة الخليجية ولم يكن يومًا من األيام يمثل شعوب الخليج، وبالتالي 

كان متوقعًا أن يفشل وها هو يفشل بحل أزمة تعصف به، فمجلس التعاون الخليجي الذي قام على أساس رد 

فعل على الثورة اإليرانية هو اليوم يلفظ أنفاسه األخيرة على ما يبدو.

لنا في تجربة االتحاد األوربي واالتحاد األفريقي مثل يمكننا االقتداء به، ففكرة االتحاد األوربي بدأت عام 1957، 

وتم وضع خطة تنتهي عام 2000 ، أي قرابة نصف قرن ُتعدل خالله الدول األوربية تشريعاتها وفق ُمتطلبات تم 

االتفاق عليها وهي ُمتطلبات كثيرة أهمها أن تكون الدولة ديمقراطية وتحترم حقوق اإلنسان وُتتداول بها السلطة 

بينما  بالفعل،  ما حصل  اتحاد وهذا  يكون هناك  لكي  توافرها  التي البد من  الشروط  وغيرها من  إعالم  وُحرية 

مجلس التعاون الخليجي قطع أكثر من ثلثي الفترة التي أقرها االتحاد األوروبي وهو اآلن برأيي المتواضع يحتضر، 

حتى االتحاد األفريقي سبقنا بأشواط طويلة.

19. ما تقييمك لدور مجلس األمة الحالي؟

– فاشل بامتياز وال يمثل اإلرادة الشعبية، فمجلس األمة الحالي أصبح دوره شكليا وال يمكنه أن يكون مجلسا 

تشريعيا طالما أن إرادته ُمحتجزة ومرهونة لدى السلطة التنفيذية التي تتدخل حتى في االنتخابات وتوصل من 

ُتريده أن يصل للبرلمان، وهذه الحقيقة ألمسها بصفتي التي تشرفت بحملها كمراقب دولي لالنتخابات والتي 

شاركت بمراقبة ست انتخابات دولية فكل معايير النزاهة المطلوبة مفقودة وال لها مكان وبالتالي بالفعل مجلس 

األمة الكويتي الحالي ليس له دور كما ُيفترض.

20 – ما تعليقك على األحكام الصادرة في قضية دخول مجلس األمة؟

قضية سياسية بامتياز، ويشوبها الكثير من المثالب والغموض، وال أدل على ذلك إال التضارب الصارخ بين األحكام 

ُجرم أساسًا،  إن كان هناك  الُجرم  بأحكام التتناسب مع  المتهمين وحكم االستئناف حكم  برأ  أولى  فحكم درجة 

ناهيك عن قصة طلب تنحي القضاة عن تلك القضية فهي ُتثير الكثير من عالمات االستفهام.

21. أعلن المتهمون في تلك القضية اإلضراب عن الطعام فيما ينظم المتضامون وقفات احتجاجية؛ فكيف ترى 

هذه الوسائل في التعبير عن رفض األحكام؟ وما جدواها؟ وما موقف الحكومة منها؟

اإلضراب عن الطعام والوقفات االحتجاجية جميعها ُتعّبر عن رفض ما يحصل، أما جدواها فهي إرسال رسالة للمجتمع 

المحلي والدولي بأن هناك من هم غير راضين عن هذه األحكام وأوصل الُمضربون عن الطعام رسالتهم للمجتمع 

المحلي والدولي والمنظمات اإلنسانية وهذا ما عبر عنه المضربون ببيانهم الذي أعلنوا فيه فك إضرابهم عن 

الطعام بعد أن حقق الهدف المرجو منه، أما موقف الحكومة فهي غير عابئة بأي شيء، وأصاًل ال يهمها ما يحصل، 

ولكن ال شك بأنه قد أثر تأثير بالغ في مصداقية الحكومة لدى المنظمات اإلنسانية الدولية.
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22 – لماذا تتعمد الحكومة عدم حضور الجلسة الخاصة لمناقشة سجن النواب في تلك القضية؟

ألن المجلس تعتبره إدارة من إداراتها وهي التي ُتقَرر ما ُتريده، وليس موظفوها بمسمى نائب.

23. ما وضع مؤسسات المجتمع المدني في الكويت.. هل تستطيع أن تمارس دورها وما تقييمك لها؟

مع األسف مؤسسات المجتمع المدني الكويتي تم اختطافها ولم يعد لها دور في المجتمع غير دوره شكلي 

الذي ُتريده الحكومة لها، فمؤسسات المجتمع المدني إن لم تكن مؤسسات فاعلة وُتؤثر في المجتمع وتنقله 

نقلة نوعية لألمام فهي مؤسسات شكلية بمضمونها.

فمؤسسات المجتمع المدني بطبيعتها تعكس وجهة نظر المجتمع المدني وإن لم تكن كذلك فهي بكل تأكيد 

مؤسسات ال قيمة لها في تطوير مجتمعاتها.

24 – وهل دورها مختٍف أيضا فيما يتعلق بالمرأة الكويتية؟ وما تقييمك لوضع المرأة بالكويت وحقوقها؟

حقيقة كان لمؤسسات المجتمع المدني في السابق بشأن المرأة دور رائع وكبير وإن تحققت بعض المطاَلب إال 

غير كويتي  للمتزوجة من  نقل جنسيتها  أو  المرأة على سكن  تتحقق مثل حصول  لم  كثيرة  أن هناك مطالب 

غير  من  متزوجة  امرأة  ألف  ثالثون  تقريبًا  الكويت  على مستوى  لدينا  واليوم  المطالب،  من  وغيرها  ألوالدها 

كويتي وهذا يعني تقريبًا في كل أسرة كويتية امرأة متزوجة من غير كويتي، أما وضع المرأة الكويتية وحقوقها 

فال زالت ُتعاني من الكثير من التهميش سواء على صعيد حق السكن أو على الصعيد الشخصي للمرأة بحرية 

اختيار شريك حياتها وتمتع أبنائها بالجنسية أسوة بالرجل الذي يتزوج غير كويتية وُيجنس أبناءه وزوجته غير الكويتية.

 25. تضاربت األرقام المعلنة عن عدد متعاطي المخدرات في الكويت.. فكيف ترى ذلك؟ وما تقييمك لدور 

اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات؟

نعم األرقام ُمخيفة وبين فينة وأخرى نسمع عن وجود متعاٍط توفى يتم إلقاؤه في مواقف المستشفيات، 

ومافيا تجار المخدرات يتاجرون بكل شيء وبكل األنواع رغم جهود وزارة الداخلية مشكورة على ذلك ولكن عندما 

يستشري الفساد في أي مجتمع يزدهر دور تجار المخدرات، وقد ذكرت جريدة األنباء الكويتية عن لجنة األسرة 

بجمعية المحامين التي نظمت ندوة »في بيتنا مدمن« أن 7 % نسبة اإلدمان في الكويت و4 حاالت وفاة بسببه 

شهريًا وهو رقم ُمخيف حقيقة.

26 – ارتفع إجمالي األحكام الصادرة بحق النائب السابق “عبدالحميد دشتي” الهارب حاليا، إلى أكثر من 55 عاما 

فما تعليقك على مجمل القضية؟ وكيف ترى أفعال دشتي وتصريحاته واألحكام الصادرة بحقه؟

عبدالحميد دشتي هو ضمن الذين صدرت بحقه أحكام رأي بالنهاية وتظل تصريحاته تصريحات رأي بالنهاية نتفق 

أو نختلف معه فهو قال رأيا فقط.
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27 – إلى أين وصلت قضية البدون في الكويت؟ وبرأيك كيف يمكن حلها؟ ولماذا تتنصل الحكومة من 

االعتراف بمواطنيها؟

ال أعتقد أن هناك حال في أفق هذه األزمة اإلنسانية، وحلها يتطلب قرارا شجاعا وقد ضيعت الحكومة فرصة نادرة 

بعد الغزو لحلها إال أنها من الواضح ال ُتريد حلها، والحكومة ال تتنصل وإنما ال ُتريد حلها.

وعندما أقول الُتريد حلها فإن حل هذه األزمة اإلنسانية يحتاج لقرار ُشجاع ويد ال ترتجف، فيكفي أن نعرف بأن 

الجهاز الرسمي المسؤول عن تلك الفئة المحرومة من أبسط الحقوق اعترف رسميًا بأحقية قرابة 35 ألف منهم 

بالجنسية إال أن الدولة ال زالت ُتماطل بحل هذه األزمة اإلنسانية.

يتم  ال  فلماذا  العدد  هذا  بأحقية  تعترف  الحكومة  أن  طالما   BBC ال  قناة  على  اللقاءات  بأحد  وذكرت  سبق 

تجنيسهم ليتبقى عدد مماثل لهم لتخفيف تلك األزمة على األقل %59 منها بداًل من استمرارها لتشكل قنبلة 

موقوته قد تنفجر بأي لحظة من الحيف الذي يقع عليهم.
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 الذباب اإللكتروني.. حرب مفتوحة بدون سالح

حالة التناطح والتنازع بين القوى، تولد أفكارا جديدة وطرقا للنيل من اآلخر. 

والمتابع لمستجدات األحداث يشاهد كل أنواع األسلحة التي تستخدم للحرب 

ليس بالمعنى الحرفي للكلمة، لكن المضمون واألسلوب فهناك األسلحة 

الكالمية عبر وسائل اإلعالم وهناك سالح الجواسيس، مرورا بسالح األغاني 

والشعر واألهازيج، ومؤخرا ظهر مصطلح جديد للحرب والسالح وهو الذباب 

اإللكتروني الذي استخدم القائمون عليه من مواقع التواصل منصات لشن 

الهجوم.

بهدف  إلكتروني  حساب  مجرد  من  االجتماعي،  التواصل  مواقع  وتحولت 

التواصل والتعبير السلمي، إلى فرض الرأي بقوة أو “التشبيح االلكتروني” 

والتشويه  الفضح  أساليب  واستخدام  حقيقي،  عام  رأي  على  والتغطية 

السياسية،  للسلطة  العام  المزاج  يساير  ال  من  بكل  والتشهير  والتضليل 

لدرجة أصبح األمر مهنة ُيطلق عليها “المغرد المرتزق”. 

بـ”الكتائب  أيضا  تسميته  يمكن  والذي  اإللكتروني‘‘  ‘‘الذباب  مصطلح 

االلكترونية”  و”الجيوش  و”البوتس”  السوداء”  و”الخاليا  اإللكترونية”، 

و”الهاكرز” و”القراصنة” جرى تداوله بكثرة في اآلونة األخيرة، وهو محصور 

الدور  زيادة رقعة  المختلفة، في ظل  بأنواعه  الواقع االفتراضي  داخل عالم 

الذي أصبحت تلعبه اللجان اإللكترونية في الصراعات واألزمات السياسية بين 

الدول، خاصة في منطقة الخليج العربي.

‘‘محركو الذباب‘‘ في أحيان كثيرة يظهرون كجنود مجهولي الهوية، أسلحتهم 

عليها  نطلق  أن  يمكن  لكن  فقط،  مدربة  ليست  العناصر  هذه  الحواسيب، 

مصطلح “الشخصيات المبرمجة”، حيث العدد الكبير من الحسابات الوهمية 

وغير الوهمية التي يتم توظيفها لخدمة أهداف معينة، وفي بعض األحيان 

التي تتمكن من إنشاء عدد ال نهائي من  اللجان اإللكترونية،  ُيطلق عليهم 

العناصر، وظيفتهم إعادة نشر اآلراء وتوظيف قضية بعينها لتصبح رأيا عاما 

للمستخدمين، بحيث يكون رأيهم واحدا وتصريحاتهم ُمجمعة على رأي موحد، 

وبالتالي يمكن وصفهم بـ “الماكينة” التي تستطيع توجيه الرأي العام. 

عن طريقة مساهمة مجموعات “الذباب االلكتروني” في دعم رأي أو قضية 

هذه  استخدموا  من  أبرز  عن  ‘‘مواطن‘‘  مجلة  تبحث  نقاش  أو  جدل  محل 

الوسيلة وماذا كانت النتيجة! كتب: خطيب الجنوبي
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متى بدأ الذباب بالطنين؟
أزمة  أو  محدد  تاريخ  رصد  يتم  لم  األمر  حقيقة  في 

بشكل  اإللكترونية  اللجان  عمل  فيها  ظهر  بعينها 

واضح، لكن يمكن تسليط الضوء على أبرز الملفات أو 

الذباب  عمل  بوضوح  فيها  ظهر  التي  القضايا 

اإللكتروني، وهنا نتذكر  األزمة السورية، حيث الحظ 

إلكتروني  جيش  إنشاء  التواصل  لمنصات  المتابعون 

خدمة  أجل  من  يعمل  السوري  للنظام  تابع  ضخم 

أيًضا دولة االحتالل  السوري،  النظام  ودعم مواقف 

للرد  اإللكتروني  ذبابها  تستخدم  التي  اإلسرائيلي 

منصات  طريق  عن  الفلسطينية،  المقاومة  على 

كبير  بذكاء  المبرمجة  عناصرها  واستخدام  التواصل 

بهدف إسكات الصوت وتشويه الصورة.

التي ظهر فيها عمل  األهم  األزمة  إلى  ونأتي هنا 

الخليجية”  “األزمة  وهي  قوًيا،  االلكترونية  اللجان 

األخيرة بين قطر والدول التي أعلنت مقاطعتها لها، 

اإللكترونية  والخاليا  اللجان  عمل  عن  تحدثنا  فإذا 

على منصات  حرًبا شرسة  عناصرها، سنجد  بمختلف 

الذباب اإللكتروني كل واحد  أبطالها عناصر  التواصل 

الطرف  ومواجهة  قضيته  خدمة  بهدف  يعمل  فيها 

اآلخر.

وما يميز تلك األزمة الدور الكبير الذي لعبته وتلعبه 

خاليا الذباب، حيث الحسابات المهولة، التي قيل أنها 

منتشرة  أمنية  مراكز  من  الساعة،  مدار  على  تعمل 

كان  سواًء  هدفهم  لتحقيق  مكان  من  أكثر  في 

أو  أكاذيب  نشر  طريق  عن  مشروع  غير  أو  مشروعا 

بث  حتى  أو  صحيحة،  وغير  مغلوطة  معلومات 

معلومات من شأنها تضليل وتأجيج الرأي العام.

وكيف  االجتماعي،  التواصل  لمنصات  المتابعون 

يجدون  الخليجية،  األزمة  المنصات  هذه  تناولت 

يعود  كبير  عدد  خلفها  يقف  وهاشتاجات  تصريحات 

إلى اللجان اإللكترونية أو العناصر والخاليا المبرمجة.

خطر متفشٍّ في الداخل الخليجي
خطر الذباب اإللكتروني أوسع وأشمل من قصره على 

أزمة دولية بين طرفين -كما يزعم البعض- لكن يبدو أنها 

أزمة متفشية في منطقة الخليج، فبعض الدول الخليجية 

والحركات  الحريات  لقمع  اإللكتروني  الذباب  استخدمت 

االجتماعي  التواصل  موقع  عبر  بالدها  داخل  االحتجاجية 

“تويتر” أو حتى الفيس بوك، حيث يبدأ التغريد بحسابات 

مثل  متعددة  بتهم  أشخاصا  تتهم  موثقة  أو  معروفة 

الفساد، والخروج على النظام، وتكدير السلم العام، ثم 

والدعم  النشر  في  اإللكتروني”  “الذباب  مهمة  تأتي 

هاشتاجات  إطالق  خالل  من  التواصل،  منصات  على 

يمكن أن تتصدر الـ “ترند” العالمي.

المملكة تقمع معارضيها..
أنها  لوجدنا  النفسية  الحرب  هذه  تبعات  عن  تحدثنا  ولو 

متفشية وظاهرة بصورة جلية في دول الخليج؛  ففي 

المملكة العربية السعودية تحولت وسائل التواصل التي 

النظام  مؤيدي  قبل  من  لوسيلة  الذباب،  بها  يحوم 

بالمفسدين  ووصفهم  المعارضين  لضرب  الحاكم، 

والمخربين وهذا ما حدث مع عدد من الدعاة والمفكرين 

كما  آخرين،  وإبعاد  بعضهم  سجن  ذلك  إثر  على  وتم 

تحولت من حرمة قيادة المرأة للسيارات وحرمة السينمات 

واألفالم، لجواز ذلك لمصلحة مجتمعية، غير أن ما يدعو 

للعجب في المملكة أن كثيرا من هؤالء كانوا “ضد” ثم 

أصبحوا “مع”.

وعلى المستوى الديني والروحي تم توظيف الدين عبر 

عبر  سواء  الحكم  نظم  لشرعية  كأساس  اآللية  هذه 

الدينية  المقدسات  بخدمة  أو  الدين  رجال  مع  التحالف 

ناعمة  رمزية  دينية  قوة  لها  يعطي  ما  وهو  اإلسالمية 

في مخاطبة الغرب وكذلك العالم االسالمي.
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سلطنة عمان
رغم حالة الحياد الذي تطلقه السلطنة على نفسها، 

إال أنها كسابقتها لم تأُل جهدا في التنكيل بمخالفيها 

تريده  ما  لبث  اإللكتروني  الذباب  استخدام  عبر 

ومحاولة إقناع الرأي العام به، وقامت باتخاذ سياسات 

حجب  عبر  سواء  تويتر  على  ومعارضين  نشطاء  ضد 

المواقع اإللكترونية أو اعتقال النشطاء وسجنهم أو 

في  الفجوة  لمواجهة  تشريعية  تغييرات  بإحداث 

التعامل مع ما تعتبره جرائم إلكترونية، باإلضافة إلى 

حساباتهم  ورصد  النشطاء  على  التجسس 

ومكالمتهم.

أمن إلكتروني باإلمارات
لم يختلف األمر في اإلمارات العربية المتحدة، فهي 

وتوجيه  اآلخرين  لحرب  نفسه  األسلوب  تنتهج  أيضا 

المعتدل  الفكر  نشر  على  العمل  بحجة  جزافا،  التهم 

والتحول  واإلعالمية  الدينية  المؤسسات  إصالح  عبر 

واالنفتاح  الواقع  لتغيرات  المالئم  السياسي 

السياسي على المعارضة الوطنية، وعملت من أجل 

يتخذ  موحد،  خليجي  أمني  جهاز  تأسيس  على  ذلك 

التعاون  أمام  المجال  وفتحت  له.  مقرا  أبوظبي  من 

أجرت مع  اإللكتروني، كما  الدولي في مجال األمن 

المتحدة  الواليات  مع  للتعاون  اتفاقيات  الخليج  دول 

وحلف الناتو.

“خاليا عزمي “
برزت ضمن اللجان اإللكترونية في األزمة الخليجية ما 

عناصرها  بكل  تعمل  التي  عزمي”  بـ”خاليا  يعرف 

مواجهة  في  القطري،  الموقف  عن  الدفاع  بهدف 

البحرين،  الدول المقاطعة لها “السعودية، اإلمارات، 

مصر”، حيث كان هناك تركيز كبير من تلك الخاليا ن.

حسابات شهيرة
أيضا في سياق األزمة الخليجية بين قطر وجيرانها برزت 

على الساحة المعلوماتية، حسابات لشخصيات شهيرة 

أكاديمية وإعالمية وصحفية داخل قطر، كل منها تدافع 

والبحرين  واإلمارات  المملكة  ضد  بالدها  موقف  عن 

دول  لمواجهة  إعالمية  حمالت  ويقودون  ومصر، 

العناصر  استخدام  فيها  ويتم  األربعة،  المقاطعة 

اإللكترونية المدربة بشكل قوي، على منصات التواصل 

االجتماعي.

ذباب ملكي 
قوي  ظهور  هناك  كان  السعودية  في  تحديًدا 

بحسابات  تعمل  التي  اإللكتروني،  الذباب  لمجموعات 

دولة  مع  أزمتها  في  السعودية  موقف  تخدم  كبيرة، 

على  السعودية  اإللكترونية  اللجان  تعتمد  حيث  قطر، 

حسابات وهمية، بصور حقيقية، أو أسماء تعود لعائالت 

سعودية معروفة، وتعمل هذه الحسابات على إنشاء 

مجموعة من الهاشتاجات والتغريدات التي تخدم دعم 

تداول  ويتم  قطر،  ومهاجمة  السعودية  موقف 

لمجموعات  والقائد  المسؤول  الشخص  أن  معلومات 

وخاليا الذباب اإللكتروني السعودي هو وزير بالديوان 

الملكي.

