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بسبب  عربي  مواطن  كل  وجدان  في  رفيعا  مكانا  الفلسطينية  القضية  تحتل 
الصراع  ورغم  طبعا.  اإلسالمي  االنتماء  بسبب  مسلم  وكل  القومي،  االنتماء 

الفسطيني اإلسرائيلي الذي تجاوز العقد السابع إال أن الصراع مال وما زال مستمرا 

لكفة المحتل اإلسرائيلي، الدولة الناشئة والطارئة الصغيرة، مقابل العدد الكبير من 

 47 حاليا  الذي يفوق عدد سكان إسرائيل  الهائل  السكاني  والتعداد  العربية  الدول 

ضعفا تقريبا على أقل تقدير. 

من أهم أسباب تفوق المحتل الغاشم في هذا الصراع هو دعم القوى العظمى 

التفوق  بجانب  إسرائيل  المسمى  الوليد  الصهيوني  الكيان  لهذا  شك  أدنى  دون 

العلمي واالقتصادي والعسكري وعمالة وخيانة بعض أصحاب القضية. لكن أيضا، من 

في  ساعد  االفتتاحية  هذه  في  عليه  التركيز  أود  آخر  سبب  هنالك  نظري،  وجهة 

استمرار هذا التفوق حتى اآلن رغم ظهور أساليب جديدة طرأت في ساحة الصراعات 

اإلقليمية والدولية كأدوات ضغط سلمية مؤثرة وفاعلة بشكل ما.

القضية الفلسطينية.. بين التدويل اإلسالمي واإلنساني

محمد الفزاري



4

بعد ظهور الصحوة اإلسالمية وانتشار جماعات وتنظيمات اإلسالم السياسي في الوطن 

العربي بشكل خاص في العقد السابع من القرن الماضي، بدأت القضية الفلسطينية تأخذ 

منحى آخر بعيدا عما كان يجب عليه أن تكون. بدأت هذه الجمعات والتنظيمات في تدويل 

القضية كقضية إسالمية محورية متجاهلين عمدا أن من كان يسكن في األرض الفلسطينية 

أعراق وديانات وطوائف عدة مثل  بل كانت هناك  المسلمين فحسب،  االحتالل ليس  قبل 

والغجر  والدروز  واألحمديون  واألفارقة  والتركمان  والبهائيون  واألقباط  واألرمن  اليهود 

والسامريون والسريان. إن نزع القضية الفلسطينية من حجمها الطبيعي كمعاناة إنسانية، 

بفلسطين، وحصرها في  تعرف  جغرافية  كانت تقطن منطقة  لحقوق بشر  وانتهاٍك صارخ 

إطار ضيق كصراع ديني بين اليهود والمسلمين إدى إلى وأد القضية وتغييبها. 

بين  كصراع  بتدويلها  يكون  السياسي  جانبها  الفلسطينية في  القضية  نجاح  أن  أرى  ولهذا 

وأيديولوجياته،  وأعراقه  دياناته وطوائفه  بمختلف  الفلسطيني  اإلنسان  أرض، وهو  صاحب 

وصهيوني غاشم محتل لألرض. باإلضافة إلى إمكانية تدويلها كمعاناة إنسانية الستعطاف 

اآلخر الذي يجهل القضية أصال. أما ما يحدث اآلن، والذي بدأ مع بداية الصحوة عندما تم تصدير 

المحتل ألن  واإلسالمية؛ فهو من مصلحة  اليهودية  ديانتين،  بين  كأنها صراع  دوليا  القضية 

التاريخ يثبت بنسبة كبيرة صحة إدعاءاته اليهودية.  إن كل ما فعله اإلسالم السياسي من 

تحديد للقضية وإخراجها من حيزها الطبيعي وحصرها في نقطة صراع تاريخي خدم بشكل 

كبير المحتل، حيث عمل االثنان، المحتل واإلسالم السياسي، بتشتيت أنظار المجتمع الدولي 

والمهتمين والمتابعين للقضية في معمعة التاريخ عن أصل المشكلة وهو االحتالل الغاشم.

أعود إلى أساليب الضغط الطارئة السلمية الفاعلة التي جاءت نتيجة تعدد مصادر المعلومة 

التي يتلقاها اإلنسان في كل مكان حول مختلف القضايا ووصلت ذروتها بعد ظهور وانتشار 

مواقع التواصل االجتماعي. ففي حديث جمعني مع أحد األصدقاء حول التأثير السلبي الذي 

على  القضية  تأثير  مدى  على  أكدت  الفلسطينية،  القضية  السياسي في  اإلسالم  أحدثه 

كمعاناة  الفاعلة  التواصل  مواقع  في  القضية  تدويل  استطعنا  لو  وغيره  الغربي  اإلنسان 

بيدها  لكنه أصر على موقفه على أن هذه الشعوب مهما فهمت؛ فالقرار ليس  إنسانية، 

وهذا النوع من التدويل لن يأتي بجديد.
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رئيس التحرير

الدول الغربية الفاعلة والمؤثرة في الشأن الدولي مهما كانت سيئة في سياساتها الخارجية 

المجتمع  الواحد.  الفرد  دكتاتورية وليست دولة  ليست دوال  تبقى  لكنها  بحثا عن مصالحها، 

المدني فعال ومؤثر بقوة. وما حدث في القضية العراقية واألفغانية لم يكن بعكس إرادة 

المضللة.  للحرب  والتسويق  الدعاية  كانوا مؤيدين ومساندين بسبب حمالت  بل  الشعوب، 

حينها قبل ظهور مواقع التواصل االجتماعي وظهور المواطن الصحفي كان من السهل جدا 

السيطرة على المعلومة من قبل لوبيات الضغط الرأسمالية. لكن نرجع لبعض القضايا التي 

علم المجتمع بحقيقتها والتبعات التي ترتبت عليها، هل كانت الحكومات قادرة على المضي 

ضد رغبة الجموع؟ 

ال أنكر أنه حتى مواقع التواصل باتت عرضة للسيطرة للتأثير على قناعات مستخدميها مثل 

ما حدث في االنتخابات األمريكية واستفتاء خروج بريطانيا من قبل االتحاد األروبي، إال أنها 

عربي  مواطن  كل  بدأ  لو  ماذا  والتأثير.  الفعالية  وقوية  عليها  الحصول  سهل  أدوات  تبقى 

بتصدير القضية كقضية إنسانية، كاحتالل قوة غاشمة على أراضي أناس بمختلف العرقيات 

والطوائف واألديان كانت تسكن تلك المنطقة الجغرافية التي يطلق عليها فلسطين وتم 

بدل  عام  واآلخر بشكل  الغربي  المتابع  على  وتأثيرا  أكثر وقعا  تكون  ألن  تهجيرهم قسرا.. 

القضية كصراع  تنتهي ومختلف عليها وغير دقيقة، وإظهار  تاريخية ال  تشتيته في تفاصيل 

ديني ال يهم اآلخر؟!

أخيرا.. أرى أنه مهما طال الزمن والتاريخ يشهد بذلك، فسينتهي االحتالل ألنه قائم على غير 

شرعية. ستبقى القضية الفلسطينية حاضرة في وجدان الفلسطينيين والعرب بشكل عام 

يتوارثونها جيال بعد جيال، ولن تنسى. ال سبيل إلى حل المشكلة إال بانتهى االحتالل الغاشم، 

أو في أقل تقدير تأسيس دولة علمانية واحدة تشمل الجميع.



 مجلة مواطن

حوارات



مجلة مواطن 7

األزمة في البحرين سياسية بامتياز.. وجميع أنواع 

القمع والتمييز منشئها تمركز كل السلطات بيد األسرة 

الحاكمة

جواد فيروز

مهما وصل مستوى متوسط دخل الفرد في أي دولة بالعالم فإنه يظل أبًدا في 
حاجة إلى مساحات من الحرية والقدرة على التنفس بعيًدا عن وصاية السلطات 
الحاكمة وتوصياتها غير العادلة التي تجثم على أنفاسه فتخنق في داخله األمل 
وتسلبه القدرة على الحياة والعطاء واإلنتاج وتفقده الرغبة في العمل واإلبداع 

وكذلك العمل على االرتقاء ببالده وجعلها في مصاف الدول المتقدمة.
هذا ليس إال نزًرا يسيًرا مما تشهده أوضاع حقوق اإلنسان في المنطقة العربية 
ودول الخليج على وجه الخصوص التي تسمح فيها األنظمة الحاكمة ببصيص من 
الحرية في الحديث ال تتعدى الطنطنة، والتغني بأمجاد وإنجازات- أغلبها زائفة- 
ألنظمة وحكومات ديكتاتورية، لكنها تقمع بشدة فكرة الحديث عن تداول السلطة 

أو انتقاد أوضاع مآساوية تنال من حرية اإلنسان البسيط، 

ناشط حقوقي وبرلماني 
سابق

لذلك تشهد جهود المعارضة دائًما مالحقات ومالسنات بالتخوين والعمالة تطاردهم من قبل أبواق اإلعالم التابع 
ألنظمة عفا عليها الزمن ال تغادر كراسيها إال إلى القبور، وما تلك المطاردات إال محاوالت مستمرة إلجهاض أي 
إال  الرأي في ظل مناخ سياسي وحقوقي ال يعرف لإلنصاف طريًقا وال ينشد  التعبير عن  أو حلم في  رغبة 
استمرار الجلوس على الكراسي على حساب محكومين غلبوا على أمرهم في أوطان حبيسة سياسًيا وحقوقًيا 
التي تستغل مصادر الدخل وعوائده في النكاية بآخرين أبرياء في دول عربية أخرى بينها اليمن وسوريا ما يعمق 

جراحها.
بدورها حاولت مجلة “مواطن” الوقوف على أبعاد الحالة الحقوقية وأوضاع حقوق اإلنسان من خالل استشفاف 
أبعاد وخريطة المشهد الحقوقي في المنطقة العربية والخليجية على وجه التحديد في لقاء مع الناشط الحقوقي 
والبرلماني البحريني السابق المهندس جواد فيروز  -رئيس منظمة سالم للديمقراطية وحقوق اإلنسان، والذي 

يعد واحًدا من الدفعة األولى من البحرينيين الذين أسقطت جنسيتهم البحرينية- في سطور الحوار التالي:

حوار: محمد النبهان

أنظمة الخليج ال تؤمن بتداول السلطة سلمًيا.. وتمجيد الحاكم وسياساته آفة خطيرة  •

الشيعة بالبحرين يعانون التمييز واالضطهاد الممنهج  •

منظومة حقوق اإلنسان والحريات في المنطقة الخليجية تتراجع من سيئ إلى أسوأ  •

التشريعات والقوانين العربية تجرم حريات التجمع السلمي وإبداء الرأي والتعبير  •

مليارات السعودية واإلمارات وقطر أججت الصراعات وانعكست سلًبا على السوريين واليمنيين  •

السلطات العمانية تبذل قصارى جهدها لمحاصرة حرية الصحافة ومصادرة اآلراء  •

المعارضة تعتمد األسلوب السلمي في المطالبة بالتحول إلى الديمقراطية في البحرين  •

البحرينيون لديهم تجربة مؤلمة مع القضاء العسكري  •

ال توجد في البحرين سلطة تشريعية مستقلة عن إرادة السلطة  •
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1. صف لنا أوضاع حقوق اإلنسان في منطقة الخليج العربي والبحرين على وجه الخصوص؟

في ظل غياب المشاركة الشعبية في إدارة شؤون الحكم وافتقاد األنظمة السياسية في الخليج العربي إلى 

نظام التداول السلمي للسلطة وعدم وجود فصل فعلي للسلطات الثالث مع ضعف أو انعدام صالحيات السلطة 

التشريعية فإن الوضع الحقوقي للمواطنين في هذه المنطقة في تراجع ومن سيئ إلى أسوأ.

معتقلون  الحقوقيين  والنشطاء  المعارضة  السياسية  النخب  تجد  البحرين  ومنها  الخليجية  الدول  أغلب  ففي 

ومحكومون بعقوبات قاسية أو أضعف األحوال ممنوعون من السفر! مع األسف الشديد، القبضة األمنية هي 

الحاكمة على كل مجريات األمور وكل ذلك على حساب الحريات العامة والحقوق المدنية والسياسية للمواطنين.

2. لكن أال ترى بصيصا من أمل في دول الخليج حالًيا؟

في جميع دول الخليج دون استثناء هناك حرية واحدة فقط وهي تمجيد الحكم وسياساته! فجميع وسائل اإلعالم 

ممولة وتدار بصورة مباشرة أو غير مباشرة من األنظمة الحاكمة فال وجود للرأي اآلخر في اإلعالم، كما لن تجد 

وسيلة إعالمية تعبر عن رأي المعارضة وحتى أغلب وسائل التواصل االجتماعي مراقبة وهناك العديد من المغردين 

على سبيل المثال ُأِدينوا بسبب آرائهم وحكم عليهم بالسجن كما أن العديد من كّتاب األعمدة منعوا من الكتابة 

وكذلك تم حظر الخطابة على عدد من خطباء المنابر الدينية.

3. ماذا عن سجناء الرأي؟

نخب  من  هؤالء  جل  بأن  والملفت  مثال،  البحرين  في  السجناء  عموم  بين  الساحقة  األغلبية  هم  الرأي،  سجناء 

وكّتاب  خبراء  وأكاديميين  بارزة  حقوقية  وشخصيات  وبلديين  ونواب  دين  وعلماء  للمعارضة  زعماء  من  المجتمع 

إلى  بالتحول  المطالبة  في  السلمي  األسلوب  تعتمد  زالت  وما  كانت  المعارضة  أن  كما  وهكذا،  وإعالميين 

الديمقراطية في البحرين.

بالحريات لكن ما تقييمك لمستواها في سلطنة عمان وهل يمكن إدخالها  4. ذكرت آفة دول الخليج المتعلقة 

ضمن المنظومة؟

ذكرت منظمة العفو الدولية في تقريرها لعام 2016 – 2017 بأن السلطات واصلت فرض قيود على حرية التعبير 

عن  وُأفرج  واحتجزتهم.  اإلنسان  حقوق  ونشطاء  الحكومة  منتقدي  من  عدد  على  فقبضت  الجمعيات،  وتكوين 

معظمهم في غضون أيام، ولكن بعضهم ُأحيلوا لمحاكمات وتعرضوا للسجن، مما خلق مناخًا من الرقابة الذاتية.

وظلت المرأة عرضًة للتمييز في القانون،كما تعرض العمال األجانب لالستغالل واإليذاء، إلى جانب ذلك فرضت 

السلطات قيوًدا على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وألقى مسؤولو أمن الدولة القبض على عدد من الصحفيين 

نين وغيرهم. في الصحف المطبوعة واإللكترونية، وعلى مدوِّ

وخضع معظمهم للتحقيق ثم ُأفرج عنهم بدون توجيه تهم لهم بعد بضعة أيام، إال إن ثمانية أشخاص على األقل 

ُحكم عليهم بالسجن بموجب مواد قانونية ذات صياغات فضفاضة تتعلق بالنظام العام أو اإلهانة أو األمن القومي، 

وذلك بسبب تعبيرهم سلميًا عن آرائهم.
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5. لو حدثتنا عن مدى المضايقات التي تقوم بها السلطات األمنية في البحرين بحق الشيعة فماذا تقول؟

المواطنة  حقوق  فلهم  البحريني،  المجتمع  مكونات  من  رئيسي  مكون  هم  البحرين  في  الشيعة  المواطنون 

وعليهم واجبات كالبقية، ولكن مع األسف الشديد يتعاطى النظام معهم بحالة من الدونية مع ممارسة التمييز 

واالضطهاد الممنهج ضدهم! وتؤكد ذلك التقارير الدولية منها الخارجية األمريكية والهيئات والمنظمات الحقوقية، 

تقرير  ومنها  الخصوص  بهذا  تقرير  من  أكثر  أصدرنا  اإلنسان  وحقوق  للديمقراطية  سالم  منظمة  في  إننا  كما 

علماء  تم رصد الستهداف  إذ  األخير “مملكة االضطهاد”،  البحرين” وتقريرنا  الشيعة في  المواطنين  “اضطهاد 

الدين الشيعة في البحرين في الفترة 2011-2017.

6. نسمع دائما في بعض الدول العربية عن مصطلح »االختفاء القسري«هل يوجد في البحرين اختفاء قسري؟

بخصوص االختفاء القسري فذلك سلوك ممارس بصورة منتظمة من قبل األجهزة األمنية وإنني شخصيًا كنت أحد 

لحين  لمدة طويلة  اختفائهم قسريًا  يتم  المعتقلين  وأغلب   !2011 عام  اعتقالي  فترة  الجريمة في  ضحايا هذه 

يسمح لهم باتصال لمدة دقيقة لذويهم فقط إلبالغهم بأنهم بخير ولكن يحرمون من بقية حقوقهم األساسية 

مثل سبب االعتقال واالتصال بالمحامي ومكان الحجز وبقائهم في الحبس االنفرادي معصوبي العينين وعزلهم 

تمامًا عن العالم الخارجي!.

7. بما أنك رجل حقوقي في رأيك، ما اآللية التي يمكن من خاللها الحفاظ على هوية اإلنسان العربي من االنتهاكات 

األمنية والسياسية؟

ال يمكن المحافظة على هوية اإلنسان العربي في ظل أوطان غير مستقرة يحكمها االستبداد ومع وجود أنظمة 

ديكتاتورية ال تؤمن بالمشاركة السياسية وتصادر الحقوق المدنية والسياسية للمواطن! فأمن الوطن من أمن 

المواطن وال يتحقق األمران بدون تبني نهج يعتمد على اإلصالح السياسي المستمر مع مشاركة المواطن في 

ذلك من خالل  االقتصادية، وكل  ومنها  والمشاريع  الخطط  المستدامة في عموم  التنمية  واعتماد  القرار،  صنع 

تطبيق مبادئ ومواثيق الحقوقية الدولية في إطار اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والحقوق المدنية والسياسية 

للمواطنين.

8. من، في رأيك، أكثر الدول العربية أو الخليجية التي تراجعت بها حرية التجمع السلمي في الفترة األخيرة؟

مع األسف الشديد فإن جميع الدول العربية إال ما ندر فإن التجمع السلمي محظور وهناك قيود مشددة على 

الترخيص لحق التجمع للدول التي تسمح به! كما أن هناك مفارقة كبيرة في صياغة التشريعات المحلية فبدل أن 

تكون حامية ومدافعة عن الحريات األساسية ومنها التجمع السلمي تجدها تسن وتشّرع لقمع وسلب هذه الحريات! 

فمثاًل في البحرين أصدرت السلطة تشريعًا بمنع التظاهر والتجمع في العاصمة، كما شددت اإلجراءات في منح 

الترخيص ألي تجمع في بقية المناطق! وبالرغم ذلك لم تمنح الترخيص ألي جهة للتظاهر منذ عام 2014! ماعدا 

بالطبع التجمعات المؤيدة للحكم والتي يسّيرها النظام وينظمها ويمّولها!.
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9. إن وجدت السلطة البحرينية مبررا لمالحقة الناشطين داخلها فما هو مبررها لمالحقة الحقوقيين خارجها مثل 

جنيف وغيرها؟

بسبب النشاط المحموم للناشطين الحقوقيين البحرينيين في مجلس حقوق اإلنسان في جنيف وصدق ونزاهة 

رصدهم لالنتهاكات وتقاريرهم الدورية ومداخالتهم المكتوبة والشفهية والمنعكسة لحقائق االنتهاكات الجسيمة 

ذلك  مجارات  في  الشكلية  “الحقوقية”  وأدواتها  الحكومة  فشل  المقابل  وفي  البحرين  في  اإلنسان  لحقوق 

النشاط، عملت األخيرة بحل أغلب المنظمات الحقوقية المحلية المستقلة ومالحقة أعضائها باستدعاءات متكررة 

وتعذيبهم وتلفيق تهم ملفقة للبعض )كما حصل للحقوقية ابتسام الصايغ( وسجن البعض اآلخر )كما هو حاصل 

للحقوقي عبدالهادي الخواجة ونبيل رجب( ومنع البقية من السفر! كما اتبعت سياسة مالحقة وإيذاء عوائل وذوي 

الناشطين الحقوقيين في الخارج، معتمدة على سياسة الترهيب والترغيب وكذلك الطلب المباشر من البعض 

منهم للعمل مع األجهزة األمنية وكتابة تقارير دورية عن نشاط وعمل ذويهم من الحقوقيين!

10. حدثنا أكثر عن تقرير”مملكة االضطهاد” الذي يهدف إلى رصد انتهاكات حقوق اإلنسان ضد علماء الدين الشيعة 

في البحرين بين عامي 2011 و2017؟

تقرير “مملكة االضطهاد” يهدف إلى رصد انتهاكات حقوق اإلنسان ضد علماء الدين الشيعة في البحرين وذلك 

وإسقاط  والمؤبد  اإلعدام  أحكام  إصدار  االنتهاكات  هذه  شملت  وقد   )2011-2017( عامي  بين  ما  الفترة  في 

الجنسية والترحيل القسري واالعتقال التعسفي إضافة إلى تعرض العديد منهم لإلهانة والتعذيب الجسدي. حيث 

الشيخ  وهم  العلماء  كبار  من  ثالثة  ضمنهم  من   19 جنسية  وأسقطت   3 منهم  باإلعدام  المحكومين  عدد  بلغ 

عيسى قاسم والشيخ محمد سند والشيخ حسين نجاتي، والذي تم ترحيله قسريًا في شهر أبريل 2014 كما تم 

إصدار أحكام المؤبد ضد 8 منهم دون حصولهم على ضمانات قضائية عادلة ومخالفة بذلك المعاهدات والمواثيق 

الدولية، إلى جانب ذلك تم إيقاف 5 من خطباء المنبر الديني من الخطابة.

11. وما أهم المطالبات التي خلص إليها التقرير؟

الدين  أجل وقف استهداف علماء  البحرين من  الضغط على حكومة  الدولية ممارسة  التقرير من األطراف  طلب 

الشيعة ووقف سياساتها التمييزية ضد عموم المواطنين ومنهم الشيعة، كما يحث الهيئات الدولية على تحديد 

االنتهاكات على عاتق السلطات في البحرين فيما يتعلق بقواعد ومعايير حقوق اإلنسان الدولية، خاصة فيما يتعلق 

بجميع ممارسات التعذيب واإلذالل واالعتقاالت التعسفية ضد المعارضين السياسيين بتهم تتعلق بالحريات الدينية 

أو الحريات العامة ومنها حق التعبير.

12. كيف تقيم األوضاع في اليمن وسوريا وما مسؤوليات الدول الخليجية حيالها؟

العام لحقوق اإلنسان في  الواقع  بأن  الدولية  الحقوقية للمنظمات والهيئات  التقارير  مع األسف الشديد تؤكد 

للدول  أن  كما  المتنازعة،  األطراف  جميع  على  وتقع مسؤوليتها  للغالية  كبير وسيئ  تراجع  اليمن وسوريا، في 

الخليجية دورًا سلبيًا في حماية هذه الحقوق وال يرتجى منها غير ذلك ففاقد الشيء ال يعطيه!.
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13. لكن ما طبيعة الدور الخليجي وانعكاسه على أوضاع حقوق اإلنسان في اليمن وسوريا؟

في اعتقادي من األسباب الرئيسية الستمرار األزمة السياسية والتدهور األمني واحتدام حاالت الصراع السياسي 

السعودية  وخصوصًا  الدولتين  هاتين  الخليجية في  التدخالت  اإلنسان هو  حقوق  واقع  على  السيئ  وانعكاسه 

وتحسين  التحتية  والبنى  التنمية  على  بالمليارات  أموالها وهي  الدول  تصرف هذه  أن  فبدل  وقطر!  واإلمارات 

الواقع المعيشي للشعب السوري واليمني فقد تم صرفها على األسلحة المدمرة وإرسال الجيوش لشن حرب 

وتسليح األطراف المتنازعة وخلق صراعات طائفية ومذهبية مما أدى إلى دمار البالد وقتل العباد!.

14. بعد االضطهاد الذي تعرضت له في البحرين.. هل النظام استهدفك في الخارج ولماذا؟

بسبب عضويتي في كتلة المعارضة النيابية بمجلس النواب في الفترة 2011-2006 ومواقفي المناهضة لفساد 

إلى  إضافة  السجون  في  التعذيب  ممارسة  على  واحتجاجي  المصادرة  الوطنية  الثروات  عن  ودفاعي  الحكومة 

وقوفي وتأييدي للحراك الشعبي الذي انطلق في 14 فبراير 2011، تم إلقاء قنابل حارقة على منزلي وبعد ذلك 

اعتقالي وتعذيبي، إذ عذبت على يد أحد أفراد األسرة الحاكمة، وهو مسؤول اآلن في أحد األجهزة األمنية في 

الدولة. وبعد اإلفراج المؤقت عني صدر حكم بالسجن وقبل ذلك بيومين، وتحديًدا في تاريخ 7 نوفمبر 2013، صدر 

قرار من وزارة الداخلية بإسقاط جنسيتي بدون ذكر األسباب وبدون حكم قضائي وذلك أثناء تواجدي في بريطانيا.

15.  هل تثق في مجلس النواب في البحرين أن يكون مؤسسة معارضة لنظام الحكم المستبد من وجهة نظرك؟

والذي  المعين  الشورى  مجلس  وجود  السلطة-ومع  إرادة  عن  مستقلة  تشريعية  سلطة  البحرين  في  توجد  ال 

صالحياته التشريعية أرفع من مجلس النواب وكذلك مع توزيع الدوائر االنتخابية توزيعا غير عادل وصدوره بمرسوم 

ملكي-فال يمكن أن تتمكن المعارضة من تشكيل األغلبية في المجلس الوطني، كما أنها لن تتمكن من تفعيل 

دورها الرقابي على الحكومة وهذا ما حدث عندما كانت المعارضة ممثلة في مجلس النواب في الفترة -2006

2011! أما اآلن فجميع أعضاء مجلس النواب طوع رأي الحكومة وهم على علم بأن السبب الرئيسي لدخولهم 

معارض  موقف  أي  يتخذوا  لن  لذا  مجدًدا  الترشح  في  الرغبة  لديهم  وبالطبع  عنهم  الحكم  نظام  رضا  المجلس 

ليضمنوا دخولهم المجلس مرة أخرى.

