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تقريبا  فكرية  تيارات  أربعة  وجود  سيالحظ  اإلسالمية  الفكرية  للساحة  المتابع 
سائدة في العالم العربي واإلسالمي قد نجدها في كل المذاهب. األول واألكثر 

انتشارا التيار السلفي أو التيار الديني التقليدي، ثم يليه تيار اإلسالم السياسي 

الذي يتقدمه اإلخوان المسلمون، ثم تيار القطيعة الناعمة أصحاب مشروعات تأويلية 

يقوده  الذي  التامة  القطيعة  تيار  وأخيرا  اإلسالمية،  والمقدسات  لألدبيات  جديدة 

مفكرون ملحدون والأدريون وربوبيون. 

 

عدة  ظهور  خاص  بشكل  والعربية  اإلسالمية  الساحة  شهدت  األخير  العقد   وفي 

أحيانا  بالجرأة  اتسمت  التي  اإلسالمي  للموروث  نقدية  محاوالت  أو  مشاريع 

والمسايسة في أحيانا أخرى اعتمادا على الظروف السياسية واالجتماعية التي وجد 

المفكر نفسه عالقا فيها مجبرا أو اختيارا. ورغم وجود عدة مشاريع تنويرية سابقة 

التواصل االجتماعي وقنوات النشر  اتسمت بالعمق أكثر، إال أن عدم توفر مواقع 

اإللكترونية وخاصة المرئية حينها لم تحصل تلك المشاريع الكم والحجم من االنتشار 

الشعبي مثلما حضيت عليه المشاريع والمحاوالت التنويرية المتأخرة.

عدنان إبراهيم ومحمد شحرور.. ومشروع التنوير العربي

محمد الفزاري

تأشيرة
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رمضان المنصرم شهد مفارقة ملفتة حيث تم تغييب فيه عن اإلعالم محاولة تنويرية تنتمي لتيار 

القطيعة الناعمة، قد تكون أقل تنظيرا وتأسيسا مقابل التجربة التنويرية الثانية تالية الذكر إال أنها 

أفكاره. في  المفكر في نشر  اعتمد عليه هذا  الذي  الجديد  انتشارا وتأثيرا بسبب اإلعالم  أكثر 

أقرب  لكنها  كذلك  الناعمة  القطيعة  لتيار  تنتمي  تنويرية  لمحاولة  إعالمية  والدة  المقابل شهد 

لتكون مشروعا لما تتميز به هذه المحاولة من أبعاد تنظيرية وتأسيس شبه مكتمل إذا لم يكن 

مكتمال امتد ألكثر من ثالثة عقود عبر عدة مؤلفات. غاب هذا المشروع أو تم تغييبه عن اإلعالم 

السلفية  الدينية  السلطة  أو  الدين  رجال  يقودها  التي  التنوير  فوبيا  بسبب  طويلة  لسنوات 

التقليدية ومن خلفهم اتباعهم من عامة الناس. وكذلك تم تغييب األول للسبب ذاته، وكذلك قد 

يكون ألسباب أخرى سياسية رغم أن الحظ حالفه سابقا لبضع سنوات وفتحت له أبواب اإلعالم 

الخليجية.

المقدمة  أركز فقط في هذه  أن  ارتأيت  الحادثتين  تلك  التي صاحبت  والضجة  ما حدث  وبسبب 

القصيرة على هاتين التجربتين؛ إال أن هنالك سببا آخر يكمن في عقلي الباطن سيتضح ذلك من 

خالل األسطر القادمة. التجربة األولى التي تم استبعادها من اإلعالم الخليجي السعودي بالتحديد 

هي تجربة الطبيب د. عدنان إبراهيم. والجدير بالذكر أن عدنان إبراهيم قبل حادثة المنع أو التوقيف 

علق مادحا سياسة المملكة السعودية الجديدة التي يقودها ولي العهد األمير محمد بن سلمان. 

وليس واضحا هل تصريحه سبق حادثة التوقيف مصادفة أم أنه كان فعال استباقيا بعد ما وصلته 

برنامجه كمحاولة لكسب رضى السلطة. وسبب تصريحه حينها خيبة أمل كبيرة عند  نية توقيف 

ثورات  وتلت  التي صاحبت  السابقة  السياسية  تراجعا عن مواقفه  عدوه  حيث  ومتابعينه  أنصاره 

الربيع العربي. 
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مكابر  إال  ينكرها  ال  التي  وبالغته  وفصاحته  الثقافية  موسوعيته  رغم  إبراهيم   عدنان  أن  وأرى 

متعنت؛ إال أنه لألسف استسلم في منتصف الطريق وتنازل حتى عن مشروعه التنويري الذي 

كان يؤسس له وليس فقط انقلب على أفكاره اإلصالحية والثورية؛ فدينيا، انقلب سلفيا بعد ما 

الثوري  للخطاب  أقرب  انقلب جاميا بعد ما كان  الناعمة، وسياسيا،  القطيعة  تيار  إلى  أقرب  كان 

اإلصالحي. والمتابع لعدنان إبراهيم منذ بدايته سيالحظ الفرق الشاسع والبين بين خطابه السابق 

قبل سنوات وخطابه الحالي. وأزعم أني كنت من أوائل متابعينه في بداية ظهوره على اليوتيوب 

وقد تأثرت بخطابه حينها كثيرا حيث ساعدني خطابه النقدي في منحي الجرأة في إعادة التفكير 

حول قضايا كثيرة كان االقتراب منها يعد تابوها، الذي جاء نتيجة وعي متراكم سبب نفورا حادا من 

أن  واحساسي  واتساعها  تساؤالتي  توقف  عدم  بسبب  لكن  السلفي.  التقليدي  التيار  أدبيات 

عدنان إبراهيم لم يعد يشفي تساؤالتي تركت مشروعه واتجهت إلى مشروع آخر شعرت أنه أكثر 

منطقية وعقالنية حينها. 

النور إعالميا أخيرا هو مشروع المهندس المدني د. محمد شحرور.  الثاني الذي رأى  المشروع 

اتفقنا معه له مشروع عمل عليه منذ سنوات طويلة قام فيه على تفكيك  أو  اختلفنا  شحرور 

المنظومة الفقهية القديمة وبناء أصول فقه جديدة. شخصيا، وجدت في مشروعه يوما مالذا 

آمنا بعد شعوري بالضياع بعد تجربتي مع عدنان إبراهيم. بيد أنه كان أمانا مؤقتا؛ فبعد فترة وجدت 

تيار  آخر ضمن  أيضا، مثله مثل أي مشروع  الواقع  المقدس مع  مشروعه مجرد محاولة لمواءمة 

القطيعة الناعمة إلى أن تركت الجمل بما حمل، إذ شعرت أنه أفضل تأويل وواقعية. بيد أنه يحسب 

ويقدر جدا لشحرور محاولته اإلبداعية الشجاعة التي ميزته عن المحاوالت التنويرية األخرى ضمن 

نفس التيار.
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في عالمنا اإلسالمي والعربي بشكل خاص، نحن في أمس الحاجة لمثل هكذا مشاريع. إذ أنها 

تحاول لخلق حالة من الجدل، ليس من أجل الجدل فحسب،  بل هي نتيجة طبيعية ألي مشروع جديد 

مختلف. وهذا سيساعد كثيرا في تحريك المياه الراكدة اآلسنة التي خلفت وراءها جماعات إرهابية 

وواقعا متخلفا على جميع األصعدة وأهمها إنسانيا. نحتاج فعال إلى كل أنواع القطيعة سواء كان 

صاحب المشروع غايته إحداث قطيعة تامة لكن بشكل ناعم أو متدرج، أو غايته المواءمة والتجديد 

ال أكثر كقطيعة ناعمة، فقط قطيعة عن التأويالت الماضية ال أكثر؛ لو كنا نعني طبعا بالقطيعة 

هنا النتيجة النهائية للمشروع. نحتاج فعال للقطيعة سواء كانت تامة أو ناعمة حسب أيضا الفهم 

اآلخر للقطيعة هو طبيعة االشتغال وتناول القضية بعيدا عن الهدف النهائي. 

 مع محمد شحرور وعدنان إبراهيم وكل المشاريع التنويرية الجديدة، ألنها الطريقة الوحيدة التي 

ستدفع بالفكر اإلسالمي إلى نوع من الفاعلية المطلوبة في هذه المرحلة الحرجة من التاريخ، إذ 

أننا نكاد نكون في ذيل الحضارة البشرية بعد الردة النكوصية الصحوية التي أناخت بكلها على صدر 

اإلنسان المسلم والعربي بالتحديد حتى لم يعد قادرا على رؤية مستقبله إال في ماضيه المتضخم 

وهذه  التنوير  لمشاريع  المستقبل  السلفية.  األدبيات  من  الهائل  والكم  بالقدسية  والمتكلس 

والأدريون  ملحدون  مفكرون  يقوده  الذي  التامة  القطيعة  تيار  مشاريع  وخاصة  تاريخية  حتمية 

وربوبيون. 

رئيس التحرير
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 حوار مع الناشط الثقافي أحمد سعد زايد حول زيارته 

لسلطنة عمان وقضايا فكرية وسياسية عربية عدة

أحمد سعد زايد

ُمراجع فكري لمعارف متنوعة، وناشط ثقافي يهتم بتفكيك البنى الصلبة للوعي 

ست  قرابة  منذ  الثقافية.  الصالونات  خالل  من  واإلسالمي  العربي  الجمعي 

سنوات أسس قناة خاصة عبر اليوتيوب ينشر فيها محاضراته وأفكاره التي تجاوز 

عددها 700  فيديو، وحظيت بمتابعة كبيرة بسبب طريقته السلسة والمشوقة 

في طرح أفكاره رغم طول الفيديوات وقتا وعمقها معرفيا التي في العادة يقل 

متابعيها في عالمنا العربي. أحمد زايد مر بتحوالت فكرية جذرية أهمها التحول 

السياسي  اإلسالم  لفكرة  وناقد  معارض  إلى  اإلخواني  السياسي  اإلسالم  من 

والدولة الثيوقراطية. 