إلكترونية  لجان  لديه  الوزير  هذا  أن  البعض  زعم  حيث 

بحسابات ضخمة داخل وخارج المملكة العربية السعودية، 

يقودها جيش إلكتروني من المغردين لرصد ما ُينشر 

إحصائيات،  وإعداد  االجتماعي،  التواصل  وسائل  في 

وكذا تتبع مصادر التغريدات والكتابة بحسابات وهمية 

للدفاع عن وجهات نظر السلطات السعودية.

على منصات التواصل االجتماعي، فأصبح لها تأثير واسع 

الحشد  خالل  من  التواصل  مواقع  نشطاء  على  وقوي 

وتحقيق الهدف بأي شكل كان.
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جيش مطنوخ
وذكرت تقارير صحفية، أن من بين الخاليا اإللكترونية السعودية هناك ما يسمى بـ”جيش مطنوخ”، الذي يعمل في 

مهام معينة مثل عمليات االختراق والتهكير، ورصد التوجهات المخالفة أو المستقلة لعموم المغردين، وتصنيفهم 

في قوائم خاصة وفق توجهات يتحكم فيها المسؤول عن الذباب اإللكتروني السعودي.

ساحة للقتال
في عالمنا هذا أصبحت األحداث ومجرياتها تتوارد بشكل مستمر، وعلى مدار اليوم نقرأ ونشاهد ونستمع ألبرز 

المستجدات في قضية بعينها، وبمجرد أن ُيثار جدل حيال قضية بعينها، هنا وخالل ساعات معدودة نجد كًما مهواًل 

من التصريحات على منصات التواصل االجتماعي، لدعم رأي بعينه في تلك القضية. فنجد مثاًل هاشتاجات تتصدر 

قائمة األكثر تداواًل في بلد ما، بحيث أن غالبية هذه التغريدات تدعم أو تؤيد رأًيا أو قراًرا بعينه، لكن الحقيقة الغائبة 

أن تلك المجموعات “الموجهة” أصبحت هي التي تقود الشعوب عن طريق نشر وتداول ما تريده، وليس ما تريد أن 

تعبر عنه الشعوب.

يقول الكاتب الساخر أحمد الزعبي ‘‘الذباب ال يصنع عساًل، وال يقبل بالمواجهة، هو يزعجك فقط فهو ليس نّدًا حقيقًا 

لك، ألنك لو أحضرت أعتى األسلحة فلن تقدر عليه ألنه أصغر منها جميعًا وأتفه منها جميعًا، الذباب اإللكتروني ال 

تغريه المواقف النظيفة فال يحّلق فوقها، هو يطير دائمًا حيث فضالت التصريحات والمواقف الميتة، يحوم طوياًل 

يتغّذى عليها.. حتى تتحل جيفة الكالم ويبلى جسد الحدث فيطير أو يموت دون أن يشكره أحد أو يعتّد به أحد‘‘.
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 العازي لوحة تراثية.. لمن ينسب هذا الفن؟
اإلمارات  ودولة  عمان  لسلطنة  الرسمية  واألعياد  الوطنية  االحتفاالت  في 

العربية المتحدة، يتابع المواطن الخليجي، لوحة فنية تراثية من الطراز األول 

ُيطلق عليها “فن العازي”، ذلك الفن الذي سمي العازي نسبة إلى الرجل أو 

يعتمد على  عريًقا،  تقليدًيا  فًنا  باعتباره  العازي،  ينشد قصيدة  الذي  الشاعر 

إلقاء الشعر دون تنغم أو غناء، على أن يتواله شاعر مبدع يجيد أصول اإللقاء 

الشعري.

ورغم قيمة هذا الفن إال أنه عانى في بعض الفترات من االنقراض، وبفضل 

منذ سنوات  إحياؤه  تم  التقليدية،  الفنية  والفرق  المبدعين  من  عدد  جهود 

إنتاج  مع  الوطنية،  والمناسبات  األحداث  إدخاله في  تم  قليلة ماضية، حيث 

مسرحي ناجح، وكان للتغطية اإلعالمية دور كبير في إحياء هذا الفن، وتشجيع 

المزيد من الشعراء على تأليف القصائد له.

النوع من  البلدين اإلمارات وسلطنة عمان، ُيظهران اهتماًما خاًصا بهذا  كال 

مواقع  على  الجدل  من  واسعة  حالة  أثيرت  األخيرة  اآلونة  في  لكن  الفن، 

لمنظمة  بمقترح  اإلمارات  دولة  تقدمت  أن  بعد  االجتماعي،  التواصل 

“اليونسكو” العالمية من أجل إدراجه على قائمة التراث الثقافي ونجحت في 

ذلك، لكن البعض اعتبر “العازي” فنا تراثيا عمانيا أصيال، أما اإلمارات فليس 

لها الحق في إدراجه كفن تراثي إماراتي.

من جهتها حاولت مجلة “مواطن” إلقاء الضوء على هذا الفن، وكيفية حل 

هذه اإلشكالية الواقعة بين السلطنة واإلمارات ومن أحق بنسب هذا التراث 

إليه؟.

كتب: خطيب الجنوبي

تاريخ الفنون الشعبية
بالغ  رمًزا  تمثل  كانت  حيث  بالمئات  ُعدت  إلى سنوات  تعود  الشعبية  الفنون 

األهمية، في المناسبات التي تستدعي الفخر وبث الحماسة والفرح وغيرها 

من األغراض، وكانت تجرى بشكل مستمر ثم بدأ األداء يتراجع بشكل تدريجية 

نتيجة للتطور والحداثة المجتمعية. فانتقل معظم سكان المناطق الصحراوية 

االزدهار  أدى   1990 وحتى   1970 من  الفترة  وخالل  الحضرية.  المناطق  إلى 

والثقافة  التقليدية  القطاعات  في  للعمل  المواطنين  ترك  إلى  االقتصادي 

والفنون المرتبطة بهذه األنشطة ومنها فن العازي.
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السلطنة بين “الرزحة” 
و”العازي”

أيضا  لم تشتهر عمان بفن “العازي” فقط لكن هنا 

التراثية،  الفنون  أحد  “الرزحة” وهو  فن شهير وهو 

القريبة من العازي، وهو فن من الفنون التي يشارك 

وذلك في شكل صفوف  الرجال،  من  كبير  عدد  بها 

المتبارزون بالسيوف والتروس،  متساوية يتقدمهم 

تتناول  شعرية  مطارحة  عن  تكون  الفن  هذا  كلمات 

والهجاء،  والمديح  والفخر  بالشجاعة  تتعلق  مواضيع 

الذي  اُلعماني،  اَلطبل  الفن  كما يستخدم في هذا 

، حيث يقوم  القبيلة  أبناء  غالبًا ما يكون متوارثًا عند 

يقرعون  وهم  الصفوف  بين  بالتحرك  “الطبالون” 

الطبل بطريقة موسيقية، وسميت ” الرزحة ” بهذا 

أثقال  تحت  يرزحون  بالسيف  المتبارزين  ألن  االسم 

مختلف  في  واسع  بشكل  ويمارس  سيوفهم، 

المناسبات االجتماعية والوطنية. وهذا الفن “الرزحة” 

تبدأ  حيث  مباشرة،  “العازي”  بعد  دائما  يأتي 

الفرحة  وفن  والحماسية  الشعرية  المساجالت 

باالنتصارات وربما فن االستعداد للحروب، يختلف من 

والية الى أخرى في عمان اختالفا يتمثل في سرعة 

االيقاع أو اللحن.

الفنون  أهم  من  واحد  هو  الُعماني  العازي  فن  أما 

التي تعد أحد أوجه الثقافة، وكذلك سجل حافل يصل 

يقيمه  لذا  بحاضرها،  العريق  عمان  سلطنة  ماضي 

العمانيون، في مناسبات عدة لعل أهمها، األعراس، 

أو احتفاالت الزواج، وتحية الوالي في األعياد، وفي 

عندما  وكذلك  األضحى،  وعيد  المبارك  الفطر  عيد 

تستقبل السلطنة في الزيارات الرسمية، ضيوف

جميع  يكون  حيث  رسمي،  بشكل  أخرى  بلدان  من 

وهنا  مقـفلة،  كبيرة  دائرة  العازي  فن  في  المشاركين 

يتصدر شاعر العازي جماعته وهو ممسك بسيفه

في يده اليمنى وترسه في يده اليسرى، ويسير وهو 

بمشاركة  المدح،  أو  الفخر  قصيدة  ينشد  أو  يلقي 

العازي، أما  الرجال التي تسير وراء الشاعر  مجموعة من 

قصائده فتتحدث في التقوى وعبادة الله، وفي مكارم 

حروبهم  وفي  واألجداد  باألسالف  والفخر  األخالق، 

وغزواتهم، وكذا مدح القيادة الحاكمة.

5 سنوات باليونسكو
واعترفت منظمة اليونسكو بعراقة الفن العماني منذ 

القدم، والسلطنة نجحت بجهودها في الحفاظ عليه من 

خالل إدراجها على القائمة الدولية للتراث اإلنساني غي 

على  سنوات  بمرور5  السلطنة  احتفت  حيث  المادي، 

العازي  إدراج  في  والثقافة  التراث  بوزارة  ممثلة  نجاحها 

المادي  غير  الثقافي  للتراث  التمثيلية  القائمة  في 

 2012 لعام  ديسمبر  5 من  أدرج في  والذي  لإلنسانية 

خالل اجتماعات اللجنة الحكومية الدولية للتراث الثقافي 

غير المادي لليونسكو.

الذي  الفن  هذا  تسجيل  في  السلطنة  جهود  وأثمرت 

التربية  وزارة  مع  بالتعاون  والثقافة  التراث  وزارة  قدمته 

والتعليم ممثلة باللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة 

كوادر  أعدته  الذي  الترشيح  ملف  خالل  من  والعلوم، 

بالوزارة، وجرى مناقشة الملف في  وشخصيات عمانية 

اليونسكو  بمقر  المناقشات  واستكملت  بالي  مدينة 

في العاصمة الفرنسية باريس، وبموافقة أعضاء اللجنة 

غير  الثقافي  التراث  صون  التفاقية  الدولية  الحكومية 

المادي بإدراجه ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي 

غير المادي التي تشرف عليها “اليونسكو”.
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فيها  سجلت  التي  األساسية  القائمة  وتختلف 

المسماة  األخرى  القائمة  عن  العازي،  فن  السلطنة 

بقائمة “الصون العاجل” ففي اتفاقية صون التراث 

الثقافي غير المادي لتسجيلها فقد وضعت اليونسكو 

معايير لكل قائمة من القوائم الثالث المتعلقة بصون 

للتراث  التمثيلية  القائمة  وهي  المادي  غير  التراث 

وقائمة  العاجل  الصون  وقائمة  المادي  غير  الثقافي 

أفضل الممارسات في مجال إدارة التراث غير المادي.

في اإلمارات.. العازي عرض فني 
مميز

هو  عما  كثيرا  العازي  يختلف  فال  اإلمارات  في  أما 

موجود في سلطنة عمان، فهو فن من فنون الشعر 

وبث  والشجاعة،  والفخر  الثناء  ألغراض  ويلقى 

الحماسة في الحضور، كما يغلب عليه أشعار الترحيب 

واألشعار  اإلنجازات  وسرد  والمدح  واالحتفال 

جانب  من  أداء قوي  عبر  للوطن،  باالنتماء  المرتبطة 

المؤدي والمرددين الذين يعطون “الجواب”، والذين 

تضفي  منظمة  بصفوف  المؤدي  خلف  يصطفون 

الفن  من  الفريد  اللون  هذا  على  الجمال  من  مزيًدا 

اإلماراتي العريق.

“النموذج” اإلماراتي في 
اليونسكو

أعلنت   2017 العام  ديسمبر  شهر  من  التاسع  في 

العازي”  “فن  إدراج  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة 

والعلم  للتربية  المتحدة  األمم  منظمة  قائمة  في 

المادي  غير  الثقافي  للتراث  “اليونسكو”  والثقافة 

اإلدراج  وجاء  عاجل،  صون  إلى  يحتاج  الذي  للبشرية، 

بإجماع ممثلي الدول المشاركة في االجتماع الدوري 

التراث  لصون  الحكومية  الدولية  للجنة  عشر،  الثاني 

الثقافي غير المادي لليونسكو، والتي اختتمت في 

جزيرة “جوجو” بجمهورية كوريا الجنوبية.

ويعتبر العازي اإلماراتي ثامن عنصر من التراث اإلماراتي 

العالمي،  للتراث  اليونسكو  على قوائم  يدرج  الوطني 

والعيالة  الصقارة  من  كل  تسجيل  وتم  سبق  فقد 

والتغرودة والمجالس والقهوة العربية والرزفة والسدو 

دول  مع  مشتركة  دولية  وملفات  وطنية  ملفات  في 

أخرى.

أبوظبي،  في  والسياحة  الثقافة  دائرة  رئيس  ويقول 

قائمة  على  العازي  فن  إدراج  إن  المبارك،  خليفة  محمد 

الفن  هذا  مكانة  من  يعزز  العالمي،  للتراث  اليونسكو 

واسع  جماهيري  باهتمام  يحظى  يزال  ال  الذي  األصيل 

يؤكد عمق جذوره التاريخية.

في  والسياحة  الثقافة  دائرة  عام  مدير  يؤكد  جانبه  من 

أبوظبي، سيف سعيد غباش، أن إدراج فن العازي على 

ثمرة  اليونسكو، يشكل  لمنظمة  العاجل  الصون  قائمة 

توفيره  على  الدائرة  تحرص  الذي  البناء  العمل  ثمار  من 

بالتعاون مع مختلف الجهات ذات الصلة.

كيف استطاعت الدولتان تسجيل 
العازي؟

عناصر  أحد  لتسجيل  عليها  يستند  معايير  خمسة  توجد 

التفاقية  التمثيلية  القائمة  في  المادي  غير  التراث 

اليونسكو لحماية وصون التراث غير المادي تتمثل في 

لتعريفه  وفًقا  مادي  غير  ثقافًيا  تراًثا  العنصر  يشكل  أن 

في المادة الثانية من االتفاقية، وأن يسهم إدراج العنصر 

في تأمين إبراز التراث الثقافي غير المادي وزيادة الوعي 

بأهميته، وتشجيع الحوار، وبذلك يعبر عن التنوع الثقافي 

في العالم كله وينهض دلياًل على اإلبداع البشري، وأن 

تحمي  أن  شأنها  من  للصون  تدابير  وضعت  قد  تكون 

العنصر وتكفل الترويج له،
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 باإلضافة إلى أن يكون العنصر قد رشح للصون عقب 

مشاركته على أوسع نطاق ممكن من جانب الجماعة 

بحسب  المعنيين  األفراد  أو  المعنية  المجموعة  أو 

والواعية،  والمسبقة  الحرة  وبموافقتهم  الحالة، 

حصر  قائمة  في  أدرج  قد  العنصر  يكون  أن  وأخيًرا 

أراضي  في  الموجود  المادي  غير  الثقافي  التراث 

الدولة الطرف )الدول األطراف( التي قدمت الترشيح 

وفقا للمادتين 11 و12 من االتفاقية.

وبينت االتفاقية المجاالت التي يندرج تعريف “التراث 

منها  مجموعة  وحددت  تحتها  المادي”  غير  الثقافي 

وتعتبر  الشفهي  التعبير  وأشكال  التقاليد  وهي 

اللغة واسطة للتعبير عن التراث الثقافي غير المادي، 

وفنون وتقاليد أداء العروض، والممارسات االجتماعية 

المعارف  وكذلك  واالحتفاالت،  والطقوس 

والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون، إضافة إلى 

المهارات المرتبطة بالفنون الحرفية التقليدية.

لمن ينسب العازي؟
االهتمام  من  بداية  التاريخية  األحداث  بمراجعة 

نتيجة  تراجع  بفترات  ومروره  العازي  بفن  الخليجي 

جديد،  من  به  االهتمام  بداية  ثم  الحضاري،  التطور 

اليونيسكو، هناك  إدراجه على قوائم  إلى  ووصواًل 

سنوات  خمس  فقبل  الفن  لهذا  نفسه  يروي  تاريخ 

قوائم  على  مدرًجا  العماني  العازي  كان  اآلن  من 

اليونسكو.

أما دولة اإلمارات العربية المتحدة فهي دولة حديثة 

النشأة وتحديدا في شهر ديسمبر من عام 1971م، 

من  جزءا  كانت  الجغرافية  الناحية  من  أنها  عن  فضال 

عمان. والبعض يرى أن التراث الموجود

واألدلة  لعمان  التاريخي  للتراث  ُينسب  اإلمارات  في 

كثيرة نذكر منها على سبيل المثال “الخنجر اإلماراتي” 

هو في األصل ُعماني وكذلك “الحلوى اإلماراتية” هي 

في األصل أيضا ُعمانية، وغيرها.

تعتمد  اإلمارات  دولة  أن  يالحظ  القرارت  لهذه  والمتتبع 

فكرة أن التاريخ ُينسب لألشخاص ويتبعهم حتى لو غيروا 

تغير  أو  األصل  موطنهم  من  تنقلوا  أو  إقامتهم  مكان 

اسم المكان. وهنا نستذكر أن عددا كبيرا من الُعمانيين 

انتقلوا  الحالية،  العمانية  األراضي  يقطنون  كانوا  الذين 

للعيش في مدن وبلدات دولة اإلمارات العربية، ونقلوا 

معهم تراثهم التاريخي. لكن مع مرور الوقت أصبح يطلق 

عليهم تسمية اإلماراتيين، وبالتالي فتراثهم أصبح يحمل 

نفس المسمى.

قوائم  على  اإلمارات  تضعه  لم  العازي  فن  أن  كما 

العماني  الشارع  زال  2017. ما  اليونسكو إال خالل عام 

متمسكا بملكية العازي ويعتبره تراثا أصيال ال يتجزأ من 

موروثه. وبث التلفزيزن العماني بعض التقارير اإلعالمية 

التي أوردت تصريحات لمجموعة من المؤرخين والشعراء 

تاريخ  وله  عريق  فن  عمان  في  العازي  فن  أن  مؤكدين 

كبير، حيث توجد قصائد لشعراء عمانيين في فن العازي 

يعود عمرها أكثر من 150 عاًما تقريًبا.
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 في األنظمة الديكتاتورية.. األشرار ال يموتون
يقول الروائي والكاتب السعودي الشهير عبدالرحمن منيف “إن أغرب شيء في هذه الحياة يا صاحبي، أن الناس 

السيئون ال يموتون، يعيشون أكثر مما يجب لكي يفسدوا حياة اآلخرين!”

بالفعل »األشرار ال يموتون« وليس العظماء .. هكذا الحال في كل األنظمة وعبر كل العصور الشمولية، فقلما تجد 

نظاما من األنظمة الديكتاتورية ينتهي لألبد، لكن تتعدد األدوار والشخصيات واحدة، هكذا تدور الدائرة فمسؤول 

األمس الذي كان جبارا أو ظالما هو اليوم مسؤول لكن في صورة حمل وديع، ليتماشى مع النظام الجديد الذي 

يعمل به، مثله مثل الحية التي تغير جلدها كل زمن، أو الممثل الذي تتعدد أدواره بحسب السيناريو، واألمثلة على 

هذا ربما ال يسعنا المجال لذكرها جميعا.

كل األنظمة العربية خاصة التي قامت بها ثورات ما يسمى بـ‘‘الربيع العربي‘‘ حدثت فيها هذه الحالة ‘‘كوبي بست‘‘ 

في كل الدول، كأنها قصة فيلم تبدأ بمشهد يظهر فيه حاكم ظالم يعيث في األرض فسادا وينتهي به الحال بثورة 

تطيح به، ثم يكون المشهد الثاني، بمحاكمة هذا الحاكم وأتباعه، وأخيرا يأتي المشهد الثالث السعيد لهؤالء جميعا 

بالبراءة وربما االعتذار لهم عما اقترفه الشعب المسكين بحقهم، ويمكن أن يعود بعضهم للعمل كمسؤول معززا 

مكرما.