 16. برأيك هل اضطهاد الشيعة في البحرين سببه أن رؤوس السلطة تنتمي للسنة.. وهل االضطهاد السياسي 

للحريات العامة سببه ديني أم سياسي؟

أنواع االضطهاد والقمع والتمييز منشؤها تمركز كل السلطات بيد  بامتياز وجميع  البحرين سياسية  األزمة في 

األسرة الحاكمة وفهمها الخاطئ للوطن وحقوق المواطن. فهي ترى الوطن كالملكية الخاصة لها حصرًيا والمواطنين 

أتباع لها! لذا كل من يعارض هذا النهج ويرفض العبودية للحكم ويطالب بحقوق المواطن وبدولة يكون الشعب 

مصدر السلطات وسلطته أعلى من سلطة أي فرد أو عائلة أو قبيلة يتم اضطهاده وقمعه بمختلف األسباب 

الوطن  أبناء  بين  والتناحر  الفرقة  لتعميق  مذهبية  وخالفات  صراعات  بافتعال  السلطة  تسعى  لذا  والمسببات. 

الواحد وليخشى مكون اجتماعي معين من مكون آخر لتدعي هذه السلطة بأنها هي الحامية للجميع ومصدر األمن 

انتمائه  بسبب  ليس  الحاكم  فمخالفة  لذا  االجتماعية.  المكونات  هذه  بين  والتنازع  التناحر  لتفادي  واالستقرار 

المذهبي وإنما بسبب استبداد السلطة واضطهادها لكل مكونات الشعب.
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17. ما تعليقك على أحكام اإلعدام التي صدرت بحق المتهمين باستهداف قائد للجيش؟

أصدرت المحكمة العسكرية في البحرين بتاريخ 25 ديسمبر 2017 حكمًا في هذه القضية على 18 مواطًنا مدنًيا 

وأحدهم فقط عسكري، 10 منهم داخل البحرين، و8 خارج البالد وقضت بإعدام 6 منهم، وإسقاط الجنسية كما 

أيدت محكمة االستئناف العسكرية هذه األحكام بتاريخ 21 فبراير 2018.

أيًضا المجتمع البحريني لديه تجربة مؤلمة جًدا مع القضاء العسكري، الخبرة التي عكست له مدى الدافع لالنتقام 

والتجاهل للقانون وحقوق المواطنين في القضاء المنصف والمحاكمات العادلة. لذلك، فإن العودة إلى القضاء 

العسكري كمحاكم دستورية تؤكد المسار العسكري الذي تتخذه السلطات البحرينية. ويتطلب هذا التدخل إليقاف 

استمرار هذا المسار، أو الضغط المباشر والصريح لوقف محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية.

كما أن المحاكم العسكرية هي تلك التي تتعامل مع الجرائم التي يرتكبها أفراد عسكريون وما يرتبط بها من مهام 

عسكرية، وهذا هو الوصف الذي جاء في دستور البحرين بخصوص المحاكم العسكرية، السيما في الفقرة ب من 

المادة 105 منه والتي تنص على أن “تقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي يرتكبها 

أفراد قوات الدفاع والحرس الوطني وقوات األمن وال يمتد إلى أشخاص آخرين إال في حالة إعالن األحكام العرفية 

وضمن الحدود المنصوص عليها في القانون”.

وبشهادة محامي المتهمين فإن المحكمة انتهكت مبادئ المحاكمات العادلة، وتعرض المتهمون للتعذيب وإساءة 

المعاملة. وأصدرت المحكمة أحكاما تعسفية قاسية ضد ما ال يقل عن ثالثة أطفال متهمين، وباإلضافة إلى ذلك، 

هددت  ذلك،  من  وبداًل  المعاملة،  وإساءة  بالتعذيب  عليهم  المدعى  ادعاءات  في  القضائية  السلطة  تحقق  لم 

أو  اإلعالم  وسائل  إلى  االنتهاكات  كشفت  إذا  مهينة  لمعاملة  بإخضاعهم  المعنية  األطراف  األمنية  السلطات 

انتهاكات  السرية الرتكاب  القضائية قرار جلسات االستماع  السلطة  اإلنسان. ولذلك، استغلت  منظمات حقوق 

وتمكين المتورطين في تعذيب المدعى عليهم لتجنيبهم المساءلة.

18. تحدثت عن إرسال السعودية واإلمارات جحافلها لداخل البحرين لقمع المعارضين، ما دليلك؟

اجتياح القوات السعودية لألراضي البحرينية بتاريخ 13 مارس 2011 كان أمام مرأى ومسمع العالم وال زالت األفالم 

المسؤولين  من  العديد  وصرح  اليوم.  إلى  البحرين  في  موجودة  الزالت  أنها  كما  وتعرض  موجودة  المصورة 

العسكريين السعوديين بأن هذه القوات باقية ومستقرة في قواعدها العسكرية التي بنيت من أجل ذلك.

التي  المناطق  البحرينية في االنتشار في  القوات األمنية  أمنية ميدانية تشترك مع  أما اإلمارات فلديها قوات 

تشهد احتجاجات شعبية بصورة يومية وما مقتل أحد الضباط األمنيين اإلماراتيين في إحدى المواجهات التي جرت 

في تاريخ 3 مارس 2014 في منطقة “الديه” إال خير دليل.
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19. أخيرا هل للفعاليات التي تنظمها في بريطانيا مردود إيجابي على الواقع في البحرين؟

تقوم عدة أطراف حقوقية وسياسية وإعالمية بحرينية في لندن بفعاليات عدة وفي مختلف المناسبات لتعريف 

المجتمع البريطاني خصوًصا والرأي العام الدولي عموًما بطبيعة النظام االستبدادي في البحرين وما يجري فيها 

من انتهاكات جسيمة. وهذه الفعاليات تشمل إقامة مؤتمرات صحفية في البرلمان البريطاني والتواصل واللقاء 

المحلية  الصحف  في  الكتابة  وكذلك  الحقوقية  والمنظمات  السياسية  واألحزاب  البريطاني  البرلمان  أعضاء  مع 

والظهور اإلعالمي في مختلف القنوات اإلعالمية الموجودة في لندن. من الفعاليات أيًضا االعتصامات الدورية 

أمام السفارة البحرينية وعمل معارض لصور الضحايا واالنتهاكات التي تحصل في البحرين في الساحات القريبة من 

لمختلف  التابعة  المؤسسات  والحقوقية في  السياسية  والمؤامرات  الندوات  إقامة  وكذلك  السياحية،  المواقع 

الجاليات العربية واإلسالمية.

ورفع الظلم عن أي مضطهد ونصرته واجب إنساني وعلينا أن نعمل بمسؤولياتنا الدينية والوطنية في الدفاع عن 

شعبنا المظلوم والمقموع من قبل النظام بغض النظر عن مدى تحقيق النتائج ولكننا نعلم بأن استمرار هكذا 

فعاليات له مردود إيجابي على معنويات الناس في البلد ولها تأثير ضاغط على المجتمع الدولي عامة والحكومة 

البريطانية خاصة، للبحث عن أطر إلصالح األوضاع في البحرين وتحقيق اإلصالح الحقوقي والسياسي المنشود.
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د. محمد كريم الساعدي
كاتب وأكاديمي

اإلخضاع والتمثيل الكولونيالي لآلخر

إنَّ التصور الذي رسمته الدراسات ما بعد الكولونيالية للجسد في ضوء المنظور 
النفسي  البناء  صياغة  في  واشتغاالتها  الكولونيالي  والتمثيل  االستعماري 
يبعد عن  الذي  العالم  أو  الثالث،  العالم  والسياسي لألجساد في  واالجتماعي 
بين  والمتفاوتة  المتباينة  القوى  رسمتها  كما  اإلنسانية  الحضارة  مركز  المركز، 
الشرقي  للجسد  التمثيلي  البعد  هذا  فان  المركز(،  والغرب  الهامش/  )الشرق 
أتى من خالل ما وضع للشرق من خارطة فيها الثنائيات المتقابلة مع الغرب في 
مجال البناء الثقافي، وهذا ما جعل مفهوم الجسد يأخذ وجوده المادي والمعنوي 
من وجود المكان الذي يمثله والزمان الذي يتغلغل في داخله األفعال التي تحيل 
الذهنية  في  وجدت  التي  التباينات،  هذه  في  الغربي  للفكر  المتلقي/القارئ 
الغربية ذات المخيال البعيد عن الواقع الفعلي، والحضاري للشرق وأبنائه،  لذلك 

فقد استندت هذه التصورات على مفهوم التمثيل الذي تكون من 

“إعادة بناء الشرق بعيدًا عن واقعه ووفق مسلمات ذهنية غريبة عن ذلك الواقع يراد لها أن تحتل موقع الحقيقة 
مخيلة  ابتكرتها  خيالية  بصورة  إياه  ومستبدلة  الشرقية  لألمم  والنفسي  التاريخي  الواقع  مستبعدة  الواقعية 
اإلنسان الغربي ورسمتها ريشة قلمه معيدًا بذلك ترتيب الوقائع واألحداث بالطريقة التي ترضي غروره وإحساسه 
التي جعلت من كل شيء في  الغربي، األسطرة  الذهن  إنها أسطرة للشرق من قبل  آخر  بالفوقية، وبتعبير 
الشرق وشعوبه يقع تحت الرسم الكولونيالي من حيث األفعال واألقوال والسلوكيات وتصور الثقافة الشرقية 
الغارقة بالخرافات والبالدة والكسل، الذي لم ينتج سوى دكتاتوريات على مر التاريخ اإلنساني ولذلك كان ال بد 
من أن يعاد رسم صورة الشرق وإعادة بناء سلوكيات أبنائه وصناعة أجسادهم بطريقة جديدة تتالءم مع الفكر 
الغربي وتطلعاته في دمج هذه األجساد بالحضارة العالمية، واعتماد على )الثبات( في إنتاج هذه الصور الكولونيالية 
األيديولوجي  البناء  )الثبات( في  الكولونيالي على مفهوم  الخطاب  اعتماد  إذ يمثل  الجديد؛  في صناعة لشرق 
خطاب  في  العرقي   / التاريخي   / الثقافي  االختالف  دالول  بوصفه  والثبات  سماته.  من  هامة  سمة  لآلخرية 
الكولونيالية هو نمط متناقض من أنماط التمثيل: فهو يتضمن معنى الصالبة والنظام الذي ال يتغير، كما يتضمن 
أيضًا معنى اختالل النظام والتفسخ والتكرار الشيطاني. ومثل الثبات، فإن الصورة النمطية التي تمثل استراتيجيته 
معروٌف  الدوام  على  مكانه(  )في  هو  ما  بين  يترجح  الهوية  وتعيين  المعرفة  من  شكل  في  الكبرى  الخطابية 
مسبقًا، وبين تكراره على نحو قلق، هذا القلق الذي جعل من الرد قابال للتطبيق على الثبات في تلك الصور 

النمطية لألجساد الشرقية المغايرة للبناء المفاهيمي في المخيال الغربي.
إنَّ المخيال الغربي بمفاهيمه الكولونيالية عمل على بناء األجساد الشرقية وفق عملية تهجين وترويض لها حتى 
تتماشى مع البنى الفكرية الجديدة التي يجب أن يسير عليها العالم وثقافته المتعالية، والتي ترجع في تصوراتها 
ومعاييرها ومقاييس للذاكرة القديمة المتجددة بأفعال التحيز الكولونيالي التي مألت على وفقها صورا نمطية 
تستعرض االختالف الثقافي واإلنساني بين الطرفين، فالتهجين يأخذ مداه من خالل سلب الذاكرة التي قامت 

عليها حضارات الشعوب وثقافاتها بأخرى قائمة على  بناء شخصية المستعَمر بأسلوب يجعلها شخصية 
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تعاني من التهجين والغموض والتذبذب والخوف والطاعة، أي انتاج وإعادة وإنتاج المستعمر )التكرار حسب لغة 
هومي بابا(، إذن فالتهميش جزء ال يتجزأ من هيكل االستعمار ذاك علمًا إنه  بافتراض غيابه ورحيله، فإن هذا 
المستعمر وهذا الهامش سيصبح بمثابة مكون فاعل في بناء واقعه االجتماعي الذي صيغ بشكل جديد من قبل 
القوة الثقافية ذات الهيمنة العالمية التي ال تسمح بالعودة إلى التراث واألثر الثقافي المحلي، بل يكون هذا 
اإلرث المحلي من ثقافة وسلوكيات تحدد هوية االنتماء الى األصل بعيدًا عن واقعه بسبب التهجين واالندماج 
واالنزياح الثقافي، فهو ثقافة جديدة تمتلك السيطرة والوسائل الحديثة القادرة والقاهرة لمفهوم العودة الى 
المفاهيم  تقويض  تقوم على  بأساليب جديدة  والبحث  العمل  األصالنية  الحضارة  أبناء  لذلك فإن على  األصل، 
االستعمارية وبنياتها الكولونيالية، هذه البنيات التي ركزت على القطب الواحد في الحضارة وحولت العالم الى 
النهوض أو  التابعة دائمًا تقع في مراتب أدنى، ومهما حاولت  التبعية تجعل من األجساد  قيادة وتبعية، وهذه 
العمل على تعديل المراتب فستواجه بمعوقات أكبر في التعديل الثقافي على المستوى العالم، وذلك ألن  
المركزية أحادية السياسة والثقافة بالنسبة للمشروع الكولونيالي الذي يقوم بطرق معقدة على تلك االفتراضات، 
وقد أسفر ذلك في المقام األول عن إنتاج ممارسات الخضوع الثقافية التي اعتبرها أحد نقاد ما بعد الكولونيالية 
)انكماشًا ثقافيًا( وابتعادًا عن قلب المركز وممارساته اإلقصائية لآلخر ثقافيًا حسب الممارسات التمييزية القائمة 
على عدة أمور منها: الثنائيات بين الشرق والغرب، أي بين الجسد الشرقي ذات األلوان األقل مستوى من الجسد 
نراجع في  أن  أردنا  إذا  وحتى  الشرقي،  اآلخر  عن  والجسدية  العقلية  بقوته  المتميز  األبيض  اللون  ذي  الغربي 
الذاكرة الغربية وثقافتها وآدابها نجد أمثلة عديدة حول التمايز اللوني والفكري والفلسفي وحتى الديني وكما 
في التصنيف الفلسفي الذي يجعل من الشرق وخصوصًا اإلسالمي هو مجرد ناقل للفلسفة اإلغريقية وليس 
ذا عقل فلسفي قادر على إنتاج الفلسفة والفكر، وفي التصنيف الديني نجد أن الحروب الصليبية قامت على 
التمييز الديني بين الشرق اإلسالمي الذي عد الشرق كافرا ومغتصبا وقاتال للحجاج في بيت المقدس، وفي 
التصنيف األدبي نجد في مسرحيات )شكسبير( ومنها مسرحية )عطيل( ذلك التمييز اللوني بين عطيل العربي 
الغيرة،  للوقوع في  النهاية  به في  أدت  والتي  الغربي  العالم  أخالقيات  مع  تتالءم  ال  التي  المغربي وصفاته 

وتعامل بوحشية مع الزوجة البريئة ذات األخالقيات الغربية.
وكذلك فان الممارسات اإلقصائية قائمة على استخدام القوة العسكرية في السيطرة والتغيير الديمغرافي 
كانت  فكلما  السيطرة،  عملية  تسهل  وحتى  التجزئة  أجل  من  الجديدة  الحدود  ورسم  السياسية  الخارطة  وبناء 
الشعوب متفرقة وضعيفة أسهمت في الخضوع للمستعمر الذي يبادر لفرض ثقافته وأخالقياته على الشعوب؛ 
ومنها إعادة رسم سلوكياتهم وأفعالهم الجديدة التي تتالءم مع ثقافته المرسومة سلفًا في مجال اإلخضاع 
وهذه السياسة في اإلخضاع العسكري هي سياسة قديم استخدمها أسالفهم الرومان في إخضاع الشعوب 
األخرى وكما ينقل ذلك )مونتسكيو( في كتابه )تأمالت في تاريخ الرومان(؛ إذ يقول: طريقتهم نوع من الغزو 
التدريجي بعد فوزهم على عدو يكتفون بإضعافه يملون عليه شروطًا توهنه من دون أن يشعر باألمر وأن انتعش 
عادوا وأهانوه أهانة أكبر حتى يصبح خانعًا خاضعًا وهو ال يعلم متى حدث ذلك بالضبط  وهناك عدة طرائق يحاول 
المستعمر أن يخضع فيها الشعوب التي تقع تحت سيطرته ومنها المعاهدات، بحجة الحماية والسيطرة االقتصادية 
المستعمر  لصالح  مقدراته  من  العديد  األصلي  الموطن  خاللها  من  يخسر  األمد  طويلة  معاهدات  خالل  من 
وسياسات ثقافية، لتحويل الثقافة المحلية عن إطارها الفعلي وربطها بثقافات عالمية أكثر تطورًا وأكثر انتشارًا، 
وكذلك العمل على إبعاده عن مقومات الحضارة األصالنية ومنها اللغة والدين وغيرها، وكل هذه الطرائق تسهم 
في تحقيق األهداف الحقيقية، وكل هذه الطرائق تنعكس سلبًا على سلوكيات وأفعال الشعوب التي تقع تحت 

االستعمار والسيطرة والخضوع لها.    
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بدر النعيمي 
كاتب وباحث

 التوظيف السياسي للقانون… أداة للحكم

القانون ال يعدو كونه وسيلة لتحقيق غاية معينة، ولذا فهو بمفهومه اإلنساني 
والحضاري له دور أساسي في تنظيم العالقات بين أطراف المجتمع، وتداول 
كظاهرة  القانون  قدسية  على  دليل  وذلك  القانون”  فوق  أحد  “ال  كـ  عبارات 
العدل  مقومات  تعزيز  في  السامية  غايته  على  أيضًا  ودليٌل  إنسانية  اجتماعية 
المجتمعات  في  القانون  يلعبه  الذي  المحوري  الدور  هذا  أن  إال  والمساواة. 
اإلنسانية يعطيه قوة تمّكنه من أن يصبح مصدر تهديد وخطرا على أمن المجتمع 
وكرامة اإلنسان إذا انحرف هدفه واستخدم كوسيلة لتحقيق المصالح الفردية أو 
السياسية الضيقة، ذلك ما يطلق عليه تسمية “التوظيف السياسي للقانون”.

وفي دول الخليج حاالت عديدة للتوظيف السياسي للقانون تهدف أغلبها إلى 
ضمان استمرار السلطة الحاكمة وتحقيق مصالح سياسية واقتصادية لفئة أو

فئات معينة عبر تقويض القانون بطريقة تتماشى مع هذا الغرض، ونتيجة لذلك يتم إضعاف سلطة القانون بمفهومه 
السليم في مقابل تمكين سلطة الفرد أو السلطة الحاكمة على البشر. يصبح القانون في هذا النوع من الدول أداة 

من أدوات الحكم المختلفة كٌل منها تستخدم في الظروف المناسبة التي اخترعت من أجلها.
تطرح هذه الظاهرة – التوظيف السياسي للقانون – تساؤالت شتى حول أسلوب الحكم في الدولة، فكيف أصدرت 

هذه القوانين؟ وكيف تطورت على مدى التاريخ؟ وما دور الظرف السياسي في طريقة تشريعها وتطبيقها؟

كل هذه األسئلة تقودنا لسؤال محوري وهو:  كيف ُنحكم؟

للقانون  السياسي  التوظيف  لظاهرة  كنموذجين  والكويت  البحرين  سنعتمد  األسئلة  هذه  على  اإلجابة  لمحاولة 
وقوانين اإلجراءات الجزائية المعمول بها في كل من الدولتين، وتحديدًا فيما يتعلق بتنظيم إجراءات الحبس االحتياطي، 
حيث تكشف لنا هذه القوانين والظروف السياسية والتاريخية المحيطة بها عن أساليب الحكم في كال البلدين، اللذين 
أمور  الحاكم، ويختلفان في  السياسي  للنظام  المشابهة  الطبيعة  المشتركة بفضل  القواسم  بينهما بعض  تجمع 

أخرى مرتبطة بالتطور التاريخي الخاص لكل منهما.
يعرف الحبس االحتياطي في األدبيات القانونية والحقوقية أنه إجراء احترازي يكمن في سلب حرية المتهم لمدة 
الحصر، عدم هروب  المثال ال  الجنائي لضمان، على سبيل  التحقيق  محدودة وفي حاالت محددة وفقًا لمقتضيات 
المتهم أو عدم تأثيره على الشهود. وكما هو معمول به في عدٍد من البلدان فإنه يتم تعويض المتهم عن الحبس 
إذا تم تبرئته من التهمة – وعليه فالحبس االحتياطي ليس عقوبة بحد ذاتها بل إنه إجراء قانوني يحاول الموازنة بين 

حماية أمن المجتمع وسالمة تطبيق القانون وحقوق المواطنين بوضع ضوابط محددة على إجراءات الحبس.
ُمْجٍد لمعرفة دور  الحريات والحقوق  إذًا فإن استخدام قوانين الحبس االحتياطي كمؤشر لقياس وتقييم مستوى 
العام وال  األمن  المتهم في سبيل حماية  ُتنتهك حقوق  أال  المفترض  أنه من  بّيننا  للحكم ألنه كما  كأداة  القانون 
العكس أيضًا. ولكن من الاّلفت أن ما يحدث في دول الخليج استغالل لهذا اإلجراء القانوني “الحبس االحتياطي” 

ليعاقب المتهمين بداًل من أداء دوره كاجراء احترازي.
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الكويت: العملية التشريعية كساحة للصراع السياسي

ما يميز الكويت في هذا السياق هو الدور المركزي الذي يلعبه مجلس األمة )البرلمان الكويتي( في العملية 
السياسية وذلك بالنسبة للسلطة والشعب في آن واحد. إذ إن األطراف السياسية المتصارعة على المجلس 
تحاول السيطرة على العملية التشريعية من خالل تمرير كل منها لبرامجها وسياساتها باستخدام اآللية القانونية 
الرسمية، فتدخل المعارضة للمجلس وتحاول تعديل القوانين وتشريع قوانين جديدة وتقوم الحكومة من طرفها 
بصد هذه المحاوالت وتمرير برامجها المناوئة والعكس كذلك. وقد يأخذ الصراع السياسي أشكااًل أخرى مثل 
تعديل الحكومة للنظام االنتخابي أو حل المجلس لمنع المعارضة من الحصول على أغلبية المقاعد أو النجاح في 

طرح الثقة في وزيٍر ما.
الرمزية للصراع  بالضرورة، بل لمكانته  هذا ما يعطي مجلس األمة دورا سياسيا مهم، ليس بسبب صالحياته 

السياسي حول السلطة والثروة.

 ،]1[1960 بالنسبة إلى الحبس االحتياطي تحكم شروطه وآلياته بقانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائية لسنة 
وهو قانون أصدرته الحكومة قبل االستقالل في ظل التحركات لتأسيس دستور للدولة، وقد تم تعديل المواد 
الشرطة  صالحيات  قلصت  التي   2012 في  األولى  الوقت،  ذلك  منذ  مرتين  االحتياطي  بالحبس  المتعلقة 

والسلطة القضائية واألخرى في 2016 التي أرجعته إلى حالة قريبة من الصيغة األصلية.
وكان ينص القانون في صيغته األصلية على صالحية الشرطة لحجز المتهم دون أمر كتابي من جهة التحقيق 
لمدة ال تزيد عن أربعة أيام، ويحق للمحقق حبس المتهم احتياطيًا في المرة األولى مدة ال تزيد عن 3 أسابيع، 
وهي فترة قابلة للتجديد لمدة 15 يوم في كل مرة بعد النظر في األمر من قبل المحكمة المختصة وسماع 
مجريات  تطلبت  حال  ولكن في  أشهر.  عن ستة  االحتياطي  الحبس  مدة  تزيد  أال  على  وذلك  المتهم،  أقوال 
التحقيق استمرار حبس المتهم أكثر من ستة أشهر، يمكن، بعد طلب المحقق واطالع المحكمة على ما تم في 
التحقيق وسماع أقوال المتهم، تجديد الحبس 30 يومًا في كل مرة، ولكن دون تحديد سقف ألقصى مدة زمنية 

يمكن حبس المتهم فيها، كما ال يحق له التظلم من قرار الحبس.
وقام نواب المعارضة، الذين حظوا بالفوز بأغلبية المقاعد في مجلس األمة في فبراير 2012 ألول مرة في تاريخ 
الكويت، ولقبوا الحقًا بـ “كتلة األغلبية”، بتعديل القانون]2[ وتقليص المدة المسموحة للحجز والحبس االحتياطي، 
حيث تم تقليص مدة الحجز دون أمر كتابي من 4 أيام إلى يومين فقط والحبس االحتياطي من 3 أسابيع إلى 
10 أيام، كما أنه نص على أن تجديد المحكمة للحبس االحتياطي ال يزيد عن 10 أيام في كل مرة على أال تزيد 

فترة الحبس عن 40 يومًا منذ تاريخ القبض.

