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الحوار والشفافية أعتقد أنهما أفضل الطرق للوصول إلى خالصة وخارطة طريق… 
ال يمكن أن تدرس المطالب من جانب واحد؛ فيجب إشراك كل األطياف. الحوار يمهد 

الحوار  أن  أعتقد  فأنا  المجتمع.  أطياف  كل  من  األفكار  تستقي  ألنك  للدراسة 

والشفافية يجب أن تكونا هما المدخل في عملية اإلصالح. يجب أال يتفرد أحد، ال 

الشارع وال المثقف وال األكاديمي وال رجل الدين وال الجهات الرسمية في إطروحاته”. 

هذا هو حسن البشام وهذه كلماته ما زالت تنبض بالحياة. هذا ما أكده في حواره 

مع د. سليمان الهتالن في برنامج حديث الخليج عبر قناة الحرة في سبتمبر من العام 

٢٠١٢، يعني بعد قرابة أكثر من سنة ونصف منذ اندالع الحراك الشعبي في عمان. 

تلك الدعوة، وتوقيتها الزمني لها عدة مؤشرات ومدلوالت أهمها أن البشام استمر 

مرابطا على موقفه محافظا على مبادئه رغم انتهاء الحراك منذ فترة طويلة واستفاد 

من استفاد، وسجن من سجن؛ وكان هو أحد من اعتقل وضيق عليه.

حسن البشام.. ودعوة الحوار والشفافية

محمد الفزاري

تأشيرة
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كذلك تعطينا مؤشرا واضحا لمستوى الوعي الذي كان يملكه هذا اإلنسان الوطني الصادق على 

التغيير “دوار  المتحدثين باسم ساحة  المعتصمون كأحد  مستوى أطروحاته. ولهذا عندما قدمه 

أو  العوز  الذي دفعهم  المعتصمين  أحد  البشام  يأت ذلك من فراغ؛ فلم يكن  صحار سابقا” لم 

البحث عن الوظيفة للمشاركة واالعتصام بحثا عن أهداف شخصية؛ بل إحساسه باألهمية التاريخة 

لمثل هكذا حراك شعبي ونوعي في كسر تابوت الخوف والصوت الواحد، وخلق ساحة من الحوار 

الوطني بين الشعب والسلطة.

عاش البشام مرفوع الرأس ومات بشرف وهو خلف قضبان سجن الدولة الشمولية التي رفضت 

كل صوت مختلف ولو كان يدعو للحوار. فال حوار مع سلطة مستبدة سواء كان على مستوى دولة 

الفرد أم دولة األوليغارش. لكن البشام أصر أال يفهم هذه الحقيقة أمال منه أن يرى يوما عمان 

الجديدة التي طالما حلم بها. ولعله كان يؤمن في قرارة نفسه أنه ال يوجد أمل أن تتنازل السلطة 

ليس فقط عن صالحياتها، بل حتى على مستوى الموافقة لتلبية دعوة الحوار مفتوح الذي هدفه 

لتنير طريق األجيال  التي تحترق  أراد أن يكون الشمعة  المواطنة؛ لكنه  األول المضي نحو دولة 

الصادقين  األحرار  المواطنين  جميع  بين  حاضرة  زالت  ما  روحه  لكن  البشام  جسد  مات  القادمة. 

الغيورين على عمان.. الماضي والحاضر والمستقبل.

اليوم نحن نجدد تلك الدعوة التي نادى بها البشام والعديد من اإلصالحيين قبل ٢٠١١ وبعده. ال 

نرى أمام السلطة خيارا آخر إال أن تلبي تلك الدعوة لو كانت فعال يهمها أمر وسالمة الشعب 

العماني، قبل أن تدفعه الظروف مجبرا للخروج إلى الشارع. وستكون خطوة تحسب للسلطة 

كفعل مخطط له، وليس كما عودتنا دائما في الوصول متأخرة لتتعامل مع القضايا بردات فعل 

مستعجلة وغير مدروسة. حان الوقت للحوار الجاد الذي تكون أهم محدداته وكذلك نتائجه هو دولة 

وتم  الحقيقي  مضمونه  من  إفراغه  تم  الذي  المفهوم  هذا  الوطنية.  دولة  وليست  المواطنة 

استبداله من قبل السلطة بمضمون خاٍو ومؤدلج يكرس لدولة المساكنة بدل المواطنة. ال نريد 

بأننا لم نعد  لنا من قبل فئة منتفعة  وطنية مفصلة على مقاسات السلطة.. ال نريد أن ينظر 

مواطنين ألننا قررنا أن نطالب بحقوقنا. نحن نقولها بأعلى صوت، نحن مواطنون ولسنا ساكنين. 

لقد بلغنا ونستطيع أن ندير شؤوننا  في دولة المواطنة.

رئيس التحرير



 مجلة مواطن

حوارات
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 األديب المصري سعيد الكفراوي: دولتا »عبدالناصر« 

األمنية وحلم »السادات« الديني وجهان لعملة واحدة

سعيد الكفراوي

سكونه من زمن مضى، يعيش تحت وطأة ذاكرة حية مليئة باألحداث والكثير  من 

هوس الحنين الذي يأتي بذكريات وأيام ولو من كل عام يوم.

)مصر( وفي  بلده  العتيد متغيرات حدثت في  القاص  به هذا  عمر طويل واكب 

الطفولة  جدلية  عبر  وعجائز  أطفال  من  كتبه  فيما  جسد  الكبير،  العربي  وطنه 

ومكان  زمان  من  عمقها  تستمد  تجربة  عن  الكشف  يستمر  حيث  والكهولة، 

يحمل  حيث  اإلنساني،  بالوجود  التصاًقا  القضايا  أكثر  بتأمل  ترتبط  وشخصيات 

زمننا  في  فاعلة  تزال  ما  األسئلة  تلك  لكن  قديمة  بقرية  بالفعل  ترتبط  أسئلة 

الحاضر، حيث القيم التي ال تفنى.

•  الثقافة العربية معزولة عن العالم.. ال أحد يجيء وال أحد يذهب
واقع الثقافة يتسم فعلًيا بقلة القيمة فهو واقع يطحن بعضه بعًضا  •

دولتا “ناصر” األمنية وحلم “السادات” الديني وجهان لعملة واحدة اغتاال حرية الرأي والتعبير  •
“تأليه الحكام” يجلب الدمار والخراب والنكبات.. وما حدث قبل وبعد يونيو 1967 في مصر خير دليل  •

اإلبداع نوعان.. رسمي يعبر عن حركة النظام السياسي وآخر يجعل الثقافة تحيا على الهامش  •
منتجنا الثقافي أصبح بال قيمة عالمًيا وال نمتلك أسئلة حقيقية حول الحداثة والتقدم  •

الليبراليون عانوا إرث “عبدالناصر.. الزعيم األوحد” ومصيرهم الدائم معتقالت وغياهب السجون  •
الرقابة الدينية والغالء والظروف االقتصادية معوقات لسوق النشر  •

ليس للرومانسية مكان في عالمنا اآلن بل حلم من سنوات مارقة.. انظر حولك!!  •
القرية كشفت عن مكنون الواقع المصري.. والقراءة تستهويني أكثر من الكتابة  •

القصة القصيرة مثل النبوءة ال بطل لها وأشخاصها يحيون على الهامش  •

حوار: عاطف سعد

قاص مصري

الراهنين، ولماذا  السياسي والثقافي  المشهدين  التكوين، وتطورات  القصة والكتابة وفترة  بداياته في  حول 

اختار القصة القصيرة دون غيرها من صنوف األدب للكتابة، ودور األدب في التنوير ومحو ظلمة الفكر التكفيري 

ومواجهة التطرف، والفرق بين معطيات التفوق األدبي لجيل الرواد وما تكتبه اآلن األجيال الجديدة، ورؤيته 

لحركة النشر المهتمة بالكتاب وتوزيعه، ومعوقات سوق النشر التي تنعكس بالسلب على مناخ التنوير، وكيف 

يحافظ األدب على هوية اإلنسان، وأشهر ما واجهه في الكتابة عن القرية، ألجل ذلك أكثر التقت مجلة “مواطن” 

األديب والقاص المصري الكبير سعيد الكفراوي في السطور التالية:
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1. بداية.. ماذا عن رؤيتك للواقع الثقافي الحالي؟

الثقافة العربية تعاني قلة القيمة فهي ال تستطيع أن يكون لها دور في الثقافة العالمية وال نمتلك أسئلة حول 

الحداثة والتقدم وال تسهم بما تنتجه في تكوين مخيلة إنسانية، نحن نعيش في قرية معزولة عن العالم ثقافًيا ال 

أحد يجيء وال أحد يذهب.

2.  كيف ترى تطورات المشهدين الثقافي والسياسي عربًيا؟

الثقافي  المستويين  على  الحقيقة  فيه  تغيب  بعًضا،  بعضه  يطحن  واقع  إنه  القيمة،  بقلة  فعلًيا  يتسم  آراه  ما 

والسياسي واختفت مشاريع الثقافة الكبرى التي كانت تؤسس للوعي بين الناس وتبشر برؤى جديدة نرى من 

ثمة  تكون هناك  أن  العربي  مجتمعنا  عن  وغاب  جديد  من  نفسه  يفرض  الهوية  وأصبح سؤال  خاللها مستقبلنا 

سياسة مشتركة يجمعها التنوع الخالق الذي تواجهه العولمة وانتهت سياسة كل دولة إلى ممارسة “الفردانية” 

والعمل في إطار وحيد بعيًدا عن السياسة التي تجمع شمل المجموع وبسبب من صراع الداخل طمع الخارج في 

مقدراتنا وثرواتنا وبات علينا أن نتأمل ما جرى في السنوات األخيرة وظهور تيارات األصولية المخيفة التي تنادي 

بنفي وقتل وذبح اآلخر، ووصل بها األمر إلى إعالن والءها إلى غير الحقيقة.

3. وكيف تنظر إلى الثقافة على مر تاريخك اإلبداعي منذ عهد عبدالناصر إلى اآلن؟

قدم  وهذا  الهامش  في  موجود  وإبداع  ثقافة  وهناك  السياسي،  النظام  حركة  عن  تعبر  رسمية  ثقافة  هناك 

للثقافة العربية كل التطور الحقيقي ألشكال الكتابة في الشعر والرواية والكتابة واألدب والفكر وظل طوال عمره 

هامش حارس لكل القيم العظيمة، فمحمد علي –مثاًل- اخطأ في جعل التعليم ديني يقوده األزهر وآخر مدني 

وهذه الثنائية تعيش الصراع حتى اليوم.

4. وهل هناك كتابات ربطت بين الواقع األليم ببعده السياسي وبين المجتمع؟

 نعم يظل ما قدمه الرائعان نجيب محفوظ ويوسف إدريس اللذين كتبا قصة قصيرة عقب نكسة 1967 اسمها 

“بيت من لحم” عبارة عن سيدة ولها 3 بنات عوانس بينما تزوجت هي من شيخ أعمى يعرف زوجته بالدبلة عندما 

يريد أن ينال منها موضع الزوج من زوجته فلما أحست األم برغبات األنوثة واشتياقها نحو الرجل في عيون وأجساد 

بناتها قامت بتنقيل الدبلة إلى أيادي بناتها لياًل فواقعهم الزوج الكفيف وفي نهاية القصة اكتشف الجميع أن 

كانت  الرواية  وهذه  الجريمة  في  ومتواطئون  يحدث  كان  بما  علم  على  الثالثة  والبنات  والزوج  الزوجة  الخمسة: 

والخراب  الكارثة  عن  كانوا مسؤولين  المصريين  كل  أن  يثبت  بما  يونيو،  نكسة  الذي حدث في  للتواطؤ  تجسيد 

والمرارة الذي جاءت به النكسة فهم من تركوا مساحة للفساد وتأليه الحاكم الذي أفقنا منه على كارثة نعاني 

أثارها ونكباتها إلى اليوم حتى على المستوى العربي.

5. ماذا عن فترة التكوين.. ومن ثم اختيارك لشكل صعب من األدب؟

في قرية صغيرة قديمة من قرى األربعينيات بالقرن الماضي جاءت البداية وسط بشر بسطاء يعيشون على الستر 

وعلى قيم المقدر والمقسوم، ودائًما ما ينشغلون في حيواتهم بالدفاع عن أرواحهم في مواجهة مظالم كثيرة
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تتربص بهم، كانوا أوفياء للقدر ويتسمون بحكمة أن الحياة آخرها الموت، عاشوا زمًنا من الكدح والخرافة في قرية 

وعي  كونت  التي  الليالي  تلك  أتذكر  الزالت  وإني  الخطر،  مواجهة  في  أهلها  ويحتشد  والمعاني  بالرمز  تموج 

والعالقة  األرض  ري  حول  ينتهي  ال  تقود صراع  التي  والقسوة  األفراح  وأغاني  والموالد  الحصاد  ليالي  الكاتب، 

بالحيوان وصوت الجدة يأتي بترنيمة من شفاعة بهبات الخيال المقتدر وحبكة الحكايات التي تطير النوم من العين، 

إنها قرية للعبد والحرية والموت هناك له معنى آخر.

6. وكيف تّكون الوعي ولماذا اخترت القصة القصيرة؟

هذا العالم الغني دفعني دفًعا لمحبة الكتب وعندما أعطاني مدرس قريب كتاًبا ملخًصا لحكايات “ألف ليلة وليلة” 

وبعد قراءته مسني الجن والعفاريت واتسعت لدي الرؤية لعالم الكتابة، إنه عالم ساعدني على التأمل ومعرفة 

تلك المنطقة الغامضة من الواقع المصري التي كتبت عنها القصص وعشت عبر صوفية العشق لهذا الفن وآمنت 

أصل  من  وأشخاصها  لها  بطل  وال  النبوءة  مثل  والموت وهي  الحياة  أهوال  عن  دفاع  القصيرة هي  القصة  أن 

الهامش المنكسرين في أرواحهم وطالبي الخالص من ظروفهم االجتماعية الصعبة.

لقد صرخ البعض إن الزمن زمن الرواية فآثرت أن أمضي ما بقي من عمري في زمن كتابة هذا الشكل الشقيق 

للشعر والذي ال يمكن أن تعرفه والذي يتميز بالتركيز المطلق من منطلق أن كل قصة خالدة هي كالبذرة التي 

تنام في داخلها شجرة عظيمة وسوف تنمو هذه الشجرة بيننا وتلقي بظلها على ذاكرتنا يوًما.

7. كيف ترى فترة ستينيات القرن الماضي؟

بعد تلك الفترة تحول الدين إلى سياسة واستباحت كل شيء ووضعه تحت حد السؤال، ومناقًضا للحقيقة وبينما 

يجري في واقع الناس ما يتناقض وإنسانيتهم انتهى األمر بكل نظام سياسي بالسعي إلى تأصيل هوية سياسية 

خاصة وغابت الثقافة التي كانت قديًما تقر المشاريع الكبرى في التعليم وأن تدافع عن هوية التنوير والمناداة 

فترة  أنه في  حتى  اآلخرين  لثقافة  المتكررة  المحاوالت  لفرض  والتصدي  األمور  تجليات  كل  العقل في  بتحكيم 

قبل  ما  أما  القومية،  والثقافة  الوطنية  الثقافة  مفهوم  في  فروق  أية  هناك  يكن  لم  الوطنية  الثقافة  ازدهار 

الستينيات فكانت فترة اتسمت بالتحرر الفكري، حيث شارك في إحيائه جيل طه حسين في األدب والفن والعلوم 

والفلسفة وكان هناك من يقودون لتخرج المجتمعات من الضرورة إلى البحث عن قيم االستنارة والحرية.

8. ماذا عن دور األدب في التنوير ومحو ظلمة الفكر التكفيري ومواجهة التطرف؟

وضعوا  الذين  والفنانين  المبدعين  مع  جاء  الذي  الكبير  التأثير  وحدث  الكتابة  حداثة  بداية  األربعينيات  حقبة  كانت 

العالمات األولى في الشكل والمضمون واهتموا بالنصوص الحديثة وحرصوا على محاولة اآلخر، وكان هناك ثمة 

قلق اجتماعي وتوتر سياسي منذ ثورة 1919 وحتى الخمسينيات تقريًبا، حتى جاءت تيارات الكتابة الحديثة منذ 

العالمي نجيب محفوظ ويوسف إدريس وحتى جيل الستينيات الذين مثلوا الوثبة المضادة لتكون أدًبا جديًدا ورؤى 

مختلفة عما كتبه الرواد، وظلت مشاريع األدب التي أنتجت في تلك السنوات عن يحيى حقي وطه حسين
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9. ما الفرق بين معطيات التفوق األدبي لجيل الرواد وما تكتبه اآلن األجيال الجديدة؟

يحمل  جديد  ثقافي  خطاب  إحياء  على  بدأِب  ويعملون  المستقبل  على  مفتوحة  آفاق  من  ينطلقون  الرواد  كان 

الدولة المدنية سائدة  أسئلته عن مواجهة الكالم ونموذج المقموع سياسًيا واجتماعًيا وثقافًيا، لقد كانت قيم 

على رأسها سيادة القانون وحرية تكوين هيئات ومؤسسات المجتمع المدني كما كان التعليم يقرع أبواب الصمت 

وكانت الحرية التي يعيش في ظلها المجتمع بقيمه وانفتاحه تشكل فضاءها إلنتاج أدب جديد مغاير يحرص على 

االستقالل ويعزز الدور لثقافي واآلن تحاصر الثقافة ومن ثم اإلبداع باإلعالم المغيب للوعي وقيم االستهالك 

والمصادرة وتهميش المبدعين الجادين كل هذا يمثل القيم السلبية التي تواجه إبداعنا الحديث وبسبب من ذلك 

وجهازها  الماضي  مؤسسات  وسطوة  المعاصرة  القيم  تفرزها  التي  السلبية  القيم  يشبه  بأنه  اإلبداع  اتسم 

القديم.

10. ماذا عن رؤيتك لحركة النشر المهتمة بالكتاب وتوزيعه، وهل هناك ثمة رواج اآلن فيما يسمى بسوق النشر؟

دعني أتحدث بصراحة وأقول إن ما يجري في حركة النشر من ازدهار يفوق التصور ويدفع إلى السعادة واالستقبال 

الحسن وعندما نرى ما يجري في مهنة صناعة الكتاب وكم من مكتبة فتحت أبوابها ودار نشر أعلنت عن نشاطها 

العديد من دور النشر اآلن تعمل وفق شروط  القاهرة الصامدة وغيرها من عواصم العرب، وهناك  في مدينة 

اقتصادية طيبة تمثل فيها حركة الكتابة الشابة القدرة على التواصل واإلبداع.

11. وما معوقات سوق النشر التي تنعكس بالسلب على مناخ التنوير واألدب؟

هناك ثمة معوقات بالفعل ممثلة في غالء مواد الطباعة واألحبار واألوراق وارتفاع سعر الكتاب وبعض الشروط 

الرقابية وموقف الرقابة الدينية ومؤسساتها وموقفها من اإلبداع والمبدعين ثم األهم من ذلك ما يدفعه الكاتب 

من تكلفة كي يرى كتابه النور، وهناك أيًضا معوقات كثيرة ال تنفي رواج حرمة النشر وازدهار الكتاب عن فترات 

سابقة مثلت أزمة في الثقافة.

 12. كيف ترى زخم التناول األدبي الحديث في مجاالت الخيال العلمي والقصة البوليسية؟

بطبيعة الحال ومع تغير القيم وازدحام الساحة بأدب جديد له خصائصه ومع متغيرات ما تدفع به الساحة من أشكال 

جديدة منها النص البوليسي القائم على التشويق وتفعيل الجريمة في تجلياتها كل تلك التجليات كان لها التأثير

ومحمود عباس العقاد ثم جيلي األربعينيات والخمسينيات ومن جاء بعدهم من واجه سطوة التراث وهجمة الماضي 

بتفعيل الكتابة األخرى في األدب.

لقد كان أدًبا يدافع عن القيمة الحقيقية للحياة ويدفع بقيم الحرية والعدالة االجتماعية ضد قمع السلطة السياسية 

ويروج ألماني البسطاء في التحرر وظل األدب قادًرا على المواجهة باهتمامه بثقافة العقل وإبداعه القائم على 

التسامح والحوار وضمان حرية اآلخر ومواجًها سلطة القمع وصعود تيارات اإلسالم السياسي في حقبة الفساد 

العظيم ومناقًضا لهجرة المصريين إلى الخارج والحفاظ على تراث الماضي الفاعل ثم االستفادة من منجزات اآلخر 

الثقافي مع التمسك بقيم ثقافتنا اإلنسانية التي تتحاور في جدل حر مع قيم اآلخر الروحية والمادية.
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13. ما أسباب انطواء الرومانسية في الكتابات األخيرة؟

ال أرى رومانسية فيما نعيشه من زمن، فالرومانسية حلم من أحالم سنوات سالفة.. انظر حولك، فأنت في تلك 

منه  األكبر  الجزء  القبح  يشكل  زمن  إنه  معنى  بغير  جريمة  على  وتصحو  مروعة  مأساة  تنام وفي حضنك  األيام 

صدقني، ال يمكن أن يشعر اإلنسان في مدينة مثل القاهرة بأي قدر من الرومانسية، فالرومانسية تحيا بين قيم 

من التسامح وعبر فضاء مفتوح على شكل جميل من الحياة الجميلة، وهل تذكر قاهرة األربعينيات والخمسينيات 

حينما كانوا يقولون إن لندن وباريس تشبهان القاهرة وكانت هناك مسابقة عن أجمل مدينة في العالم كانت 

أية مالمح  زمن  من  نعيشه  ما  يحمل  ال  وبالتالي  أماكن  أيه  تشبه  تعد  لم  اآلن؟!  عنا  ماذا  لكن  القاهرة،  األولى 

لرومانسية غائبة.

14. كيف يحافظ األدب على هوية اإلنسان؟

الهوية تتغير بتغير طبائع الشعوب ومطلوب الحفاظ عليها من كل أشكال القيم الهدامة، وصدقني إن هوية أي 

إنسان هي ما يميزه وما يحافظ عليه والهوية في آخر المطاف هي البطاقة الشخصية لإلنسان في حياته والهوية 

تتقوى باألدب الجيد الذي يلتزم بقيم األوطان لذلك ظل األدب وعاًء للثقافات ومدافًعا عن الهويات، وال ننسى 

أن الهوية المصرية تكونت عبر آالف السنين كان يحرسها ويدافع عنها طوال الوقت ذلك الزمن الضارب في التاريخ 

عبر صيرورة لم تنقطع أبًدا طوال الوقت.

والحاضر  الماضي  الثالثة  األزمنة  في  بتجليها  القرية  كتابة  مشهد  قدمت  بأنها  قصص  من  كتبته  ما  يتسم   .15

والمستقبل، بينما المدينة أقل من حيث الحضور.. لماذا؟

تكمن تجربة أي كاتب في وعيه بما عاشه وكون تجربته ترتبط باألزمنة الثالثة الماضي والحاضر والمستقبل، وعندي 

في الكتابة هناك زمن واحد ألن الحاضر والمستقبل يمثالن زمًنا واحًدا يذهب للماضي، وكانت القرية هي الواقع 

بطقوسه وميالده وتجليات عالمه وكانت داللة عن سؤال كيف لهذا الكاتب أن يحول هذا الواقع إلى فن، وبما إنني 

أحد من يكتبون القصص ال يستهويني النص السهل المباشر، لقد حاولت كتابة تلك المنطقة من الواقع وهي 

تتسم بالغموض والعنف ومحتشدة باألسرار وإرث الطفولة الفادح التي انشغلت به طوال مسيرتي مع الكتابة 

وتدفعني مقولة كافكا “أي طفل ال يكون شيًئا بذاته”.

16. ما أشهر ما واجهك في الكتابة عن القرية من تحديات؟

واجهني في الكتابة عن القرية سلطة األب والعمدة والمالك الجبارين وسلطة اإلرث القديم من العادات والتقاليد 

وكيف تكتب عن هذا العالم الغني بطقوسه وميراثه وكان تحدًيا كبًيرا أن تكتب عنه وتعبر وأنت تحلم بتصفيته.

التي تزدحم بها الساحة اآلن وأنا لست ضد وجود هذه  البوليسية  الكتابة  التيارات من  األقصى في خلق تلك 

الموجة من الكتابة بل أنا من المؤمنين بتواجد وتجاور كل التيارات الكتابية في ساحات الكتابة العربية.
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17. أنت وبنو جيلك من المحسوبين كأبناء يوليو 1952، لماذا تناصبون هذه الثورة العداء؟

نحن من أول أبناء ثورة يوليو ألننا بدأنا مشوارنا الثقافي والمعرفي الحقيقي منذ أوائل حقبة الستينيات في 

الوقت وهو توقيت كانت فيه الحقبة الليبرالية فاعلة وقادرة على تقديم الجديد للمجتمع وإحياء وقيادة الوعي 

وتشكيل ضمير األمة، وبالتالي كان منها رواد المسرح من أبناء هذه الحقبة أمثال سعد مكاوي ونعمان عاشور 

ومن المثقفين واألدباء نجيب محفوظ ويوسف إدريس وفتحي غانم، وهؤالء العباقرة قادمون من الزمن الماضي، 

وكان أوائل المعبرين عن حركة وثورة 23 يوليو هم المتعلمون في مدارسها من بني جيلي “أبناء الستينيات”، 

والقبضة  الظلم  وشيوع  األوحد  الزعيم  صوت  ونرفض  الغاشمة  السلطة  ضد  بالوقوف  نؤمن  يومنا  من  وكنا 

اليسار  تاريخ  رجعنا  ولو  أو طرة  الواحات  معتقالت  الحقبة في  أبناء هذه  دخل معظم  استثناء-  -وبال  العسكرية 

المصري والمبدعين ومواجهتهم مع السلطة لتأكدنا من هذا.

18. أخيًرا.. هل ترى أن مساعي الدولة الدينية واألمنية تلتقي على هدف واحد في الحرب على الثقافة؟

كال الدولتين تختلفان في آليات تعاملهما مع الثقافة والمثقفين في حين يلتقيان في النهاية على نفس الهدف، 

ويعمالن على تحقيق هدف الزعيم في امتالك زمام األمور باألمر والنهي المطلق وأن حريات التعبير ال تكون من 

مصدر مدني وإنما من مصدر السلطة نفسها، والدولة األمنية تقوم على األجهزة التي تقوم على وأد حرية الرأي 

وتضع نصب أعينها ومراقبتها الجماعات الفكرية والتنويرية وهذا كان واضًحا جلًيا في حقبة ستينيات القرن الماضي 

وكنا عندما نجلس مع نجيب محفوظ في شبابنا على مقهى “ريش” بالقاهرة يجلس بيننا “مخبر أمني” ليسجل 

كل ما دار بيننا من نقاش وينقله للسلطات.

األجهزة األمنية تخدم الشخص وليس الدولة، وعانينا دوًما من فكر “الرئيس أو المسؤول” الذي يختزل الدولة في 

شخصه وفي نظامه الحاكم والمجموعة التي تصحبه، وكنا على خالف مستمر مع جمال عبد الناصر وكنا على حق 

ألننا أفقنا من تأليهه وتعظيم كل خطواته على نكسة يونيو 1967، واختلفنا أيًضا مع أنور السادات ألنه جاء لنا 

باإلخوان والجماعات اإلسالمية الذين قتلوه، وحسني مبارك الذي ترك لهم المساحة كاملة للعمل والنجاح في 

مجلس الشعب فشاركوا في ثورة أطاحت به، وهذا ينبع من رغبتهم في السيطرة على السلطة، وفي عهد 

اإلخوان عانينا من سطوة وترهيب ديني غير عادي شأنهم المعتاد كسياسيين بظهير ديني، واآلن ننشد مزيدا 

من االنفتاح وتقبل الرأى األخير دون سطوة أو قمع أو اعتقاالت كي يكون هناك جديد.
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 زكي الصدير

حوار : عبدالرحمن سعد

شاعر سعودي

 الشاعر السعودي زكي الصدير: أنظمة الحكم العربية تستبدل 

عقليات مستبدة بأخرى أكثر استبداًدا

ة  ه يعيُد تشكيله المرَّ ينطلق من حدسه الشعري األول بالعالم المحيط، كما لو أنَّ

ص أدواًرا قد تنجيِه من ظلِم  ه يتقمَّ ة، وينطلق من قصيدٍة إلى أخرى وكأنَّ تلو المرَّ

األسقف الواطئة، والنوافذ المغلقة، والتاريخ المتراكم عند كلِّ العتبات.

يؤمن بأهمية الفلسفة والحرية كطاقة نور تسهم في الخروج من عتمة الماضي 

وظلم اإلنسان ألخيه اإلنسان والسعي لتغليب المصالح وسيادة المكاسب فوق 

رقاب وحقوق اآلخرين، كما يبكي في كلماته على أحوال حريات الرأي والتعبير 

والكتابة كمتنفس حقيقي إذا ما قورنت بنظيراتها في الغرب األوروبي في ظل 

مناخ عربي سياسي ال يسمح بالرأي اآلخر وال يؤمن إال برأي واحد والباقي قطيع 

يسمع فيطيع وإال كان خائًنا. 

إنه الكاتب والشاعر السعودي زكي الصدير، الذي تحدث في حوار  خاص إلى مجلة “مواطن” عن قيمة الجوائز 

والنشر،  الطباعة  حركتي  أمام  تقف  التي  والمعوقات  والثقافة،  اإلبداع  مناخ  إثراء  في  الهام  ودورها  العربية 

وأعماله األدبية المقبلة، وتقييمه لمناخ الحريات بشكل عام في المنطقة العربية وشروط نجاح العمل الشعري 

جماهيرًيا ونقدًيا والعوامل التي تقف وراء تشكل ووجود المبدع الحقيقي، وأهم العقبات والتحديات التي تعترض 

حركتي الثقافة واألدب، كل هذا وأكثر  في السطور التالية.

المنطقة العربية بال حريات، ومقارنتها بنظيراتها في الغرب أمر كاريكاتوري  •
الفلسفة ولدت ميتًة في ظل أنساق دينية وسياسية عربية متتالية صادرت الحق بالتفكير  •

العرب يستبدلون عقلية مستبدة بأخرى أكثر استبداًدا منذ اإلطاحة بالعثمانيين إبان الحرب العالمية األولى  •
بعد ثورات الربيع.. اإلنسان العربي يعيش رعب التعبير عن الرأي مخافة الرقيب   •

معظم دور الطباعة تسّوق كّتابها وفق الهوى.. واألمن يكمن في اإليمان بأن رأسك لن تقطعه كلمة  •
التجارب الكبيرة والتنوع الثقافي باإلضافة للموهبة عوامل تخلق المبدع الحقيقي  •

محتاجون لمراجعات ثقافية شجاعة تقّدر قيمة السؤال لتجّسر الهوة بين مناهجنا والحياة العملية   •
الديكتاتوريات الجديدة أتت مع حمل ثقافي مؤسس على وعي ومباركة مجموعة من المثقفين الثوريين  •

إال قلياًل.. الشاعر لم يعد قادًرا بأدواته اللغوية المحضة الوصول إلى القارئ غير النخبوي  •
“الفكر يناقش بالفكر” مجرد شعار فضفاض.. وأي ثورة تأكل أبناءها لألسف  •

والرواية  والشعر  الثقافة  بأهمية  العادي  المواطن  تبصر  لم  العربية  والفعاليات  والمسابقات  البرامج   •
والسينما
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1. في البداية.. كيف تقيم حرية الرأي والتعبير والكتابة عربًيا؟

ال يوجد حرية للرأي أو التعبير أو الكتابة في جنبات الوطن العربي، وهذا الحكم التعميمي ال يشتغل في منطقة 
الموقف السياسي من الحرية فحسب، بل يمكن اعتباره موقًفا أعم ألن الحرية مرتبطة باألمن لدى اإلنسان وأن 
رأسك لن تقطعه كلمة، كما عبرت عنه الكاتبة بدرية البدري في روايتها “ظل هيرمافروديتوس”. حيث يدخل فيه 
الموقف االجتماعي والديني والنسقي بوجه عام. األمر الذي يجعل من الحديث عن الحريات -كما هو معمول بها 
في الغرب- أمًرا كاريكاتورًيا وأشبة باليوتوبيا غير الموجودة، ألنها تعيش على الهامش يسمح به في وقت وتنزع 

في وقت.

2. برأيك كيف ترى تعامل األنظمة العربية مع أصحاب الفكر ؟

أكثر  بعقلية  العربية تستبدل عقلية مستبدة  األولى، واألنظمة  العالمية  الحرب  إبان  الكبرى  العربية  الثورة  منذ 
استبدادًا، صحيح، استطاعت الثورة أن تطرد المستعمر العثماني لكنها جلبت سلطات مركزية دكتاتورية مختلفة 
ومتنوعة أكثر دموية من المستعمر نفسه. واألدهى أن الديكتاتوريات الجديدة أتت مع حمل ثقافي مؤسس 
على وعي مجموعة من المثقفين الثوريين الذي باركوا للعصر الحديث ورفعوه جماهيرًيا بدون مساءالت حقيقية 
تجعل من الفكر المعارض وقيمته منطقة للمماحكات الثقافية المثمرة، وفي النهاية الثورة تأكل أبناءها، وهذا ما 

حصل ويحصل وسيحصل على الدوام.