كتب: فريق التحرير
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تونس قائدة الشعلة
ثورة تونس كانت بمثابة الشعلة التي منحت الضوء األخضر للعديد من البلدان العربية لتتحرك من ثباتها وتزيح الهم 

الحالة السورية، فالثورة  الجاثم على صدرها منذ سنين عدة، وتحديدا مصر وليبيا واليمن وسوريا رغم استثنائية 

التونسية التي بدأت بإشعال محتج لنفسه كانت سببا في اإلطاحة بزين العابدين بن علي وكل المقربين من حوله، 

وبعد برهة من الزمن ظهر على الساحة الباجي قائد السبسي رئيسا لتونس رغم كونه كان أحد العاملين مع بن 

علي والذين أتت عليهم الثورة.

السبسي الذي عمل مع زين العابدين بن علي في العديد من المناصب يوصف بكونه أحد رموز نظام الرئيس الراحل 

الحبيب بورقيبة الذي حكم البالد بين 1956 و1987، وتولى في عهده العديد من المناصب بينها وزارات الداخلية 

والدفاع والخارجية، كما تولى في بداية عهد زين العابدين بن علي، منصب رئيس مجلس النواب، وكان عضو اللجنة 

المركزية للحزب الحاكم “التجمع الدستوري الديمقراطي” حتى 2003.

العمل مع  الديكتاتورية الشمولية السابقة، لكن قال عالنية ‘‘إن  لكن لم يستح السبسي من عمله مع األنظمة 

الرئيس األسبق زين العابدين بن علي سابقا ليس جريمة وإال فحاكموا كل الشعب التونسي ألنهم كانوا يعملون 

معه في خدمة بالدهم‘‘ وعن الذين اختلسوا أموال الشعب التونسي أكد السبسي، أن هدف قانون المصالحة 

هو االستفادة من خبرات كبار الموظفين الذين ظلوا بعد الثورة مكتوفي األيدي خوفا من العقاب.. ‘‘دائما كانت 

هذه اإلجابة حاضرة في كل األنظمة التي سنتحدث عنها‘‘ كما دعا السبسي في وقت سابق لعودة كل من خرج 

عليهم الشعب التونسي من اتباع بن علي والحبيب بو رقيبة الحاكم األسبق لتونس.

وليس السبسي وحده من تقمص هذا الدور بل هناك، منذر الزنايدي الوزير السابق في نظام الرئيس زين العابدين 

بن علي، الذي كان يعد أكثر الوزراء الذين استمروا في نظام بن علي حيث قضى مدة 17 عاما، تولى خاللها حقائب 

انتوى  فقد   ،)1986-1988( التونسي  الرياضي  الترجي  جمعية  سابقا  وترأس  والصحة،  والسياحة  والتجارة  النقل 

الترشح للرئاسة في فترة من الفترات، بعد أن جمع له أنصاره في تونس تزكية 50 ألف ناخب، كما أنه رشح ليكون 

وزيرا في حكومة الرئيس الحالي الباجي قايد السبسي.

في مصر.. تمخض الجبل فولد فأرا
وعلى المنوال نفسه كانت مصر، التي انتفضت في 25 يناير وأطاحت بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، الذي 

جثم على الصدور لـ30 عاما في قبضة عسكرية كانت استمرارا لعهود عسكرية سابقة عقب اإلطاحة بالحكم الملكي، 

وكما هو الحال بعد اإلطاحة بمبارك ورجاله تم محاكمتهم ومن ثم تبرئتهم، وأصبح عدد من رجاالت مبارك أعضاء 

بالبرلمان وسياسيين وإعالميين وبعضهم في سدة الحكم أو قريبا منها.
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ومن هؤالء عبدالفتاح السيسي رئيس مصر الحالي الذي كان أحد أعضاء المجلس العسكري الذي تولى قيادة البالد 

عقب اإلطاحة بمبارك، واتهم وقتها المجلس العسكري بالعديد من التهم منها مذبحة ‘‘ماسبيرو‘‘ مبنى التلفزيون 

الرسمي التي طالت األقباط، وما يسمى بحاالت كشف العذرية، وأخيرا السطو على السلطة، إال أن هذا المجلس 

العسكري أصبح اآلن يشار إلنجازاته بالبنان وتحول أليقونة كانت تحمي الثورة والثوار، وإنقاذ مصر من مصير سوريا 

والعراق، بل إن السيسي نفسه تخرج له حمالت دعائية من أجل إعادة انتخابه رئيسا ليستمر في بناء مصر بحسب 

زعم مؤيديه.

وعلى خطى السيسي، هناك رجال مميزون من عهد مبارك كان لهم الدور الكبير في إنتاج السياسيات التي جوعت 

الشعب ودمرت اقتصاده، وكان أعضاء بارزين منهم في لجنة السياسات الخاصة بالحزب الوطني، ففضال عن براءة 

بعضهم  أصبح  وغيرهما،  عزمي  وزكريا  الشريف  كصفوت  العام  المال  إهدار  تهم  من  الوطني  الحزب  أعضاء  كل 

مساعدا في السلطة ورئيسا لبعض الحكومات في عهد السيسي مثل إبراهيم محلب، كما ترأس أحدهم أعلى 

سلطة دينية في مصر وهو الدكتور أحمد الطيب.

اليمن .. »صالح« عدو األمس صديق اليوم
بعد أن تحالف علي عبدالله صالح مع الميليشيات الحوثية التي تسببت في خراب البالد -بيدها وبيد ‘‘عمرو‘‘ التحالف 

الذي تقوده المملكة بحسب تقارير دولية وحقوقية تحدثت عن الغارات التي تسبب فيها التحالف في قتل المدنيين 

له  رافضا  أطيافه  بكل  اليمني  الشعب  وخروج  السياسية،  الحياة  إفساد  وكانت سببا في  التحتية-  البنية  وتدمير 

ولسياساته، أصبح علي عبدالله صالح بطال شعبيا بين طرفة عين وانتباهتها، عقب إعالنه التخلي عن جماعة الحوثي 

ووصفها بأنها السبب وراء ما وصلت اليه حالة التردي في البالد، وعقب مقتله وصف المخلوع صالح في كل وسائل 

اإلعالم من قبل الرئيس الشرعي للبالد عبد ربه هادي منصور بأنه الرئيس السابق وأمرت المساجد بالصالة عليه.

ليبيا.. سيف اإلسالم وحفتر على خطى القذافي
لم يختلف الوضع في ليبيا كثيرا عن سابقيها -غير أن األوضاع بها بسبب االقتتال بين كافة األطياف المعارضة فضال 

يجعلها في مستوى دول كمصر وتونس- فبدون مقدمات ظهر على  الصراع ال  عن دخول داعش على هامش 

الساحة اللواء خليفة حفتر، الذي حارب في البداية من أجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ثم انقلب عليه، 

كذلك حارب مع جماعات المعارضة اإلسالمية خالل االنتفاضة التي أطاحت بالقذافي عام 2011 قبل أن يصبح عدوا 

لهم هذا العام.

وكان حفتر ممن عضد ملك القذافي حيث  كان جزءا من الكوادر الشابة لضباط الجيش الذين استولوا على السلطة 

من الملك إدريس، ملك ليبيا، عام 1969، وظل حليفا وثيقا للقذافي طوال هذه السنوات، حتى تم ترقيته ليصبح 

بعدها قائدا ألركان القوات المسلحة الليبية.
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وعينه بعد ذلك قائدا عاما للقوات التي تخوض معارك مع تشاد تقديرا لوالئه، فكانت هذه بداية السقوط، إذ منيت 

ليبيا بهزيمة على يد القوات التشادية الهشة والصامدة في ذات الوقت في حرب تعرف باسم “حرب تويوتا”، إلى 

أن استطاع التشاديون أسر حفتر و300 من جنوده عام 1987. بعد ذلك انقلب حفتر على القذافي ألسباب غير 

معلومة، لكنه عاد بقوة وأصبح المنقذ لليبيا بدعم من قامعي الثورات العربية نظامي: مصر واإلمارات.

األسوأ من ذلك أن حفتر أطلق سراح سيف اإلسالم نجل معمر القذافي، والمطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية 

منذ 2011، على خلفية تهم تتعلق بإصدار أوامر لقتل المتظاهرين والتحريض على اإلبادة الجماعية وإذكاء الحرب 

األهلية، وإساءة التصرف في المال العام، وغيرها من التهم.

في تلك اآلونة خرجت تسريبات تؤكد أن هناك ترتيبات تجري في الخفاء بينه وبين مؤيديه من جهة، وبين معسكر 

حفتر من جهة أخرى، ضمن صفقة سياسية جديدة لدعم تيار اللواء المتقاعد المتهاوي سياسيا مع قرب انتهاء والية 

البرلمان، الذي يوفر له الواجهة السياسية، بحكم انتهاء مدة االتفاق السياسي نهاية هذا العام.

وما يؤكد أن النظام الليبي الذي كان يقوده القذافي يعود من جديد هو إعالن أحمد سيد قذاف الدم، أبرز رموز 

النظام السابق الفاعلة حتى اآلن خارج البالد، عن تأييد أسرة القذافي لحفتر، وذلك خالل لقاء صحفي أجرته معه 

المتقاعد في  اللواء  نجاح  حال  ليبيا  إلى  العودة  رغبة األسرة في  الماضي، مؤكدا  مايو  نهاية  تايمز”  صحيفة “ذا 

الوصول إلى الحكم.

فضال عن أن العجمي العتيري، آمر “كتيبة أبوبكر الصديق” التابعة لحفتر، أكد في تصريحات لقناة “فرانس ″24، عن 

رغبة معسكر حفتر في التحالف مع مؤيدي النظام السابق، إذ قال: “أغلب الليبيين يحّنون إلى النظام السابق، حتى 

من خرجوا ضده”، معتبرًا أن سيف اإلسالم القذافي سيكون له دور كبير في توحيد الصف الليبي.
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 الفريق والمشير.. »السلطة« تشعل الحرب بين جنراالت مصر

كتب: علي السكي

وسط حالة من الركود الذي يسود العملية السياسية في مصر منذ سنوات وتحديًدا عقب تولي المشير عبدالفتاح 

السيسي مقاليد الحكم في مصر عقب اإلطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي قبل 4 أعوام ونصف، فاجئنا الفريق 

أحمد شفيق بإعالنه خوض االنتخابات الرئاسية المقبلة ليحرك المياه الراكدة في مستنقع المشهد السياسي الذي 

ال صوت فيه يعلو على صوت الرئيس، ثم ما لبث أن أعلن عقب عودته من دولة اإلمارات العربية المتحدة تفحصه 

وتدقيقه لألمور واألوضاع في مصر، وهو ما اعتبره البعض تراجًعا ضمنًيا عن قراره بالترشح لصالح المشير، إلى أن 

أعلنها صراحة وبصفة رسمية أنه لن يترشح للرئاسة .

وجاءت مبررات شفيق البالغ من العمر 67 عاما والتي ال تنطلي على عاقل كالتالي: بالمتابعة للواقع، فقد رأيت أنني 

لن أكون الشخص األمثل لقيادة أمور الدولة خالل الفترة القادمة، مضيفا أن غيابي لفترة ذادت عن الخمس سنوات 

ربما أبعدني عن المتابعة الدقيقة لما يجري على أرض وطننا الحبيب من تطورات وإنجازات رغم صعوبة الظروف التي 

أوجدتها أعمال العنف واإلرهاب.

الرجل الذي ال يزال يحظى بشعبية ال بأس بها بين قطاعات مختلفة من الشعب المصري بعد خوضه االنتخابات أمام 

لفترة  لترشحه  يستعد  الذي  السيسي  لعرش  حقيقي  تهديد  أول  بالفعل  كان  ربما  سنوات،  قبل  اإلخوان  مرشح 

رئاسية ثانية، وجاءت خطوة إعالن ترشحه للرئاسة بمثابة “قنبلة سياسية” أحدثت إرباك للمشهد الداخلي وربما
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الخارجي أيًضا، فداخلًيا يعاني النظام المصري من أزمات عدة على المستويين األمني واالقتصادي، أما خارجًيا ففي 

حال ترشحه وفوزه بالرئاسة ربما يؤثر ذلك على تطورات المشهد اإلقليمي لما تتمتع به القاهرة من ثقل عربي 

ودولي، طالما أثرت به على األجندة الدولية.

“الفريق”.. رجل المرحلة!
خلق ترشح الفريق شفيق حالة من التخبط لدى الجنرال السيسي-الذي يلقى دعًما من قبل المؤسسة العسكرية 

وبعض الدول الخليجية- هذا القلق يعود ألسباب عدة أهمها، كون الفريق شفيق أحد أبناء القوات المسلحة التي 

المؤسسة  قلب  من  وتحديًدا  المصري  الداخل  في  قوية  عالقات  من  الرجل  به  يتمتع  وما  الرئيس،  إليها  ينتمي 

العسكرية، والحديث هنا عن قيادات الصفوف األولى من الجيش التي ترى في “شفيق” خالًصا من الحالة المزرية 

المصري  الشارع  الفريق “شفيق” بشعبية قوية في  يتمتع  المناحي، كذلك  البالد في جميع  إليها  التي وصلت 

فالرجل الذي حل وصيًفا في انتخابات الرئاسة عام 2012، حظي وقتها بدعم أكثر من 12 مليوًنا من المصريين، وهو 

رقم ال يستهان به حيث يمثل تقريًبا نصف أعداد الناخبين.

ومن مواطن القوى التي كان يحظى بها شفيق قربه من رجال األعمال الذين كانوا يتمتعون بنفوذ واسع في عهد 

الرئيس السابق حسني مبارك سواًء داخل مصر أو خارجها، مستنًدا في ذلك إلى عالقاته التي كونها خالل تواجده 

في حكومات متعاقبة في حقبة “مبارك”.

وكان يستند أيًضا “شفيق” إلى حمالت النقد التي يتلقاها “السيسي” من قبل الغرب سواًء لعجزه عن القضاء 

على اإلرهاب، أو للحالة القمعية التي تالحق معارضيه من ناحية أخرى، كل ذلك دفع الفريق شفيق إلى الترشح في 

انتخابات إن خاضها فستكون فرصه قوية في الظفر بها واإلطاحة بالسيسي.

“شفيق” يحرج “السيسي”
اختار الفريق أحمد شفيق وكالة ‘‘رويترز‘‘ لألنباء ليعلن من خاللها اعتزامه الترشح النتخابات الرئاسة في مصر عام 

الحقيقية  الصدمة  أن  إال  مصر،  في  السياسية  التيارات  لجميع  مفاجأة  في  الماضي  نوفمبر  شهر  نهاية   ،2018

لمعارضي الرجل وحتى مؤيديه، كانت عندما ظهر بعدها بساعات قليلة في فيديو آخر بثته قناة الجزيرة القطرية 

المعارضة للنظام المصري، تحدث الفريق شفيق في الفيديو الذي أعلن يه ترشحه للرئاسة عن مالمح ُاعتبرت نواة 

القمع  لحالة  إشارة  في  اإلنسان،  حقوق  واحترام  الديمقراطية  تطبيق  ضرورة  إلى  دعا  حيث  االنتخابي،  لبرنامجه 

وتقويض الحريات التي يمارسها النظام المصري ضد معارضيه، وقال “إن الديمقراطية الحقة والحقوق اإلنسانية 

الطبيعية ليست بمنحة من أحد كما أنها ال تمنح أو تطبق تدريجًيا إطالًقا”.

تردي  أو  انهيار  إلى  الحياة وأدت  المشكالت والتي شملت جميع مناحي  بالكثير من  حالًيا  تمر  البالد  بأن  واعترف 

مستوى كافة الخدمات المقدمة للمواطنين”، وألمح إلى ضعف النظام في حل هذه المشكالت كقوله إن “مصر 

ليست فقيرة، وتمتلك ثروة بشرية هائلة”.
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إلى هنا تبدو األمور طبيعية، فمن حق الرجل أن يترشح بما يكفله له الدستور، ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان 

عندما بثت قناة الجزيرة الفضائية -بعد إعالنه الترشح بعدة ساعات- مقطع مصور يظهر فيه الفريق أحد شفيق ليعلن 

أنه ُمنع من مغادرة دولة اإلمارات المتواجد بها منذ 5 سنوات، حيث كان ينوي القيام بجولة بين أبناء الجاليات المصرية 

وجه  على  تظهر  االستنكار  عالمات  وكانت  قوله،  حد  على  أحد  يفهمها  لم  للوطن، ألسباب  العودة  قبل  بالخارج 

قانونية  ومهمة  دستورية  ممارسة  في  مشاركتي  بإعاقة  بلدي  شئون  في  التدخل  “أرفض  قائاًل:  “شفيق” 

ومقدسة، وأتعهد ألبناء وطني بأال أتراجع عن واجبي متقباًل في سبيل ذلك أي متاعب”.

من جهته لم يتوانى اإلعالم المصري الموالي للنظام عن شن هجوم الذع على “الرجل” وسط اتهامات بالخيانة 

لظهوره على شاشة الجزيرة المناهضة للنظام، وتجاهل اإلعالم المصري ما تعرض له من احتجاز قسري من البلد 

المضيف له.

احتجاز إماراتي
ووجدت اإلمارات نفسها في قفص االتهام باحتجاز شخصية دبلوماسية رفيعة المستوى، وما لبثت أن ردت ولكن 

بلهجة قاسية عبر وزير الدولة للشؤون الخارجية، أحمد قرقاش، الذي كتب على صفحته بموقع التدوينات المصغرة 

“تويتر”، قائاًل: “تأسف دولة اإلمارات أن يرد الفريق أحمد شفيق الجميل بالنكران، فقد لجأ إلى اإلمارات هارًبا من 

رغم  الكريمة،  الضيافة  وواجبات  التسهيالت  كل  له  وقدمنا   ،2012 عام  الرئاسية  االنتخابات  نتائج  إعالن  إثر  مصر 

تحفظنا الشديد على بعض مواقفه”.

وتابع “آثرت دولة اإلمارات في تعاملها التمسك دوًما بقيم الضيافة والرعاية حًبا لمصر والمصريين الذين لهم في 

قلوبنا وتوجهنا كل التقدير واالحترام، وتؤكد دولة اإلمارات بأنه ال يوجد عائق لمغادرة الفريق أحمد شفيق الدولة”.

وكانت التغريدة الثالثة للوزير اإلماراتي إهانة كبيرة حيث وجه حديثه للفريق شفيق ببيت للشاعر المتنبي قال فيه 

“إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا”.

وصرحت مصادر مطلعة لـ”مواطن”، بأن “الفريق شفيق تم احتجازه بالفعل في دولة اإلمارات ومنعه من السفر 

بعد إلحاحه في طلب الخروج من البالد للقيام بجولة بين أبناء الجاليات المصرية في أوروبا، رافًضا الكشف عن قراره 

بالترشح، إال أن السلطات اإلماراتية فوجئت بالفيديو الذي بثته “الجزيرة” القطرية وأعلن فيه منعه من السفر في 

اإلمارات، وما كان عليها سوى ترحيله إلى القاهرة”، لتبدأ مرحلة جديدة من الصراع المباشر بين الجنرالين “شفيق” 

و”السيسي”.
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تراجع وانسحاب ضمني
احتجازه من قبل  بالغموض والحيث هنا عن  أحداث اتسمت  القاهرة وسط  إلى  بأيام قليلة عاد “شفيق”  بعدها 

السلطات المصرية واقتياده لجهة غير معلومة، كما قال أفراد من أسرته بأنهم ال يعلمون مكانه، وذلك بعد ساعات 

فقط من مغادرته مطار القاهرة.

أثار ذلك الرأي العام المصري بصورة كبيرة وتداولت أخبار أن “شفيق” يخضع لضغوطات من قبل النظام في محاولة 

المصرية في  الفضائيات  إحدى  على  عند ظهوره  بعد  اتضح فيما  ما  الترشح، وهو  قرار  التخلي عن  على  إلجباره 

مداخلة هاتفية ليعطي نفسه فرصة لفحص وإعادة تقييم األمور، ما اعتبره البعض تراجًعا ضمنًيا من قبل “شفيق” 

عن خوضه االنتخابات المقبلة وفسره البعض استجابة للضغوط التي مورست عليا من قبل النظام.