التعليم والثقافة أبرز ما يعترضان طريق النهضة العربية المنشودة  •

التنوع الديني والرصيد التاريخي يعطي للشخصية العمانية اعتزاًزا وأفضلية حضارية  •

تغليب لغة العقل والحوار تساعد في حل األزمة العربية مع قطر  •

مناهج الدراسة بالمنطقة العربية شديدة التخلف وتكرس للتلقين   •

االهتمام بحقوق اإلنسان والتعامل بحكمة مع األفكار الرجعية تنجح مشروع بن سلمان  •

الفكر ال يواجه إال بالفكر والنصيحة والنقد وليس بالشرطة أو السلطة  •

مالحقة اإلنسان ألجل فكرة اإللحاد أو اتجاهاته الدينية أو غير الدينية “عيب”  •

من يؤمن بقتل المخالف له في الرأي ال يستحق إال السجن أو دخول مصحات نفسية  •

حوار: محمد الفزاري    

ناشط ثقافي

مجلة “مواطن” التقت المثقف المصري أحمد سعد زايد، للوقوف على مطالعته للشأن العماني بعد احتكاك 

مباشر، وللتعرف منه على أهمية التعليم والثقافة كمحركين ألي نهضة عربية في كافة المجاالت فضاًل عن 

التطرق إلى مشروع األمير محمد بن سلمان في التغيير بالسعودية وعلمنة الدولة، واألزمة العربية مع قطر 

وأبعادها إضافة إلى التطرق لمشروعه التنويري والفكري الثقافي.
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عمان والخليج
1. بداية.. زرت سلطنة عمان مؤخًرا.. ما انطباعاتك بكل مصداقية عما طالعته؟

المجتمع العماني طيب، ورأيته أفضل مما سمعت عنه، ومتسامح وبه مزايا كثيرة وتنوع ثقافي كبير وتنوع ديني 

ويحضرني القول ‘‘إن المجتمعات التي تحتوي تنويعات ساحقة بائسة جًدا‘‘ إال أن السلطنة من المجتمعات التي 

بها سماحة أخالقية ودينية كبيرة وتعايش جيد بين أفراده وذلك رغم أي إشكاالت اجتماعية قد تبدو للعيان شأنه 

ككل الدول العربية األخرى.

2. وما أهم الفروق بين المجتمعين العماني والخليجي؟

وجود المذهب الشيعي اإلباضي والطوائف الشيعية إلى جانب الطوائف السنية أيًضا كل هذا يعطي المجتمع 

العماني صبغة مختلفة عن باقي دول الخليج العربي، فضاًل عن أن العمانيين هم الوحيدون في دول الخليج الذين 

يتمتعون بتاريخ كبير في العالم القديم وإمبراطورية مجان الموجودة منذ آالف السنين قبل الميالد وال ينافسها 

حضارًيا في جزيرة العرب إال اليمنيون لكن هؤالء فيهم من النكبات الكثير، وبالتالي فكما قلنا إن التنوع الديني 

والرصيد التاريخي لعمان يعطي للشخصية العمانية اعتزاًزا، لذلك أحياًنا يرون أنفسهم ذوي أفضلية حضارية وهذا 

ليس تكبًرا وإنما من واقع المسؤولية التاريخية والحضارية، وبالتالي فهم لهم دور في المنطقة ينطلق ويعبر عن 

هذا الرصيد واإلرث الحضاري.

3. ما انتقاداتك للمثقف العماني والشارع الثقافي؟

النوافذ  وفتح  الحرية،  من  مزيد  إلى  الحاجة  هو  فقط،  عمان  وليس  كله  العربي  العالم  في  الثقافي  اإلشكال 

واألبواب أمام كافة التيارات الثقافية والفكرية ضرورة في كل الدول العربية وهو أمر نسبي بالطبع يزيد ويقل 

هامش الحرية من دولة إلى أخرى، وال أنكر أن هناك هامش حرية كبيرا في عمان بدليل أنهم استضافوني في 

اتحاد الكتاب واألدباء وأهيب بكل السلطات العربية فتح الباب أمام حرية العمل الثقافي إن كانت جادة في محاربة 

الحر وهو ما  للتفكير  الثقافية والفكرية واالجتماعية أمام الشباب  المنصات  اإلرهاب والتطرف، كما تزعم وفتح 

يجعل الشباب يدخلون ويندمجون في عباءة قاتمة وأفكار تمثل “غيابة الجب”.

4. لكن في رأيك ماذا ينقص العقل الجمعي في عمان ليكون أكثر إلماًما ووعًيا بالقضايا المحيطة؟ وعلى من تقع 

مسؤولية هذا الدور؟

الدور ثنائي، سواء كان في المجتمع العماني أو خارجه وأنوي عمل محاضرة عن مشاهداتي ومعايشتي هناك، 

للعمل  المثقفين من حريات  أمام  يتاح  وإنما فيما  يكون متاًحا في مجال منغلق  لن  المحيطة  بالقضايا  واإللمام 

والخروج بمنتجات ثقافية معبرة وناطقة بالتجارب من خالل منصات الدولة وقصور الثقافة ودور الكتب ووسائل 

اإلعالم وغيرها، وفضاًل عن دور المثقفين هناك دور الدولة في التعليم والثقافة في عمان والدول الخليج ومصر 

وشمال إفريقيا والهالل الخصيب )الشام والعراق(، وفي كل هذه الدول البد لها من العمل على تكوين العقل 

الجمعي للشباب والفتيات ليكونوا قادرين على العمل والنقد والقراءة الثقافية اإلنسانية.
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هذا الدور غائب في كل الدول العربية بما فيها عمان ألن مناهج الدراسة فيها شديدة التخلف والتكريس للتلقين 

واالعتماد على تاريخ في أصله ليس كما يذكرون، وهذه إشكاالت كبرى وليس عيًبا أن نتعلم من نظم التعليم 

في الدول اآلسيوية أو األوروبية وخاصة الدول اإلسكندنافية لنستطيع إيجاد عقل نقدي وليس تلقينيا، عقل ال 

يعتمد على الحفظ ثم تقيؤ ما تلقنه في الحياة دون خبرات أو تجارب، يتحول فيما بعد لشخص غبي ومسطح 

وساذج.

العربية هام  الدولة، فواجب األنظمة السياسية  التعليم على عاتق  العبء األكبر في مجال  رأيي يقع  لكن في 

للغاية إلى جانب الدور الثقافي والتنويري للمثقفين وال مانع من االستعانة بخبراء أجانب متميزين وذوي عقليات 

ناجحة ومتفتحة للنهوض بالتعليم العربي.

العلمانية ومشروع بن سلمان
5. هناك علمانية ينادى بها في اإلمارات وتحاول تطبيقها السعودية بواسطة محمد بن سلمان.. ما رأيك في 

المناداة بالعلمانية داخل بعض األقطار العربية؟

أنا أكثر ميال الستبدال شعار العلمانية بالعقالنية ووجود عقالنية حقيقية تستند إلى قدمين ثابتتين ممثلة في 

التعليم والثقافة، على أن يكون الدور الثقافي مسنوًدا للمثقفين، أما التعليم فيكون الدور األكبر فيه للدولة 

والمثقفين في الداخل والخارج وإذا وجدت نوايا صادقة من أجل تنمية المجتمع والتغيير بشكل ما بواسطة األمير 

محمد بن سلمان كمثال فيجب أن تكون مشمولة بتغيرات وتشريعات تكفل حريات الرأي والتعبير والكتابة والتفكير 

واالعتقاد والبد أن تتم هذه األشياء بشكل متتابع.

6. ما رأيك في مشروع ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان: إيجابياته وسلبياته؟

هي تعديالت ضرورية وال يمكن الحكم عليها اآلن، من الممكن بعد خمس سنوات، ولكني أرى ضرورة أن تكون 

في إطار خطة حقيقية متبلورة في ذهن اإلدارة الحاكمة السعودية وأن يكون هناك مخطط إليجاد مجتمع سعودي 

أكثر حرية وكرامة إنسانية وعدالة اجتماعية وأال تكون مجرد تغييرات ألهداف صغيرة وأن تكون خطة كاملة لنشر 

الوعي والفلسفة والحريات والخروج من عباءة االنغالق واالستبداد، وفكرة الشخص المستبد العادل الذي يطمح 

في التغيير ويمسك بتالبيب السلطتين التشريعية والتنفيذية بقبضته له مميزات وعيوب، لذلك البد من وجود 

رؤية شاملة وخطوات مدروسة واهتمام بملف حقوق اإلنسان ألن أي إصالحات تبنى على هضم حقوق اإلنسان 

مرذولة.

7.إذا كيف يكون الحل؟

بالموازنة فهي ضرورية في مواجهة التيارات الظالمية ألنها إن لم تمارس العنف فالبد من الحوار معها، فحتى 
على  يحرضون  أو  يكفرون  بعكس من  المكفولة  اإلنسانية  فلها حقوقها  والرجعية  والمنغلقة  الظالمية  التيارات 
القتل أو تلوثت أيديهم بالدماء فالبد من محاسبتهم على ما اقترفوه بقوة القانون، أما الفكر فال يواجه إال بالفكر 
والنصيحة والنقد الفكري وليس بالشرطة أو السلطة، وفي اإلجمال هي خطوات جيدة ويعيبها بعض اإلشكاالت 

التي هضمت حقوق البعض ولن يمكن الحكم إال بعض انقضاء التجربة.
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8. وبم تنصح السلطات السعودية في تجربة التغيير األخيرة؟

االهتمام بملف حقوق اإلنسان والعقالنية في التعامل مع األفكار الظالمية والرجعية وأن تضع نصب أعينها فكرة 

إقامة مجتمع سعودي حر يعبر عن أفكاره واتجاهاتهم غير مفروضة عليهم بدون وصاية دينية أو سياسية، وبالتالي 

أؤيد أي مشروع نهضوي في السعودية وأتمناه في مصر وغيرها ولكن بضوابط تحدثنا عنها أكثر إيماًنا بالحرية 

واإلنسانية والعدالة االجتماعية وأن يكون التغيير حقيقيا موضوعيا ليس شكلًيا أو صبيانًيا.

أزمة قطر والرباعي العربي
9. ماذا عن األزمة الخليجية المستعرة بين قطر ومن يساندها ودول الرباعي العربي؟

أرى ضرورة تغليب لغة الحوار والعقالنية بعيًدا عن تأزيم العالقات وأن يكون هناك تكامل عربي وتقريب لوجهات 

الدور  حول  استفهام  عالمات  نعم هناك  والتشرذم،  والتفرق  االقتتال  من  بداًل  الواحد  للصف  واالنصياع  النظر 

القطري في المنطقة، لكن كافة  األطراف عليها انتقادات ولها ميزات والبد من الوصول لحل سلمي وعلى أرض 

الواقع، البد من محاولة إدماج قطر في المنظومة الخليجية مرة أخرى، وتنحية الصراعات وأال تنجر الشعوب للصراعات 

السياسية واإلشكاالت، المفروض أن الديمقراطيات ال تتصارع وال تتحارب والبد من وجود أصوات عاقلة في دول 

الرباعي العربي وكذلك في قطر وتركيا إلنهاء األزمة، نحن اآلن بتنا في حاجة ماسة إلى نضج سياسي في الدول 

العربية لتسوية خالفاتنا الداخلية والفكرية والحدودية كالتي بين المملكة العربية السعودية وبعض الدول الخليجية 

والعربية األخرى.