 
3.  االهتمام بالفلسفة وإعمال العقل.. من يهتم بهما في الوطن العربي؟

هذا تساؤل يعود بنا إلى البدايات، حين كان العقل يشّكل قيمة إنسانية مستقلة في منظومة المعرفة، ويجعلنا 
أَوَلم تولد الفلسفة ميتًة – أصاًل- في ظل أنساق دينية  نتساءل بحرقة: هل كانت لدينا – حًقا- فلسفة حية؟ 
وسياسية عربية متتالية صادرت الحق في التفكير، وفي صناعة األسئلة تحت ذرائع واهية، كان لها الدور األكبر في 

تخّلفنا عن ركب الحضارة؟!.

هذا التساؤل ليس جديًدا في الحقيقة، لكنه يتجدد على الدوام بالمعطيات التكنولوجية التي استطاعت أن تقّدم 
بة للعقل لقرون  أجوبة ال تحتمل المعالجات الميتافيزيقية الجاهزة مثل تلك المعالجات الكنسّية/ الجاليليوّية المغيِّ

طويلة عن دوره األساسي في إيجاد فهم شامل للكون وأسئلته اليومية الملحة!.

ال يمكن أن تعيش الفلسفة في بيئة ثقافية طاردة لها، فنحن محتاجون –فعاًل- لمراجعات ثقافية شجاعة تقّدر 
منظومتنا  في  الفلسفة  ولتدرج  العملية،  والحياة  مناهجنا  بين  الهوة  لتجّسر  اإلجابة،  قيمة  ال  السؤال،  قيمة 
التعليمية الجديدة جنبًا إلى جنب مع مناهجنا األخرى حتى يسمو طالبنا باألسئلة، ويدركوا قيمتها، فالشعوب 

التي ال تتساءل هي شعوب ميتة.
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4 – ماذا عن قيمة الجوائز العربية في إثراء مناخ اإلبداع؟

عندها،  تتوقف  لم  ولكنها  أبوظبي،  إمارة  من  العالي  الصيت  ذات  البرامج  انطلقت معظم   ،2007 العام  في 
فبدأت الدول المجاورة تتنافس خليجًيا، وتقّدم برنامًجا تلو اآلخر ليحظى بالجماهيرية، وليقّدم المثقف أو الشاعر 

أو الروائي في صورة كاملة ال تخلو من السوبرمانية الفاقعة في الحدث العالي الدقة.

وال شك أن االحترافية في هذا األمر مطلوبة ومحبذة، ولكن السؤال ما زال يطرح نفسه أمامنا على الدوام، إلى 
أي حد استطاعت هذه البرامج والمسابقات والفعاليات أن تكون على األرض وأن تجعل الثقافة والشعر والرواية 
كـ”بريستيج” ووجاهة  تتعامل معها  التي  الثقافية،  النخب  منها قبل  العادي  المواطن  مادة يستفيد  والسينما 

اجتماعية؟.

5. وكيف تلمس آراء الكتاب والشعراء حول دور الجوائز في المنطقة العربية؟

ال يخفى على المتابع مدى اإلحجام الذي أصبح يرافق الجوائز من الكتاب والشعراء والروائيين الحقيقيين، إلى 
درجة أن بعض الكتاب صار يعّبر عنها في كتاباته بأنها مسابقات المراهقين وأنصاف المثقفين والموهوبين برتبة 
ثانية أو ثالثة، األمر الذي يؤكد غياب االتفاق عليها رغم القيمة التي كانت عليها في بداية انطالقتها بهدفية عالية، 
وبلجان تحكيم متفق على مصداقيتها ووعيها الثقافي وأيًضا متفق على حياديتها السياسية. ولكن األمر لم يعد 
-على ما يبدو- كما كان، ال سيما بعد الربيع العربي وانقساماته الطائفية والسياسية والحزبية بين المؤسسات 

والمثقفين أنفسهم.

وكذلك لم يعد عليها فيما يخص المتابعات الجماهيرية التي كانت قبل عشر سنوات. فكم هي نسبة من يعرف 
منا -دون الرجوع إلى محرك البحث العالمي الشهير “جوجل”- من هو أمير الشعراء، ومن هو شاعر المليون، ومن 
فاز بالبوكر وكتارا في العام 2018، ومن الشاعر الذي ارتدى بردة عكاظ الشعرية في الطائف هذا العام، ومن فاز 
بجائزة الثبيتي أو العويس؟ باعتقادي في ظل اتساع الهوة بين المؤسسات واحتياج الشعوب في ما يخص حياتها 
اليومية، فإننا أمام فعل ثقافي يكلفنا الكثير لكنه ال يعطينا شيًئا سوى الدعاية السنوية التي ستحفظ لنا اسمنا 

كعواصم ثقافية قادرة على تقديم الدوالرات فقط، وهذا ليس هدفنا بالتأكيد.

التي  القضية  أهمية  حيث  من  األخيرة  الفترة  في  استحسانك  نالت  التي  المطروحة  األعمال  أبرز  عن  حدثنا   .6

تتناولها؟

التي صدرت مؤخًرا عن دار عرب للنشر  إبراهيم،  المصري عبد السالم  للروائي والمترجم  الرب”  رواية “جماعة 
الرواية  بين  تنّوعت  أعمال سردية  مترجمة، وخمسة  أعمال  بعد عشرة  الرواية  وتأتي هذه  لندن،  والترجمة في 
للغرق”  جًدا  قصيرة  و”مسافة  الكنتاكي”  تأكل  ال  “المالئكة  المثال  سبيل  على  منها  نذكر  القصيرة،  والقصة 
و”كوميديا الموتى”. وهي من الرويات التي تخوض في مناطق وعرة في جنوب مصر لم يقربها أحد من قبل.
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وتناقش رواية “جماعة الرب” مسألة الهوية والتالعب بالوعي في ما بعد الربيع العربي في مصر بشكل خاص 
وبعض الدول العربية بشكل عام، وما طرأ عليها من تغييرات سياسية واجتماعية ومحاولة الربط بين سنوات ثورة 
العربي،  الربيع  خّلفها  التي  الكبيرة  والفجوات  واالنكسارات  بعدها  وما  التغيير  في  الشباب  وأحالم  يناير   25
وتتعرض لقضايا إعادة تشكيل المجتمع األنثربولوجي في األقصر المصرية من خالل صحافيات شابات يعملن 
في جريدة مستقلة تعكس ما يحدث في الشارع المصري من أحداث سريعة ومتالحقة تحتاج لصحافيين من طراز 
خاص وقارئ متطور يمكنه أن يؤدي دور الصحافي في إرسال األخبار الجديدة للجريدة فيشارك في صنع الخبر 

الذي هو جزء أصيل منه.
وتستخدم “جماعة الرب” مسألة الخصاء في مدينة األقصر جنوب مصر بصورة ُمتفردة، حيث تستعيد عمليات 
الخصاء القديمة، وقضية “الخصاء الكبرى” وربطها بالعمليات التي تجري بأشكال مختلفة على مر األجيال ومحاولة 
أم مؤامرات  خارجية  عبارة عن مؤامرات  كان  المصري سواًء  المجتمع  يتم في  ما  لتعكس  ترميزها وإسقاطها 

داخلية ليخضع المجتمع المصري كله لعملية خصاء واسعة النطاق.

وتأتي فكرة الخصاء في رواية “جماعة الرب” كمعادل اعتباري الرتباكات الهوية بعد مآالت الربيع العربي المخيبة 
آلمال المثقفين، ال سيما مثقفي الداخل الذين عاشوا بشكل مباشر تطورات ارتدادات الربيع على وعي الكتل 

االجتماعية على اختالف مستوياتها.

7. وماذا عن أعمالك األدبية المقبلة؟

بين يدي عمالن أشتغل عليهما بشكل متواٍز، األول شعري، تحت عنوان “المبيت في خنادق الملح”، والثاني 
سردي يحمل عنوان “منسيون”، وهو عمل سردي طويل بدأت الكتابة فيه منذ 2002م، وما أزال أشتغل عليه 
حتى اآلن، وال أعرف بالتحديد متى يمكن أن أنتهي منه. لكنه فضاء مفتوح لالعتكاف اإلجباري، وللذاكرة المتعّلقة 
التجارب اإلنسانية  تاريًخا طوياًل من  المحتجز فيها، وهنا يمكن أن نستحضر  بالجدران وبسطوتها على اإلنسان 

الكونية العميقة التي احتجزت ألسباب سياسية أو اجتماعية أو نفسية.

8 . ما اإلشكاليات التي واجهته عند كتابة “عودة غاليليو”؟

في الوقت الذي أوجدت عاصفة الربيع العربي شعوًرا بالحرية ذات سقوف عالية، أتاحت الكالم عن مناطق التعبير 
الجديدة، وعن الدولة المدنية، وعن مأساة الدول العربية تحت مفاهيم اختبرها العالم المتقدم، مفرزًة النتائج 
التي نراها أمامنا، سواًء كانت ناجحة أم كانت تحتاج إلى المزيد من التطوير. في هذا الوقت، يعود لإلنسان 
أكثر  الذي أصبح  العام  الرقيب بمعناه  به مخافة  رأيه، ومن قول ما يؤمن  التعبير عن  الخوف من  العربي شبح 

شراسة منه بعد الربيع.
هذا الشعور بالخوف هو ما تدور حوله مجموعة “عودة غاليليو”، حيث عودة الخوف واالرتياب والصمت، في إحالة 
تاريخية تذكرنا بهيمة الرقيب السياسي الديني في عصر النهضة األوربي على صنمية األفكار من أجل حراستها 
وحراسة أنفسهم. إن هذه العودة هي بمثابة عودة للفوضى لكل مفاصل وتاريخ الدول العربية التي عاشت 

عاصفة الربيع أو تفرجت عليها من بعد.
ال يوجد إشكالية بالمعنى الحرفي للكلمة، فالكتابة احتاجت مني بحًثا في تاريخ الخوف، وارتدادات األفكار بسبب 
السلطة بمعناها الشامل، سواًء كانت سياسية أو دينية أو اجتماعية، وكيف انعكست هذه السلطة على تشّكل 

النص وحقيقته.
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9 –  برأيك.. ما شروط نجاح العمل الشعري جماهيرًيا ونقدًيا؟

هذا يعتمد على معنى “النجاح”. وأعتقد أنه لم يعد الشاعر قادًرا بأدواته اللغوية المحضة الوصول إلى القارئ 
غير النخبوي. األمر الذي يجعله قابًعا في إطار ال يستطيع من خالله االّتساع ومعانقة القارئ البسيط. ويعود 
ذلك لتعاظم انكفاء معظم الشعراء على ذواتهم، ولعدم قدرتهم على االنصهار مع فكرة الخروج إلى القارئ 
غير النخبوي واألنظمة العربية تستبدل عقلية مستبدة بعقلية أكثر استبدادًا تجاوز السؤال الفلسفي للسؤال 
الحياتي اليومي. هنالك تجارب استطاعت أن تستوعب بعمق ما يدور حولها فأنتجت اشتغاالت شعرية مهمة، 

لكنها قليلة، وال يمكن اعتبارها ظاهرة من الممكن القياس عليها.

10.  إلى أي مدى تشكل تحديات الطباعة والنشر والتوزيع عوائق أمام حركة الثقافة واألدب؟

عربًيا، معظم دور الطباعة تسّوق كّتابها وفق الهوى وعلى أساس ثالثة عقود، العقد األول يقوم على تحمل 
الكاتب كامل تكلفة الطباعة وهذا العقد يجعل من القادر كاتًبا وروائًيا وشاعًرا بمجرد أن يدفع دوالراته للناشر، 
والثاني يتحمل الطرفان فيه التكلفة مناصفة، أما الثالث -وهو نادًرا ما يحدث- فتتحمل دار النشر التكلفة كاملة 
الثالث، لكانت هي نفسها األكثر  التزمت دور النشر جميعها بالعقد  للطباعة والنشر والتوزيع. وفي رأيي لو 

حرًصا على جودة مطبوعاتها وتسويقها وكان هناك رواج كبير.

11.  ما أبرز انتقاداتك لمعرض البحرين الدولي للكتاب في نسخته األخيرة؟

أي مناسبة أو محفل أو معرض أدبي يسهم بال شك وله دور جيد في االرتقاء بالكلمة واألدب عامة، ولكن ما 
أن دخلت العتبات األنيقة لبوابات معرض البحرين الدولي للكتاب المقام مؤخًرا بجوار قلعة عراد التاريخية بمدينة 
المحرق إال واصطدمت بدور “الهشتك بشتك” ذات الكتب المعادة طباعتها ثالثين مرة وأكثر، والمعنية بتسويق 
المؤسساتي  الجهل  مفاهيم  من  تعزز  والتي  بكّتابها،  أحد  يسمع  لم  التي  والمراهقات  المراهقين  روايات 
المعّمم كما يدعوه محمد أركون، بينما الدور العربية العريقة كانت تضيع مثل دار ورد والساقي والمدى والجمل 
وغيرها في أطرف أطراف المعرض، وكأنها هامش ضئيل في متن هائل. األمر الذي أثر سلًبا بطبيعة الحال على 

مبيعاتها، وبالتالي على قدرة الدار على التماسك واالستمرارية ألعوام قادمة.

 
12. وما أبرز العوامل التي تفرز المبدع الحقيقي؟

الذي  الحقيقي  المبدع  تخلق  التي  هي  للموهبة  باإلضافة  الثقافي  والتنوع  الكبيرة  التجارب  أن  الواضح  من 
يستطيع أن يوّثق التاريخ ليس بوصفه فعاًل فحسب، وإنما بوصفه -أيضًا- حالة إنسانية عميقة، يستطيع المبدع/ 

الرائي أن يستشرف من خاللها التاريخ دون الوقوف عنده.
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»كذبة أبريل« حكايات ممتدة عبر مئات السنين.. 
اقرأ أشهرها

إذا كنت من المخادعين الذين يتلذذون بالكذب وقلب الحقائق، تهانينا لك، 

فلديك فرصة ذهبية ال تتكرر سوى مرة واحدة في السنة، ذلك اليوم الذي 

يوافق األول من إبريل من كل عام ويطلق عليه “كذبة إبريل”، وفيه يطلق 

المزاح والمرح  البعض إكذوبة ما، من أجل خداع األصدقاء واألقارب بداعي 

والفكاهة.

وعلى الرغم من أن يوم كذبة إبريل ليس يوم عطلة رسمية في أي بلد، إال 

والدعابة  بالنكات  مليء  يوم  فهو  قرون،  منذ  عالمًيا  به  االحتفال  يتم  أنه 

والسخرية العامة، لذلك عليك عزيزي القارئ أن تكون أكثر حذًرا وتشكًكا في 

يوم 1 إبريل سنويًا، حيث قد يحاول أفراد العائلة أو األصدقاء أو الجيران أو 

زمالء العمل وحتى المدرسين دغدغة عظامك المضحكة بمزحة أو كذبة من 

نوع ما.

جذور هذه الذكرى قد تكون غامضة بعض الشيء، فقد اختلفت اآلراء حول 

مرجعية االحتفال بهذا اليوم، وُكتبت في ذلك وجهات نظر متعددة، ويقول 

جوزيف بوسكين، أستاذ التاريخ في جامعة بوسطن ومؤلف كتاب “الفكاهة 

والتغير االجتماعي”، إن “أصل يوم كذبة نيسان” غامض جًدا، فهناك مجموعة 

متنوعة من التفسيرات المختلفة، لذلك ال يمكنني تقديم إجابة محددة”.

أهم  على  لتتعرف  اليوم،  ذلك  وتاريخ  خبايا  في  تجولت  ‘‘مواطن‘‘  مجلة 

حكاياته والظروف التي من أجلها سمي بذلك في هذه السطور القادمة

البعض يرى أن كذبة إبريل بدأت كوسيلة لالحتفال بتغيير الموسم، ويقول 

‘‘إنها مرتبطة بتحول التقويم في فرنسا خالل القرن السادس عشر،  آخرون 

هنا  والغرض  يناير،  أول  إلى  مارس  نهاية  من  السنة  رأس  يوم  تحول  حيث 

الخداع بالطبع‘‘.

ويطلق األوروبيون على ضحايا ذلك اليوم، أغبياء كذبة إبريل، وُتشارك في 

تقارير  أو  كاذبة  أخباًرا  تنشر  حيث  أيًضا،  والمجالت  الصحف  إبريل  كذبة  يوم 

ليس لها أساس من الصحة مطلًقا، ورغم شعبية هذه المناسبة، إاّل أّنها لم 

تأخذ شكل االحتفال الرسمي في أي بلد في العالم، إذ إنها بقيت مرتبطة 

“كذبة  نشوء  تبين سبب  التي  الروايات  من  العديد  وتوجد  بالدعابات فقط، 

إبريل” وهذه أبرزه.

كتب: علي السكي
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قصيدة تشوسر في القرن الرابع 
عشر

جامعة  من  مؤرخة  وهي  ليفيسي،  أندريا  ترى 

بريستول أن أصل الحكاية يعود إلى القرن الرابع عشر 

تشوسر،  جيفري  اإلنجليزي  الشاعر  مع  الميالدي، 

والذي ألف مجموعة قصصية وشعرية سّماها حكايات 

من  األول  بين  تجمع  قصص  وتضمن  “كانتربري”، 

هذه  قدم  على  يدل  ما  وهو  واألكاذيب،  إبريل 

الديك  الثعلب  يخدع  المناسبة، وفي شعر تشوسر 

إلى  الشاعر مباشرة  لم يشر  يؤكل، وهنا  كاد  الذي 

يوًما من   32 القصيدة تقول: “بعد  إبريل ولكن  أول 

من  األول  إلى  الناس  ترجمها  والتي  مارس”  بداية 

أن  بحجة  األطروحة  هذه  رفض  من  وهناك  إبريل، 

الناس  ليمازح  مربكة  كلمات  استخدم  تشوسر 

بقصيدته.

تغيير التقويم الميالدي
وهناك اعتقاد كبير بأن هذه المناسبة بدأت عندما تم 

كان  حيث  الميالدي،  التقويم  العام في  بداية  تغيير 

الناس في القرون الوسطى يحتفلون برأس السنة 

وتستمر  مارس،  آذار/  من  والعشرين  الخامس  في 

االحتفاالت في بعض البالد مثل فرنسا حتى األول 

من إبريل، ثم تغير رأس السنة على يد شارل التاسع 

إصدار  تم  حيث  عشر،  السادس  القرن  نهاية  في 

مرسوم في فرنسا سنة 1564م العتماد األول من 

لُيصبح عرًفا سائًدا  يناير، بداية للسنة  الثاني/  كانون 

حّتى اليوم، وبدأت مجموعة من الناس التي تحتفل 

بالسخرية  الثاني  كانون  من  باألول  العام  بداية  في 

من أولئك الذين استمروا في التصديق بأن السنة ال 

زالت تبدأ في األول من نيسان/ إبريل، وأصروا على 

االحتفال بها.

 

مزحة القيصر
نظرية أخرى تعود بالواقعة إلى المعسكر الشرقي، إذ 

وفيها  1719م،  عام  في  نيسان  كذبة  روسيا  عرفت 

أشعل قيصر روسيا بطرس األكبر النار في قبة مرتفعة 

بعد أن طالها بالزفت والشمع، فظن الّناس أّن مدينتهم 

حينها  القيصر  جنود  وكان  خائفين،  وهربوا  تحترق 

يوقفونهم قائلين: اليوم هو األول من إبريل.

أشهر أكاذيب إبريل:

أشجار السباغيتي
1 إبريل 1957، أقنع برنامج إخباري مذاع على قناة “بي 

بي سي” البريطانية الناس بأن المزارعين في سويسرا 

كانوا يزرعون محاصيل السباغيتي، وأظهر شريط فيديو 

صوًرا للمزارعين السويسريين الذين يسحبون خيوًطا من 

السباغيتي من األشجار، وُخدع العديد من المشاهدين، 

شجرة  تزرع  أن  يمكن  كيف  وقتها:  سؤال  وطرح 

السباغيتي؟، وأجابت BBC: “ضع غصن من السباغيتي 

في علبة من صلصة الطماطم واألمل في األفضل”.

التلفاز الملون
الخبير  التليفزيون السويدي بدعوة  1962، قام  إبريل   1

التقني الخاص به إلى عرض إخباري لتوضيح كيف يمكن 

إلى  واألسود  األبيض  تلفزيونهم  تحويل  للمشاهدين 

نايلون  بسحب  قم  اإلجابة:  وكانت  ملونة،  تلفاز  أجهزة 

على شاشة التلفزيون وسيتغير، وكانت مزحة بالطبع.

طيور البطريق الطائرة
1 إبريل 2008، عرضت سلسلة “بي بي سي” للتاريخ 

الطبيعي “Miracles of Evolution” لقطات لبطاريق 

مقنع،  فيديو  مقطع  في  الجو  في  تحلق   ”Adélie“

والذي كان في الواقع فيديو متحرك.
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برجر يساري
الواليات  في  كينج”  “برجر  قدم   ،1998 أبريل   1

المتحدة األمريكية عرض اليوم “هابطة اليد اليسرى” 

اليسرى  اليد  ذوي  لألمريكيين  خصيًصا  المصممة   –

نفس  على  ويحتوي  مليوًنا-   32 عددهم  البالغ 

األصلي   ”Whopper“ في  الموجودة  المكونات 

أفضل  قبضة  “لضمان  درجة   180 تدويره  تم  ولكن 

على كعكة”، طلب اآلالف من العمالء البرجر الجديد، 

في حين طلب العديد من اآلخرين نسختهم اليمنى.

العثور على الوحش لوخ نيس
أنحاء  جميع  في  الصحف  ذكرت   ،1972 عام  وفي 

العالم أنه تم العثور على جثة وحش بحيرة لوخ نيس، 

وقد صادف فريق من علماء الحيوان من حديقة حيوان 

فالمنجو بارك في يوركشاير أثناء عمله في البحيرة، 

أوقفتهم  يوركشاير،  إلى  نيس  أخذ  حاولوا  عندما 

أن  حقيقة  عن  الكشف  وتم  االسكتلندية،  الشرطة 

“نيس” كان في الواقع ختم فيل كبير، وفي اليوم 

بارك،  فالمنجو  التعليم  ضابط  اعترف  عندما  التالي 

جون شيلدز، أنه قام بزراعة نايكي لوخ المزيف للعب 

أصبحت  النكتة  بأن  واعترف  زمالئه،  على  إبريل  كذبة 

خارج نطاق السيطرة عندما أصبحت الشرطة متورطة.

شراء جرس الحرية
في عام 2000، نشر مطعم الوجبات السريعة “تاكو 

تايمز”  “نيويورك  جريدة  في  كبيًرا  إعالًنا  بيل”، 

الوجبات  مطاعم  “سلسلة  عنوان  تحت  األمريكية، 

تسميته  وأعادت  الحرية”،  جرس  اشترت  السريعة 

أن  الشركة  وبّينت  بيل”،  ليبرتي  بيل  “تاكو  ليصبح: 

هذه الخطوة من شأنها أن تقلل من الديون الوطنية، 

وعليه احتج اآلالف واعتبروه رعاية للشركات الفاسدة، 

وفي العالم التالي قدمت “تاكو بيل”، فكرة جديدة، 

مجاًنا، ولكن إذا استطاعت المحطة الفضائية “مير”، أن 

الذي وضعته “تاكو بيل” في منتصف  الهدف  تصيب 

جنوب المحيط الهادي.

نيكسون يترشح لرئاسة الواليات 
المتحدة

عام  في  خبًرا  اإلعالمية   NPR شبكة  شبكة  ونشرت 

ريتشارد  األسبق،  األمريكي  الرئيس  أن   ،1992

نيكسون، سوف يترشح للرئاسة األمريكية مرة أخرى، 

وكان  سياسية،  فضيحة  إثر   1974 عام  استقالته  بعد 

أفعل  ولن  أي شيء خطأ،  أفعل  لم  أنا  شعار حملته: 

ذلك مجدًدا.

قالوا عن كذبة إبريل
فهناك  أبريل  كذبة  حول  والعلماء  الكتاب  آراء  اختلفت 

من  أنها  يرى  واآلخر  اجتماعية  فائدة  لها  أن  يرى  من 

المحرمات.

تاريخ  الخدع:  “متحف  كتاب  مؤلف  بويز،  أليكس  وقال 

الفزع المزعج والخداع” إن السماح للناس بأن يسيؤوا 

يعزز  واحد  ليوم  االجتماعية  القواعد  وكسر  التصرف 

الفوضى  عن  “لمحة  أن  وأضاف  االجتماعي،  النظام 

إلى  يحتاجون  لماذا  الجميع  تذّكر  وكأنها  تبدو  التي 

التصرف لبقية العام”.
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وقال جوزيف بوسكين، أستاذ التاريخ في جامعة بوسطن، إن “يوم كذبة نيسان يعد أمًرا حاسًما في المجتمع ألن 

الناس يحتاجون مرة واحدة على األقل من 365 يوًما للتعبير عن مهرجهم الداخلي في بيئة مؤيدة للكفاءة، حيث ال 

تحظى المبتهجة باالحترام دائًما”.

وقال موريس شويتزر الباحث في الفكاهة والبروفيسور في وارتون إن “يوم كذبة نيسان )إبريل( هو عيد أهم 

بكثير مما يدركه معظم الناس، من خالل تحديد يوم للفكاهة والمزاح نوفر مساحة آمنة لنطاق أوسع من التعبير”.

على جانب آخر كانت هناك آراء مخالفة لتلك وجهات النظر من جانب عقائدي بحت، حيث انتقد مفتي الديار المصرية 

السابق الدكتور علي جمعة، المحتفين بيوم كذبة إبريل، قائاًل: “ينبغي علينا أن نتبرأ من الكذب، وأال يكون منهًجا 

لحياتنا فهو محرم في كل الديانات خاصة اإلسالم، فقضية الكذب في أول إبريل، بدعة منكرة”. ورأى أنه من األفضل 

أن يتم االحتفال في األول من إبريل بيوم اليتيم بداًل عن االحتفال بكذبة إبريل.
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 هل بات االنتحار المالذ األخير للهروب من 
الواقع.. مصر نموذجا؟ 

منظمة  اعتمدته  شعار  حياة«..  تغير  أن  يمكن  وقتك  من  واحدة  »دقيقة 

الصحة العالمية العام الماضي، كدعوة إلثناء من يفكر في االنتحار، ولمطالبة 

بالتفكير ولو لدقيقة واحدة في األلم والمعاناة التي يشعر بها كل  العالم 

الرغبة في االنتحار، لعلها توقظ من كان في رأسه  شخص واقع تحت تأثير 

عقل، ومن حوى بين جدران صدره قلب، ومن سكن جسده روح تحيا وضمير 

يئن.

فخالل السنوات األخيرة، شهدت مصر عدًدا من حاالت االنتحار، فرغم أنه لم 

معدالت  عن  حقيقية  أرقاًما  عالمية  أممية  أو  مصرية  رسمية  جهة  تذُكر 

يؤرق  كابوًسا  أصبح  تزايدها  أن  إال  األخيرة،  األعوام  في  مصر  في  االنتحار 

الذين طالما وقفوا خجاًل  الحكم  الساسة والمسؤولين ومن هم في سدة 

أمام هذه الظاهرة عاجزين عن الحد منها، وهم يشاهدون الشباب المصري 

يساق إلى االنتحار ليكون الموت مالذه األخير، بعدما اغتيلت أحالمه الدنيا، 

حقوق  بكافة  يتمتع  )حقيقًيا(  مواطًنا  يكون  أن  في  المتواضعة  وأمنياته 

المواطنة واآلدمية.

»مواطن« اطلعت على التقارير الحقوقية واإلنسانية لحاالت االنتحار وأبرز 

أسبابها وأعداد المنتحرين في هذه السطور القادمة.

 كتب: شريف المصري

باألرقام.. مصر تحتل المرتبة 96 عالمًيا 
الجهة  يعتبر  الذي  القاهرة،  في  واإلحصاء”  العامة  للتعبئة  المركزي  “الجهاز 

الرسمية المخولة بجمع البيانات ونشرها، كشف في نشرته التي حملت عنوان 

»مصر في أرقام« عن ارتفاع ملحوظ في عدد المنتحرين في مصر من 1160 

شخًصا عام 2005 إلى 3700 في 2007، كانت نسبة المنتحرات من اإلناث أكثر 

من الذكور لتصل إلى 68 بالمئة لإلناث مقابل 32 بالمئة للذكور، ووصل عدد 

المنتحرين إلى 4200 في عام  2008.

2009 شهدت  الجهاز، ففي  عن  الصادرة  أرقام«،  »مصر في  نشرة  وبحسب 

البالد 104 آالف محاولة انتحار، نجح منها 5 آالف حالة، داًقا بذلك ناقوس خطر 

عام  يوم«، وفي  بعد  يوًما  تتصاعد  »االنتحار في مصر ظاهرة خطيرة  مفاده 

2010 بلغت حاالت االنتحار 5 من بين كل 1000 مواطن.
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كما شهد عام  2011 محاولة 400 ألف شخص إنهاء 

في  االنتحار  حاولوا  من  أضعاف  أربعة  أي  حياتهم. 

18 ألف  العام السابق عليه تقريًبا، وصل منهم نحو 

الرجال،  من  أغلبهم  السموم«،  »مركز  إلى  حالة 

فقط  منهم  للمركز.  الرسمية  اإلحصائيات  بحسب 

أبريل  نهاية  وحتى  يناير  من  الفترة  في  114حالة 

للحقوق  المصرية  »التنسيقية  حسب   ،2015

والحريات«.

حاولوا  من  أعداد  تجاوز  فقد   ،2015 عام  في  أما 

تحتل  مصر  كانت   2016 وبحلول  ألف،   500 االنتحار 

عدد  حيث  من  العالم  مستوى  على   96 المركز 

»منظمة  إلحصائية  وفًقا  االنتحار،  على  المقبلين 

الصحة العالمية«.

األمريكية،  تايمز«  أنجلوس  »لوس  صحيفة  ووصفت 

بتقرير لها نشر في 2010، قضية االنتحار في مصر 

العناية لدى  بـ»ظاهرة« ال بد من وضعها تحت مجهر 

القائمين على الشأن المصري حينها، إذ تعد مؤشًرا 

دينها  دولة  في  المجتمعية  الخريطة  حول  خطيًرا 

»كفًرا  ويعدها  الجريمة  هذه  مثل  يمنع  الرسمي 

وخروًجا عن اإلسالم«. وأرجعت الظاهرة إلى انتشار 

يعيش  الذي  المصري  المجتمع  في  والبطالة  الفقر 

أكثر من 45 بالمئة من سكانه تحت خط الفقر.

وزارة  فإن  الخطيرة،  المؤشرات  هذه  كل  ورغم 

أنها  على  األرقام  هذه  إلى  تنظر  المصرية  الداخلية 

درب من الخيال، حيث أشارت في تقاريرها األمنية أن 

معدالت االنتحار الموثقة رسمًيا في مصر لم تتجاوز 

لديها  ليس  ذكره  تم  ما  وأن  سنوًيا،  حالة   310 حاجز 

المنظمات  بعض  كذبته  ما  وهو  بشأنه،  معلومات 

واإلحصاء«،  التعبئة  »جهاز  مقدمتها  وفي  األخرى 

و»مركز السموم التابع لجامعة القاهرة«.

انتحار  حالة   2335 وقوع  عن  كشف  السموم،  مركز 

باستخدام العقاقير السامة سنوًيا، كان النصيب األعلى 

بينهم من الفئة العمرية التي تتراوح  بين 22 و25 عاًما، 

أيًضا  أكدت  بالمئة، حسبما   50 الـ  تجاوزت فاصل  بنسبة 

إحصائية »المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية«.

المصريين  الشباب  أعداد  تزايد  فقد  المركز،  وبحسب 

أقدمت  حيث  والبطالة،  العنوسة  بسبب  المنتحرين 

حوالي 2700 فتاة على االنتحار سنوًيا بسبب العنوسة، 

أيًضا  االنتحار  الشباب على  العديد من  إقدام  فضاًل عن 

بسبب البطالة وصعوبة الزواج، خصوًصا ممن يعيشون 

قصًصا غرامية.

الصحفي  للكاتب  اليائسين«  »شهقة  كتاب  وبحسب 

إقبااًل  األكثر  العمرية  الفئة  فإن  ثابت«  »ياسر  الدكتور 

15 و25 عاًما، حيث تبلغ  على االنتحار في مصر ما بين 

نسبتهم 66.6 بالمئة، بعدها المرحلة العمرية ما بين 25 

الرجال.  النتحار  األكبر  النسبة  تمثل  حيث  عاًما،  و40 

العمرية  المرحلة  الرجال في هذه  انتحار  ومعظم حاالت 

ترجع إلى الظروف االقتصادية وعدم القدرة على اإلنفاق 

على األسرة، أما الفئة العمرية من 7 إلى 15 عاًما فتأتي 

المنتحرات في هذه  البنات  الثالثة، وكانت  المرحلة  في 

المرحلة ثالثة أمثال األوالد.

وبلغت نسبة هؤالء األطفال المنتحرين 5.21 بالمئة من 

النساء  من  بالمئة   90 مصر،  في  المنتحرين  إجمالي 

سم  أو  المنومة  األقراص  انتحارهن  في  يستخدمن 

في  أو  شاهقة  أماكن  من  أنفسهن  إلقاء  أو  الفئران 

النيل، باإلضافة إلى لجوئهن إلى حرق أنفسهن .