البعض رأى أن “شفيق” لم يتراجع بشكل رسمي وإنما فضل أن يترك باب الترشح موارًبا لحين استقامة األمور 

بالنسبة له، والحصول على تأييد واسع من قبل المؤسسة العسكرية التي تتحكم في المشهد المصري منذ ثورة 

يناير 2011 حتى اآلن، لكن بيانه األخير فصل القضية ومنح صكا مباشرا للسيسي للفوز برئاسة مصر لمرحلة أخرى.

 انتقادات حادة لـ”السيسي”
لم تكن العالقة بين الفريق أحمد شفيق والمشير عبد الفتاح السيسي على ما يرام منذ البداية، ففي عدد من 

التصريحات سواًء المسربة أو المعلنة للفريق شفيق كان موقفه واضًحا بمعارضة وصول السيسي لسدة الحكم 

في مصر.

ففي عام 2014 ُسرب تسجيل صوتي لشفيق وهو يشكك في نزاهة العملية االنتخابية التي خاضها السيسي 

لتزوير  واضحة  إشارة  لحسابه”، في  تعمل  كلها “سوف  الدولة  الصناديق”، ألن  كل  له  قائاًل: “سيوضبون  آنذاك 

االنتخابات، ووصف شفيق في التسجيل السيسي بأنه جاهل وخبرته قليلة”.

وأصدر “شفيق” بياًنا في أبريل 2016 انتقد فيه تعامل النظام مع ملف سد النهضة ووصف معالجته له بالكارثة، 

وفيما يتعلق بقضية مقتل الشاب اإليطالي جوليو ريجيني الذي قتل في مصر، أشار إلى االنهيار الفجائي في 

عالقة مصر بالشعب اإليطالي، وأرجع ذلك إلى نقص الخبرة وضعف اإلرادة، والبطء في اتخاذ القرار المناسب في 

التوقيت المناسب.

والسعودية،  بين مصر  الحدود  ترسيم  اتفاقية  “السيسي”،  أحمد شفيق  عارض فيها  التي  المواقف  أبرز  ولعل 

وانتقال تبعية جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية، حيث هاجم في مداخلة هاتفية على فضائية مصرية في يونيو 

الماضي، السلطات المصرية، ووجه انتقادات الذعة لها وطالب بإجراء استفتاء شعبي على تلك االتفاقية ليؤكد 

سيادة مصر على الجزيرتين، وأعلن أنه كان من ضمن سرب الطيارين الذين أغلقوا مضيق تيران في مايو 1967 بقرار 

من الرئيس جمال عبد الناصر وقتئذ، للتصدي للتحركات العسكرية اإلسرائيلية.

كذلك وجه الفريق هجوًما شرًسا للقيادة السياسية في أكتوبر الماضي، عقب حادث الواحات الذي راح ضحيته عدد 

من رجال الشرطة المصريين، ملمًحا لخيانة من الداخل، قائاًل :ما هذا الذي يحدث ألبنائنا؟! هم على أعلى مستويات 

الكفاءة والتدريب، هل ظلمتهم الخيانة، أو ضعف التخطيط لهم، أو كل األسباب مجتمعة؟، وراى أن ما حدث عملية 

عسكرية كاملة األركان، ُأديرت ُظلًما ضد أكثر أبنائنا كفاءة ومقدرة وإخالًصا.
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اعتقاالت وأحكام قضائية
المشهد في مصر يبدو مخيًفا على مستوى الحريات، فحاالت القمع التي تحدثنا عنها لمعارضي النظام من الشباب 

طالت كذلك المرشحين لرئاسة الجمهورية، فقد تزامن ترشح شفيق مع إعالن العقيد أحمد قنصوة وهو أحد أفراد 

المؤسسة العسكرية المصرية خوضه االنتخابات الرئاسية المقبلة وذلك عبر شريط مصور ظهر فيه بالبزة العسكرية 

بمخالفة  إلدانته  والنفاذ،  الشغل  مع  سنوات  ست  بالسجن  عليه  ويقضى  العسكرية  القضاء  إلى  بعدها  ليحال 

مقتضيات النظام العسكري، وذلك على الرغم من ترشح السيسي بنفس الزي العسكري عندما أعلن ذلك قبل 4 

أعوام ونصف.

على جانب آخر يصارع المرشح خالد علي مع القضاء المصري في إحدى القضايا المتهم فيها بارتكابه فعل فاضح 

والمتهم فيها برفع إشارات بذيئة أمام “مجلس الدولة” بالقاهرة، عقب قضية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
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 التنوع الديني والمذهبي في مصر.. »التمييز« تحت سمع وبصر الدولة

كتب: ألكسندر إبراهيم

عانت مصر على مدار فترات طويلة من تاريخها الثري من العنف الطبقي والتمييز الديني، فمنذ دخول اليهودية إلى 

مصر وقتلهم لماليين من الوثنيين بها، ما زالت السلسلة الطائفية تسير على أشدها حتى أيامنا تلك، السلسلة 

التي ضمت اليهود ذاتهم والمسيحيين من بعدهم والمسلمين وكافة الطوائف التي لم تحظ بعد بالحماية الكافية 

تحت سماء وطن ُيفترض أنه وطنها.

العديد والعديد من االنتهاكات واالعتداءات  الدينية  الفترات األخيرة من حكم مصر، شهدت األقليات  وعلى مدار 

المتتالية، والتي كانت تنتهي في األخير بجلسات ُعرفية تعقدها الدولة، ال ُتسمن بها الضعيف وال ُتغني األقوى 

من جوعه لمحاربة اآلخر، في حين يتم بعدها تهميش اآلخر تحت سمع وبصر دولة غائبة ُكل الغيبة ومتهاونة ُكل 

التهاون في حق أبنائها.

المسيحيون
500 مسلم مصري، منزل أحد المواطنين المسيحيين بمحافظة الجيزة، وذلك بعد  األيام الماضية،حاصر أكثر من 

انتشار شائعات عن رغبة مواطن في تقديم طلب من أجل بناء كنسية بالقرية، ليقوم األهالي بمحاصرة منزله لمدة 

تزيد عن ثالثة أيام ُمطالبين بعدم بناء الكنيسة، وسط محاوالت أمنية لتهدئة الغاضبين المسلمين، إضافة لخروجه 

من القرية، كما قاموا باالعتداء.
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على مركز خدمات مسيحي بالقرية والتعدي على المتواجدين به. ُكل تلك األحداث التي تدور تحت سمع النظام 

المصري وقياداته األمنية، التي أظهرت خضوًعا كبيًرا لمطالب المحتجين المسلمين، وأكدت عدم وجود نية لبناء 

كنيسة بالقرية، إضافة إلى تشاورها مع المحتجين حول تهجير المواطن المسيحي وعائلته كاملة من قريته، في 

مثال واضح لقياس العالقة التي تدور بين المسلمين السنةوالمسيحيين والنظام الحاكم بأذرعه في مصر.

في عام 1990 ُقتل ستة مسيحيين، وحرقت أراٍض ومنازل في بوالق بالقاهرة، كما تم قتل 13 مسيحيا بمنطقة 

المنشية بمحافظة أسيوط عام 1992، غير خمسة رهبان بنفس المحافظة عام 1994، كما ُقتل تسعة مسيحيين 

أثناء خروجهم من كنيسة مار جرجس بمركز أبو قرقاص عام 1997، كما تم قتل 13 مسيحي بمدينة نجع جمادي في 

العام ذاته.

وفي بداية األلفية الجديدة ُقتل 19 مسيحًيا أمام ذويهم، قبل أن يتم تهجير عائالت مسيحية كاملة عن محافظة 

المنيا، وهو ما حدث أيًضا عام 2006 بمحافظة قنا، وفي عام 2011 لقى 23 شخًصا مصرعهم في انفجار استهدف 

كنيسة القديسين باإلسكندرية، كما ُقتل 13 مسيحًيا بمنطقة إمبابة خالل العام ذاته، قبل أن يأتي انفجار الكنيسة 

البطرسية بالعباسية مخلًفا 29 قتياًل، ويأتي بعدها قتل سبعة مسيحيين وتهجير عشرات العائالت من العريش عام 

2017، ومقتل 30 شخًصا في انفجار كنيستي مار جرجس بطنطا والكاتدرائية المرقسية باإلسكندرية، ومقتل 29 

مسيحًيا بعد فتح النيران على حافلة كانت تقلهم بمحافظة المنيا في العام األخير ذاته.

تقول منظمة “هيومن رايتس ووتش”، المعنية بحقوق اإلنسان ‘‘إن حوالي 42 كنيسة مصرية قد تعرضت لالعتداء 

والسرقة خالل الفترة منذ ثورة 25 يناير 2011 ولمدة عامين بعدها‘‘.

كانت تلك هي أبرز الهجمات التي كانت وما زالت تومض في ذاكرة أكثر من خمسة ماليين مسيحي مصري حسب 

اإلحصاءات الرسمية –أو خمسة عشر مليوًنا على حد تعبير البابا تواضروس الثاني، بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة 

المرقسية- وسط غياب كامل ألي رؤية تطرحها الدولة المصرية من أجل وقف احتقان يتزايد داخل نفوس المسيحيين 

وحالة من االضطهاد واالعتداءات الُمستمرة تتزايد ضدهم من ِقبل المتشددين اإلسالميين في مصر، ووسط 

جلسات ُعرفية للصلح ال نهاية لها.

الحكومات المصرية المختلفة تتبع نهًجا واحًدا في خطواتها، وهي االنتصار لألكثر عدًدا، ففي شتى المواقف ينحصر 

مشهد الخالص من األزمة بقبضتين أحدهما تحمل “المصحف واألخرى الصليب” للتعبير عن الوحدة الوطنية في 

الوقت الذي ال تزال فيه األزمة مدفونة، وعادة ما تتجدد وتخرج لنا ضحايا جددا، ألن جذوة النار تظل مشتعلة تحت 

الرماد.
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الشيعة
“دخل التشيع مصر في الفترة التي دخل فيه اإلسالم، هكذا يؤكد الشيخ جعفر السرجاني في كتابه “أضواء على 

عقائد الشيعة األمامية”، فالشيعة جزء أصيل وخصب من النسيج المصري وتاريخها اإلسالمي خالل العهود.

في عام 2000، أصدر مركز ابن خلدون للدراسات االنمائية، إحصائية بخصوص أعداد الشيعة في مصر، مؤكدا أنهم 

يمثلون %1 من إجمالي المسلمين، أي حوالي 657 ألف مواطن، غير أن محمد الدريني، األمين العام للمجلس 

األعلى آلل البيت قد رفض ذلك الرقم، رغم عدم وجود أعداٍد أو إحصاءات رسمية لعدد الشيعة في مصر، وذلك 

لعدم وجود خانة المذهب بالبطاقة المصرية، مؤكدا أن أعداد الشيعة بمصر تتراوح بين المليون والمليون ونصف 

مواطن مصري وال تقل عن ذلك، غير أنه، ووفًقا إلحصائيات وزارة الخارجية األمريكية، فإن وجود الشيعة في مصر 

يتمثل في وجود 830 ألف شيعي، وبنسبة %1 أيًضا من إجمالي المسلمين.

كل ذلك لم يمنع بعض المتشددين، من اتخاذ موقف العداء من أنصار المبدأ الشيعي داخل القطر المصري، ساعد 

بين  اإلسالمي  العالم  في  والشيعة”  “السنة  بين  السياسي  والصراع  بتكفيرهم  العديدة  الفتاوى  ذلك  في 

السعودية وإيران، لينالوا قسطهم من التهديدات واالعتداءات السنية الشعبية والحكومية على حٍد سواء، خاصة 

مع تغافل الحكومة المصرية عّما يلم بهم إرضاء للطرف السعودي الحليف لها.

23 شيعًيا  على  القبض  تم  حيث  مصر،  الشيعة في  بحق  الجماعي  االعتقال  حاالت  أولى  كانت   1987 عام  في 

وبنفس  العرب  الطالب  من  آخر  عدد  على  القبض  التالي  العام  في  تم  كما  إيران،  لصالح  بالتجسس  واتهامهم 

االتهامات، قبل أن تقوم مصر باتهام القائم باألعمال اإليراني بمصر بتمويل التنظيمات الشيعية، ليتم ترحيله في 

عقبها.

وفي عام 1989 تم القبض على 50 شخًصا بتهمة االنتماء لتنظيم شيعي، وهي الُتهمة ذاتها التي واجهها آخرون 

عام 1996، وغيرهم عام 2002، وفي عام 2009 قامت باعتقال عدد من الشيعة بتهمة بناء مسجد خاص بهم دون 

تراخيص، تلك التراخيص التي كانت وزارة األوقاف قد رفضتها شكاًل وموضوًعا.

وفي عام 2010 قامت نيابة أمن الدولة الُعليا باعتقال 12 شيعًيا واتهامهم بإهانة الدين اإلسالمي وتحريف القرآن 

الكريم والتآمر على النظام الحاكم. وفي عام 2011 منعت الشرطة المصرية ما ُيقارب 3000 شيعي من االحتفال 

بيوم عاشوراء، وهو ما تم تكراره عام 2012، ليخرج األزهر بتصريحات يشجب فيها الهرطقة الشيعية، كما وصفها، 

وفي عام 2015، صرح أحمد الطيب، شيخ األزهر، بأن األزهر ال ُيمكنه أن يقف مكتوف األيدي أمام ترويج قضايا 

تطعن مباشرة في عقيدة أهل السنة وعدالة صحابة رسول الله.
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كانت األمور قد وصلت إلى ذروتها في عام 2013، وتحديًدا في 23 يونيو، حين قام أهالي إحدى ُقرى ُمحافظة 

الجيزة باالعتداء على منزل أحد قيادات التيار الشيعي في مصر وهو حسن شحاتة وقتله هو وأخيه واثنين أخرين، 

المصري فاتًرا  الرسمي  الرد  ليأتي  القرية،  المنزل والتنكيل بجثثهم وسحلها في شوارع  بإحراق  قبل أن يقوموا 

ومستنكًرا مقتل وتعذيب أربعة أفراد، “بالرغم من كون أفكارهم غريبة عن مجتمعنا”، تلك القضية التي ُحكم فيها 

على جناة وهميين من أجل إسكات المجتمع الدولي، وبأحكام ُمخففة.

لتخرج بعدها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الُمهتمة بحقوق اإلنسان وتؤكد تعرض الشيعة في مصر لُقرابة 

سبعين حالة اعتداء، والتي جاءت معظمها من خالل العصابات الوهابية التي تعمل تحت مظلة الحكومة المصرية، 

وبتمويل مليارات الدوالرات السعودية التي دخلت مصر تحت عنوان “مساعداٍت إنسانية”، بدون أي تدخل حكومي 

أو علمي أو ديني يؤسس قيم المواطنة التي كفلها الدستور المصري.

البهائية
تُنص المادة الثانية من الدستور المصري على حرية االعتقاد للمواطنين كافة، وبالرغم من ذلك فإن الديانة البهائية 

غير ُمعترف بها في مصر سواًء رسمًيا أو شعبًيا حتى اآلن.

ويحكي موقعهم الرسمي عن ُمبشرهم ورسولهم حضرة بهاء الله، كما تحكي الدكتورة بسمة محمد موسى في 

أغسطس 2008 عن بدء الديانة البهائية في مصر، وذلك عن طريق عدد من تجار السجاد اإليرانيين والذين نزلوا مصر 

لدينهم  الدعوة  كما عملوا في  تجارتهم  بمصر وعملوا في  استقروا  أربعة منهم قد  أن  غير  للتجارة،   1864 عام 

الجديد.

ل المحفل الروحي المركزي للبهائيين بمصر والسودان  ظلت البهائية تسير بخطى وتيدة ومستقرة لحٍد ما، حتى ُشكِّ

عام 1924 بمنطقة العباسية، واعترفت به الدولة بعد عشر سنوات، قبل أن توافق على تخصيص قطعتي أرض 

إضافيتين يتم تخصيصهم كمقابر للبهائيين في مصر.

في عام 1924 ومع إقامة المحفل الروحي المركزي للبهائيين، قام مجموعة من المسلمين باالعتداء على ثالثة من 

البهائيين بقرية كوم الصعايدة ببني سويف، ليتم القبض على عدد من الُمعتدين، والذين أكدوا فتوى أحد شيوخ 

القرية بخروج البهائيين على الدين اإلسالمي، وهو ما دفع محكمة ببا الشرعية بالمحافظة إلى إصدار قرارها في 

10 مايو 1925، باعتبار الديانة البهائية ديانة قائمة بذاتها ومستقلة كاستقالل اإلسالم عن المسيحية والمسيحية 

عن اليهودية.

في عام 1960 أمر الرئيس جمال عبد الناصر بإغالق المحفل الروحي للبهائيين وُمصادرة كتبهم وممتلكاتهم، كما 

البهائي،  للمبدأ  الترويج  بتهمة  بيكار  المصري حسن  التشكيلي  رأسهم  البهائيين على  القبض على عشرات  تم 

وليتم بعدها التعامل مع البهائيين كأصحاب بدعة وهرطقة.
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وقد أحصت يوهانا بينك، أستاذة الدراسات اإلسالمية بجامعة ألبرت لودويك بألمانيا،اعتقال أكثر من 263 بهائًيا منذ 

قرار “ناصر” وحتى عام 2001، حين تم القبض على عائلة كاملة من شيخ بهائي وأخويه اإلثنين وزوجته وأحد أعمامها 

بإحدى ُقرى صعيد مصر، واتهامهم بنشر المبدأ البهائي، كما رصد مركز األندلس للتسامح ومكافحة العنف عددا من 

المقاالت الصحفية التحريضية ضد البهائيين في مصر، والتي جاءت جميعها بالجرائد القومية، تصف البهائيين بالتهديد 

العلني والصريح لألمن القومي المصري، في حين رصدت اللجنة األمريكية لحرية األديان عام 2010 أكثر من 15 فتوى 

ُكفر وزندقة بحق البهائيين، استناًدا على كونهم يؤمنون أن نبًيا جاء مع النبي محمد.

كل تلك السلسلة أدت إلى تهجير وحرق منازل البهائيين بعدد من ُقرى الصعيد عام 2009، تلك األحداث التي هزت 

الرأي العام حينها، وسمحت الحكومة المصرية في أعقابها للبهائيين ال باالعتراف بدينهم ولكن بمجرد عدم إجبارهم 

على المثول لديانة أخرى وكتابة شرطة )ــ( مكان خانة الديانة بالبطاقة، وهو أبسط الحقوق التي ناضل البهائيون من 

أجلها بعدما ُأجبروا لسنواٍت عديدة على كتابة ُمسلم في خانة ديانتهم بالبطاقة الشخصية.

“الصوفيون”
العنصرية امتدت لتطال أصحاب اإلسالم الروحي )الصوفيون(، والذين قرروا منذ بدايتهم االبتعاد كلًيا عن الصراعات 

مع الطوائف األخرى ودائرة النفوذ، متخذة من مساجد “أولياء الله” مسكًنا لهم، ومن تجمعاتهم منفًذا لغذاء أرواحهم.

يعيش الصوفيون في مصر تحت تعنت الجماعات اإلسالمية السلفية، والتي تمنعهم من إقامة احتفاالتهم الدينية 

بطريقتهم ويواجهون اعتداءات جمة، بمعاونة األجهزة األمنية التي تخرج قبل االحتفال بأي مولد ديني للصوفية لتعلن 

رفضها إلقامته تحت دعوى “احترازات أمنية”، ليكون الصوفيون أيًضا ضمن دائرة األقلية الدينية المصرية.

300 شخص وأصيب  أكثر من  الحديث حينما قتل  تاريخ مصر  أبشع وأعنف جريمة في  الصوفيون في مصر  وشهد 

القرية  أن  اإلعالمية  التقارير  أمنًيا، وكشفت  المضطربة  بمحافظة شمال سيناء  الروضة  قرية  أهالي  من  العشرات 

تتلقى تهديدات من الجماعات الجهادية الموجودة في سيناء منذ أكثر من على خلفية إقامة االحتفاالت وحلقات الذكر.