النهضة العربية
10. ما أهم المعوقات أمام إحداث النهضة العربية وما السبل المثلى لتحقيقها؟

التعليم ثم الثقافة هما أبرز ما يعوقان إحداث النهضة العربية المنشودة، وهنا يبرز كما قلنا دور الدولة والنظام 

الترعرع  نحو  طريقها  بتعبيد  ويسمح  والثقافي  والتنويري  السياسي  والعمل  الحريات  يتيح  الذي  السياسي 

واالنتعاش كذلك يعمل على توفير التعليم الذي يسمح بتحقيق النهضة والتقدم.

11. يقال أن بوادر نهضة عربية قامت في القرن العشرين ثم تالشت.. ما رأيك؟

الدين  وجمال  عبده  لمحمد  تنويرية  حركات  مع  ثقافية  تنمية  بوادر  ظهرت  والعشرين  عشر  التاسع  القرنين  في 

األفغاني وأحمد لطفي السيد وقاسم أمين والحركة الثقافية في تونس وغيرها، ورموز الفكر المصري والعربي 

كانوا طالئع للنهضة ومحاربة الخرافة والجهل ولكنها لم تكن بالحجم الكافي إلحداث التطور والتغيير ورغم وجود 

للتغيير  الكافي  الشرط  تحقق  لم  لكنها  كانت ضرورية-  أراها  نازلي-  ولمياء  زيادة  لمي  وثقافية  فكرية  صالونات 

وأفرزت فيما بعد انتكاسات في حقوق المرأة والممارسات والحريات وتعصبات دينية في فترات صعود اإلسالم 

السياسي، وال ننسى أن أغلب الحركات تأتي على قدمين األولى للثقافة األكثر نضًجا ووعًيا في نقد الموروث 

والثانية وجود سلطات سياسية تنويرية انطالًقا من وجود التعليم الحقيقي القائم على إعمال العقل ال التلقين، 

والثقافة لها األسبقية باعتبارها من يدفع المنظومة السياسية لتشكيل تكوين وإنشاء نظام ومجتمع تعليمي 

قوي وحقيقي.
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12. لكن هل النفط الخليجي أثر في المجتمعات العربية ثقافيا؟

ال شك أن للنفط الخليجي فضال كبيرا على المجتمعات العربية ال الخليجية فقط، واإلشكال هو ضرورة أن يتحول 

العقل الخليجي من قائم على اقتصاد ريعي إلى عقل منتج سياسًيا وإنسانًيا وثقافًيا واقتصادًيا وفي التواجد 

على خريطة السياسة العالمية بما تمتلكه من قوة نفطية واقتصادية والبد للدول القائمة على النفط والصناعات 

الريعية أن تضع رؤية مستقبلية لما ستكون عليه األحوال بعد نفاد النفط بعد 200 أو 300 سنة والتفكير في وجود 

ثروات جديدة وأن يكون لديها فنون إدارة الثروات، وأي مجتمعات بال ثقافة أو إنتاج أو تعليم ال أمل لها في غد 

أفضل حتى إن كانت غنية بشكل قائم.

حريات الفكر واالعتقاد والقوانين
13. ماذا عن آراء شريف جابر حول قانون ازدراء األديان وتعامل الدولة مع ظاهرة اإللحاد؟

أؤمن تمام اإليمان بأحقية وجوده ورغبته في التعبير وطرحه الفكري ورفضه للدين، والبد من التعامل مع هذه 

الظاهرة، والتهجم على األديان بشكل عقالني، بما يتماشى مع الدستور الذي يكفل حريتي التعبير والعقيدة، 

فمالحقة اإلنسان ألجل فكرة اإللحاد أو اتجاهاته الدينية أو غير الدينية “عيب” في القرن الحادي والعشرين، بل 

ليس ذكاًء سياسًيا، والبد للذي يريد أن يفعل ذلك أن ينتبه، هل سيكمم أفواه العالم كله!.

والحل في حال التجريم أن يكون هناك تغريم مالي بعيدا عن الحبس والتكفير، وذلك لمواجهة االستهزاء الخارج، 

أو الذي يقلل من قدر الرموز التاريخية أو المقدسات في مجتمعنا العربي والمصري مثاًل، والبد أن تكون الدول 

معبرة عن دساتيرها في مسألة حريتي العقيدة والتعبير عن الرأي والفكر والكتابة.

14. برأيك.. كيف يكون الرد على المتجاوزين في حقوق األديان أو المقدسات؟

الرد يجب أن يكون بالتفنيد والحوار وليس الحبس والمالحقة، وقانون ازدراء األديان أو الذات الملكية معيب، وال 

ننسى أن المالحقات ألجل حرية الرأي أو االعتقاد تسبب نوًعا من الجفاء والعداء بين اإلنسان وبالده إذا ما طردته 

ألجل إلحاده أو أفكاره، وكما قال عبد المطلب جد النبي محمد: “للبيت رب يحميه”، وكذلك الدين له رب يحميه فال 

ننصب أنفسنا حماة لألديان.

التتبع  أو  الحبس  أو غيرهما؟، وبداًل من  جابر  أو شريف  ألبير صابر  أفكار  أمام  للدين  أنفسنا حماة  فلماذا ننصب 

األمني لهما علينا نقدهما ومحاورتهما فكرًيا أمام الجماهير عبر وسائل اإلعالم المختلفة، وأحياًنا قد أتحفظ على 

آراء شباب يسخرون من مقدسات دينية للمجتمعات وإن كنت غير مؤمن بتلك المقدسات كالبقر المقدس عند 

الهندوس مثاًل، لكن يجب أن تخلو قواميسنا األخالقية والفكرية من السب والقذف فالخالف فكري وليس شخصيا، 

وكامل مساندتي لشخص حبس أو تم تتبعه أو إهانته ألجل أفكار أو كالم كحق مكفول له.
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الصحوة اإلسالمية
15. كيف تقارن بين وضع مصر اآلن وما قبل الصحوة اإلسالمية على المستوى الجمعي والفكر واألدب والحريات 

بشكل عام، ما الفارق في رأيك؟

أميل إلى التفاؤل ليس عن ميل شخصي، وأرى أن تطورات التاريخ طبيعية في حالة العقل العربي، وبعد اصطدامنا 

بحملة نابليون بونابرت على مصر مثاًل أراها على خالف الكثيرين كانت تحتوي فوائد مع احتكاكها بالعقل العربي 

إجمااًل ويمكن أن نوازن بين العمل العسكري الغاشم أًيا كان إال أن لها تأثيرات محمودة على المستوى الفكري 

والعقلي والثقافي العربي، وعودة إلى الصحوة اإلسالمية التي يرى البعض لها أدواًرا في التضييق ولكنها كانت 

ضرورة لنشوء عقل واع وتحديد موقف عقالني من الموروث الديني والثقافي ورفض الجوامد الفكرية.

 16. ما بعد 25 يناير 2011 تحدث البعض عن تجربة ديمقراطية ناشئة.. ما تقييمك لها؟

القارئ لتلك األحداث وما تبعها من صعود اإلخوان يرى أنها اتسمت برعونة من اإلخوان وإخفاق وكنت أتمنى أن 

تستمر تلك التجربة أكثر، ولألسف أخفقوا وأنا ليس لدى أي مشاكل مع المشتغلين باإلسالم السياسي إال في 

قضيتين: العنف والتحريض عليه، ومسألة حد الردة التي تجعل اإلسالم السياسي غير مقبول، ويجعلهم ال أمان 

لهم كما فعلوا مع الكاتب الصحافي فرج فوده ومن يؤمن بقتل المخالف له في الرأي وإهدار دمه، واالعتقاد ال 

يستحق إال التغييب خلف القضبان والمحاكمات أو يعالج في مصحات نفسية ألنه يمثل خطًرا على اإلنسانية.

17. ماذا عن موقفك من التيارات اإلسالمية وما يسمى اإلسالم السياسي؟

ليس لي خالف شخصي مع أحد، وإنما خالف فكري في حالة اشتغالها كما قلت بالعنف أو التحريض عليه، بشرط 

اإليمان بضرورة االختالف وأن يتجاوزوا إشكالية قتل وهدر دم المخالف ألن من يؤمن بها منهم ال يستحق حق 

الوجود في المجتمع.

مشروع تنويري
18. وماذا عن مشروعك الفكري والمعرفي، وما الذي تستهدفه منه؟

استهدف اإلنسان العالمي وليس العربي أو المصري فقط، ويقوم على تبني فكرة العمل الثقافي من خالل 

الكثيفة والكثيرة في مصر وخارجها وتوثيق هذا على موقع  الحوارات  الثقافية من خالل  الصالونات والمنتديات 

فهم  على  تحتوي  أفكار  ذات  جديدة  موضوعات  في  للكتابة  ومحاولة  والجدل،  الحوار  دائرة  وتوسيع  “يوتيوب” 

حقيقي للواقعين السياسي والثقافي في العالم العربي، والعمل على إنشاء مؤسسة ثقافية كبرى ولكنها 

تكرس عملها ألجل قيم الحرية واإلخاء والمساواة وأهداف إنسانية بحتة والخروج بكوكب إلنسان أكثر رحمة وفضاًل 

وجمااًل.



مجلة مواطن 14

19. كنت يوًما من أنصار أيديولوجيا اإلسالم السياسي ما السبب في تحوالتك الفكرية؟

كان لي توجه يؤمن بتجربة اإلخوان ثم اكتشفت زيفه ثم لجأت إلى اإلسالم الحضاري وصرت من المؤمنين بالتجربة 

الماضوية كلها منذ أيام سومر وطيبة في مصر وحتى العصور الوسطى وما بين ذلك كله وغيرها فعلينا اإليمان 

بماضي اإلسالم ثم التجاوز، وأحاول أن أبين للجماهير فترات من تاريخنا بشيء من النقدية والعقالنية والموضوعية 

في آن واحد.

20. أين أحمد سعد زايد من التصنيفات التي يحار فيها متابعوك؟

ال أصنف نفسي تصنيفات تقليدية، فأنا محب لقيمة العقل والموضوعية فهو مركزية الوجود حتى في الخرافات 

الحسية  بالعقالنية  يهذب  الواعي  فالعقل  خرافية وأسطورية،  تكون  أن  قبل  تكون عقالنية  أن  فمقدماتها البد 

المرتبطة بالواقع، فأنا إنسان عقالني ومؤمن بوحدة مصير الجنس البشري واإليمان بالعقالنية في الدين، الفن، 

الحب، السياسية وكل شيء والمقاربة للواقع لتحسينه أو تغييره أو التمتع به كما هو.

21 من هو المثقف في رأيك؟

هو الذي لديه وعي بالتجربة الثقافية التي عايشها أو مر بها، فأنا أؤمن بالتجربة التي عايشتها كمثقف مصري في 

التي سبقتها في  والحضارات  للتطورات  بالنسبة  أراها ال شيء  التي  العربية  الحضارة  على  إطاللة  مع  الغرب، 

الجنس البشري ألنها ال تتجاوز الـ 1500 أو 2000 عام، والبد له من معرفة الكثير عن الحضارات الغربية وتقاطعاتها 

مع الحضارات العربية.