ودفع التعديل إلى زيادة الضمانات للمتهم حيث إنه في حال تطلبت مجريات التحقيق استمرار حبس المتهم بعد 
انقضاء 40 يوم األولية يحق للمحكمة تجديد الحبس كل 30 يوم لمدة أقصاها 3 أشهر وهو تطور ملحوظ على 
القانون األصلي حيث إن األخير لم ينص على مدة زمنية محددة وبالتالي سمح بتجديد حبس المتهم لفترة غير 
محددة. باإلضافة إلى ذلك فإن التعديل مّيز بين الجريمة الجنائية والجنحة حيث إنه ذكر عدم جواز استخدام الحبس 
االحتياطي في حال كانت الواقعة جنحة عقوبتها الغرامة المالية أو الحبس لمدة ال تزيد عن 3 أشهر، كما أعطى 
المتهم الحق في التظلم من قرار الحبس وعلى القاضي الفض في الطلب خالل مدة ال تتجاوز 48 ساعة وفي 

حال الرفض ينبغي أن يكون القرار مسببًا.
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ثم تم تعديل القانون مجددًا في 2016 من خالل مجلس األمة]3[، تقدم به نواب آخرون أثناء دورة مجلس -2013
2016 )الذي قاطعته المعارضة( وتضمن التعديل رفع المدة المسموحة للحجز في مراكز الشرطة دون أمر من 
النيابة العامة في قضايا الجنايات إلى 4 أيام وفي الجنح إلى 48 ساعة، فيما عادت مدة الحبس االحتياطي إلى 
10 أيام قابلة  80 يوم، والحبس  15 يوم على أال تزيد المدة عن  3 أسابيع للقضايا الجنائية قابلة للتجديد كل 
للتجديد لمدة أقصاها 40 يوم للقضايا الجنح. وإذا تطلبت مقتضيات التحقيق استمرار حبس المتهم أكثر من 

ذلك يمكن تجديد الحبس للقضايا الجنائية إلى مدة أقصاها 6 أشهر وللجنح لمدة أقصاها 3 أشهر.
من المالحظ أن تعديل 2016 ضاعف المدة المسموحة للحبس االحتياطي وأرجعها إلى صيغة شبيهة بالصيغة 
األصلية للقانون، ولكنه حافظ على تعديل 2012 في تفريقه بين الجناية والجنحة وعلى حق المتهم في التظلم 
من قرار الحبس، وعلل النواب المقدمين لتعديل 2016 بأن التعديالت التي أدخلتها المعارضة كانت تعيق “رجال 
األمن والمحقق من بعدهم عن إتمام أعمالهم على أكمل وجه” مما يسمح للمجرمين باإلفالت من العقاب 
لكون المدد المقررة ال تتناسب مع بعض الجرائم مثل القتل والسرقة وأمن الدولة]4[، فيما ذهب نواب المعارضة 
إلى أن تعديلهم أتى تصحيحًا لتقييد القانون للحريات الفردية]5[ وخصوصًا أنه استخدم سابقًا الستهداف بعض 
التهم الحًقا]6[.  ببراءتهم من  أحكام  بدليل صدور  دليل واضح  الدولة دون  بأمن  تتعلق  بتهم  أنفسهم  النواب 
وأشار نواب المعارضة أن قانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائية لسنة 1960 في األصل يعود مصدره إلى قانون 
اآلراء  بهدف قمع  الكويت  فاروق]7[ وطّبق في  الملك  أصدر في عهد  الذي   1937 المصري لسنة  العقوبات 
المخالفة لرؤى النظام، مما يجعله – في وجهة نظر المعارضة – غير صالح للتطبيق في بلد ديمقراطي مثل 

الكويت.
كان للظروف السياسية التي تزامنت معها هذه التطورات التشريعية دور مهم في تحديد المسار الذي ستأخذه 
القوانين. إذ لم يكتب لمجلس فبراير 2012 االستمرارية وتم إبطاله بعد أقل من أربعة أشهر من بدء أعماله، إال 
أن حل المجلس لم يأِت عن طريق مرسوم صادر عن أمير الكويت الشيخ صباح األحمد الصباح كما هو المعتاد، 
وإنما أتى عن طريق حكم قضت فيه المحكمة الدستورية ببطالن حل المجلس السابق وبطالن االنتخابات التي 
جرت في فبراير 2012، وبذلك ُأرجع المجلس السابق “وكأن الحل لم يكن” بحجة عدم تشكيل الحكومة تشكياًل 

صحيحًا.
الساحة  األمة في  مجلس  مركزية  القانون  على  التغييرات  أدخلت  التي  والطريقة  األحداث  تثبت هذه  وعليه، 
الكويتية وخصوصًا أن الوزراء يعتبرون أعضاء بالمجلس بحكم مناصبهم مما يجعله محطة مهمة للحوار السياسي، 
األمر الذي يدفع السلطة إلى االهتمام به بشكل خاص والحفاظ على دور المؤسسات الدستورية في العملية 
التشريعية وإن كانت شكلية. فكان باإلمكان مثاًل إصدار قانون الجزاء وتعديالته على هيئة مراسيم ضرورية خالل 
المعارضة  النظام االنتخابي والسماح لمجلس ال تسيطر عليه  إلى تغيير  بالنسبة  البرلمانية كما حصل  اإلجازة 
بالنظر فيه، إال أن السلطة قررت تشجيع بعض النواب على تعديل القانون من داخل المجلس وهذا يدل على 
حرصها على السيطرة على مخرجات المجلس. وهذا مجرد مثال واحد على األساليب التي تستخدمها السلطة 
لحكم البلد فبيدها أيضًا تغيير النظام االنتخابي )عّدل أربع مرات آخرها كان في 2012 بعد حل مجلس فبراير 
األمر  ترك  أو   1967 حصل في سنة  كما  االنتخابات  تزوير  أو  النواب  مع  والتفاوض  الصفقات  عقد  أو   )2012

للمؤسسات القضائية للمحافظة بهدف المحافظة على الشكل الديمقراطي المؤسساتي للدولة.
تجاوز  الكويت  شهدت  إذ  حدود  له  المؤسساتي  الديمقراطي  الشكل  على  بالمحافظة  االهتمام  هذا  ولكن 
السلطة لمجلس األمة بالمجمل كلما تطلب األمر ذلك وحل المجلس وتعليق الدستور في كل من 1976 و 

1986 خير مثال على ذلك.
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حالة البحرين: ازدواجية المرجعية القانونية والعقلية األمنية

يمكن تشخيص حالة البحرين في اتكائها، منذ منتصف القرن المنصرم، على مرجعيتين قانونيتين مختلفتين فيما 
لها  القانونية  الصيغ  األمنية وتستمر وتتطور  أو  المدنية والعسكرية  المرجعية  الجزائية، هما  باإلجراءات  يتعلق 

بالتزامن مع التطورات السياسية في البلد.

بدأت هذه الظاهرة تتشكل بوضوح في حقبة الستينيات حينما كانت تتعامل السلطات مع المتهمين إما من 
خالل قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1966 المدني، وإما قانون األمن العام لسنة 1965 األمني، فاألول 
أصدرته الحكومة لسد فراغ تشريعي بينما الثاني أصدرته كردة فعل النتفاضة مارس الشعبية التي اندلعت سنة 
1965. وشهدت حقبة السبعينيات بروز مرحلة ثانية باستبدال قانون األمن العام لسنة 1965 بالمرسوم بقانون 
تدابير أمن الدولة لسنة 1974 الذي أصدرته السلطة كمرسوم أميري للضرورة أثناء العطلة البرلمانية على الرغم 
من احتجاجات نواب المجلس الوطني )البرلمان البحريني آنذاك( انتهت في نهاية المطاف بحل المجلس وتعليق 
الدستور للـ 25 سنة القادمة. واستمر القانون في قيد التنفيذ بالتوازي مع قانون أصول المحاكمات حتى العام 
2002 حين ألغي القانونان وعملت البحرين بقانون واحد مدني يطبق على الجميع )المرسوم بقانون رقم 46 
لسنة 2002 بإصدار قانون اإلجراءات الجنائية(]8[، إلى أن تم إصدار القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية 

المجتمع من األعمال اإلرهابية]9[ لتعود البحرين إلى ازدواجية المرجعية القانونية.

حق  على  المثال،  على سبيل  المحاكمات،  أصول  قانون  ينص  فكان  القوانين  إلى مضمون هذه  بالنسبة  أما 
المتهم في التظلم من قرار الحبس االحتياطي]10[، فيما خال في المقابل قانون األمن العام لسنة 1965 من 
مواد توضيحية لإلجراءات اإلدارية سوى منح الحاكم صالحية وضع األنظمة “التي يراها ضرورية أو مناسبة لحفظ 

النظام العام”]11[، هذا باإلضافة إلى نصه على صالحية تنفيذها حتى وإن خالفت مواد في قوانين أخرى.

وهذا األمر تكرر في نصوص قانون تدابير أمن الدولة لسنة 1974 حيث كان يسمح لحبس المتهم احتياطيًا بأمر 
من وزير الداخلية لمدة 3 سنوات دون محاكمة، وال يحق له أن يتظلم من قرار الحبس إال بعد مرور 3 أشهر من 
تاريخ القبض عليه وفي حال الرفض ال يستطيع التظلم مجددًا إال بعد 6 أشهر إضافية، وهو ما قد يشير إلى 

تأكيد فرضية هذا المقال وهي أن الحبس االحتياطي يستخدم في دول الخليج كأداة عقابية.

وجود مرجعيتين قانونيتين أنتج تناقضًا حادًا في النظام القانوني بشكل عام، وخصوصًا أن قانون أمن الدولة 
وقانون األمن العام قبله كانا ينصان على تجاهل القانون المدني والضمانات التي حددها لحرف أداة الحبس 

االحتياطي عن غايتها األصلية.

في  وضوحًا  أكثر  بشكٍل  ولكن  القانونية،  االزدواجية  من  رابعة  مرحلة  في  البحرين  دخلت   2014 العام  وفي 
تناقضاته، بإنشاء نيابة تحقيق خاصة بـ “الجرائم اإلرهابية”]12[ وإدخال تعديل دستوري قدمه جاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة فتح الباب لمحاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية]13[، وهذا بطبيعة الحال ال يسهم إال 
اإلجراءات  قانون  بوجود  األساس  في  مزدوجة  تشريعية  منظومة  ظل  في  وخصوصًا  التناقضات،  زيادة  في 

الجنائية لسنة 2002]14[ وقانون حماية المجتمع من األعمال اإلرهابية لسنة 2006]15[.
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قرر قانون اإلجراءات مدة الحبس االحتياطي 7 أيام قابلة للتمديد إلى 45 يوم )تم تقليصها إلى 30 يوم في 
تعديل بسنة 2014(]16[ وفي حال تطلب إبقاء المتهم محبوسًا فيمكن تمديد الفترة مجددًا بعد عرضه على 
المحكمة والنائب العام في فترات محددة لمدة أقصاها 6 أشهر ما لم ُيَحل إلى المحاكمة بعد، وفي حال كانت 
الواقعة جناية يمكن للمحقق أن يطلب تمديد الحبس أكثر من 6 أشهر عدة مرات لمدة 45 يوم )30 يوم في 
تعديل 2014( في كل مرة، دون تحديد سقف أعلى لتلك المدة الكلية. في المقابل قرر قانون حماية المجتمع 
من األعمال اإلرهابية مدة الحبس االحتياطي األولية 60 يوم )مقارنة بـ 45 يوم في القانون المدني( ولم يحدد 

سقف للمدة األقصى التي يمكن إبقاء المتهم محبوسًا احتياطيًا.

وبالنسبة إلى حق التظلم من قرار الحبس االحتياطي وفر قانون أصول المحاكمات لسنة 1966 ضمانة للمتهم 
بالتأكيد على حقه في التظلم من قرار الحبس، ولكن سحبت منه تلك الضمانة في قانون اإلجراءات الجنائية 
لسنة 2002 وأعطاها إلى النيابة العامة في حال تم اإلفراج عنه، إال أن تعديل 2014 جاء ليرجعها إلى المتهم]17[.

2014 جعلته من الصعب تقييم الوضع إذا كان  وما يجعل المنظومة التشريعية أكثر تعقيدًا هي أن تعديالت 
تطورًا إيجابيًا أم سلبيًا، فبينما حددت التعديالت في قانون اإلرهاب سقفا أعلى للحبس االحتياطي بـ 6 أشهر 
ليكون أقرب للقانون المدني، قام أيضًا بزيادة فترة الحجز في مراكز الشرطة دون أمر بالحبس من 5 أيام )قد 
ترفع إلى 15 يوم بعد تقديم طلب تمديد إلى النيابة العامة( إلى 28 يوم، وهو مثال واضح على االزدواجية 
المتناقضة في المنظومة التشريعية حيث إن المتهم في هذه الحالة يقع في حيرة من أمره، هل سيحاكم 

بالقانون المدني أو األمني؟

نماذج الستغالل الحبس االحتياطي في قضايا الرأي السياسي

من النماذج البارزة الستغالل الحبس االحتياطي قضية الناشط الحقوقي البحريني نبيل رجب الذي اعتقل بتاريخ 
13 يونيو 2016 حيث إنه قدم إلى المحاكمة بعد حوالي شهر في قضية تغريدات انتقدت حرب السعودية في 
إدالء  قضية  الى  باإلضافة  البحرينية  السجون  في  التعذيب  وسياسة  فيها  البحرين  حكومة  ومشاركة  اليمن 
بتصريحات “كاذبة” لوسائل إعالم أجنبية، ورفضت النيابة العامة اإلفراج عنه طوال هذه المدة رغم قرار المحكمة 
“للتحقيق” معه في  حبسه  بتجديد  النيابة  األولى، فقامت  القضية  2016 في  ديسمبر  بإطالق سراحه في 
القضية الثانية]18[ وتم تأجيل جلسات المحاكمة واحدة تلو األخرى على مدى أكثر من عام ونصف إلى أن حكم 
عليه أخيرًا في 23 فبراير 2018 بالسجن خمس سنوات في القضية األولى فيما ال تزال محاكمة القضية الثانية 

جارية.]19[
وفي الكويت تبرز قضية المغرد وليد فارس، صاحب حساب “جبريت سياسي”، اعتقلته اإلدارة العامة لمباحث 
بالمصالح  اإلضرار  كاذبة من شأنها  أخبار  بنشر  أمن دولة  تهمة  له  2015 ووجهت  5 سبتمبر  بتاريخ  الدولة  أمن 
القومية للدولة وإعابة الذات األميرية وتم إحالته إلى محكمة الجنايات خالل أسبوع]20[، إال أنه تم إبقاء المتهم 
في التوقيف ألكثر من سبعة أشهر حتى تم الحكم عليه بالحبس 10 سنوات في مايو 2016، ليباشر درجات 
للنظر في دعوى   2016 أكتوبر  الحبس في  التي أمرت بوقف تنفيذ حكم  التقاضي في محكمة االستئناف 
االستئناف]21[، وأخيرًا حكمت االستئناف والتمييز بتأييد الحكم في كل من ديسمبر 2016 و يوليو 2017 ]22[، 

وهو اآلن يقضي عقوبته في السجن المركزي.
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كما وضحنا سابقًا، فإن الحبس االحتياطي أو “التوقيف”، في هذه الحاالت، عبارة عن إجراء احترازي هدفه تحقيق 
مصلحة التحقيق ولكن ألنه يمس حرية المتهم الشخصية وجب تحديد ضوابط محددة تنظم هذا اإلجراء، إال أنه 
في دول الخليج تعتبر قضايا الرأي جرائم جنائية ماسة بأمن الدولة فيعامل المتهم على ذلك األساس وتكون 

إجراءات الحبس االحتياطي مشددة للغاية.
 

كيف نحكم؟

تشابهتا في  وإن  منها  كل  المختلفة في  الحكم  أنماط  تعكس  دولة طريقة  كل  القانون في  تطبيق  طريقة 
المؤسسي على نفسها،  الديمقراطي  الشكل  إضفاء  إلى  الحاكمة  السلطة  تهدف  الكويت  الوسيلة. ففي 
ولكن سرعان ما يسقط عنها هذا القناع كلما تفرز العملية الديمقراطية نتائج غير مرضية بالنسبة لها وتقدم 
السلطة على تعليق الدستور وحل مجلس األمة وتغيير النظام االنتخابي لتعيد هندسة الساحة السياسية على 
أمل إفراز حالة تتكيف معا، بل وتصب بشكل مباشر في صالحها، وخير مثال على ذلك األحداث التي صاحبت 
تعديالت قانون اإلجراءات الجزائية حيث إن المعارضة في مجلس األمة لسنة 2012 أقدمت على تعديله إلعطاء 
المتهم حقوقه وإنصافه، إال أن الحكومة حّلت ذلك المجلس بعد أقل من ثالثة أشهر من بدء عمله وأقدمت من 
خالل بعض النواب بتعديل القانون مجددًا وإرجاعه إلى حالة مشابهة لحالته األصلية بحجة عرقلة سير التحقيق وأداء 

األجهزة األمنية.
أما في البحرين فوجود مرجعيات قانونية متعددة لتحديد كيفية التعامل مع المتهمين يعكس الشكل المشوه 
للدولة البحرينية حيث إن شرعية الحكم فيها قائم على األمر الواقع بسيطرة أسرة آل خليفة على البحرين في 

أواخر القرن الثامن عشر الميالدي والدعم البريطاني لهم.
وعلى الرغم من إدخال نمط الشرعية الدستورية على نظام الحكم مؤخرًا، ال زالت بقايا شرعية األمر الواقع فاعلة 
في إطار القوانين القمعية. فمن جهة، تريد السلطة أن تضفي الطابع الليبرالي والديمقراطي على نفسها، 
وخصوصًا أمام المجتمع الدولي، ومن جهة أخرى تعالج أزماتها السياسية بالعقلية األمنية التي تتضارب مع الغاية 

األولى، وتستغل قوانين مكافحة “اإلرهاب” في مواجهة جميع أشكال التعبير السياسي المعارض.
ومقارنة بالكويت فإن التشريعات البحرينية أصدرت أغلبها على هيئة مراسيم بقانون أثناء العطلة البرلمانية أو 
في ظل عدم وجود مؤسسة تشريعية مستقلة من األساس. واختالف طريقة اإلقرار يدل على اختالف في 
الدستورية وإن كان ذلك في بعض  القانونية  القوانين وفق اآللية  الكويت تهتم بتشريع  إن  الحكم حيث  نهج 
األوقات يهدف للحفاظ على الشكل الديمقراطي الدستوري دون تطبيق مضمونه، غير أن البحرين ال تعطي 
على  الشرعية  لتضفي  لتفعيلها  بحاجة  ليست  ألنها  األساس  في  الدستورية  التشريعية  للمؤسسة  اعتبارًا 
السلطة الحاكمة وإنما تكتفي بوجود القوانين المدنية لصرف األنظار المحلية والعالمية عن المنظومة األمنية 

الموازية.

ولكن في كال الحالتين تلعب المبررات األمنية دورًا طاغيًا في رسم المنظومة التشريعية ومخرجاتها وتستخدم 
السياسي  والمحلل  البرلماني  والنائب  السالح  حامل  يوضع  بحيث  غايتها  وتحّرف عن  غير محلها  القوانين في 

جميعهم في الخانة نفسها: اإلرهاب.

https://bit.ly/2GTPVSK :الهوامش

https://bit.ly/2GTPVSK
https://bit.ly/2GTPVSK


مجلة مواطن

بانوراما
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 هل بن سلمان يؤسس لدولة آل سعود الرابعة 
أم أنه يخطو نحو النهاية؟

مستمرة  أزمات  ظل  في  ضبابية  أياما  السعودية  العربية  المملكة  تعيش 

العهد  تعاني منها منذ سطوع نجم األمير الصغير محمد بن سلمان، ولي 

الوسطي  اإلسالم  إلى  للعودة  تقودها  التي  الحملة  فبخالف  السعودي. 

ومواجهة األصوليين كما عبر عن ذلك األمير، وتوقيف األمراء والوزراء ورجال 

أعمال كبار بتهم فساد، تعاني السعودية من أزمات عدة، منها الحرب في 

الدائرة  الحرب  لبنان، فضاًل عن  العالقات مع قطر واألزمة مع  اليمن وقطع 

منذ عقود مع إيران.

ولي العهد السعودي و”والده العجوز” خالل العامين الماضيين، اتخذا عدة 

إجراءات أثارت جداًل كبيًرا على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي، لعل 

أبرزها تصعيد الملك المنتظر ليكون ولًيا للعهد بداًل من ولي العهد السابق، 

األمير محمد بن نايف، ليبدأ بن سلمان اتخاذ خطوات عدة لتثبيت حكمه، لكنها 

قادت المملكة إلى مصير ما زال مجهواًل حتى اآلن.

وخالل التقرير ستحاول مجلة “مواطن” عزيزي القارئ، أن تقود القارئ في 

السعودية  تسعى  التي  الطريق  لمعرفة  المملكة،  داخل  األوضاع  دروب 

بقيادة الملك المنتظر محمد بن سلمان للدخول إليه.

“صراعات داخلية”
السعودي  العاهل  في  والمتمثلة  المملكة  في  الحاكمة  السلطة  تعيش 

سلمان،  بن  محمد  الفعلي”  “الحاكم  ونجله  العزيز  عبد  بن  سلمان  الملك 

العديد من األزمات منذ سطوع نجم األمير الصغير على الساحة اإلقليمية 

اإلسالم  إلى  العودة  في  نيته  بإعالن  بدأها  والتي   2016 منذ  والعالمية، 

حوالي  خالل  السعودية  عاشتها  التي  األمور  أبرز  عن  والتخلي  الوسطي 

لعل  حقوقها  من  العديد  المرأة  منح  والمتمثلة في  الزمان  من  قرن  نصف 

أبرزها السماح للمرأة بالقيادة بدًءا من عام 2018.

كتب: ألكسندر إبراهيم
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خطوات بن سلمان بدت واضحة المعالم فعمل على 

وخصوًصا  الجوار،  دول  مع  الخارجية  عالقاته  تقوية 

في  محورًيا  دوًرا  يلعبان  واللذان  ومصر”  “اإلمارات 

خطة الملك القادم، عالوة على التقارب مع الواليات 

دونالد  الرئيس  حكم  ظل  في  األمريكية  المتحدة 

ترامب، فضاًل عن التواصل سًرا مع الكيان الصهيوني.

التحضير  في  طوياًل  يستمر  لم  المنتظر  الملك 

لخطته، ومحاولة إحداث تغيير كبير، فقاد حملة واسعة 

ضد العديد من الوزراء في حكومة والده )ظل الحاكم( 

عليا  لجنة  أثرها  على  تشكلت  والتي  فساد،  بتهم 

العهد  ولي  برئاسة  الدولة  في  الفساد  لمكافحة 

األمير محمد بن سلمان آل سعود وأدت إلى توقيف 

320 شخًصا بحسب –النائب العام السعودي- بينهم 

لعل  أعمال  ورجال  الحاكمة  العائلة  من  وأمراء  وزراء 

أبرزهم األمير متعب بن عبد الله ورجل األعمال األبرز 

في الشرق األوسط، الملياردير الوليد بن طالل.

من  كبيرة  حالة  إلى  أدت  األخيرة  سلمان  بن  خطوة 

ولي  لكن  المملكة،  أروقة  داخل  والترصد  التخبط 

العهد بدا وكأنه يقف على أرض صلبة، إذ إن قراراته 

انتقادات من  بشأن رجال األعمال واألمراء لم تواجه 

أي حكومة عالمية أو خليجية أو عربية، بل على العكس 

تغريدة  ترامب، في  دونالد  األمريكي،  الرئيس  صرح 

على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائاًل: “لدي 

ثقة كبيرة بالملك سلمان وبولي العهد السعودي، 

فهما يدركان بالضبط ما الذي يفعالنه”.

في  بدأ  حيث  خطواته،  في  العهد  ولي  واستمر 

مفاوضات مع الوزراء واألمراء ورجال األعمال من أجل 

الحصول على أموال أو تسويات لقضاياهم كما يتردد 

في وسائل اإلعالم، 

ما  أن  على  التأكيد  إلى  المحللين  بعض  دعا  الذي  األمر 

لتثبيت  تأتي  يحدث في السعودية من حمالت توقيف 

ووصف  رسمًيا،  الحكم  توليه  قبل  سلمان  بن  وضع 

البعض التسويات بأنها عبارة عن “ابتزاز” من أجل إطالق 

سراح المعتقلين في أحد الفنادق الكبرى، ومحاولة إنهاء 

مستقبلهم السياسي.

ووصفت صحيفة “ذي إيكونوميست” حملة االعتقاالت 

بن  عبدالله  الراحل  الملك  ذرية  عزل  إلى  أدت  بأنها 

عبدالعزيز آل سعود من الساحة السياسية، مشيرة إلى 

من  السعودي  العهد  ولي  تمكن  الحملة  بإتمام  أنه 

السيطرة تمام على األذرع األمنية الثالثة في المملكة 

الخليجية.

أزمات السعودية الداخلية أدت إلى اضطراب شديد داخل 

أحد  عن  وينبأ  األخيرة  اآلونة  في  المملكة  أروقة 

استراتيجيته  في  سلمان  بن  نجاح  أولهما  االحتمالين، 

حدوث  في  واآلخر  أبيه،  كرسي  إلى  للوصول  الداخلية 

اضطرابات من قبل األمراء الموقوفين خالل السنوات 

لتدخل السعودية في “صراع جديد” قد يطيح  القادمة 

باألسرة الحاكمة بالكامل.

“العالقات الخارجية”
 االضطراب لم يقتصر على الوضع السعودي داخلًيا لكنه 

امتد إلى خارج محيط الدولة، لتعيش المملكة في أزمات 

أخرى خارجية تستنزف “أموااًل، وجنوًدا، والوضع األمني 

فترة  تعيش  التي  اليمن  جارتها  والبداية من  الداخلي”، 

بين  الدائرة  الحرب  العريق في ظل  تاريخها  “كالحة” من 

أطراف ثالثة فمن ناحية “الجيش اليمني وقوات التحالف 

الحوثي  الملك  )السعودية(، وأنصار عبد  بقيادة  العربي 

من ناحية وأتباع الرئيس اليمني المقتول مؤخًرا على يد 

الحوثيين علي عبد الله صالح في الطرف الثالث”.
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الحرب  في  وعربية  خليجية  دول  عدة  مشاركة  ورغم 

“الفاتورة”  صاحبة  تعد  المملكة  أن  إال  اليمن  في 

تشارك  التحالف،  قوات  مستوى  فعلى  بها،  األكبر 

100 طائرة  بأكثر  السعودية وحدها  العربية  المملكة 

حربية وحوالي 150 ألف جندي منذ 25 مارس 2015–

المملكة  لتكون  اآلن،  وحتى  العربية-،  قناة  بحسب 

طالت  التي  التهديدات  فبخالف  بها،  األكبر  الخاسر 

العاصمة الرياض من خالل الصواريخ البالستية، بلغت 

خسائر المملكة مادًيا منذ بداية الحرب، أكثر من 150 

المقدمة  اإلنسانية  المساعدات  تشمل  دوالر  مليار 

وبحسب  دولية،  تقارير  رصدته  ما  بحسب  لليمن، 

دراسة جديدة لجامعة هارفرد، قد تكون كلفة الحرب 

على  اليوم  في  دوالر  مليون   200 اليمن  في 

السعودية.

“األزمة القطرية”
دخلت السعودية إلى خط األزمة مع قطر بعد أن كان 

النظام  دعم  على مصر في ظل  مقتصًرا  الموقف 

مصر  في  المسلمين  اإلخوان  لجماعة  القطري 

الهاربين  الجماعة  في  ورموزا  قياديين  واستضافتها 

خارج القاهرة، لتبدأ أزمة كبرى بين قطر ودول الرباعي 

والبحرين”،  واإلمارات  والسعودية  “مصر  العربي 

أسفرت عن قطع العالقات تماما مع اإلمارة الصغيرة 

ورفض كل محاوالت الصلح والتوصل لحل دبلوماسي 

بقيادة دولة الكويت.

السعودية والبلدان الثالثة لم تتأثر كثيًرا بشأن قطع 

العالقات مع قطر، لكنها بدت أكثر توتًرا عن الدوحة 

القطري  لألمير  اإليراني  الدعم  ظل  في  خصوًصا 

تميم بن حمد آل ثاني، والتقارب التركي بين البلدين: 

منحنى  العالقات  في  التوتر  ليأخذ  وأنقرة،  الدوحة 

جديدا بعد تجاوزه أكثر من نصف عام.