أو  بالشنق  عادة  ينتحرون  فإنهم  مصر  في  الرجال  أما 

قطع شرايين اليد أو إطالق النار على أنفسهم وخاصة 

أفراد الشرطة أو الحرق.
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الذي نشرته  الخطر«،  ناقوس  تقرير »دقوا  وبحسب 

الطفولة«  بأوضاع  للنهوض  المصرية  »المؤسسة 

فقد تم تسجيل 44 حالة انتحار لألطفال في 2015، 

مشيرًة إلى أن نسبة الذكور تجاوزت اإلناث وسجلت 

الفئة العمرية من 16 إلى 18 عاًما أعلى عدد حاالت 

انتحار، بواقع 25 حالة، تليها الفئة العمرية من 11 إلى 

15 عاًما، بواقع 17 حالة، بحسب المؤّسسة.

أما »التنسيقية المصرية للحقوق والحرّيات« فسجلت 

170 حالة انتحار أخرى في نفس العام، كان الشباب 

أصحاب النسبة األكبر فيها بـ 89 حالة، وخالل النصف 

أحوال«  »دفتر  مبادرة  وثقت   2015 عام  من  األّول 

164 حالة.

أسباب االنتحار
وانتهاك  اقتصادي  وتراجع  سياسي  قمع  بين  فما 

وخارجي  داخلي  وتخاذل  أمني  وتردٍّ  حقوقي 

التعليمي،  النظام  وصعوبات  نفسي  واضطراب 

يقبع  حيث  مصر،  في  االنتحار  أسباب  عن  فتش 

الشباب المصري ملتحًفا بثياب اليأس من غد أفضل، 

أشالء  لديه من  تبقى  ما  ململًما  الحياة،  زاهًدا في 

الموت،  الرحيل، فهل كتب على هذا الشعب  معلًنا 

إما فقًرا وإما قهًرا؟.

كل هذه األمور كفيلة بأن تدفع الشباب دفًعا وبقوة 

إلى اختيار الموت سبياًل للحياة األبدية، ال سيما بعد 

جميع  وجوه  على  خيمت  التي  واإلحباط  اليأس  حالة 

المصريين بال استثناء، حتى باتت سمة مميزة للوجه 

المصري أينما حل أو ارتحل.

ويرى الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي 

قد  التي  العوامل  أهم  االكتئاب  أن  األزهر،  بجامعة 

تؤدى إلى محاولة األشخاص التخلص من حياتهم عن 

عمد، حيث يوضح أن نسبة المنتحرين بسبب االكتئاب

يليه  االنتحار  حاالت  من  بالمئة   18,9 إلى   15 من  تصل 

اإلدمان بنسبة 15 بالمئة، ثم الفصام بنسبة 10 بالمئة. 

دوافع  وراءها  االنتحار  حاالت  من  بالمئة   98« مضيفا: 

مرضية، سواًء عضوية أو نفسية، النسبة القليلة المتبقية 

بتعبر عن اختيار حر«.

أما الدكتور أحمد فوزي استشار علم النفس بجامعة عين 

شمس، فأرجع ظاهرة االنتحار إلى االضطراب النفسي، 

المصريين  من  بالمئة   34 من  يقرب  ما  أن  إلى  مشيًرا 

يعانون منه، 15 بالمئة منهم يخططون لالنتحار، موضًحا 

إلى  باإلضافة  الظاهرة،  تلك  أسباب  أحد  االكتئاب  أن 

بالنشر  الديني، وعدم وجود جهات خاصة  الرمز  سقوط 

من  المصريون  له  تعرض  عما  فضاًل  للدين،  الصحيح 

وكذلك  أهدافها،  الثورة  تحقيق  فشل  عقب  انتكاسة 

البطالة  وزيادة معدالت  المخدرة  المواد  تعاطي  انتشار 

وغياب العدالة االجتماعية وما إلى غير ذلك.

اإلسكندرية  بجامعة  النفس  علم  أستاذ  أشار  حين  في 

محمد زويل إلى أن قضايا مثل العنف المنزلي والزواج 

على  القدرة  وعدم  الخاطئة  والتربية  والبطالة  المبكر 

االنتحار،  انتشار ظاهرة  المسؤولية، تسهم في  تحمل 

“مرضى  االنتحار  محاوالت  أصحاب  أن  على  مشدًدا 

نفسيون أهملت األسرة والمجتمع رعايتهم”.

وأضاف الدكتور أمجد سامي، استشاري الطب النفسي، 

في  تأتي  مصر  في  لالنتحار  االجتماعية  األسباب  أن 

المرتبة األولى، متنوعة ما بين خالفات ونزاعات أسرية، 

بالشعور  منها  الكثير  ويرتبط  زوجية،  ونزاعات  وشجارات 

المالية  األسباب  أن  مضيًفا  مالية،  ألسباب  بالضيق 

زيادة حاالت  الثاني واألهم في  السبب  تعد  المباشرة 

فرص  وتراجع  الرواتب،  تدني  ظل  في  بمصر،  االنتحار 

العمل، واالرتفاع اليومي في أسعار السلع والخدمات، 

مما أصاب المواطن باالكتئاب واالضطراب النفسي.
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ولفت بحري إلى أن “احتمالية االنتحار تزيد عشرة أضعاف لدى األشخاص الذين يعانون من “االكتئاب العقلي”، وهو 

المرض الذي يصيب 1 بالمئة من سكان العالم، ويعاني منه 900 ألف مواطن مصري، وفق أحدث الدراسات.

في حين أرجع الدكتور عمرو أبو خليل، مدير مركز االستشارات النفسية واالجتماعية بجامعة اإلسكندرية، ظاهرة 

االنتحار في مصر إلى شقين مميزين، األول: تراجع المستوى المعيشي جراء الفشل في إدارة األمور اقتصادًيا 

وسياسًيا، فلم يجد اإلنسان سوى روحه ليحتج بها، وهي صورة احتجاج إنسانية معروفة في كل العالم، أما السمة 

الثانية لظاهرة االنتحار مرتبطة بالشباب، ومدى قدرته على تحقيق اإلنجازات واألمل والتفاؤل لتحقيق الذات، فإذا 

ما عجز الشاب عن تحقيق كل ذلك أصبح عمره دافًعا مثالًيا لالنتحار.

العالم الفرنسي الشهير إيميل دوركايم – مؤسس علم االجتماع الحديث- وفي كتابه الصادر عام 1897، بعنوان 

“االنتحار” أشار إلى أن ما يدفع األفراد لالنتحار هو ضعف التنظيم الفردي والجمعي، فالمجتمع فقد القدرة على 

حفظ أفراده وتنظيم شؤونهم بشكل يجعلهم راغبين في مواصلة الحياة، رافًضا أن يكون االنتحار ناتًجا عن مرض 

عقلي يسبب نقًصا في الوعي بالنتائج، كما يقول علماء االجتماع، مؤكًدا أن االنتحار عمل واٍع يدرك من يقدم عليه 

نتائجه.

وبحسب دوركايم فإن االنتحار تتسبب فيه قوة متجاوزة لقدرة الفرد، واالنتحار في صيغته المجردة هو: “إعالن 

موقف يتخذه الفرد ضد وضع اجتماعي بعينه”، مشيًرا إلى أن المجتمعات القامعة هي التي تدفع أفرادها لالنتحار 

بشكل متزايد، وارتفاع معدالت االنتحار هي “إشارة دالة على التفسخ االجتماعي”.

وبالنظر إلى العالقة بين زيادة نسبة االنتحار وقضية حقوق اإلنسان، نجد أن الدول األكثر انتهاًكا لحريات اإلنسان 

هي األكثر في معدالت االنتحار، وذلك بحسب ما ذكرته المذكرة األساسية لبرنامج الحد من االنتحار، التي أطلقتها 

الفقيرة  الدولة  بالمئة من حاالت االنتحار تقع في   75 2014، والتي أشارت إلى أن  العالمية في  منظمة الصحة 

والمتوسطة الدخل وذلك على عكس ما كان يعتقد الكثيرون.

رأي الدين
وكلما وقعت حادثة انتحار الفتة، ثار جدل ديني في مصر حول ما إذا كان المنتحر مات كافًرا أم مسلًما.

الرأي الذي يعتبر المنتحر كافًرا، “ألن جمهور  الدكتور عرفات محمد عثمان، األستاذ بجامعة األزهر، أكد أنه يخالف 

العلماء يرى في المنتحر عاصيا ومرتكب كبيرة، أمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه، طالما أنه لم يستحل 

الفعل، قبل القيام به”.

ويضيف “االنتحار كبيرة من الكبائر، إن مات صاحبها بال توبة فأمره إلى الله. وهناك أحاديث كثيرة تنهى عن االنتحار 

وفيها الكثير من الوعيد الشديد”.
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في حين حرم الدكتور عبد المعطي بيومي عضو مجمع البحوث اإلسالمية االنتحار بكل وسائله من قتل اإلنسان 

نفسه، أو إتالف عضو من أعضائه أو إفساده أو إضعافه بأي شكل من األشكال، أو قتل اإلنسان نفسه بمأكول أو 

مشروب مستشهًدا بالكثير باأليات القرآنية واألحاديث ومنها قول تعالى: “وال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة”. وقال 

تعالى: “وال يقتلون النفس التي حرم الله إال بالحق..”، وكذلك جاء التحذير في سنة نبينا محمد صلى الله عليه 

وسلم حيث روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده 

يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالًدا مخلًدا فيها أبًدا، ومن شرب سًما، فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم 

خالًدا مخلًدا فيها أبًدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالًدا مخلًدا فيها أبًدا”.. “رواه 

مسلم”.

الدين  إن  األوقاف،  بوزارة  اإلسالمية  للشؤون  األعلى  المجلس  عضو  إسماعيل،  حسن  فكري  قال  جانبه،  من 

اإلسالمي يفرق بين المنتحر عن عمد والمنتحر الذي يعاني من أمراض نفسية، فمن يصاب بمرض نفسي يؤثر 

على كيانه ويقدم على االنتحار فهو في هذه الحالة نرجو أال يقع عليه العقاب الذي يناله المنتحر عن عمد مصداًقا 

لحديث الرسول الكريم )من تردى من فوق جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم خالًدا فيها مخلًدا(، ما يعني أن 

المنتحر عن عمد بأي وسيلة كانت سيلقى هذا المصير.

كما رفض الدكتور هاشم بحري، رئيس قسم الطب النفسي بجامعة األزهر الربط بين انطباع التدين السائد عند 

الشعب المصري وبين تنامي حاالت االنتحار، قائاًل: “معظم حاالت االكتئاب التي أشرف على عالجها ولديها أفكار 

انتحارية تمتنع عن تنفيذ هذه األفكار؛ بسبب الوازع الديني ويقولون لي بالنص “يكفينا عذاب الدنيا، ال نريد أن 

نعذب في اآلخرة أيًضا”. 

حلول
إلى  العائالت  زويل،  اإلسكندرية محمد  بجامعة  النفس  علم  أستاذ  دعا  االنتحار،  لظاهرة  الممكنة  الحلول  وبشأن 

مراقبة تصرفات وسلوك وردات فعل األبناء والبنات ومراقبة أفعالهم ونفورهم أو استجابتهم لمتغيرات الحياة، 

إضافة إلى دور المدرسة والجامعة التي يجب أن تضم مرشدين نفسيين حقيقيين.

الثالث  العالم  األكبر في دول  التحدي  المناسب وهو  للعالج  الحاالت  تلقي هذه  بضرورة  بحري،  وطالب هاشم 

النفسي  المريض  توصم  اجتماعية  نظرة  بمخاطر  محفوف  فيها  النفسي  المرض  مع  التعامل  ألن  عام،  بشكل 

الدعم  تتلق  لم  االنتحار ألنها  التفكير في  لحد  الحالة  تدهور  ثم  الطبي ومن  العالج  يؤدي إلهمال  ما  بالمجنون؛ 

النفسي واإليماني والعالجي المطلوب”.
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مواجهة  على  القدرة  وإكسابهم  لألبناء  الصحيحة  التربية  تلعبه  الذي  الدور  أهمية  على  النفسي  الخبير  وشدد 

تحسين  مع  جنب  إلى  جنًبا  االنتحار  ظاهرة  على  للقضاء  الحلول  أهم  من  واعتبرها  عليها،  والتغلب  المشكالت 

مستويات المعيشة وإيجاد حلول لظاهرة البطالة والفقر الذى وصلت معدالته إلى مستويات ال تحتمل فضاًل عن 

تحسين أحوال التعليم والقضاء على مشكلة العشوائيات وغيرها من المشكالت التى تجعل المواطنين يفقدون 

الرغبة فى الحياة.

وأشارت الخبيرة االجتماعية، آيات فاروق، إلى ضرورة اتخاذ عدد من التدابير للحد من فرص الحصول على وسائل 

االنتحار وعالج األشخاص من ذوي االضطرابات النفسية )خصوًصا من يعانون االكتئاب والفصام وإدمان الكحول( 

ومتابعة األشخاص الذين سبق لهم القيام بمحاوالت انتحارية واإلبالغ عن االنتحار بطريقة مسؤولة في وسائل 

اإلعالم وتدريب القائمين على الرعاية الصحية األولية، مشيرة إلى أن معظم المنتحرين يعطون إنذارات واضحة عن 

نواياهم وبناء عليه يجب االهتمام جيًدا بكافة التهديدات المتعلقة بإيذاء الذات.
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 الحريات بعام 2018.. الديمقراطيات والحقوق في انتكاسة

رسمت مؤسسة “فريدوم هاوس” األمريكية المعنية بالديمقراطية والحريات “صورة قاتمة” ألوضاع الحريات 

2018، مؤكدة تراجع اآلمال بالديمقراطية خالل العام الماضي سواء  في جميع دول العالم في تقريرها لعام 

بالنسبة لدول العالم الثالث أو حتى دول العالم األول، مسجلة انخفاًضا مستمًرا خالل الـ 12 عاًما الماضية.

المؤسسة المهتمة بالحريات والحقوق السياسية وحقوق اإلنسان منذ عام 1941، أكدت في تقريرها الصادر 

مؤخًرا بشأن أوضاع الحريات وسيادة القانون في مختلف أنحاء العالم خالل عام 2017، أن الحقوق السياسية 

والحريات المدنية في العالم تدهورت إلى أدنى مستوى لها خالل أكثر من عقد من الزمان في العام الماضي، 

مبرزة تراجع الواليات المتحدة األمريكية عن دورها المعهود من خالل “لعب دور المدافع والقدوة” في مجال 

الديمقراطية، إضافة إلى التراجع السريع ألوضاع الحريات والحقوق المدنية في أمريكا ذاتها.

وقال رئيس المؤسسة مايكل ابراموفيتس في كلمته بالتقرير، إن الديمقراطية في أزمة وأنها تتعراض لالعتداء 

والتراجع على الصعيد العالمي، بشأن “اختيار القادة في انتخابات حرة ونزيهة وحرية الصحافة وسيادة القانون”، 

وأن  هزمت،  )الشمولية(  أن  بدا  الباردة،  الحرب  نهاية  مع  وتحديًدا  الزمان،  من  قرن  ربع  “قبل    أنه  إلى  الفًتا 

الديمقراطية الليبرالية فازت بالمعركة األيديولوجية العظيمة في القرن العشرين، إال أن الديمقراطية نفسها 

تتعرض لالعتداء حالًيا”.

الحل-،  على  تبدو مستعصية  -التي  غارقة في مشاكلها  العالم  األقوى في  الديمقراطيات  أن  مايكل  وأوضح 

منوهة إلى أن المشاكل تتخلص في “التفاوتات االجتماعية واالقتصادية، والتجزؤ الحزبي، والهجمات اإلرهابية، 

وتدفق الالجئين الذي أدى إلى توتر التحالفات وزيادة المخاوف.

كتب: ألكسندر إبراهيم
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تلخصت أوضاع الحريات على مستوى العالم في اإلحصائية التالية: “تراجع الحقوق السياسية والمدنية في 71 

دولة، وتحسن األوضاع في 35 بلًدا وتسجيل 113 دولة انخفاًضا في مستويات الحريات خالل العام الماضي”، 

مشيرة إلى تحسن األوضاع في 62 دولة فقط  خالل الـ 12 عاًما الماضية”.

ولفت تقرير المنظمة الموجودة بأمريكا إلى أن الدول التي بدت قبل عقد من الزمان وكأنها تحقق قصص نجاح 

واعدة، مثل “اليونان وتركيا” انزلقت إلى حكم استبدادي، كما تحدث عن أن الجيش في ميانمار والذي بدأ في 

انفتاح ديمقراطي محدود عام 2010، نفذ حملة تطهير عرقي في عام 2017 ورفض االنتقادات الدولية ألعماله.

الدول العربية
التقرير أبرز األوضاع السيئة في البلدان العربية، والتي جاءت أغلبها في مراتب متدنية واحتلت مساحة كبيرة في 

ظل االضطرابات واالنتهاكات الموجودة في الشرق عموًما، مشيًرا إلى أن الحكم االستبدادي وعدم االستقرار 

يعزز كل منهما اآلخر في المنطقة.

ووصف التقرير الحكام في كل من “السعودية واإلمارات ومصر” بـ”االستبداديون”، مشيًرا إلى أنهم حاولوا تأمين 

مصالحهم بطرق متهورة، أدت إلى استمرار الصراعات في “اليمن وليبيا”، وأنهم سعوا إلى حصار قطر –مركز 

التجارة الدولية ووسائل النقل-، منوًها في الوقت ذاته أن إيران لعبت دوًرا كبيًرا في تأجيج الصراعات في المنطقة 

من خالل إشرافها على شبكة المليشيات التي امتدت من لبنان إلى أفغانستان.

وكانت ليبيا حاضرة بقوة في تقرير المنظمة، ولخصت األوضاع فيها باآلتي: “النزاعات بين السلطات المتنافسة 

انتهاكات ضد  للرقيق، وممارسة  إلى وجود أسواق  إلى )شلل سياسي(، إضافة  أدت  بالشرق والغرب  ليبيا  في 

الالجئين والمهاجرين الذي تقطعت بهم السبل في معسكرات االعتقال التي تديرها المليشات”، منوًها إلى أن 

مشاكل ليبيا مثلت تهديدات على مصر وتونس.

وأشار تقرير “بيت الحرية” الصادر مؤخًرا أن األوضاع في اليمن منذ اندالع الحرب األهلية، مروًرا باندالع صراعات بين 

تحالف المتمرين )قوات الرئيس الراحل علي عبد الله صالح والحوثيين( في أواخر العام الماضي أدت إلى جعل ثالثة 

أرباع سكان اليمن في حاجة إلى مساعدات عسكرية، مشيًرا إلى أن قوات التحالف العربي الذي تقود السعودية 

بدعم من الحكومة اليمنية المخلوعة برئاسة عبد ربه منصور هادي قادت حمالت قصف عشوائي في أرجائها.

وفي الشأن المصري، ذكر التقرير أن الحكومة االستبدادية في القاهرة بقيادة عبد الفتاح السيسي دعمت الحملة 

المناهضة لإلسالميين في شرق ليبيا من أجل دعم جهودها “المتخلفة” لمكافحة العنف المتطرف الذي امتد من 

سيناء ليلمس جميع أركان مصر، متابًعا: “بداًل من إصالح خدماتها األمنية المسيئة وحشد الدعم من جميع شرائح 

2017 واعتمد قانوًنا جديًدا مقيًدا يهدف إلى اختراق  المجتمع المصري، واصل النظام قمعه للمعارضة في عام 

التمويل الدولي للمنظمات غير الحكومية وتوفير غطاء قانوني للتعسف بإغالق تلك المنظمات”.
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وبخصوص األوضاع في المملكة العربية السعودية، أوضح التقرير أن برنامج اإلصالح “المثير للجدل” لألمير محمد 

بن سلمان زاد من االضطرابات في الحكومة والمجتمع السعودي، الفًتا إلى أن المكاسب الصغيرة في الحريات 

االجتماعية والجهود المبذولة لجذب المستثمرين األجانب تسير جنًبا إلى جنب مع محاوالت لقمع المعارضة.

وأردف التقرير، أن محمد بن سلمان عمل على توطيد السلطة في المملكة العربية السعودية بعد أن حل محل 

ولي العهد السابق األمير محمد بن نايف في يونيو الماضي باتخاذ قرارات سريعة وغير واضحة من بينها احتجاز عدد 

من األمراء والمسؤولين ورجال األعمال تعسًفا تحت مظلة حملة لمكافحة الفساد.

وعن العراق، قال التقرير إن تحسن األوضاع األمنية خلق مساحة للتنافس بين األحزاب والمرشحين المسجلين حديًثا 

قبل انتخابات عام 2018، والتي ستكون بمثابة اختبار لقدرة النظام السياسي في البالد.

معدل  انخفاض  رغم  العالمية  المنظمة  رأي  في  العربية  الدول  في  المضيئة  الواحدة  العالمة  هي  تونس  وتعد 

نقاطها من 78 إلى 70 نقطة مقارنة بتقرير العام الماضي، مشيرة إلى أن االنخفاض يأتي بسبب “تأجيل االنتخابات 

البلدية وتمديد فترة الطوارئ، باإلضافة إلى تعرض النظام السياسي الحالي للمزيد من الضغوط من عناصر نظام 

الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي”، وفًقا للتقرير.

بـ37  بـ39 نقطة، ثم األردن  بـ43 نقطة، وثالًثا المغرب  وجاء ترتيب الدول العربية في التقرير كالتالي: “لبنان ثانًيا 

نقطة، والكويت بـ36 نقطة”، وصنفت ضمن البلدان “شبه الحر”.

واحتلت 9 دول مراكز ضمن قائمة الدول “غير الحرة”، حيث حصلت “الجزائر على 35 نقطة، والعراق 31 ومصر 26، 

وقطر 24، وعمان 23، واإلمارات 17، واليمن 13، وليبيا 9 والسعودية 7”.

وأشار التقرير إلى أن السعودية وسوريا والسودان احتفظوا بأماكنهم ضمن قائمة األسوأ عالمًيا طبًقا لمجموع 

نقاطهم، وانضمت إليهم ليبيا بعد تفاقم أوضاعها األمنية والسياسية خالل العام الماضي.

القادة الشعبويون
“القادة  بروز  بينها  كان  العالم  في  السياسية  والحقوق  الحريات  أوضاع  تراجع  بشأن  أسباب  عدة  التقرير  وحدد 

الشعبويين” في العديد من البلدان، موضًحا أن التحديات التي تواجهها الديمقراطيات في البلدان مثل “هولندا 

إلى  العداء للمهاجرين، مشيًرا  بروز قادة شعبويين، من خالل استغالل مشاعر  وألمانيا والنمسا” أسهمت في 

حصول اليمينين على أصوات ومقاعد برلمانية في فرنسا وهولندا وألمانيا والنمسا خالل عام 2017.
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وتحدثت “فريدوم هاوس” عن أن األسوأ يتمثل في أن الشباب الحاليين ليس لديهم معرفة بشأن النضال ضد 

فكرة  وأن  الديمقراطي،  بالمشروع  واالهتمام  اإليمان  يفقدون  قد  أنهم  إلى  الفتة  والشيوعية”،  “الفاشية 

الديمقراطية وتعزيزها قد شوهت بين الكثيرين منهم، مما أسهم في عدم الالمباالة الخطيرة.

وتابعت: “الدول االستبدادية الرائدة في العالم، مثل )الصين وروسيا(، اغتنمت الفرصة ليس فقط لتعزيز القمع 

الداخلي ولكن صدرته إلى بلدان أخرى، مكملة: “الرئيس الصينى شي جين بينغ تحدث أن الصين )تحطم طريًقا 

جديًدا( للدول النامية، عن طريق المحاكم المسيسة، والتعصب على المعارضة، واالنتخابات المحددة سلًفا”.

الخطر األمريكي
وأكد التقرير أن أوضاع الحريات سجلت انخفاًضا كبيًرا الواليات المتحدة األمريكية خالل العام الماضي سواًء بالداخل 

في ظل وجود الرئيس األمريكي الحالي، دونالد ترامب، أو بالنسبة للدور األمريكي لدعم الديمقراطية في الخارج.

وأرجع التقرير انخفاض دور أمريكا خارجًيا، إلى حربي العراق وأفغانستان والركود االقتصادي العالمي، مشيًرا إلى أن 

تلك األحداث “جعلت الشعب األمريكي أقل استعداًدا لتحمل تبعات الدور الريادي لبالدهم في هذا المجال وبات 

يربط ما بين تعزيز الديمقراطية حول العالم والتدخل العسكري األمريكي وتحمل التكاليف الباهظة لذلك”.

وأشار التقرير إلى أن “إدارة الرئيس األمريكي السابق باراك أوباما استمرت في الدفاع عن الحريات وحقوق اإلنسان 

حول العالم لكن بأفعال محدودة ال يمكنها التأثير في سير األحداث في العالم وخفوت حماس الرأي العام األمريكي 

في دعم الحكومة األمريكية في هذا الشأن، موضحة أن “إدارة الرئيس األمريكي الحالي دونالد ترامب كانت واضحة 

في كل الكلمات واإلجراءات وأنها تخلت خالل العام الماضي بالقول والفعل عن كل المبادىء والقيم التي مثلت 

جوهر سياسة الواليات المتحدة خالل العقود السبعة الماضية”.

“فريدوم هاوس” رأت أن الذين رفعوا شعار الرئيس األمريكي دونالد ترامب “أمريكا أواًل”، صاغه معتنقو مذهب 

تقليدية  مفاهيم  ويستهدفون  الفاشية،  الحرب ضد  المتحدة في  الواليات  تورط  منع  إلى  يسعون  الذين  العزلة 

لألمن العالمي الجماعي والتجارة المفيدة للطرفين، الفتة إلى أن ذلك يعكس عدم قدره الواليات المتحدة -أو عدم 

رغبتها- في قيادة الديمقراطيات في ظل التهديد المتزايد من روسيا والصين بشكل فعال، ومن الدول األخرى 

التي أصبحت تحاكي نهجهما االستبدادي.

وشددت المنظمة على تراجع قدرة أمريكا في إجراء االنتخابات وتحقيق العدالة الجنائية على مدى العقد الماضي، 

الفتة إلى أنه في عام 2017 تعرضت مؤسساتها األساسية للهجوم من قبل إدارة ترامب الرافضة لقواعد السلوك 

األخالقي الراسخة في العديد من المجاالت، ملمحة إلى تعيين ترامب أفراد أسرته في مناصب رفيعة أخرى، برفقة 

ممثلي المصالح الخاصة، إضافة إلى رفضه االلتزام بممارسات اإلفصاح والشفافية التي اتبعها أسالفه.
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إلى  إضافة  يواجهان ضغوًطا،  اللذان  والقضاة”  “الصحفيين  باتجاه  ترامب وتصريحاته  التقرير عن سياسات  وتحدث 

قراره بشأن تقييد السفر إلى الواليات المتحدة من بعض البلدان اإلسالمية وتخفيض عدد المهاجرين، الفتة إلى 

أن السياسات تضر بالواليات المتحدة وجعلتها تفقد مصداقيتها أمام العالم كطرف للحكم الرشيد وحقوق اإلنسان.

وأوضح تقرير المؤسسة أن حربي العراق وأفغانستان والركود االقتصادي العالمي “جعلت الشعب األمريكي أقل 

استعداًدا لتحمل تبعات الدور الريادي لبالدهم في هذا المجال وبات يربط ما بين تعزيز الديمقراطية حول العالم 

والتدخل العسكري األمريكي وتحمل التكاليف الباهظة لذلك”.

روسيا والصين
التقرير أشار إلى إحراز الدول االستبدادية مثل روسيا والصين تقدًما كبيًرا في ظل تراجع الدور األمريكي، الفتة إلى 

تنظيم روسيا والصين حمالت تضليل قبل إجراء انتخابات في بلدان من بينها “الواليات المتحدة وفرنسا وألمانيا”، 

عالوة على زيادة عالقاتها مع األحزاب السياسية التي ترعى كراهية األجانب في جميع أنحاء أوروبا.

وأوضح “بيت الحرية” أن بكين قامت ببناء جهاز للدعاية والرقابة مع انتشار عالمي واستخدام الروابط االقتصادية 

إعادة  على  مختلفة  بلدانا  إجبراها  إلى  إضافة  ونيوزيلندا،  استراليا  بلدان  في  الديمقراطيات  في  للتأثير  وغيرها 

المواطنين الصينيين الذين يلتمسون اللجوء إلى الخارج، وقدمت دعًما دبلوماسًيا ومادًيا للحكومات القمعية من 

جنوب شرق آسيا ألفريقيا، موضحة أن النظام الصيني يطمح إلى قيادة عالمية.

القمع التركي
وخفضت المنظمة في تقريرها مركز تركيا من “الحرية الجزئية” إلى “عدم الحرية” بسبب االستفتاء الدستوري 

الذي وصفته بـ”المعيب للغاية” لكونه يشكل السلطة المركزية في الرئاسة، واالستبدال الجماعي للعمد المنتخبين 

بالمعينيين من قبل الحكومة، عالوة على المحاكمات التعسفية للنشطاء وغيرهم من أعداء الدولة المتصورين، 

والتطهير المستمر لموظفي الدولة، مشيرة إلى أن تلك اإلجراءات جعلت المواطنين بتركيا يترددون في التعبير 

عن آرائهم بشان المواضيع الحساسة.

وأبرز التقرير اإلجراءات التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أعقاب محاولة االنقالب الفاشلة التي 

تعرض لها نظامه، مشددة على أن أردوغان قام بتوسيع وتكثيف الحملة ضد خصومه المتصورين، إضافة إلى احتجاز 

مواطنين أتراك وإغالق منافذ إعالمية واالستيالء على أعمال تجارية.

وأشار إلى أن “التطهير الفوضوي” الذي قام به أردوغان تشابك مع هجومه ضد األقلية الكردية، ما أدى إلى تغذية 

التدخالت الدبلوماسية والعسكرية لتركيا في سوريا والعراق المجاورتين لبالده.

وذكر أن اإلجراءات القمعية التركية، أسفرت عن إلقاء القبض على نحو 60 ألف شخص، وإغالق أكثر من 160 من 

المنافذ اإلعالمية، وسجن أكثر من 150 صحفًيا، موضحة أنه يوجد في السجون قادة ثالث أكبر حزب في البرلمان 

أو  البالد من خالل تدابير الطوارئ  أنحاء  100 عمدة في جميع  أنه تم استبدال ما يقرب من  التركي، إضافة إلى 

الضغوط السياسية من الرئيس.

وفي النهاية، خلص التقرير إلى أن 45 % من دول العالم تتمتع بالحرية في حين أن 30 % منها حرة نسبًيا، في حين 

تفتقر 25 % منها إلى كل أنواع الحريات، مشيًرا إلى أن األوضاع تزداد سواًء في كل عام عن العام الذي يسبقه.
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 األقليات في الوطن العربي.. »مسيحيو الشرق« بين آالم االضطهاد وآمال السالم

كتب: علي السكي

بعد مرور أكثر من 7 سنوات على انطالق ثورات الربيع العربي، وما تبعها من موجات متشددة، ضربت المنطقة 

العربية التي يتواجد فيها اإلسالم كأكثرية من حيث التعداد السكاني، وما بين حروب هنا وهجمات إرهابية هناك، 

وجدت الطائفة المسيحية نفسها أمام مفترق طرق، تهدد وجودها وأمنها واستقرارها في المنطقة فضاًل عن 

حقهم في حرية العبادة الدينية، ما جعلهم يلجأون إلى هجرة أراضيهم ومنازلهم من أجل الفرار بحياتهم من بؤر 

الدمار واإلرهاب وساحات الحروب الطاحنة.

وتعود النشأة األصلية للمسيحيين إلى منطقة الشرق األوسط، حيث مهد السيد المسيح، في “بيت لحم” جنوب 

فإن  لذلك  المسيحية،  الديانة  المنطقة  هذه  قوم  اعتنق  حيث  المحتلة،  الفلسطينية  باألراضي  الغربية  الضفة 

المسيحيين في المنطقة العربية يمثلون حالًيا خليًطا دينًيا وقومًيا، ويعتبرون امتداًدا عرقًيا للسكان األصليين. 

من جهتها تستعرض مجلة مواطن أهم تلك األقليات في المنطقة العربية من ناحية العدد وهل يواجهون عمليات 

اضطهاد وتغريب واضطهاد عرقي أم ال؟

 ال توجد إحصائية دقيقة توضح األعداد الحقيقية للمسيحيين في العالم العربي، إال أن بعض التقديرات تشير إلى 

أن المسيحيين العرب يترواح عددهم ما بين 12 و16 مليوًنا، ففي دراسة نشرتها “جمعية الرعاية الكاثوليكية في 

الشرق األدنى” )CNEWA( التابعة للكرسي الرسولي، بّينت أن أعداد المسيحيين في الشرق األوسط إجمااًل لسنة 

2017، بلغت تقريًبا 14,525,880 شخص، من بينهم حوالي 13,275,880 شخص من العرب المسيحيين موزعين 

على النحو التالي:
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 ،1300 ألًفا، قطاع غزة   59 الغربية  الضفة  ألف،   15,580 القدس  ألًفا،   250 العراق  ألف،  9 ماليين و400  مصر 

األردن 350 ألًفا، سوريا مليون و200 ألف، لبنان مليونان، وعليه يشكل المسيحيون اليوم نسبة خمسة بالمئة 

القرن  بداية  في  بالمئة   20 نسبة  يشكلون  كانوا  بينما  األوسط،  الشرق  منطقة  في  الكلي  السكان  عدد  من 

الماضي.

ومن أشهر الطوائف المسيحية: الكاثوليك واألرثوذكس والبروتستانت، وتتشعب عن كل طائفة مجموعة من 

الكنائس أو البطريركيات، ويكمن الخالف بينهم في مجرد الطقوس التي ترتبط بصورة أساسية بثقافات وحضارات 

الشعوب، أكثر من كونها تتعلق بالعقائد.