الفكر والربيع العربي
22. دوًما ما يكون الصراع واسًعا بين المثقف والسياسي هل يمكن أن يكون المثقف سلطوًيا؟

هذا وارد، ويحضرني هنا أمثلة واسعة؛ أمثال هيجل وفولتير ومحمد عبده وسعد زغلول وطه حسين وكانت لهم 

عالقات بالسلطة السياسية وهذه ليست أزمات أو شيء يعيب المثقف ولكن الفيصل المصداقية والموضوعية، 

ألن هناك المثقف النقدي ومن يغازل السلطة والبائع لضميره اإلنساني، وأنا كمحب للثقافة أفضل التواجد بدائرة 

المثقف النقدي والتحليلي.

23. ما رأيك في الربيع العربي واألصوات التي تراه محصلة خرجت بال شيء؟

كان ضرورة تاريخية والذهاب إلى أنه أجندة خارجية مهاترات ومجرد أكاذيب، فقد كنا نعيش في أوساط وأنظمة 

مقيتة أبعد ما تكون عن الحريات والعمل السياسي الذي يكرس لصالح الشعوب وتوابع أي ثورات أن تدفع الشعوب 

الثورة  في  حدث  كما  الثورات  لتلك  ردة  هناك  يكون  وقد  مسموع،  بصوت  أحالمها  عن  الحديث  أو  الحرية  ثمن 

الفرنسية التي عادت بالملكية مرة أخرى، وقد يعود حسني مبارك، واألهمية الكبرى للربيع العربي تتمثل في ربيع 

الموروث  ويتركون  وحضارية  وسياسية  ثقافية  اهتمامات  لديهم  أصبح  الشباب  من  الكثير  وأن  العربية  العقول 

الصرف الجامد ويحاولون التفكير خارج تابوهات كرست للجهل على مدار عقود وقرون، والربيع العربي سينجح رغم 

عوامل  نكون  وأن  النجاح  بذلك  للتبكير  العمل  وعلينا  الفيصل،  هو  هذا  متى  ولكن  الموجودة  اإلشكاليات  كل 

مساعدة بشكل كبير.



مجلة مواطن 15

إصالحات وأمنيات
24. ما أهم اإلصالحات التي تود أن تراها في البلدان العربية في الجوانب السياسية واالقتصادية والدينية؟

التغييرات المثلى على المستوى العربي البد أن تكون في مجالي الثقافة والتعليم، ويصاحب هذا إنتاج مجموعة 

من الحريات السياسية االقتصادية واالجتماعية وتنظيم مجموعة من التشريعات التي تكفل حرية العقل النقدي 

والتفكير الحر وهو ما يكفل ضمانة لمستقبل أفضل عربًيا في الفترات المقبلة.

25. أين ترى الوطن العربي بعد 15 عاًما؟

أرجو أن نكون أفضل حااًل، وهذا مرتبط كلًيا بما نخطط له على المستوى البعيد في مجاالت العمل المختلفة في 

السياسة واالقتصاد والثقافة وقدرتنا على تنفيذ هذا المخطط سواًء كأشخاص مثقفين أو قدرتنا على الترويج 

لقيم الحرية واإلخاء والمساواة واحترام اآلخر والعدالة االجتماعية والكرامة اإلنسانية والتي بدونها يصبح العالم 

أكثر سخًفا وظلًما ووحشية وأرجو كل الخير والسالم لمجتمعاتنا العربية والعالم بأسره.
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د. ميشيل فهمي

حوار: عبدالرحمن سعد

مؤسس جماعة اإلخوان المسيحيين

 د. ميشيل فهمي مؤسس جماعة اإلخوان المسيحيين: 

اإلسالم ليس هو الحل، بل حب مصر هو الحل

وفكر  وتطورات  نشأة  يدرس  عاًما   11 من  أكثر  قضى  مصري،  سياسي  مفكر 

وخطوات جماعة اإلخوان المسلمين من بداية العمل السري وتدبير األمور وراء 

2011، عمل  يناير  الستار إلى تولي الحكم بعد سقوط نظام حسني مبارك في 

على تأسيس جماعة مضادة لها تحت اسم اإلخوان المسيحيين، هدفها كشف 

أنهم  وأربابها  رؤوسها  لسان  على  أعلنت  التي  المسلمين  اإلخوان  جماعة  زيف 

جاءوا ليحكموا مصر ألكثر من 500 عام.

اإلخوان  جماعة  تأسيس  من  الهدف  عن  الحديث  لـ”مواطن”  حواره  في  تناول 

جماعته،  تأسيس  الزمت  التي  السياسية  األزمات  وأبرز  وأهدافها  المسيحيين 

وتقييمه لألداء اإلعالمي العربي والمصري وتقييمه لطرح المصالحة مع جماعة 

اإلخوان المسلمين كل هذا وأكثر في سطور الحوار التالي:

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.

يناير ويوليو ليستا ثورتين مصريتين بل حركتين وانقالبين عسكريين على السلطة  •
السيسي ال يملك حق التصالح مع اإلخوان.. وضرب اإلسالم باإلسالم مخطط مستمر  •

“الربيع العربي”.. أدوات غربية لسرقة بترول وخيرات الشرق األوسط  •
“حماس” صناعة إسرائيلية بتمويل قطري  •

حريات التعبير والنشر بالبالد العربية ال تُسر مع أمل في التغيير  •
“اإلسالم هو الحل” شعار طائفي رفعه اإلخوان.. وال يعبر عن جوهر الدين  •

مصر لم تشهد زعيًما مسيحًيا واحًدا منذ ١٩٧٣تاريخ تنصيب البابا شنودة الثالث  •
اإلعالم العربي بال مهنية والمصري بحاجة لفلترة و”السوشيال ميديا” تتصدر المشهد  •

السلفيون أكبر خطر يهدد مسيحيي الشرق.. و”داعش” لم تعد الخطر الداهم على مصر  •
البابا شنودة الثالث احتكر العمل السياسي ووَأَد المجتمع المدني القبطي  •
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1. بداية.. كان لك تصريح فيما يخص الربيع العربي بأنه بدأ منذ 1952 كيف ذلك؟

بالفعل ثورات الربيع العربي بدأت مع حركة 23 يوليو ١٩٥٢ ولكن تحت ُمسميات أخرى، ولم تبدأ بثورة )الياسمين( 
في تونس في ١٧ ديسمبر ٢٠١٠، ألنه منذ اإلعالن عن اتفاقية سايكس/ بيكو في ٢٣ نوفمبر ١٩١٧ لتحديد 
مجاالت ومناطق النفوذ والسيطرة بين فرنسا وإنجلترا في منطقة الشرق األوسط بعد سقوط اإلمبراطورية 
العثمانية، وبدأ تنفيذ هذا االتفاق، َوُوضعت الُمخططات للتقسيم والسيطرة، حتى جاءت البداية بالدور على ُدرّة 
التاج بالمنطقة مصر، فتمت الترتيبات الخفية والسرية بالتنسيق مع جماعة اإلخوان المسلمين، حتى تم )االنقالب 
العسكري( على الحكم في يوم األحد ٢٣ يوليو ١٩٥٢، بالقيادة الحقيقية البكباشي جمال عبد الناصر ولم تكن 
ثورة على اإلطالق فقد أفاق الشعب المصري صباح هذا اليوم على بيان من الجيش يعلن قيام )حركة( وليس 
)ثورة( الضباط األحرار، ولم يشترك فيها وال فرد واحد من أفراد الشعب، وإذا سمينا الُمسميات بأسمائها فنجد 

أنها انقالب عسكري بكل المقاييس والمعايير لمعنى االنقالب.

2. وكيف رأيت تأثير أحداث يوليو 1952 على مسار الدولة المصرية سياسًيا واقتصادًيا؟

من وقتها بدأ العمل على تقسيم مصر بانفصال السودان، وتخريب اقتصاد الدولة المصرية ٍبِبدعّة غير دينية وال 
وبنوك  ومصانع  شركات  من  المؤسسات  ملكيات  على  االستيالء  تم  وبموجبه  )التأميم(  ِبُمسمى  أخالقية 
ومجوهرات  سائلة  وأموال  بالمصارف  وحسابات  وقصور  وعقارات  زراعية  أراضي  من  باألفراد  خاصة  وممتلكات 
وتحف وغيرها، وكانت أكبر سرقة في تاريخ مصر الحديث، حيث أن كل ذلك آل إلى ملكية مجهولة باسم الشعب 
رضاء  الكتساب  والدعم(  )بالمجانية  تعرف  بأداة  لمصر  االقتصادي  التخريب  واستمر  يومه،  قوت  يملك  ال  الذي 
الشعب عن االنقالب العسكري وبإضعاف مصر ستنهار بقية الدول األخرى بسهولة، وبقية األحداث معروفة، فقد 
الدول  بقية  الملكية في  النظم  لإلعداد إلسقاط  واألمريكية  البريطانية  المخابرات  وفود  القاهرة  على  تقاطر 
الُمستقرة والقوية، فسقط فيصل بانقالب عسكري أيًضا على يد الزعيم الُركّن عبد الكريم قاسم، ثم سقوط 
حكم اإلمام محمد البدر بن حميد الدين إمام اليمن بانقالب عسكري على يد المشير عبد الله السالل وتالحظ أن 
الملوك البد من أن ُيستبدلوا من ناس من عامة الشعب ليتولوا الحكم تحت ُمسميات زائفة، لكن السبب الحقيقي 
المملكة األردنية  التحكم فيهم واللعب بهم، وأستثني من االنقالبات  والخفي هو استغالل جهلهم ليسهل 
الهاشمية الحتياج بريطانيا لحكم األسرة الهاشمية وللصلة الوثيقة اللصيقة ببريطانيا، وكذلك المملكة المغربية 
اليهود  الوزراء  بعض  بالمغرب  يوجد  كان  حيث  العالمية  اليهودية  المنظمات  مع  لكن  لها  واالحتياج  لة  الصِّ لذات 
بالحكومة المغربية وتمت انقالبات عسكرية ذات وضع مختلف كأديب الشيشيكلي في سوريا، ولبنان بالتحكم 
في االنتخابات وفوز كميل شمعون بالحكم كل هذا تم بهدف تقسيم البالد وتفتيت قوتها، تمهيًدا للسيطرة 
واالستيالء على ثرواتها الُمرتقبة، وهكذا كانت المرحلة األولى والتمهيدية )لثورات الربيع العربي( التي هي في 
حقيقتها )ثورات القطيع العربي( والتي لم تمس هذه المرة النظم الملكية على اإلطالق ألسباب يطول شرحها

دور جماعة اإلخوان المسلمين في مصر

3. قلت إن جماعة اإلخوان تتعاون مع مخابرات دول أجنبية على اإلضرار بأمن مصر فهل هناك أدلة على ذلك؟

نعم كتبت عدة مقااًلت )أغلبها في أرشيفي بمحرك البحث “جوجل” وموقع األقباط متحدون( في شأن وجود 
تفاهمات وترتيبات إخوانية / أمريكية على تنفيذ الُمخَطّط المعروف بــ”الربيع العربي الثاني.
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وتبين ذلك وتأكد لي وللجميع من سابق إعدادهم مع أعداء مصر لألحداث الكارثية على مصر ِبدًءا من ٢٥ يناير 
أيام أي يوم ٢٨ يناير، نزل  ٢٠١١، عكس ما ُيشاع وُيحاول العمالء ترويجه وهو أن بعد نجاح ثورة الشباب بثالثة 
اإلخوان بكثافة وســرقوا الثورة، أواًل: ألن ثورات الشعوب ليست محافظ نقدية لكي ُتسرّق، ثانًيا: لم تكن هناك 
ثورة بالمعنى المعروف بل تجمع شبابي ال يزيد عن ٣٠ ألف شاب تجمعوا لسابق لتخطيط دون أن يدروا نتيجة 
الصفحة اإلليكترونية التي أنشأها شباب ٦ إبريل باسم شهيد البانجو خالد سعيد، ثالًثا: أن استعدادات اإلخوان 

وضحت قوتها وسابق إعدادها من زمن وسادت المحافظات المصرية كلها.