في النهاية، ربما لم تتفق كافة الدساتير المصرية منذ بدايتها وحتى اآلن على مادة أو مبدأ مثل اتفاقها على مبدأ 

حرية االعتقاد والعقيدة، غير أن ُكل تلك الدساتير كانت وما زالت بال جدوى حقيقية في ظل ُحكم يرى البعض دون 

اآلخر وُتثار الشكوك العديدة حول استغالله للعنف الطائفي، بل والوقوف وراءه بقوة من آن إلى آخر من أجل فرض 

سياسة الخوف على الشعب المصري، وإغراقه في دوامات مكافحة إرهاٍب وهمي من جانب، أو فرض قبضة أمنيةأكثر 

إحكاًما حول رقبته من جانب آخر.
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الحديث عن الشيعة في العالم العربي مسألة حساسة ال يفضل المسلمون مناقشتها، ويرى الكثير من السنة 

وحتى الشيعة أنفسهم أنه من األفضل تجاهلها، ألنها تثير تساؤالت مثيرة للقلق حول التاريخ والهوية العربية، ومن 

الواضح أن الشيعة يمثلون أزمة لم تحل في األنظمة السياسية العربية واإلسالمية، وبالتالي يمكن أن تسبب تأثيًرا 

عميًقا في طبيعة التكوين المجتمعي في العالم العربي، حيث ال يزال بعض الشيعة العرب يعانون من سياسية 

التمييز الطائفي.

وتعد الطائفة الشيعية من أكبر الطوائف اإلسالمية بعد األغلبية السنية، ويمثلون أكثرية في بلدان عديدة من 

العالم وأقليات في دول أخرى، ويتواجدون بكثرة في قارة آسيا وأماكن أخرى في أنحاء المعمورة، إال أن التواجد 

األكبر لهم في إيران وباكستان والهند، وعربًيا ينتشرون في العراق واليمن ولبنان، وتتواجد نسب قليلة منهم في 

دول الخليج العربي ومصر.

وتتنوع مذاهب الشيعة ويعد المذهب االثنا عشري أو ما يطلق عليه )الجعفري(، أكثر المذاهب التي ينتمي إليه 

أبرزها  التاريخ اإلسالمي لعقود، من  الزيدية واإلسماعيلية، وكان للشيعة مساهمات في  الشيعة، كذلك هناك 

حقبة الدولة الفاطمية.

ال توجد إحصائية دقيقة ترصد عدد الشيعة في الوطن العربي، إال أن أعدادهم وفًقا ألرقام تقديرية تتراوح ما بين 

40 إلى 50 مليون نسمة أي بنسبة 15 % تقريًبا من إجمالي سكان العالم العربي،

كتب: علي السكي

األقليات في الوطن العربي: »شيعة العرب«.. الباحثون عن حقوقهم الضائعة
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بصورة تجعلهم أقلية بين الغالبية السنية، لكن يعاني معظم أفراد المذهب الشيعي من عقدة االضطهاد في 

البلدان التي يعيشون فيها، ويعتبرون أنهم من المهمشين سياسًيا ويشتكون من القمع الديني، ال سيما في 

البلدان التي يشكلون فيها أقلية مذهبية.

وفي السطور التالية تلقي مجلة ‘‘مواطن‘‘ الضوء على التواجد الشيعي في بعض الدول العربية وتحديًدا في 

الخليج العربي ومصر، لالطالع على أبرز األزمات التي يعانون منها، وهل تمارس السلطات في هذه الدول انتهاكات 

بحق تلك األقليات المذهبية أم أنهم يتمتعون بكافة حقوقهم الدينية والدستورية.

الشيعة في السعودية.. إقصاء متعمد
المختصة بحقوق اإلنسان في  رايتس ووتش‘‘  الغرب كمنظمة ‘‘هيومن  تتهم بعض مراكز حقوق اإلنسان في 

العالم بعض دول الخليج العربي بممارسة االنتهاكات تجاه األقليات ومن بينها الشيعة، ويعود ذلك لعدة أسباب 

أهمها على اإلطالق عداء تلك الدول الصريح إليران التي تستغل هذه األقليات من أجل زعزعة االستقرار السياسي 

الداخلي لهذه الدول، باعتبار أن مرجعية الشيعة في العالم تعود لنظام الماللي في إيران.

وتطالب األقلية الشيعية في السعودية المتركزة في المنطقة الشرقية وتحديًدا في محافظتي القطيف والدمام، 

بمزيد من اإلصالحات السياسية واالجتماعية، بصورة متساوية لما يتمع به األغلبية السنية بالمملكة، حيث إنهم 

يعانون -وفًقا لتقارير صدرت عن منظمات دولية وعربية- من سياسة الحكومة التي تفتقد لحرية التعبير والمعتقد، 

باإلضافة إلى بعض القيود المفروضة على التظاهر السلمي واإلنترنت، ويعود ذلك كما ذكرنا لحالة العداء الشديدة 

بين المملكة السعودية وإيران التي وصلت لحد الحروب بالوكالة، خاصًة تلك التي تشنها طهران.

وقد أصدرت ‘‘رايتس ووتش‘‘، تقريًرا يشير إلى معاناة تصل إلى االضطهاد للطائفة الشيعية في الحياة العامة 

سواًء في المساجد أو المؤسسات التعليمية والعامة بل ويصل لالعتقال في بعض األحيان، وبحسب التقرير فإن 

هذا التمييز الممارس ضد الشيعة يتطرق إلى اإلقصاء من بعض الوظائف العامة في البالد، كذلك رأى بعضهم أن 

إعدام رجل الدين الشيعي، نمر النمر، بتهم تتعلق باإلرهاب كان بمثابة ضربة موجهة ضد المذهب الشيعي في 

المملكة العربية السعودية.

الكاتب  عنه  عبر  ما  وهو  الشيعة،  بشأن  المملكة  إلى  الموجهة  االتهامات  هذه  البعض  يرفض  آخر،  سياق  وفي 

الصحفي السعودي جاسر عبد العزيز الجاسر، إذ أعرب عن استغرابه من تلك التهم، ورأى أن الواقع على األرض 

يدحض تلك المزاعم، مضيًفا أن معتنقي المذهب االثنا عشري يلتحقون بمناصب حكومية رفيعة في البالد، واتهم 

الذين يلصقون تلك التهم إلى المملكة بتبني أجندات خارجية.
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شيعة عمان.. حقوق ومزايا
ينقسم أبناء المذهب الشيعي في سلطنة عمان إلى ثالث طوائف، هي: اللوانية أو الخوجية والبحرانيون والعجم، 

بعض  بتولي  لهم  يسمح  سياسي  بنفوذ  يتمتعون  أنهم  إال  السلطنة  داخل  أقلية  يشكلون  أنهم  من  وبالرغم 

تنفيذ  ويسهمون في  بل  اقتصادية ضخمة،  امتالكهم مشروعات  تمثل في  اقتصادي  ونفوذ  الوزارية،  الحقائب 

المشروعات القومية في البالد.

ولعل ذلك يعود إلى العالقات القوية واالستراتيجية بين عمان وإيران، وهو ما ظهر سابًقا في تمثيل السلطنة 

للمصالح اإليرانية في بريطانيا بعد إغالق السفارة اإليرانية في لندن عام 2011، وكذلك وساطة عمان عام 2011 

من أجل اإلفراج عن أمريكيين اعتقال في إيران لعامين بتهمة التجسس، فضاًل عن العالقات االقتصادية ومذكرات 

بأنها باتت تغرد خارج السرب  البلدين في مجاالت عدة، وهو ما جعل بعضهم يتهم عمان  التفاهم الموقعة بين 

العربي عامة والخليجي خاصة.

كذلك يتمتع شيعة عمان بالحرية في ممارسة الشعائر الدينية، ولهم العديد من المساجد والحسينيات الخاصة بهم، 

واستطاعوا أن يندمجوا بصورة إيجابية مع الشعب العماني كونه شعبا متسامحا بطبعه السيما على المستوى 

الديني والمذهبي.

شيعة البحرين.. أغلبية وهمية
في البحرين يختلف األمر قلياًل، حيث إن الشيعة يمثلون غالبية سكانية، وبالرغم من ذلك فهم يعتبرون أقلية على 

المستوى السياسي واالقتصادي واالجتماعي، حيث يفتقدون التمثيل المناسب في السلطات الحاكمة أو الهيئات 

والمؤسسات الحكومية، وفي بعض األحيان ُيمارس ضدهم تمييز واضح بصورة تجعلهم يشعرون باضطهاد ممنهج 

وباستهداف مقصود.

ويشير تقرير صادر عن منظمة سالم الحقوقية البحرينية لرصد ما يجري في البحرين من تمييز ضد الشيعة من قبل 

السلطة الحاكمة، أن السلطات البحرينية ال تقدم أرقاًما وإحصائيات عن التعداد السكاني، ويعتقد أن السبب في 

ذلك يعود إلى مشروع التجنيس السياسي الذي باتت مالمحه واضحة، وأيًضا ما يثار عن محاولة التالعب بالدوائر 

االنتخابية والكتلة االنتخابية المتصلة بكل دائرة، لذلك فإن األرقام الرسمية غير متوفرة.

15 % والسلطة  البحرين ال تتجاوز  التنفيذية في مملكة  ووفًقا للتقرير، فإن نسبة تمثيل الشيعة في السلطة 

القضائية 12 %، وتقل في المؤسسات الحكومية لتصل إلى 10 %، أما الحرس الملكي والديوان الملكي فوفًقا 

للتقرير ال يتجاوز نسبتهم 1 %.

والتمييز الصارخ الذي يعاني منه شيعة البحرين يتمثل في عدم تواجدهم في مؤسسات الجيش والشرطة والحرس 

الوطني، ما يجعلهم يشعرون باضطهاد يولد لديهم مشاعر الحقد والكراهية تجاه السلطات البحرينية، ويجعلهم 

يشعرون بتفرقة بينهم وبين أهل السنة.
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الشيعة في الكويت.. نشاط بارز
وعلى العكس من البحرين يشكل شيعة الكويت أقلية سكانية بنسبة 20 % من إجمالي السكان، إال أنهم يحظون 

الكويت، وتمثل ذلك في تواجدهم بصورة جيدة في  الحاكم في  النظام  بنشاط اقتصادي وسياسي من قبل 

مؤسسات الجيش والشرطة والحكومة، وفوزهم بنسب معقولة من مقاعد مجلس األمة الكويتي، كذلك فيسمح 

لهم بممارسة الشعائر الدينية بحرية.

ورغم ما سبق إال أنهم يشتكون من بعض األمور مثل صعوبة الحصول على تصاريح لبناء المساجد، ويطالبون كذلك 

بجعل يوم عاشوراء، إجازة رسمية، والمطالبة بإدخال المذهب االثنا عشري في المدارس وكليات الشريعة للسنة 

وتتواجد  الشيعة،  عن  بصورة سلبية  تشير  التي  الدراسية  المناهج  لبعض  نوعي  وتغيير  السواء،  على  والشيعة 

الرميثية والشرق والدسمة ودسمان  المجاورة لها، مثل  بالعاصمة والمناطق  الكويت  الغالبية الشيعية في دولة 

والقادسية والجابرية وحولي.

األقلية الشيعية في مصر
وبعيًدا عن دول الخليج العربي فإن الشيعة المتواجدين في مصر يعانون من العديد من االنتهاكات التي تمارس 

ضدهم، حيث رصد تقرير صادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية 70 واقعة تتعلق بانتهاكات ضد الشيعة في 

مصر خالل الفترة منذ عام 2011 حتى عام 2016.

الحياة والسالمة الجسدية والخصوصية واتخاذ دور للعبادة وممارسة الشعائر  بالحق في  وتمثلت تلك االنتهاكات 

الدينية وعدم التمييز والمحاكمة العادلة وحرية التعبير واالعتقاد، وتتيح بعض مواد الدستور المصري محاكمة الشيعة 

أو غيرهم حتى من المذاهب أو المعتقدات األخرى، تحت تهمة ازدراء األديان.
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الشيعة واألمن القومي العربي
السياسية، ويتهمهم  الفتن واألزمات والنعرات  بإثارة  ُيتهمون  الشيعة من اضطهاد، لكنهم  يعانيه بعض  رغم ما 

بعضهم بتنفيذ أجندة إيران في المنطقة العربية عبر أذرعها من الطائفة الشيعية في المنطقة مثل حزب الله في 

لبنان وجماعة الحوثي في اليمن، واألحزاب الشيعية في العراق وغيرها.

وهو ما صرح به الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في خطابه أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة، عندما قال إن 

ميليشيات الحوثي تتلقى الدعم المالي والعسكري من إيران، وأن إيران عملت على دعم جماعات متطرفة لنشر 

الفوضى.

وكذلك أشارت “نيويورك تايمز”، إلى أن حزب الله بات أحد أهم أدوات إيران -الراعي األول له- فى سعيها الحثيث 

إلى السيادة بالشرق األوسط، وأضافت أن حزب الله، منخرط فى كل قتال تقريبا يهم إيران، واألهم أنه ساعد في 

تجنيد وتدريب وتسليح طيف من المليشيات المسلحة الجديدة التى تخدم أيضا أجندة إيران فى المنطقة.

ووجه رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في خطاب االستقالة -التي تراجع عنها فيما بعد- أصابع االتهام إلى حزب 

الله بالتدخل في شؤون المنطقة.
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 ثورات الربيع العربي تائهة بين اإلرهاب وأذيال األنظمة االستبدادية

كتب: ألكسندر إبراهيم

قبل 7 أعوام من اآلن نطقت ماليين الحناجر في 20 دولة عربية بعد صمت تجاوز عقودا عدة، تحت وطأة الديكتاتورية 

لهم  والكرامة  والعيش  بالحرية  مطالبة  مضمونها،  في  واجتمعت  ألفاظها  في  اختلفت  بهتافات  واالستبداد 

وألوطانهم، ولكن هيهات فرغم الموتى الذين ضحوا بأرواحهم النتزاع العزة والدماء التي سالت في الطرقات، إال 

أن األيام التي مرت عقب “ثورات وانتفاضات الربيع العربي” قتلت األحالم ونسفت اآلمال وأحاطتها بوابل من 

األلم واإلرهاب والفساد.

“الربيع العربي” لم يقتصر على البلدان الخمس التي حققت التظاهرات فيها نجاًحا بإسقاط األنظمة أو تحولت إلى 

حرب كما في سوريا، فهناك شعوب دول عربية أخرى خرجت من أجل الغرض ذاته، في “البحرين والعراق وفلسطين 

وسلطنة عمان والسعودية والسودان ولبنان واألحواز” حاولوا اإلطاحة بأنظمة قتلت أحالمهم من أجل غد، لكنها 

ما لبثت أن انتهت تحت طلقات الرصاص وحجرات الزنازين الضيقة أو اإلغراءات المالية، لتبقى شاهدة على عقود 

“الظلم الديكتاتوري”.

بعضها  استمر في  الذي  المستبد  الحكم  إنهاء  أجل  من  مواطنوها  خرج  واليمن”  وليبيا  ومصر وسوريا  “تونس 

لثالثين عاًما، لكن البالد الخمس اآلن باتت محاطة باألزمات االقتصادية والعمليات اإلرهابية وأذرع األنظمة التي 

تحاول قتل إرهاصات الحلم الجديد تحت دعوى التقسيم والفوضى.
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مجلة “مواطن” تبحر في أعماق شعوب أسقطت أنظمتها المستبدة التي قتلت أحالمها وسرقت قوتها وزيفت 

تاريخها وبدأت في بناء آمال لغد ال صوت يعلو فيه على هتاف “عيش.. حرية.. كرامة إنسانية.. عدالة اجتماعية”، 

لكنها ما لبثت حتى استفاقت على واقع “ُسرق فيه الحلم وُقتل األمل” وأنهى طموح المستقبل إلى محاولة 

“العيش” فقط بعيًدا عن يد السجان أو بطش زبانية “فلول” الماضي.

ثورة الياسمين
تعد “تونس الخضراء” باكورة البالد التي انطلقت فيها أحداث الغضب ضد االنظمة الديكتاتورية، حيث اندلعت الثورة 

بالرئيس  اإلطاحة  ونجحت في  نفسه  البوعزيزي،  والفاكهة محمد  الخضار  بائع  إحراق  بعد   2011 عام  يناير   14 في 

السابق، زين العابدين بن علي، الذي استمر في الحكم 23 عاًما كاملة، عانى خاللهم التوانسة من ويالت القبضة 

الحديدية والظلم واالستبداد، ليخرج اآلالف إلى الشوارع مرددين هتافات “شغل..حرية.. كرامة وطنية”.

وبدأ الشعب التونسي يحلمون بغد أفضل، لكن األمور كان تسير من سيئ إلى أسوأ، فبعد سبع سنوات من 

الفاضل  محمد  بالنيابة،  التونسي  المالية  فوزير  االقتصادية،  األزمات  ويالت  من  تعاني  “الخضراء”  مازالت  الثورة 

عبدالكافي، صرح قبل أيام بأن “كل محركات االقتصاد التونسي )شبه معطلة(، نحن في حاجة إلى موارد مالية 

عاجلة خالل األشهر المقبلة، تونس لم تعد قادرة على التصدي اللتزاماتها المتعددة إال عن طريق االقتراض”.

وبحسب اإلحصائيات األخيرة بالنسبة لالقتصاد التونسي، ارتفعت نسبة البطالة خالل عام 2017 لتصل %15.7، كما 

بلغت نسبة الدين العام حوالي %52.7 من الناتج المحلي، وبلغ عجز الميزان التجاري %7.9، وانخفض معدل النمو 

إلى ما يقرب من %2 لتصل نسبة االنخفاض إلى أكثر من %100 مقارنة باألوضاع التي كانت قبل الثورة.

ويبدو أن سوء األوضاع لم يكن فقط على المستوى االقتصادي، فالحرية السياسية التي انتزعها التونسيون عقب 

“ثورة الياسمين” نزعت منهم رغًما عنهم في األعوام التالية، لينتهي المشهد السياسي إلى بزوغ نجم “أذيال” 

نظامي  رموز  أحد  يعد  الذي  السبسي،  قائد  الباجي  الحالي،  التونسي  الرئيس  أبرزهم  لعل  السابقة،  األنظمة 

بورقيبة وزين العابدين، إضافة إلى رئيس البرلمان، محمد ناصر.

وكحال المنطقة العربية بأسرها، أحاط تونس اإلرهاب خالل السنوات التي تلت الثورة، لعل أبرز تلك الفترات خالل 

األعوام الثالثة الماضية، فالبلد المعروفة بشواطئها الساحرة عاشت كابوًسا خالل السنوات الست، حيث بلغ عدد 

المدنيين  المئات من  54 عملية، أسفرت عن مقتل وإصابة  2017 حوالي  بداية عام  بها حتى  العمليات اإلرهابية 

ورجال الجيش والشرطة.

مجاهدين  التي صدرت  الدول  أكثر  تعد من  إنها  حيث  اإلرهابية،  العمليات  على  تونس  اإلرهاب في  يقتصر  ولم 

المتخصصة في   ”SoufanGroup“ المجاورة، ووفًقا إلحصائية صادرة عن مجموعة صوفان الدول  إسالميين إلى 

مجال استشارات األمن االستخباراتي. وصّدرت تونس نحو 6 إلى 7 آالف شخص إلى سوريا والعراق للجهاد، ليمثلوا 

الدولي  التحالف  قبل  من  إليها  انضموا  التي  اإلرهابية  الجماعات  بعض  على  القضاء  إثر  عودتهم  بعد  كبيرة  أزمة 

لمكافحة اإلرهاب واألنظمة المحلية في دمشق وبغداد
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“ثورة اللوتس”
ومن تونس الخضراء إلى “ثورة اللوتس” في مصر، والتي خرج العشرات من شبابها في مظاهرات 25 يناير 2011 

ضد وزير الداخلية المصري األسبق، حبيب العادلي، بسبب عمليات القبض على المعارضين وقمع الحريات، قبل أن 

تتحول المظاهرة الصغيرة إلى انتفاضة شعبية عارمة غطت وجه مصر رافعة شعارات “عيش..حرية.. كرامة إنسانية.. 

عدالة اجتماعية”.

المشهد في مصر استمر 18 يوًما، ارتفعت خالله سقف التوقعات والمطالب للمحتجين، فبعد البداية ضد وزير 

الداخلية- آنذاك- وارتفاع وتيرة العنف من قبل قوات الشرطة طالب المتظاهرون برحيل رأس النظام، محمد حسني 

لتنهي  والرأسمالية  الشعبية على االستبدادية  القوة  لتنتصر  عاًما،   30 الحكم حوالي  والذي استمر في  مبارك، 

حقبة، توقع المصريون أن يليها سطوع شمس الحرية والحصول على المقومات اإلنسانية في حياتهم.