وتحتل مصر المركز األولى من حيث عدد المسيحيين في العالم العربي، في حين يقع لبنان في المرتبة األولى 

من حيث نسبة المسيحيين في الدولة، ويتواجد المسيحيون في كل الدول العربية بنسب مختلفة، فقد ساهموا 

خالل عصر النهضة في نهايات القرن الـ 19، بشكل فاعل في كل مجاالت النهضة بالدول العربية من أدب وصحافة 

وصناعة واقتصاد وغيرها.

التطرف والتطهير العرقي
كان ألحداث الربيع العربي أثر بالغ على أوضاع المسيحيين في المنطقة العربية، فإذا كان المسيحيون يتمتعون نوًعا 

ما باألمن سواء على المستوى الشخصي أو العقائدي قبل الربيع العربي، إال أنهم فقدوا حتى هذه الميزة بعد 

يشعرون  جعلهم  ما  المسيحيين،  ضد  فجة  بصورة  فكرية  هجمات  شنت  متطرفة  تيارات  لصعود  نتيجة  الثورات 

يمكن  ما  إلى  أدت  إرهابية ممنهجة،  عمليات  واقع فعلي من خالل  إلى  األفكار  وُترجمت هذه  واسع،  باضطهاد 

الزمان  التي يعيش فيها المسيحيون عبر قرون من  تسميته بتطهير عرقي غير مسبوق شهدته هذه المنطقة 

بقومية عربية، وهو ما اضطرهم للجوء للهجرة إلى أماكن أخرى أكثر أمًنا.

وتشير تقديرات بعض المنظمات المعنية بالهجرة- نظًرا لغياب إحصائيات رسمية في هذا الصدد- إلى أن هناك 

تراجًعا ملحوًظا في أعداد المسيحيين في دول الشرق العربي كالعراق وسوريا ومصر، ويعود ذلك لعدة أسباب 

البعض منها اقتصادية واجتماعية والغالبية منها للتهجير القسري من قبل منظمات وجماعات وميليشيات متطرفة، 

تفجير  وعمليات  الكنيسة،  ورجال  المواطنين  من  األبرياء  المسيحيين  قتل  االضطهاد هو  أبرز مظاهر هذا  ولعل 

للكنائس.

مسيحيو مصر.. الكتلة األكبر بالمنطقة
إجمالي  من   10% حوالي  يشكلون  إذ  كافة،  األوسط  الشرق  في  المسيحيين  من  عددية  كتلة  أكبر  مصر  تضم 

السكان، البالغ عددهم أكثر من أكثر من 100 مليون نسمة، وتعتبر الطائفة األرثوذكسية هي األكبر بين األقباط 

المصريين الذين بينهم أيًضا الكاثوليك.
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ويتمتع المجتمع المصري بنسيج مترابط يجمع المسلمين والمسيحيين بصورة معقدة للغاية يصعب تفكيكها نظًرا 

للتداخل والترابط بينهما على المستوى العملي والمعيشي، وتتسم مصر دائًما بشعار الوحدة الوطنية بين جميع 

أبنائها سواء المسلمين أو المسيحيين، فال يتواجد مثاًل أحياء أو مناطق يقطنها أقباط فقط، بل على العكس من 

ذلك، ومثلهم مثل المسلمين نجد منهم العمال العاديين الفقراء وهناك كذلك األثرياء ورجال األعمال.

البرلمان، إلى جانب  وطالما كان يشتكي المسيحيون من ضعف تمثيلهم في الحكومات المتعاقبة وكذلك في 

بابا األقباط تواضروس  أن  إال  القضاء والشرطة والجيش،  القيادية في  المناصب  شكواهم من استبعادهم من 

الثاني برر ذلك- في تصريحات صحفية سابقة- قائاًل إن تمثيل األقباط في الوزارات أمر يحكمه الكفاءة وحدها دون 

غيرها، نافًيا أن يكون ذلك عن قصد أو تم بصورة طائفية.

كما أشاد البابا تواضروس الثاني بقانون تنظيم وبناء الكنائس الجديد الذي ُأقر قبل نحو عامين، حيث سمح القانون 

بمنح تراخيص لبناء الكنائس، إلى جانب تقنين أوضاع أي كنيسة ثبت إقامة الشعائر بها لمدة 3 سنوات قبل صدوره.

اإلرهاب األسود يستهدف مسيحيي مصر
وشهدت مصر العديد من العمليات اإلرهابية التي استهدفت المسيحيين بعينهم، والمقصود هنا جرائم تستهدف 

الكنائس ورجال الدين المسيحي، فكان اإلرهاب يقصد الكنائس، ال سيما خالل العقود الثالثة األخيرة، باإلضافة إلى 

بعض المناوشات واالشتباكات التي وقعت بين مسلمين ومسيحيين في مدن مختلفة، وبالرغم مما كان يشعر به 

المسيحيون من اضطهاد في السابق، ال سيما على مستوى اإلرهاب، أصبح اليوم ال يفرق بين مسلم ومسيحي 

في مصر، وهو ما ظهر جلًيا في تفجير الكنائس والمساجد على السواء.

ونستعرض فيما يلي أبرز الهجمات اإلرهابية التي استهدفت المسيحيين خالل العقد األخير:

– يناير 2011، قبل أيام من انطالق ثورة 25 يناير، وقع انفجار أمام كنيسة القديسين في مدينة اإلسكندرية، خالل 

خروج المصلين وقت احتفالهم بالعام الميالدي الجديد، ما أسفر عن مقتل ما ال يقل عن 23 شخًصا.

األشخاص  من  مجموعات  قامت  مرسي،  محمد  المعزول  الرئيس  أنصار  اعتصام  فض  وبعد   ،2014 أغسطس   –

بعمليات تخريبية ضد عشرات الكنائس والمؤسسات الدينية المسيحية في عدة محافظات من صعيد مصر.

– فبراير 2015، شهد واحدة من أروع العمليات اإلرهابية التي شهدتها مصر عبر التاريخ، وأكثرها قسوة، حيث بث 

تنظيم “داعش” اإلرهابي تسجياًل مصوًرا يظهر إعدام 21 مسيحًيا مصرًيا نحًرا على أحد الشواطئ، كانوا يعملون 

في ليبيا.
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بكاتدرائية  الملحقة  البطرسية  الكنيسة  اإلرهابي نفسه في  لتنظيم داعش  تابع  انتحاري  2016، فجر  – ديسمبر 

األرثوذكس في القاهرة موقًعا 29 قتياًل وعشرات المصابين.

– فبراير 2017 أعلن تنظيم “داعش” في فيديو بثه أنه يستهدف المسيحيين المصريين في سيناء، ووزع التنظيم 

منشورات تضمنت قوائم بمسيحيين مستهدفين ما لم يغادروا المدينة، ونتج عن ذلك فرار نحو 145 أسرة مسيحية 

من شمال سيناء إلى محافظات أخرى بعضها ساحلية كاإلسماعيلية والسويس.

– أبريل 2017، يوم أحد السعف، فجر انتحاري آخر نفسه في كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا بدلتا النيل، خلف 27 

قتياًل و78 مصاًبا.

وبعدها بساعات فجر انتحاري نفسه أمام الكاتدرائية المرقسية في اإلسكندرية، حيث كان البابا تواضروس الثاني 

يرأس الصلوات في الكاتدرائية، وأسفر الهجوم عن 16 قتياًل بينهم أفراد من قوة الشرطة، كما أصيب 41 شخًصا 

نتيجة الهجوم.

مسيحيو لبنان.. األكثر تجانًسا
ويعتبر لبنان من أفضل النماذج للتعايش السلمي المشترك بين طوائفه المتعددة، خاصًة في ظل مشاعر الود 

واالختالط التي تجمع المسلمين والمسيحيين، ويمكن االعتراف بأن أوضاع المسيحيين في لبنان هي األفضل بين 

الحركات  وصعود  والعنف  التشدد  موجات  انتشار  بعد  بلدانهم  من  للهجرة  لجأوا  الذين  كافة،  الشرق  مسيحيي 

المتطرفة ال سيما في مصر وسوريا والعراق، بحًثا عن مالذات آمنة.

ويتجنب المسؤولون في لبنان الحديث عن إحصائيات سكانية توضح أعداد المسيحيين الحقيقية، أو معرفة حجم 

الطوائف في البالد، في البلد المتواجد به أكثر من 18 طائفة، وذلك حتى ال ُتفتح أبواب الفتن والطائفية.

بالرغم من ذلك أشار موقع “ستاتيستيكس ليبانون” في دراسة مستقلة أجريت عام 2016، إلى أن عدد سكان 

لبنان من المسلمين يبلغ %57.6، ينقسمون ما بين سنة وشيعة، وأن %36.8 من السكان هم من المسيحيين، 

غالبهم من الطائفة المارونية وهي األكبر من بين الطوائف المتعددة في لبنان.

وينص الدستور في لبنان على أن يكون رئيس الجمهورية من الطائفة المسيحية، وعلى مستوى مجلس النواب 

يتقاسم المسلمين والمسيحيين التمثيل النيابي مناصفة.

في  مؤنس  يوسف  األب  لبنان  في  الكاثوليك”  والبطاركة  األساقفة  لـ”مجلس  التواصل  لجنة  أمين  أشاد  وقد 

تصريحات سابقة، بأوضاع المسيحيين في لبنان والتعايش السلمي من قبل المسلمين تجاههم، حتى أصبح لبنان 

وطًنا للرسالة، ووطًنا للجميع.
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الدستور السوري منح المسيحيين حقوقهم كافة منذ االستقالل، وقد برزت أسماء مسيحية سابًقا في مناصب 

قيادية مثل فارس الحوري الذي تولى رئاسة مجلس النواب وكذلك رئاسة الحكومة مرات عدة، باإلضافة إلى وزراء 

وقيادات بالجيش مناصب سياسية أخرى.

األحوال  قانون  وينص  إدارتها،  في  واستقاللية  والمعابد  الكنائس  بناء  في  بالحرية  بسوريا  المسحيون  ويتمتع 

الشخصية في سوريا بموافقة الكنيسة إلزامًيا على حاالت الزواج والطالق، وفيما عدا ذلك تعامل المسيحيات في 

القانون كالمسلمات.

إال أنه خالل العقود الثالثة األخيرة تقلصت أدوار المسيحيين في سوريا إثر محاوالت النظام للهيمنة على الدولة، 

وارتفاع طلبات الهجرة خارج سوريا سواًء قبل الحرب أو بعدها لظروف مختلفة من بينها االقتصادية واالجتماعية 

وكذلك الدينية.

مسيحيو العراق.. تراجع ملحوظ
وشهد العراق تراجًعا ملحوًظا في أعداد المسيحيين، إذ كان عددهم قبل االحتالل ما يعني قبل 15 عاًما، يقترب من 

مليون ونصف المليون مسيحي، أما اآلن فال يتجاوز عددهم أكثر من 450 ألف مسيحي فقط، وذلك وفًقا لما أعلنه 

“مجلس الطائفة المسيحية العراقية في األردن”، حيث غادر نحو مليون مسيحي عراقي البالد إلى دول الجوار 

كاألردن ولبنان وتركيا.

وعلى صعيد الحريات في العراق انتقد رئيس مجلس الطائفة المسيحية العراقية في األردن، غازي رحو، الفقرة 26 

من الهوية الوطنية التي وضعها البرلمان العراقي وصادق عليها، والتي بموجبها يصبح الطفل العراقي بعمر يوم 

أو  االنفصال  أجل  يختار اإلسالم من  أعلن إسالمه، فهناك من  أو  والديه مسلًما  أحد  كان  حال  واحد مسلًما في 

الطالق، وهو ما يعني أن أبناءه سيصبحون مسلمين دون إرداتهم.
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المسيحيون في الخليج العربي.. الوافدون في الكنائس
الوافدين،  العّمال  غالبيتهم من  ولكن  المنطقة،  المسيحيين في هذه  يعيش ماليين  العربي  الخليج  وفي دول 

تليها  انتشاًرا  األكثر  الكاثوليكية هي  الطائفة  والبحرين حيث تضمان مواطنين مسيحيين، وتعد  الكويت  باستثناء 

اإلنجيلية، ثم الكنائس األنجليكانية واألرثوذوكسية.

وقد سمحت سلطنة ُعمان بممارسة الشعائر الدينية المسيحية، ولكن بالرغم من ذلك فالقوانين الُعمانية تمنع 

تغيير الديانة من اإلسالمية إلى المسيحية، ويظل الدين اإلسالمي هو الدين المقرر في المناهج الدراسية.

أما المملكة العربية السعودية فتعتبر الدولة الخليجية الوحيدة التي تمنع تواجد كنائس على أراضيها، وذلك بالرغم 

من استضافتها ألكبر عدد من العمال الوافدين المسيحيين.

وتضم دولة اإلمارات أكبر عدد من الكنائس بين الدول الخليجية كافة، فتضم ما يزيد عن 40 كنيسة، يتعبد فيها 

المسيحيين الذين أتوا من الهند والفلبين، فضاًل عن آخرين من لبنان واألردن ومصر وسوريا والعراق

وبالرغم من أن غالبية المسيحيين في الكويت ليسوا من أبناء البلد وهم من المغتربين، إال أن هناك أقلية كويتية 

مسيحية، وال تمنع الكويت ممارسة الدين بحرية، بشرط أال يتعارض ذلك مع السياسة العامة أو األخالق، ولعل إنشاء 

مجلس العالقات المسيحية اإلسالمية في الكويت عام 2009، كان بمثابة خطوة إيجابية على طريق تعزيز العالقات 

والروابط بين المسلمين والمسيحيين..
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 بن سلمان على خطى سلفه.. »ملوك السعودية« بين دعم القضية الفلسطينية ورضا الكيان الصهيوني

كتب: خطيب الجنوبي

شكلت التصريحات األخيرة لولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، بشأن حق إسرائيل في 

أن يكون لهم وطن، تحواًل كبيًرا في الموقف السعودي وعبرت عن توجهات مغايرة حيال القضية الفلسطينية 

قد تتبعها الرياض خالل المرحلة المقبلة.

وخرجت تحليالت ترمي إلى أن الرياض ربما تشارك في ما يبدو ضمن استراتيجية أمريكية أوسع نطاًقا لوضع خطة 

الموقف  ويتغير  التاريخ  يتبدل  هل  التساؤالت،  من  مجموعة  يطرح  الذي  األمر  فلسطينية،  إسرائيلية-  سالم 

السعودي تجاه القضية الفلسطينية؟ أم أن هناك ضغوًطا أمريكية على “الرياض” من أجل تمرير خطة جديدة 

حيال الوضع الفلسطيني؟.

فيما تذهب بعض اآلراء إلى أن محمد بن سلمان يسعى لكسب رضا الواليات المتحدة كخطوة تمهيدية تساعد 

في وصوله لمنصب “خادم الحرمين الشريفين” وقد ساعدت نتائج القمة العربية التي انتهت مؤخرا في منطقة 

القضية  دعم  في  المملكة  دور  حول  االفعال  ردود  تفاوت  على  السعودية  العربية  المملكة  في  الظهران 

الفلسطينية.

مجلة ‘‘مواطن‘‘ استعرضت كافة اآلراء والتوجهات، لتتعرف على الهدف من التوجه األخير لولي العهد السعودي 

لحل قضية الدولتين بما يضمن إلسرائيل وطن حقيقي في فلسطين عبر اعتراف أهم دولة إسالمية في الشرق 

األوسط. 
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التاريخ يقول 
على الرغم من أن عهد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن، شهد دعما سعوديا كان واضحا في جميع القضايا العربية 

واإلسالمية، وعلى رأسها مساندة القضية الفلسطينية، بداية من مؤتمر لندن عام 1935م، إال أن التاريخ يسجل 

في الجانب اآلخر مواقف سلبية ُتحسب على الرياض.

الملك عبد العزيز
في عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ُسجلت مواقف قوية، أبرزها ما قاله بشأن مشروع التقسيم عام 1937م، 

كما أصبحت وزارة الخارجية السعودية بمثابة الهيئة الدبلوماسية لفلسطين تتابع المحاوالت السياسية لحل القضية 

الفلسطينية، لكن في الوجه األخر كان هناك جانب ُمعتم في عهد الملك عبدالعزيز، تحديدا في عام 1936 حيث 

إخماد الثورة الفلسطينية والتي مهدت الحتالل فلسطين ونكبتها عام 1948 عندما كانت فلسطين مستعمرة من 

قبل االنجليز وكان الشعب آنذاك في حالة ثورة وتمرد وعصيان استمر  فوق الـ ” ″150 يوما، ولما فشلت الحكومة 

إلى  برسالة  بعث  الذي  العزيز،  عبد  للملك  فلجأت  نفوذها  تستخدم  أن  قررت  الثورة  إخماد هذه  البريطانية في 

الفلسطينيين كتبها تحت اسم  ” النداء”  قال فيها: ” إلى أبنائنا األعزاء عرب فلسطين… لقد تألمنا كثيرًا للحالة 

وإيقاف  السكينة  إلى  لإلخالد  ندعوكم  عبدالله  واألمير  العرب  مع ملوك  باالتفاق  فنحن  السائدة في فلسطين 

اإلضراب حقنًا للدماء. معتمدين على الله وحسن نوايا صديقتنا الحكومة البريطانية ورغبتها المعلنة لتحقيق العدل 

وثقوا بأننا سنواصل السعي في سبيل مساعدتكم”. هذه الوثيقة كانت بحسب الكثيرين بمثابة ضربة قاصمة 

للشعب الفلسطيني.

ومن ضمن ما يتم تداوله وثيقة تاريخية تظهر مواقف الملك عبدالعزيز، تجاه القضية الفلسطينية قال في تلك 

الوثيقة: “إنه بناء إلرادة بريطانيا ال مانع  من إعطاء فلسطين للمساكين اليهود”. وذلك بهدف أن ترضى بريطانيا 

عن السعودية، وفي هذا التصريح تخلٍّ واضح عن القضية الفلسطينية. 

الملك فيصل
في عهد فيصل بن العزيز، يروى التاريخ أن “فيصل” الذي كان يشغل وقتها منصب وزير الخارجية شارك في مؤتمر 

لندن عام 1939، والذي يحث العرب على إنهاء القضية الفلسطينية، وكادت الثورة الفلسطينية أن تقضي على 

االستعمار البريطاني آنذاك لوال تدخل فيصل، وفي عام 1948 قام بتسليم جزء من أرض فلسطين لإلسرائليين 

بمساعدة الواليات المتحدة. أما عام 1966 فالتقى فيه “فيصل” مع رئيس إسرائيل شلمن شازار، وبعد هذا اللقاء 

بعام أي عام 1967 زار  لندن لعلمه بالهجوم اإلسرائيلي، وبعد رجوعه كانت الطائرات اإلسرائيلية تقصف المطارات 

السورية والمصرية، في ذلك التوقيت ووفقا لما هو متداول كتب الملك حسين في كتابه “حربنا مع إسرائيل”  
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عن الملك فيصل وقال: “إن اإلمدادات السعودية دخلت األردن بعد الحرب وحين انتهى كل شيء فإن فيصل لم 

يسارع إلى وقف الزحف اإلسرائيلي في عام 1967 بل سارع في عام 1970 نحو القضاء على المقاومة الفلسطينية 

التي كانت مشتبكة مع اإلسرائيليين في أغوار األردن”، هذا ويذكر التاريخ أيضا أن الملك فيصل قام بطرح مشروع 

إقامة دولة فلسطينية في مقابل مسالمة إسرائيل واالعتراف بها والتنازل عما احتلته واغتصبته من عام 1948 ـ 

.1967

الملك خالد بن عبدالعزيز
أوردت صحيفة “واشنطن بوست” تصريحات على لسان الملك خالد بن عبدالعزيز حول القضية الفلسطينية قال 

فيها : “السعوديون على أتم االستعداد لالعتراف بإسرائيل. ولكن على إسرائيل أن تحل مشاكلها مع جيرانها”. 

وفي هذا الصدد جاءت تحليالت ذلك الخطاب على أنه اعتراف واضح بإسرائيل وسياسة أكثر تناغما مع اليهود.

الملك فهد بن عبدالعزيز
في عهد الملك فهد ُترجمت مواقفه تجاه القضية الفلسطينية على أنها مواقف كالمية فقط، وأن خطاباته ال 

تتعدى زوايا قاعة المؤتمرات عندما يتحدث عن القضية الفلسطينية، بل إن طبيعة العالقات السعودية اإلسرائيلية 

كانت متوطدة لدرجة تنظيم لقاءات يهودية بالرياض تناقش مسار المباحثات المتعلقة بالقضية وكيف تظهر هذه 

المباحثات االهتمام السعودي بتفهم وجهات النظر اإلسرائيلية.

سلمان وقرار ترامب األخير
منذ أن كان الملك سلمان أميًرا للرياض، وحتى الوقت الراهن وفي عدة مناسبات دولية، أكد خادم الحرمين سلمان 

بن عبدالعزيز على أهمية القضية الفلسطينية للسعوديين خاصة والعالم العربي واالسالمي بشكل عام، إلى أن 

جاءت تصريحات الرئيس األمريكي دونالد ترامب، بشأن االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل، هنا بدأ ُيثار جدل واسع 

داخل األوساط العربية والدولية بشأن الموقف السعودي الذي وصف بالغامض، فبعد قرار ترامب االعتراف بالقدس 

عاصمة إلسرائيل، اكتفت السعودية بأسفها، مؤكدة أنها سبق وأن حذرت من العواقب التي وصفتها بـ»الخطيرة« 

لمثل هذه الخطوة غير المبررة وغير المسؤولة. ودعت لمراجعة القرار.

موقف “غير كاف”
“غير كاف” هكذا كان تقييم األوساط السياسية للبيان السعودي خاصة بعد غياب قادة السعودية ومسؤوليها عن 

القمة التي عقدت في اسطنبول لبحث خطوات الرد على قرار ترامب، فكان التمثيل السعودي ضعيًفا، إذ لم يحضر 

الملك أو ولي العهد أو حتى وزير الخارجية، واكتفت المملكة بإرسال وزير الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد 

صالح آل الشيخ، في الوقت الذي حضر فيه الرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو باعتباره من زعماء الدول الرافضين 

للسياسة األمريكية واإلسرائيلية..
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مالمح جديدة للسياسة السعودية
ومع حرص السعودية على حشد زعماء الدول اإلسالمية لحضور القمة اإلسالمية األمريكية في أثناء زيارة ترامب 

للمملكة، مايو الماضي، ومظاهر الحفاوة األسطورية التي قوبل بها، وما رافقها من إنفاق ضخم، كان واضًحا أن 

الرياض ربما لديها رؤية جديدة للقضية الفلسطينية أو ربما تشارك ضمن استراتيجية أمريكية أوسع نطاًقا لوضع 

خطة سالم إسرائيلية – فلسطينية.

تصريحات ولي العهد!!
وعلى الرغم من أن الرياض تدعم سيادة الفلسطينيين على أراضيهم، وتطالب في نفس الوقت بالعودة إلى 

حدود ما قبل حرب 1967 بين العرب وإسرائيل، إال أن تصريحات األمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي أثارت 

جداًل كبيًرا وشكلت تحواًل في نفس الوقت، بعد أن أدلى بتصريحات ُتفيد بأن لإلسرائيليين حقا في إقامة وطن 

لهم.

اإلخبارية  أتالنتك  لمجلة  تصريحات  في  مضيًفا  وطن،  لهم  يكون  أن  في  “حق”  لهم  اإلسرائيليين  إن  قال  حيث 

األمريكية “أؤمن بأن لكل شعب، في أي مكان، الحق في العيش في سالم في بالده”.

وأردف بالقول أثناء جولة أمريكية له “أؤمن أيًضا بأن الفلسطينيين واإلسرائيليين من حقهم أن تكون لهم أراضيهم 

الخاصة بهم”، مشدًدا على أهمية الوصول لـ”اتفاق سالم لضمان استقرار الجميع والبدء في بناء عالقات طبيعية”.

من جانب آخر، قال محمد بن سلمان في تصريحات صحافية لـ”تايم” األمريكية، “يبدو أن لدينا عدًوا مشترًكا، ويبدو 

أن لدينا العديد من األوجه المحتملة للتعاون االقتصادي. وال يمكن أن يكون لنا عالقة مع إسرائيل قبل حل قضية 

السالم مع الفلسطينيين، ألن كال منهما له الحق في العيش والتعايش. وحتى حدوث ذلك، سنراقب، وسنحاول 

دعم حل للسالم. وعندما يحدث ذلك، بالطبع في اليوم التالي سيكون لدينا عالقة جيدة وطبيعية مع إسرائيل، 

وستكون األفضل للجميع”.

استراتيجية جديدة
تصريحات األمير محمد بن سلمان بوضع المطالبة باألرض من قبل الفلسطينيين واإلسرائيليين بشكل متساٍو، 

يطرح العديد من األسئلة حول السياسة السعودية الجديدة تجاه القضية الفلسطينية وهل فعاًل تسعى الرياض 

لتنفيذ استراتيجية سالم جديدة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين.
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انتقادات فلسطينية
وجهت الفصائل الفلسطينية المسلحة انتقادات شديدة اللهجة لولي العهد السعودي، على خلفية تصريحاته بحق 

اإلسرائيليين في امتالك أرضهم الخاصة، فرأى نائب رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” موسى أبو مرزوق، 

على حسابه بموقع التدوينات المصغرة “تويتر”، أن “كل من يخاطب األمريكان والصهاينة الغاصبين بعبارات ملتبسة 

أو بتنازالت يحسبونها هينة، ابتغاء مرضاتهم وكسبهم أو تحيدهم، هم واهمون”.

من جانبه اتهم القيادي رفيع المستوى في حماس بغزة أحمد يوسف، في تصريح صحفي، األمير محمد بن سلمان 

بإطالق حملة من أجل “تسويق” إسرائيل في العالم العربي، مشدًدا على أن هذا األمر خطير وينبغي دراسته.

أما وصفي قبها القيادي في حركة “حماس” بالضفة الغربية، فبين أن تصريحات محمد بن سلمان جاءت في إطار 

مخطط خطير يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وتعبيد الطريق إلقامة عالقات علنية وتطبيع كامل بين الدول 

العربية وإسرائيل.

“الدور  تكشف  “التصريحات  أن  مزهر،  جميل  غزة  قطاع  في  فرعها  مسؤول  لسان  على  الشعبية”  “الجبهة  ورأت 

الخبيث” الذي تؤديه الرياض في ضرب االستقرار اإلقليمي خدمة لألهداف األمريكية واإلسرائيلية”.

بينما أشار مسؤول المكتب اإلعالمي لـ”الجهاد اإلسالمي” داوود شهاب إلى أن تصريحات األمير محمد بن سلمان 

مرفوضة، واصًفا إياها بانحدار وتهافت خطير إلرضاء الواليات المتحدة وإسرائيل على حساب حقوق الفلسطينيين.

أما السلطة الفلسطينية فلم تسجل أي تعقيب على تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بشأن أحقية 

اإلسرائيليين في إقامة وطن لهم، وهو ما يشير إلى حالة تناغم بين كال اإلدارتين السعودية والفلسطينية وهذا 

ربما يقود إلى أن تنسيًقا بين الطرفين يتم تشكيله.

والرئيس  السعودي  العهد  ولي  إن  قالوا  فلسطينيين  مسؤولين  فإن  اإلخبارية  “رويترز”  وكالة  نشرته  لما  ووفًقا 

الفلسطيني محمود عباس ناقشا بالتفصيل صفقة ُكبرى من المقرر أن يكشف عنها ترامب وصهره ومستشاره جاريد 

كوشنر، في النصف األول من عام 2018، بحيث تتضمن استراتيجية أمريكية أوسع نطاًقا لوضع خطة سالم إسرائيلية 

تبذلها  التي  السالم  لجهود  إبداء دعمه  الفلسطيني  الرئيس  األمير محمد بن سلمان من  أيًضا طلب  فلسطينية. 

اإلدارة األمريكية عندما التقيا في الرياض خالل نوفمبر الماضي.

صفقة األرض
التي  الجديدة  السالم  استراتيجية  ضمن  يأتي  مناقشته  يتم  مقترح  عن  السياسية  األوساط  داخل  الحديث  ويجري 

تقودها الرياض، بحيث تشمل الصفقة تأسيس “كيان فلسطيني” في غزة وثالث مناطق إدارية بالضفة الغربية في
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المستوطنات  أن تظل  المنطقة “ج”، والتي تضم مستوطنات يهودية، على  المنطقتين “أ” و”ب” و10 % من 

اليهودية بالضفة الغربية كما هي، ولن يحصل الفلسطينيون على حق العودة، أما إسرائيل فسوف تظل مسؤولة 

عن الحدود.

“القدس “.. في القمة العربية 2018
ويبدو أن االهتمام السعودي بالقضية الفلسطينية جاء ضمن أولويات القمة العربية األخيرة التي انعقدت في دورتها 

التاسعة والعشرين، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، والذي حرص على تسميتها قمة ” القدس”، كما أعلن عن 

تبرع بالده بمبلغ 150 مليون دوالر لبرنامج دعم األوقاف اإلسالمية في القدس، إضافة لـ 50 مليونا أخرى لوكالة غوث 

وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )أونروا(، تبعه تأكيد للرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن على أن “اعتراف 

ترامب بالقدس عاصمة إلسرائيل خرق صريح للقانون الدولي وانتكاسة كبرى رفضتها غالبية دول العالم”. داعيا لعقد 

مؤتمر دولي بهدف إعالن فلسطين دولة كاملة العضوية في األمم المتحدة .

العربية  الهوية  العربية جمعاء، وعلى  بالنسبة لألمة  للقمة على مركزية قضية فلسطين  الختامي  البيان  هذا وأكد 

للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين.

تصريحات كالمية عابرة
تصريحات الملك سلمان بشأن تسمية القدس على القمة التي انعقدت جاء معها ردود أفعال عكسية اعتبرت ما حدث 

ما هو إال موقف كالمي عابر، بل إن التصريحات تلك تتناقض مع التصريحات األخيرة لمحمد بن سلمان ولي العهد 

السعودي الذي أكد أن اإلسرائيلين لهم حق في إقامة وطن لهم .

بدورها رأت بعض الصحف عربية، أن القمة مجرد حدث عابر، وتكريس للعجز العربي. فقالت “القدس العربي” اللندنية 

: “َتعتبر الدول العربية، والسعودية على رأسها، الجامعَة العربية اجتماعا للخطب، والوعود التي ال يلزمها أحد بتطبيقها، 

ولذلك فهي تتشّدق بالدفاع عن فلسطين، ولكن ما أن ينفّض السامر حتى تعود ممارسة سياساتها الحقيقية التي 

تتناقض مع مصالح إخوانها وأشقائها، وخصوصا الفلسطينيين”.

يشير المشهد في النهاية إلى أن الموقف السعودي تجاه القضية الفلسيطينية، يظهر فيه حالة من التناغم بهدف 

كسب الرضا األمريكي، ظهر ذلك بعد التصريحات األخيرة لولي العهد السعودي، وهي التصريحات التي جاءت متزامنة 

مع زيارة محمد بن سلمان للواليات المتحدة األمريكية، ما يطرح أمام المتابعين عدة أسئلة عن مستقبل العالقات 

السعودية اإلسرائيلية وماهية العالقة بين الرياض وواشنطن، بعد أن أعلن “بن سلمان” أحقية اإلسرائيليين في 

إقامة وطن لهم وهي تصريحات تأتي متناغمة بعض الشيء مع قرار الرئيس األمريكي االعتراف بالقدس عاصمة 

إلسرائيل..
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البشرية  الخسائر  تبقى  وحدها  لكن  المستويات،  كافة  على  وجمة  خطيرة  آثار  والصراعات،  والنزاعات  للحروب 

األخطر على اإلطالق، تلك الخسائر  ال تقتصر على القتلى والجرحى والمعاقين، فهناك واقع يجب النظر إليه 

بعين بصيرة يتمثل في “النازحيين والمهجرين والالجئين”. هؤالء هم المحرومون حقا من ديارهم ومن مالذهم 

اآلمن وعيشهم، تحولوا من مواطنين إلى “نازحين”  في حالة فرار  مستمر داخل حدود بلدانهم، أو الجئين في 

الخارج، جميعهم يحتاجون بشكل عاجل لرعاية واستقرار وعيش كريم.

في هذا التقرير تسلط مجلة “مواطن” الضوء على حجم معاناة النازحين داخل بلدانهم، نتيجة النزاعات في أكثر 

من بقعة على مستوى العالم تشهد توترات وأعمال مسلحة أفقدت المواطن أبسط مقومات الحياة، أبرز تلك 

البلدان سوريا والعراق واليمن وفلسطين وميانمار وليبيا.

الـ)66(  قرابة  جملته  ما  رقما مهوال:  األخيرة  لإلحصائيات  وفقا  الصراعات  نتيجة  والالجئين  النازحين  عدد  وصل 

مليونًا، ما بين الجئين تركوا أوطانهم وعددهم قرابة 23 مليون الجئ، ونازحين في الداخل تركوا ديارهم وهم 

يكتوون بنار الحرب والصراعات. وإذا تحدثنا هنا عن النازحين داخليا نجد أرقاما مرعبة تفوق الـ)40( مليون نازح، 

وهي أرقام تشير إلى وضع كارثي يعيشه النازحون بسبب الصراعات والنزاعات وأعمال العنف. 