ثالًثا: بدأ بقوة تنفيذ الُمخَطّط األمريكي بضرب الشرطة وتدميرها وحرق مصر، رابًعا: بعد الساعات األولى من ٢٥ 
رئيس جمهورية مصر محمد  تنحي  آنذاك بضرورة  أوباما  وَنْوَنوة هيالري كلينتون وباراك حسين  ُصراخ  بدأ  يناير 
وثبتت  األمر  لي  تكشف  سياسي  وكمحلل  الغريبة،  واألحداث  الكوارث  هذه  ومتابعة  بمراقبة  مبارك  حسني 

)مؤامرة األمريكان اإلخوانية على مصر والمنطقة بأكملها(.

 4. وماذا عن أطروحات الُمصالحــة بين النظام المصري وجماعة اإلخوان المسلمين؟

اإلجابة بالقطّع ال، فال ُمصالحة بين )دولة( ذات كيان ومؤسسات وبرلمان وقوات مسلحة وشرطة وبين )جماعة( 
ِبال ُكنية وال هوية تنظيمية دولية وِبال مؤسسات وال برلمان وال جيش وال شرطة لتتساوى مع الدولة المصرية 
وتتصالح معها هذا من حيث الشكل، أما من حيث المضمون فال يملك مصري واحد ِبدًءا من رئيس الجمهورية 
المصرية  والشرطة  المسلحة  القوات  على  القضاء  هدفها  إرهابية  جماعة  مع  المصالحة  حق  مواطن  أي  وحتى 
بالقتل غدًرا وٰجبًنا وبكل خسة ودناءة وانعدام شجاعة المواجهة القتالية وأعتقد أن هذا الموضوع محسوم سياسًيا 
الجرحى  الدم ومئات الشهداء وآالف  المصري بحور من  المسلمين والشعب  وشعبًيا، فما بين جماعة اإلخوان 
والمصابين، وخلف ذلك أطفال يتامى وزوجات أرامل وُأمهات َثْكلى، وأيًضا ألن هذا الفصيل اإلخواني يمارس 
نشاطاته اإلرهابية حتى هذه الساعة من قتل وتفجير، وأيًضا أعضاؤه يعملون على نطاق واسع كجنود بالطابور 
الخامس كأداة لتنفيذ المخططات السابق ذكرها وأعتقد تماًما أن محاوالت المصالحة هذه راجعة إلى ما سبق أن 

ذكرته عن مخططات ودور المنظمات العالمية لتقسيم بلدان الشرق األوسط.

5. إذا كان هذا رأيك في اإلخوان فما عالقة ذلك بعداوتك للسلفيين.. ولماذا تراهم أعداء المواطنة في مصر؟

ال عداوة بيني وبين السلفيين كبشر وكمصريين، لكن سر العداوة يكمن في أنهم أقوى أعداء مصر، وأشرس 
أعداء لديني، وأنا ال أراهم أعداًء للمواطنة فقط، بل هم وعلى وجه اليقين أعداء للوطن ذاته باعترافهم هم 
وعلى لسان كبار وصغار شيوخهم، فال اعتراف بالوطن وال احترام وال توقير لعلمه ونشيده الوطني، باإلضافة 
إلى تحالفاتهم مع أمريكا في التآمر على مصر باعتراف وشهادة عالم االجتماع ومدير مركز ابن خلدون للدراسات 
اإلنمائية الدكتور سعد الدين إبراهيم، باإلضافة إلى دراسة وتحليل المئات من خطبهم وكلماتهم المنشورة في 

كل مكان.
 

إنشاء جماعة اإلخوان المسيحيون 

6. أسست جماعة تسمى اإلخوان المسيحيون هل لك أن تحدثنا عن أهم أهدافها ولماذا انشئت؟

َأْوج سلطة  ُوِلدّت في  المسيحيين في مصر، فكرة شجاعة وجريئة  كانت فكرة قيام وتأسيس جماعة اإلخوان 
وعنفوان سيطرة جماعة اإلخوان المسلمين على أمور الدولة المصرية
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وشؤون الِعباد بها، َوُوِلدّت الفكرة كنتيجة لدراساتي وأبحاثي العميقة لتاريخ جماعة اإلخوان المسلمين واإللمام 
الكافي بأهدافها السياسية الخفية المتسترة بستار الدعوة اإلسالمية وتأسيس وعودة الخالفة الُمَتَخيلٌة، كما 
المتحدة  الواليات  رأسها  وعلى  بالخارج  دول  عدة  مخابرات  بعض  مع  القوي  تعاونهم  بل  اتصاالتهم  اكتشفت 

األمريكية وبريطانيا.

 7. أال يسمى هذا مكايدة سياسية؟

نعم )فكرة( إنشاء جماعة اإلخوان المسيحيين، جاءت كمواجهة وُمجابهة وُمكايدّة لجماعة اإلخوان المسلمين التي 
تتمتع بتمدد وجذور في عدد من الدول العربية واألوروبية واآلسيوية، أواًل لكشف أغراضهم وأهدافهم الَخفيّة 
عن طريق إيجاد كيان ُمَقاِبل لهم ال يستطيعون استنكاره وإال استنكروا وجودهم هم يعرض أهدافه وتطلعاته 

فتتم المقارنة بين الكيانين.
فمثاًل شعار جماعة اإلخوان المسلمين الذين مألوا به الدنيا صراًخا وانتشاًرا كان )اإلسالم هو الحل( وهو شعار 
ين اإلسالمي في  طائفي وُمبَهم وغامض فلم يحدد الحل لماذا وفي ماذا؟ بل يزيد عن ذلك أنه شعار يضر بالدِّ
حالة عدم وجود حلول لبعض األزمات، لكن شعار جماعة اإلخوان المسيحيين كان )ُحب مصر هو الحل( وهو شعار 
بعيد كل البعد عن الطائفية بل ُيعِزّز من شعور المواطنة لدى المواطن المصري وُمحدد المعنى والهدف، فمن 

يحب مصر وُيخلص في حبها فسيحل كل مشاكلها وأزماتها وهذا ما نعيشه حالًيا.

 8. ما أهم التطورات التي طرأت على فكرة ووجود الجماعة منذ إنشائها إلى اآلن؟

لم ولن يحدث أي تطورات أو أفكار لمد نشاط الجماعة ال في الداخل وال في الخارج فقد ماتت الجماعة بحل 
وحْظر جماعة اإلخوان المسلمين، وكان الهدف األساسي من إنشاء جماعة اإلخوان المسيحيين قائًما على ِفْكرة 
)الِمكايـدّة( في جماعة اإلخوان المسلمين بالوطن، وإثبات إلمكانية قيام كيان ُمَماُثل لكن مسيحي تعترف به 
جماعة اإلخوان المسلمين وإن رفضتُه فتعلن رفض أساس قيامها، باإلضافة إلى أن أحد أهدافي الَخِفيّة من 
قيام اإلخوان المسيحيين هو عمل مقارنات بين الجماعة التليدة التي أسسها ومولها االستعمار اإلنجليزي سنة 
١٩٢٨، وبين الجماعة الوليدة التي ُوِلَدت لدي كفكرة دون أدني ُمشاركة أو مساعدة من أي جهة أو كيان من حيث 

أن جماعة اإلخوان المسلمين كان شعارها “اإلسالم هو الحل”.

9. وما أبرز األزمات السياسية والفكرية التي صادفت وجود الجماعة؟

األزمات التي واجهت الجماعة كنت أعلمها من قبل، وكنت على يقين من أن الجماعة لن تستمر لعدة أسباب، 
منها ِشْبه انعدام الوعي السياسي لدي الشعب المسيحي نظًرا ألنه طوال أكثر من أربعين عاًما احتكر البابا 
المدني  المجتمع  ووَأَد  المسيحي  للشعب  الوحيد  والمتحدث  الممثل  وكان  السياسي  العمل  الثالث  شنودة 
القبطي واستمر ذلك حتى اآلن، فلم نجد زعيًما مسيحًيا واحًدا منذ ١٩٧٣ تاريخ تنصيب البابا شنودة الثالث، فقد 
البابا  عهد  برسوم سالمة في  وألبرت  إستينو،  رمزي  وكمال  عبيد،  مكرم  مثل فكري  األقباط  زعماء  آخر  كان 
كيرلس السادس، وهذا أدى إلى انعزال المسيحيين عن المجتمع والعمل العام والعزوف عن العمل السياسي 
واللجوء إلى الكنيسة في كل مشاكلهم وقضاياهم، ِلذا فلن يتقبلوا فكرة جماعة أو حزب خاص بهم كفكرة 
جماعة اإلخوان المسيحيين، باإلضافة إلى رفض رجال الكنيسة لها تماًما بل وُمهاجمتها لظنهم أن هذا قد يسحب 
البساط السياسي من تحت أقدامهم، وأيًضا مشكلة التمويل لرفضي التام قبول أي أموال من أي جهة داخلية 

أو خارجية وكنت أعتقد أن تبرعات األعضاء قد تكفي بعد االنتشار التدريجي للجماعة.
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10. في رأيك ما هو الخطر األكبر على المسيحيين في المنطقة العربية؟

أكبر األخطار التي تواجه المسيحيين في المنطقة العربية كان تنظيم داعش وهو لم يعد الخطر الداهم ال عربًيا 
الذي  الداعشي  الطائفي  الفكر  الخطورة ممثاًل في  َخفّي وهو مكمن  أكبر  َبقَي خطر  وال في مصر، ولكن 
أن  بمعنى  َعاداه(  شيًئا..  َجْهَل  )من  مبدأ  منطلق  من  اإلسالمية  العربية  الشعوب  غالبية  عقول  على  يسود 
الغالبية من حيث إن من قواعدها األساسية المحبة والسالم،  العقيدة والمبادئ المسيحية غير معروفة عند 
الهدامة والتي تحض وتحث  الفتاوى  العربية بمعاول  المجتمعات  َجيَش الشيوخ أنفسهم وانهالوا على  ولهذا 
على الكراهية للمسيحية والمسيحيين، ولكني أعتقد جازًما أن هذا إلى زوال بمرور الزمن وزحف التقدم الحضاري 
والفكري على الشعوب، وخير دليل على ذلك هي التغيرات الجذرية الحادثة بالمملكة العربية السعودية، من 
وبطريرك  اإلسكندرية  بابا  الثاني  تواضروس  للبابا  العزيز  عبد  بن  سلمان  الملك  ومقابلة  للمسيحيين  تقبلها 
تواضروس  البابا  استقبال  السعودية- وكذلك  العربية  والمملكة  تاريخ مصر  -ألول مرة في  المرقسية  الكرازة 

الثاني لولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان بالكاتدرائية المرقسية في القاهرة.