ومع وصول الرئيس اإلخواني األسبق، محمد مرسي العياط، ازدادت األوضاع سوًءا، لينتهي حكمه بعد عام بانتفاضة 

ديمقراطي،  بديكور  مغلف  انقالب عسكري  إلى  أيام   3 تحولت في غضون   2013 يونيو   30 قوية في  شعبية 

ليتولى وزير الدفاع المصري السابق، المشير عبد الفتاح السيسي، رئاسة الجمهورية في 30 يونيو 2014.

تمتلئ  حيث  تنكياًل،  وأشد  بؤًسا  أكثر  مواطن  مليون  الـ100  بلد  األوضاع في  بدأت  الثورة  من  7 سنوات  وبعد 

السجون المصرية بحوالي 60 ألف شخص، أغلبهم بتهم غير دستورية وملفقة، فالقيادة السياسية المصرية الحالية 

سعت إلى زيادة القبضة األمنية من خالل إقرار قانون منع التظاهر، إضافًة إلى إعالن حالة الطوارئ، بدعوى العمليات 

اإلرهابية.

ورغم احتالل الجيش المصري المرتبة العاشرة في الترتيب العالمي إال أنه ومعه قوات الشرطة فشال في مواجهة 

العمليات اإلرهابية خصوًصا في محافظة شمال سيناء، لتؤكد األرقام كل عام أن األوضاع األمنية تسير في االتجاه 

 300 الخاطئ، حيث وقعت أكبر عملية إرهابية في تاريخ مصر الحديث خالل الشهر الماضي وأسفرت عن مقتل 

شخص وإصابة ما يزيد عن 100 آخرين داخل أحد مساجد مدينة العريش.

كل  بإقصاء  بدأتها  والتي  السياسية،  الحقوق  من  الحد  إلى  وسيلة  اإلرهاب  ذريعة  مصر  السلطات في  واتخذت 

المعارضين السياسيين، فأصدرت قوانين بحظر جماعة اإلخوان التي كانت تتولى الحكم قبل 3 أعوام، تلتها حظر 

الحركات السياسية التي كانت سبًبا في سقوط نظامي مبارك ومرسي، أبرزهم حركة 6 أبريل، والتي يقبع أغلب 

لجماعات محظورة والتظاهر بدون  بانضمامهم  تتعلق  بتهم  أحكام قضائية ضدهم  السجون لصدور  أعضائها في 

تصريح أمني، وغيرها.

الفشل المصري لم يكن في الجانب األمني والسياسي فقط، لكنه امتد إلى النواحي االقتصادية، حيث يعاني 

الجنيه المصري من انخفاض حاد في قيمته بنسبة تقترب من %200 عن قيمته أبان ثورة 25 يناير، خصوًصا بعد قرار 

البنك المركزي المصري خالل شهر نوفمبر من العام الماضي بتحرير سعر الجنيه مقابل الدوالر، فضاًل عن ارتفاع 

عجز الموازنة إلى 323.74 مليار جنيه بنسبة وصلت إلى أكثر من %110 خالل عام 2011.
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“ثورة اليمن”
ومع سقوط نظام الرئيس المصري المخلوع، محمد حسني مبارك، انطلقت ثورة الشباب اليمني منادية بتغيير 

التغيير  شباب  بين  المناورات  واستمرت  عاًما،   33 البالد  حكم  الذي  صالح،  عبدالله  علي  السابق،  الرئيس  نظام 

والمعارضة من جهة وبين صالح من الجهة األخرى، وحصلت بعض االشتباكات المسلحة بين موالين للنظام ومسلحين 

قبليين، وغادر صالح إلى السعودية بعد سقوط قنبلة على القصر الرئاسي في يونيو 2011.

وخالل فترة وجود صالح في السعودية وقع في 23 نوفمبر من العام ذاته، على مبادرة خليجية تقضي بتفويض 

صالحياته إلى نائبه، عبدربه هادي منصور، وفي 26 نوفمبر أعلن هادي، عن عقد االنتخابات في 21 فبراير، وتم 

انتخابه رئيًسا للبالد، وغادر صالح اليمن في 23 يناير 2012 إلى سلطنة عمان.

وبعد عامين من تلك الفترة نشأ تحالف بين صالح والحوثيين، واستمرت المناوشات مع هادي حتى أصدر الحوثيون 

إعالًنا دستورًيا نص على عزل الرئيس هادي، وتعطيل الدستور في السادس من فبراير عام 2015، وقام الحوثيون 

بانقالب، ُحل فيه مجلس النواب وتولت السلطة اللجنة الثورية بقيادة محمد علي الحوثي، ابن عم زعيم الحوثيين، 

عبد الملك الحوثي.

وبدأت اليمن في الدخول إلى معترك جديد، حيث بدأت قوات التحالف العربي بقيادة السعودية في مارس من 

العام ذاته، في مواجهة الحوثيين، لتدخل “ثورة الشباب اليمني” في معترك “قاتم” ال يسمع فيه سوى أصوات 

الرصاص والقنابل والطائرات، والتي أدت إلى مقتل اآلالف وإصابة وتدمير حياة الماليين.

وفي ظل تلك الحالة ال يمكن النظر أو الحديث عن الحقوق السياسية واالجتماعية لليمنين، ألن البنادق ال تسمع 

اليمنيون “أزمة حياة”، فبحسب اإلحصائيات الدولية، فإن ٦,٩  سوى صوتها، وال تعرف غير الموت بديال، ليعيش 

مليون طفل يمني ٨٠٪ من إجمالي عدد األطفال بحاجة إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة، لتكون هذه 

اإلخفاقات  اليمن.وشملت  في  واالقتصادية  السياسية  األوضاع  حقيقة  عن  األفضل  التعبير  هي  اإلحصائية 

 ،2010 عام  خالل  دوالر  مليار   14 نحو  يبلغ  دخاًل  تدر  كانت  والتي  السياحة  أسهم  هبوط  مصر،  في  االقتصادية 

بإجمالي أكثر من %11 من الناتج المحلي اإلجمالي في مصر، لتسجل خالل 7 أشهر من العام الحالي حوالي 3.5 

مليار دوالر.
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“ليبيا”
المشهد الليبي ظهر أسوأ بكثير بعد ثورة 17 فبراير ضد العقيد معمر القذافي، الذي استمر في الحكم حوالي 

42 عاًما، والذي وصفه السياسيون والمعارضون بالمستبد والغوغائي، ورغم أن التظاهرات في البداية كانت عبارة 

الثقيلة  النارية  باستخدام األسلحة  للقذافي  التابعة  الكتائب  األحداث وقيام  لكن مع تطور  احتجاجات سلمية،  عن 

والقصف الجوي لقمع المتظاهرين العّزل، تحولت إلى ثورة مسلحة.

ومع مقتل القذافي في 20 أكتوبر 2011، بدأ ظهور الجماعات الليبية في شتى أرجاء البالد، لتتحول الثورة الليبية 

التي كانت ترمي إلى تحسين األوضاع إلى “حرب أهلية”، لتتحول ليبيا إلى أرض خصبة للجماعات المسلحة والتكفيرية 

ومالًذا لإلرهابيين الفارين من وقع الغارات الجوية في سوريا والعراق.

وفي ظل انتشار الجماعات التكفيرية من جماعة أنصار الشرعية وفجر ليبيا وداعش وغيرهم، مروًرا بالجيش الليبي 

النواب، اختفى  الوفاق برئاسة فايز السراج ومجلس  الرئاسي لحكومة  بقيادة خليفة حفتر، وصواًل إلى المجلس 

المواطن الليبي ومطالبه، وبدأ التخوف الكبير بين الجميع من محاوالت انقسام ليبيا والتي كان يؤكد متظاهروها 

أن ليبيا أرض واحدة وقبيلة واحدة.

االقتصاد الليبي الذي بلغ نحو 80 مليار دوالر عام 2010، عانى خالل السنوات السبع من أزمات متكررة، فوفًقا 

للبنك المركزي الليبي تراجعت إيرادات النفط والذي يطلق عليها “أم األزمات” بنسبة وصلت إلى %90 خالل الـ5 

سنوات الماضية، وبلغ إجمالي الخسائر حوالي 160 مليار دوالر.

وارتفعت معدالت الفقر في الدولة الغنية بالنفط إلى أكثر من 2.5 مليون ليبي على حافة خط الفقر، إضافًة إلى 

نحو 435 ألف مشرد داخل البالد، ورغم بلوغ نسبة النمو في 2012 إلى %100، إال أنه وصل إلى مرحلة سيئة 

فالتوقعات اإليجابية بالنسبة لصندوق النقد الدولي، تشير إلى أن مرحلة النمو قد تصل إلى 12%.
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“ثورة أحرار سوريا”
في يوم الجمعة 18 مارس 2011، خرج اآلالف من شباب سوريا إلى الميادين والشوارع ضد نظام الرئيس بشار 

حافظ األسد، رافضين الظلم واالستبداد وقمع الحريات الذي تولى الحكم في عام 2000 بعد وفاة والده إثر تعديل 

استثنائي في الدستور، وانطلقت انتفاضة الشباب لتواجه كنظيراتها في تونس ومصر واليمن وليبيا بالرصاص، 

ولكن ما لبثت إال أن تحولت إلى ثورة مسلحة في ظل القمع الدامي من قوات األمن السورية.

وسرعان ما تحولت األحداث إلى مشاهد دامية، فتم تشكيل الجيش السوري الحر، الذي أخذ على عاتقه مواجهة 

في  المسلحة  الجماعات  لتبدأ  وسوري،  إيراني  بدعم  بمكانه  ومتماسًكا  متمسًكا  بقي  والذي  السوري  النظام 

الدخول إلى أراضيها في ظل حالة الفوضى العارمة، وبدأت األنظمة العربية في تزويد الجيش السوري الحر بالسالح.

فأصبحت مسرًحا  خارجية،  أطراف  إلى  الواحد  الوطن  أبناء  بين  الصراع  فتحول  جديدا  منحى  أخذت  السورية  الحرب 

للجماعات اإلرهابية، وصراعات الدول الكبرى، أمريكا تارة وروسيا تارة أخرى، إضافًة إلى إيران من ناحية والسعودية 

الحرب جميع األسلحة  ليتوه الشعب السوري بينهم جميًعا، حيث شهدت سوريا خالل  ناحية أخرى،  واإلمارات من 

تقريًبا فمن األسلحة الثقيلة مروًرا بقصف الطائرات وصواًل إلى األسلحة الكيماوية.

وعلى مدار السنوات السبع الماضية، وحسب اإلحصائيات األممية، بلغت حصيلة أحداث الحرب السورية، أكثر من 

320 ألف قتيل ومليون جريح، لكن منظمات غير أهلية تقدر عدد ضحايا الحرب بـ465 ألف قتيل على األقل، كما أصبح 

أغلب أبناء الشعب الجئين في كافة دول العالم بإجمالي أعداد وصل إلى 5 ماليين مواطن سوري، أغلبهم في 

تركيا.

لتبقى آمال شعوب الدول الخمس التي أريقت دماؤهم في شوارع بالدهم من أجل مستقبل غير الذي وضعته 

واألنظمة  األيادي  كل  وتقطع  بدأته،  ما  بها  تستكمل  جديدة  انتفاضة  منتظرة  والعسكرية  الديكتاتورية  األنظمة 

العربية والعالمية التي سعت إلى إفشال ثوراتهم لتبدأ شمس الشعوب في كتابة سطور جديدة من إرادته.



ترجمات
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عمان تبدأ في جمع 
الغنائم بعد الحرب 

السورية

 من المتوقع بكل تأكيد أن تستفيد روسيا وإيران، الداعمان الرئيسان لنظام األسد، من عمليات إعادة اإلعمار في 

سوريا في مرحلة ما بعد الحرب، لكن يبدو أن عمان أيضًا ستخرج باستثمارات مربحة في مرحلة إعادة اإلعمار في سوريا 

نتيجة وقوفها على الحياد وعدم تدخلها في النزاع السوري. فالسلطان قابوس جعل بالده في موضع يمّكنها من 

االستفادة من بقاء األسد في السلطة. تنشر مواطن التقرير مترجما إلى اللغة العربية. 

بوليتزر  مركز  في  والطالب  الحر  الصحافي  نشر 

صحيفة  في  تقريرا  مادان  أمان  األزمات  لتغطية 

العربي الجديد في نسختها الناطقة باللغة اإلنجليزية 

عالقة  حول  يتحدث  الماضي  ديسمبر  شهر  نهاية 

حذف  تم  يبدو  فيما  لكن  السورية،  بالسلطة  عمان 

التقرير فيما بعد. 

تقترب الحرب األهلية السورية من نهايتها ببطء بعد ست سنوات من القتال. لم تعد سوريا كما كانت عليه من قبل، 

الجزء األكبر من  الحلفاء األقوى واألبرع روسيا وإيران- سيطرته على  المدعوم من  مع بدء استعادة نظام األسد – 

سوريا. تشكيل إطار إعادة اإلعمار في مرحلة ما بعد الحرب السورية ومعرفة من سيقوم به له أهمية كبرى رغم عدم 

وجود فائز واضح في هذا الصراع بكل تأكيد.

سيترجم، بالطبع، تدخل الجيشين اإليراني والروسي في الحرب السورية بجانب األسد إلى عقود مكلفة للشركات 

اإليرانية والروسية في مرحلة إعادة اإلعمار، إذ وّقع الجانبان السوري واإليراني في مطلع سبتمبر/ أيلول اتفاقًا يضمن 

حق إيران في إعادة بناء شبكة الكهرباء السورية. وتضمنت مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين “بناء محطة كهرباء 

في محافظة الالذقية الساحلية بسعة 540 ميجا وات”.

ُيرجح -بالتأكيد- أن تجني روسيا وإيران أكبر المنافع االقتصادية، إال أنه من المتوقع أيضًا استفادة ممثل آخر غير مستبعد 

من عملية إعادة اإلعمار في مرحلة ما بعد الحرب السورية – وهي المرحلة التي ستستغرق على األقل عقدا من الزمان 

بحسب غالبية الخبراء-. ورغم سعي دولة خليجية ودولة أخرى مجاورة للسعودية إلى فرض موقف عربي بشأن سوريا، 

إال أن عمان تبنت وبشكل قاطع موقفًا متباينًا من الصراع السوري، مما مّكنها من اإلفادة من إعادة اإلعمار في مرحلة 

ما بعد الحرب بسوريا.

 ترجمة: الزهراء عزازي
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عقوبات  وفرض  العربية  الدول  جامعة  في  سوريا  عضوية  تعليق  إلى   2011 عام  مطلع  في  الخليج  قوى  سعت 

شديدة على دمشق لشل اقتصادها وبالتالي عزل دمشق دوليًا. وكان تفكير تلك القوى يصب في اتجاهين، زيادة 

الضغط الدولي على نظام األسد وتنصيب نظام صديق للخليج. كما سعت قوى الخليج، بفعلها ذلك، إلى قطع 

صلة إيران بالشرق والتي كانت ميسرة لمدة طويلة بفضل نظام األسد، ولهذا الهدف أهمية كبرى بحسب رأي 

غالبية قوى الخليج.

ترددت الكثير من األنظمة العربية في اتباع خطط الخليج المبكرة لعزل سوريا، إذ أدى غزو العراق في 2003 وتدخل 

بالنسبة  الخليج  رؤية  إلى  والجزائر  ولبنان  العراق  مثل  الدول  بعض  مقاومة  إلى  ليبيا في وقت الحق  الناتو في 

بتعليق  الخاص  التصويت  تعارض  أن  عمان  من  توقعت سوريا  الدول.  من هذه  واحدة  أيضًا  عمان  وكانت  لسوريا، 

عضوية األولى في جامعة الدول العربية، ورغم أن عمان لم تعارض االقتراح إال أن المملكة الخليجية رفضت قطع 

العالقات الدبلوماسية مع دمشق، مما مّثل ضربة قوية لقوى الخليج التي تسعى للوحدة االقليمية.

شجبت عمان في 2012 كاًل من النظام والمعارضة الممثلة في المجلس الوطني السوري بسبب استمرار القتال 

الذي كان يقسم الدولة ويدمر مؤسساتها. ولعل أهم ما جاء في تصريح وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي 

هو قوله إن دور عمان في الصراع سينحصر بدقة في تقديم المساعدات اإلنسانية ومعارضة تسليح الجماعات 

المتمردة، مما يكشف عن نهج عمان النفعي بشأن الصراعات اإلقليمية طوال تاريخها، إذ لم تكن مستعدة لفقد 

عالقاتها مع دمشق في حال بقاء النظام.

الوقت استقالاًل جغرافيًا  الخليجي في ذلك  التعاون  آراء مجلس  كما مثلت رغبة عمان في االنفصال عن توافق 

إلى دورها  جزئيًا  ويرجع ذلك  الثالثة،  األلفية  أوائل  بنجاح منذ  لنفسها  تحقيقه  تمكنت عمان من  متزايدًا  سياسيًا 

المزعوم كالعب محايد في المنطقة.

الخارجية السوري وليد معلم بنظيره العماني في العاصمة العمانية مسقط في  التقى، في وقت الحق، وزير 

أغسطس 2015، ورغم أن هذه كانت المرة األولى التي يسافر فيها مسؤول سوري إلى دولة من دول مجلس 

التعاون الخليجي في زيارة رسمية منذ اندالع الحرب، إال أنه من الهام مالحظة أن الزيارة جاءت بناء على دعوة من 

عمان.

وسافر، في أكتوبر من نفس العام، وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي إلى سوريا إلجراء محادثات مشابهة مع 

دمشق، ولكن هذه المرة مع األسد نفسه. ورغم أن سوريا في ذلك الوقت قالت إنها مهتمة بـ “التفاوض على 

إنهاء الحرب األهلية التي استمرت ألربعة أعوام ونصف”، إال أن عمان كانت تتطلع إلى استعراض عضالتها الجغرافية 

السياسية.
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الشراكة العمانية السورية؟
تشير جميع الدالئل إلى أن المناورة العمانية فيما يخص الشأن السوري قد ُترجمت إلى مكاسب اقتصادية، ففي 

إن “أولوية االستثمارات في سوريا  زائر  لوفد عماني  السوري عماد خميس  الوزراء  رئيس  شهر أغسطس قال 

ستذهب إلى رجال األعمال من الدول الشقيقة والصديقة التي وقفت بجانب سوريا في حربها ضد اإلرهاب”.

ووّقعت عمان وسوريا، في نوفمبر، مذكرة تفاهم لـ “التعاون في مجال الطاقة”، مما جعل من الشركة العمانية 

السورية سانا،  األنباء  لوكالة  ووفقًا  البلدين”.  بين  أخرى  استثمارية  إقامة مشاريع  نحو  انطالق  “نقطة  السورية 

فالتعاون بين البلدين يطمح للمساعدة في “إصالح وإعادة بناء المنشآت النفطية المتضررة”.

ونشرت صحيفة القانون السوري، وهي صحيفة إلكترونية تهتم باالقتصاد والقوانين السورية، في الثالثين من 

العمانيين في دمشق ومشاركتهم  بـ “المستثمرين  ثانية  رّحب  السوري عماد خميس  الوزراء  رئيس  أن  نوفمبر، 

المزمعة في قطاعات النفط، والموارد المعدنية، والقطاعات السياحية”، مما يدل على رغبة دمشق في جعل عمان 

شريكا رئيسيا في تنميتها المستقبلية.

ووفقًا للمحلل األمني جون أرتيربوري الموجود في العاصمة األمريكية، فإن شراكة عمان مع سوريا ليست مترسخة 

بسبب الثقة المتبادلة، أو الرؤى األيديولوجية المشتركة، بل باألحرى بسبب احتمالية تحقيق مكاسب اقتصادية.

كان لدى سوريا، بحسب أرتيربوري، إمكانيات نفطية وغازية محدودة، إذ كان النفط يمثل في سوريا ما قبل الحرب 

جزءا صغيرا من “اقتصادها، والحرب نفسها كانت مدمرة جدًا إذ سيستغرق األمر سنوات الستعادة ما يشكل جزءا 

صغيرا من ذلك االقتصاد “. ويقول أرتيربوري إن مساعدة سوريا بالغاز والنفط سيكون “مقامرة منخفضة التكلفة، 

ومتوسطة الربح لدولة مثل عمان”.