 كتب: خطيب الجنوبي

 نازحون في غياهب النسيان.. واقع بشع وحقوق مهدرة
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فوفقا لإلحصائيات الرسمية األخيرة لـ”مركز رصد النزوح الداخلي”، فإنه منذ العام 2003 وحركة النزوح تشهد 

المسلح والنزاعات  العنف  أعمال  نتيجة  يتم تسجيلها  نزوح  تمر  هناك عمليات  ثانية  اتجاها تصاعديا ففي كل 

والكوارث والصراعات. وهذا النزوح آخذ في االزدياد بشكل ملحوظ خالل السنوات الخمسة األخيرة، وعلى الرغم 

من أن عدد النازحين يفوق عدد الالجئين بنسبة شخصين إلى واحد تقريبا، إال أنه تم تهميش النزوح الداخلي في 

على  التركيز  نتيجة  العالمي  االهتمام  وخارج  النسيان  دائرة  في  النازحون  وأصبح  العالمية  السياسة  عمليات 

الالجئين والمهاجرين، وهو مايشير الى أن الوضع سيظل متفاقما ما لم توضع له حلول عاجلة تقلص من أعداد 

النازحين إن لم تقض عليه عبر إنهاء المسببات التي أدت للنزوح، خاصة في الدول التي تشهد أعمال عنف وصراعات 

على رأسها سوريا والعراق وليبيا واليمن وميانمار وفلسطين.

العراق
ُرغم أن وزارة الهجرة والمهجرين بالعراق، أعلنت عودة قرابة  %45 من النازحين لمنازلهم بعد عمليات عسكرية خاضتها 

ضد العناصر المسلحة على رأسها تنظيم الدولة االسالمية “داعش”، إال أن 3 ماليين نازح ال يزالون في مواجهة 

أبسط  إلى  معظمها  تفتقد  التي  المخيمات  داخل  لالنتحار  بعضهم  تدفع  التي  الصعبة  المعيشية  الظروف  مع 

مقومات الحياة اإلنسانية الكريمة.

الدولة داعش منتصف  التي سيطر عليها تنظيم  المناطق  العراقيين تعمقت بشكل كبير في  فأزمة حركة نزوح 

2014، كما ازدادت عمليات النزوح بعد انطالق العمليات العسكرية سواء هربا من داعش أو من العدالة.

 نقص حاد في الصحة والتعليم
نفس العدد السابق ذكره، يعاني نقصا كبيرا في مجاالت الصحة والتعليم والمأكل والمشرب، وتكدس العائالت 

في مخيمات صغيرة ما ادى النتشار األمراض ونقص في الغذاء والدواء، وهو األمر الذي دفع المواطنين لالنتحار  

في ظل تجاهل إعالمي وعدم اهتمام داخلي أو عالمي بمأساة النازحين.

بطالة وتخوف أمني
نتيجة العنف الذي لم يهدأ طوال الفترات الماضية ونتيجة اإلجراءات القتالية التي تتخذها الحكومة العراقية لمواجهة 

المسلحين، بدا لعدد كبير من النازحين هاجس أمني، حيث افتقدوا لعامل األمن واألمان حتى وهم داخل مخيماتهم، 

ليس ذلك فقط، فغالبية النازحين إن لم يكن جميعم أصبحوا بدون عمل، وأصبحت البطالة عنوانا عريضا لتلك الفئة 

بسبب األوضاع القائمة في العراق وبسبب نزوجهم من بلدانهم التي كانوا يحصلون فيها على فرص عمل مناسبة.
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سوريا
تأتي سوريا على رأس قائمة الدول التي تشهد نزوًحا داخلًيا، هناك وصل عدد الالجئين والنازحين معا قرابة  13 

مليون شخص بينهم 8 مليون نازح داخلي. وهناك مئات اآلالف من النازحين داخل المدن والبلدات السورية، أو 

الموجودين في المخيمات على الحدود، يعيشون ظروًفا إنسانية صعبة، فضال عن تنقلهم داخلًيا، في كثير من 

األحيان، عدة مرات أثناء نزوحهم، ما يخلق تحديات كبيرة أمام متابعة تحركاتهم.

المعارك سبب رئيسي في ارتفاع أعداد نازحي سوريا

المعارك القائمة وأعمال العنف المستمرة، من األسباب الرئيسية الرتفاع عمليات النزوح في المناطق السورية، 

ومنها المنطقة الشمالية الغربية، حيث أعلنت “األمم المتحدة” في تصريحات لها أن تصعيد المعارك شمال غرب 

سوريا يؤدي لنزوح جديد، وهو األمر الذي يشير الى أن المواطن البسيط يدفع فاتورة المعارك بالعيش نازحا في 

وطنه في ظل معاناة كبيرة من شح الصحة والطعام والخدمات الطبية.

آلة الحرب تقتلهم
ومن ضمن المآسي التي يعيشها نازحو سورريا أنهم يتعرضون للقتل والقصف وهم عزل من السالح، والكالم 

التركي  الجيش  أن قوات  داخليا،  النازحين  أوضاع  أكدت في معرض حديثها عن  والتي  رايتس ووتش”  لـ”هيومن 

تقوم بإطالق النار على المدنيين النازحين الذين يتوجهون إلى الحدود التركية، كما أنهم يتعرضون للتعذيب من قبل 

قوات حرس الحدود التركية، بهدف إجبارهم على العودة إلى الداخل السوري.

مخيمات الموت.. هكذا يسمونها
تتوزع مخيمات النازحين السورييين على أكثر من منطقة على رأسها مخيمات المناطق الشمالية الغربية نذكر منها 

أكثر من منطقة تستقبل  أخرى منتشرة في  الزاوية( إضافة لمخيمات  الدانا – أطمة – جبل  إدلب – طريق  )ريف 

النازحين أو المهجرين قسرا بموجب االتفاقات التي تم التوصل إليها، منها مخيمات الحسكة والمخيمات المنتشرة 

في جنوب سوريا وريف درعا ومخيمات المناطق الحدودية مع األردن نذكر منها مثال مخيم “الركبان” وغيرها من 

المخيمات األخرى التي لم تهدأ أبدا بسبب أعمال العنف وتكدس أعداد النازحين ونقص المساعدات وافتقاد ألبسط 

الواقعة ضمن  الحياة لدرجة أن البعض يطلق عليها لقب “مخيمات الموت”، يضاف الى ذلك المخيمات  مقومات 

المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري في محافظات ) دمشق – الالذقية – طرطووس والسويداء(، أما مراكز 

اإليواء الجماعية فبلغت قرابة 3500 مركًزا، معظمها يتواجد في المدارس والمستودعات ومباني المجالس المحلية، 

وجميع العائالت واألسر داخل تلك المراكز يفتقدون للخدمات والمساعدات فهي أسر ضعيفة ال تملك أي شيء 

تفعله سوى البقاء في تلك المراكز ما يشير  في النهاية الى أوضاع اجتماعية معقدة.

اليمن
يعاني اليمن من كوارث إنسانية وصحية جراء أعمال العنف والقتل حيث  فر ماليين المدنيين من منازلهم هربًا من 

الصراع القائم على أمل إيجاد شيء من األمان والمأوى والمساعدات، العمليات القتالية بين “قوات الحوثي” من 
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النطاق  واسعة  وخسائر  األمن،  وانعدام  الفقر  وانتشار  االحتياجات  لتفاقم  أدت  الشرعية”  و”القوات  جهة  من   

وعمليات نزوح جماعي كبيرة.

حياتهم معرضة للخطر
وفقا للتقارير الرسمية التي صدرت من مفوضية “الالجئين” فإن اليمنيين الذين أجبروا على الفرار من منازلهم، 

معرضون على مدار الوقت للخطر بشكل خاص. وأكثر من مليوني ونصف شخص يعيشون ظروفا صعبة بعيدًا عن 

منازلهم فهم محرومون من االحتياجات األساسية. لدرجة أن أكثر من مليون نازح يمني فقدوا األمل في العودة 

لمنازلهم بخالف ما يعانوه من أوضاع صحية ومعيشية صعبة. 

ليبيا
165 ألفا و478 نازحا داخليا،  في ليبيا قرابة مليون ومائتي ألف شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، بينهم 

الدائرة والصراعات داخل ليبيا، وبحسب تقرير “المفوضية السامية  وذلك بسبب أعمال العنف وعمليات االقتتال 

لألمم المتحدة لشؤون الالجئين” لشهر  أبريل من العام الجاري، فإن من بين النازحين داخليا نحو 40 ألفا من أهالي 

تاورغاء، ونحو 100 ألف شخص بحاجة للحماية الدولية والتدخل الدولي بهدف تقديم المساعدات الالزمة.

ظروف معيشية صعبة
يتبع ذلك  المسلحة،  للعناصر والجماعات  المسلحة  القوات  ليبيا كما هو عليه، مواجهة من قبل  الوضع في  يظل 

ظروف معيشية مرهقة حيث ال توجد خدمات أساسية مثل الصحة والتعليم، وال يوجد اهتمام دولي بالمستوى 

تحسين  على  والعمل  األساسية،  للخدمات  المتكامل  الوصول  بتعزيز  تهتم  الالجئين،  المطلوب فهناك مفوضية 

الظروف المعيشية لكل األشخاص المعنيين وتعزيز التماسك االجتماعي قدر اإلمكان.

تاورغاء .. حياة الصحراء
ويعيش سكان مدينة تاورغاء الليبية فى ظروف معيشية قاسية وسط الصحراء بعدما غادروا منازلهم بسبب عنف 

الجماعات المسلحة التي سيطرت على المدينة، ويقيم النازحون هناك فى مخيم “جارت البقب”، يتلقون مساعدات 

ضئيلة معظمها من الناشطين، وعدد قليل من الجمعيات اإلنسانية، حيث يعاني النازحون من سيطرة الميليشيات 

التي تمنعهم من العودة لمنازلهم رغم توقيع اتفاقات عدة لكنها باءت في النهاية بالفشل .

وفى مطلع شهر مارس الماضي، تظاهر عدد كبير من سكان مدينة تاورغاء الواقعة شمال غربى ليبيا، فى الصحراء 

نازحي مدينة  أزمة  إلى منازلهم. لكن ال يوجد من يستجيب فقد استفحلت  بإعادتهم  إليها مطالبين  لجؤوا  التي 

تاورغاء بسبب نكث الميليشيات بوعد إعادتهم لمنازلهم التى فروا منها جراء الفوضى التي تضرب البالد.
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خطوات داعمة للنازحين داخليا 
تنفذ “مفوضية الالجئين” التابعة لألمم المتحدة، مشاريع سريعة التأثير في أرجاء ليبيا خالل العام الجاري 2018، 

بهدف دعم النازحين داخليا، وكذا العائدين من النزوح والالجئين والمجتمعات المضيفة، بهدف خلق ظروف تضمن 

التعايش السلمي بين النازحين والمجتمعات المضيفة، كما أنها تشجع على إشراك الالجئين وطالبي اللجوء في 

المشاريع المختلفة، ورغم هذه الخطوات اإليجابية من قبل المفوضية، إال أنها تبقى خطوات متواضعة ألن الوضع 

تمر عليهم،  ثانية  التي يعيشوها كل  المعاناة  النازحين وانتشالهم من حجم  بأوضاع  أكبر  عالمي  يتطلب اهتمام 

فعلى المستوى المادي يحتاج النازحون الليبيون قرابة 100 مليون دوالر من أجل وضع خطط إنقاذ ومساعدات.

ميانمار
تنذر األوضاع اإلنسانية آلالف الوافدين الجدد الروهينجا العالقين قرب الحدود البنغالية مع ميانمار، بوضع كارثي 

وبشع ما لم يكن هناك تدخل دولي لوضع حلول فورية للنازحين، وباتت أوضاع آالف النازحين غاية في الصعوبة ، 

فال يجدون مأوى سوى حقول األرز، فضال عن أن السكان يتوزعون بين الكثير من التجمعات والمخيمات، ويتنقلون 

بشكل مستمر بين األدغال.

 في راخين حياة بدون حقوق
حوالي أربعمائة ألف من أقلية “الروهينجا” المسلمين ال زالوا يعيشون في والية “راخين” وهم يواجهون معاناة 

حقيقية بسبب القيود المفروضة على تحركاتهم  هذه القيود تقوض بشدة حقوقهم، وتحول دون حصولهم على 

سبل العيش والحماية والتعليم، وغيرها من الخدمات األساسية.

ووفقا لتصريحات أممية صادرة عن مسؤولي األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية، هناك مخيمات في والية “راخين 

” يقطنها حوالي 130 ألفا من النازحين معظمهم من أقلية “الروهينجا” المسلمة ، يعانون ظروفا “يرثى لها” بعد 

قرابة ست سنوات من النزوح.

فلسطين
يظل القدس والمقدسات اإلسالمية والمسيحية تعاني من ويالت االحتالل اإلسرائيلي، وزيادة برامج االستيطان 

وعمليات التهويد والحصار واالعتداءات المستمرة، ما دفع مواطني فلسطين لترك منازلهم والهجرة خارج بالدهم 

أو البقاء في مخيمات داخل الحدود على أمل العودة إليها مرة أخرى.

ووفقا لــ “مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات”، فإن أعداد الالجئين الفلسطينيين في العالم في بداية سنة 

2017، بما فيها مناطق الداخل الفلسطيني )الضفة الغربية وقطاع غزة وفلسطين المحتلة عام 1948(، وصل قرابة 

ثمانية ماليين ونصف وهي أعلى نسبة لجوء مقارنة بالتعداد السكاني لفلسطين.
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الضفة الغربية
وبحسب وكالة “أونروا” فإن الضفة الغربية مساحتها من األرض تبلغ 5,500 كيلومتر مربع يعيش فوقها ما يقارب 

من 2,7 مليون شخص، ويعيش ربع الالجئين في 19 مخيما رسميا منها على سبيل المثال )قلنديا – طول كرم 

–  شعفاط(، بينما يعيش اآلخرون في مدن وقرى الضفة الغربية، وهو األمر الذي يعكس حالة معاناة كبيرة وتراجع 

في المستوى الصحي وارتفاع معاناة النازحين داخل مخيماتهم.

غزة
المستمر، فعلى مدار سنوات االحتالل  االنحدار  آخذ في  الوضع االجتماعي واالقتصادي  وفي قطاع غزة فإن 

الدولية، وال يزال  الغالبية العظمى من سكان غزة منازلهم وهم في حاجة للمساعدة  والحصار المستمر، ترك 

الحالية، بسبب البطالة وعدم  الالجئون هناك قرابة )مليون ونصف( هم األكثر عرضة للخطر في ظل الظروف 

األمن الغذائي والفقر وغيرها.

بشكل عام إن الوضع الذي يعيش فيه الالجئون والنازحون هو وضع غاية في الصعوبة، جراء األعمال التي تشهدها 

الكثير من البلدان، والتي خلفت وراءها تردًيا على كافة المستويات المعيشية للنازح األمر الذي يشير إلى ضرورة 

وضع حلول فورية وسريعة لمعالجة األسباب الكامنة وراء عمليات النزوح فما يتم تقديمه للنازحين من مساعدات 

ضعيف جدا مقارنة بهذا العدد الهائل، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه فإن أعداد النازحين سوف تزداد بشكل 

مضاعف وإلى حد يصعب معه معالجة األمر بسهولة.
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يغّير شكل  الصانع  النبالء وصنعوا صورته، فأخذ  الذي وقف خلفه  )الوضيع(  العمل  اإلنسان يخجل من  يعد  لم 

الالهوتي؛  المجتمع  حّجمها  التي  والمغلقة  المصطنعة  العالم  وتراجعت معه صور  اإلقطاع  تراجع  لذا  العالم، 

البحرّية، وُأطلق  المواصالت  اكتشاف طرق  التي نجمت عن  المنجزات  رحابة واتساًعا، بفضل  أكثر  العالم  أصبح 

تّم اكتشافها، فتقّدمت وسائل اإلنتاج، وظهر  الكامنة مجهولة حّتى  الفرد  التقنّيات بعد أن كانت قوى  سراح 

التجديد في الفن والموسيقى، وتنّوعت األنشطة بتنّوع البشر ضًدا على األنماط الجامدة في الشكل االرستقراطي 

اأُلحادي”، ما أخرج أوروبا من عزلتها وأعدها لدخول عصر جديد أصبحت فيه أكثر انفتاًحا على العالم.

الرابع والسابع   شهدت أوروبا في أواخر العصور الوسطى أو  عصور الظالم، وتحديًدا في الفترة بين القرنين 

عشر، انتفاضة ثقافية انطلقت شرارتها في إيطاليا، والتي لم تكن خاللها موجودة ككيان سياسي في الفترة 

الحديثة المبكرة، بل كانت مقسمة إلى دويالت ومقاطعات صغيرة.

 وبدأت في االنتشار شيًئا فشيًئا إلى أنحاء القارة العجوز، وخاصًة بعد اختراع يوهان جوهانسبرج للطباعة وهو 

األمر الذي جعل الكتب واألفكار تنطلق بحرية أكبر، ما مهد إلى بداية عصر النهضة في أواخر القرن الخامس عشر.

األفكار التي امتاز بها عصر النهضة ترجع أصولها إلى مدينة فلورنسا اإليطالية في القرن الثالث عشر، خاصة في 

كتابات دانتي أليجيري، وفرانشيسكو بتراركا، وجوتو دي بوندوني، موضحين أن البداية كانت عام 1401 عندما 

تنافس لورنزو جبرتي، مع فيليبو برونليسكي للفوز بعقد بناء األبواب البرونزية لبيت المعمودية الخاص بكاتدرائية 

فلورنسا، والتي فاز بها جبرتي، مرجعين ذلك إلى عنصر المنافسة بين الفنانين والمثقفين للفوز بالمشاريع الفنية 

الكبيرة التي كانت تفسح مجااًل لهم متنفًسا إلظهار إبداعاتهم.

كتب: ألكسندر إبراهيم

 ازدهار أوروبا.. هل فجر الطاعون األسود نهضة القارة العجوز؟
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األفكار التي امتاز بها عصر النهضة ترجع أصولها إلى مدينة فلورنسا اإليطالية في القرن الثالث عشر، خاصة في 

كتابات دانتي أليجيري، وفرانشيسكو بتراركا، وجوتو دي بوندوني، موضحين أن البداية كانت عام 1401 عندما 

تنافس لورنزو جبرتي، مع فيليبو برونليسكي للفوز بعقد بناء األبواب البرونزية لبيت المعمودية الخاص بكاتدرائية 

فلورنسا، والتي فاز بها جبرتي، مرجعين ذلك إلى عنصر المنافسة بين الفنانين والمثقفين للفوز بالمشاريع الفنية 

الكبيرة التي كانت تفسح مجااًل لهم متنفًسا إلظهار إبداعاتهم. 

“الطاعون األسود”
النظريات بشأن نهضة أوروبا وتحديد وقتها وسببها بشكل دقيق اختلفت كثيًرا، فهناك رأي يشير إلى البداية من 

إيطاليا، وذكر مؤرخون أن مرض “الطاعون” الذي أصاب أوروبا بين عامي 1348 و1350، وضرب إيطاليا بشكل شديد 

كان السبب في تلك النهضة، مشيرين إلى أنه كان سبًبا في تحول نظرة اإليطاليين للعالم من حولهم في القرن 

اآلخرة  الحياة  من  بداًل  األرض  على  حياتهم  في  أكثر  يتأملون  المفكرين  جعلت  الموت  مع  فاأللفة  عشر،  الرابع 

والروحانية.

كان  جًدا”  قصيرة  مقدمة  النهضة:  “عصر  كتابه  في  بكندا،  أوكسفورد  جامعة  من  بروتون  جيري  المؤرخ  بحسب 

لـ”الطاعون” فضل كبير في تلك الفترة، حيث ساهم بشكل كبير في انتشار “العلمانية”، والتي ازدهرت في 

أوروبا عموًما، وفرنسا خصوًصا بعد عجز الكنيسة عن تقديم المساعدة ضد الموت األسود.

“أسباب الحياة الجديدة”
تحت  القسطنطينية  البيزنطية  العاصمة  سقوط  أهمها  وكان  وعواملها،  األوروبية  النهضة  قيام  أسباب  تعددت 

الحكم العثماني عام 1453م، والتي دفعت علماء قسطنطين على الهجرة إلى إيطاليا، ونقل الكتب اإلغريقية وما 

خلفه اإلغريق من تماثيل وأدوات قديمة، وهناك تعاونوا على بعث الثقافة الالتينية وتطويرها في قالب جديد كان 

نواة للنهضة األوروبية، وفق ما ذكر  المؤرخ اإلنجليزي جون جوليوس نورويتش في كتابه “تاريخ قصير من بيزنطة”.

وانتشرت أفكار عصر النهضة في القرن الخامس عشر بسرعة كبيرة من مكان نشأتها في فلورنسا، حيث انتشرت 

أواًل في بقية إيطاليا ومنها إلى باقي أوروبا، وأتاح اختراع المطبعة االنتقال السريع لهذه األفكار الجديدة، ومع 

إلى  الباحثون  العشرين عمد  القرن  المحلية، وفي  الثقافات  لتتكيف مع  وتنوعت  النهضة  أفكار  تغيرت  انتشارها، 

تقسيم النهضة إلى حركات إقليمية ووطنية.
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وساهم اعتماد اللغة المحلية في الفنون والثقافة في حدوث ازدهار فكري وثقافي في أوروبا، حيث كانت اللغة 

الالتينية هي اللغة الرسمية للعلم والثقافة والدين، ما دفع المفكرين إلى اعتماد لغة وطنية أو رسمية لكافة أبناء 

اللغات  الحفاظ على  الرئيسي في  القومية السبب  للغات  الحكومات األوروبية  الشعب، وقد كان لتشجيع بعض 

األم، مثل الفرنسية واإلنجليزية واإليطالية وغيرها.

المدن التجارية أيًضا، مثل “جنوة وميالن وفلورنسا” كان لها دور، فبفضل التجار تحولت من مستودعات إلى مراكز 

قبل أن تصبح مدن، ما ساعد في بث شرايين الحياة داخل المجتمعات، عبر توفير السلطات لقضائية والتشريعية 

المتعارف عليه، وهو ما ساهم في حفظ سير  المدن بشكلها  الالزمة لتأسيس  وغيرها من األسسس والبنى 

تجارتهم، وأدى بطريقة غير مباشرة إلى نهوض تلك المدن بفضل الحركة التجارية وتحولها إلى مرافئ تجمع الناس 

من كل األعراق وتصنع حراًكا متباداًل.

“مظاهر النهضة”
ومع بزوغ شمس النهضة، بدأ نظام اإلقطاع في التالشي والزوال نتيجة موت عدد كبير من أمراء اإلقطاعيين في 

من  بقي  من  يتمكن  ولم  الفالحون،  فتحرر  التجارة،  ممارسة  إلى  اإلقطاعيين  بعض  وانصراف  الصليبية،  الحروب 

اإلقطاعيين من مقاومة التغيرات التي حصلت نتيجة النهضة.

ويرى المؤرخ اإلنجليزي كوينتين سكينر في مجموعته: “أسس الفكر السياسي الحديث عصر النهضة” أن تطوير 

أساليب الحكم، واألفكار الجديدة للعديد من المفكرين في القارة مثل اإليطالي مكيافيلي والفرنسي جون رودان 

واإلنجليزي هوبس ساهموا في تدفق الثروات، الناتجة عن االكتشافات الجغرافية الكبرى إلسبانيا والبرتغال في 

البداية، حيث ساندت الطبقة المتوسطة الملوك على استتباب األمن والنظام، والقضاء على اإلقطاع فضاًل عن 

تكون الرأي العام ونمو اللغات المحلية وظهور الروح القومية، وكان لهذه العوامل أثرها الفعال في قيام الدول 

األوروبية الحديثة.

وأدى اهتمام األوروبيين بالدراسات اإلغريقية والالتينية، والتي وجدوا معظم مجلداتهم في الكنائس واألديرة، 

وعكفوا على دراستها، وترجمتها إلى اللغات المحلية إلى فتح نوافذ المعرفة أمام غالبية الشعب.

ُيركزون فيه بشكل كامل على  الالتينيون  الباحثون  كان  الوسطى، ففي وقت  العصور  تناقض شديد مع  وفي 

دراسة أعمال العلوم الطبيعية والفلسفة والرياضيات عند العرب واليونانيين، كان الباحثون في عصر النهضة مهتمين 

في دراسة واستعادة النصوص األدبية والتاريخية والخطابية لدى الالتينيين واليونانيين.
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وساهم اعتماد اللغة المحلية في الفنون والثقافة في حدوث ازدهار فكري وثقافي في أوروبا، حيث كانت اللغة 

الالتينية هي اللغة الرسمية للعلم والثقافة والدين، ما دفع المفكرين إلى اعتماد لغة وطنية أو رسمية لكافة أبناء 

اللغات  الحفاظ على  الرئيسي في  القومية السبب  للغات  الحكومات األوروبية  الشعب، وقد كان لتشجيع بعض 

األم، مثل الفرنسية واإلنجليزية واإليطالية وغيرها.

المدن التجارية أيًضا، مثل “جنوة وميالن وفلورنسا” كان لها دور، فبفضل التجار تحولت من مستودعات إلى مراكز 

قبل أن تصبح مدن، ما ساعد في بث شرايين الحياة داخل المجتمعات، عبر توفير السلطات لقضائية والتشريعية 

المتعارف عليه، وهو ما ساهم في حفظ سير  المدن بشكلها  الالزمة لتأسيس  وغيرها من األسسس والبنى 

تجارتهم، وأدى بطريقة غير مباشرة إلى نهوض تلك المدن بفضل الحركة التجارية وتحولها إلى مرافئ تجمع الناس 

من كل األعراق وتصنع حراًكا متباداًل.

“مظاهر النهضة”
ومع بزوغ شمس النهضة، بدأ نظام اإلقطاع في التالشي والزوال نتيجة موت عدد كبير من أمراء اإلقطاعيين في 

من  بقي  من  يتمكن  ولم  الفالحون،  فتحرر  التجارة،  ممارسة  إلى  اإلقطاعيين  بعض  وانصراف  الصليبية،  الحروب 

اإلقطاعيين من مقاومة التغيرات التي حصلت نتيجة النهضة.

ويرى المؤرخ اإلنجليزي كوينتين سكينر في مجموعته: “أسس الفكر السياسي الحديث عصر النهضة” أن تطوير 

أساليب الحكم، واألفكار الجديدة للعديد من المفكرين في القارة مثل اإليطالي مكيافيلي والفرنسي جون رودان 

واإلنجليزي هوبس ساهموا في تدفق الثروات، الناتجة عن االكتشافات الجغرافية الكبرى إلسبانيا والبرتغال في 

البداية، حيث ساندت الطبقة المتوسطة الملوك على استتباب األمن والنظام، والقضاء على اإلقطاع فضاًل عن 

تكون الرأي العام ونمو اللغات المحلية وظهور الروح القومية، وكان لهذه العوامل أثرها الفعال في قيام الدول 

األوروبية الحديثة.

وأدى اهتمام األوروبيين بالدراسات اإلغريقية والالتينية، والتي وجدوا معظم مجلداتهم في الكنائس واألديرة، 

وعكفوا على دراستها، وترجمتها إلى اللغات المحلية إلى فتح نوافذ المعرفة أمام غالبية الشعب.

ُيركزون فيه بشكل كامل على  الالتينيون  الباحثون  كان  الوسطى، ففي وقت  العصور  تناقض شديد مع  وفي 

دراسة أعمال العلوم الطبيعية والفلسفة والرياضيات عند العرب واليونانيين، كان الباحثون في عصر النهضة مهتمين 

في دراسة واستعادة النصوص األدبية والتاريخية والخطابية لدى الالتينيين واليونانيين.
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النصوص  اكتشاف  أيًضا في  ذلك ساعد  أن  النهضة”،  عصر  “فن  كتابهما  موري في  وليندا  بيتر  المؤرخان  وقال 

الفنون  الفترة في  الفن واألدب في تلك  العلم وتوالد األفكار، ووجد رجال  الطباعة على نشر  القديمة واختراع 

الكالسيكية القديمة نماذج يحتذون بها ويستمدون منها اإللهام. فعكفوا على دراسة المخطوطات القديمة واآلثار 

والمخلفات الفنية.

وأوضحا أن المشتغلين عرفوا بهذه الحركة باسم “اإلنسانيين” Humanists، حيث كان اإلنسان محور اهتمامهم، 

فكان ذلك خروًجا على ما جرت عليه األعراف في العصور الوسطى من تدين وتقشف وزهد واحتقار لكل ما هو 

دنيوي ومادي وجسدي. ويقال أيًضا عن سبب تسميتهم بهذا االسم ألنهم كانوا يسمون دراسة الثقافة القديمة 

بـ “اآلداب اإلنسانية”.

للمصادر  تبجيلهم  وعزز  الرياضيات،  وتطبيقات  الطبيعية  الفلسفة  على  اإلنسانية  الدراسات  اإلنسانيون  وفضل 

الكالسيكية رؤاهم األرسطية واألفالطونية للكون.

وكان من أبرز إنجازات علماء عصر النهضة جلب اإلنتاج الثقافي اإلغريقي كاماًل إلى غرب أوروبا للمرة األولى منذ 

العصور القديمة. وُيرجع البعض تاريخ حركة إعادة دمج النصوص اليونانية األدبية والتاريخية والخطابية والالهوتية في 

مناهج أوروبا الغربية إلى دعوة كولوتشو سالوتاتي للدبلوماسي والعالم البيزنطي مانويل كرايسالريس )حوالي 

1415-1355( لتدريس اليونانية في فلورنسا.

ونتج عن عصر النهضة تحوالت كبرى فى السياسة واالقتصاد والتكنولوجيا، كما ساعد تطوير صناعة السفن والتقدم 

فى علم الفلك على تسهيل حركة المالحة والتجارة بين دول العالم وبالتالي تغيير نمط االقتصاد العالمي.

الثورة العلمّية بدأت بعَد نشِر نيكوالس كوبرنيكوس نظرّية مركزّية الشمس في العام 1543، تضّمنت االكتشافات 

الحركة  جاليلي في  جاليليو  كبلر، ونظرّيات  ليوهان  الكوكبية  للحركة  الثالثة  القوانين  العلمّية  الثورة  العديدة في 

والعطالة والنظرة الجديدة آللية عمل النجوم من طرِف تيخو براهي، حسَب قسم الّتاريخ لجامعة إنديانا، كما ظهرت 

االكتشافات الجغرافية، ال سيما اكتشاف كريستوفر كولومبس ألمريكا في عام 1492.

وانتهت الثورة العلمّية باكتشاف إسحق نيوتن لقانون الجاذبّية وفهمِه للكون الميكانيكي مع نهايات القرن الّسابع 

عشر.
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الحركة الثقافية والفنية في تلك الفترة شهدت رواًجا كبيًرا، كما ذكرنا مسبًقا، بفضل إبداعات: “وليام شكسبير، 

الفنانين  من  العديد  ظهور  عن  فضاًل  بيكون”،  فرانسيس  مور،  توماس  سبنسر،  وأدموند  مارلو،  وكريستوفر 

والرسامين، مثل: “ليوناردو دافنشي، ومايكل أنجلو و جان فان إيك، وهيرونيموس بوش”.

“عصر التنوير”
النهضة  أفكار عصر  قادت  تاريخها، حيث  جديدة في  مرحلة  أوروبا  بدأت  السادس عشر،  القرن  أفول شمس  ومع 

التنوير  وبدأ مفهوم  أعظم،  علمّية  دراسات  إلى  قادهم  ما  أقرب،  بشكل  الملمُوس  العالِم  لدراسة  األوروبيين 

والذي نشأ في إنجلترا وتطور في فرنسا في االنتشار ليشمل أي شكل من أشكال الفكر الذي يزيد تنوير العقول 

من الظالم والجهل والخرافة، مستفيًدا من نقد العقل ومساهمة للعلوم، كما أكد الباحث اإلنساني جيانوتسو 

مانيتي في كتاب “على الكرامة والتميز في اإلنسان”.

وكسر  الكنيسة،  من  الباطلة  األفكار  مقاومة  إلى  أوروبا  مسحيي  دفع  السابقة،  العقود  في  العقل”  “إعمال 

سطوتها التي كانت مدعومة من الحكام حينها لحاجتهم إلى طاعة العامة، كانت الفلسفة التنويرّية ُمشّكَكة في كّل 

من الّدين -خصوًصا الكنيسة الكاثوليكية القوّية- واألنظمة الملكّية واألرستقراطّية الُموّرثة.

وفي عام 1517م أخرج القس مارتن لوثر أطروحته في انتقاد الكنيسة الكاثوليكية وقد شرحها في 95 بنًدا، لتكون 

تلك نقطة انطالق اإلصالح البروتستانتي، والذي استند أيًضا على العمل الذي قام به مصلحون مختلفون مثل 

جون ويكليف وجون هوس وآخرون، وفق ما ذكر المؤرخ الفرنسي الشهير جان دوليمو، في كتابه “الخوف في 

الغرب”.

وانتشرت في أوروبا الحركة الفكرية للتنويريين الفرنسيين الذين تعمقت جذورهم في الثقافة اإلنجليزية، وعرف 

فولتير ومونتسكيو وفونتانيلي كمبشريين لهذه الفلسفة اإلنجليزية التي تقوم على العقل التجريبي والمعرفة 

العلمية، العناصر األساسية لفكر لوك ونيوتن وديفيد هيوم والذين يرجعوا بدورهم ألفكار فرانسس بيكون.

بدأ الفكر التنويري يتحرك في أوروبا شيًئا فشيًئا مواكًبا للثورتين المعرفية والعلمية، وأخذت المعرفة تتعمق في 

القرن الثامن عشر ليس كنظرية معرفة حسب، بل كنظرية لإلنسان والمجتمع.