“األزمة اللبنانية”
يبدو أن المملكة أصبحت ال تألوا جهدا إال وتدخل في 

صراعات مع شقيقاتها العربية، لتبدأ في الدخول في 

صدامات جديدة مع دولة لبنان، بعد إعالن رئيس الوزراء 

أراضيها  داخل  من  استقالته  الحريري،  رفيق  اللبناني، 

إيران  على  باللوم  ملقًيا  للمملكة،  له  زيارة  إطار  في 

الرئيس  من  اتهامات  السعودية  لتواجه  الله،  وحزب 

في  الحريري  على  بالتحفظ  عون  ميشال  اللبناني 

تصريحات على حسابه على موقع التدوينات القصيرة 

“تويتر”.

المشهد برمته كان يشير إلى شيء آخر، فاألزمة في 

بتعبير  أو  الله”،  وحزب  “السعودية  بين  كانت  األصل 

وهما  المنطقة  في  اإلسالميين  القطبين  بين  أدق 

ودخلت  توتًرا  األوضاع  وازدادت  وإيران”،  “السعودية 

لبنان في معترك الصراع السعودي اإليراني المستمر 

حدة  من  الجانبين  بين  التصريحات  ورفعت  عقود،  من 

األزمة خصوًصا بعد إطالق صاروخ على السعودية من 

اليمن.

وقال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير عن الحادثة 

الذي أطلق على  الصاروخ  في تصريحات صحفية: “إّن 

وفّكك  إيران،  في  وصّنع  إيرانًيا،  صاروًخا  كان  الرياض، 

الصاروخ، تم  اليمن”، مشيًرا إلى أن  إلى  وتم تهريبه 

تركيبه من قبل عناصر حزب الله في اليمن، كما اعتبر 

بمثابة “عمل حربي” على  الصاروخ،  أّن عملّية إطالق 

السعودية.

بسبب  عليها  الحرب  بإعالن  لبنان  السعودية  واتهمت 

عدوان جماعة حزب الله الشيعية اللبنانية المدعومة من 

الله  حزب  لزعيم  تصريحات  بعد  المملكة،  على  إيران 

في  متلفزة،  تصريحات  في  الله  نصر  حسن  اللبناني 

في  الصغير،  البلد  استقرار  تهدد  ألزمة  حاد  تصعيد 

العربي  الخليج  الدولة لشؤون  لوزير  متلفزة  تصريحات 

ثامر السبهان للتلفزيون العربي.
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“التوتر اإليراني”
اإليراني في  النفوذ  توغل  خوًفا من  الصراعات  العديد من  المملكة دخلت في  أن  إال  السابقة  األزمات  ورغم كل 

المنطقة، حيث تتهم الرياض طهران بدعم الحوثيين في اليمن، وتخشى من التقارب اإليراني القطري، وتتخوف من 

زيادة طهران نفوذها في لبنان بسبب وجود حزب الله، إضافة إلى تراجعها عن أزمة دبلوماسية كبيرة مع مصر بسبب 

قرار بشأن سوريا في مجلس األمن بعد محاوالت التقارب التي حدث بين القاهرة وطهران، على خلفية رفض شركة 

“أوبك” للبترول إرسال شحنات النفط المتعاقد عليها بين البلدين، بعد اعتذار الشركة رسميا عن إرسال الشحنة لمدة 

شهرين.

“دعائم بن سلمان”
خالل الفترة الماضية بدا أن الملك سلمان ونجله يدركان فعلًيا خطورة الخطوات واإلجراءات التي يقومان بها، وما 

تهديدها لطموحاتهما البعيدة في الصعود باألمير الصغير إلى الحكم، وسعيها إلى محاولة فرض سيطرتهما على 

األوضاع داخلًيا من خالل زيادة القبضة األمنية في البالد، ومحاولة إقصاء غير الموثوق بهم من المشهد، فضاًل عن 

الحصول على دعم قوي من قبل عدد من الدول.

ونجح بن سلمان في الوصول إلى صيغة كبيرة من التفاهم مع الواليات المتحدة األمريكية منذ تولي دونالد ترامب 

400 مليار  زيارة األخير للمملكة حصل على تعاقدات واستثمارات تجاوزت قيمتها  الرئاسة قبل عام تقريًبا، فخالل 

دوالر–وفق تصريحات ترامب خالل افتتاح القمة اإلسالمية األمريكية في الرياض العام الماضي-، ليلقى بن سلمان 

دعًما كبيًرا من الجانب األمريكي، ومباركة في العديد من القرارات.

التقارب مع أمريكا لم يكن الوحيد لـ”بن سلمان” فقد سعى األمير الصغير إلى التقارب مع الكيان الصهيوني خالل 

الفترات الماضية، إال أن االتصاالت السعودية األمريكية تكّثفت منذ عام 2016، بشكل أكثر تقارًبا، وذلك قبل توقيع 

اتفاقية ترسيم الحدود السعودية المصرية والتي تقضي بتنازل مصر عن جزيرتي “تيران وصنافير” لصالح المملكة، 

لتخرج تصريحات من قلب إسرائيل، تؤكد أن القاهرة والرياض أطلعاها على االتفاقية، وأن المملكة ستلتزم بدورها 

في المنطقة، وفقا لـ”الصحيفة اإلسرائيلية هآرتس”.

وتتفق السعودية مع إسرائيل في إحدى القضايا التي تشغل حيًزا كبيًرا من سياسة البلدين، وهي “عدائية إيران”، 

من  القريب  “مجتهد”  العلني. حساب  التطبيع  مرحلة  لبدء  البلدين  بين  للتقارب  كبيرا  ملتقى  إيران  وكانت قضية 

يوجه  سلمان  “بن  الماضي:  يناير  في  “تويتر”  المصغرة  التدوينات  بموقع  صفحته  على  قال  السعودية  السلطة 

بتنفيذ حملة إعالمية وتويترية لتهيئة الرأي العام لعالقات معلنة مع إسرائيل.. ومكافأة لإلعالمي والمغرد الذي يبدع 

في هذه الحملة”.

العداء مع إيران لن يكون السبيل الوحيد للتقارب مع إسرائيل في ظل وجود عالقات اقتصادية وسياسية واستخباراتية 

المعطيات  كل  لتؤكد  سابق،  وقت  في  للسعودية  ترامب  زيارة  وزيادتها  نموها  في  أسهمت  البلدين  بين  كبيرة 

والحسابات السابقة أن السعودية بدأت طريقها في التوجه إلى التبعية “الصهيو أمريكية” لحماية “ملك بن سلمان” 

من الزوال.
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 قطار الحجاز.. صفحات من الماضي يجددها 
مشروع التطبيع

في عهد الدولة العثمانية وعلى يد السلطان عبد الحميد الثاني، جرى تدشين 

1908، وعمل  عام  الحجاز  بقطار  يعرف  ما  أو  الحجاز”  حديد  مشروع “سكك 

ببعضها  األقاليم  وربط  والتجار  الحجاج  خدمة  بغرض  سنوات  ثمانية  لفترة 

وأعمال  األولى  العالمية  الحرب  بسبب   ،1916 عام  توقف  لكنه  البعض، 

التخريب التي لحقت به.

الماضية دخل  األخيرة  الفترة  لكن خالل  النقاش فيه،  باب  أغلق  ومن وقتها 

المشروع مجدًدا في دائرة االهتمام لدى المراكز االستراتيجية بعد تصريحات 

وزير النقل اإلسرائيلي الذي طالب بإحيائه لتكون سكك جديدة تنقل التجارة 

والبضائع اإلسرائيلية. 

يمر القطار بالعاصمة السورية دمشق واألردن ومدينة تبوك ومدائن صالح 

ثم المدينة المنورة، كما يتبع هذا الخط تفريعة عبارة عن شريط حديدي يصل 

لمدينة حيفا التابعة لدولة االحتالل اإلسرائيلي، والتي ترى أن هذه التجارة 

من األفضل لها أن تمر بهذا الطريق، وال تمر بقناة السويس، ألنها مكلفة 

الذي  التأمين. السبب اآلخر  مادًيا فضاًل عن عدم توفر مستويات عالية من 

تحدثت عنه إسرائيل وجود مضيق “باب المندب” ومنطقة الحوثيين و”مضيق 

هرمز” وكلها مناطق تشهد حالة من التوترات، وبالتالي من األفضل إلسرائيل 

أن تمر تجارتها عبر هذه السكك، بحيث تكون نقطة االنطالق من المملكة 

األردنية.

مجلة ‘‘مواطن‘‘ تستعرض تاريخ القطار وأبعاد إعادة تشغيله من جديد، ومن 

المستفيد األكبر من ورائه وما أضراره على المنطقة وعلى قناة السويس 

ومصر تحديدا؟.

كتب: خطيب الجنوبي

مقترح سعودي وإسرائيلي
يسرائيل  اإلسرائيلي  واالستخبارات  النقل  وزير  الذي قدمه  المقترح  يكن  لم 

العربية  المملكة  حكومة  كانت  حيث  وحدها،  اإلسرائيلية  للحكومة  كاتس، 

السعودية طرفا ثانيا لدراسة المقترح اإلسرائيلي الذي يقضي بإحياء مشروع 

قطار الحجاز التاريخي، بهدف ربط إسرائيل بالمحيط العربي والمنطقة ككل.
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يقول الوزير اإلسرائيلي ‘‘إن مقترحه حظي بموافقة 

من إسرائيلية، ويجري االتصال مع شركات صينية لبدء 

العمل في التنفيذ الفعلي للمشروع، وربط الخطوط 

الحديدية في السعودية والبحرين واإلمارات وغيرها، 

بمدينة حيفا اإلسرائيلية، عبر مدينة بيسان، الواقعة 

الشيخ  معبر  إلى  ثم  ومن  األردن،  مع  الحدود  على 

حسين الحدودي مع األردن، بحيث تكتمل السكك من 

بالحدود  مروًرا  األردنيتين  والمفرق  إربد  منطقة 

السعودية،  الحديدية  بالسكك  وااللتقاء  السعودية، 

على  حيفا  بميناء  العربي  الخليج  منطقة  ربط  ليتم 

البحر األبيض المتوسط‘‘.

يرى كاتس، أن إعادة إحياء قطار الحجاز من جديد، أمر 

إيجاد  بهدف  العاجل،  القريب  في  واقًعا  يكون  قد 

طريق قصير، يصل إلى مدينة حيفا، ونقل واستقبال 

البحر  عبر  المتحدة  والواليات  أوروبا  من  البضائع 

غير  النقل  ضوء  في  وذلك  أقل،  بكلفة  المتوسط 

والتكاليف  المندب،  وباب  عبر مضيقي هرمز  اآلمن 

الباهظة للنقل من، وإلى، أوروبا والواليات المتحدة 

األمريكية.

لماذا الشركات الصينية؟
إسرائيل لم تجر اتصاالتها للتنسيق مع شركات صينية 

فكال  فراغ،  من  القطار  تنفيذ مشروع  خطط  ووضع 

وكذا  كبير،  وتجاري  اقتصادي  تعاون  لديهما  البلدين 

الملياري  قيمتها  تتخطى  استثمارية  تجارية  اتفقيات 

تجاريا  شريكا  أصبحت  الصين  أن  عن  فضاًل  دوالر، 

حجم  أن  إلى  اإلحصائيات  بعض  فتشير  إلسرائيل، 

التجارة معها تقريبا يصل لـ11 مليار دوالر، فضاًل عن 

يتعلق  فيما  مشترك  اهتمام  لديهما  البلدين  أن 

بـ”مبادرة طريق الحرير”.

النقل، من ضمن  كما تعد الشركات الصينية في مجال 

المحركات الرئيسة في مشاريع البنية التحتية اإلسرائيلية، 

والموانئ في  أبيب،  تل  األنفاق في  مثل نظام مترو 

كل من حيفا وأسدود، حيث يعمل في هذه المشروعات 

قرابة 3500 عامل صيني، وبالتالي رأت إسرائيل أن هذه 

سكك  مشروع  إلحياء  األفضل  هي  الصينية  الشركات 

حديد الحجاز.

ويعد ميناء حيفا واحدا من بين عدد متزايد من الموانئ 

نذكر  المتوسط-  األبيض  البحر  في  للصين  المملوكة 

جنوا  ومينائي  التركي،  كومبورت  ميناء  مثاًل  منها 

للصين  فرصة  يتيح  بدوره   وهذا  اإليطاليين،  ونابولي 

ولدول أخرى لتعزيز التكامل االقتصادي من خالل مشروع 

وخاصة في شرق  )أوبور(،  واحد”  – طريق  واحد  “حزام 

استغالل  يمكن  وبالتالي  األوسط،  والشرق  المتوسط 

تركيا  من  كل  في  المتزايدة  الصينية  االستثمارات 

اإلقليمي،  التعاون  نطاق  توسيع  أجل  من  وإسرائيل 

ومن بين هذه المشاريع خط سكك حديد الحجاز.

فلسطين مستفيدة واألردن رابح 
أساسي

واعتبر كاتس أن اإلسرائيليين يريدون منح الفلسطينيين 

واالتصال  جنين،  قرب  الجلمة،  منطقة  في  برًيا  ميناًء 

من  بضائعهم  ونقل  اإلسرائيلية،  الحديدية  بالخطوط 

مضيًفا:  حيفا،  ميناء  عبر  الفلسطينية  المناطق  وإلى 

استعمال  في  المشاركة  من  الفلسطينيين  “سنمكن 

الخطوط الحديدية للتواصل مع األردن، ومع دول الخليج 

سيكون  بحيث  الكبير،  اإلقليمي  المشروع  هذا  عبر 

كل  ألن  الكبير،  المشروع  من  األساسي  الرابح  األردن 

في  ستكون  التشغيل  ومنطقة  والنقل  الترتيبات 

المملكة األردنية، وأنه ُخصص مؤخرا نحو ألف دونم في 

منطقة المفرق لهذا الغرض”.
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التجارة التركية
آفاًقا  المشروع يفتح  للرؤية اإلسرائيلية فإن  ووفًقا 

والفلسطيني،  األردني  االقتصادين  أمام  كبيرة 

خاصة أن تركيا تنقل بضائعها وتجارتها إلى دول الخليج 

ثم  ومن  اإلسرائيلي،  حيفا  ميناء  عبر  العربي 

بالشاحنات إلى األردن، ومن هناك إلى دول الخليج، 

كما أن نحو 25 بالمئة من التجارة التركية مع الخليج تمر 

عبر ميناء حيفا واألردن.

التطبيع أحد أهداف المشروع
تحقيق  المشروع  هذا  عبر  فقط  إسرائيل  تريد  وال 

مكاسب تجارية واقتصادية، ولكن تسعى لتأكيد فكرة 

على  الحصول  أجل  من  جاهدة  تعمل  حيث  التطبيع، 

اعتراف عربي بدولتها كذلك زيادة العالقات السياسية 

اإلسرائيلية  العالقات  تطبيع  ومحاولة  واالقتصادية، 

مع دول الخليج العربي، حيث يرى جآل ماؤور، المدير 

النقل  لوزارة  التابعة  والموانئ  الشحن  إلدارة  العام 

اإلسرائيلية، أنه إذا استطاعت الصين االستثمار فى 

هذا الممر البري الذى يتضمن ربط مشروعات البنية 

الخليج  بإسرائيل واألردن لنقل  التحتية فى منطقة 

دول  يدفع  قد  ذلك  فإن  العابرة،  الصينية  البضائع 

الخليج العربي إلى إقامة عالقات رسمية مع إسرائيل، 

العربية السعودية كطرف قوي  المملكة  تأتي  وهنا 

حيث  رسمي،  بشكل  معها  التطبيع  إسرائيل  تريد 

عرضت عليها فكرة المشروع، وهو ما وصف إعالمًيا 

باإلغراء اإلسرائيلي للسعودية.

السعودية وغياب الموقف 
الرسمي

إعالمية  ووسائل  صحف  إليها  أشارت  التي  المعلومات 

مثل صحيفتي “بازلر تسايتونج” و”جيروزاليم بوست” 

اإلسرائيلية، أفادت بوجود اتصاالت بين

البلدين، لكن لم يظهر حتى اللحظة موقف رسمي من 

المملكة العربية السعودية بشأن المقترح

اإلسرائيلي، الخاص بتنفيذ مشروع سكك حديد الحجاز، 

تنفيذه  األمر مستبعدا  اعتبرت  مواقف شخصية  أن  إال 

من قبل السعودية ومن قبل دول الخليج العربي ، ألن 

ذلك سيفتح حملة من االنتقادات عليها أولها االعتراف 

بإسرائيل والتطبيع العلني الرسمي معها.

المشروع  أن  إلى  تشير  آراء  هناك  نفسه  الوقت  في 

مبادرة  منها  مهمة  مطالب  وتنفيذ  بتحقيق  مرهون 

المحتلة  الفلسطينية  األراضي  وعودة  العربية  السالم 

الخبير  يقول  الصدد  هذا  وفي  االستيطان،  ووقف 

من  إسرائيل  هدف  إن  عشقي،  أنور  االستراتيجي 

للتطبيع معها، مشدًدا على  السعودية  إغراء  المشروع 

أن السعودية لن تقبل بالمشروع إال بعد تحقيق السالم 

مع الفلسطينيين، على أساس المبادرة العربية للسالم 

وحل مشكلة النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي.
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تأثير مشروع القطار على قناة السويس 
ومع هذه الرؤية اإلسرائيلية إلحياء مشروع قطار الحجاز من جديد، فإن كثيرا من األسئلة تطرح نفسها حول مستقبل 

قناة السويس إذا تم تدشين القطار، ولعل اإلجابة واضحة وهي مستقبل يشير إلى حالة إضعاف كبيرة للقناة 

المصرية ربما يصيبها المشروع بالشلل يلحقه تراجع قوي أكبر مما هو عليه في حركة مرور السفن التجارية ونقل 

البضائع في المنطقة، ومن ثم ضعف اإليرادات ما يؤثر على االقتصاد المصري بدرجة كبيرة وكذا األمن القومي 

المصري، ألن الحديث هنا عن قناة سويس بديلة لكن هذه المرة قناة برية ممثلة في سكك حديد الحجاز.

ا أيًضا، خاصة وأن  ا، بل اقتصاديًّ ا وعسكريًّ وهنا يكون إلسرائيل دور أساسي ومؤثر في المنطقة ككل، ليس سياسيًّ

السويس؛  قناة  بدياًل عن  القطار سيوفر  إن مشروع  تصريحات صحافية،  نتنياهو قال في  بنيامين  الوزراء  رئيس 

لتصبح صحراء النقب شريان النقل الرئيسي، الذي يربط الشرق األقصى مع حوض البحر المتوسط.

ويبقى على المراكز البحثية والمراكز االستراتيجة دراسة مختلف التحديات والبحث بقوة حول هذا المشروع في 

حال تدشينه، كما ينبغي أن يؤخذ األمر بجدية إن كانت دول الخليج العربي تفكر في هذا الطريق البري، وهل فعاًل 

المستقبل االستراتيجي لمضيقي هرمز وباب المندب معقد نتيجة العمليات العسكرية والتهديدات القائمة.
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 مؤشر مدركات الفساد 2017.. خطوات عربية خجولة على طريق اإلصالح

التي تهدد وجودها واستقرارها، ووفًقا  القضايا  العالم مبالغ ضخمة لمعالجة أخطر وأهم  تخصص حكومات دول 

لمنظمة الشفافية العالمية فإن كبرى العقبات التي تعترض هذا الجهد هو الفساد، الذي يحول دون تقدم األمم 

ونهضتها، وأصبح العثرة الكبرى أمام محاوالت التطوير والتنمية في العديد من البلدان ما أثر بصورة كبيرة على 

أحالم وطموحات أجيال متعاقبة في التقدم، السيما في محيطنا العربي.

وفي التقرير الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية بشأن مؤشرات الفساد في دول العالم لعام 2017، احتلت 

نيوزيلندا صدارة قائمة دول العالم األقل فساًدا تلتها الدنمارك في المركز الثاني ثم فنلندا والنرويج والسويد 

مشاركة في المركز الثالث، وجاءت بريطانيا في المركز الثامن، أما الواليات المتحدة األمريكية فجاءت في المركز 

السادس عشر، في حين جاءت الصومال في المرتبة األخيرة من بين 180 دولة شملها االستبيان.

غابت الدول العربية عن المراكز العشرين األولى كأقل دول العالم فساًدا، وبرزت معظم دول الخليج كأكثر الدول 

العربية نزاهة، ولعل الجانب المضيء في التقرير مثلته دولة اإلمارات التي جاءت في المرتبة األولى في العالم 

العربي بمؤشر مدركات الفساد واحتلت المركز الـ 21 عالمًيا، وكذلك قطر التي احتلت المرتبة الثانية عربًيا والـ 29 

عالمًيا، وجاءت دول السعودية واألردن وسلطنة ُعمان على الترتيب في المراكز 57، 59، 68 عالمًيا.

أما الجانب المظلم في التقرير فكان تصنيف المؤشر لستة بلدان عربية بين الدول األكثر فساًدا في العالم، وهي 

الصومال وسوريا واليمن والسودان وليبيا والعراق، وجاءت دولتان فقط في أول 50 دولة، بينما لحقت بهما 6 أخرى 

في المراكز من 50 إلى 100، وجاءت بقية الدول العربية في المراكز من 101 إلى 180.

كتب: علي السكي
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وعلى صعيد دول المغرب العربي فقد تراجعت تونس مركًزا واحًدا لتصبح في الترتيب 74 برصيد 42 نقطة، أما 

المغرب فقد تقدمت ثالث نقاط لتصبح في المركز الـ 81 عالمًيا برصيد 40 نقطة، في حين تراجعت الجزائر نقطة 

واحدة إلى المركز 112 بـ 33 نقطة.

الفساد.. رشى واختالس واستغالل نفوذ
بحسب المنظمة الدولية ، يعرف الفساد بأنه إساءة استعمال السلطة بغرض تحقيق مكاسب شخصية، ويعتمد 

المؤشر في قياسيه على بعض السلوكيات المرتبطة بالفساد كالرشوة واختالس المال العام، واستغالل السلطة 

لمصالح شخصية، والمحسوبية في الخدمة المدنية.

القطاع  الفساد في  انتشار  العام حول مدى  الرأي  إلى  المستندة  النتائج  المنظمة في تقريرها على  واعتمدت 

من  العديد  أن  إال  التامة  الدقة  إلى  تفتقر  قد  النتائج  أن  من  وبالرغم  الرشوى،  مع  التعاطي  وتجربة  الحكومي، 

المنظمات الحقوقية تستند إليها عند اإلشارة إلى بعض االنتهاكات التي تحدث في تلك الدول.

ويقوم المؤشر بتصنيف 10 بلدان وفًقا لمدى انتشار الفساد في القطاع العام للدولة، مستنًدا في ذلك إلى آراء 

خبراء ومسؤولين في مجال األعمال، وتصنف الدول في التقرير بحسب مقياس يتراوح بين 0 و100 نقطة، وتمثل 

النقطة 0 الدول األكثر فساًدا، وتمثل النقطة 100 الدول األكثر نزاهة، وبّين المؤشر لعام 2017 أن أكثر من ثلثي 

البلدان حصلت على درجة تقل عن 50 نقطة.

الماضية،  الست  السنوات  للمٔوشر خالل  لدرجتها وفًقا  تحسًنا ملحوًظا  بلدان عدة  التقرير فقد شهدت  وبحسب 

ومنها كوت ديفوار والسنغال والمملكة المتحدة، في حين تراجعت درجات عدة بلدان ٔاخرى، من بينها سوريا واليمن 

ؤاستراليا.

مظاهر الفساد التي يغطيها مؤشر مدركات الفساد
ركزت منظمة الشفافية الدولية في تحليلها لمؤشر مدركات الفساد على أبرز المظاهر والسلوكيات التي تنخر 

في جسد الدولة، والتي تركزت على النحو التالي:

-  الرشوة.
-  اختالس المال العام.

انتشار ظاهرة المسؤولين الذين يستغلون المكاتب العامة لتحقيق مكاسب شخصية في ظل اإلفالت من العقاب.

قدرة الحكومات على احتواء الفساد وفرض آليات فعالة لتكريس مبدأ النزاهة في القطاع العام.

عبء اإلجراءات الروتينية والبيروقراطية المبالغ فيها الذي من شأنه أن يزيد فرص ظهور الفساد.

المفارقة في التعيينات القائمة على الكفاءة والتعيينات القائمة على المحاباة في الوظيفة العمومية.

مالحقات قضائية جنائية حقيقة لمسؤولين فاسدين.

قوانين كافية تتعلق بتصريح الممتلكات والذمة المالية ومنع تضارب المصالح في صفوف الموظفين العموميين.

توفير الحماية القانونية للمبلغين عن الفساد والصحفيين والمحقيين لدى تبليغهم عن حاالت الرشوة والفساد.

السيطرة على الدولة من قبل أصحاب المصالح الشخصية الضيقة.

قدرة المجتمع المدني على النفاذ إلى المعلومة فيما يتعلق بالشؤون العامة.
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إرادة سياسية تقود التغيير واإلصالح
وأكدت المنظمة العالمية أن السبيل نحو مكافحة الفساد في منطقة الشرق األوسط، وشمال أفريقيا هو وجود 

المدى  إجراءات طويلة  اتخاذ  العربية  الحكومات  التغيير واإلصالح، وهو ما يتطلب من  نحو  إرادة سياسية حقيقية 

مؤسسات  بمشاركة  ذلك  ويأتي  الفاسدين،  ومحاسبة  للمساءلة،  تخضع  ونزيهة  شفافة  مؤسسات  لتأسيس 

عن  التوقف  وكذلك  الفساد،  لكشف  والنشطاء في سعيهم  الصحفيين  حماية  إلى  باإلضافة  المدني،  المجتمع 

مالحقة المعارضين تحت غطاء قوانين مكافحة اإلرهاب.

اإلمارات.. األولى عربًيا
وتقدم دولة اإلمارات نموذًجا يتحذى به عربًيا وإقليمًيا في مجال مكافحة الفساد والشفافية، مستهدفة في ذلك 

مواصلة مسيرة تحقيق التنمية الشاملة والمستديمة على المستويين االقتصادي واالجتماعي، وقد أظهر مؤشر 

مدركات الفساد لعام 2017 -الذي احتلت فيه الدولة الخليجية المركز األول عربًيا وإقليمًيا- أن إجمالي النقاط التي 

سجلتها بحسب التقرير يبلغ حوالي ضعف متوسط النقاط التي سجلتها منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 

لتتقدم ثالثة مراكز مقارنة بالعام الماضي برصيد 71 نقطة من مجموع 100 في مكافحة الفساد، متفوقة في 

ذلك على دول أوروبية مثل فرنسا وإسبانيا.