ترتبط رؤية السلطنة في عالقتها مع دمشق ارتباطًا وثيقًا بملفها الدبلوماسي األوسع، فشراكة عمان مع سوريا 

لها أهمية أكبر من كونها حول فقط تدور حول سوريا. إذ أيدت عمان طوال تاريخها الحياد في المنطقة، متجنبًة 

الدعم الخطابي لجانب معين ودومًا ما كانت تتنحى جانبًا عن الدعم الدبلوماسي الفعال ألي األطراف المتورطة 

في الصراعات اإلقليمية. ووفقًا ألرتيربوري فإن ذلك “يجعل العالقات الودية مع عمان جذابًة للدول األخرى”.

يسمح حياد عمان ورؤيتها في المنطقة كدولة غير متحيزة للدول المتناحرة بالوصول إلى قناة حوار سرية، كما هو 

الحال في 2013 عندما سهلت عمان المحادثات السرية بين الواليات المتحدة وإيران حول البرنامج النووي اإليراني. 

وتتجلى أهمية الشراكة العمانية السورية في أنها تسمح أيضًا للدول التي كانت تعارض نظام األسد بشدة سابقًا 

بالقدرة على استكشاف فرص االستثمار في سوريا بصورة متكتمة من خالل عمان كطرف ثالث.

وقد أدت العالقات الدافئة لعمان مع كل من دول مجلس التعاون الخليجي وإيران إلى فوائد اقتصادية كبيرة، ففي 

الوقت الذي برزت فيه عمان كقوة دبلوماسية، عقدت كاًل من الواليات المتحدة وإيران اتفاقيات دفاعية واقتصادية 

مع الدولة الخليجية في محاولة منهما لجذب عمان بعيدًا عن الدول األخرى.
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 )THAAD( إذ ناقش وزير الخارجية األميركي السابق جون كيري، في إحدى زياراته إلى مسقط، “بيع نظام صواريخ

الذي تقدر قيمته ب 2.1 مليار دوالر والذي يهدف إلى ربط أنظمة دفاع دول مجلس التعاون الخليجي في محاولة 

الحتواء إيران”.  وبالمثل سعت طهران ، عبر الخليج، إلى عقد العديد من اتفاقيات الغاز الطبيعي مع مسقط. وهو 

ما يشبه سياسة عدم االنحياز الحذرة التي تلعبها عمان مع سوريا. وبحسب أتيربوري فإن “التزام الحياد يمكن أن 

الجزيرة  التغير مثل شبه  به ألجل غير مسمى، خاصة في منطقة متقلبة وسريعة  االلتزام  يكون موقفًا يصعب 

العربية الحديثة، لذا يجب على عمان توخي الحذر في كيفية موازنة عالقاتها”.

يبدو أن قوى الخليج قد اعترفت أن نظام األسد قد جاء ليبقى، إال أن عدم االستقرار الشديد الذي ال يزال يهيمن 

عن سوريا يمكن أن يتسبب بنتائج عكسية لعمان. لكن إمكانية حدوث ذلك ال تزال منخفضة، وعمان تفهم هذا. 

ورغم أن تغيير النظام السوري غير مرجح ألجل غير مسمى، وكذلك من غير المتوقع فرض عقوبات غربية إضافية 

في أي وقت قريب، إال أن االنتقادات المحلية في عمان ردًا على التحالف القوي مع دمشق تسببت في القليل 

من القلق للسلطان قابوس.

يمكن أيضًا أن تتحول مواجهات اإلمارات العربية المتحدة مع عمان إلى نزاع دبلوماسي أكبر بين دول الخليج وعمان، 

إال أن االنقسامات األخيرة في وحدة الخليج بسبب الحصار غير المسؤول الذي تقوده السعودية على قطر يجعل 

من ذلك النزاع احتمااًل غير متوقع حدوثه.

يبدو أن عمان، على المدى القصير على األقل، عازمة على تحقيق رغبتها في أخذ حصة من المستقبل السوري، 

رغم أنه من المسلم به اليوم أن اقتصاد سوريا في فترة ما بعد الحرب سيكون غير مستقر بشكل كبير وسيزداد 

تعقيدًا.



انتهاكات
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الحالة الحقوقية في الخليج العربي

ممارسات وقوانين قمعية وانتهاك

صارخ بحق الناشطين

يشير المشهد الحقوقي في منطقة الخليج العربي إلى استمرار االنتهاكات، فبدا واضحا استهداف المدافعين عن 

حقوق اإلنسان عبر االعتقاالت، فال تزال الممارسات القمعية مستمرة بحق الناشطين والمدنيين وسجناء الرأي، 

فضال عن االنتهاك الواضح لحقوق العمالة األجنبية.   

العربي  الخليج  انتهاكات حقوق اإلنسان، مؤخرا في دول  التقرير، تلقي “مواطن”  الضوء على حاالت  في هذا 

أهمها السعودية والكويت والبحرين واليمن واإلمارات وقطر. 

أعلن عبد الله العودة نجل الداعية السعودي سلمان العودة المعتقل منذ 

سبتمبر الماضي، أن والده، ُنقل إلى المستشفى بعد أربعة أشهر من 

الحبس االنفرادي.

 السعودية

تدهور الحالة الصحية لسلمان العودة
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وقال في حسابه الرسمي عبر “تويتر” : “بعد أكثر من أربعة أشهر على االعتقال في سجن انفرادي في ذهبان بجدة.. 

اليوم بالفعل تأكد لي خبر نقل العودة للمستشفى”.

كما رأت منظمة العفو الدولية “أمنستي” أن حالة حقوق اإلنسان في السعودية تزداد سوءا، وذلك في حملة أطلقتها 

قمع  حملة  أن  ذكرت  لها  بيان  ففي  بدوي،  رائف  السعودي  المدون  لجلد  الثالثة  السنوية  الذكرى  بمناسبة  المنظمة 

المجتمع المدني وحرية التعبير في السعودية مستمرة بال هوادة.

انتهاكات ضد اليمنيين المعتمرين
بالغ قلقه  جانبه عبر “المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان” عن  من 

على  المقيمين  اليمنيين  آالف  بترحيل  السعودية  السلطات  قيام  إزاء 

بعضهم  واعتقال  مشروعة،  غير  بطريقة  السعودية  دخلوا  ممن  أراضيها 

وتجنيدهم للقتال نيابة عن الجيش السعودي.

في سياق آخر حققت “اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان” بقطر، في تعرض 

السيئة في مطار جدة  القطريين لالحتجاز والمعاملة  المعتمرين  عدد من 

السعودي، وترحيلهم للكويت، حيث تدرس اللجنة االنتهاكات التي تعرض 

لها مواطنو قطر.
السعودية

المرأة تواجه عقبات
ورغم اإلصالحات األخيرة المتعلقة بالمرأة السعودية، إال أنها تعاني من بعض القيود، حيث أكدت “هيومن رايتس” 

مؤخرا أنه ال يزال نظام والية الرجل قائما في السعودية رغم إصالحات 2017 الحكومية والتي تحظر فرض قيود وصاية 

ذكورية “غير رسمية”. ففي ظل هذا النظام، تضطر النساء لطلب اإلذن من ولّي األمر، فضال عن التحذيرات المفروضة 

عليهن من قبل السلطات.

“فريدم هاوس”.. السعودية األخيرة عربيا
وفي قائمة “فريدم هاوس” الجديدة حول أوضاع الحريات في العالم العربي والشرق األوسط، ُلوحظ في دراسة عام 

2017، تدهور كبير في أوضاع الحريات وسيادة القانون والديمقراطية، حيث شهد 71 بلدا تراجعا في أوضاع الحقوق 

أما قطر   ،36 المرتبة  الكويت في  بينما جاءت  القائمة،  بذيل   7 المرتبة  السعودية في  السياسية والمدنية، وجاءت 

فجاءت في المرتبة 24، وعمان في المرتبة 23ـ ، واإلمارات في المرتبة 17، والبحرين في المرتبة 12.
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 اليمن

اعتقاالت وممارسات مثيرة للشكوك
طالبت “منظمة العفو الدولية” سلطات الحوثيين اإلفراج، بشكل فوري، 

الصحفيين والنقاد والمدافعين  الرأي داخل السجون من  عن جميع سجناء 

من  موجة  شهد  اليمن  أن  مؤكدة  البهائية،  واألقلية  اإلنسان  حقوق  عن 

عمليات االعتقال واالحتجاز واالختفاء القسري بصورة تعسفية على أيدي 

القوات الحوثية.

رايتس”  “هيومان  منظمة  ذكرت  باليمن،  العربي  التحالف  عمليات  وعن 

ومنظمة “سام” للحقوق والحريات،

أن الحرب الدائرة شهدت  ممارسات أكثر حماقة وبال معنى من جانب التحالف الذي ال استراتيجية له، وأكدا أن قوات 

التحالف والحوثيين ارتكبا جرائم قتل وانتهاكات في اليمن خارج القانون، على يد مختلف األطراف فضال عن انتهاك 

الحريات الصحفية، واالحتجاز التعسفي، ومصادرة الممتلكات، والتهجير القسري، والتعذيب .

اإلفراج عن هشام العميسي
أفادت منظمة العفو الدولية بأن اإلفراج عن الناشط السياسي هشام العميسي يجب أن يتبعه إفراج عن جميع سجناء 

الرأي، موضحة أن اإلفراج عن العميسي هو خطوة تستحق الترحيب، ومع ذلك، يجب على سلطات الحوثيين أن تفرج 

أيضًا، فورًا ودون قيد أو شرط، عن جميع سجناء الرأي الذين يرزحون في االحتجاز”.

البحرين

محاكمة نبيل رجب
وللمرة  أرجأت  المحكمة  أن  والديمقراطية”،  للحقوق  البحرين  ذكر  “معهد 

الثانية حتى 21 من فبراير، جلسة االستماع في قضية تغريدات مناهضة 

لحملة التحالف العربي على اليمن نشرها نبيل رجب سنة 2015.

وسيواجه نبيل رجب الحقوقي البارز بالبحرين، ورئيس مركز البحرين لحقوق 

السجن  االنسان، عقوبة  لحقوق  الخليج  لمركز  التنفيذي  والمدير  اإلنسان، 

لمدة تصل لـ 15 عاما في جلسة “التغريدات”.
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 قطر

 اإلمارات

 سلطنة عمان

عبدالله آل ثاني من اإلمارات إلى الكويت
في متابعة لألزمة القطرية وآخر المستجدات، قالت اللجنة الوطنية لحقوق 

اإلنسان في قطر إنها اّطلعت على مقطع فيديو متداول، ُيظهر الشيخ 

دولة  طرف  من  تعسفا  احتجازه  يشكو  وهو  ثاني  آل  علي  بن  الله  عبد 

آل  ترحيل  بالفعل  تم  به، وقد  أذى  إلحاق  ويعّبر عن مخاوفه من  اإلمارات، 

صحته. على  لالطمئنان  العسكري  المستشفى  وإيداعه  للكويت  ثاني 

كل ومخالفته  اإلجراء،  هذا  مشروعية  عدم  لها  بيان  في  اللجنة  وأكدت 

عبدالنور  وعلياء   .. منصور  أحمد  الناشط 
طالبت المفوضية السامية لحقوق اإلنسان بإطالق سراح الناشط الحقوقي 

أحمد منصور، معربًة عن قلقها من أن تكون السلطات اإلماراتية تنتقم منه 

بسبب آرائه التي أعلن عنها في اإلعالم، وتعاونه مع المنظمات الحقوقية 

الدولية.

كما دعت لإلفراج عن السجينين أسامة النجار وتيسير النجار، وعن األكاديمي 

ناصر بن غيث، من جانبها أكدت المنظمة السويسرية لحقوق اإلنسان

قانون الجزاء الجديد
العماني  الجزاء  بإصدار قانون  السلطان قابوس بن سعيد، مرسوًما  وقع 

إطارا  باعتباره  الجرائم،  بعض  عقوبات  تشديد  بنوده  في  ليتيح  الجديد، 

مع  متماشيًا  كونه  على  الحفاظ  الى  إضافة  العامة،  الحياة  ينظم  تشريعيا 

االتفاقيات والمعاهدات التي انضمت إليها السلطنة،  ومن أبرز التعديالت، 

اإلعدام،  عقوبة  وتنفيذ  الشغب،  وتجمعات  والتجمهر  والقذف،  السب 

السلطة  أعضاء  وإهانة  واالغتصاب،  والزنا  والجنح،  العام  الموظف  وإهانة 

القضائية، وغيرها من العقوبات.

المواثيق واألعراف الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسان، محّملة السلطات اإلماراتية مسؤولية سالمة المواطن القطري 

وأمنه، كما قالت اللجنة إنها أبلغت المفوضية السامية لحقوق اإلنسان في األمم المتحدة وعددا من المنظمات الدولية 

بهذا االنتهاك.

فهي  للمنظمة  ورد  لما  ووفقا  اإلمارات،  سجون  داخل  جسيمة  النتهاكات  عبدالنور،  علياء  اإلماراتية  المواطنة  تعرض 

معتقله منذ يوليو 2015، بتهمة تمويل االرهاب، وتعرضت لالختفاء القسري لمدة 4 أشهر، دون السماح لها بالتواصل 

مع أسرتها.
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وقد أدان مركز الخليج لحقوق اإلنسان، القانون الجديد، داعيا السلطات العمانية، إلى إلغاء المادة 116 من قانون العقوبات 

فورًا أو تنقيحها بحيث تحمي بوضوح حرية تكوين المؤسسات الشرعية، بما في ذلك المنظمات المدنية ومنظمات 

حقوق اإلنسان، بداًل من حظر جميع الجمعيات بشكٍل صريح.

وطالب المركز في بيان له على موقعه الرسمي إلغاء المادة 118 أو تنقيحها على الفور من خالل تحديد طبيعة المحتوى 

الذي يعاقب عليه القانون بشكل واضح وضمان التزامه بالمعايير الدولية لحرية التعبير، موضحا أنها تقيد بشكل عام حرية 

التعبير وحرية.

 الكويت

شركات تنتهك حقوق العمالة 
في  عمالة  اعتصام  بشأن  بيانا  اإلنسان  لحقوق  الكويتية  الجمعية  أصدرت 

إحدى الشركات المعروفة، وتراقب الجمعية مشكلة هؤالء الُعّمال عن كثب، 

بجوازات  يحتفظون  ال  أنهم  كما  رواتبهم،  استالم  عدم  من  ُيعانوا  حيث 

سفرهم باستثناء 33 عامل فقط.

التي  الشركات  إجراءات صارمة ضد هذه  الحكومة  تتخذ  أن  الجمعية  وتأمل 

خاص  بشكل  العمال  بحقوق  الُمتعّلقة  والدولية  المحلية  القوانين  تنتهك 

وحقوق اإلنسان عموًما.
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كاريكاتير
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 مشروع وطني عمالق



مجلة مواطن

تداعيات
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 ناشطون يؤكدون: »قانون الجزاء 

السلطة خنجر  الجديد«   العماني 

الجديد في جسد الحرية

ال تزال السلطات العمانية بقيادة السلطان قابوس بن سعيد، 

تعمل على إصدار المراسيم السلطانية التي تمكنها من زيادة 

الفكر  وأصحاب  المعارضين  لكل  والتصدي  األمنية  القبضة 

المختلف الرافض لسياسات السلطان قابوس وحكومته، إضافة 

اإلنسان،  بحقوق  المهتمين  تواجه  التي  التهديدات  زيادة  إلى 

وتكبيل حريتي الرأي والتعبير، ووأد كل األفكار المتجددة سواء 

سياسًيا أو دينًيا.

وكانت السلطات العمانية أصدرت مع بداية العام الجديد مرسوم 

سلطاني برقم 7/2018

تم نشره في  والذي  الجديد،  الجزاء  قانون  بأحكام  العمل  والمتضمن  بن سعيد  قابوس  السلطان  توقيع  ويحمل 

الجريدة النافذة في 14 يناير الماضي ليصبح نافذ المفعول في اليوم التالي.

واحتوى القانون الجديد على العديد من المواد الغامضة، والتي تسهل على األجهزة األمنية في البالد من زيادة 

سطوتها في مالحقة المعارضين والمتهمين بالشئون الحقوقية، عالوًة على خنق الحريات العامة المتمثلة في حرية 

التجمع، وأيًضا سن قوانين للتصدي إلى األفكار المتجددة المتعلقة باألديان من خالل مواد القانون.

إلى  الجديد يسعى  القانون  أن  رأوا  الذي  العمانيين،  الناشطين  رأي بعض  من جهتها استطلعت مجلة ‘‘مواطن‘‘ 

استهداف الباحثين في المجال السياسي والديني، إضافة إلى المهتمين بحقوق اإلنسان والمدونين على صفحات 

اإلنترنت، فضال عن استهداف الحريات العامة.
•  خلفان البدواوي: القانون الجديد استمرار لمسلسل الرعب واإلرهاب الذي يمارسه النظام تجاه الشعب.

•  سعيد جداد: السلطات منذ صدور النظام األساسي للدولة عام ١٩٦٦ جعلت كل القوانين فضفاضة بهدف قمع الحريات.

•  معاوية الرواحي: جزء من التعديالت جاء بطلب من العائلة الحاكمة لتحصين عملية انتقال السلطة.

•   بن ماجد: قانون الجزاء الجديد يؤسس لمزيد من التسلط والظلم.

•   نبهان الحنشي: بهذا القانون ال فرق بين نظام قابوس وتنظيم “داعش” في عقوبات اإلعدام أو حرية المعتقد.

•    البدواوي: أدعو الشعب إلى رفض القانون وعدم احترامه ألنه لم يحترمهم كبشر.

•   جداد: القانون الجديد يجعل من سلطنة عمان دولة بوليسية ويعيدها إلى عصور الظالم واالستبداد.

•   بن ماجد: نخبة القصر األمنية دفعت بهذا القانون تمهيًدا للسلطان الجديد نجل أسعد بن طارق.

•  الرواحي: التعديل يوضح عدم الثقة المتبادل بين الحكومة وأجزائها، وبين الحكومة والشعب، وبين السلطان وجميع األطراف.

•   الحنشي: ُيوحي القانون الجديد ببداية عهد سياسي شرس ال مكان فيه ألي اختالف مع السلطة.

متابعة: ألكسندر إبراهيم
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“فرض االستبداد”
من   97 المادة  إن  حيث  شديدة،  وبعقوبات  فضفاضة  وسلطاته  بالسلطان  المتعلقة  الجديد  القانون  مواد  جاءت 

القانون نصت على أنه “يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن ثالث سنوات وال تزيد على سبع سنوات كل من ارتكب 

عالنية أو بالنشر طعًنا في حق السلطان أو سلطته أو عاب في ذاته”.

ولم تقتصر المواد التي تكرس لحماية السلطان على ذلك، حيث إن عقوبة تغيير نظام الحكم، وصلت إلى السجن 

المطلق للشخص، وإن كانت من جماعة مسلحة فالعقوبة تكون اإلعدام، ونص القانون الجديد أيًضا على عقاب كل 

من انضم إلى الجماعة بدون االشتراك في محاولة “قلب نظام الحكم” بالسجن عشر سنوات.

ونصت المادة 98 على أنه “يعاقب بالسجن المطلق كل من حاول بطريقة غير مشروعة تغيير نظام انتقال والية 

الحكم، وذكرت أيًضا أنه إن كانت جماعة مسلحة فإن العقوبة تكون اإلعدام ألفرادها وكل المشاركين فيها.

“الجمعيات واألحزاب”
القانون الجديد جاء مهدًدا بشكل كبير للجمعيات واألحزاب، حيث هددت المخالفين لسياسة الدولة بالسجن من ثالث 

سنوات إلى عشر سنوات، حيث نصت المادة 116 على أنه: “يعاقـب بالسجـن مدة ال تقل عن )3( ثــالث سنوات، وال 

تزيد على )10( عشر سنـوات كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو مول جمعية أو حزًبا أو هيئة أو منظمة أو مركًزا 

أو ما شابهها، أًيا كانت تسميتها أو شكلها، أو أي فرع لها، ترمي إلى مناهضة مبادئ الدولة السياسية أو االقتصادية 

أو االجتماعية أو األمنية، أو إلى سيطرة فئة اجتماعية على أخرى أو القضاء عليها”.