كان عصر التنوير وما أنتجه من أفكار وضعية وعقالنية ملهًما لعدد من الثورات االجتماعية والسياسية شهدتها أوروبا 

في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر أسفرت عن قيام الدولة الحديثة، وقد ارتكز قيام هذه الدولة على وجود 

بيروقراطية، وقيام جيش كمؤسسة قوية ومتمتعة باستقالل نسبي، وسيادة جو من العقلنة في التنظيم.
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وسادت في هذه الدول أنظمة سياسية بديلة من أنظمة القرون الوسطى، بحيث قامت هذه األنظمة بانتزاع 

الصفة اإللهية عن سلطة الملوك فاصلة الدين عن الدولة.

أصول األفكار الفلسفية
وعن تلك الفترة تقول الكاتبة والمؤرخة سوزان آبرنيثي: “بدأت أصول األفكار الفلسفّية التي أّدت لظهور الّتنوير 

ا واندلَع بشكل أساسي من أجل الّدين وسّبَب  خالل حرب الثالثين عاًما )1648-1618(. لقد كان صراًعا طوياًل ودمويًّ

اضطراًبا اجتماعًيا كبيًرا. فبدأ الناس بالتشكيك في مفاهيَم مثل الوطنّية والحرب”.

المناهج  أكبر على  تركيٌز  الّتنوير، كان هناك  وأضافت في تصريحات صحافية لموقع “livescience”: “خالل عصر 

العملّية، وعلمنة التعليم، والتسامح الّديني، والتعليم العام، والحرّيات الشخصّية، والعقالنّية، والفصل بين الكنيسة 

والّدولة”.

ولعب نظام التعليم دوًرا هاًما للغاية في نقل أفكار وُمثل عصر التنوير، حيث كان نظام التعليم في أوروبا خاضًعا 

للتطوير بصفة مستمرة، وقد استمرت تلك العملية خالل فترة عصر التنوير والثورة الفرنسية، أخذ تطوير نظام 

التعليم في التنامي، وأدى إلى ظهور عدد كبير من العامة ممن لديهم القدرة على القراءة، باإلضافة إلى انفجار 

ثقافة الطباعة، والتي ساعدت على توفير احتياجات الطلب المتزايد من القراء بين مجموعة واسعة من الطبقات 

االجتماعية.

وشكلت هذه الحركة أساًسا وإطاًرا للثورة الفرنسية واألمريكية وحركات التحرر في أمريكا الالتينية واتفاقية 3 مايو 

في كومونولث بولوني-ليثواني. كما مهدت هذه الحركة بالتالي لنشوء الرأسمالية ومن ثم ظهور االشتراكية.

خروج أوروبا من عزلتها الفكرية التي فرضها عليها كهنوت الكنيسة واالنفتاح الفكري واالطالع على تراث الثقافات 

األخرى، إلى جانب أن نشاط الحركة التجارية والتعامل مع اآلخر فتح آفاًقا جديدة ألوروبا جعلها أكثر مرونة واستقبااًل 

لكل ما هو جديد، سواًء على مستوى العلوم أو اآلداب وحتى على المستوى السياسي فهذه الدويالت المتناحرة 

توحدت لتصنع كيانات كبرى ذات مصلحة مشتركة وقومية ولغة واحدة.

كما لعب اكتشاف العالم الجديد دوًرا أيًضا في هذا االنفتاح الذي أدى إلى ازدهار الفكر األوروبي وتحول تلك القارة 

الثورة  إلى  يقودها  تاريخها  في  جديدة  مرحلة  ذلك  بعد  لتبدأ  العالم،  في  التنوير  منارة  إلى  الظالم  عصور  من 

حروب  مع  بدأت  والتي  العالم،  على  والسيطرة  االستعمار  مرحلة  إلى  الداخلي  االقتتال  من  والتحول  الصناعية، 

نابليون بونابرت.
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‘‘الباب الذي يجيلك منه الريح سده واستريح‘‘.. سالح فعال تستخدمه الشعوب أحيانا ضد حكوماتها للحد من 

تغولها ضد الفقراء برفع أسعار منتجات األغذية، فقد أثبتت األيام أن المظاهرات واالحتجاجات التي تقوم بها 

العامة غير  المنافع  الميادين وتكسير وهدم  بالشوارع واالعتصام في  السير  تتمثل في  الحركات والتي  بعض 

مجدية، ألن االحتجاجات يقابلها رد فعل قوي من قبل الشرطة والجيش واستخدام الرصاص الحي لذلك تنفض 

هذه المسيرات سريعا.

لكن تطور التغول الحكومي المتمثل في االتفاق غير المعلن مع التجار ورجال األعمال على رفع األسعار، ألهم 

َتنفق فورا عقب قيامها، فكان  التي  المتهالكة  بعيدا عن األسلحة  ناجعا  تبتكر سالحا  أن  الجماهير هي كذلك 

سالح المقاطعة هو الحل.

المغاربة والمصريون والجزائريون والتوانسة، نجحوا بالفعل ربما استفادوا من مقولة الخليفة عمر بن الخطاب 

الذي جاء إليه الناس في يوم من األيام ليشتكوا له غالء األسعار ورفع التجار لسعر اللحم بصورة لم يستطيعوا 

معها شراءه، فما كان من الخليفة –القادر على إصدار فرمان لخفض األسعار- إال أن قال ‘‘لهم ارخصوه أنتم‘‘ 

فسألوا وكيف لنا هذا؟ فقال ‘‘اتركوه للجزارين يرخص سعره‘‘.

كتب: ألكسندر إبراهيم

 سالح المقاطعة.. حيلة الشعوب البائسة ضد الغالء
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المقاطعة االقتصادية التي أحدثت دويا مؤخرا هي المقاطعة المغربية والتي كان شعارها ‘‘خليه يريب‘‘ فبعد 

أن رفع التجار أسعار منتجات األلبان كان رد المغاربة الفوري بمقاطعة شراء هذه المنتجات لتفسد عند أصحابها، 

قائلين، التاجر الذي يرفع ثمن الحليب، قل له خليه يريب، دعه يفسد عندك.

العربية والعالمية  الدول  التي قامت في بعض  المقاطعة  أبرز حمالت  ‘‘مواطن‘‘  من جهتها استطلعت مجلة 

وبيان جدواها في هذا التقرير.

بالد المغرب العربي على خط النار
في المغرب مؤخرا قامت حملة مقاطعة للغالء ترتب عليها ‘‘إفساد ماليين اللترات من الحليب‘‘ اعتراضا على رفع 

األسعار،  البعض يرى أن ذلك رد طبيعي على جشع التجار، بينما رأى آخرون أن هدف هذه الجملة سياسي في 

المقام األول.

وعلى هذا يعلق الكاتب المغربي  قائال “المواطن تضاعفت معاناته بسبب الزيادات، وال أحد يرحمه حتى جمعيات 

حماية المستهلك التي من واجبها االصطفاف للطرف الضعيف، اختارت الصمت ولم تصدر أي بالغ، لكن يبدو أنها 

تختار الطرف الرابح دائما كما هو الحال بالنسبة للعديد من السياسيين”.

خليه يعوم وصندوق النقد
حملة دولة المغرب للمقاطعة لم تكن بغريبة عن بالد المغرب العربي، فقد سبقها لهذا األسلوب الجزائر وتونس، 

المتواصل ألسعارها، وأطلق  االرتفاع  اعتراضا على  الغذائية،  السلع  حيث دعا تونسيون لمقاطعة شراء عدد من 

المتضررون من األسعار حمالت عبر مواقع التواصل االجتماعي، في شهر أبريل الماضي، دعوا فيها إلى مقاطعة 

شراء 8 سلع غالبيتها غذائية.

اللحوم،  إلى  إضافة  والطماطم،  والموز،  والبيض،  والزبادي،  األلبان،  على  المقاطعة  المنتجات  قائمة  اشتملت 

ومؤخرا األسماك، التي أطلق المتضررون من ارتفاع أسعارها حمالت، بعنوان” خليه يعوم”.

خليه يعوم هي اسم حملة المقاطعة التي دشنها التونسيون بسبب غالء أسعار األسماك التي ال يوجد من داٍع 

لغالئها، فتونس يحيطها البحر األبيض المتوسط من جانبيها.
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يقول الخبير االقتصادي التونسي، مختار بن حفصة ‘‘إن ارتفاع أسعار السلع والخدمات هو نتيجة طبيعية لتنفيذ 

الحكومة التونسية ألوامر صندوق النقد الدولي‘‘ مضيفا، أن الصندوق يشترط عند إقراض أي من الدول تنفيذ عدة 

العملة  الشروط خفض قيمة  تلك  دولة، من ضمن  به كل  تمر  الذي  والسياق  الظروف  النظر عن  إجراءات، بغض 

المحلية، لتحقيق التوازن المالي على مستوى ميزان المدفوعات، فيعتبرون خفض قيمة الدينار يشجع على زيادة  

االستثمار األجنبي.

بينما كشف تقرير إلذاعة فرنسا الدولية ” RFI”،  أن زواج المال والسلطة وراء اتساع حملة المقاطعة التي يقودها 

نشطاء مغاربة عبر وسائل التواصل ، لمقاطعة منتجات ثالث شركات رئيسية في مجال الماء والحليب ومشتقاته 

والوقود.

خليها تصدي تزعزع استقرار الجزائر
كشفت حملة ‘‘خليها تصدي‘‘ أو ‘‘اتركها تصدأ‘‘ التي أطلقها مجموعة من الناشطين على مواقع التواصل االجتماعي 

وساندها المجتمع الجزائري -احتجاجًا على األسعار الخيالية التي دخلت بها السيارات عام -2018 الكثير من الخبايا 

بعض  أسعار  تراجع  في  تسببت  الحملة  أن  المجال،  في  خبراء  أكد  حيث  السيارات،  سوق  عليها  يقوم  كان  التي 

الماركات التي يتم تركيبها في الجزائر بـ 500 ألف دينار جزائري، وهو أمر لم يكن متوقعا، وفاجأ العديد من المنتجين 

الخواص، وحتى بعض المسؤولين في الجزائر.

وكشف المحلل االقتصادي الجزائري كمال رزيق، فيقول في تصريحات له أن الوضع قد تجاوز الخطوط الحمراء، بعد 

المبيعات  تراجع  الجزائر، بتسريح جزء من عمالها بعد  السيارات في  بتركيب  التي تقوم  المؤسسات  تهديد بعض 

لديها.

وأرجع ما يحدث من قبل التجار، لبعض المنتجين الذين قرروا استرجاع استثماراتهم المالية في ظرف وجيز، من خالل 

تضخيم هوامش الربح، في حين كان عليهم تأجيل ذلك لسنوات أخرى بحسب تعبيره.

المنتجات  من  لكثير  الفلسطينية  المقاطعة  نتناسى  أن  يمكن  ال  المقاطعة  من  الحديث  الخضم  هذا  ظل  في 

اإلسرائيلية، فما زالت حمالت مقاطعة المنتج اإلسرائيلي هي وجع  صامت في رأس الكيان المحتل، خاصة بأن 

ابتدأت  كارثية  لنتائج  أدت  المقاطعة  ظهور  ومع  منتجاتها،  لتصريف  سوق  أكبر  ثاني  يعد  الفلسطيني  السوق 

بالمقاطعة االقتصادية واتسعت لتشمل مقاطعة أكاديمية، ثقافية، طبية، رياضية وحتى زراعية، لكن تبقى األرقام 

مجهولة حول كم الخسائر الحقيقية إلسرائيل وواقعها االقتصادي تحديدا بعد مقاطعة العديد من الدول األوروبية 

لها ببعض المجاالت.
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المقاطعة  بجامعة األزهر، أن حمالت  السياسية  العلوم  أبو سعدة رئيس قسم  السياق يؤكد مخيمر  وفي هذا 

الفلسطينية ضد المنتجات اإلسرائيلية بدأت منذ عدة سنوات تحديدا في عهد رئيس الوزراء الفلسطيني السابق 

الدكتور سالم فياض، بإطالق حملة لمقاطعة منتجات المستوطنات اإلسرائيلية، بمعنى أن أي منتج إسرائيلي 

ُصنع في إسرائيل بغض النظر عن نوعيته تتُم مقاطعته على اعتبار أن المستوطنات غير شرعية وغير قانونية وهي 

مخالفة التفاقية جنيف الرابعة، ومقاطعة المنتج اإلسرائيلي والمستوطنات حق كل فلسطيني أن يقوم به، لكن 

آخر وطني  بديل  لها  التي  المنتجات اإلسرائيلية  الفلسطينية لتشمل كافة  المقاطعة  فيما بعد تطورت حمالت 

فلسطيني بسبب استمرار االحتالل والتوسع االستيطاني ومصادرة األراضي ونهب إسرائيل للحقوق الفلسطينية، 

بالتالي فإن هذه الحمالت كان لها صدى فعال وواسع في الضفة الغربية، بينما في القطاع فبسبب الحصار وتحكم 

إسرائيل في المعابر فلم يكن لها نجاح كما في الضفة الغربية.

تجارب عالمية
أثبت هذا السالح جدواه في دول كثيرة لعل أبرزها األرجنتين حيث تعد تجربة مقاطعة الشعب األرجنتيني لتجار 

البيض من أفضل التجارب التي يستشهد بها االقتصاديون؛ لتأكيد مدى التأثير الناتج المتناع المستهلكين عن شراء 

منتج معين لفترة زمنية ممتدة، حيث تفاجأ األرجنتينيون في أحد األيام من ارتفاع أسعار البيض بعد أن اتفق جميع 

التجار وأصحاب مزارع الدواجن لرفع سعر البيض في وقت واحد، تراجع الشعب األرجنتيني عن الشراء بشكل جماعي 

وبدون أي دعوات أو حمالت للمقاطعة، حيث كان لسان حالهم يقول »لن يضرنا عدم أكل البيض لفترة«؛ لتكون 

المفاجأة للتجار عندما علموا من موزعيهم رفض كافة المتاجر الستقبال أي كمية بيض جديدة لعدم بيعهم أيٍّ من 

الكميات القديمة المتكدسة على الرفوف.

الهند واستغراب غاندي
أيضا كانت للهند تجربة مع المقاطعة، ذلك بعد أن اتفق الهنود على عدم شراء أي منتجات تقوم بتصنيعها الشركات 

البريطانية داخل وخارج الهند والتي تكبدت خسائر مادية فادحة أثرت في اقتصاد قوة االحتالل في األراضي الهندية، 

الهندي من خالل »نعمل لهم، وال نشتري  التي أطلقها »المهاتما غاندي« وتفاعل معها الشعب  الفكرة  وكانت 

منتجاتهم«، وبالتالي يستلمون رواتب منهم فيما ال يحصلون على أي مقابل أو أرباح .

ورغم أن »غاندي« لم يكن يتوقع أن يتحطم اقتصاد المستعمر من خالل فكرة المقاطعة؛ إال أنه كان متأكدًا من قوة 

إرادة الشعب الهندي وعزيمته لمقاطعة المنتج األجنبي وإحالل المحلي بداًل منه.
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قوة المقاطعة
يؤكد  -في تصريحات له- الدكتور عبيد العبدلي -أستاذ التسويق بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن-  أن فكرة 

المقاطعة الشعبية باعتبارها حقًا مشروعًا للمستهلك؛ الذي يرى بأن هناك تالعبًا باألسعار في ظل غياب الرقابة 

الجادة من الجهات ذات االختصاص لقمع ارتفاع األسعار بشكل غير مبرر، وهو ما تقوم به جميع المجتمعات المدنية 

المتحضرة إليصال رسالة من جهتهم للشركات والتجار برفضهم لألسعار الغالية، وذلك بأسلوب بسيط وهو االمتناع 

عن شراء السلع الغالية واالتجاه لسلع بديلة.

وأضاف، ما ينقصنا إلنجاح حمالت المقاطعة هو ثقافة االستهالك والمطالبة بحقوق المستهلك، من خالل حس 

المسؤولية لدى كل مواطن الذي يقوم باستبدال أي سلعة يجد بأن سعرها قد ارتفع بدون مبرر، مع عدم الحاجة 

لوجود شخص أو جهة تدعو لضرورة المقاطعة، كما يحدث عند األسواق من قيام البعض بنشر منشورات لمقاطعة 

منتج معين دون تفاعل أو اهتمام من قبل المستهلك الذي من المفترض أن يقاطع بشكل ذاتي لتكون النتيجة 

فعالة ومجدية.



ترجمات
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 عمان: التحديات 

الوطنية والقضايا 

اإلقليمية في عصر 

ما بعد قابوس

في 25 من تموز/ يولو 2017، نشر معهد البحوث االستراتيجية التابع لألكاديمية العسكرية IRSEM تقريرًا بعنوان 

الخليج والشرق  المختصة بشأن  للباحثة  السلطان  بعد  الوطنية والقضايا اإلقليمية في عصر ما  التحديات  عمان: 

األوسط فتيحة دازي-هيني، والذي بدأته الباحثة بنبذة مختصرة عن محتوى التقرير أوضحت فيها أن هذا التقرير 

يتحدث بإيجاز عن المشاكل الدولية واإلقليمية الرئيسية والهامة التي ستواجه الخالفة المحتملة للسلطان قابوس، 

والذي بدأت صحته في التدهور منذ عام 2014، موضحًة أن السلطان قابوس حاكم يصعب استبداله لدوره كأب 

كدولة  للغاية  قيمًا  دبلوماسيًا  دورًا  وإعطائها  اإلقطاعية،  الحقبة  من  وإخراجها  الدولة،  بتحديث  بقيامه  لألمة 

وسيطة في منطقة تتقاذفها دومًا التوترات والصراعات.
مؤكدًة أن خليفة قابوس سيواجه مهمة صعبة على المدى القصير بسبب تأثر االقتصاد بانخفاض أسعار النفط. 

وسيكون التحدي األهم على المدى المتوسط هو إحياء عقد اجتماعي أخذ في االندثار. ورغم هذه الصعوبات إال أن 

دور عمان الدبلوماسي كوسيط في المنطقة و كوسيط بين واشنطن وطهران عالوة على موقعها االستراتيجي 

المميز على مفترق طريق الحرير سيلعب دورًا هامًا في صالح عمان إن هي أرادت الحصول على دعم العبين إقليميين 

وعالميين في مرحلة ما بعد السلطان قابوس.

واتبعت ذلك بمقدمة جاء فيها أنه يصعب التلميح عالنية إلى انتهاء عهد السلطان قابوس في عمان، ومع ذلك 

يفكر الشعب في المستقبل بعد انتهاء حكمه. إذ تزداد الشكوك والتخوفات خاصة بعد األزمة االقتصادية التي 

تسبب فيها انخفاض أسعار النفط منذ النصف الثاني من عام 2014. كما تحيط بالخالفة مشاكل عدة أولها مشكلة 

استبدال السلطان، الذي جدد اقتصاد الدولة وجلب السالم بعد إنهاء تمرد ظفار. وتعرف سلطنة عمان في الغرب 

بشكل خاص بفضل ما ُيكتب عن وساطتها الفريدة ودورها الدبلوماسي في المنطقة التي يسود فيها التوتر بين 

إيران والمملكة السعودية. مما جعل حكم السلطان االستبدادي -والذي ال ُيمس- يحظى بشهرة أقل. ورغم أن 

السلطان يريد أن ُيرى على أنه األب المطمئن لألمة. إال أنه في الواقع يحتفظ بجميع السلطات التنفيذية تقريبًا في 

قبضة يده. فهو رئيس الدولة، وقائد القوات المسلحة، ورئيس الوزراء، ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، ووزير االقتصاد.

 ترجمة: الزهراء عزازي
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وتنبأت أن معظم التحديات التي سيواجهها خليفة السلطان قابوس، في ضوء ما سبق، ستكون تحديات محلية. 

لبسط  قابوس وسيحتاج  بالسلطان  الخاص  المطلقة  السلطة  نموذج  استبدال  على  قادرًا  خليفته  يكون  لن  إذ 

سلطته معتمدًا على أسلوب المشاركة بشكل أكبر معواًل على النخبة األصغر سنًا لتأسيس عقد اجتماعي جديد 

يمتد طوياًل. من غير المرجح أن يساعد الوضع االقتصادي السيئ  تلك الخالفة الصعبة. إال أن السيادة المستقبلية 

بإمكانها االعتماد على اإلرث القوي الذي سيخلفه السلطان قابوس والمتمثل في أمة مسالمة وموحدة تلعب 

دور الوسيط بدون تدخالت منها والذي أصبح دورًا ضروريًا في منطقة تشوبها دومًا توترات القوية. عالوة على 

ذلك، يجب الحفاظ على دور عمان في التوازن االستراتيجي في المنطقة االقليمية الرئيسية )إيران، والمملكة 

التقرير فقد  أما األجزاء األخرى من  المتحدة، والصين(،  )الواليات  العالميين  الالعبين  السعودية( وبين  العربية 

جاءت كالتالي:

أسس خالفة السلطان في عمان
بدأ السلطان، كجميع األسر الملكية في المنطقة،  في إصالح المؤسسات لتعزيز السلطة المركزية، عندما صدر 

خالفة  اختالف  بسبب  جدًا،  حساسًا  أمرًا  تعد  التي  خالفته  مسألة  وخاصة   ،1996 عام  للدولة  األساسي  النظام 

سلطنة عمان عن غيرها من الممالك األخرى في المنطقة، إذ ال يوجد وريث مباشر للسلطان. فوفقًا للعادات 

اإلباضية )المذهب الديني لغالبية الدولة، وهو المذهب الناتج عن حركة الخوارج، والتي هي ليست بإسالم سني 

وال شيعي(، وهو المذهب الرسمي للدولة في اإلمامة السابقة، فإن اختيار الخليفة يعتمد على الكفاءة بداًل من 

الوراثة. ورغم أن ساللة آل سعيد، والتي ينحدر منها السلطان، تحكم البالد منذ عام 1744، إال أن المادة الخامسة 

من النظام األساسي للدولة الصادر عام 1996 تنص على أن خليفة السلطان يجب أن يكون مسلمًا، رشيدًا، عاقاًل، 

وابنًا شرعيًا ألبوين مسلمين عمانيين، وأن ينحدر من ذرية  السيد تركي بن سعيد بن سلطان من الذكور، والذي 

تولى حكم البالد منذ عام 1871 وحتى عام 1888.

يبدو أن عملية الخالفة شبه مؤكدة حاليًا نظرًا إلى اقترابها الوشيك منذ تدهور صحة السلطان في عام 2014.  إذ 

ينص النظام األساسي على أنه يجب على  مجلس العائلة الحاكمة تحديد الخلفية في غضون ثالثة أيام من موت 

السلطان. فإذا لم يتفق مجلس العائلة على اختيار سلطان للبالد، قام مجلس الدفاع بتثبيت الشخص الذي أشار 

به السلطان في رسائله إلى مجلس العائلة والموضوعة في أماكن مختلفة في البالد. ويهدف هذا اإلجراء إلى 

تفادي أي صراع داخل العائلة الحاكمة. ويتكون مجلس الدفاع في سلطنة عمان من وزير الدفاع ورئيس جهاز األمن 

الداخلي، ووزير ديوان البالط السلطاني، و نائب رئيس الوزراء لمجلس الوزراء، ورئيس مجلس الدولة.

وقد تداول العمانيون  لعدة سنوات أسماء أربعة مرشحين للخالفة، من بينهم ثالثة من أول أبناء عمومة السلطان 

العالقات  الوزراء لشئون  لرئيس  نائبًا  تعيينه  بعد  بينهم  األوفر حظًا  المرشح  بن طارق هو  قابوس. ويعد أسعد 

2002 بعد توليه قيادة  2017. وقد كان الممثل الشخصي للسلطان منذ عام  والتعاون الدولي في مارس عام 

سالح المدرعات الخاص بالسلطان..
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 يبدو أن خطوة  تعيينه األخيرة تعني أكثر بكثير مما تبدو عليه إذ بها أرسلت عمان رسالة للمجتمع الدولي وخاصة 

إلى جيرانها السعوديين واإلمارتيين، ممن تنظر إليهم السلطنة على أنهم من الدول كثيرة التدخل في المنطقة. 

وبفعل ذلك، أظهرت عمان أنها تسيطر على أوضاعها الداخلية وأنها تخطط للمستقبل. أما المرشحان اآلخران فهما 

أخوا أسعد من والدة أخرى: هيثم، ويشغل منصب وزير التراث والثقافة، وشهاب والذي تقاعد من منصبه كقائد 

للبحرية عام 2004 ليصبح مستشارًا شخصيًا للسلطان في مجال البحث. وثالثتهم في العقد السادس من العمر، 

ويقال إن أسعد يرتبط بعالقة وثيقة طويلة األمد مع زعماء القبائل في البالد وابنه األكبر تيمور البالغ من العمر 37 

عامًا والمتزوج من أميرة ظفارية هو المرشح الرابع المحتمل.

إن كان االتجاه هو استبدال النخبة الحاكمة، فإن تيمور الشاب يمكن أن يكون خطوة واضحة بعيدة عن عصر السلطان 

قابوس، الذي سيكون من الصعب استبداله، بغض النظر عمن سيكون خليفته، لكن النظرية األكثر احتمااًل وهي 

السعودية  للمملكة  الجديد  الوريث  المفضل. ومع ذلك فإن  المرشح  تجعل من أسعد  الحفاظ على االستمرارية، 

المجاورة، األمير محمد بن سلمان والبالغ من العمر 32 عامًا، والذي تم تعيينه وليًا للعهد بداًل من ابن عمه ولي 

العهد السابق محمد بن نايف البالغ من العمر 57 عامًا، والذي كان وزير داخلية مخضرم يحظى باالحترام بعد ترأسه 

العماني ممن قمنا  الشباب  أن  المملكة.  يعبر عن تجديد ساللة آل سعود. ويبدو  معركة مكافحة االرهاب في 

بمقابلتهم قد أعجبوا بهذا التقدم السعودي الجديد، في نظام ملكي ُعِرف غالبًا بأنه قديم الطراز. إال أن القيادة 

العمانية غير مطمئنة البن سلمان، إذ ُيعتقد أنه ال يمكن التنبؤ بأفعاله ويقع تحت تأثير مستشاره المتشدد محمد 

بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، والذي ال تحظى مواقفه المتعصبة والعدائية في منطقتي الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا وإيران بشعبية في السلطنة.

تنبأ بعض األشخاص في عمان أن مجلس العائلة الحاكمة سيتبع مباشرة وصية السلطان دون انتظار فترة الثالثة 

أيام. ومن شأن هذا السيناريو أن ُيجنب السلطنة مشكلة إضعاف شرعية وريث السلطان إن فشل المجلس في 

التوصل إلى اتفاق خالل المدة المحددة. ورغم ذلك فإن المادة الخامسة من النظام األساسي للدولة ال تتضمن 

أحكامًا في حالة عدم قدرة السلطان على الحكم ألسباب صحية. ففي هذه الحالة يلتزم مجلس الدفاع بالقيام بدور 

انتقال فعلي في انتظار عملية التعيين المنصوص عليها في النظام األساسي للدولة.

يجب أن يؤدي تحديد هوية السلطنة الحديثة بوجود السلطان المطلق الحالي، في نهاية المطاف، إلى جعل نظام 

السابقين، فإن هذا  المسئولين  كبار  للعديد من  رجعة فيه. فوفقًا  الجماعي والمؤسسي نظام حكم ال  الحكم 

اإلجراء من شأنه أن يحمي إرث السلطان بشكل أفضل، كما يتوقع الجزء األكبر ممن أجرينا مقابالت معهم انتقااًل 

سلسًا للسلطة رغم كثرة الشكوك المحيطة بفترة ما بعد قابوس. وذلك من شأنه أن يعكس صورة مجتمع مرن 

والدولة  العماني  للمجتمع  الواقع  هذا  يسمح  كما  العمانية.  لألمة  والثقافية  التاريخية  األصول  من  صالبته  يمتد 

بالتحلي بالثقة وبناء عالقات قوية في ظروف صعبة، حتى عند تغير األنظمة، كما كانت الحال في إيران في عهد 

الشاه وآية الله. وهذه الخاصية مفقودة بشكل كبير في مجتمعات وممالك البلدان المجاورة.
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البحث عن  الشباب في  يتحداه  األمن  قائم على  قبلي  نموذج  المجتمعية:  التحديات 
التحرير

يعود تاريخ األمة العمانية يعود إلى ما يقارب ألفي عام وتتشكل من مجموعة من المؤثرات الثقافية )فهي متأثرة 

بزنجبار التي كانت تقع سابقًا تحت الحكم العماني( وعدد كبير من المهاجرين من شبه القارة الهندية ممن أضافوا 

الكثير إلى مزيجها الثقافي في السنوات األخيرة. تتعايش العديد من المذاهب االسالمية العمانية معًا في هذا 

الشعب،  غالبية  باعتباره مذهب  األباضي  المذهب  يتبعون  العمانيين  المسئولين  أن  رغم  الثقافات،  البلد متعدد 

والذي يدين به %75 من السكان، رغم أن وكالة المخابرات المركزية تشير في بياناتها إلى أن نسبتهم أكثر من الـ 

%50 بقليل. ويشكل الشيعة %5 فقط من السكان )من قبائل اللواتيا وقبيلة عرب العجم الشيعية واللذان استقرا 

في مسقط قبل وصول البرتغاليين في القرن السابع عشر(.

الدين  مركز  اإلباضية هي  وكانت  أساسي في ظفار.  بشكل  ويتواجدون  السني،  المذهب  السكان  باقي  يتبع 

السياسي لإلمامة حتى تم إسقاطها عام 1959 على يد والد السلطان. ويمكن مقارنة هذا المذهب بالبروتستانتية 

الميثودية إذ يتم التركيز على السيطرة األخالقية والسلوكية. وقد رفض والد السلطان أيضًا أي شكل من أشكال 

الطائفية، سامحًا للمذاهب األخرى بممارسة شعائرها بحرية. وشكل هذا العناصر األساسية وراء فكرة السلطان 

قابوس في التأكيد على هذا المذهب كشكل عام ومشترك لإلسالم بجميع طوائفه إذ تجمع المؤسسات التدريبية 

لجميع  حاميًا  نفسه  السلطان  عين  متضاربة،  تفسيرات  أي  لتجنب  و  اإلسالمية.  المذاهب  جميع  بين  والمساجد 

الطوائف واألديان، جاعاًل من ذلك أحد أسس العقد االجتماعي في عمان.

تم  الذي  العمودي  السياسي  االجتماعي  النظام  هي  والمعقد  المتنوع  المجتمع  لهذا  المميزة  األخرى  السمة 

الطابع  السلطان  أضفى  ذلك  لتحقيق  قابوس.  للسلطان  واإلذعان  القبلية  العالقة  قوة  يضمن  بشكل  تنظيمه 

هم  القبائل  قادة  وجعل  والمجتمع،  الدولة  بين  للمعلومات  الناقلة  القوة  باعتبارها  القبيلة  على  المؤسسي 

الضابطين المنظمين لمجتمعاتهم. إال أن الدولة حريصة على عدم جعل قادة القبائل أكثر قوة، فتشجع على تفكيك 

القبائل في حال ازدادت قوتها السكانية و/أو االقتصادية إلضعافها والحفاظ على السيطرة عليها. يعتمد تنفيذ 

هذه االستراتيجية على القبلية الجديدة بداًل من العالقة القبلية المبنية على النسب فقط، أو الهوية المتعددة 

أو  القحطاني(  )قبيلة  الجنوب  )العربية في  القبلية   األصول  إذ تشكل  الصلة.  ذات  األخرى  االقتصادية  والعوامل 

الشمال )النزاري(، والبلوش، والهنود )البانيانس من والية غوجارات((، أو االنتماءات الدينية، والمصالح التجارية التي 

تمثلها تلك القبائل العوامل األساسية الهامة للدولة، فهذه القبائل لها أهمية سياسية كبيرة، بسبب قيام زعماء 

للنظام  األهم  الشرعية  مفتاح  القبائل  من  يجعل  مما  والمجتمع.  الدولة  بين  األساسي  الوسيط  بدور  القبائل 

السلطاني العماني. وتعتبر العالقة  بين الدولة والقبائل عالقة اعتمادية متبادلة، إذ تتلقى القبائل أنواع مختلفة 

من التمويل والمساعدات، ومقابل ذلك يراقب قادتها مجتمعاتهم ويسيطرون عليها بالتعاون مع قوات أمن القصر.
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احتجاجية  حركات  أو  نادرة  توترات سياسية  أي  مع  التعامل  أثناء  االنتقائي  التنظيمي/  النظام  هذا  فائدة  ظهرت 

ظهرت منذ تمرد ظفار. فقد تمكنت الحكومة بفضل تحرك زعماء القبائل من منع تحول حركة اإلخوان المسلمين 

إلى انتفاضة شعبية في عام 1994. إذ أقنع زعماء القبائل بعضًا من أفرادهم، ممن كان بعضهم من الناشطين 

الرئيسيين في الحركة، بالتخلي عن التمرد أو المخاطرة بوجود قبيلة كاملة تتهمها السلطات بأنها معادية للدولة. 

الدين في مدينة نزوى، معقل وعاصمة  الدينية والمتمركز حول مجموعة من علماء  القوة  2004 دعا مركز  وفي 

األباضية، علنًا إلى العودة إلى اإلمامة. ومع ذلك أسفرت مفاوضاتهم مع زعماء القبائل إلى وأد الحركة في مهدها.