وبحسب التقرير فقد تبنت اإلمارات إجراءات متطورة في مجال إدارة المشتريات وتقدم أداء متميزا على مستوى 

الخدمات والبنيات التحتية، كذلك فإن مواجهة الفساد الذي حرصت قيادة الدولة أن يكون ضمن أولوياتها أسهم في 

أن تصل أبوظبي للمكانة التي تحتلها في هذا الصدد، وهو ما ظهر جليا في صورة قوانين وتشريعات حاسمة 

أصدرتها سلطات الدولة تواكب بها النظام العالمي.

مصر.. محاوالت جدية لمكافحة الفساد
بالرغم مما تعلنه الحكومة المصرية دوًما من جهودها في السيطرة على منابع الفساد والدور الذي يقوم به جهاز 

الرقابة اإلدارية في مكافحة الفساد بصورة جدية أثمرت عن اعتقال وضبط العديد من المسؤولين بتهم الفساد 

والرشى، إال أن ذلك لم يكن كافًيا أمام مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2017، حيث تراجع ترتيب مصر في 

التقرير  34 في  نقطة، مقابل   32 درجتين مسجلة  السكاني  التعداد  عربي من حيث  بلد  أكبر  لتنخفض  المؤشر، 

السابق، وهي بذلك تحتل المركز 117 عالمًيا في مؤشر الفساد، بعدما كانت في المرتبة 108 في التقرير السابق.

من جهته قال الوكيل األسبق للجهاز المركزي للمحاسبات في مصر، عاصم عبد المعطي، إن “تراجع ترتيب مصر في 

مؤشر الفساد لعام 2017، يعود للظروف األمنية الصعبة التي تعاني منها البالد في مواجهة اإلرهاب، والتي 

ألقت بظاللها على تقييد حرية الصحافة”، مضيًفا أن “السبب يتمثل في أن القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد 

)قاصرة( وأخرى )مقننة للفساد( لم يتم إلغاؤها حتى اآلن”.
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أما المستشارة اإلقليمية للمنطقة العربية بمنظمة الشفافية الدولية، كندة حتر، فأشارت في تصريحات صحافية 

إلى أن “مصر أحرزت تقدًما في مؤشر المنتدى االقتصادي العالمي، لكن السبب في تراجع ترتيب مصر في مؤشر 

الفساد لعام 2017 عنه في التقرير السابق له، يعود إلى مؤشر العدالة الذي يدرس سيادة القانون والديمقراطية”، 

مؤكدة أن “اإلرادة الحقيقية في مصر يجب أن تتبلور في استقاللية األجهزة الرقابية”.

سلطنة ُعمان.. شبه فاسدة    
وتضمن المؤشر الذي شمل 180 دولة أربعة تصيفات للدول بحسب الدرجات التي حصلت عليها كل دولة وهي: 

“نظيف جًدا”، و”نظيف”، و”شبه فاسد”، و”فاسد جًدا”.

ووفًقا للتقرير فقد ُصنفت سلطنة ُعمان أنها “شبه فاسدة”، حيث حصلت على )44( درجة من أصل )100(، وجاءت 

في الترتيب )68( عالمًيا، والخامس عربًيا لتتراجع 4 مراكز عن العام الماضي.

وانضمت ُعمان إلى اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهو ما يعكس حرص السلطنة على االلتزام بمعايير 

النزاهة والشفافية، وسعيها للتعاون مع المجتمع الدولي في القضاء على كل ما هو غير قانوني فيما يتعلق 

بأعمال الفساد وبسط العدالة.

السعودية.. تشكيل لجنة لمكافحة الفساد
يبدو أن تحرك القيادة السعودية مؤخًرا نحو مكافحة الفساد آتت ثمارها، فقد قامت السلطات السعودية باعتقال 

عدد من األمراء ووزراء ومسؤولين حاليين وسابقين على خلفية تهم تتعلق بالفساد من بينهم رجل األعمال ذائع 

العزيز  عبد  بن  السعودي سلمان  العاهل  قرار  وكذلك  مؤخرا،  عنه  أفرج  الذي  بن طالل  الوليد  الملياردير  الصيت 

بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد يتولى رئاستها ولي العهد محمد بن سلمان .

وقد أسهمت تلك اإلجراءات في قفز المملكة إلى المركز 57 عالمًيا والثالثة عربًيا، وذلك ضمن قائمة الدول األكثر 

نزاهة في مؤشر مدركات الفساد، حيث تقدمت المملكة خمسة مراكز، فكانت المملكة في المركز الـ 62 عالمًيا 

في التقرير السابق.

“َتَقدم  إن  تصريحات صحافية،  التويجري، في  مزيد  بن  السعودي، محمد  والتخطيط  االقتصاد  وزير  أكد  جهته  من 

المملكة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2017، يؤكد سير المملكة بخطوات ثابتة على طريق اإلصالح االقتصادي 

نحو تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية أبناء المجتمع السعودي”.

وفي السياق نفسه، قال حسام الدين بن صالح المدني، المدير العام المكلف للمركز الوطني لقياس أداء األجهزة 

العامة “أداء”، إن “توجهات األمير محمد بن سلمان كانت واضحة منذ البداية وشديدة الصرامة في سبيل سد منابع 

الفساد، ودفع البالد نحو مرحلة البناء والتطوير على أساس النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، لإلسراع في 

عملية التنمية والتحول االقتصادي، وذلك في إطار رؤية “المملكة 2030”.
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الكويت تتراجع 10 درجات
واحتلت الكويت وفًقا للتقرير المرتبة الثامنة عربًيا، والخامسة خليجًيا، حيث تراجعت 10 درجات عن المؤشر السابق، 

حيث جاءت في المركز الـ 85 عالمًيا بعدما كانت في المركز الـ 75.

ويأتي ذلك في الوقت الذي شرعت فيه الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية في وضع خطة شاملة للنزاهة 

والشفافية ومكافحة الفساد.

من جهته انتقد رئيس المستشاريين الفنيين لمكافحة الفساد التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي أركان السبالني، 

تراجع الكويت في مؤشر مدركات الفساد ووصفه بالظالم، وذلك لما تسعى إليه الكويت من خالل استراتيجية 

مكافحة الفساد، مشيًرا إلى أن “مسؤولية التراجع على المؤشر مشتركة بين العديد من الجهات بما فيها السلطتان 

التشريعية والقضائية وال تتحملها هيئة مكافحة الفساد الكويتية )نزاهة( وحدها”.

 

حرية الصحافة والمجتمع المدني.. خطر وتضييق
ونوه التقرير إلى أن هناك خطًرا يداهم حرية الصحافة وهو ما ينعكس سلًبا على مساعي مكافحة الفساد في 

العالم، وكشف تحليل نتائج المؤشر فيما يتتعلق بالعالقة بين مستويات الفساد وحماية حرية  أنحاء مختلفة من 

بلدان  2012، قد لقوا حتفهم في  الذين قتلوا منذ عام  الصحفيين  أن غالبية  المدني  المجتمع  الصحافة ونشاط 

ينتشر فيها الفساد.

كذلك أظهرت نتائج المؤشر أنه خالل السنوات الست الماضية ُيقتل صحفًيا واحًدا على األقل في دولة من الدول 

األكثر فساًدا، كذلك يلقى صحفي واحد من أصل خمسة صحفيين حتفه خالل تغطيته لخبر عن الفساد، ولم تأخذ 

العدالة مجراها في معظم هذه الحاالت، وفًقا للتقرير.

كذلك اهتمت منظمة الشفافية الدولية بالبحث في العالقة بين مستويات الفساد، والحرية الممنوحة لمنظمات 

المجتمع المدني في التأثير على السياسات العامة، وأظهرت نتائج التحليل أن البلدان التي حصلت على درجات 

ضعيفة على صعيد الحريات المدنية، تسجل مستويات عالية من انتشار الفساد.
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 الضباط األحرار.. الثورة التي أكلت أبناءها

كتب: فريق التحرير 

ذات  دولة  وإعالن مصر  التبعية  ونبذ  للحرية  جديدا  المصرية طريقا  لألمة  ليضيء  اشتعل  الذي  الفتيل  بمثابة  كانوا 

سيادة، ورغم أنهم انبروا لمواجهة الملكية وأجبروا الملك فاروق على التخلي عن العرش، إال أن الخالفات سرعان ما 

دبت بينهم وسارع زعيم األمة جمال عبدالناصر، للتخلص من رفقاء دربه واحدا تلو اآلخر، لتؤكد حكاية الضباط األحرار 

أن الثورات حقًا، كالقطط التي تأكل أبناءها!

في هذا التقرير الذي تنشره مجلة ‘‘مواطن‘‘ نسلط الضوء على بعض المذكرات الخاصة بالضباط األحرار أنفسهم 

وبعض المؤرخين الذين عاصروا الثورة وما بعدها، ونذكر بعض األحداث التي واكبت العالقة بين الضباط األحرار وبين 

األمة  حال  تغيير  األحرار في  الضباط  ودور  الثورة  مميزات  ذكر  مع  الخالفات  تلك  وأسباب  عبدالناصر،  جمال  الزعيم 

المصرية بعدها.

لم يكن محمد نجيب -الذي كان العنصر األقوى داخل تنظيم الضباط األحرار والذي لواله لما تحققت ثورة 52 بعد إجبار 

الملك على ترك المنصب وإعالن الجمهورية- هو الوحيد الذي  أسفر الخالف بينه وبين عبد الناصر لسجنه في بيته، 

فقد لحق بهذا المصير آخرون من رفاق عبد الناصر، كان من بينهم يوسف صديق الذي اعتقل لشهور بعد انتهاء أزمة 

مارس 1954، وخالد محيى الدين الذي نفي إلى سويسرا في الفترة نفسها ليمضي ما يزيد على العام في هذا 

المنفى، وعبدالمنعم عبدالرؤوف الذي حكم عليه باإلعدام بتهمة المشاركة في التخطيط لمحاولة اإلخوان المسلمين 

اغتيال عبدالناصر عام 1954، ولم ينقذه من تنفيذ الحكم سوى نجاحه في الهرب من البالد التي لم يعد إليها إال في 

عهد السادات.
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ليس هؤالء هم الوحيدين من أعضاء مجلس قيادة الثورة، الذين اتخذت بحقهم إجراءات نقلتهم من قمة السلطة 

إلى زنازينها أو منافيها في المرحلة األولى من الثورة، بل شملت هذه اإلجراءات العقابية القاسية اثنين آخرين من 

أعضاء هذا المجلس، شاركا عبد الناصر في السلطة لسنوات طويلة، هما كمال الدين حسين الذي حددت إقامته 

لشهور قليلة، بسبب تعاطفه مع أفكار سيد قطب، وعبد الحكيم عامر أقرب أعضاء المجلس إلى قلب عبد الناصر، 

قبل أن تتدهور العالقات بينهما في أعقاب هزيمة 1967، وتنتهي باعتقال عامر وتحديد إقامته، ثم انتحاره.

يقول الكاتب اليساري الراحل صالح عيسى، لم تكن الثورات التي وقعت في العالم العربي، بعيدة عن القانون 

الذي صاغه أحد »زعماء الثورة الفرنسية«، حين وصف الثورات بأنها – كالقطط – تأكل أبناءها، فما أكثر ما انتهى 

الصراع على السلطة، بين قادة الثورات العربية إلى خالف، يظل يتصاعد إلى أن يسفر عن انفراد أحدهم بالسلطة، 

ليضع اآلخر أو اآلخرين في السجن، أو يصدر حكما بإعدامه أو إعدامهم.

حدث هذا الصراع بين محمد نجيب وجمال عبد الناصر، وبين عبد الكريم قاسم وعبد السالم عارف في العراق، وبين 

الحبيب بورقيبة وصالح بن يوسف في تونس، وبين هواري بومدين وأحمد بن بّلة في الجزائر، وبين معمر القذافي 

وشركائه في قيادة الثورة الليبية، بل وحدث قبل ثورة يوليو 1952، وفي ظل الحكم المدني الديمقراطي، حين 

استغل مصطفى النحاس إعالن األحكام العرفية – بسبب الحرب العالمية الثانية – ليأمر باعتقال شريك كفاحه مكرم 

عبيد وأنصاره بسبب انشقاقه عن حزب الوفد، وإصداره كتابًا أسود عن سيئات حكمه!

 محمد نجيب األب الروحي يموت محاصرا
لواله لما نجحت حركة الضباط األحرار، فقد كان له رصيد وظهير شعبي فضال عن حب الجيش له، لذا تولى منصب 

التوجهات  وتعدد  للحرية  تدعو  أفكار  له  وكانت  الثورة،  قيادة  مجلس  ورئاسة  الجمهورية،  ورئاسة  الوزراء،  رئاسة 

السياسية لكن هذا لم يكن يعجب عبدالناصر فضال عما قيل عن عالقته باإلخوان المسلمين وقتها، لذا استغل 

عبدالناصر محاولة اغتياله في أحداث المنشية فأجبر محمد نجيب على االستقالة من المنصبين في ١٤ نوفمبر١٩٥٤م، 

ومن جميع المناصب التي كان يشغلها، وحددت إقامته في منزل زينب الوكيل لمدة تقترب من عشرين عامًا متصلة، 

قضاها في قصر مهجور، في إحدى ضواحي القاهرة وهي منطقة المرج حتى وفاته.

يقول محمد نجيب في مذكراته التي حملت عنوان ‘‘كنت رئيسا لمصر‘‘: ‘‘إن كل ضابط كان يريد أن يكون ملكًا، وخرج 

تغيير سياراتهم  ما فعلوه  وأول  الحكومية،  والمؤسسات  والمصالح  الوزارات  كل  لينتشر في  ثكناته  الجيش من 

الجيب بسيارات فاخرة، بجانب أن أحدهم ترك شقته المتواضعة، واستولى على قصر من قصور األمراء في جاردن 

سيتي وتهجم على إحدى األميرات‘‘..
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يوسف صديق منقذ الثورة وأول ضحاياها
قال عنه الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل ‘‘هو الرجل الذي أنقذ الثورة من الفشل ووصفه بالعمالق األسمر ذي 

العينين الحمراوين‘‘، فقد تمكن من إنقاذ ثورة يوليو من االنتكاسة في اللحظة األخيرة بعد أن نفذ خطة االستيالء 

على قيادة الجيش ومن ثم السلطة بأسرها في مصر في ذلك التاريخ.

أجل  من  العنيفة  المناقشات  صديق  وخوض  النيابية،  الحياة  عودة  إلى  الداعية  األحرار،  الضباط  حركة  نجاح  وعقب 

الديمقراطية داخل مجلس قيادة الثورة، دعا في مقاالته ورسائله بضرورة دعوة البرلمان المنحل ليمارس حقوقه 

الشرعية، وتأليف وزارة ائتالفية من قبل التيارات السياسية المختلفة من الوفد واإلخوان المسلمين واالشتراكيين 

والشيوعيين، وعلى أثر ذلك اعتقل هو وأسرته وأودع في السجن الحربي في إبريل 1954،  ثم أفرج عنه في مايو 

1955، وحددت إقامته بقريته بقية عمره إلى أن توفي في31 مارس 1975.

خالد محيي الدين الصاغ األحمر
وصفه جمال عبد الناصر بالصاغ األحمر، في إشارة إلى توجهات محيي الدين اليسارية وحينما دعا الصاُغ خالد محيي 

الدين رفاَقه في مارس 1954 إلى العودة لثكناتهم العسكرية إلفساح مجال إلرساء قواعد حكم ديمقراطي، نشب 

الخالف بينه وبين عبدالناصر ومعظم أعضاء مجلس قيادة الثورة، لذا سارع بتقديم استقالته من المجلس، وتحت 

ضغوط من جمال عبدالناصر، قرر االبتعاد إلى سويسرا لبعض الوقت.

عاد إلى مصر عام 57 وأسس أول جريدة مسائية في العصر الجمهوري باسم المساء. وشغل منصب أول رئيس 

للجنة الخاصة التي شكلها مجلس األمة في مطلع الستينيات لحل مشكالت أهالي النوبة أثناء التهجير، كما أسس 

حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي حتى اعتزاله العمل العام.

دبر  الذي  هو  وأنه  الخط  طول  على  الديمقراطية  ضد  كان  الناصر  عبد  مذكراته ‘‘إن  في  الدين  محي  خالد  يقول 

االنفجارات الستة التي حدثت في الجامعة، وفي جروبي، وفي مخزن الصحافة بمحطة سكة حديد القاهرة ، وأنه 

مخاوف  إلثارة  التفجيرات  دبر هذه  من  إبراهيم، هو  وكمال حسين وحسن  البغدادي  عبداللطيف  الوزير  باعتراف 

الناس من الديمقراطية ولإليحاء بأن األمن سيهتز و أن الفوضى ستسود إذا مضوا في طريق الديمقراطية‘‘.

عبدالمنعم عبدالرؤوف الذي هدد عرش فاروق
بعد أن هدد المقدم طيار عبدالمنعم عبدالرؤوف بنسف قصر عابدين ومن فيه إذا لم يتنازل الملك فاروق عن 

الحكم، وكان له أكبر األثر في تحقيق المراد إال أن انتماءه لجماعة اإلخوان المسلمين هو وعبد الناصر قبل أن ينقلب 

عليهم كان سببا في اإلطاحة به والحكم عليه باإلعدام قبل هروبه من السجن.

الحربي حتى  اعتقاله وأودع في السجن  المعاش، وبعدها بشهر تمَّ  إلى  بإحالته  ففي 17/12/1953، صدر قرار 

18/2/1954؛ حيث نقل إلى سجن األجانب تمهيًدا لمحاكمته. وفي 17/4/1954 عقد مجلس عسكري عاٍل لمحاكمته، 

وأثناء المحاكمات التي قضت بإعدامه، قام عبد القادر عبدالرؤوف شقيق عبد المنعم عبد الرؤوف بتهريبه، واختفى 

داخل مصر لمدة عام تقريًبا. ثم هرب إلى خارج البالد ولم يعد إال بعد موت عبدالناصر.
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كمال الدين حسين أسد الثورة الجريح
يقول حسين في مذكراته ‘‘كانت هناك خالفات في وجهات النظر مع جمال عبدالناصر منذ الشهور األولى لحركة 

اكتشفنا وجها جديدا لصديق  الطبيعية«، وبعد ذلك،  المناقشة  تجرى تصفيتها في حدود  األحرار، وكانت  الضباط 

ورفيق المشوار الثوري الرئيس جمال عبدالناصر، فبدأ ينصرف عن األصدقاء المخلصين لمجرد أن رأيهم يختلف عن 

رأيه، بالسماح للمنافقين باالقتراب منه، حتى أصبحوا من أقرب المقربين؛ فاستخدموا كل الوسائل ليتبنى خطا 

متطرفا باسم االشتراكية.

الخالف الذي حدث بين حسين وعبدالناصر، كان بسبب حرب اليمن وأيضا بسبب قضية الحريات وكان لحسين تفسير 

لمعنى االشتراكية، مغاير لما يؤمن به عبدالناصر، وفي جلسة سأله عبدالناصر هل عبود باشا أفضل أم لينين ؟ )كان 

عبود باشا يمثل الرأسمالية المتطرفة، أما لينين فيمثل االشتراكية المتطرفة(، فأجابه كمال حسين أنه يخيره بين 

الشيطان وإبليس، ووجه استفساًرا إلى عبدالناصر هل الميكانيكي الذي يملك ورشة صغيرة ويعمل عنده اثنان 

من العمال يشاركونه في األرباح بنسب متساوية عدل، فأجابه عبدالناصر في تصوري ‘‘أيوه‘‘ وجاء رد كمال حسين 

مفاجأة له للجميع وذلك بقوله: “يبقى في المشمش”، وفي 14 أكتوبر 1965م صدر قرار بتحديد إقامة كمال 

الدين حسين وزوجته في إحدى االستراحات بالهرم، وماتت زوجته ألنه لم يستطع إحضار طبيب لعالجها.

عبداللطيف البغدادي رجل االستقاالت
كان أحد الضباط المسيطرين على سالح الطيران أقوى أسلحة الجيش المصري، وأصبح البغدادي من أقوى أعضاء 

مجلس قيادة الثورة  وربما لذلك كان السبب في تعيينه وزيًرا حربًيا في حكومة محمد نجيب لقدرته على ضبط 

األمور.

قدم البغدادي 8 استقاالت في عشرة أعوام بدأت باالحتجاج على أحداث مارس أو ما سماها هو عودة للديكتاتورية 

ووصواًل باالستقالة العامة التي القى على إثرها بعض المضايقات من خصومه داخل مجلس قيادة الثورة.

قال البغدادي في مذكراته أن هزيمة 67، المعروفة بـ”النكسة”، يتحملها جمال عبد الناصر، وعبدالحكيم عامر، ألن 

الجيش، في  تأمين  لثقته في قدرته على  العسكرية، بل  للجيش، ليس إليمانه بقدراته  الثاني قائدًا  اختار  األول 

إشارة إلى حمايته من أي انقالب عسكري.

وأضاف “كنا نعرف من قبل أن عبدالناصر يقامر، وكنا نندهش من هذا التصرف. وهو كان قد قدر أنه سيحقق نصرًا 

يرفعه إلى السماء دون أن يخسر شيئًا. فجاءت النهاية – نهاية نظامه، وخزي وعار على األمة”، مضيفا ربما يكون 

خيرًا، من يدري؟ ربما أراد الله إنقاذ هذه األمة من استعباد جمال لها ومن تأليهها له”.

هذه الشهادة للبغدادي أكد عليها المؤرخ  جمال حماد في كتابه ‘‘أسرار ثورة يوليو‘‘ أن عبدالحكيم عامر لم يكن 

مؤهاًل إلدارة معركة يخوضها الجيش، واختياره يرجع إلى صداقته بعبدالناصر ووالئه له، فهو لم يكن يملك البعد 

االستراتيجي، وال يملك الكفاءة والتجربة.
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عبدالحكيم عامر والنهاية المجهولة 
كثر اللغط حول موت عبدالحكيم عامر أقرب المقربين من عبدالناصر ما بين انتحار وما بين قتل. عمل عامر نائبا لرئيس 

الجمهورية، ونائبا للقائد األعلى للقوات المسلحة المصرية، وكان القائد العام للجيش المصري، حتى يوم 9 يونيو 

1967عندما أعلن عبدالناصر تخليه عن منصب رئيس الجمهورية، وأنه سوف يعود إلى صفوف الجماهير، وفى مساء 

نفس اليوم وفى نشرة الحادية عشرة، أذيع في نبأ أخير أن المشير عبدالحكيم عامر قد قدم استقالته من مناصبه.

سواء قتل أو انتحر عبدالحكيم عامر لكن نهايته أيضا لم تختلف عن سابقيه فقد مات في 13 سبتمبر 1967 أثناء 

وضعه تحت اإلقامة الجبرية وحجزه في استراحة تابعة للمخابرات المصرية في المريوطية بالجيزة،  وقيل حينها إنه 

انتحر بسبب تأثره بهزيمة حرب 1967، بينما عائلته وآخرون يقولون بأن السم قد دس له من قبل أجهزة أمنية تابعة 

للدولة، ودفن في قريته أسطال بمحافظة المنيا.

شعبية عبدالناصر
يعلق الكاتب عبدالعظيم حماد، على شعبية جمال عبدالناصر خاصة بعد هزيمة 67 فيؤكد أن هزيمة 1967 المخزية 

الحاشد  الجماهيري  الخروج  إن  فالقول  عبدالناصر،  جمال  فاصلة في مستوى شعبية  نقطة  كانت  إسرائيل  أمام 

لمطالبته بالعودة عن قرار التنحي كان تلقائًيا هو قول صحيح، ولكن الصحيح أيًضا أن هذا الخروج كان هو التعبير 

اللحظي عن رفض االستسالم للهزيمة ونتائجها، ولكنه سرعان ما انفتح أمام التفكير العقالني حول مسؤولية 

عليه  االحتجاج  ثم  النظام،  عيوب  اكتشاف  إلى  قاد  ما  الهزيمة،  إلى  أدت  التي  األسباب  عن  ونظامه  عبدالناصر 

بالمظاهرات بدًءا من مظاهرة رفض األحكام على قادة الطيران في عام 1968، وما بعدها.



42

يقول عنه الصحفي عبدالمنعم منيب  لم يكن عبدالناصر إسالميا -من اإلخوان المسلمين-، ولم يكن ماركسيا لكنه 

كان وطنيا برجماتيا تمّكن من اقتباس العديد من أطروحات سائر القوى السياسية النظيفة في ذلك الوقت من 

كافة االتجاهات وكون منها مزيجا صار فيما بعد هو ثورة يوليو ونظامها وفق نكهة وبصمة جمال عبدالناصر، مضيفا، 

نعم عبدالناصر كان ديكتاتورا لكنه لم يقم بإنجازات الصين التي حكمتها ديكتاتورية في نفس الفترة تقريبا وفي 

ظروف أشد قسوة من ظروف مصر عبد الناصر؛ ويقول ‘‘عبدالناصر له إنجازات ملموسة وعديدة كما له سلبيات 

ملموسة وعديدة؛ والبد من تقييم كل منها تقييما علميا وموضوعيا لالستفادة منها‘‘.

 

مزايا الضباط األحرار
رغم ما تحدثت به المذكرات عن المشكالت التي كانت بين عبدالناصر والضباط األحرار إال أن ثورة الضباط األحرار، 

االستقالل  و  السويس،  قناة  ترميم  حيث ساعد هؤالء في  بالنفع،  المصريين  على  عادت  كبيرة  مزية  لها  كانت 

العربية، وإلغاء الحكم الملكي، والمصادقة على اتفاقية  والحرية، واإلطاحة بالملك فاروق، وقيام جمهورية مصر 

الجالء، وإيقاف العمل بالدستور في عام 1952،  وبناء حركة وطنية.