األداء اإلعالمي ودوره

11. لو قيمت لنا األداء اإلعالمي العربي، والصفة الغالبة على اإلعالميين فماذا تقول؟

اإلعالم العربي عامة والمصري خاصًة في حاجة ماسة وملحة إلعادة فلترة، من حيث الشكل والمضمون، فبالنسبة 
لإلعالم المرئي ال توجد مهنية به على اإلطالق، نتيجة لزحف من يدعون أو يوصفون بأنهم من كبار الصحافيين 
والتهييج  باإلثارة  أداؤهم  يتسم  حين  في  شو”،  “التوك  برامج  لتقديم  التليفزيونية  القنوات  شاشات  على 
الشعبي لعدم امتالكهم أدوات وآليات العمل التليفزيوني الذي يختلف في أدواته وآلياته عن العمل الصحافي، 
ويلهث وراءهم أصحاب القنوات الفضائية طمًعا في ازدياد نسب المشاهدة الكتساب وجني مزيد من أرباح 
اإلعالنات على حساب جودة العمل، وصار مقدمو هذه البرامج نجوًما )زائفون( بال سطوع، أما اإلعالم المكتوب 
فحدث وال حرج باستثناء القلة منه، حيث غمر سوق اإلعالم المصري مثاًل بكثير من الصحف بال ضابط وال رابط، 
بقي نوع مستحدث من اإلعالم وهو: اإلعالم اإلليكتروني أو أن يطلق عليه في مجال اإلعالم )البوابات( وما 
يجيدون  من  سوق  اكتسح  الذي  أما  واألشخاص،  والموضوع  األسلوب  بذات  المكتوبة  للصحافة  تكرار  إال  هو 
القراءة والكتابة في مصر هو ما يطلق عليه )اإلعالم الموازي( أي إعالم صفحات التواصل االجتماعي من فيس 

بوك وتويتر وغيرهما.

12. ما أسباب فترة االنقطاع التي مررت بها.. ورؤيتك ألوضاع حريات الرأي والتعبير والنشر عربًيا؟

أسباب فترة االنقطاع اإلعالمي هو الشعور بـ)االشمئزاز( من الممارسات اإلعالمية والتي هي بعيدة كل البعد 
عن الحرفية وأمانة المهنة وما زال االنقطاع حتى اآلن باستثناء هذا الحوار للمعزة والتقدير الذي ٌأكنه لمجريه، 
فكيف أتعاون مع إعالم أهاجمه وأنتقده بشدة؟ فنشاطي الفكري بات يقتصر على صفحات التواصل االجتماعي، 

وحريات التعبير والنشر بالبالد العربية ال تُسر مع أمل في التغيير.
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سياسة المنطقة العربية والعالم
13. ذكرت من قبل أن “حماس” صناعة إسرائيلية بتمويل قطري.. ما دليلك؟

صالح  تصب في  كلها  فلسطين  فلسطين وشعب  ومع  مصر  مع شعب  أفعالها  ونتائج  “حماس”  سلوكيات 
إسرائيل، أما عن التمويل القطري لها فأحيلك إلى عشرات اإليميالت من التسجيالت الدولية باللغات اإلنجليزية 
واأللمانية والعربية وكلها متاحة على مواقع اليوتيوب وكافة محركات البحث، إضافًة إلى التسريبات المتعمدة 

من بعض أجهزة المخابرات التابعة لدول معينة بهدف الوصول إلى تحقيق أغراض خاصة. 

14. ماذا عن دور أمريكا وإسرائيل وروسيا وإيران في المنطقة فيما يتعلق باألزمة السورية واليمنية؟
بالنسبة لألزمة في سوريا واليمن فهو دور هزلي  الُمشترك  اإليراني  للدور األمريكي اإلسرائيلي  بالنسبة 
بها  لتمول  بالمنطقة  البترول  الدوالرات من دول  مليارات  أكبر قدر من  الحصول على  يحكمه مدى  مسرحي، 
إسرائيل لتقوي وُتْهلك البالد العربية وبمعونة ضرب العرب بمال وأيادي العرب، كل هذا يحدث بمخطط صهيوني 
وبتنفيذ البلطجي العالمي دونالد ترامب رئيس الواليات المتحدة فدوره هو امتصاص الثروات العربية واستبدالها 

)بالفنكوش( األمني وحماية األقليات.

في  “ترامب” ومخططاته  لسياسات  ورؤيتك  الخليج  دول  أموال ومقدرات  أمريكا في  عن مطامع  حدثنا   .15
المنطقة.

األطماع الغربية في المنطقة قديمة ِقدم التاريخ نظًرا للموقع الجغرافي لبلدان اإلقليم، ثم تثبتت األطماع 
بظهور البترول بالعديد من دول المنطقة وال يمكن أن نقول أن هناك أطماعا مستقبلية، فاألطماع ُمْستمرة 
العالم  ُتدير  التي  والهيئات  والمنظمات  المجالس  العديد من  ِقبّل  لها من  ُيخِطّط  التي  األحداث  ومتالزمة مع 
وُتحدد مصائر الدول والشعوب سياسًيا واقتصادًيا بما في ذلك أكبر الدول وأقواها كالواليات المتحدة األمريكية 

وإنجلترا وألمانيا.

16. وماذا تقول عن هذه المجالس التي تدير مصالح االقتصاد وتستولي على الثروات والمقدرات العربية؟
بيلدربيرج ونادي روما وغيرها، ويقوم  أو مؤتمر  العالمية، مجموعة  الثالثمائة  لجنة  العالمية،  الصهيونية  أبرزها 
بتنفيذها مخابرات عدة دول على رأسها المخابرات البريطانية MI6 والــ CIA األمريكية وغيرها وهؤالء ال يعملون 
بدون االستعانة بعمالء داخليين من دول وبلدان المنطقة، وأهم ُمخططات تلك المنظمات هو صناعة الصراعات 
واألحداث واألزمات بالمنطقة للتمكن والسيطرة على بلدانها، ومن نتائج كل ذلك وجدنا َمْوِلد )داعش – دولة 
اإلسالم بالعراق والشام( وعشرات المنظمات اإلرهابية الدموية تحت مختلف الُمسميات شرط أن ُتْنسب إلى 
اإلسالم وتقوم بأعمال خارج ِنطاق البشرية من نحر وحرق بشر وتدمير حضارات، على أن ال تقترب وال تمس 

دولة إســـرائيل رغم أنها ضمن دول المنطقة.

17. وماذا يقصد من وراء ذلك؟
المقصود به ضرب اإلسالم باإلسالم، وإيهام العالم المتقدم أن اإلسالم يبغي ويهدف إلى القضاء على كل 
ما هو غير إسالمي، وهذا يتم في إطــــار عام من إلهاب وإثارة النزعات الدينية والطائفية فيما بين المسيحية 
ة والِشيعّة، والصراع التركي الُكردي، وتنشيط دور إيران التوسعي وتوطيد نزاعاتها وصراعاتها  واإلسالم، والُسنَّ
في لبنان ومصر والسعودية واإلمارات والبحرين، وإلهاب الحرب السعودية اليمنية، وتأجيج األزمة السورية وتأجيل 
حلولها، وهكذا ُتحافظ تلك السياسات على إشعال المنطقة لسلب ثرواتها بحجية الدفاع عنها، وانزلق في ذلك 

العديد من دول الخليج باستثناء دولة ُتْعتبر حكيمة ُحَكَماء دول اإلقليم.
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ميس الفارسي

 قراءة في أمن الموارد و الطاقة.. بحر قزوين أنموذجًا

ُيعرُف أمن الطاقة على أّنه وفرة مصادر الطاقة المتنوعة دون انقطاع بسعر 

معقول وتكاليف ميّسرة. ويعتبر أمن الطاقة عنصرا مهما لألمن الالتقليدي 

الذي يرتبط كغيره من األفرع باألمن القومي، إذ أن الدول التي تعاني من شح 

في موارد الطاقة تلجأ إلى رفع أسعار الطاقة مما قد يؤدي إلى نتائج عكسية 

اجتماعيًا واقتصاديا ]1[.

الغاز  إمدادات  إلى  لإلشارة  الطاقة  أمن  مصطلح  استخدام  يتم  ما  غالبًا 

الطبيعي والنفط بما يحمالنه من أهمية وقيمة عالمية. وتعتبر الدول التي 

أجل  من  ودولية.  عالمية  قيمة  ذات  والغاز  النفط  موارد  في  وفرة  تمتلك 

التعرف على دور أمن الطاقة والموارد في السياسة الدولية، سنّطلع على 

بحر قزوين وما يحمله من ثروات، واألحداث السياسية الموازية لهذا األمر.

وإيران،  وروسيا،  أذربيجان،  أساسية:  دول  خمسة  وتضم  قزوين  ببحر  المحيطة  المنطقة  هي  قزوين،  منطقة 

وكازخستان، وتركمنستان من الشرق. كما أن هنالك نقاشات حول اضافة أوزباكيستان كدولة من دول بحر قزوين 

بسبب االعتماد الكبير لمدنها على الطاقة المنتجة من المنطقة الساحلية لقزوين]2[.

أهمية منطقة بحر قزوين
تمتلك منطقة بحر قزوين أو الكازبيان على موقع استراتجي مهم تعطي الدول الساحلية أهمية جيوسياسية 
واقتصادية معًا بسبب ثراء منطقة الكازبيان بالموارد الطبيعية وموارد الطاقة كالنفط والغاز الطبيعي. يحتوي بحر 
قزوين -وحده- ما يقّدر ب 8.7 ترليون متر مكعب من الغاز وقدرة إنتاجية من النفط تقدر بـ 48 مليار برميل نفط]3[؛ 

فمنطقة قزوين تحتوي على نفط وغاز أكثر من أي دولة في العالم.