لم تكن عمان بمنأى عن سلسلة االحتجاجات التي حدثت في مطلع عام 2011 والمعروفة باسم الربيع العربي. إذ 

شهدت المعاقل االقتصادية والصناعية في مسقط  في )17 يناير 2011( وصحار الواقعة شمال العاصمة في )25 

فبراير( للمرة األولى اآلف الشباب يسيرون في الشوارع احتجاجًا على البطالة وانخفاض األجور، ورفعهم لشعارات 

التي  القوية  التجارية  والعائالت  الحكومة  أفراد  بها  يحظى  التي  االنتشار  الواسعة  واالمتيازات  للفساد  مناهضة 

تهيمن على القطاعات األكثر ربحًا في اقتصاد البالد بعد إضفاء الصفة السياسية على المطالب. انتشرت االحتجاجات 

عبر الساحل إلى صور، ثم إلى صاللة عاصمة ظفار، ورغم ذلك لم تصل إلى نزوى في داخل البالد.

الدور  بسبب  الدائم  تواجده  من  الرغم  على  للحركة  العفوي  التنظيم  بسبب  العماني  األمن  جهاز  وارتبك  تفاجأ 

في  المعتادة  استراتيجيتها  مستخدمًة  االضطرابات  قمع  المركزية  القوى  حاولت  القبائل.  تلعبه  الذي  الوسيط 

استخدام الوالءات وإرسال زعماء القبائل إلقناع الشباب بالعدول عن احتجاجاتهم. إال أن المحتجين الشباب استهزؤوا 

بزعماء القبائل فما كان من السلطات سوى إرسال برلمانيين من مجلس الشورى لمحاولة إجراء وساطة سياسية 

بديلة أكثر حداثة والتي كانت دون جدوى هي األخرى.

لم تتوقف االحتجاجات واالعتصامات في الشوارع من فبراير إلى مايو 2011، وبعدها رفض المحتجون الحوار مع أي 

شخص سوى السلطان نفسه. فأقامت السلطات مجالس عامة في المدن التي حدثت فيها التظاهرات لسماع 

شكاوى المحتجين المنتظرين إلجابات واضحة من السلطان. أسفرت تلك االحتجاجات عن إقالة العديد من الوزراء 

والكثير من البرلمانيين، وتوفير 50000 فرصة عمل في القطاع العام، وارتفاع الحد األدنى لألجور ليصل إلى 325 

ريال )اقل من 800 يورو بقليل( وُقدمت االستثمارات لتقليل البطالة. وقد هدفت هذه الحلول، كما في العديد 

من الممالك المجاورة، إلى شراء السالم االجتماعي وتهدئة القلق دون حل المشاكل الهيكلية بشكل فعلي.

كشفت االنتفاضة عن مدى تقادم آليات الضبط العشائرية والتنظيم السلطوي وتوحيد السلطنة. إذ يهتم الشباب 

وإيجاد  اليومية،  حياتهم  بتغيير  السكان،  من   70% يشكلون  والذين  عامًا،   35 عن  أعمارهم  تقل  ممن  العماني 

المشاكل  بالفعل لكن  البالد  اليوم، هدأت  الذاتية.  إنجازاتهم  التي تقف في طريق  العقبات  الوظائف، ومواجهة 

الهيكلية تزداد مع وجود نموذج قائم على القبلية واألمن والذي ُعرفت حدوده، وهو النموذج الذي ُيرجح أن يستمر 

في التآكل تحت ضغط شباب انتفاضة 2011 الباحثين عن عقد اجتماعي جديد. 
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اإلصالح االقتصادي تحت راية برنامج “تنفيذ” في سياق تنفيذي مجمد
 ،2014 النفط في سبتمبر  انخفاض أسعار  التدهور منذ  والمالي لسلطنة عمان في  االقتصادي  الوضع  استمر 

ويعد   .2014 عام  منذ  إنشاؤها  تم  جدًا  قليلة  أن وظائف  إال  العمل سنويًا  عماني لسوق  ورغم دخول 40.000 

القطاع الخاص مفلسا عمليًا لقلة العقود والعائدات الجديدة. كما يعتقد الكثير من الباحثين أن “الربيع العماني” كان 

فرصة ضائعة لإلصالح نظرًا لضخامة اإلنفاق الذي أجرته الدولة لخلق 50.000 وظيفة جديدة في القطاع العام وتعزيز 

األمن.

اشترت عمان السالم المجتمعي، كما فعلت غيرها من الممالك المجاورة، والذي جلب الهدوء للسلطنة في وقت 

تجاوزت فيه أسعار النفط 100 دوالر للبرميل الواحد. إال أن أسعار النفط تراوحت في السنوات الثالث الماضية بين 

40 و50 دوالر للبرميل، رغم أن السلطنة تحتاج إلى أن يكون سعر البرميل، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، 

60 دوالر على األقل لتدفع السلطنة رواتب موظفي القطاع العام، وإلى أن يكون 79 دوالر لموازنة الميزانية. 

يوميًا، وتصدر  برميل  ألف   750 انتاجها  البترول ويبلغ متوسط  للبترول ومنتجات  تعتبر عمان دولة صغيرة مصدرة 

المتحدة وتصدر حصة صغيرة  وللواليات  الجنوبية(،  واليابان، وكوريا  )الصين،  األول  المقام  اآلسيوي في  للسوق 

لفرنسا بإجمالي إنتاج يبلغ 860 مليون برميل يوميًا.

سيستمر، إن ظلت أسعار النفط منخفضة، تدهور الوضع االقتصادي والمالي في عمان مع ارتفاع البطالة. ضف 

إلى ذلك احتكار عدد من التكتالت العائلية للقطاع الخاص وهم يفضلون عدم توظيف الشباب العماني ) الذين 

العمال  من  تكلفة  وأعلى  كفاءة  أقل  يعتبرونهم  إذ  الخاص(  القطاع  العاملة في  القوى  من  يمثلون %12 فقط 

األجانب )%88 من القوى العاملة( الوافدين من الهند وبنغالديش بشكل رئيسي. ويعتبر هؤالء العمال أكثر إنتاجية 

وأقل تكلفة من نظرائهم العمانيين مما يجعل من الصعب استبدالهم.

يتقلد الهنود بشكل أساسي األدوار االستراتيجية  في األعمال التجارية، كمدراء ماليين. كما يطورون من شبكاتهم 

الخاصة لكسب المزيد من فرص العمل للمواطنين الهنود في مجتمعاتهم، فضاًل عن تكريس أنفسهم للعمل الجاد 

لدى أصحاب العمل العمانيين. وفي الوقت نفسه يستثمرون في بالدهم ويضغطون على النخبة من رجال األعمال 

الهنود لالستثمار وخلق مشاريع مشتركة في عمان.

األعمال  رجال  لدى  والمميزات  والدوافع  الشبكات،  نفس  إلى  العمانية مضاهاتهم الفتقارهم  للعمالة  يمكن  ال 

العمانيين. ويغذي هذا الواقع التوترات الواضحة بين الشباب العماني والوافدين الهنود مما يضع التكتالت العائلية 

من رجال األعمال النافذين تحت ضغط كبير، إذ تدفعهم مصالحهم إلى حماية وظائف الوافدين حتى وإن التزموا 

لتشجيع  الحكومة  أطلقته  والذي  “تنفيذ”  االقتصادي  التنويع  لتعزيز  الوطني  للبرنامج  انضمامهم  بعد  باإلصالح 

العمانيين على العمل في القطاع الخاص والبدء بتنفيذ أعمالهم الخاصة.

يقترن  أيضًا هذا التحدي االقتصادي الهيكلي، والذي ال يقتصر على سلطنة عمان فقط، بمشكلة الوضع السياسي 

الراهن، والذي من الممكن أن تستمر لبعض الوقت بوجود السلطان المعتل واإلجراءات المجمدة. وإن حدث ذلك، 

فلن يزداد الوضع االقتصادي واالجتماعي المتوتر أصاًل منذ ثالث سنوات إال سوءًا.
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كان لتراجع أسعار النفط تأثير كبير على االقتصاد العماني، إذ سجل إجمالي الناتج المحلي عجزًا نسبتة %20 في 

عامي 2015 و2016، ليصل إجمالي الناتج المحلي إلى 65 مليار دوالر مقارنة بـ80 مليار دوالر في عام 2014 )الناتج 

المحلي اإلجمالي لقطر مستقر عند 200 مليار دوالر(. يترافق هذا العجز مع عجز ميزان المدفوعات بسبب تدني 

الواردات واستمرار الصادرات. إال أن الدين العام ال يزال معقواًل إذ تبلغ نسبته حوالي %25 ولكنه يرتفع بسرعة، 

األمر الذي قد يهدد تداول الريال العماني في نهاية المطاف.

أطلقت السلطنة برنامج “تنفيذ” في إطار خطتها الخمسية التاسعة، استجابة لألزمة االقتصادية، كمؤتمر مدته 

2016، لجعله نموذج نمو محوري ينبثق من الخطط الخمسية  ستة أسابيع ُعقد بين شهري أكتوبر ونوفمبر عام 

الثماني السابقة. وقد استوحي هذا البرنامج من خطة التنمية الوطنية الماليزية المسماة “بيرموندو” التي نفذها 

األميركية،  التي استلهمها من شركة االستشارات  الخطة  السابق د.مهاتير محمد، وهي  الماليزي  الوزراء  رئيس 

ماكينزي آند كومباني، والتي طورت رؤى  عام 2030 لإلمارات، وقطر، والسعودية. وقد عملت الحكومة العمانية 

جاهدة لضمان إدراج العديد من العمانيين من القطاعين العام والخاص في البرنامج، إلشعارهم بالمشاركة الكاملة 

وجعلهم أكثر من مجرد مستفيدين من اإلصالحات التي يحث عليها نموذج أجنبي.

يهدف هذا البرنامج إلى تنفيذ العديد من اإلصالحات االقتصادية بحلول عام 2020 لتنويع االقتصاد وتقليل االعتماد 

البرنامج خمس  1970. يستهدف  عام  بـ %99 في  البالد مقارنة  عائدات  حاليًا %83 من  يمثل  الذي  النفط،  على 

قطاعات استراتيجية، “لوجيستية )البنية التحتية ومراكز الشحن(، والصناعات التحويلية، والسياحة، وتطوير التعدين، 

والثروة السمكية، كما يهدف إلى تحفيز العمالة وجذب االستثمارات األجنبية عبر تشجيع المشاريع المشتركة عن 

طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص. عالوة على ذلك، سيتم وضع مؤشرات أداء رئيسية لقياس األداء في 

كل مرحلة من مراحل خطة “تنفيذ”، وقد عينت الحكومة موظفين مدنيين ليكونوا مسؤولين عن تنفيذ اإلصالحات 

وجعلتهم عرضة للمحاسبة. تقف المخاطر الموجودة في طريقة اإلدارة الجديدة هذه، والتي تنطوي على قرارات 

صعبة وبها مخاطرة، كحجر عثرة في طريق اإلصالحات الجاري تنفيذها وقد تجعلها غير فعالة. وتشعر هذه الفئة من 

المستشارين المسؤولين عن قيادة إصالحات “تنفيذ” بأنهم معرضون للخطر أكثر من أي وقت مضى كما يساورهم 

القلق بشأن مستقبلهم.

يعاني نهج تنفيذ هذه الخطة أيضًا من الفجوة الكبيرة بين الدعاية المبالغ فيها لبرنامج “تنفيذ” والمشاكل التي 

تواجه المسئولين في تنفيذه. إذ ُقدم هذا المشروع  للسلطان على أنه المالذ األخير إلنقاذ البالد من الركود 

االقتصادي. ولن يتمكن مستشارو السلطان من االنسحاب اآلن بعد المبالغة في الترويج لمنافع الخطة خوفًا من 

إزعاج السلطان والتأثير سلبًا على صحته، مما يفسر حالة التقاعس الحالية. يسري اآلن بين الشعب شعور بالتفاوت 

الرأي العام يشكك في  الكبير بين الدعاية المبذولة للبرنامج ونقص اإلجراءات الفعلية الملموسة، وبالتالي فإن 

المشروع برمته. إذ يتخوف الشعب غالبًا من مبادرات الحكومة بعد النتائج السيئة التي حققتها استراتيجية التنويع 

االقتصادي التي بدأت عام 1995. 
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المدعومة  األسعار  خفض  ذلك  في  بما  تقشفية،  تدابير  األخرى،  الجوار  دول  خطط  شأن  شأنها  الخطة،  شملت 

الممنوحة للمجموعات الصناعية، وزيادة ضريبة دخل الشركات من 12 إلى %15، وزيادة ضرائب الضمان االجتماعي 

للقطاع الخاص )ارتفعت من 100 ريال إلى 250 ريال على كل موظف(. أما بالنسبة لعامة الشعب فقد ارتفعت 

الضرائب على كل اإلجراءات اإلدارية كما ارتفعت أسعار البنزين فضاًل عن فرض غرامات مالية على كل المخالفات 

المرورية على الطرق. كما تتوقع جميع الدول الست في مجلس التعاون الخليجي اإلعالن عن ضريبة القيمة المضافة 

منافع  على  ُيثني  الذي  اإليجابي  الرسمي  الخط  بين  الفجوة  اتسعت  لذلك،  ونتيجة   .2018 عام  في   5٪ بنسبة 

“تنفيذ” واإلجراءات التقشفية المفروضة على الشعب الكاره لها.

يبدو أن المملكة المتحدة، وهي الالعب الخارجي الوحيد القادر على التأثير على القصر بسبب أثرها التاريخي المميز 

على كل من الجهازين األمني واإلداري، قد حاولت إقناع السلطان بأن يشجع حكومته على بث رسائل أكثر واقعية 

الرسالة  أن  إذ  التضحيات إلنجاحه.  العماني  أن يقدم الشعب  بخصوص إصالحات مشروع “تنفيذ”، والتي تتطلب 

المعيشي  العمانيين  لمستوى  يسمح  لن  السلطان  بأن  القول  هي  الحكومة  مستشارو  يقدمها  التي  الوحيدة 

ومكاسبهم االجتماعية بالتغير رغم استمرار تنفيذ التدابير التقشفية لمدة عام.

تروج الحكومة بشكل أكبر لرؤية خطة عام 2040، والقائم على تنفيذها نفس اللجنة الرئيسية القائمة على تنفيذ 

برنامج “تنفيذ”، للتشديد على جدوى اإلصالحات االقتصادية الهيكلية على المدى الطويل والتي يصُعب تنفيذها 

على المدى القصير، ولكن هناك أماًل خفيًا بارتفاع أسعار النفط ليصل سعر البرميل إلى 80 دوالر. يرى البعض في 

ذلك فرصة لتأخذ الحكومة وقتها في تنفيذ القوانين الجديدة األكثر شفافية وتعقيدًا، بينما يرى آخرون أنه مشروع 

آخر غير مدروس ُصمم لشراء الوقت واشغال الشعب وصرف انتباهه بعيدًا عن برنامج “تنفيذ” المتعثر، والذي من 

غير الممكن أن يؤتي ثماره بحلول عام 2020.

تعد رؤية 2040 خطة هيكلية أنشأها أحد أبناء عمومة السلطان، هيثم، وزير التراث والثقافة، وأحد المتنافسين 

على الخالفة. كما تعد أيضًا وسيلة لتأجيل مسئولية االهتمام بالقضايا االقتصادية والبنيوية التي يتعين التعامل 

معها عند انتهاء عهد السلطان قابوس. وأيًا كان من سيخلفه، فإنه سيعاني بشدة من العمل على إيجاد الحلول 

للمشاكل التي سيرثها بعد انتهاء حكم السلطان قابوس، إذ سيتعين عليه مواجهة اقتصاد فقير ونموذج اجتماعي 

غير مستدام.

دور السلطنة الدبلوماسي كوسيط يجعل منها العبًا أساسيًا في المنطقة
تعتمد السياسة الخارجية للسلطنة بصورة حاسمة على الوساطة وعدم التدخل وتعد هذه السياسة هي األرث 

األعظم واألهم الذي سيرثه خليفة السلطان قابوس من حكم األخير. وبالتالي، يمكن للحاكم المستقبلي موازنة 

المشاكل االقتصادية واالجتماعية التي تؤثر في عمان، والتي ستشكل تحديات رئيسية بالنسبة له، بالدور الذي 

سيؤديه في الحفاظ على توازن القوى في منطقة تعاني بشدة من التوترات بين المملكة السعودية وإيران.
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لن يعود انهيار عمان االقتصادي بأي نفع على الالعبين اإلقليميين أو حتى العالميين )الواليات المتحدة، والمملكة 

المتحدة، والصين(، نظرًا لسياستها الدبلوماسية كوسيط وموقعها الديموغرافي االستراتيجي، إذ تقع عمان على 

مفترق طريق الحرير المتجه للصين، كما أصبحت عمان الحليف األول للواليات المتحدة بعد سماحها، كأول مملكة في 

الخليج، للواليات المتحدة بإقامة المنشآت العسكرية على أراضيها عبر اتفاقية ُوقعت في 21 إبريل/ نيسان عام 

1980. وإلظهار تقديرها، وقعت الواليات المتحدة اتفاقية تجارة حرة مع مسقط والتي بدأت منذ عام 2009. كان 

لهذه االتفاقية داللة أكبر من كونها مجرد اتفاقية تجارية تهدف لزيادة المصالح األمريكية في عمان، والتي ال تزال 

محدودة، إذ جاءت إلظهار دعم الواليات المتحدة السياسي ألفعال السلطنة اإلقليمية. كما حافظت السلطنة أيضًا 

على عالقة وثيقة مع بريطانيا، حليفها التاريخي، لتكون الدولة األجنبية الوحيدة التي تمارس نفوذًا سياسيًا مباشرًا 

في القصر.

كانت الفترة من 1981-1980 أيضًا فترة بالغة األهمية لعمان، إذ رسخت فيها أسس سياستها اإلقليمية برفضها 

التعاون الخليجي، قوة درع  عرض المملكة السعودية والكويت بإشراك القوة العسكرية المشتركة لمجلس دول 

الجزيرة، والموجودة في الكويت، في دعم قوات صدام حسين عندما أعلن الحرب على إيران. رفضت عمان، عالمًة 

بأن مثل هذا اإلجراء يعتبر بمثابة إعالن حرب على إيران. ودافعت مسقط، منذ ذلك الوقت، باستمرار عن فكرة 

التنمية االقتصادية لدول  اتخاذ كل الخطوات الضرورية لدفع  الخليجي، ووجوب  التعاون  الحفاظ على مجلس دول 

الخليج وحماية الكيان اإلقليمي عن طريق تجنب الحرب في المنطقة بأي ثمن. وأصبح هذا الموقف الثابت عالمة 

مميزة لسياسة عمان الخارجية، إذ فضلت دومًا الحفاظ على عالقات سليمة مع إيران واليمن، حتى ولو أغضب هذا 

األمر جيرانها المباشرين في دول مجلس التعاون الخليجي. هيمن على الثمانينات الشقاق مع المملكة السعودية 

والكويت، برغم ميل قطر واإلمارات إلى اتباع المواقف العمانية. أما اليوم فإن قطر والكويت تتفقان أكثر مع النهج 

غير التدخلي الذي دافعت عنه عمان. يأتي ذلك في مواجهة التدخل السعودي واإلماراتي في اليمن والمدعوم من 

البحرين، وازدياد حدة نهج الحوار المعادي للغاية إليران.

يمكن أن يكون االختالف في التعامل مع التهديدات الملموسة واألساليب الدبلوماسية تجاه األزمات االقليمية 

لنزع فتيل الصراع مصدرًا للتكامل، ولكنه أيضًا مصدر للفرقة، خاصة عندما تختلف األفكار السياسية بشكل ملحوظ. 

أنها دولة  عام، على  إيران، بشكل  يرون  بينهم عمان(  )ومن  الخليجي  التعاون  أعضاء مجلس دول  أن جميع  ورغم 

مهيمنة، إال أن كل مملكة تستقبل التهديد اإليراني بشكل مختلف. إذ ال تدعم جميع دول مجلس التعاون رؤية 

ُيقَسم مجلس  اإليراني مما  التهديد  لكبح  الرياض فرضها  تتمنى  التي  األفعال  أو  اإلقليمي  اإليراني  المنافس 

التعاون الخليجي إلى كتلتين منفصلتين.

فمن جهة تفضل السعودية، واإلمارات، مع أبوظبي، والبحرين تبني موقف صارم ضد تدخل إيران المتنامي في 

الشرق األوسط خاصة في العراق، وسوريا، ولبنان، واليمن، وحتى البحرين، والكويت منذ بداية العقد الحالي. ومن 

جهة أخرى هناك نهج أكثر انتفاحًا يعتمد على الوساطة يتبع أجندة سياسية تدافع عنها عمان والكويت، إذ يعارضون 

التدخل العسكري الذي تشجع عليه الرياض وأبوظبي. أما بالنسبة لقطر واألمير تميم، الذي خلف والده األمير حمد 

2013، فقد تبنى دبلوماسية أقل انقسامًا وأكثر توافقًا مع جيرانه في مجلس دول  25 يونيو  في الحكم في 

التعاون الخليجي عبر تطوير عالقات أوثق مع الرياض.
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أما فيما يتعلق بالمسألة اإليرانية، فحتى لو كانت الدوحة تخشى جارتها الفارسية القوية أكثر من أي شيء آخر إال 

أنها تبنت نهجًا برغماتيًا بانضمامها إلى المعسكر الداعم للتهدئة بين جانبي الخليج. وبذلك يبدو المظهر المزدوج 

لمجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالسياسة اإلقليمية مصدرًا للتكامل أكثر منه إلى االنقسام.

كانت األزمة األخيرة التي قضت بعزل قطر في الخامس من يونيو عام 2017 هي األسوأ في تاريخ مجلس دول 

التعاون الخليجي، والتي جاءت نتيجة األزمة الدبلوماسية التي اندلعت بين مارس ونوفمبر عام 2014، عندما سحبت 

الرياض واإلمارات والبحرين سفراءهم من الدوحة احتجاجًا على موقف قطر العدائي تجاه نظام الرئيس المصري عبد 

الفتاح السيسي، والذي جاء نتيجة قمعه العنيف لجماعة اإلخوان المسلمين. وصلت األزمة الحالية )ناهيك عن قطع 

العالقات الدبلوماسية، وفرض الحظر الجوي والبري والبحري على الدوحة( إلى درجة عالية من الشدة ألن القادة 

اإلمارتيين والسعوديين يشعرون أن قطر لم تلتزم بالتحذير الصادر في 2014، ومن هنا جاءت هذه المواجهة غير 

دول  لدى  للتوسط  جاهدة  عمان،  سلطنة  من  بدعم  الكويت،  إمارة  تعمل  رشدها.  إلى  قطر  إلعادة  المسبوقة 

مجلس التعاون الخليجي لتهدئة الوضع. إال أن هذه األزمة ضربت جوهر التضامن وأساس القوة بين األسر الحاكمة 

في هذا التحالف اإلقليمي. ستترك هذه األزمة، وعلى خالف األزمات السابقة، أثرها الواضح على دول مجلس 

على  قابوس  السلطان  تواجد  قلة  مع  خاصة  الطويل  المدى  على  اإلقليمي  المجلس  هذا  وستضعف  التعاون 

الساحة اإلقليمية.

دافعت السلطنة عن موقف شديد الشرعية داخل مجلس دول التعاون الخليجي، بصرف النظر عن ثورة غضب الوزير 

المسئول عن الشؤون الخارجية، يوسف بن علوي، الذي هدد، خالل مؤتمر المنامة في ديسمبر 2013، باالنسحاب 

من مجلس دول التعاون الخليجي إن تمت الموافقة على خطة تحويل هذا التعاون اإلقليمي إلى اتحاد. إذ أجرت 

عمان هذه المناورة لسحب البساط من تحت الرياض، وسعت عمان إلى منع اإلعالن الرسمي لالتحاد في القمة 

الرابعة والثالثين لقادة دول مجلس التعاون الخليجي التي أقيمت في الكويت مباشرة بعد قمة األمن اإلقليمي 

في المنامة. وقد وافقت غالبية الدول االعضاء ضمنيًا على موقف عمان إذ رأوا خطة االتحاد كمحاولة من السعودية 

لفرض أجندتها اإلقليمية على الجميع.

ُينظر إلى مسقط داخل مجلس دول التعاون الخليجي باعتبارها العبًا أساسيًا يحافظ على توازن القوى واالستقرار 

في المنطقة حتى فى نظر بعض الدبلوماسيين السعوديين رغم الخالفات التي تؤلبها عمان ضد التدخل السعودي 

تقدمها  والتي  عمان  في  المكثفة  التعاون  مجلس  دول  استثمارات  في  االهتمام  هذا  وينعكس  واإلماراتي. 

الممالك المجاورة مثل الكويت، وقطر واإلمارات المتحدة بقيادة دبي، والتي ضخت 600 مليون دوالر من أصل 6 

مليارات ُتستثمر سنويًا في السلطنة. كما تعد السعودية أيضًا شريكا تجاريا هاما، بينما ال تستثمر إيران شيئًا رغم 

أنها غالبًا ما ُتقدم على أنها شريك قوي وأساسي لعمان. إذ إن عالقتهما القوية سياسيًا أتت في األساس بسبب 

قوة السلطنة الرمزية وحقيقة أن السلطنة تقف في طريق المواجهة المباشرة بين طرفي الخليج.
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عمان تدعم األسلحة والضمانات األمنية مثل جيرانها من دول مجلس التعاون الخليجي
عززت السلطنة من قواتها العسكرية واألمنية، األمر الذي يعد من صميم وجود الدولة، رغم دورها كوسيط يحافظ 

على االستقرار، متشبهًة في ذلك باإلمارات العربية وخاصة أبوظبي، والمملكة العربية السعودية.

تعد عمان الدولة األعلى عالميًا من حيث اإلنفاق العسكري على التسليح بالنسبة للفرد، بمعدل انفاق بلغ حوالي 

%17 من إجمالي ناتجها المحلي عام 2015، مقارنة بمعدل إنفاق السعودية العسكري الذي بلغ %10 من إجمالي 

ناتجها المحلي )تحتل السعودية المرتبة الثالثة بعد الواليات المتحدة والصين ولكن قبل روسيا بحجم إنفاق يبلغ 87 

المملكة  بعد  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  في  ميزانية  أعلى  ثاني  العمانية  الدفاع  ميزانية  وتعد  دوالر(.  مليار 

السعودية وقبل اإلمارات المتحدة. إال أن عمان قللت من ميزانية اإلنفاق العسكري في 2017. وتعتبر الواليات 

المتحدة الموّرد العسكري الرئيسي لعمان، شأنها شأن جيرانها من دول الخليج، كما أصبحت الواليات المتحدة قوة 

وجزيرة مصيرة، وموسنة  وثمريت،  العسكرية في مسقط،  الجوية  القواعد  المتمركزة في  حماية بسبب قواتها 

)والتي ُتجدد اتفاقياتها كل 10 سنوات(.

تعد المملكة المتحدة الموّرد الثاني للمعدات العسكرية في عمان، بعد أن عززت لندن من وجودها العسكري في 

جميع أنحاء منطقة الخليج منذ بداية العقد الحالي. فيما تعد المملكة المتحدة أيضًا المستثمر األجنبي األهم في 

السلطنة بحجم استثمارات تبلغ نسبته %50 من إجمالي االستثمارات االجنبية المباشرة في السلطنة. كما أن 

مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي والتي من المقرر أن تبدأ في أبريل 2019، ستفتح أيضًا الباب 

التفاقية التجارة الحرة بين لندن ومسقط.

كان هذا جزءًا من هدف المملكة لزيادة العالقات التجارية وتسريع عملية التنويع االقتصادي العمانية والتي يروج لها 

برنامج “تنفيذ”. ووقعت لندن أيضًا مذكرة اتفاق مع مسقط في مطلع أبريل 2016 لبناء قاعدة بحرية دائمة بالقرب 

من ميناء الدقم مقابل 110 مليون دوالر )بعد توقيعها اتفاقية مماثلة مع البحرين قبل ذلك بعامين(. ومن ثم فإن 

ميناء الدقم يمثل أهمية استراتيجية وعسكرية للمملكة المتحدة أكثر من كونه ذا أهمية اقتصادية بحتة. وتستثمر 

السفن  تتمكن  حتى  الميناء  هذا  لمطار  الرئيسي  للمركز  التحتية  البنية  المنطق، في  بنفس  المتحدة،  الواليات 

العسكرية التابعة لألسطول الخامس األمريكي، المتمركز في المنامة، من استخدامه كميناء اتصال.

أما فرنسا فتعتبر موّرد األسلحة الثالث األهم للسلطنة، كما تحافظ على عالقات متينة من التعاون العسكري مع 

عمان، والتي ازدادت مؤخرًا بسبب الحرب ضد اإلرهاب. كما كانت هناك عالقة ثنائية تاريخية بين البلدين تعود لعام 

1660، حتى قبل قيام فرنسا بعمل عالقات ثنائية مع إيران في عام 1715 تقريبًا. إذ تضمنت هذه العالقة التاريخية 

أيضًا ُبعدًا ثقافيًا هامًا بوجود المتحف العماني الفرنسي، وهو المؤسسة الوحيدة في عمان التي تكرس جهودها 

لعرض عالقات السلطنة مع بلد أجنبي. ومع ذلك، فباإلضافة للجانب العسكري واألمني، فإن العالقات التجارية بين 

تجارية  عالقات  وتظل  والسويس(  وفيوليا،  وانجي،  )توتال،  الطاقة  قطاع  على  أساسي  بشكل  تقتصر  البلدين 

متواضعة )حوالي 450 مليون دوالر سنويًا(، بل ازدادت تواضعًا منذ 2016 بعد التراجع االقتصادي في عمان.
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االستنتاج
ختامًا، تحتاج الشكوك التي تواجهها سلطنة عمان فيما يتعلق بخالفة السلطان قابوس إلى أن تتم موازنتها. إذ 

ستتعقد، في المستقبل القريب، مهمة الخلف إن استمر سعر النفط  في االنخفاض وهو األمر المتسبب في 

التوتر االقتصادي الحالي في عمان والذي بدأ منذ عام 2014. ولن يتمكن الحاكم المستقبلي من الحكم بسلطة 

مطلقة مثل السلطان الحالي، الذي يحيط بحكمه هالة من القداسة تقريبًا إلخراجه البالد من الحالة اإلقطاعية. كما 

يحتاج خليفته إلى العمل أكثر على ضم نخبة جديدة من األعمال التجارية لتنويع اقتصاد السلطنة بشكل فعلي. 

وسيتعين عليه، على المدى المتوسط، أن ُينشئ عقدا إجتماعيا جديدا، إذ يقوم العقد الحالي على الطاعة المطلقة 

للسلطان الحاكم ونموذٍج قائم على األمن القبلي، لذا من غير المرجح أن يصمد هذا النظام، والذي طوره السلطان 

قابوس، مع السلطان الجديد لمدة طويلة، ويمكن للحاكم الجديد التغلب على هذا التحدي تدريجيًا عن طريق الحكم 

بشكل يتم فيه إشراك النخبة األصغر سنًا بشكل أكبر.

يجب أن تستمر السلطنة في سياستها اإلقليمية القائمة على الوساطة، والتي رسخها السلطان قابوس في 

أواخر سبعينيات القرن الماضي، والتي تعد اإلرث األهم من عهد السلطان قابوس في منطقة مليئة بالتوترات. 

إذ ستتمكن السلطنة من اإلفادة من هذه االستمرارية واالعتماد على دعم القوى اإلقليمية والعالمية التي من 

صالحها جميعًا دعم عمان إقتصاديًا وسياسيًا، ألن دورها اإلقليمي كوسيط وموقعها االستراتيجي على مفترق 

طرق شبه القارة الهندية واالفريقية يحفز الالعبين الخارجيين على الحفاظ على مكانة عمان في ميزان القوى حاليًا 

وفي فترة ما بعد قابوس.

تظهر األزمة الحالية المثارة حول قطر أنه بالرغم من غياب السلطان قابوس العلني، إال أن الوساطة الدبلوماسية 

التعاون  دول  مجلس  في  سنًا  األكبر  العضو  الكويت،  أمير  تصرفات  السلطنة  أيدت  إذ  مستمرة.  الزالت  لعمان 

الخليجي، والذي بدأ، بسبب عالقته الوثيقة بالملك سلمان حاكم السعودية، بالتحكيم بين السعودية وقطر.



ناصروهم
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الحالة الحقوقية في الخليج العربي

انتهاكات مستمرة..
وحقوقيون يغيبهم الموت داخل السجون 

ُتظهر الحالة الحقوقية لدى دول الخليج العربي حالة تراجع كبير في الحريات يتبعها ارتفاع مستوى االنتهاكات، 

ويظهر ذلك في السياسات التي اتبعتها السلطات تجاه المعارضين أو النشاطين في منطقة الخليج، حيث أعمال 

التعذيب واالعتقاالت والمداهمات، والتمييز بحق النساء والتوقيفات التعسفية  وقمع وجهات النظر.

في هذا التقرير تسلط مجلة “مواطن” الضوء على أبرز االنتهاكات التي تم رصدها بحق المعارضين والنشطاء في 

عدد من دول الخليج العربي أهمها، “السعودية، والبحرين، والكويت، وسلطنة عمان، وقطر“. 