التعليم،  ميزانية  وتحسين  الجامعات،  من  العديد  وإنشاء  األفراد،  من  العديد  لدى  المجاني  التعليم  توفير  وأيضا 

وترميم مراكز مخصصة للبحث العلمي، وكذلك التخّلص من النظام اإلقطاعي، وإنشاء العديد من المصانع والشركات 

التجارية، وإلغاء الطبقات االجتماعية بين األفراد، وإصدار قوانين تحمي الفالح المصري، وترميم السد العالي عام 
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القواعد األمريكية في الخليج.. تعاون استراتيجي أم احتالل مبطن؟

كتب: علي السكي

تعد منطقة الشرق األوسط واحدة من المناطق ذات العرقية األكثر خطورة والتي تقع رهينة للصراعات الدينية 

والهجمات اإلرهابية والنزاعات اإلقليمية والعديد من األزمات العابرة للحدود، وذلك لما تحظى به من مميزات فريدة 

ثروات  به من  تتمتع  )آسيا وأفريقيا وأوروبا(، وما  الجغرافي فهي ممر لثالث قارات  الموقع  من نوعها من حيث 

طبيعية كالنفط والغاز الطبيعي، وهو ما يفسر منافسة القوى الكبرى للسيطرة على مقدرات تلك المنطقة عبر 

وسائل وأدوات مختلفة، 

ولعل منطقة الخليج العربي هي الجوهرة المشعة لهذه المنطقة، كونها تتحكم في العديد من المضايق الهامة، 

باإلضافة إلى احتضانها نصف االحتياطي العالمي من النفط.

ويظل الشرق األوسط محوًرا رئيًسا للمخططين العسكريين األمريكيين، وأصبحت المنطقة التي كانت تعتبر في 

الماضي مستقرة نسبًيا -ويرجع ذلك إلى الحكم المشكوك فيه في األنظمة االستبدادية- غير مستقرة إلى حد 

كبير، وأرًضا خصبة لإلرهاب، وقد تدهور األمن العام في المنطقة في السنوات األخيرة، وتفاقمت الصراعات في 

العراق وليبيا وسوريا واليمن، مع قيام تنظيمي )داعش( والقاعدة.

 كما أدت التدخالت الروسية واإليرانية في سوريا إلى تعقيد القتال هناك، كما تواجه مصر تمرًدا متزايًدا في سيناء 

المصرية ينتشر تدريجًيا، وبالرغم من تمكن العراق من وقف التقدم ودفع تنظيم داعش ولكنه يحتاج إلى مساعدة 

كبيرة لهزيمته.
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استراتيجية “الشيطان” في المنطقة
من المرجح أن تظل منطقة الخليج غير مستقرة لعدة عقود قادمة، ويمكن أن تكون إيران مصدًرا لعدم االستقرار، 

حيث إنها تعد نفسها القوة المهيمنة التي يحق لها أن تؤدي دوًرا متناسًبا في المنطقة، وتقاسم حقول النفط 

والغاز البحرية الكبرى مع دول الخليج يعني أن إيران ودول الخليج لديهما نقاط احتكاك محتملة، لذلك فإن الوجود 

العسكري األمريكي، وخاصة قدرات القوات البحرية والقوات الجوية، في العديد من دول الخليج يعتبر ردًعا حاسًما 

للطموحات اإليرانية الممكنة.

بعد زوال خطر االتحاد السوفيتي كان لزاًما على الواليات المتحدة أن تجد لها مبرًرا للتواجد العسكري في المنطقة، 

فوضعت استراتيجية واضحة لتبرير هذا التواجد من أجل االستحواذ على أرصدة وثروات دول الخليج، ونجحت في 

ذلك عبر عقود من خالل التواجد العسكري في هذه الدول، واستخدمت في سبيل ذلك أدوات عدة من بينها إثارة 

الهواجس األمنية كالحروب اإلقليمية المحتملة أو إثارة النعرات الطائفية أو ما يمكن أن يهدد عروش ملوك وأمراء 

الخليج، واستطاعت اختراق األمن القومي الخليجي لضمان السيطرة على مقدراتهم.

وترجمت الواليات المتحدة هذه األدوات على أرض الواقع فورطت المنطقة في حروب مفتوحة بداية من حرب 

الخليج الثانية بعد احتالل صدام حسين للكويت، والحروب التي تلت هجمات الحادي عشر من سبتمبر والحرب على 

تنظيم القاعدة في أفغانستان والغزو العراقي، والحرب ضد تنظيم داعش اإلرهابي المشكوك في كونه صناعة 

للمخابرات المركزية األمريكية لتبرير التوغل األمريكي في المنطقة، ولم يقف األمر عند هذا الحد فقامت الواليات 

المتحدة بتأسيس قواعد عسكرية لها في دول المنطقة، في محاولة لتفتيت هذه الدول وتكريس تبعيتها لها، 

واستنزفت أموااًل طائلة من دول الخليج العربي عبر صفقات السالح األمريكية لمواجهة الخطر اإليراني، وهو ما 

يعد عملية ابتزاز واضحة لحكام الخليج لنهب ثرواتهم مقابل الحماية من هذه المخاطر كافة.

وتعد الواليات المتحدة الخليج العربي منطقة مصالح أمريكية بالدرجة األولى، لذلك فإن أمن هذه المنطقة خاضع 

للرؤية األمريكية، وعليه استضافت دول مجلس التعاون عدًدا من القواعد العسكرية األمريكية على أراضيها.

عقيدة “كارتر” هل ترسخ االحتالل؟
اعتمدت الواليات المتحدة في استراتيجتها العسكرية في الشرق األوسط قبل عام 1980 -التي أعلنها الرئيس 

األمريكية السابق جيمي كارتر  خالل خطاب حالة االتحاد السنوي أمام جلسة مشتركة للكونغرس األمريكي في 23 

يناير -1980 على ركيزتين، األولى: إيران قبل ثورة الخميني والمملكة العربية السعودية، لتأخذ زمام المبادرة للدفاع 

عن منطقة الخليج العربي، من االتحاد السوفيتي وأنظمة عمالئه في العراق وسوريا وجنوب اليمن، إال أن الثورة 

التهديد  من   1979 ديسمبر  في  ألفغانستان  السوفيتي  الغزو  وزاد  الركائز،  أحد  هدمت   ،1979 عام  اإليرانية 

السوفيتي للخليج.
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وقد أعلن الرئيس األمريكي السابق، جيمي كارتر، في يناير 1980 أن الواليات المتحدة سوف تتخذ إجراءات عسكرية 

للدفاع عن دول الخليج العربي الغني بالنفط من العدوان الخارجي، وهو التزام عرف باسم “عقيدة كارتر” في عام 

األمريكية )سنتكوم(،  المركزية  للقيادة  السريع، تمهيًدا  االنتشار  المشتركة  العمل  بإنشاء فرقة  أمر  1980، حيث 

التي أنشئت في يناير 1983. 

حتى أواخر الثمانينيات، كان الغزو السوفيتي المحتمل إليران يعتبر التهديد األكبر الذي تواجهه الواليات المتحدة 

في الشرق األوسط، وبعد انهيار االتحاد السوفيتي، أصبح النظام العراقي الذي كان يقوده- آنذاك- صدام حسين 

هو التهديد الرئيسي لالستقرار اإلقليمي، وكان العراق قد غزا الكويت في أغسطس 1990، وقد ردت الواليات 

المتحدة في يناير 1991 بزعامة ائتالف دولي يضم أكثر من 30 دولة لطرد القوات العراقية من الكويت، وأمرت 

المسلحة  القوات  في  العسكريين  األفراد  من  ألًفا   50 من  ألكثر  المتحدة  الواليات  بمساهمة  األمريكية  اللجنة 

للتحالف، التي بلغ مجموعها أكثر من 90 ألًفا، وهذا يمثل ذروة انتشار القوات األمريكية في الشرق األوسط.

وأدت حرب الخليج الثانية إلى تحول كبير في منظومة التواجد العسكري األمريكي في الشرق األوسط، ال سيما 

ومطارات  وموانئ  ومحطات  قواعدها  في  النطاق  واسعة  تسهيالت  لها  ُقدمت  حيث  العربي،  الخليج  منطقة 

ومعسكرات من معظم دول المنطقة التي تربطها عالقات استراتيجية مع الواليات المتحدة، وأدى ذلك إلى تزايد 

عدد القواعد العسكرية بصورة غير مسبوقة. 

ومنذ االنسحاب من العراق، واصلت الواليات المتحدة الحفاظ على عدد محدود من القوات في الشرق األوسط، 

ويقع معظم هؤالء الموظفين في بلدان مجلس التعاون الخليجي، واعتباًرا من أكتوبر 2015، كان حوالي 35 ألف 

من األفراد العسكريين األمريكيين يعملون في الشرق األوسط، ولم يتم اإلعالن عن تصرفهم الدقيق بسبب 

الحساسيات السياسية في المنطقة.

القواعد األمريكية في الخليج العربي
لألبحاث  األمريكية  “هيرتاج”  مؤسسة  نشرته  األوسط  الشرق  في  األمريكية  العسكرية  القوة  عن  تقرير  وفي 

والدراسات كانت نتائجه على النحو التالي:

15 فرًدا، وتنتشر هذه القوات بين معسكر   000 الكويت: يبلغ عدد أفراد القوات األمريكية في الكويت حوالي 

ونظم  المقاتلين  من  سرب  نشر  عادة  ويجري  الجوية،  السالم  علي  وقاعدة  الجوية  الجابر  أحمد  وقاعدة  عريفجان 

صواريخ باتريوت إلى الكويت.

اإلمارات العربية المتحدة: وفًقا للمسؤولين اإلماراتيين واألمريكيين، فإن حوالي 5000 من أفراد الواليات المتحدة، 

معظمهم من القوات الجوية األمريكية، تتمركز في قاعدة الظفرة الجوية، وتتمثل مهمتها الرئيسية في اإلمارات 

في تشغيل المقاتلين والطائرات بدون طيار وطائرات إعادة التزود بالوقود وطائرات المراقبة، كما نشرت الواليات 

المتحدة بانتظام طائرات مقاتلة من طراز F-22  رابتور إلى الظفرة، وتنتشر أنظمة صواريخ باتريوت للدفاع الجوي 

والصاروخي.
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سلطنة عمان: منذ عام 2004، لم تستخدم المنشآت العمانية لعمليات الدعم الجوي في أفغانستان أو العراق، 

وانخفض عدد األفراد العسكريين األمريكيين فى عمان إلى حوالى 200 فرد معظمهم من القوات الجوية األمريكية، 

العسكرية في عمان في  المطارات  أن تستخدم- مع إشعار مسبق وألغراض محددة-  المتحدة  للواليات  ويمكن 

مسقط )العاصمة(، ثمريت، وجزيرة مصيرة.

البحرين: يذكر أن أقدم وجود عسكري أمريكي في الشرق االوسط موجود في البحرين، وحالًيا يوجد حوالى 7 آالف 

جندي أمريكي هناك، ويذكر أن البحرين هي موطن لنشاط الدعم البحري واألسطول الخامس األمريكي، لذا فإن 

معظم العسكريين األمريكيين هناك ينتمون إلى البحرية األمريكية. ووقعت الواليات المتحدة مؤخًرا على برنامج 

بناء عسكري بقيمة 580 مليون دوالر لتحسين رصيف سلمان، وهناك عدد كبير من أفراد القوات الجوية األمريكية 

يعملون من قاعدة الشيخ عيسى الجوية، حيث F-16s وF / A-18s ، وتمركز طائرات المراقبة من طراز ف 3-، كما 

يتم نشر أنظمة صواريخ باتريوت أمريكية في البحرين، ويعتبر ميناء خليفة بن سلمان للمياه العميقة أحد المرافق 

القليلة في الخليج التي يمكن أن تستوعب حامالت الطائرات األمريكية.

المملكة العربية السعودية: سحبت الواليات المتحدة الجزء األكبر من قواتها من المملكة العربية السعودية في عام 

2003، وال تتوفر سوى معلومات قليلة عن عدد األفراد العسكريين األمريكيين الموجودين هناك حالًيا، ومع ذلك، 

تتواجد عناصر من الجناح الجوي األمريكي 379، جنًبا إلى جنب مع بعثة التدريب العسكري األمريكية منذ ستة عقود 

إلى المملكة العربية السعودية، ومكتب مدير برنامج تحديث الحرس الوطني السعودي منذ أربعة عقود، ومكتب 

مدير البرنامج - قوة أمن المرافق.

في  طیار  بدون  للطائرات  سریة  قاعدة  تشغل  األمریکیة  الحکومة  بأن  إعالمیة  تقاریر  ذكرت  ذلك،  إلی  باإلضافة 

المملکة العربیة السعودیة، وهي تطلق منها طائرات بدون طیار ضد مسلحین في الیمن، وهناك أیًضا تقاریر عن 

قبالة  اإلرهاب  لعمليات مكافحة  الصومال، وتستخدم  الیمنیة، ساحل  جزیرة سقطرى  علی  أمریکیة  قاعدة  وجود 

القرن األفريقي واليمن. 

قطر: ينتشر آالف الجنود األمريكيين في قطر، معظمهم من القوات الجوية األمريكية، وتقوم الواليات المتحدة 

الجوية  القواعد  أهم  من  واحدة  تعد  التي  الجوية،  العديد  قاعدة  في  المشتركة  الجوية  عملياتها  مركز  بتشغيل 

األمريكية في العالم، وتحتوي القاعدة على مدرج للطائرات يصنف من اطول الممرات في العالم كونه يستقبل 

أكثر من 100 طائرة على األرض، كما يمكن استخدام هذه القاعدة في عمليات جوية وإمدادات وتستطيع إيواء 

130 طائرة وعشرة آالف رجل.

كذلك هناك قاعدة السيلية التي تتميز بوجود مخازن لألسلحة األميركية هي األكبر من نوعها، ويتواجد بها 3000 

جندي أمريكي، واستخدمتها الواليات المتحدة إبان حربها ضد أفغانستان والعراق.
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ماذا تهدف الواليات المتحدة من هذه القواعد؟
تؤكد تقارير صحفية في هذا الشأن أن الواليات المتحدة تضمن عبر هذه القواعد الحصول على أهداف عدة يمكن 

رصدها على النحو التالي:

- الحفاظ على أمن واستقرار االحتالل اإلسرائيلي من أي محاولة اعتداء خارجية.

التواجد  تعارض  أي دولة  تهديد من قبل  أي  والدفاع عنها عسكرًيا ضد  المتحدة  للواليات  الموالية  الحكومات  - دعم 

األمريكي في المنطقة.

- تأمين طرق عبور مصادر الطاقة من المنطقة لمختلف دول العالم وهو ما يتطلب الحفاظ على حرية المالحة في 

مسألة  وهي  البترول  لتدفق  مفتوًحا  هرمز  مضيق  بقاء  ضمان  وبالتالي  الخليج،  مياه  ذلك  في  بما  الدولية  المياه 

استراتيجية بالنسبة للواليات المتحدة.

- مراقبة أنشطة إيران العسكرية والنووية ومحاولة ردع أي تهديد إيراني لدول الخليج سواء بطريقة مباشرة أو غير 

مباشرة من خالل الحركات الموالية لطهران في المنطقة، والحديث هنا عن تواجد نحو 125 ألف جندي أمريكي على 

مقربة من إيران، بينهم نحو 20 ألًفا موزعين على السفن البحرية األمريكية في المنطقة.

- دعم األنظمة الديكتاتورية في المنطقة وحمايتها من أي محاولة لإلطاحة بها.

أخيرا هل تأتي استضافة دول الخليج العربي للقواعد األمريكية على أراضيها نتيجة إيمانها بمبدأ عدم قدرتها على 

الدفاع عن نفسها بمفردها، وحماية لها من أطماع جيرانها، -ال سيما وأن التهديدات الخارجية تتزايد يوما بعد يوم، في 

ضوء التهديدات اإليرانية لدول المنطقة، وفي ضوء الحرب التي يشنها التحالف العربي بقيادة السعودية وتشارك 

فيه اإلمارات ودول أخرى في وجه تهديدات ميليشيات الحوثي اليمنية المدعومة من إيران، التي وصلت لحد إطالق 

صواريخ تصل مداها العاصمة الرياض في سابقة هي األولى من نوعها- أم أنه يمكن اعتباره “احتالل أمريكي مقنن” 

لنهب ثروات الشرق، وضمان للسيادة األمريكية على دول المنطقة؟.
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بعد 73 عاًما على إنشاء جامعة الدول العربية، كأحد أقدم وأعرق المنظمات اإلقليمية والدولية، يبدو أن “الحلم 

العربي” الذي ناضل من أجله العديد من أبناء لغة “الضاد” ال جدوى منه، فالمنظمة اإلقليمية األقدم تبدو “عاجزة” 

أمام التدخل في القضايا العربية الكبيرة الموجودة في المنطقة، وبدون تأثير على مجريات األحداث التي تشهدها 

الساحة اإلقليمية والدولية رغم تاريخها الطويل.

تعيش الجامعة العربية خالل الوقت الراهن أضعف لحظاتها، حيث تواجه بأنها أداة في أيدي األنظمة الموجودة في 

المنطقة من أجل إصدار إدانات أو قرارات تهم األنظمة األقوى في المنطقة.

بدأ حلم إنشاء جامعة الدول العربية يراود القادة العرب والشعوب أيًضا قبل انطالق الحرب العالمية الثانية، إال أنها 

تحولت إلى واقع ملموس عقب انتهاء الحرب، وتحديًدا بعد الدعوة التي أطلقها وزير خارجية بريطانيا، أنتوني إيدن، 

حين قال في خطاب له في 29 مايو 1941: “إن العالم العربي قد خطا خطوات عظيمة منذ التسوية التي تمت 

أكبر مما  الوحدة  العربية درجة من درجات  العرب للشعوب  الماضية، ويرجو كثير من مفكري  العالمية  الحرب  عقب 

تتمتع به اآلن”.

كتب: ألكسندر  إبراهيم

جامعة الدول العربية.. حلم الوحدة المحطم بالخالفات
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تصريحات إيدن كانت بسبب عدم رغبة فرنسا وبريطانيا في زيادة االضطرابات داخل مستعمراتها في البالد العربية، 

العربية،  الوحدة  نحو  اتجاه  الحرب، وأعربت عن تشجيعها ألي  انتهاء  باالستقالل عقب  العربية  الدول  فوعدت قادة 

وألقى رئيس الوزراء المصري آنذاك مصطفى النحاس خطاًبا في مجلس الشيوخ المصري عام 1942 أعلن فيه 

سعي مصر إلى عقد مؤتمر للقادة العرب لبحث هذا األمر، وفي األردن جاءت تصريحات األمير عبد الله متوافقة مع 

ما دعا إليه النحاس باشا.

وبعد عامين أطلق إيدن تصريحات أخرى في مجلس العموم البريطاني في 24 فبراير 1943، قائاًل: “إن الحكومة 

والثقافية  االقتصادية  وحدتهم  تحقيق  إلى  ترمي  العرب  بين  حركة  كل  إلى  )العطف(  بعين  تنظر  البريطانية 

والسياسية”، ورغم التصريحات التي أطلقها إيدن إال أن األمور تغيرت كثيًرا عقب انتهاء الحرب وانتصار الحلفاء، حيث 

بدا أن االستعمار البريطاني كمن يطلق تصريحات فقط من أجل “رأب الصدع” وعدم توتر األوضاع أكثر في ظل 

الحرب الكبرى التي كان يخوضها، ولكن الرأي العربي كان قد تهيأ فعليا للفكرة، وبدأ يضغط في هذا االتجاه.

ودعا رئيس الوزراء المصري حينها مصطفى النحاس بعد حوالي عام كال من رئيس الوزراء السوري )جميل مردم( 

ورئيس الكتلة الوطنية اللبنانية )بشارة الخورى( للتباحث معهما في القاهرة حول فكرة “إقامة جامعة عربية لتوثيق 

)العرى( بين البلدان العربية المنضمة لها، لتبدأ اإلرهاصات األولى إلنشاء “المنظمة”.

كما شهدت جوالت مفاوضات إنشاء الجامعة محاوالت لوضع األطر الرئيسية التي ستعمل على أساسها، فبعد 

والهالل  الكبرى  سوريا  ومشروعي  المركزية  الحكومة  فكرة  العرب  القادة  استبعد  النقاش  من  جلسات  ثماني 

الخصيب وانحصر النقاش في تكوين اتحاد كونفدرالي ال تنفذ قراراته إال الدول التي توافق عليه.

الحرب  بعد  دولية  منظمة  أقدم  لتعد   ،1945 مارس   22 العربية في  المنظمة  تأسيس  عن  اإلعالن  تم  وبالفعل 

العالمية الثانية، وضمت سبع دول عربية كانت تتمتع باالستقالل السياسي حينذاك، هي: “مصر وسوريا والمملكة 

العربية السعودية وشرق األردن ولبنان والعراق واليمن”، وكان مقرها القاهرة.

“ميثاق الجامعة”
صاغت الوفود العربية التي اجتمعت في اإلسكندرية عام 1944 بنوًدا عامة كانت نواة أولى لميثاق جامعة الدول 

العربية، أكدوا فيها “احترام استقالل وسيادة كل دولة واالعتراف بحدودها القائمة واالعتراف لكل دولة بحق إبرام 

المعاهدات واالتفاقات بشرط أال تتعارض مع أحكام الجامعة وميثاقها”.

وحرصت الدول العربية خالل تحديد مبادئ المنظمة الجديدة على التأكيد على أنه ليس من الالزم اتباع سياسية 

خارجية موحدة، وعدم اللجوء إلى القوة في فض المنازعات بين الدول األعضاء، وفي حالة الخالف يفض بالوساطة 

بناًء على طلب المتخاصمين.

وكانت مهمة مجلس الجامعة مراعاة تنفيذ ما تبرمه الدول األعضاء فيما بينها من اتفاقيات وعقد اجتماعات دورية 

لتوثيق الصالت بينها والتنسيق بين خططها السياسية تحقيقات للتعاون فيما بينها وصيانة استقاللها وسيادتها 

من كل اعتداء بالوسائل السياسية الممكنة، والنظر بصفة عامة في شؤون البالد العربية.
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وألزمت الوثيقة التي تألفت من ديباجة و20 مادة وثالثة مالحق، الدول األعضاء بقرارات مجلس الجامعة لمن يقبلها 

النزاع  المجلس لفض  إلى  الطرفان  الجامعة ويلجأ  أعضاء  بين دولتين من  التي يقع فيها خالف  فيما عدا األحوال 

بينهما. ففي هذه األحوال تكون قرارات المجلس ملزمة ونافذة.

“الال موقف”
مواقف جامعة الدول العربية على مدار 73 عاًما من تأسيسها، أثبتت أن المنظمة األقليمية ليست إال منتدى يجتمع 

فيه األعضاء كل عام، في إطار ما يسمى “اجتماع القمة العربية”، فلم يشهد لها المواطن العربي في أي دولة 

تعاني من أزمة سياسية أو دبلوماسية موقًفا واحًدا لخدمة أبناء الرقعة الجغرافية التي تأسست من أجلهم، أو حتى 

الدول التي بحاجة إلى مساندة لدفع اعتداء.

فالمشهد العام ألداء الجامعة العربية، يشير إلى العجز عن القيام بأي دور فعال في األزمات التي تلحق بالدول 

العربية، فمع “العدوان الثالثي” عام 1956، بدا أن النشاط العسكري لجامعة الدول العربية “مشلول”، وخالل فترة 

الحربية وقيادتها، الفتقارها إلى  التخطيط للعمليات  العربية، دور في مجال  1973 لم يكن للجامعة  ما قبل حرب 

اإلدارة الرئيسية لهذا الواجب ـالقيادة العربية المشتركة- وتولت هذه المهمة القيادة المشتركة، التي أنشئت بين 

مصر وسوريا، ليقتصر األمر على الدعوة الجتماعات فقط.

وخالل سنوات االحتالل اإلسرائيلي السبعين لألراضي الفلسطينية لم يكن للجامعة العربية دور حقيقي سوى 

التأثير  بيانات الشجب والندب والدعوات المستمرة للمجتمع الدولي من أجل الدفاع عن حقوق الفلسطينين، أو 

على الدول وإلزامها بالموافقة على القرارات التي تصدرها األغلبية خالل االجتماعات المستمرة.

ويبدو المشهد أكثر وضوًحا مع اندالع حرب أهلية في لبنان أبريل عام 1975، حيث أعلنت الجامعة بعد أكثر من عام 

وتحديًدا في يونيو 1976 عن عقد اجتماع طارئ، التخاذ قرار تشكيل قوات أمن عربية رمزية تحت إشراف األمين 

العام لجامعة الدول العربية، للحفاظ على األمن واالستقرار في لبنان، على أن يتم تحريك هذه القوات لمباشرة 

عملها، “وتنتهي مهمة قوات األمن العربية بناء على طلب رئيس الجمهورية اللبنانية المنتخب”.

وكان تشكيل هذه القوات “رمزيا” في ظل قرار آخر، اتخذه المجلس، وهو “طلب جميع األطراف وقف القتال فوًرا، 

وتثبيت هذا الوقف، ويعني هذا أن المجلس مفترًضا سلًفا قبول جميع األطراف اللبنانية بوقف القتال، ولذلك 

جعل القوات )رمزية(، ولم يكلفها مهمة الرد بالسالح على الطرف الذي يخرق وقف القتال. 

ووجه األمين العام للجامعة في 30 أكتوبر 1976، رسائل إلى الحكومات المشتركة في قوات الردع، طالًبا اإلسراع 

في إرسال وحداتها. غير أن الوضع األمني العام في لبنان لم يهدأ، بل ازداد اشتعااًل وانهياًرا، وفي مواجهة هذا 

الوضع لم تنجح القوات بعد تشكيلها في وقف إطالق النيران والحفاظ على األمن واالستقرار في لبنان.

طرح الغزو العراقي للكويت في 2 أغسطس 1990، وإلغاء كيانها، كدولة مستقلة ذات سيادة، تحدًيا غير مسبوق، 

أمام المجتمع العربي والدولي، لكن موقف جامعة الدول العربية ظهر “مبهًما” خصوًصا في ظل تأييد بعض الدول 

والسودان  وموريتانيا  الفلسطينية  التحرير  ومنظمة  وتونس  الجزائر  تحفظت  فيما  واليمن  األردن  وتحديًدا  للغزو 

لها  أن يكون  أجل  إلى تعديل من  بحاجة  المنظمة اإلقليمية  أن وثيقة تأسيس  ليبدو  وليبيا اإلعالن عن موقفها، 

موقف حاسم ورادع ألي نظام يخرج عن الشريعة بالنسبة للجيران.
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ضبابية مستمرة
واستمر المشهد “ضبابيا” بالنسبة لسبب وجود كيان الجامعة العربية مع الغزو األمريكي للعراق، وأيًضا مع اندالع 

ثورات الربيع العربي في “تونس ومصر”، حيث لم يكن لمجلس الجامعة مواقف واضح من االحتجاجات الشعبية، 

خاصًة وأن النظام الدبلوماسي العربي حافظ على نهجه التقليدي المعتاد المحكوم باالعتبارات القانونية السياسية 

التي نص عليها ميثاق تأسيس الجامعة العربية.