تبلغ أهمية هذه المنطقة أيضًا في كونها واحدة من أقدم المناطق في العالم في إنتاج النفط، وفي مصادر 
أخرى، أقدم منطقة في العالم. كما أّنها تستخرج النفط من اليابسة والبحر في آن معًا. وهنالك الكثير من النفط 
والغاز في هذه المنطقة لم يصل له بعد. بيد أن الكمية المكتشفة من النفط والغاز وحدها تجعل هذه الدول 
التي  األهمية  هذه  بعد.  المكتشفة  غير  الكميات  عن  ناهيك  جدًا،  ضخم  بشكل  للطاقة  منتجة  دوال  الساحلية 
تمتلكها هذه الدول تؤهلها لحيازة مكانة خاصة عند الدول المجاورة لها، خصوصًا فيما يتعّلق بتصدير الغاز الطبيعي.

بسبب أهمية هذه المنطقة؛ تعيش الدول الساحلية في صراع لتقسيم قزوين بينها بما يمتلكه من موارد. هذا 
الخالف الذي يدور بين الدول الخمسة، استعصى حّله ألن الدول الخمسة رفضت الوصول إلى توافق في تقسيم 
اتفاق  الجهود مؤخرًا من أجل الوصول إلى  بينها ألكثر من عقدين]4[! وكانت هنالك بعض  البحرية فيما  الحدود 
لتقسيم الحدود المائية لقزوين، ولكن في كل مرة يفشل األمر برفض إحدى الدول الخمسة اقتراحات الدول 

األخرى. والنتيجة استمرار المشكلة دون الوصول إلى حل]5[!

طالبة عالقات دولية
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خلفية تاريخية
من أجل فهم المعضلة التي تمر بها دول قزوين، البد من الرجوع إلى أساس المشكلة وأسبابها 
منذ سقوط االتحاد السوفيتي. سقوط االتحاد السوفيتي أدى إلى خلق دول وحكومات جديدة 
مستقلة ناتجة عن تفكك االتحاد. هذه الحكومات الحديثة، وجدت نفسها تسبح في مناطق مليئة 

بموارد الطاقة.
الدول بعد انقسامها  )2013( يقول إن هذه  المتحدة، نشرت مقااًل  الواليات  دائرة الطاقة في 
واستقاللها قد استخدمت طرقا مختلفة في إدارة موارد الطاقة لديها. فهنالك فئة فّضلت أن 
تكون موارد الطاقة مملوكة من قبل شركات خاصة أو مستثمرين أجانب، وفئة أخرى من الدول 

اختارت أن تتحكم الحكومة بأمن الطاقة بشكل كلي]6[.
والدة هذه الدول الحديثة المليئة بالطاقة كان بدياًل مهمًا للغرب، ذلك أن الدول األوروبية وأمريكا 
قد وجدت دول القوقاز -أو دول قزوين الساحلية – بدياًل لروسيا يمكن االعتماد عليه إلستيراد 
النفط و الغاز. حيُث إن اكتشاف هذه الكمية الضخمة من الموارد في هذه الدول قد يعني تكّون 
ضغطا على روسيا التي هي األخرى تنتج وتصدر الغاز الطبيعي. ومن المعروف أن روسيا لديها 
أطماع توّد أن تحققها كبقائها قّوة كبرى في المنطقة، ومن أجل أن تبقى كذلك البد من أن 

تسيطر على خطوط الغاز وتصديره وأن تمنع وجود أو صعود أي منافس لها في المنطقة.

في الوقت ذاته، بدأت الدول حديثة الصنع التي نتجت من تفكك االتحاد السوفيتي بلعب دور 
مهم بسبب أمن الطاقة والموارد الهيدروكربونية التي تمتلكها، ما يؤهلها ألن تصّدر هذه الموارد 

إلى دول أوروبا الغربية على سبيل المثال]7[.

الدول  أي منذ ظهور  الطاقة،  المهم في تصدير  روسيا  تقلص دور  العشرين  القرن  نهاية  منذ 
الحديثة. كذلك بسبب الدور الذي تلعبه روسيا في السياسة الدولية الذي قد ال تتفق معه العديد 

من الدول الغربية مما دفعها للبحث عن بديل لروسيا الستيراد الغاز.
العالمية  الكبرى والشركات  الدول  بالحصول على اهتمام  الساحلية  بدأت حكومات دول قزوين 
الرائدة في مجاالت الطاقة كشركة البترول البريطانية المعروفة بـBP]8[. قامت شركة البترول 
البريطانية بإنشاء مشروع ضخم في أذربيجان يسعى لتحقيق هدفين أساسيين: تطوير مواقع 
 Azeri-Chirag-Gunahil ) ”احتياطات النفط البحري، وتطوير حقل نفط “أذري شيراج جناشيل

.])AGG   ]9
دول القوقاز الساحلية، وخصوصُا أذربيجان بموقعها الجيوسياسي القريب من روسيا وتركيا وإيران 
وبأهمية موارد الطاقة التي تمتلكها تستطيع أن تمارس دورًا سياسيًا فّعااًل. وبسبب العالقة 
والدول  أمريكا  صالح  أخرى؛ فمن  كّفٍة  وإيران في  روسيا  و  كّفة،  أمريكا، في  بين  الحميدة  غير 
الغربية أن تتحد مع أذبيجان وجورجيا، أوتتحالف معهما، أوتقّوي عالقتهما التجارية من خالل موارد 

الطاقة من أجل الضغط على جارتهما روسيا وإيران.
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فأمن الموارد أو أمن الطاقة ال يمكن أن ُيعّد أمرًا خاصًا باالقتصاد فقط، وإنما شأنا سياسيا أيضًا. 
السياسة هنا لعبت دورًا في تغيير الشريك التجاري الذي ينتج الغاز ويصدره من روسيا إلى الدول 
الحديثة التي قد ال تتعارض سياساتها مع الغرب من أجل تشكيل ضغط اقتصادي وسياسي على 

روسيا.

الفقرات التالية تعرض بعض الدول وعالقتها بأمن الطاقة المرتبط بدول قزوين للتأكيد بشكل 
أكبر وأوضح على أهمية أمن الموارد الذي ال يقل أهميًة عن األمن التقليدي.

المنافسة بين روسيا و باقي دول المنطقة
من أجل أن تتغلب الدول الساحلية على اإلنتاج الروسي للطاقة، على دول المنطقة -على وجه 
أنظار  خطف  خالل  من  عالية  بدقة  الطاقة  إنتاجية  تدير  أن  وأذربيجان-  تركمنستان  الخصوص 
ومنافسة  لديهم  الطاقة  منتجات  لتصدير  الدولية  السوق  إلى  والوصول  األجانب  المستثمرين 
منتجات الطاقة الروسية. وهنالك عدد من الدول األوروبية قد بدأت تهتم باستيراد موارد الطاقة 
من تركمنستان وأذربيجان على وجه الخصوص، رغم العديد من العقبات من أجل أن تصل مواردها 
أن  يعني  وأسيا(  أوروبا  )بين  األوراسيا  منطقة  لروسيا في  بديل  وجود   ]10[ الدولية.  للسوق 

تتحول األنظار إلى تلك الدول الحديثة وابتعادهم عن روسيا، األمر الذي يزعج روسيا كثيرًا.

لجأت دول قزوين إلى تصدير الموارد الهيدروكربونية عن طريق خط نقل جنوبي؛ لكي ال تصل إليه 
روسيا وتعيق عملية التصدير. روسيا طامعة -كباقي الدول- في السيطرة على الموارد الموجودة 
  Trans-Caspian““  في بحر قزوين، حيث إنها تقف في وجه أي مشروع يعيق مصالحها كمشروع

].]11

بعد تفكك االتحاد السوفيتي تحّولت عالقة روسيا بالدول المحيطة من عالقة ودّية تعاونية إلى 
عالقة منافسة. ووجود عدد من المشاريع المهمة في أمن الطاقة أو أمن الموارد تمتلكها دول 
أخرى غير روسيا في المنطة أدى إلى اشتعال المنافسة وبالتالي أصبح الوضع الجيوسياسي 
مشحونًا بين الدول الحديثة وروسيا. ومما زاد األمر تعقيدًا هو تدخل الدول الغربية التي أكدت 

دعمها ألذربيجان وتركمنستان ضد قرارات روسيا.
 

إيران:
إيجاد فرص اقتصادية في  ايران أصبحت اآلن قادرة على  انتهاء العقوبات التي خضعت لها  بعد 
المنطقة خصوصًا في منطقة قزوين، مما يتيح إليران أن تنتهز الفرصة لكونها واحدة من الدول 

المطلة على بحيرة قزوين المليئة بالثروات]12[.
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إيران ككثير من الدول “واقعية” عندما يتعلق األمر بالموارد والثروات؛ فقد عارضت قرارات دول 
قزوين ككزاخستان وأذربيجان في سياسات تقسيم المسطح المائي، رغبًة منها للحصول على 
أكبر قدر من الموارد مقارنًة بالدول المطلة عليه. وعلى الرغم من أن إيران مستفيدة من قزوين، 
إال أنها تطمع بالمزيد. قد يكون إليران دور هام مستقباًل غير ذاك المتعلق بنفوذها ودورها في 
دول القوقاز، وإنما المقصود هنا دورها في استخراج وتصدير موارد الطاقة إلى باقي دول آسيا 
كونها تتشارك الحدود مع عدة دول مفتوحة على البحر، مما يسهل عملية نقل و تصدير الموارد]13[.

تركيا:
غيرت روسيا سياساتها نحو تركيا، وتحّولت من تنافس جيوسياسي إلى شريك استراتيجي، إال 
أّن هذه العالقة ال تزال مبهمة؛ فبالرغم من أن تركيا قد عارضت قرار روسيا لضم شبه جزيرة 
القرم إلى أراضيها، إال أن أردوغان قد صافح بوتين في صفقة تأمين خطوط أنابيب الغاز. هذا 
المشروع الضخم الذي يهدف إلى نقل الغاز الروسي عبر أنابيب تمر تحت البحر األسود وصواًل 

إلى أوروبا]14[.

تركيا تمر بمرحلة عدم يقين في عالقتها مع روسيا وجاراتها من دول بحر قزوين بسبب التغيرات 
الدراماتيكية التي مرت بها تركيا في سياساتها الخارجية. تركيا وجدت نفسها جغرافيًا قريبة من 
منطقة غير مستقرة تحتوي على دول حديثة، وقد انتهزت الفرصة إلبراز دورها في المنطقة. 
أذربيجان المطلة  أنها وجدت بيئة خصبة لتنمية وتطوير االقتصاد عبر االستفادة من جارتها  كما 
على بحر قزوين الغني بالموارد]15[. كل هذه الظروف أعطت تركيا الفرصة لبناء عالقات تجارية 

واستثمارية مع روسيا ودول قزوين الناجحة خصوصا في مجال الطاقة، في آن واحد.