يعاني  السعودي  القضائي  النظام  أن  الدولية”  العفو  “منظمة  رأت 

دفعها  ما  اإلنسان.  لحقوق  انتهاكات  الرتكاب  تؤدي  أساسية  نواقص 

خاًصا  اهتماًما  تولي  بأن  المتحدة  باألمم  اإلنسان  حقوق  لجنة  لمناشدة 

القضائي  النظام  “المنظمة”  وشجبت  السعودية،  في  الخطير  بالوضع 

السعودي “القائم على السرية” والتمييز بحق النساء والعمال المهاجرين 

واألقليات الدينية مثل اإلسماعيليين في محافظة نجران، بدورها طالبت 

منظمة “هيومن رايتس ووتش”، السعودية بالتحقيق
السعودية

انتهاكات وقضاء سري
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الفوري في ادعاءات بسوء معاملة السلطات ألشخاص بارزين، احُتجزوا في نوفمبر الماضي، ومحاسبة المسؤولين، 

ورأت “العفو الدولية” أن “سوء المعاملة المزعوم في فندق “ريتز كارلتون” يشكل ضربة خطيرة لمزاعم ولي العهد 

تتعلق  مخاوف  تثير  جرت  التي  الجماعية  االعتقاالت  أن  من  محذرة  إصالحي عصري،  بأنه  بن سلمان،  محمد  السعودي 

المالية  أصولهم  تقديم  على  المعتقلون  ُيجبر  حيث  معروف،  قانوني  إطار  أي  خارج  تتم  أنها  ويبدو  اإلنسان،  بحقوق 

والتجارية مقابل حريتهم.

 

قتل وتعسف
ترتكبها  التي  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  أكبر  أن  اإلنسان،  حقوق  حالة  حول  األمريكية  للخارجية  السنوي  التقرير  تضمن 

السلطات السعودية تشمل “القتل غير الشرعي، والتعذيب واالعتقاالت والتوقيفات التعسفية للمحامين والحقوقيين 

أيًضا  الرأي”.  التعبير عن  الشخصية وتقييد حرية  الحياة  التعسفي في  السياسيين؛ والتدخل  والمعارضين والمعتقلين 

شمل تقييد التجمع السلمي والتجمهر وتقييد حرية المعتقد وحرمان المواطنين من إمكانية اختيار الحكومة عبر انتخابات 

حرة وعادلة، وتجارة البشر واستخدام العنف ضد النساء والتمييز الجنسي وتجريم النشاطات الجنسية ألحد الجنسين”، 

إضافة لذلك تواصل السعودية العملية العسكرية الجوية في اليمن بصفتها زعيًما للتحالف العربي العسكري.

دعوات لإلفراج عن عبدالله حبيب
وجه التحالف الُعماني لحقوق اإلنسان والذي تم تأسيسه في مارس 2018، والمكون من مركز الخليج لحقوق اإلنسان، 

الدعوة إلطالق  الُعمانية لحقوق اإلنسان، ومركز مواطن لحرية الصحافة،  الُعماني لحقوق اإلنسان، والجمعية  والمركز 

سراح الكاتب والناقد السينمائي والناشط  عبدالله حبيب، الذي أّيدت محكمة استئناف مسقط بتاريخ 02 إبريل 2018، 

الحكم بسجنه لمدة 3 سنوات مع تنفيذ 6 أشهر فقط، وقال التحالف في بيانه: “ُوجهت إليه تهمة انتهاك المادة 19 من 

للدولة”  العام  بالنظام  المساس  ما من شأنه  اإلنترنت في  المعلومات وذلك بسبب “استخدام  تقنية  جرائم  قانون 

المدافعين عن حقوق اإلنسان بما في ذلك  غالًبا ما يتم فرضها على  إنها تهم  إلى تهمة “ازدراء األديان”.  باإلضافة 

نشطاء اإلنترنت”. داعًيا السلطات إلى إطالق سراحه وإسقاط التهم الموجهة ضده.

 

قانون الجزاء الجديد

أو نصها  الراهنة،  )العقوبات( بصيغتها  الجديد  الجزاء  269 من قانون  المادة  أن  العماني لحقوق اإلنسان  المركز  واعتبر 

وفاة حسن البشام
توفي، السبت الثامن والعشرين من أبريل من العام الجاري، الدبلوماسي 

الُعماني السابق »حسن مبارك البشام«، داخل زنزانته بسجن سمائل، عن 

سنوات  ثالث  لمدة  بالسجن  حكما  يقضي  كان  حيث  عاما،   52 يناهز  عمر 

بسبب آرائه على مواقع التواصل االجتماعي. وهو األمر الذي جعل نشطاء  

اسم  حمل  »تويتر«،  على  وسما  يدشنون،  معه  متعاطفين  وحقوقيين 

»حسن البشام في ذمة الله«، نعوا فيه »البشام« وعددوا مناقبه. وكانت 

منظمات حقوقية منها “الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان” ومركز 

تعرض  “البشام”،  إن  سابقة،  تقارير  في  قالت  اإلنسان،  لحقوق  الخليج 

للتعذيب حتى أصيب بالشلل عندما كان معتقال.

سلطنة عمان
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قطر

تعزيز العقوبات.. )العتيبي( مثااًل
مارس،  نهاية  في  موازًيا  تقريًرا  الحقوقية،  الكرامة”  “منظمة  قدمت 

للجنة مناهضة التعذيب باألمم المتحدة حول قطر، أشار التقرير لحاالت 

انتهاكات هناك منذ آخر مراجعة لها في 2013، وقصور في التشريعات 

قطر  أدرجت  التعذيب  وحول  المعاملة.  وسوء  التعذيب  بشأن  المحلية 

في قانون العقوبات تعريًفا للتعذيب مطابًقا لما ورد في المادة 1 من 

عدم  لضمان  أحكام  أية  تضمنه  لم  أنها  إال  التعذيب،  مناهضة  اتفاقية 

االحتجاج بأي ظروف استثنائية لتبرير التعذيب أو سوء 

قانون الجزاء الجديد
واعتبر المركز العماني لحقوق اإلنسان أن المادة 269 من قانون الجزاء الجديد )العقوبات( بصيغتها الراهنة، أو نصها 

الدينية،  آرائهم  عن  عّبروا  ناشطين  ضد  مّرة  من  أكثر  اسُتخدمت   )2019 )المادة  السابق  الجزاء  قانون  في  السابق 

وُعوقبوا بناًء عليها بالسجن والغرامة، منهم: حسن البّشام الدبلوماسي السابق، وعبدالله حبيب الكاتب والمترجم 

دوا  ُهدِّ وبسببها  اإلسالمي،  التاريخ  جوانب  بعض  فيها  انتقدوا  مقاالت  نشروا  وآخرون  بوك.  على فيس  والناشط 

المواضيع  في  أخرى  مرة  للكتابة  العودة  بعدم  تعهد  توقيع  على  وأجبروا  الموضوع  نفس  في  نشروا  إن  بالسجن 

نفسها، وبشكل عام يرى “المركز” أن القانون يقمع كل وجهات النظر المخالفة وال يحمي الملحدين أو الناشطين في 

أي مجال، وأنه يسن عقوبات تمييزية صارمة على هؤالء.

المعاملة، كما أن قطر عززت العقوبات على مرتكبي التعذيب، لكن القانون لم يحدد العقوبة الدنيا، وبالتالي ال يأخذ 

بعين االعتبار خطورة الجريمة، من جانب آخر تلزم المادة 16 من االتفاقية األمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج 

اتهام، أو المحكوم  إليهم  2012 الدول األطراف “بتسليم األشخاص الموجودين في إقليمها الموجه  العربية لعام 

عليهم من السلطات المختصة لدى أي منها”، وهذا ما يجعل المقيمين عرضة لإلعادة القسرية على خلفية مجموعة 

من الجرائم غير المحددة، واستشهدت “الكرامة” بـ “محمد العتيبي”، الحقوقي البارز، والذي تم اعتقاله في الدوحة 

بينما كان في طريقه للنرويج للحصول على اللجوء السياسي، وتم تسليمه للسعودية في مايو 2017.

المثال،  القانونية. فعلى سبيل  اإلرهاب، النتهاكات عديدة لإلجراءات  المتعلقة بمكافحة  القطرية  التشريعات  وأدت 

هناك “محمد مشعاب” الذي جرى اعتقاله في ديسمبر 2015 بدون أمر قضائي. وتعرض للمعاملة السيئة واحُتجز 

انفرادًيا حتى أغسطس 2016. وما زال رهن االحتجاز بالدوحة.
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البحرين

تقييد للحريات ومداهمات
احتلت البحرين  المرتبة األولى بين بلدان الشرق األوسط من حيث معدل 

السجناء وفًقا لـ”الئحة موجز السجون في العالم”، من بينهم خمسة بالمئة 

نساء ونحو ثالثة بالمئة من األطفال، ويبلغ عدد السجناء 4 آالف سجين.

من جانب آخر أعلن “منتدى البحرين لحقوق اإلنسان” رصده 1668 انتهاًكا 

لحقوق اإلنسان خالل مارس الماضي، بمعدل زيادة يقترب من الثلث على 

وإسقاط  بالسجن  أحكاًما  القضاء  إصدار  مع  تزامًنا  وذلك  السابق،  الشهر 

الجنسية عن 24 مواطًنا بتهمة تشكيل “جماعة إرهابية.

، وتسجيل 115 اعتقااًل تعسفًيا، بينهم 31 طفاًل و42 حالة اختفاء قسري، و489 مادة إعالمية ورسائل تحرض على 

الكراهية ضد المدافعين عن حقوق اإلنسان والنشطاء السياسيين. وزيادة وتيرة االنتهاكات خالل مارس عما سبقه، 

بمعدل 563 انتهاًكا، بينها مداهمات للمنازل، وقمع االحتجاجات السلمية، وتقييد حرية التنقل.

اليمن

عمليات اغتصاب وإعدام
عذبوا  يمنيين  أن مسؤولين حكوميين  رايتس ووتش”  أكدت “هيومن 

بمركز  اإلفريقي  القرن  من  لجوء  وطالبي  مهاجرين  وأعدموا  واغتصبوا 

احتجاز في مدينة عدن جنوب اليمن. وحرمت السلطات طالبي اللجوء من 

فرصة طلب الحماية كالجئين، ورحلت مهاجرين بشكل جماعي في ظروف 

خطيرة عبر البحر، ومنعت السلطات اليمنية المنظمات اإلنسانية الدولية 

التي زارت المركز من فحص المهاجرين المصابين بإصابات خطيرة نتيجة 

الضرب الشديد.

أسماء  اليمنية  المواطنة  بحق  الصادر  اإلعدام  حكم  بإلغاء  الحوثيين  الدولية”  العفو  “منظمة  طالبت  آخر،  جانب  من 

العميسي والتوقف عن إصدار هذه اإلدانات واألحكام غير اآلمنة، مشيرة إلى أن أحكام اإلعدام الصادرة بحق أسماء 

وبعض أقاربها جاءت فى أعقاب محاكمة بالغة الجور، وقد ترقى هذه االنتهاكات لجرائم حرب، مشيرة إلى أن الجماعات 

الحوثية تمارس عمليات إخفاء قسري وتعذيب ومنع االتصال بذوي المعتقلين والمحتجزين.
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الكويت

تمييز ضد المرأة وأحوال العمالة
أوضحت “وزارة الخارجية األميركية” في التقرير السنوي لها أن هناك تمييزا 

ألبنائها  الجنسية  منح  على  القدرة  المرأة  حرمان  الكويتيات، في ظل  ضد 

في حال زواجها من غير الكويتي. وفيما يتعلق بالحريات العامة، ذكر التقرير 

أن الحكومة الكويتية تراقب ما يتم كتابته على شبكة اإلنترنت، الفًتا إلى 

وجود ما أسماهم »معتقلين سياسيين«، أما فيما يخص العمالة الوافدة، 

فذكر التقرير أنها تعمل تحت ظروف غير طبيعية، ويصل عدد ساعات العمل 

ألكثر من 48 ساعة في األسبوع.

، وتسجيل 115 اعتقااًل تعسفًيا، بينهم 31 طفاًل و42 حالة اختفاء قسري، و489 مادة إعالمية ورسائل تحرض على 

الكراهية ضد المدافعين عن حقوق اإلنسان والنشطاء السياسيين. وزيادة وتيرة االنتهاكات خالل مارس عما سبقه، 

بمعدل 563 انتهاًكا، بينها مداهمات للمنازل، وقمع االحتجاجات السلمية، وتقييد حرية التنقل.

اإلمارات

أحوال المعتقلين.. أبرزهم “بن غيث”
اإلماراتي  األكاديمي  إن  للعدالة وحقوق اإلنسان”  الدولي  وقال “المركز 

ومعتقل الرأي ناصر بن غيث، ممنوع من الزيارة أو التواصل معه، من قبل 

حالته  تدهور  من  تخوف  وسط  اإلضراب،  دخوله  منذ  الرزين  سجن  إدارة 

األمن  سلطات  المركز  وحّمل  جيدة،  غير  الصحية  حالته  أن  خاصة  الصحية، 

المسؤولية الكاملة عما قد يتعرض له “بن غيث” داخل المعتقل.

دعم ميليشيات مسيئة
من جانب آخر ذكرت “منظمة هيومن راتيس ووتش” أن هناك انتهاكات جسيمة ترتكبها القوات اإلماراتية جنوب اليمن، 

مشيرة في الوقت ذاته إلى أن اإلمارات ال تعمل منفردة بل مع الواليات المتحدة األمريكية. مبينة أن اإلمارات تدعم 

مليشيات مسيئة تنفذ بدورها حمالت أمنية جنوب اليمن، وتدير مرفقين غير رسميين لالحتجاز في اليمن، ويتعرض 

المعتقلون إلى االنتهاكات والتعذيب داخل المرافق التي تديرها القوات اإلماراتية والقوات المدعومة من “أبوظبي”.
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كاريكاتير
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 إسقاط الجنسية في الخليج«..» 

 مقصلة الحكام إلقصاء المعارضين

واإلصالحيين

العربي  الخليج  دول  من  عدد  في  الحكومية  السلطات  دأبت 

ضد  والقمعية  التعسفية  القرارات  من  العديد  اتخاذ  على 

عرفت  ما  أحداث  منذ  خصوًصا  واإلصالحيين،  المعارضين 

بـ”ثورات الربيع العربي”، تمثلت في التضييق والحبس والتجريد 

من الجنسية في نهاية المطاف حتى تستطيع إحكام قبضتها 

على األمور في البالد ومنع أي محاولة للتغيير أو اإلصالح.

مراتب  وقطر  واإلمارات  والبحرين  الكويت  من  كل  وتتصدر 

متقدمة في اتخاذ خطوة إسقاط الجنسية

عن مواطنيها، رغم أن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان شدد على حق الجميع بالجنسية، باعتبارها أحد الحقوق 

اللصيقة باإلنسان، وينص اإلعالن في مادته رقم 15 على: “عدم جواز حرمان شخص من جنسيته تعسفًيا أو إنكار 

حقه في تغييرها”.

ويحظر القانون الدولي حرمان األشخاص من جنسياتهم بناًء على ممارسات وأعمال تتعلق بحرية الرأي والتعبير 

وهو ما تندرج تحته التصريحات المعارضة لسياسة الحكومة وممارسة األنشطة السياسية واالجتماعية.

الناشط الحقوقي الكويتي محمد والي العنزي: قانون الجنسية تستخدمه الحكومة اليوم لتصفية خصومها السياسيين.  •

المعارضة،  أشكال  جميع  قمع  أدوات  كأحد  الجنسية  إسقاط  تستخدم  البحرينية  الحكومة  إن  الدولية:  العفو  منظمة   •

واآلراء المخالفة، واألنشطة السلمية.

م فوق رؤوس الناس. الصحفي البحريني عادل مرزوق: إسقاط الجنسية شبح ُيخيِّ  •

البرلماني البحريني السابق جواد فيروز: هناك غموض بشأن آلية إصدار قرار إسقاط الجنسية، كما لم يتم التقصي   •

أو التحري أو التحقيق في االتهامات الموجهة إلى الذين سحبت جنسياتهم، ولم يعطوا أية فرصة للدفاع عن أنفسهم.

وليست  أجانب  مرتزقة  مجموعة  تديرها  وقطر  جنسيتي،  سحبت  الدوحة  ناصر:  بن  شافي  هاجر  بني  قبيلة  شيخ   •

الحكومة.

الناشط الحقوقي السعودي يحيى عسيري: سحب الجنسية ليس ظاهرة مقتصرة على المملكة  فحسب.  •

متابعة: ألكسندر إبراهيم
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“مفهوم الجنسية”
تعرف الجنسية بأنها عالقة قانونية بين الفرد والدولة، تلتزم بمقتضاها الدولة في مواجهة الفرد المتجنس في 

دفع  مثل  قانونية  واجبات  في  تتمثل  الفرد  جانب  من  التزامات  عليها  تترتب  كما  ومدنية،  سياسية  حقوق  صورة 

الضرائب والتجنيد العسكري، والذي يختلف جزئًيا عن مفهوم المواطنة. بحسب ما ذكر الدكتور جمال محمود الكردي 

في كتابه الجنسية في القانون المقارن.

على  واإلبقاء  تمييزية  بتدابير  القيام  عن  “االمتناع  إلى   2012 عام  الدول في  اإلنسان  حقوق  دعا مجلس  كذلك 

قوانين من شأنها أن تحرم أشخاًصا من جنسياتهم على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو اآلراء السياسية، 

خاصة إذا كانت هذه القوانين والتدابير قد تحيل الشخص إلى عديم الجنسية”.

“الكويت”
وتعد دولة الكويت من أكثر دول الخليج بالنسبة إلسقاط وسحب الجنسية، ويعتبر ملف سحب الجنسيات من الملفات 

الشائكة بها، إذ سبق أن سحبت الكويت الجنسية من المئات أو اآلالف من مواطنيها بدعاوى واتهامات شتى.

1959، وعدلت بعض مواده  15 لسنة  األميري رقم  المرسوم  إلى صدور  تاريخه  يعود  الكويتي  الجنسية  وقانون 

بالمرسوم رقم 100 لسنة 1980، المادة األولى من هذا المرسوم بينت أن الكويتيين أساًسا هم المتوطنون في 

الكويت قبل سنة 1920، وكانوا محافظين على إقامتهم العادية فيها إلى يوم نشر هذا القانون.

وقبل أحداث ثورات الربيع العربي كانت الكويت تعلن في العديد من األوقات عن سحب جنسية عدد من مواطنيها 

بدون أن يحدث ذلك أي مشاكل كون المسحوب جنسيتهم حصلوا عليها بطريقة غير قانونية، إال أنه في أعقاب 

مظاهرات الربيع العربي بدأت السلطات الكويتية في استخدام سيف سحب وإسقاط الجنسية على المعارضين 

والنشطاء.

وخالل العام الجاري، أعلنت السلطات الكويتية سحب الجنسية عن 250 شخًصا دفعة واحدة، بينهم ضباط متقاعدون، 

وموظفون في وظائف عسكرية ومدنية حساسة، إلى جانب سحب الجنسية من العديد من المعارضين لسياساتها، 

خصوًصا في ظل تركيبتها السكانية المختلفة، حيث سعت بعد إقرار القانون إلى استقطاب مواطنين لها بسبب 

قلة عدد الكويتيين.

والي  البدون محمد  الكويتيين  حركة  الكويتي ومؤسس  المعارض  يقول  الكويت،  الجنسية في  أزمة سحب  وعن 

العنزي، إن قانون الجنسية بالكويت ولد خالل فترة كانت الكويت تتحسس من العراق ولديها عقدة التبعية، ونظًرا 

لقلة الشعب الكويتي وحاجة الكويت لالعتراف بها في المنظمات الدولية فتحت باب التجنيس وكانت تجنس على 

الثانوية العامة وحينما كانت تجنس البدو فإن النية كانت مبيتة لسحب هذه الجنسيات مستقباًل”.
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وأكمل المعارض الكويتي، في تصريحات خاصة لـ”مواطن”: “كانت هناك معارضة شديدة في ذلك الوقت لتمرير 

اليوم  الحكومة  الذي تستخدمه  القانون وهو نفسه  الحكومة لعالقاتها وصفقاتها مررت  أن  إال  القانون  مثل هذا 

لتصفية خصومها السياسيين”. وتابع: “قانون الجنسية في الكويت وإن كان له قالب قانوني إال أنه يخضع للوساطة 

والمحسوبية والصفقات والحاجة اإلقليمية والمذهبية وموازنة التركيبة السكانية وفق ما يخدم النظام”.

الحكومة تستخدم هذا  العربي، ذكر والي: “لم تكن  الربيع  ثورات  الجنسية بعد  الكويت في سحب  وعن إسهاب 

السحب قبل الربيع العربي بهذا القدر الكبير إال أنها دائما كانت مستمرة به وإن كان على نطاق ضيق كأفراد أو أسر”، 

مضيًفا: “الحكومة في فترة من الفترات كانت تحتاج إلى شعب ولذلك فتحت باب التجنيس على مصراعيه، لكنها 

فرقت بين الشعب وجعلتها طبقات، وجعلت الجنسية مواد من األولى إلى الثامنة ولقد بقي جزء كبير من الكويتيين 

ليس له الحق في ممارسة حقوقه السياسية والتشريعية مثل الترشيح واالنتخاب لمن يمثله إلى ما يقارب قبل 

ثالثين عاًما، حيث عدلت القوانين لتسمح للشعب بالمشاركة السياسية وال زالت الداخلية تملك الحق بسحب جنسية 

من يملك المادة الخامسة تحت أي عذر ولو خالفها بتغريدة عبر موقع التدوينات المصغرة “تويتر”.

البدو وبالذات من أصولهم من السعودية لم تعد  وتابع: “األعداد الكبيرة اآلن والتي تواجه خطًرا في رأيي هم 

الطبقة )المخملية( من غرفة التجارة، وبعض الشيوخ بحاجة لهم ألن أعدادهم زادت عن النصف مليون، حيث إنهم 

بدأوا ينافسون في عدد الكراسي في مجلس األمة والتأثير في التشريعات والقوانين وهذا ما ال تحبه الحكومة، 

فضاًل عن مطالبتهم بالمساواة في كل شيء، وفتح أبواب الفساد التي يتربع عليها أولئك المتنفذون مما بات 

صراع قوى وبقاء يستدعي استخدام كل األدوات الممكنة وبالمناسبة هم يرتبون لسحب جنسيات ما يقارب ٤٠٠ 

ألف كويتي تحت عذر )مزدوج الجنسية( وستطال كل من يهز رجل كرسي من كراسيهم”.

وتساءل والي، قائاًل: “إلى أين تذهب الحكومة حالًيا في ظل الظروف الملتهبة في المنطقة، والتي تتطلب أن 

تفعله  لما  مدركة  الزالزل  تشبه  التي  القرارات  بمثل هذه  الحكومة  فهل  وقوية  متماسكة  الداخلية  الجبهة  تكون 

الكويتيين  من  جديدة  أعداًدا  تخلق  أن  الحكومة  تريد  وهل  البلد؟  بمستقبل  وتقامر  تغامر  أنها  أم  نتائجه،  وتعرف 

البدون؟ كيف وهي ما زالت تعاني من مئات اآلالف من الكويتيين البدون؟ إن كانت السلطة ال تأبه بالفرد واألسرة 

والمجتمع وتؤثر سالمة وفائدة بضع عوائل فهل تعي خطورة تدمير حياة نصف مليون كويتي جدد؟”.

واختتم والي تصريحاته، قائاًل: “أنا أعرف أن الحكومة ال يعنيها حرية الرأي والتعبير فهو ديكور شكلي لتلبسه أمام 

العالم بل تكون في قوتها حين ال يكون هناك حرية رأي”.

“البحرين”
في أعقاب أحداث ثورات الربيع العربي، والتي طالت البحرين، وأدت إلى اندالع مظاهرات كبيرة، للمطالبة بالحقوق 

السياسية والمدنية واالقتصادية، بدأت السلطات البحرينية في السابع نوفمبر 2012، تجريد المواطن البحريني من 

جنسيته وبرز كأكثر الطرق إثارة للقلق في محاولة إسكات رأي المعارضة في البحرين، وكان ذلك عندما صدر قرار من 

وزير الداخلية البحريني بإسقاط جنسية 31 مواطًنا منهم علماء دين وبرلمانيين وأكاديميين وحقوقيين وإعالميين 

وأعضاء المجتمع المدني.
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وتصاعدت األرقام بسرعة بعد ذلك، تحت ظل االضطرابات المستمرة في البالد، وقامت المجموعات الحقوقية بعّد 

عالم دين شيعي  578 مواطًنا، منهم: “19  إلى  العدد  ليصل  الذين تم سحب جنسياتهم  البحرينيين  المواطنين 

بحريني ومن ضمنهم ثالثة من كبار العلماء وهم: آية الله الشيخ عيسى قاسم وآية الله حسين نجاتي وآية الله 

محمد سند”.

وعمدت السلطات البحرينية منذ عام 2011 إلى إسقاط الجنسية عن أكثر من 550 شخًصا بمن فيهم 150 على 

األقل في عام 2017.

وأكدت لين معلوف، مديرة بحوث الشرق األوسط بمنظمة العفو الدولية، أن الحكومة البحرينية تستخدم إسقاط 

الجنسية كأحد األدوات لقمع جميع أشكال المعارضة، واآلراء المخالفة، واألنشطة السلمية، متابعة: “تتخذ الحكومة 

المضي في  أجل ردعها عن  الدولي لن يقوم بشيء يذكر من  المجتمع  أن  البحرينية هذه اإلجراءات وهي تدرك 

التي يمكن أن تستخدم نفوذها إلدانة هذه  المتحدة  المملكة  الرئيسيون مثل  تصرفاتها، بما في ذلك حلفاؤها 

التصرفات عالنية”.

التواصل  البحرين بحسابه على موقع  الجنسية في  البحريني، عادل مرزوق، على قرارات إسقاط  الصحافي  وعلق 

“فيسبوك”، قائاًل: “أكثر من 500 مواطن بحريني تمَّ تجريدهم من الجنسية”، وكل أشكال االحتجاج حتى السلمية 

أصبحت ُتحاكم وفق قانون اإلرهاب، والذي ينتهي بالتجريد من الجنسية”، الفًتا إلى أن هناك العديد من الصحافيين 

طة  الُمسقَّ تتزايد أعداد  الذي  البحرينية، في الوقت  الجنسية  والنشطاء السياسيين والحقوقيين أسقطت عنهم 

م فوق رؤوس الناس”- بحسب تعبيره. جنسياتهم “كشبح ُيخيِّ

وقال رئيس منظمة سالم البحرين لحقوق اإلنسان، جواد فيروز، والذي أعلنت الحكومة البحرينية إسقاط جنسيته 

في نوفمبر عام 2012، أن إسقاط جنسيته مخالف لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق 

المدنية والسياسية الذي اعتمدته مملكة البحرين في عام 2006، والقانون الدولي يحرم تحويل أي مواطن في أي 

بلد إلى شخص عديم الجنسية.

يتم  لم  وأنه  الجنسية،  إسقاط  قرار  إصدار  آلية  أن هناك غموًضا بشأن  إلى  تصريحات صحافية،  فيروز في  وأشار 

التقصي أو التحري أو التحقيق في االتهامات الموجهة إلى الذين سحبت جنسياتهم، ولم يعطوا أية فرصة للدفاع 

الباطلة، مضيًفا: “ال يمكن أن تكون  الدعاوى  النظر لهذه  بأية جهة قضائية في  عن أنفسهم ولم تتم االستعانة 

اآللية  بهذه  عائلته  ومستقبل  ومستقبله  المواطن  حياة  على  الخطير  القرار  هذا  إلصدار  رسمية  لجهة  الصالحية 

والكيفية”.
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“اإلمارات”
ودخلت دولة اإلمارات العربية المتحدة منذ العام 2012 في أعقاب المظاهرات التي اندلعت في المنطقة دائرة 

الدول التي تمارس القمع تجاه عدد من اإلصالحيين بإجراءات بالغة الصرامة تمثلت بوضع اليد على األموال والتضييق 

والسجن والحرمان من حقوق أساسية منها الحق في الجنسية، حيث قامت بسحب الجنسية من 7 أشخاص عرفوا 

بنشاطهم اإلصالحي الواسع، وهم كذلك تربويون إسالميون ومديرو أعمال وأصحاب مبادرات اجتماعية.

ومنذ بداية سنة 2016 تّم رصد خمسة عشر حالة من سحب الجنسية وإسقاطها وقد شمل بعضها األب والزوجة 

واألطفال وبعضها لم يشمل غير األب واألطفال دون الزوجة وبعضها اآلخر شمل األب والزوجة واألبناء واألحفاد 

وبلغ العدد بحسب ما وصل المركز الدولي للعدالة وحقوق اإلنسان من معلومات ستين فرًدا.

ولم تتح سلطات دولة اإلمارات العربية المتحدة للمسحوب جنسيتهم الحق في اإلطالع على نسخة من المرسوم 

الرئاسي.

“قطر”
وتتعرض عدد من القبائل القطرية التي ال توافق على سياسة أمير قطر تميم بن حمد، إلى حملة إلسقاط جنسيته، 

حيث سحبت الحكومة القطرية الجنسية من الشيخ شافي الهاجري وأفراد عائلته بعدما استنكر تصرفات الحكومة 

القطرية تجاه جيرانها في الخليج خالل لقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في يونيو الماضي.

ورغم تحديد القانون القطري، حاالت إسقاط الجنسية في ثالث حاالت، هي: “إذا دخل الخدمة العسكرية إلحدى 

الدول األجنبية وبقي بها بالرغم من األمر الذي يصدر إليه من حكومة قطر بتركها، وإذا تجنس بجنسية أجنبية، وإذا 

عمل لمصلحة دولة أجنبية وهي في حالة حرب مع قطر”، إال أن قطر أعلنت مؤخًرا إسقاط جنسية عدد كبير من 

مواطني أبناء قبيلة الغفران– أحد الفروع األساسية لقبيلة آل مرة- في أعقاب األزمة الخليجية، العام الماضي، إال 

أن تاريخ هذه القضية بدأ سنة 1995 بعد انقالب حمد بن خليفة أمير قطر السابق على والده وتوليه حكم البالد 

الذي أدى إال تداعيات سياسية عدة بعد محاولة األب استعادة حكمه.

مؤخرا أسقطت قطر الجنسية عن 54 فرًدا من قبيلة آل مرة، وشيخها طالب بن محمد بن الهوم بن شريم؛ وهو 

ما دفع أهالي قبيلة آل غفران للمطالبة بحقوقهم.

العهد  لقائه ولي  القطرية منه بسبب  الجنسية  الدوحة سحبت  أن  ناصر،  بن  وذكر شيخ قبيلة بني هاجر، شافي 

السعودي، األمير محمد بن سلمان، معتبًرا أن قطر تديرها مجموعة مرتزقة أجانب وليست الحكومة. وأضاف الشيخ 

أجانب  بذاتها بل مجموعة مرتزقة، وهم  الحكومة  شافي، في تصريحات صحافية: “من يتصرف في قطر ليست 

أنه ال يسقط جنسية مواطنيه إال بسبب  بلد يحترم نفسه  الخير، ومعروف في أي  له  للخليج وال يتمنون  وأعداء 

خيانات أو ما شابه”
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“عمان”
وانضمت سلطنة عمان إلى اإلمارات والبحرين والكويت بإصدارها قانون الجنسية، مما يعتقد أنه سيستخدم ضد 

ناشطين سياسيين وحقوقيين.

وأعلنت الجريدة العمانية الرسمية عن تفاصيل التعديالت على المرسوم السلطاني الخاص بإصدار قانون الجنسية 

والمحكومين في قضايا  المعتنقين ألفكار “مضرة”  عن  العمانية  الجنسية  عقوبة تسقط  تضمن  والذي  العمانية 

تمس أمن الدولة، كما تضمنت إجراءات السحب الرافضين لتلبية مطالب الحكومة بالتوقف عن العمل لحساب دول 

أجنبية أو العمل لصالح دول معادية.

وأوضح العماني خلفان البداوي، المقيم في المملكة المتحدة كالجئ سياسي، أن دول في الخليج استحدثت في 

النصف الثاني من القرن الماضي وحتى عمان لم يكن لها تحكم بأجزاء كبيرة من عمان حتى قام اإلنجليز بتشكيل 

الدولة تحت عهد “قابوس” واستحداث الجنسية كأداة بيد الدولة والنظام، مشيًرا إلى أن األنظمة االستبدادية في 

السياسيين  والمعارضين  اإلنسان  حقوق  نشطاء  عقاب  أو  للتأثير  سياسية  كورقة  الجنسية  استخدمت  الخليج 

والمناضلين من أجل الحرية والديمقراطية.

“السعودية”
القمع في  تبدأ في استخدام سياسة  لم  إنها  إذ  الوضع في عمان،  السعودية قريبة من  العربية  المملكة  وتعد 

إسقاط الجنسية عن المواطنين إال في حاالت نادرة جًدا، وخصوًصا المتعلقة بجرائم اإلرهاب.

عام  السعودية، وذلك في  الجنسية  أبرز من سحبت منهم  بن الدن  الراحل أسامة  “القاعدة”  تنظيم  زعيم  وكان 

1994، إثر اتهامه بالوقوف خلف مقتل السفير السعودي في باكستان، في الوقت الذي لم يكن أعلن عن تأسيس 

“القاعدة” بعد.

دأبت على  التي  الخليج  تماًما عن دول  يختلف  السعودية  الوضع في  أن  يحيى عسيري،  السعودي  الناشط  ويرى 

إسقاط الجنسية عن المعارضين والحقوقيين خالل السنوات الماضية، خصوًصا في أعقاب أحداث ما سميت بـ”الربيع 

العربي”، مشيًرا إلى أن سحب الجنسية ليس ظاهرة مقتصرة على السعودية فحسب.



 مجلة مواطن

جراف
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