وجاءت عقوبة السجن لمدة من عام إلى 3 أعوام لكل من انضـم إلى إحدى هذه الجمعيات أو األحزاب أو الهيئات أو 

المنظمات أو أحد فروعها أو اشترك فيها بأي صورة أو روج لها أو حبذ االنضمام إليها، ولو كان مقرها خارج البالد، 

واألشياء  والمطبوعــات  واألوراق  األمـوال  ومصادرة  نشاطاتها،  فيه  تزاول  الذي  المكان  وإغالق  حلها  إلى  إضافة 

األخرى التي استعمـت أو المعــدة لالستعمــال فـي الجريمة”.

“حرية التعبير”
بالتأكيد كل المواد السابقة تستهدف حرية التعبير لكن المادة 121 والمادة 123 كانتا مهمتين جًدا بالنسبة لسلطة 

السلطنة على التصدي لحرية الرأي والتعبير.

فنصت المادة 121 على أنه: “يعاقــب بالسجــن مـدة ال تقل عن )3( ثالثة أشهر، وال تزيد على سنـة، وبغرامة ال تقـل 

عن )100( مئة ريال عماني، وال تزيد على )500( خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اشترك 

فـي مكان عام بتجمهر مؤلف من )10( أشخاص فأكثـــر، وكــان من شأن ذلـك اإلخالل باألمن أو النظام العام، أو إذا 

بقي متجمهــًرا بعد صدور أمر بالتفرق أو االنصراف من السلطات المختصة”.

ونصت المادة 123 على أنه: “يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن )3( ثالثة أشهر، وال تزيد على )6( ستة أشهر كل من 

دعا أو حرض على التجمهر.”
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“رعب وإرهاب”
الجديد الصادر في بداية  العماني  الجزاء  البدواوي، ‘‘إن قانون  العماني، خلفان  الناشط السياسي  من جانبه، قال 

العام الجاري يعد استمرارا لمسلسل الرعب واإلرهاب الذي يمارسه النظام السلطاني تجاه الشعب الُعماني منذ 

قرون‘‘ مشًيرا إلى أن نظام السلطان قابوس بن سعيد يجسد رمًزا لالستبداد وقمع الحريات، وأنه سلب البشر 

حقهم في اإلبحار في سماء الفكر الحر عبر تشديد العقوبات للحريات اإلنسانية التي تشجع على االختالف والنقد 

والتفكير المستقل.

وأضاف البدواوي في تصريحات خاصة لـ”مواطن”: إصدار هذا القانون يمثل تجديًدا للحالة المستمرة لترهيب الشعب 

ووضع حياة اإلنسان في خوف دائم يسلب منه ملكية الفكر لديه ويجعله تابًعا، وهذا النوع من اإلرهاب وبشكل 

مشابه مارسته اإلمبريالية األوروبية الستعباد األفارقة طوال قرون.

وعن سبب إصدار القانون، قال الناشط العماني: “أرى أن تجديد قانون الجزاء الذي يمثل سالح التحكم في الشعب 

من قبل الدولة المستبدة أتى مواكًبا لحراك الشعب بعد عام ٢٠١١، والذي أفشل خطة التنويم الفكرية وأشعل 

شمعة التساؤل ولو بشكل مبدئي ولكنه أساس لحراك طويل المدى وهذا ما تعلمه السلطة ولذلك تجهز من 

عتادها لمواجهة األمواج العاتية القادمة”.

وأكمل: القانون يأتي نتيجة طبيعية لالستبداد وخطط النظام الحاكم التي تراعي مصالحها ومصالح المستعمر فقط 

والمرض مستشٍري وال  باطل  األساس  التي ستتكرر بشكل مستمر ألن  المشكالت  أكبر  أحد  البطالة  ومشكلة 

يمكن عالجه بنفس أدوات النظام المترهل”، منوًها إلى أنه رغم إصدار قانون الجزاء الجديد ووضع عقوبات مشددة 

فيه إال أن الحكومة العمانية لن تلتزم به، قائاًل: “من تجارب السنوات السابقة أثبتت الحكومة أنها لم تلتزم بأي نص 

قانوني بل كان مجرد ذرائع عند الحاجة.

ولفت خلفان إلى أن المواد الموضوعة تحت دعوى حماية األديان، واألصل فيها لمواجهة األفكار المتعلقة بتجديد 

الخطاب الديني ليست مهمة ألن “الحكومة العمانية تفرض في األساس فكرا أحاديا وتحارب االختالف يسهل لها 

التحكم وترهيب كل من يخالفها”، موضًحا أن العام الماضي شهد الحكم على شخصين بتهمة اإللحاد وقذف الذات 

اإللهية الفكرة”.

ودعا الناشط العماني، أبناء السلطنة إلى مواجهة القانون الجديد، قائاًل: “أدعو الشعب إلى رفض القانون وعدم 

احترامه ألنه لم يحترمهم كبشر، والتجمع أحد حقوقهم الطبيعية للتطور وتشكيل تجمعات”، متابًعا: “ال يمكن سجن 

أو قتل شعب بأكمله والمقاومة واالحتجاج والتظاهر هي أنسب الحلول لمواجهة القمع واالستبداد ومثال جنوب 

أفريقيا ليس بعيًدا عنا في عزيمة شعب على فرض إرادته”.
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“مواد فضفاضة”
ويرى الناشط السياسي العماني، سعيد جداد، أنه ال يوجد في السلطنة مجلس تشريعي منتخب منوط بإصدار 

القوانين أو تعديلها، مشيًرا إلى أن مجلس الشورى العماني الحالي ال يملك حق إصدار التشريعات أو حتى االعتراض 

على القوانين الصادرة من الحكومة في السلطنة.

وتابع جداد في تصريحات خاصة لـ”مواطن”: “الحكومة أو السلطة التنفيذية هي التي تمتلك حق التشريع والسلطان 

قابوس بن سعيد وحده هو مصدر التشريع وتكتسب القوانين مشروعيتها من خالل إصدار المراسيم السلطانية، 

وهذا من المفترض دور المجالس التشريعية المنتخبة، وليس الحكومة أو السلطان قابوس”.

العمانية منذ  السلطات  قائاًل: “عمدت  تحدث جداد،  السابق،  القانون  وبينها  بينها  والتشابه  القانون  وبشأن مواد 

الحريات وحرمان  إلى قمع  القوانين )فضفاضة( وتهدف  إلى جعل كل  للدولة عام ١٩٦٦  النظام األساسي  صدور 

العالمي لحقوق اإلنسان والمواثيق  التي نص عليها اإلعالن  الحقوق  العماني من ممارسة أي حق من  المواطن 

الدولية وملحقاتها”.

حقوق  تقييد  على  ركز  الجديد  القانون  أن  إلى  السلطنة  في  الحكم  لنظام  المعارض  السياسي  الناشط  وأشار 

اإلنسان في التظاهر والتجمع وحرية التعبير، بسبب أحداث ثورات ومظاهرات الربيع العربي التي انطلقت في عام 

2011، فضاًل عن االضطرابات التي تشهدها المنطقة في اآلونة األخيرة وأدت إلى متغيرات عدة.

المواد  عن  مضمونه  في  يخرج  “لم  الجاري  العام  بداية  صدر  الذي  المعدل  العماني  الجزاء  قانون  أن  جداد،  وذكر 

الفضفاضة التي يمكن للحكومة التي ال تتمتع بقضاء مستقل أن تفسره كما تشاء” بحسب تعبيره، الفًتا إلى أن 

القانون ركز بشكل كبير على استخدام تغليظ العقوبات التي تصل إلى حد اإلعدام والسجن والمطلق، وأنه يعد 

فترة  أطول  بالحياة  تمدها  قوانين  بجملة  نفسها  تحصين  تحاول  التي  االستبدادية  األنظمة  لسياسات  استمراًرا 

ممكنة.

ونوه إلى أن المواد الفضفاضة للقانون قد تفسر أي عمل أو نشاط أو مطلب حقوقي على أنها تنازع مع سلطات 

السلطان أو تشكل جمعيات مجتمع مدني، مؤكًدا أن القانون الجديد يجعل من سلطنة عمان دولة بوليسية، ويعيدها 

إلى عصور الظالم واالستبداد، وأنه يستهدف بالدرجة األولى نشطاء حقوق اإلنسان.
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“فتنة طائفية”
أوضح الناشط السياسي، سعيد جداد، أن المواد الصادرة في قانون الجزاء والمتعلقة باحترام األديان وعدم اإلساءة، 

لها بعد سياسي تهدف إلى إبقاء السلطة في يد األقلية اإلباضية وهيمنة الشيعة على االقتصاد، واإلبقاء على 

إلى  تنتمي  أنها  السياسية في حد ذاتها مع  القوانين، متابًعا: “السلطة  السنية من خالل تلك  تهميش األغلبية 

األقلية اإلباضية إال أن المتشددين من المذهب اإلباضي ال يعترفون بشرعية النظام والسلطة، وهي تحاول أيًضا 

تحاول حماية نفسها من تلك الفئة المتشددة بقوانين فضفاضة تواجه فيه مجمل الخطاب الديني”.

وشدد جداد على أن إصدار تلك القوانين تبتعد عن السعي التي تتغنى به السلطة العمانية بدعوى “إقامة دولة 

المواطنة والمساواة بين أبناء الشعب على أساس حقوق المواطنة”، الفًتا إلى أن القوانين الصادرة من أجل حماية 

األديان تفتح الباب على مصراعيه لمستقبل صراع مذهبي وديني قد ينفجر في أي لحظة حين تتوفر له الظروف 

المحلية واإلقليمية.

وألمح إلى أن أولى خطوات مواجهة تلك القوانين تعتمد على وعي الشعب وقدرة المثقفين والنشطاء على خلق 

اللثام عن عوارها”، مردًفا: “يجب تثقيف الشعب بحقوقه وتجييش  وابتكار وسائل تفضح تلك القوانين و”تميط 

المجتمع الدولي لممارسة الضغوط الكافية لردع األنظمة الديكتاتورية واالستبدادية وإرغامها على الرجوع عن تلك 

الممارسات، إضافة إلى المقاومة السلمية والمنظمة والواعية ضد تلك األنظمة”.

“السلطان الجديد”
وعبر الناشط العماني الملقب بـ”بن ماجد” والذي فضل عدم اإلفصاح عن اسمه الحقيقي، عن تخوفه من القانون 

الجديد في مجمله، الفًتا إلى أنه مليء بالمواد “الفضفاضة” والتي تقبل التفسير بأكثر من رواية حسب مزاجية 

النخبة األمنية فقط، وفًقا لتعبيره، موضًحا أن القانون يؤسس لمزيد من التسلط والظلم، وأن السلطة التنفيذية 

هي الوحيدة التي وضعته ولم يشارك أي مشرع مستقل بوضعه.

وأكد “بن ماجد” أن الكثير من مواد القانون جاءت “مبهمة” وأنها سيتم تفسيرها حسب ما تقتضيه مصلحة السلطة 

الحاكمة، قائاًل: “مصلحة السلطة الفاسدة جميعنا نعلم الى أين تؤدي؟”، “مضيًفا: “إن قراءة ما بين سطور المواد 

الجديدة تجد أنها تفرض قيوًدا على الكثير من الممارسات اإلنسانية في صميمها”.

وأشار إلى أن مجمل القوانين التي صدرت مؤخًرا تأتي لتأمين السلطان الجديد، وأن المؤشرات جميعها تقول إن 

نخبة القصر األمنية هي التي دفعت بهذا القانون تمهيًدا للسلطان الجديد وتخفيًفا للضغط الذي سيجده، مكماًل: 

واجتماعًيا،  علمًيا  الفاشل  طارق  بن  أسعد  نجل  هو  المراقبون  يرى  كما  الحكم  توليه  المنتظر  الجديد  “السلطان 

والقوانين الجديدة موضوعة لتحصن طريقه الستالم الحكم رغم عدم كفاءته”، مردًفا: “ِفي المجمل هي قوانين 

مقيدة للعقول قبل الممارسات، وتدق ناقوس الخطر”.
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“مصادرة حرية االعتقاد”
وأوضح “بن ماجد” أن القوانين المتعلقة باإلساءة للدين اإلسالمي واألديان السماوية األخرى هي فقط للتصدي 

المجتمع في  إجماع  حولها  مواد ستجد  وحده، وهي  اإلسالمي  الدين  وليس  جميعها  لألديان  اإلساءة  لمحاوالت 

ظاهرها، ولكن بالنسبة للتفسيرات األخرى المتعلقة بالتصدي لالجتهادات والباحثين، فأرى أنها تحتاج لوقت وقراءة 

للممارسات المسقطة على القانون لفهم توجه السلطة التنفيذية الواضعة للقانون والمنفذة والمتحكمة بتفسيره، 

مع أن األمر في باطنه مصادرة لحرية االعتقاد”.

وأصر الناشط العماني، على أن الحكومة مهما توجهت في إطار إثارة الفتن أو التميز بين أبناء األديان ومحاولة تغليب 

جماعة على جماعة فستصطدم بإرث من التعايش ال تستطيع تجاوزه، متابًعا: “ومهما حاولت القول إن ممارساتها 

هي التي رسخت هذا التعايش المذهبي فهي كاذبة ألن هذا األمر سابق لعهده والتركيبة االجتماعية العمانية 

“صعبة” وال يسهل تحكم فئة دون األخرى مهما حاولت السلطة تمهيد األمر لفئة”.

واختتم “بن ماجد” تصريحاته قائاًل: “النسيج االجتماعي وإرث التعايش ال يسمح بسطوة مذهب على اآلخر، وهذا 

هو الحصن القائم للمجتمع العماني ونراهن عليه وما بقي، هي معارك وعي فقط”.

عاصفة بالمجتمع
في السياق ذاته قال الشاعر والمدون العماني معاوية الرواحي ‘‘إن تغيير قانون الجزاء العماني أثار عاصفة في 

تحصن  التي  األحكام  تشديد  وكذلك  الشخصية،  الحريات  في  المتدخلة  العقابية  النصوص  تشديد  بعد  المجتمع 

المؤسسة الدينية الحقا في مالحقاتها ألي كاتب، وتأتي المواد التي تتكلم عن )حرية ــ سلطة ــ حقوق( السلطان 

كأكثر المواد صدمة للمجتمع‘‘.

وتابع معاوية في تصريحات خاصة لـ”مواطن”: “إن كان يبدو من الخارج أن الحكومة تفعل ذلك بسبب الشعب، إال أن 

التعديالت للقانون تشمل أيضا الموظفين الحكوميين في الحكومة”، الفتا إلى أن القانون الجديد يعد “مساحة 

واسعة للتكهن والتخرص ما سيسمح للدولة بتجيير أي خصومة بينها وبين النشطاء أو أي شخص عادي من المجتمع”.

لتحصين  الحاكمة  العائلة  التعديالت جاء بطلب من  أن جزءا من  العماني: “أنا مؤمن تمام اإليمان،  المدون  وأكمل 

الذكر  والجهاز سيئ  السلطاني(  )المكتب  وأبرز مؤسستين في عمان  أقوى  تدخالت  السلطة من  انتقال  عملية 

العائلة في  أو  الشعب  ثقة  بعدم  الحكومة  أقرت  وكأنما بشكل ضمني  العماني،  الداخلي  األمن  جهاز  والسمعة 

المؤسسات األمنية الحاكمة للبلد”، بحسب تعبيره.

ضعف الثقة المتبادلة
وأوضح الشاعر العماني، أن التعديل يوضح عدم الثقة المتبادل بين الحكومة وأجزائها، وبين الحكومة والشعب، وبين 

السلطان وجميع األطراف التي اختار أن يقف بينها موقفا غير محايد، مردفا: “الذي شّرع بمرسوم سلطاني كل 

هذه األحكام الجائرة التي تعدم، وتطرد من البلد، وتسجن، وتمنع من أبسط الحقوق حريات مدنية بسيطة جعلت 

من عمان مطية بيد أجهزة األمن لقمع الشعب، بشكل انتقائي، أو بشكل موسع”.
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وعن كيفية مواجهة الجمعيات الحقوقية والنشطاء تلك القوانين، ذكر الرواحي أن القوانين التي أقرت جعلت من أن 

أي شخص يشكك في قرارات الدولة العمانية مجرم ومحرض ويعتبر التشكيك نيال من هيبة الدولة، الفتا إلى أن 

معظم الناشطين والحقوقيين في عمان تعرضوا للسجون بدءا من عام 2012 حتى اآلن، ما يجعل مواجهتها صعبة 

جدا.

واختتم معاوية الرواحي تصريحاته قائال: “األمر الواضح من مواد القانون الجديد أن هناك نوعا من التحصين لعملية 

انتقال السلطة في السلطنة مما يدل على أن الوضع وصل إلى حالة من عدم الثقة بين كل األطراف”.

بين السلطنة وداعش
من ناحيته، عبر الناشط الحقوقي العماني نبهان سالم، عن سخطه من قانون الجزاء الجديد في السلطنة، مشيرا 

إلى أن إشهار عقوبة اإلعدام كعقوبة أساسية في القانون، يدل على أن القانون ُمعد لدولة جديدة أو لسلطان 

جديد، مستطردا: “ُيوحي القانون الجديد ببداية عهد سياسي شرس ال مكان فيه ألي اختالف مع السلطة، بل حتى 

االختالف مع أنظمة أجنبية أو محاولة التعاطف مع قضايا دولية يعتبر جريمة”.

وتساءل الناشط العماني في تصريحات عبر صفحته الشخصية على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن الفرق بين 

نظام السلطان قابوس وتنظيم الدول اإلسالمية اإلرهابي “داعش” فيما يتعلق بعقوبات اإلعدام أو حرية المعتقد، 

ملمحا إلى ذكر عقوبة اإلعدام مرات عديدة في مواد القانون.

مركز الخليج لحقوق اإلنسان.. مواد مجحفة
كذلك أدان مركز الخليج لحقوق اإلنسان، القانون الجديد، داعيا السلطات العمانية إلى إلغاء المادة 116 من قانون 

العقوبات فورًا أو تنقيحها بحيث تحمي بوضوح حرية تكوين المؤسسات الشرعية، بما في ذلك المنظمات المدنية 

ومنظمات حقوق اإلنسان، بداًل من حظر جميع الجمعيات بشكٍل صريح.

وطالب المركز في بيان له على موقعه الرسمي إلغاء المادة 118 أو تنقيحها على الفور من خالل تحديد طبيعة 

المحتوى الذي يعاقب عليه القانون بشكل واضح وضمان التزامه بالمعايير الدولية لحرية التعبير، موضحا أنها تقيد 

بشكل عام حرية التعبير وحرية.

وشدد مركز الخليج لحقوق اإلنسان على ضرورة إلغاء المادتين 121 و123 فورًا وضمان الحق في التجمع السلمي 

للجميع، إضافة إلى إلغاء المادة 125 من القانون فورًا، وغيرها من المواد التي تنص على عقوبة اإلعدام، وضمان 

عدم استخدامها ضد المعارضين السلميين، مؤكدا ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق اإلنسان، بمن فيهم 

النشطاء على اإلنترنت، قادرين في جميع الظروف على القيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق اإلنسان 

دون قيود أو خوف، من االنتقام، بما في ذلك المضايقات القضائية.

السلطات لمعاقبة  بـ”الفضفاضة”، وأنها يمكن استخدامها من قبل  القانون  السابقة في  المواد  المركز  ووصف 

المعارضين لرأي الحكومة وتهديدهم إن لم يتوقفوا عن معارضتهم، متابعا: “القانون الجديد يحوي عدة مواد غامضة 

التعريف ويمكن أن تستخدم بسهولة من قبل جهاز األمن الداخلي المعروف بتاريخه الحافل بانتهاكات حقوق اإلنسان، 

الستهداف مدافعي حقوق اإلنسان، ناشطي اإلنترنت، وكذلك خنق الحريات العامة”، بحسب البيان.



 مجلة مواطن
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 قانون الجزاء العماني الجديد مقصلة 

 أخرى أبشع للحريات المدنية في

سلطنة عمان

https://goo.gl/pwz4zm
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