وواجهت الجامعة بخصوص موقفها بشأن األزمة الليبية اتهامات بأنها كانت السبب المباشر للتدخل األجنبي، بعد 

إعالنها تعليق عضوية نظام الرئيس الليبي األسبق، معمر القذافي ومطالبة المجتمع الدولي بفرض الحظر الجوي 

على طرابلس، والتدخل العسكري ضد نظام القذافي، والذي جاء مبنًيا على االضطراب السياسي بالنسبة لبعض 

الدول العربية مع “القذافي”.

وفي األزمة السورية لعبت جامعة الدول العربية دوًرا يمكن وصفه بـ”بروباجندا” منذ عام 2011، بسبب أن المجتمع 

أن هذا  إال  المجال،  لها  ليفسح  تدّخله  بأخرى، فأّجل  أو  العربية فّعالة، بطريقة  الدول  تكون جامعة  أن  أراد  الدولي 

التدخل لم يكن بالمستوى المطلوب لدفع الدم عن األرض السورية.

وأعلنت جامعة الدول العربية عن فشلها في التعامل مع األزمة السورية، بعد مطالبتها المجتمع الدولي بالتحرك 

من أجل حل األزمة، ورغم أن الجامعة اجتمعت على مدار السنوات السبع الماضية أكثر من مرة، إال أن اجتماعاتها 

خرجت بقرارات “شكلية”، أو تشوبها المناورة السياسية ألنظمة عربية لم تطلها رياح الربيع العربي؛ من أجل جعل 

هذه الدماء درًسا لشعوبها التي كانت تفكر بتغيير سلمي للسلطة، والنهضة نحو التقدم الديمقراطي للمجتمع 

اإلنساني.

واتخذت جامعة الدول العربية موقًفا غريًبا بشأن األزمة السورية، فمع إعالنها بعدم شرعية النظام السوري بقيادة 

بشار األسد، ومنحها االئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية صفة الممثل الشرعي والوحيد للشعب 

السوري إال أنها علقت الموقف بشأن سوريا بشكل “مثير للضحك”، حيث أبقت مقعد سوريا في الجامعة “فارًغا” 

من التمثيل.

ولم تتدخل جامعة الدول العربية في األزمة اليمنية على اإلطالق، وتركت المجال لمجلس التعاون الخليجي لعالج 

األزمة وتفسير ذلك يكمن في رؤية دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها “السعودية” لألزمة اليمنية بوصفها 

شأًنا خليجًيا ال ينبغي التدخل فيه عربًيا من بوابة الجامعة.

في األزمة الخليجية القطرية التزمت جامعة الدول العربية “الحياد”، وأعلن األمين العام، أحمد أبو الغيط، أن موقف 

الجامعة غير مؤيد أو معارض ألطراف األزمة الدبلوماسية في الخليج، مضيًفا أن قطر ال تزال عضًوا في الجامعة 

العربية ولها مسؤولياتها وواجباتها وحقوقها كاملة، مؤكًدا دعم الجامعة لجهود أمير الكويت، الشيخ صباح األحمد 

الجابر الصباح، من أجل التوسط بين قطر والرباعية المقاطعة، أي )السعودية واإلمارات والبحرين ومصر(.

وأظهرت تصريحات أبو الغيط، أن جامعة الدول العربية ليست كياًنا يمكن االعتماد عليه من أجل إيجاد حلول ومواقف 

قوية بالنسبة ألي قضية في المنطقة، وأنها ال يمكن أن تلعب دوًرا محورًيا من أجل حل أزمة بين األشقاء أو تكون 

قراراتها ملزمة للدول، مما يؤكد أن ميثاق الجامعة بحاجة إلى ثورة إصالحية يجعل المنظمة اإلقليمية صاحبة دور 

فعال، ال أداة في يد األنظمة األقوى في المنطقة.



ترجمات
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وثائق رفعت عنها 
غطاء السرية من 
األرشيف الوطني 

البريطاني خاصة 
بدولة عمان -1965 

1972م مترجمة إلى 
العربية

البريطانية  الخارجية  بالسياسات  المهتم   MarkCurtis والباحث  الصحافي  نشر   ،2018 يناير  من  عشر  السابع  في 

واألمريكية عبر موقعه مجموعة من الوثائق من األرشيف الوطني البريطاني خاصة بسياسة وزارة الخارجية البريطانية 

التي ُرفعت عنها سريتها. عبر هذه الترجمة تنشر مواطن الوثائق الخاصة بدولة عمان في الفترة ما بين عام 1965م  

وعام 1972م مترجمة إلى العربية، مرتبة كالتالي:

    وزارة الخارجية 1016/765

ديكارن، القنصل العام في مسقط.  “التقرير السنوي عن مسقط وعمان لعام 1965” بتاريخ 2 يناير/كانون الثاني عام 

1966

خلص تقرير اللجنة المخصصة لألمم المتحدة والمنشور في يناير عام 1966 إلى أن عمان كانت “مشكلة دولية خطيرة” 

نشأت بسبب “السياسات اإلمبريالية والتدخل األجنبي”. وقدم المندوبون اآلسيوأفريقيون في اللجنة الرابعة مذكرة 

المصير  تقرير  في  حقه  من  الشعب  تمنع  أشكالها  بمختلف  االستعمارية  المتحدة  المملكة  “سياسات  أن  اقترحت 

واالستقالل”، مطالبًة المملكة المتحدة بوقف نشاطها القمعي وسحب قواتها، “وقد أيدت الغالبية العظمى في 

كل من اللجنة الرابعة والجمعية العامة هذا القرار”

بدأت شركة تنمية نفط عمان العمل على بناء خط أنابيب، وتأمل البدء في التصدير في 1 أكتوبر/تشرين األول 1967م 

والوصول إلى 300,000 برميل يوميًا بحلول عام 1969.

 ترجمة: الزهراء عزازي
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    وزارة الخارجية 1016/766

من ديكاردن، القنصل البريطاني العام في مسقط، إلى ستيوارت كروفورد المقيم البريطاني في الخليج العربي 

في الثامن من أكتوبر/ تشرين األول عام 1966م

النفط  البريطاني، وشركة  الملكي  الجو  العاملة لدى سالح  القلة  المتمردين في ظفار: “بعيدًا عن  أسباب قوة 

األميريكية، والسلطان، فإن أهل ظفار ليس لديهم وسيلة لكسب رزق معقول في بلدهم، إذ يعود الكثير من 

أهالي ظفار الذين ذهبوا للعمل بالخارج في الدول الغنية بالنفط إلى عمان ويقوموا بإجراء مقارنات سلبية للغاية 

بين الكثير من الخدمات والمستوى المعيشي المرتفع الذي يتم توفيره للشعب في هذه الدول المجاورة لهم 

والقليل جدًا الذي ُيوفر لهم في ظفار. ويقوم السلطان ومنذ وقت طويل بالكثير جدًا من التدابير القمعية، على 

سبيل المثال ال يستطيع رجل شراء دراجة أو حتى مذياع دون إذن، وال يستطيع حتى بناء منزل – وأكثر من ذلك 

بكثير بجانب ….. ، وقد قرراآلن قيودًا ثقيلة إضافية لمجابهة التمرد ……  ومنع أهل ظفار من مغادرة البالد”. 

تساعد الجمهورية العربية المتحدة، والعراق والسعودية المتمردين.

 

    وزارة الخارجية 1016/790

عام  تموز  يوليو/  من  السابع  في  ستيوارت  إم  إلى  البحرين،  في  البريطاني   المقيم  كروفورد،  ستيوارت  من 

1969م

“يجب الحفاظ على وحدة مسقط وعمان لتتمكن شركة تنمية نفط عمان من التمتع بمركزها الحالي. فإن نجحت 

حركة التمرد العمانية وتم فصل األراضي، التي تقع فيها حقول النفط، دستوريا عن المنطقة الساحلية القريبة من 

مسقط حيث تقع المحطة، ستجد شركة النفط نفسها في موقف بالغ الصعوبة”.

من ديكاردن إلى ستيوارت كروفورد في الثالثين من يونيو/ حزيران 1969م

هذا هو خطاب الوداع بعد 4 سنوات من عملي كقنصل عام في مسقط. “المصالح البريطانية، وشركة النفط، 

وسالح الجو الملكي، ومحطات بي بي سي، واعتبار عمان سوقا تصديريا مفيدا جدا لنا واستقرار بريطانيا في 

منطقة مجاورة للخليج، كل ذلك يتم بشكل جيد بفضل السلطان الحالي…. هناك مصالح بريطانية ضخمة في هذا 

البلد. مترجمة في شركة تنتج 16 مليون برميل من النفط سنويًا. وسالح الجو الملكي ومحطات البي بي سي 

في جزيرة مصيرة، وسوق تصديري تتراوح قيمته بين 15 و 20 مليون جنيه استرليني في العام للصادرات البريطانية 

المرئية وغير المرئية، واالستقرار في منطقة مجاورة لإلمارات المتصالحة، كل ذلك اآلن يتم بشكل جيدا جدًا بفضل 

السلطان سعيد بن تيمور الذي يكن اعجابًا شديدًا لبريطانيا والذي أصبح اآلن سلطانًا وحاكمًا لعمان”.
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تهدد السلطان عدة أشياء من بينها “البطء النسبي في التقدم المحرز في السلطنة، و…. مخاوفه بشأن توفير 

التعليم والعمل المناسب كما يجب لرعاياه أن يتعلموا”.

معلومات متفرقة:  تمتلك شركة شيل %85 من شركة تنمية نفط عمان. بدأ تصدير النفط في 1 أغسطس/آب 

عام 1967.

تقدر الصادرات حاليًا ب 10 مليون جنيه استرليني سنويًا، وفقًا لملف يناير/كانون الثاني عام 1968م.

ُيقدر عدد متمردي ظفار بـحوالي 100 تقريبًا وفقًا لملف المملكة المتحدة في يناير/ كانون الثاني عام 1968م.

.SAS فرقات – هي وحدات غير نظامية تتألف من رجال القبائل الظفارية دربتهم ودعمتهم الخدمة الجوية الخاصة

    رئيس الوزراء 15/1761
عام  حزيران  يونيو/  في  عمان،  سلطان  قابوس  السلطان  جاللة  مع  الوزراء  رئيس  اجتماع  ملخص  الخارجية،  وزارة 

1971م

هناك تمرد مسلح في محافظة ظفار الجنوبية. “في األصل تمرد السكان األصليون ضد قمع وإهمال السلطان 

السابق، وتم االستحواذ على هذا التمرد جزئيًا من قبل ثوار متمرسين من الجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي 

المحتل “بدعم من جنوب اليمن. وزير دفاع السلطان وقائده العام بريطانيين، وتشارك كتيبة الخدمة الجوية الخاصة 

في ” كل نواحي تلك العملية”.

من جوزيف جودبير، وزير الخارجية، إلى باتريك جنكين، أمين سر الخزانة، في السابع عشر من أغسطس/ آب عام 

1972

يعتقد أن حملة ظفار تسير على ما يرام. “النجاح في ظفار أمر ضروري للسلطان، فإن هو فشل هناك وخسر 

عرشه نتيجة لذلك، فال شك أن استقرار منطقة الخليج سيتأثر بشكل كبير، وما يتبع ذلك من مخاطر على مصالحنا 

التجارية الجوهرية”.

    وزارة الدفاع 25/187
من آر.لويد جونز، وزارة الدفاع إلى وزير الدفاع في الثامن من أكتوبر عام 1971

تم نشر كتيبة الخدمة الجوية الخاصة في عمان منذ عام 1970م، واستخدم سربين “في الهجوم الحالي” حسب 

الترتيبات المتفق عليها في أغسطس/ آب. “عندما وافق الوزراء في بادئ األمر على وجوب انتشار أفراد كتيبة 

الخدمة الجوية الخاصة هناك، وافقوا على أهمية عدم الكشف – إن كان ذلك ممكنًا-  عن وجودهم بالنسبة للبرلمان 

والرأي العام هنا وفي العالم العربي عمومًا. وكانت األسباب الداعية لذلك هي: 1( أن هدفنا هو تجنب اإلعالن عن 

أنشطة كتيبة الخدمة الجوية الخاصة إلى أقصى حد ممكن. فكلما قل تركيز االهتمام العام عليها، كلما قل الحرج 

في استخدامهم مستقباًل. 2( أن هدفنا هو رؤية قابوس يشكل نظامًا مستقرًا يحترمه جيرانه العرب. ولن يتحقق 

هذا الهدف بسهولة إن ُعرف أن الوحدات البريطانية كانت متعهدة بالقيام بالعمليات الهجومية النشطة )بداًل من 

مع  المبرمة  باالتفاقيات  مشمولة  أنها  والمعروف  صاللة  عن  والدفاع  الخاصة  المسلحة  للقوات  األفراد  إعارة 

السلطان(”..
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    وزارة الدفاع 25/294
وزارة الدفاع – ملخص لوزير الدفاع، “مساعدة الدفاع لسلطنة عمان” نوفمبر/ تشرين الثاني 1972م

“ينبع تدخلنا العسكري )في ظفار( من أواًل: اهتمامنا بالحفاظ على االستقرار في الخليج )الذي أصبح اآلن أقوى 

المتزايدة للنفط بدءًا من هذه المنطقة وحتى الغرب(، وثانيًا: من استمرار  من أي وقت مضى بسبب األهمية 

أهمية مصيرة”. يوجد حاليًا 254 من قوات المملكة المتحدة في صاللة، و108 في أماكن أخرى في ظفار، كما يوجد 

115 فردا معارا. 

    وزارة الدفاع 11/736
العميد الجوي، بي.ستانبريدج، وزارة الدفاع، إلى رئيس األركان في الـسادس والعشرين من أكتوبر/ تشرين األول 

عام 1972م

“ُقدم طلب للسفير األعلى بمسقط من أجل ))توفير(( فريق صغير من كتيبة الخدمة الجوية الخاصة الستهداف 

وقيادة وإدارة مجموعة مختارة من رجال قبائل المهرة، من خالل القوات المسلحة السلطانية، لتنفيذ عمليات حروب 

شوارع سرية في المحافظة السادسة بجمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية”.

اليمن  جمهورية  ضد  التخريبي  النشاط   ” الخارجية،  وزارة  بارسونز،  السيد  إلى  الخارجية،  وزارة   ، رايت  بي  من 

الديموقراطية الشعبية” في الخامس والعشرين من أكتوبر/ تشرين األول عام 1972م

طلب السلطان مساعدة بريطانيا في توفير فريق من الخدمة الجوية الخاصة ” لتوجيه النشاط التخريبي في األراضي 

الطلب  بقبول هذا  األعلى  السفير  اليمن(. وأوصى  )جنوب  الشعبية  الديمقراطية  اليمن  المجاورة من جمهورية 

إثارة الشقاق بين قبائل المهرة في المحافظات الشرقية بجمهورية  بشروط معينة… وقد تم النظر في فكرة 

اليمن الديموقراطية الشعبية من وقت آلخر”.  يمتد إقليم مهرة حتى عمان وواحدة من الفرقات تتألف من 75 من 

حدود  داخل  تخريب  عمليات  الوحدة في  تلك  استخدام  يجب  أنه  اآلن  السلطان  “قرر  مهرة.  قبائل  من  المنفيين 

جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية”، وطلب فريق من الخدمة الجوية الخاصة مكونًا من ضابط واحد  وخمس رتب 

أخرى لتوجيه وقيادة  وإدارة الفرقة من قاعدة تبعد حوالي 50 ميل داخل حدود اإلقليم العماني”.

مالحظة مرجعية: يدعم جنوب اليمن متمردي ظفار إذ تتمتع الجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي المحتل بالمأوى. 

اليمن  جمهورية  حدود  داخل  تخريب  عمليات  في  المهرة  قبيلة  من  قوية  فرقة  إطالق  هو  المشروع  “بإيجاز، 

الخليج  لتحرير  الشعبية  والجبهة  الشعبية  الديموقراطية  اليمن  جمهورية  من  كل  لتوريط  الشعبية  الديموقراطية 

العربي المحتل في أعمال عسكرية لمكافحة العمليات التخريبية في قواعدهم الخاصة وبالتالي تخفيف الضغط عن 

القوات المسلحة السلطانية في ظفار…. ويؤكد التوجيه الحالي للخدمة الجوية الخاصة والذي وافق عليه الوزارء، 

على حصر مجهودات عملياتهم في التدريب ودعم المهام التي ال تتطلب اشتباكا مباشرا مع العدو ما لم تكن 

هناك ضرورة لذلك”. هذه هي عملية مهرة.

 

 

    وزارة الدفاع 25/294

من اللواء دي. رامسبوثام – وزارة الدفاع، إلى رئيس األركان، 1 ديسمبر/ كانون األول عام 1972م
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من ريتشارد لويد جونز – وزارة الدفاع، إلى باتريك رايتن رئيس قسم الشرق األوسط، وزارة الخارجية، الثالث عشر 

من نوفمبر/ تشرين الثاني 1972م

يحتوي مسودة خطاب من وزير الدفاع إلى رئيس الوزراء. يوافق فيها على إتمام عملية مهرة بشرط عدم دخول 

الخدمة الجوية الخاصة إلى إقليم جنوب اليمن وأنه “إن حدث خرق للسرية، فستسحب الحكومة البريطانية الفريق 

على الفور، أثناء تنصلها من العملية ومشاركة الخدمة الجوية الخاصة فيها…. وفي حال حدوث ذلك ستكون قصة 

التغطية التي ستستخدم داخل حدود السلطنة هي أن مشاركة الفريق تمثل امتدادا صغيرا لدعم الخدمة الجوية 

الحالي للفرقات )قوات السلطان غير النظامية(. وسيكون خط الدفاع  )كما كان سابقًا( أن أعضاء الخدمة  الخاصة 

الجوية الخاصة يدربون ويدعمون قوات السلطان”.

الخطة هي “يعتزم السلطان أن يعبر حوالي 75 من رجال القبائل المختارين إلى اإلقليم المتاخم له في جمهورية 

اإلمداد واالتصاالت، ومن  تخريبية ضد خطوط  الديمقراطية، وطنهم األصلي، وينفذون عمليات  الشعبية  اليمن 

المحتمل أن يشاركهم في هذه العمليات زمالء لهم من رجال القبائل الكارهين لحكم جمهورية اليمن الديموقراطية 

الشعبية. قد تجبر هذه النشاطات جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية على إعادة نشر قواتها األمنية بشكل 

الجوية  الخدمة  المتمردين في جنوب ظفار”. طلب السلطان مساعدة  أقل فعالية، وقد تقود إلى خفض ضغط 

الخاصة، وأنه يحتاج إلى فريق مكون من ضابط واحد من الخدمة الجوية الخاصة وخمس رتب أخرى. “لم ُيطلب من 

الخدمة الجوية الخاصة في عمان حتى اآلن دعم عمليات سرية من هذا النوع، وال يجب علينا أن نسهب في المساعدة 

بأريحية في غارات داخل إقليم دولة تربطنا بها عالقات دبلوماسية… يمكننا توقع حمالت إعالمية ضد تورط بريطانيا 

في عمان، وباألخص ضد الخدمة الجوية الخاصة نفسها إن ُقبض على أي من رجال القبائل”.

 

أكتوبر/تشرين  الدفاع، في السادس والعشرين من  إلى ريتشارد لويد جونز، وزارة  الخارجية  رايت، وزارة  من بي. 

األول عام 1972

مشيرًا إلى خطابه المرسل بتاريخ 25 أكتوبر/ تشرين األول ويقول أن وزراءه المفوضين في وزارة الخارجية يوافقون 

على طلب السلطان الخاص بمهرة شريطة أن “العملية يجب أن تكون غير منسوبة لهم كليًا”، إذ إن الخدمة الجوية 

الخاصة لن ترافق رجال مهرة داخل جنوب اليمن وأن هذا “التزام محدد”.



ناصروهم
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الحالة الحقوقية في الخليج العربي

قيود مشددة على الحريات
وانتهاكات خطيرة لإلنسان

النشطاء  بحق  أعمال قمعية  للحريات وممارسة  واضًحا  انتهاًكا  العربي،  الخليج  الحقوقية في منطقة  الحالة  ُتظهر 

والصحفيين والسياسيين، كما تعاني العمالة األجنبية في بعض دول الخليج من انتهاك كبير لحقوقها. وفي هذا 

التقرير تسلط “مواطن” الضوء على بعض الحاالت بالدول الخليجية، السعودية والبحرين واإلمارات وقطر والكويت 

واليمن وسلطنة عمان على النحو التالي:  

طالب مؤتمر “االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان في اليمن”- والذي 

انعقد في األردن، بمشاركة منظمات وجمعيات حقوقية إقليمية ودولية- 

الخروقات التي تمارسها،  بتصنيف جماعة “الحوثي” حركة إرهابية، نتيجة 

كما ناشد الحضور لجنة العقوبات بمجلس األمن، بضرورة إدراج المتورطين 

في عمليات سجن وقتل واختطاف الصحفيين واإلعالمين والسياسيين 

وسجناء الرأي في قائمة العقوبات الدولية.
 اليمن

عمليات  في  المتورطين  بإدراج  مطالبات 
القتل والسجن 
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التحالف يقصف مرافق مدنية
األطراف  جميع  إن  الدولية”،  العفو  لـ”منظمة  السنوي  التقرير  قال  باليمن،  المسلحة  والعمليات  القائم  النزاع  وحول 

ارتكبت جرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي، كما أن “التحالف” قصف مرافق مدنية، وشن هجمات أسفرت 

عن مقتل وإصابة مدنيين، من جهتها ذكرت “مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان” أن 5144 مدنًيا، بينهم 

أكثر من 1184 طفاًل، ُقتلوا، وما يزيد عن 8749 مدنيًا ُأصيبوا منذ بدء النزاع في مارس 2015.

 انتهاكات ضد المعارضين 
تناول مؤتمر “Lush” البريطاني لمنظمات حماية الحقوق، والذي ُعقد في 

لندن، الحديث عن االنتهاكات التي تمارسها السلطات البحرينية، مستعرًضا 

لالعتقال  تعرض  كنموذج  الوداعي”  أحمد  “سيد  للبحريني  تصريحات 

وتعرضت أسرته للتنكيل. وفي سياق آخر وتحديًدا بشأن الحكم الصادر بحق 

الحقوقي “نبيل رجب” بالسجن 5 سنوات، حثت الحكومة البريطانية البحرين 

على ضرورة حماية حرية التعبير، فعبر وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق 

حماية  على  النظام  وحث  الحكم،  بشأن  قلقه  عن  بيرت،  أليستر  األوسط 

حرية التعبير للمواطنين.

إجراءات شديدة بحق النشطاء 
وانتقدت “هيومان رايتس ووتش” السلطات السعودية بعد إدانة نشطاء 

سعوديين يعملون في مجال حقوق اإلنسان، ورأت المنظمة أن اإلجراءات 

األخيرة بحق الناشطين محمد العتيبي، وعبد الله العطاوي، شوهت سمعة 

ترتكبها  التي  االنتهاكات  وحول  سلمان.  بن  محمد  األمير  العهد  ولي 

وهما  ديكسون،  ورودني  ماكدونالد،  كين  وجه  السعودية،  السلطات 

في  الرياض  عضوية  بتعليق  فطالبا  للسعودية،  تهًما  بريطانيان،  محاميان 

المجلس األممي لحقوق اإلنسان، بسبب اعتقال المعارضين دون محاكمة 

ودون تهم رسمية.

البحرين

السعودية

البحرين السادسة عالمًيا في البالغات الحقوقية العاجلة
ويشير تقرير “اإلجراءات الخاصة لمجلس حقوق اإلنسان باألمم المتحدة، إلى أن البحرين حلت في الترتيب السادس 

السنوي  التقرير  ذكر  آخر  جانب  من  الحقوقية،  االنتهاكات  شأن  في  العاجلة  البالغات  ذات  البلدان  بين  من  عالمًيا 

الجمعيات،  وتكوين  الحريات  وقمع  المعارضة  على  للقضاء  مكبرة  حملة  شنت  البحرينية  الحكومة  أن  لـ”أمنيستي”، 

الوطني  العمل  “جمعية  وحل  اإلنسان،  حقوق  عن  للمدافعين  تعسفي  واحتجاز  السفر  من  منع  أوامر  أصدرت  كما 

الديمقراطي”، وإغالق صحيفة “الوسط”، وسحب الجنسية من 150 شخًصا.
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سلطنة عمان

كتب وروايات ممنوعة 
شهد معرض مسقط الدولي للكتاب سحب مجموعة من الروايات والكتب، 

لكّتاب عمانيين وذلك ألسباب غير معروفة، بعضها كان قد تم بيعه داخل 

المعارض السابقة، ووصل عدد الكتب والروايات التي تم منعها رقم الـ 23 

انتهاكات بحق  الذي يدخل ضمن ممارسة  ما بين رواية وكتاب. وهو األمر 

حرية الكتابة. ولكن يرى بعض المراقبون أن سبب المنع يرجع إلى محتوى 

العماني في  العربي  الربيع  أحداث  تتحدث معظمها عن  التي  الكتب  تلك 

2011 أو أنها تتعرض إلى نقد السلطة، كذلك يتوقع أنه استهداف مقصود 

لبعض األسماء المحسوبة على المعارضة في الداخل أو الخارج.

اإلمارات

سلب العمال الهنود حقوقهم 
بالهند،  األول  مؤتمرها  اإلمارات  لمقاطعة  الدولية  الحملة  وعقدت 

مع  بالشراكة  وذلك  اإلمارات،  في  الهنود  العمال  حقوق  لمناقشة 

وأشار  والعدالة”،  السالم  و”منظمة  العالمية”  “المعرفة  مؤسسة 

الخبراء إلى أن انتهاكات حقوق العمال هناك أصبحت شائعة، ولفتوا إلى 

في  العمال  حقوق  وسلبت  الدولي،  بالقانون  تلتزم  لم  اإلمارات  أن 

ساعات العمل وفي األجور غير الكافية.

أيًضا، تذكر منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي أن السلطات السعودية فرضت قيوًدا مشددة على الحريات. 

وسجنت مدافعين عن حقوق اإلنسان ونفذت عقوبة اإلعدام بشكل مكثف، أما المرأة فتعاني من حالة تمييز ممنهج. 

وعلى صعيد عمليات “التحالف”باليمن بقيادة السعودية يشير التقرير نفسه الرتكاب انتهاكات جسيمة في اليمن، 

كما أن أبناء األقلية الشيعية في السعودية يتعرضون للتمييز بسبب عقيدتهم.

انتهاكات جسيمة
وحول سجل حقوق اإلنسان اجتمعت مجموعة العمل المعنية بالمراجعة الدورية الشاملة التابعة لألمم المتحدة لمراجعة 

اإلنسان  تحديات حقوق  أن  اإلنسان”  لدراسات حقوق  القاهرة  “مركز  وأكد  باإلمارات.  الخاص  اإلنسان  سجل حقوق 

لجنسية  التعسفي  والتعذيب، واإلسقاط  والتجمع،  التعبير  بحرية  يتعلق  تواجهها خاصة فيما  البالد  تزال  الشديدة ال 
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 الكويت

قطر

حظر السفر يزيد خطر االنتهاكات
الفلبين  الذي فرضته  الجديد  الحظر  أن  رايتس ووتش”  واعتبرت “هيومن 

على مواطنيها المهاجرين للكويت من شأنه زيادة االنتهاكات بحق العمال، 

أساسية  إصالحات  على  باالتفاق  والفلبين  الكويت  المنظمة  وطالبت 

وفّعالة، لحماية العمالة الوافدة بالكويت.

قمع حريات التجمع السلمي
والمنظمة  اإلنسان  وحقوق  للتراث  اإلفريقية  المنظمة  من  كل  وأعربت 

للحقوق  الخليجية  والرابطة  وأوروبا  بريطانيا  في  اإلنسان  لحقوق  العربية 

والحريات ومنظمات حقوقية أخرى في رسالة موجهة لألمم المتحدة، عن 

قلقهم من تصاعد وتيرة جرائم حقوق اإلنسان في قطر وسحب الجنسية 

الرياضية  العمالة في اإلنشاءات  المعارضين، مستنكرة تدهور حقوق  من 

وقمع حرية التجمع السلمي.
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كاريكاتير
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 الساكن والحاكم األب
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معرض  في  متخبط   استبداد 

..2018 للكتاب  الدولي   مسقط 

آراء مثقفين وحقوقيين

الدولي  مسقط  معرض  من  والعشرون  الثالثة  الدورة  انتهت 

 28 من  نشر  دار   783 نحو  بمشاركة  قليلة،  أيام  قبل  للكتاب، 

وتحديًدا  العمانية  السلطات  تخبط  على  شاهدة  لتبقى  دولة، 

اللجنة الرئيسية المنظمة لمعرض مسقط الدولي للكتاب، التي 

أقدمت على حجب أكثر من 22 عنواًنا بدون إعالن ألسباب المنع 

لكل  والتصدي  “الفكر”  محاربة  في  الكبير  سجلها  لتستكمل 

محاوالت المعرفة.

التخبط بدا واضًحا على إدارة المعرض التي أقدمت على سحب 

عدد من الكتب والروايات التي بيعت في المعرض خالل دوراته 

العمانية على هذا  التخبط  حالة  الشباب. ولم تقتصر  المعرض ولجنة  إدارة  سابقة، وتم االحتفاء ببعضها من قبل 

فقط، حيث إن السلطات المسؤولة عن معرض مسقط هذا العام، قامت بإعادة بعض العناوين بعد سحبها في 

بداية المعرض.

في هذا التحقيق تستعرض مجلة »مواطن« في جولة لها أبرز المستجدات في معرض مسقط لهذا العام ومجموعة 

الكتب التي تم حظرها وآراء المثقفين والحقوقيين حول جدوى وأسباب هذا المنع.

شملت قائمة الكتب التي تم حجبها في المعرض: “المجموعة القصصية )ما الذ بالحلم( للكاتب ناصر صالح، ورواية 

)خطاب بين غيابات القبر( للكاتب محمد الفزاري، ورواية )امرأة تضحك في غير آوانها( للكاتب نبهان الحنشي، وكتاب 

)حوض  ورواية  الرحبي،  لمحمد سيف  )حيتان شريفة(  ورواية  المحروقي،  زاهر  لمؤلفه  الكوليرا(  زمن  )الخليج في 

الشهوات( لمحمد اليحيائي، ورواية )الرولة( ليوسف الحاج، وكتاب )فرجار الراعي( لصالح العامري، وكتاب )حين نطق 

زنجبار-  عمان  )مكران  وكتاب  ساكن،  بركة  عبدالعزيز  السوداني  للكاتب  )سامهاني(  رواية  الزدجالي،  لماهر  الحذاء( 

لبياتريس نيكوليني(، و)الشعر المقدس( لزكريا المحرمي، والنص المسرحي )المعراج( آلمنة الربيع”.

زاهر بن حارث المحروقي: ال يمكن حصر المنع في مجرد مصادرة كتب بل هو تراجع في مجال حرية التعبير.  •

نبهان الحنشي: رسالة المعرض هذا العام هي ‘‘أي شخص يفكر  بطريقة مختلفة هو ضد السلطان قابوس‘‘.  •

محمد الشحي: سحب الكتب هذا العام  أساء للسمعة الطيبة التي تمتع بها معرض مسقط سابقا.  •

المختار الهنائي: منع الكتب مصادرة لحق المعرفة والتفكير، ويدخل في باب الوصاية.  •

سعيد جداد: سحب الكتب استمرار لسياسة قمع حرية الرأي ومحاصرة الثقافة والمثقفين.  •

معاوية الروحي: مثقفون عمانيون برتبة وزير هما من مارسا القمع ضد الكتاب واألفكار.  •

متابعة: ألكسندر إبراهيم
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وكان الباحث والكاتب سعيد الهاشمي أكثر المتضررين من منع وسحب الكتب، رغم تواجد كتبه في بداية المعرض، 

حيث سحبت عنواينه األربعة من قبل إدارة المعرض دون إبداء أي أسباب، وهي: “رواية )تعويبة الظل(، ونصوص 

)ياسمين على الغياب(، وكتاب )الربيع العماني( مقاالت سياسية، وكتاب )عمان: اإلنسان والسلطة(”.

سياسة قديمة
وتعد سياسة حجب ومنع العناونين ليست جديدة على السلطنة، حيث قامت السلطات المسؤولة عن المعرض 

بحجب عدد من العناوين في دورات مختلفة لمعرض مسقط الدولي للكتاب من بينها: رواية )الوخز( للكاتب حسين 

ة( للباحث محمد بن عبد الله بن حمد الحارثي، )قراءة منهجية لإلسالم( للباحث  يَّ رِّ العبري، )موسوعة ُعمان: الوثائق السِّ

ار، )برهان العسل( للكاتبة سلوى النعيمي، )النصوص المحرمة- شعر- أبو  جَّ ولة( لكامل النَّ ار، )اإلسالم والدَّ جَّ كامل النَّ

نواس(.

وفي عام 2017، أقدمت السلطنة خالل المعرض على حجب عدد من الكتب والروايات لعل أبرزها: مجموعة المقاالت 

المقيم في  العماني  الصارمي، والمجموعة الشعرية )لك ال والء( للشاعر  للكاتب زهران  اللهب(  )أوار  السياسية 

المملكة المتحدة أحمد العريمي، والكتاب السنوي األول لمجلة مواطن )عمان.. تحديات الحاضر ومآالت المستقبل( 

إعداد وتحرير محمد الفزاري.

وعن ذلك، قال المركز العماني لحقوق اإلنسان، إن وزير اإلعالم العماني، عبد المنعم الحسني، أكد في حديث 

سابق له أنه “لن ُيمنع كتاب في عصر الثورة المعلوماتية” لكن معرض الكتاب في كّل دورة، يمنع كتًبا معينة، إما 

بسبب مواضيعها وإما بسبب مؤلفيها، مشيًرا إلى أن منع الكتب لم يجد إدانة فردية من المثقفين البارزين أو بياًنا 

أو  المنع  التعليق على  المعرض ترفض  القائمة على  الكتاب واألدباء في عمان، واإلدارة  إدانة من جمعية  أو  عاًما 

توضيح األسباب.

وأشار المركز إلى أن منع عناوين معينة، أو كتب ألسماء معينة دفع بعض دور النشر إلى االمتناع عن النشر لهذه 

االسماء بعد تلقيها تهديدات باحتمال عدم السماح بمشاركتها في أي معرض قادم أو تداول أي من كتبها، الفًتا 

بهم عن  ينأى  لن  القمعية  السلطة  لممارسات  إدانات جماعية  توجيه  العمانيين عن  الكتاب  غياب  استمرار  أن  إلى 

االستجواب والزج في السجون إال مؤقًتا، ألن السلطة مستمرة في التضييق.

الكاتب السوداني عبد العزيز ساكن على مصادرة روايته “سماهاني”، قائاًل: “ال أظن أن مصادرة روايتي  وعلق 

سيساهم في إخفاء ما ارتكبه السالطين البوسعيديين وغيرهم من األوربيين واآلسيويين من فظائع في حق 

شعوب شرق إفريقيا؛ وهو في ظني عمل يائس وغير حكيم”.

وأكمل الكاتب السوداني في تصريحات صحافية: “روايتي ليست سوى مخاطبة سردية للتسامح وطلب الغفران، 

ولكن تماًما كما يحدث في السودان في ظل حكومة اإلسالم السياسي المتطرفة؛ فإن منع كتبي ال يفيدهم في 

شيء وال يحّسن من صورة شوهتها أفعال السلف”، مطالًبا السلطات بعمان أن يرفعوا الحظر عن روايتي وغيرها 

من الروايات واألعمال األدبية التي تمت مصادرتها، قائاًل: “ال تسجنوا الكلمات”.
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وقال الكاتب العماني سعيد الهاشمي: “شيء مؤسف، وتراجع مخيف يعيدنا إلى قرون. اليوم ال يمكن منع كتاب 

من التداول، والكاتب أدى مهمته بمجرد إصدار مؤّلفه، لكن ما حدث هو مصادرة لحق القارئ الذي تصّر السلطات 

التي تقف وراء ذلك وإن كان سينسحب األمر على مصادرتها من  بالجهة  على سلبه”، منوًها إلى عدم معرفته 

المكتبات خارج المعرض أم ال.

وعلق القاص العماني محمد بن سيف الرحبي على قرار سحب روايته “حيتان شريفة” على صفحته الرسمية على 

موقع التواصل االجتماعي “فيسبوك”، قائاًل: “أعتذر للجميع لعدم توّفر نسخ من روايتي “حيتان شريفة”.. تّم 

ليست محفوظة.. حقوق  الطبع  حقوق  التقديم..  كما قلت في  الكتاب.  عرضها في معرض  بقرار وقف  إبالغي 

الحيتان محفوظة!”.

واعتبر اإلعالمي والكاتب العماني سليمان المعمري، أن الدورة األخيرة من معرض مسقط للكتاب “األسوأ” من 

ناحية حرية التعبير والكتابة”، مكماًل: “من المؤسف أن هذا الكم الكبير من الكتب الممنوعة في المعرض، وجزء كبير 

منها كان قد سبق عرضه في المعرض ذاته. بل إن بعضها سبق االحتفاء به رسمًيا في دورات سابقة”.

وتابع: “روايتي الممنوعة )الذي ال يحب جمال عبد الناصر( فازت في المعرض عام 2014 بجائزة الكتاب األكثر قراءة 

من اللجنة الوطنية للشباب، لكنها منعت هذا العام بدون أسباب، مضيًفا: “كنا في سنوات ماضية نتفاخر بأن معرض 

تغير هذه  الذي  “ما  متسائاًل:  الممنوعة”،  الكتب  ندرة  حيث  من  أخرى  عربية  معارض  عن  مختلف  للكتاب  مسقط 

السنة؟”.

وأكمل في تصريحات صحافية: “ليس هناك تبريرات قبل المنع.. وال تبريرات بعد إعادة بعض الكتب.. ال أستطيع أن 

أخمن سبًبا واحًدا للمنع.. فبعض الكتب تتناول الربيع العماني 2011، أو تحلل الشأن السياسي الخليجي بشكل عام، 

أو تتناول الفساد الحكومي، أو أنها لمعارضين يقيمون في لندن، إال أن األكيد الوحيد أن هذا المنع مسيء إلى 

سمعة ُعمان”.

وسخر اإلعالمي العماني من قرار حجب الكتب، قائاًل: “منع هذه الكتب اليوم أعتبره مضحًكا، أشبه بالخبر الذي قرأناه 

قبل سنوات عن محاكمة الخليفة هشام بن عبد الملك والحكم عليه باإلعدام شنًقا بعد 1300 سنة من وفاته”.

“تراجع الحريات”
ويرى الكاتب العماني زاهر بن حارث المحروقي، أن ما جرى في المعرض خالل العام الحالي ال ُيمكن حصره في مجرد 

مصادرة الكتب وما يعنيه ذلك من تراجع في مجال حرية التعبير، متابًعا: “عاهُل البالد يقول )لن نسمح بمصادرة الفكر 

أبًدا(، وإنما في طريقة إدارة المنع والسحب، مّما يشير إلى وجود خلل ما؛ فجزٌء من الكتب الُمَصادرة، سبق وأن 

ُعرض في الدورات السابقة؛ بل إّن بعضها سبق االحتفاء به رسمًيا في دورات سابقة، وتم تكريم مؤلفيها.

وأضاف بن حارث في مقال له أّن هناك كتًبا ُعرضت في بداية المعرض ولم يتم سحبها إال بعد مرور أيام من العرض 

وقد اشتراها الناس، إضافة إلى كتب تم سحبها ثم أعيدت مرة أخرى، رغم أّنها عرضت في دورات سابقة، وكتب 

أخرى تم سحبها بسبب تغريدة احتجاج”.
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وأردف: “موضوع سحب ومنع الكتب– في أيِّ مكان في العالم– يدل على أّن عقلية تقليدية ال تزال ُتدير األمور؛ 

ففي عصر التكنولوجيا والفضاء المفتوح، ال ُيمكن مصادرة أيِّ كتاب، ألّن الحصول عليه من السهولة بمكان اآلن، هذا 

غير وجود دور نشر تصل بالكتاب إلى بيتك من أيِّ مكان في العالم وبأقل التكاليف، وقد سبق لوزير اإلعالم وهو 

المشرف على المعرض، أن صّرح منذ عام 2014، وأكثر من مرة بأّن زمن منع الكتب قد انتهى”.

وذكر الناشط العماني سعيد جداد في تصريحات خاصة لـ”مواطن”، أن قرار منع وسحب بعض العناوين في معرض 

مسقط يعد استمرارا للسياسة األمنية في قمع حرية الرأي والفكر ومحاصرة الثقافة والمثقفين، مشدًدا على أن 

تلك السياسة التي تنهجها السلطات العمانية اعتمدت منذ حراك “الربيع العماني” في 25 فبراير عام 2011.

وأكد جداد أن السلطات العمانية تعتقد أنها تمنع تنوير الشعب وفتح آفاق المعرفة، متابًعا: “بكل تأكيد هذا قرار 

خاطئ ولن ينجح في محاصرة الفكر بل على العكس سياسية المنع ربما تدفع إلى خلق رغبة جامحة وفضول لدى 

القارئ للوصول إلى الكتاب الممنوع وهي في أحايين كثيرة تصبح دعاية مجانية للكتاب الممنوع”.

وأشار جداد لـ”مواطن” إلى أن المشهد الثقافي العماني يعيش حالة من الحصار من قبل السلطة العمانية األمنية، 

وأن السلطات تعتقد أنها بذلك تحد من التأثير الثقافي، منوًها إلى أن المشهد الثقافي لن يتأثر بشدة في ظل 

السماوات المفتوحة، وأن “تلك اإلجراءات لن تجدي نفًعا قطًعا، والنتائج ستكون عكسية على أولئك الذين ال يزالون 

يطبقون قوانين عصور الظالم”. 

“الوزيران المثقفان”
رسالة  أوصل  العام  هذا  للكتاب  الدولي  مسقط  معرض  أن  الحنشي،  نبهان  العماني  الحقوقي  الناشط  وأوضح 

واضحة ألي شخص يفكر في أي نوع من النشاط ممكن تفسيره أنه ضد حاكم البالد السلطان قابوس بن سعيد أو 

للحكومة وسيتم  الرسالة يقول “إن ذلك الشخص سيكون عدًوا  إلى أن مضمون تلك  حكومة السلطنة، مشيًرا 

محاربته بكل الوسائل”.

وتابع نبهان في تغريدات له على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أحد هذه الرسائل هو الحرب ضد أي شيء له 

عالقة بفبراير 2011– في إشارة إلى االنتفاضة التي شهدتها السلطنة”- مكماًل: “النظام يحاول دائًما وأبًدا تغيير 

الحقائق وتزوير التاريخ، من الطبيعي اليوم أن يعمل على محو أية آثار لحراك عظيم كحراك فبراير 2011”.

الفردية من  أو  الجماعية  اإلدانات  أن غياب  إلى  آوانها”  رواية “امرأة تضحك في غير  له  نبهان والذي حجبت  ولفت 

المؤسسات المعنية بالكاتب والكتاب، أو شخصيات تنتمي إلى هذا المجال، يمثل خيبة مشابهة لخيبة سحب الكتب 

نفسها”.
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وقال الشاعر العماني معاوية الرواحي إن منع الكتب والروايات في عمان جزء من السياسة األمنية الخبيثة المفروضة 

على التعبير بالسلطنة منذ عام 2011، مؤكًدا أنها تهدف إلى بشكل رئيسي على طمس تاريخ الحراك العماني، 

عالوة على استهداف الكاتب بناًء على أي عالقة سيئة تربطه بالسلطة الحاكمة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ”مواطن”: “الذي يزيد األمور أسًفا أن اثنين من المثقفين العمانيين، كالهما برتبة 

وزير، هما من يمارسان القمع ضد الكتاب واألفكار والكلمات”، مشيًرا إلى أن إجراءات القمع أصبحت قابلة للتنفيذ 

رغم التقدم التكنولوجي الحالي وثورة اإلنترنت ألن الوسط العماني يأتي من دولة قليلة السكان، وأن المعرض 

يكاد يشكل الوسيلة األولى للقارئ العماني.

وأكد الرواحي، أن إجراءات السلطنة تعد محاولة إليذاء الكاتب ومنعه من االنتشار في المجتمع، مشدًدا على أن 

المسؤولين في السلطنة لن يستطيعوا “طمس” التاريخ أو الكتب أو األحداث ألنه لم يعد بمقدورهم فعل ذلك.

جعجعًة بال طحين
من جانبه، ذكر الكاتب العماني محمد الشحي أن معرض الكتاب في مسقط تمتع بسمعة طيبة بين نظرائه في 

الوطن العربي من ناحية غياب “خطيئة” منع الكتب في الدورات السابقة، مشيرا إلى أن الدورة الحالية أتت لتعكر 

صفو هذا الجو االستثنائي إذا ما نظرنا نظرة بانورامية لمعارض الكتب الخليجية أو العربية.

فيها  نفترض  التي  األسباب  حول  حيرة  في  تجعلنا  االنتكاسة  “هذه  لـ”مواطن”:  خاصة  تصريحات  في  وأضاف 

الموضوعية ودقة المعايير في المنع، ألن المنع طال عناوين كانت من األكثر مبيعا في دورات سابقة من المعرض 

نفسه، إضافة إلى أن أغلب الكتب المحجوبة منعت بسبب طبيعة عالقة السلطة المتوجسة من مؤلفيها، وأيضا 

كتب منعت ألن عددا من المغردين صّوروا صفحة مقتطعًة من سياقها ُفهمت كرأٍي يذّم المجتمع العماني، وعلى 

الرغم من أن ذلك المعنى المفهوم خطأ يبقى رأيا يستحق النشر والمناقشة، إال أنه حصد المنع والدعاية المجانية 

بدال من ذلك”.

وتابع: “هذا األمر يعود بنا للنظر في األسباب التي يمكن وصفها بالموضوعية وراء هجمات المنع في هذه الدورة، 

في الحقيقة فإن األمر الذي افتقدته هذه الدورة، وامتازت به الدورات السابقة، أن وزير اإلعالم وهو المشرف العام 

على المعرض، لم يصّرح قبل بدء المعرض بخصوص منع الكتب، بينما وجدناه قد صرح -في دورات سابقة- بأن زمن 

منع الكتب أصبح من الماضي”.

وأشار إلى أن هذا التصريح جعل الرقيب في مأزق ستبدو فيه الحكومة كالمتخبطة في قراراتها وسلوكها إذا ما 

منعت كتبا بعينها في دورة بذلك التصريح، مما حدا بالرقيب إلى التزام الصمت رغًما عنه، بينما استنفد الرقيب وقته 

ووسائله في هذه الدورة مستفيدا من وضعية الوزير الصامتة.
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وأكمل: “عندما سئل الوزير في مقابلة متلفزة عن موضوع منع الكتب في هذه الدورة أجاب بدبلوماسية تدندن 

حول قوانين النشر )المطاطة( في األصل والتي اخترقها أولئك الكّتاب في كتبهم فاستحقوا منعها، وكان يجب 

على المذيعة أن تسال الوزير عن سبب منع كتٍب كانت ضمن األكثر مبيعا في دورة 2014، ومنعت في 2018”.

وأردف: “قضية منع الكتب من غير استناد معقول ومقبول عقال وعرًفا دليل على نمٍط من السلطة يجعل سمعة 

السلطنة الدولية مشوهة في مجال الحريات الشخصية، ويناقض المعاهدات التي وقعت عليها في األمم المتحدة 

كونها دولة ترعى حريات التعبير بما ال يتناقض مع الدعوة إلى التحريض والعنصرية”.

وعن كيفية مواجهة المثقفين تلك الموقف، قال الشحي: “الملجأ األول للمثقفين والكّتاب هو تلك المؤسسات 

المدنية كجمعية الكّتاب واألدباء والنادي الثقافي، والتي ُينتظر منها القيام بدورها كجماعات ضغط على السلطة 

المؤسسات مدعومة ماليا  إن تلك  الواقع يقول  أن  إال  أكبر والسعي لمواجهة استبدادها،  انتزاع حريات  أجل  من 

ومراقبة من فبل السلطة مما يعّطل عملها في أساسها. وال يبقى سوى االستنكار الفردي الذي ال يعدو كونه 

جعجعًة بال طحين”.

وانتقد الصحفي العماني المختار الهنائي في تصريحات على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، 

2018، مشيرا إلى أن منع الكتب يعد  قرارات إدارة معرض الكتاب في مسقط بحجب عدد من الكتب خالل دورة 

مصادرة لحق المعرفة، وحق التفكير، وحق حرية االختيار، وأنه يدخل في باب الوصاية، متابعا: “الوضع يختلف هنا في 

القراءة والمعرفة فدعوا المجتمع يقرر بنفسه”.

الوعي وينصهر  الثقافة ويتبخر  الكراسي تذوب  الرسمي: “على قدر  أعاد نشرها على حسابه  وتابع في تغريدة 

المنطق وُتحبس حرية التعبير، وعلى كرسي وزير اإلعالم يقوم الدكتور األكاديمي المثقف األديب بمصادرة كتب 

أصدقاء األدب والكلمة، مردفا: “ال يمكن لألفكار أن ُتحبس، إنها أخف من الهواء”.
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الحكومة الكويتية 
تخاف وال تستحي.. ومجلس األمة 
في الغالب تحكمه المصالح الخاصة 

محمد والي العنزي 

وضع البدون في الكويت 

الوضع الحقوقي في الكويت 

البدون في الكويت يعيشون حياة ال إنسانية وضبابية وقمعية ويجهلون مصيرهم 

ويعانون من الطبقية واإلقصاء والطبقية والحرمان وعدم االستقرار األسري 

ويتعرضون للتهديد واالبتزاز 

لحكومة الكويتية قابلت المعارضة بالسجن  ا

واإلرهاب، ولجأت لسحب الجنسيات نظرًا 

لوصول المعارضة إلى وكر فسادها، وسحب 

الجنسيات حقق للحكومة فرصة اإلفالت من 

المحاسبة 

حكام القضاء بسحب الجنسيات ظالمة فال  أ

يجوز لكائن من كان أن ينزع المواطنة من شخص 

واحد تحت أي ظرف ومهما كانت جريمته، 

وبعض قضاة الكويت مرتشون وحكوميون 

٢٥ أغسطس ٢٠١٧

عصير حوار 

الحكومة الكويتية سعت لقمع الحريات ومحاربة 

المغردين بعد الربيع العربي، وذلك ألن وسائل 

التواصل االجتماعي الحديثة هزت عروش حكام 

وأسقطت أنظمة 

لبرلمان الكويتي ديكور يجمل ويحسن صورة  ا

الكويت في الخارج بأنها بلد ديمقراطي لكنه 

في الحقيقة ليس بمستوى الطموح من 

القدرة على عمل شيء حقيقي 

خطئ ويصيب يستنكر ظلمه  ألمير بشر ُي ا

ثْنى على خيره، ولكن الحكومة الكويتية  وُي

جعلت عقوبة المساس بالذات األميرية أكثر 

من المساس بالذات اإللهية 

الديموقراطية في الكويت 

لكويت يحكمها الشيوخ والتجار  ا

والمتنفذون والفاسدون ويداس فيها 

الضعيف ويضيع حقه أمام قوة وواسطة 

ونفوذ المعتدي، والحقوق فيها تتراجع 

لكويت ال تنقصها القوانين فهي  ا

مؤسسات مهيأة بل كانت تقترب من 

الرقي والتقدم، لكنها حين غيبت العمل 

المؤسسي وأطلقت يد الفاسدين 

تراجعت، وعليه يجب أن تفعل القوانين 

بصدق ومساواة وحفظ حقوق البشر 

ومعاقبة الفاسدين 

عم السلطات الكويتية لقائد االنقالب  د

العسكري في مصر عبدالفتاح السيسي 

قرار ظالم مكن مجرما ظالما حانث بقسمه 

يجب على البدون أن يخرجوا باآلالف وأن يصبروا ألن الحكومة في الكويت ستحاول 

أن تعاملهم بالعنف والقمع 

حال البدون كالرقيق أو العبد الذي يسمح له أو ال يسمح، فالحكومة الكويتية تراهم 

أدنى من أن يبذل لهم جهد 

لحكومة الكويتية تحاول تقليل أعداد البدون بشتى الطرق، ونجحنا في إفشال  ا

خطتها لتهجير البدون إلى جزر القمر 

لحكومة الكويتية عاقبت البدون بحرمانهم من حقوق اإلنسان لما يزيد عن الـ25  ا

عاما، وإذا وجد قانون يطبق على الجميع دون تدخل المتنفذين وأصحاب المصالح 

فسنصل لحل ألزمة البدون 
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 سلطنة عمان بين أكثر خمسة 

بلدان ترحيبًا بالمغتربين

https://bit.ly/2Gy1MCB

https://bit.ly/2Gy1MCB


80

 معرض مسقط.. مصادرة الكتب 

 بشكل همجي يؤكد استبداد

وتخبط السلطة في عمان

https://bit.ly/2uJqZZn

https://bit.ly/2uJqZZn
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