األمر الذي جعل تركيا العبًا أساسيًا هو بحث دول القوقاز عن بديل آخر لحمايتهم غير روسيا التي 
األمر؛ فهي  جّراء هذا  كبيرا  تركيا مردودا  أمن مواردهم. حصلت  تهددهم وتشكل خطرًا على 
تبحث عن مصالحها االقتصادية فقط، لذا حاولت أن تمتلك عالقات طيبة مع كال الطرفين لتخرج 
بنتيجة أكبر. بالفعل نجحت في ذلك والنتيجة إنعاش القطاع الخاص خصوصًا ذاك المتعلق بموارد 

الطاقة كشركة البترول التركية المملوكة من قبل الدولة]16[.

هنالك محادثات حول اتفاقيات بين تركيا ودول قزوين، إن نجحت فهذا يعني حصول دول قزوين 
على دولة قادرة على تصدير منتجاتهم من الطاقة إلى أسواق عالمية بسبب موقع تركيا الجغرافي 
وبسبب امتالكها موانئ كثيرة تؤهلها لذلك. وفي الجهة المقابلة، ستستفيد تركيا من كونها 

ناقال ومصدرا رئيسا لثروات بحر قزوين، الوصول إلى ثروات قزوين عن طريق أذربيجان]17[.
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تركمنستان:
تركمنستان أيضًا العب مهم في أمن الطاقة في منطقة قزوين. بيد أن وضع تركمنستان مختلف 
قلياًل عن باقي دول المنطقة؛ فتركمنستان كانت تعتمد اعتمادًا كلّيًا على روسيا من أجل تصدير 
الغاز الذي تنتجه، إال أن الوضع قد اختلف بعد حادثة انفجار مركز أسيا الوسطى للغاز في عام 
2009. حيُث كانت كلتا الدولتين -روسيا وتركمنستان- تلومان بعضهمها البعض وتتهمان اآلخر 
الغاز]18[. بعد  المرتبطة بتصدير  إلى تقليص عالقتهما  أدى  الغاز مما  الضرر على مركز  بإحداث 
حادثة االنفجار وجدت تركمنستان عمياًل آخر لها لتصّدر الغاز إليه، أو عن طريقه، وكان هذا العميل 

الصين.
يقول الخبير في الدراسات األوراسية أليكساندر: أن في عام 2016 أصبحت الصين أكبر مستورد 
لموارد الطاقة التي تنتجها تركمنستان، وبلغت صادرات تركمنستان في ذاك العام 25,6 مليار 
متر مكعب من الغاز الطبيعي. وهنالك احتمال أن تزيد صادرات تركمنستان من الغاز إلى الصين، 
لتقليل  النفط  من  بداًل  المستقبل  بكثرة في  الطبيعي  الغاز  استخدام  تدرس  الصين  إن  حيث 

التلوث وانبعاثات الغازات السامة]19[.
بالرغم أن تركمنستان قد استطاعت أن تصل إلى سوق الصين كبديل لروسيا، إال أّنها ال تصّدر 
إلى دول أخر غيرها -تقريبًا- مما قد يعّرض اقتصادها للخطر. بمعنى آخر، إن وجدت الصين بدياًل 
آخر تستورد منه الغاز فقد تتخلى عن تركمنستان التي قد تخسر كثيرًا ألنها لم تصل إلى أسواق 
أخرى بعد. وإن حدث هذا األمر في المستقبل؛ فسيتضرر اقتصاد تركمنستان. ومن الخطر أن 
تعتمد الدول على سوق واحدة لتصدير منتجات الطاقة التي تمتلكها؛ فحالة تركمنستان مختلفة 
عن روسيا، إذ ال تستطيع أن تهدد الصين بقطع إمدادات الغاز ألي سبب كان ألنها تعتمد على 
إيرادات الغاز الصادرة إلى الصين بشكل رئيسي، وألنها ال تمتلك القدرة السياسية على ذلك 
أيضًا. وربما هذا أحد األسباب الذي جعل من تركمنستان تصدر الغاز إلى الصين بسعر زهيد جدًا 

دون رفعه.

الصين و كزخستان:
نسبة  زيادة  إلى  يؤديان  فيها  الصناعة  قطاع  ونمو  اقتصاديًا  الصين  صعود  أن  اآلن  ندرك  نحن 
الواليات  بعد  من  عالميًا  الثانية  الصين  كانت   ،2003 عام  الطاقة. في  لموارد  الصين  استهالك 
المحلي اإلجمالي، لذا  الناتج  لزيادة  المتحدة في استهالك الطاقة. فالصين قد وضعت خططًا 
وجب عليها أواًل أن تركز على أمن الموارد وتأمينها؛ فمندونها يصعب على الصين النمو. ومن أجل 
الطاقة من  لموارد  البحث عن مصّدرين  إلى  الصين  الطاقة، تضطر  القدر من موارد  تأمين هذا 
الخارج، كمنطقة بحر قزوين، كازخستان على وجه الخصوص. كزاخستان والصين جارتان تجمعهما 
الظاهر في  المنفعة  تبادل  أصبح  البلدين  بين  الدبلوماسية  العالقات  توطيد  وبعد  بّرية،  حدود 
تصدير الغاز واستيراده أكثر قّوًة و أكثر تأثيرًا من ذي قبل، األمر الذي أدى إلى نشأة عالقات قوية 

متوطدة في جانب التعاون في أمن الموارد وأمن الطاقة وتطويرها]20[.
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كزخستان تعتبر من أهم دول بحر قزوين أن لم تكن أهمها على اإلطالق من ناحية الثروات التي 
هي  أن  إال  األمر.  لهذا  أهلتها  التي  هي  البحر  على  المطلة  الكبيرة  مساحتها  وربما  تمتلكها. 
األخرى تعتمد على الصين في تصدير مواردها اعتمادًا كبيرًا، ووجدت من الصين شريكًا استراتيجيًا 

قريبًا يمكن من خالله تحقيق منفعة للطرفين]21[.

وهنا يمكننا أن نطرح تساؤال -للمستقبل- فيما يخص دور طريق الحرير الجديد. فهل يمكن لطريق 
الحرير الذي من المتوقع أن يمر بدول أسيا الوسطى، ككزخستان، أن يعزز من أهمية الموارد 
سيساعد  ربما  بسهولة؟  العالم  إلى  منتجاتها  تصدير  على  ويساعدها  كزخستان  تمتلكها  التي 
طريق الحرير كزخستان في الوصول الى أسواق جديدة والسوق الدولية والحصول على شركاء 

آخرين إلى جوار الصين.

ألمانيا:

هنالك عدد من الدول األوروبية تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الغاز الصادر من روسيا كألمانيا]22[. ولذا 
من الطبيعي جدًا أاّل تقف ألمانيا ضد القرارات السياسية الصادرة من روسيا، ألن روسيا تستطيع 
أن تهدد ألمانيا بقطع إمدادات الغاز الطبيعي عنها، وألن ألمانيا ال تريد الدخول في موجة برد 

شديدة؛ فهي ببساطة ال تعارض قرارات روسيا.

وهنا نرى أن أمن الموارد قد ُيستخدم أيضًا كأداة سياسية لتهديد الدول األخرى التي تعاني من 
التي  الدول  المقابل،  وفي  تأمينها.  أجل  من  استيرادها  على  تعتمد  التي  الطاقة  موارد  شح 
دولية  بمكانة  تحظى  أنها  نرى  والغاز  النفط  وخصوصًا  الطاقة  موارد  من  مهولة  كميات  تمتلك 
وإقليمية مهمة. األمر مشابٌه جدًا لما حصل بين الشرق األوسط وأمريكا عندما قطعت الدول 
العربية إمدادات النفط ألمريكا كوسيلة للضغط عليها مما أّدى إلى حصول كارثة في أمن الموارد 

في أمريكا.

يمر  غاز  خط  تطوير  خالل  من  الحقًا(  عنها  )سنتحدث  أوكرانيا  على  للضغط  روسيا  سعت  أيضًا، 
بالبلطيق -بداًل من أوكرانيا- ليصل بين روسيا وألمانيا بشكل مباشر. هذا الخط الجديد لن يجعل 
انتقال الغاز إلى ألمانيا سهاًل فقط، وإنما سيعطي ألمانيا أهمية كبيرة في أمن الموارد وسيكون 
لها دور الناقل أو محطة لنقل الغاز الروسي إلى باقي دول أوروبا]23[. إن البديل االستراتيجي 
الجديد لروسيا هي ألمانيا التي تقّدر وارداتها للغاز الروسي بـ %40 من إجمالي الغاز ما يعادل 60 

مليار متر مربع.
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أوكرانيا:
إلى  الروسي  الغاز  لنقل  الوسيط  لتعمل األخيرة دور  أوكرانيا  اتفاقية مع  سابقًا وقعت روسيا 
باقي الدول األوروبية عن طريق إنبوب غاز يمر على أراضيها. حيث إن الدولتين كانتا تستفيدان 
الغاز  أنبوب  طريق  عن  أوروبا  إلى  تصل  صادراتها  ألن  مستفيدة  فروسيا  االتفاقية؛  هذه  من 

وأوكرانيا مستفيدة ألنها تتلقى مليارات من الدوالرات سنويًا لنقلها الغاز الروسي إلى أوروبا.

إال أن العالقات الروسية األوكرانية قد بدأت بالبرود. حيث قامت روسيا -كما ذكرنا سابقًا- بالعمل 
على خط غاز جديد يربط بينها وبين ألمانيا دون المرور بأوكرانيا وذلك من أجل معاقبتها لتوجهها 
تقدر  كبيرة ألوكرانيا  العالقات سينتج خسائر  التغيير في  روسيا. هذا  وابتعادهاعن  الغرب  نحو 
بملياري دوالر سنويًا مما قد ينتج عنه كارثة اقتصادية. في الوقت ذاته يتبين أن روسيا مستعدة 
االتفاقية  انتهاء  عند  أي   ،2019 بحلول  نهائيًا  الغاز هذا  لقطع خط  نيتها  أبدت  التغيير وقد  لهذا 

الموقعة.

عوائق
تواجه دول قزوين العديد من المشاكل التي تعيق تصدير الغاز إلى الخارج، ويمكن أن نقسمها 

إلى عوائق جغرافية، وتكنولوجية، وسياسية، وقانونية.

أواًل العوائق الجغرافية: منطقة -بحر- قزوين منطقة مغلقة، ما يعني أن تصدير موارد الطاقة إلى 
الخارج صعب جدًا؛ فدول المنطقة تعتمد على الدول المجاورة لتصدير المواد التي تنتجها وهذا 
األمر ليس سهال وليس آمنا. كثير من الدول المجاورة تمر بأزمات سياسية وعدم استقرار الذي 
الغاز، مما يؤدي إلى فشل هذه الدول للوصول إلى السوق  أنابيب نقل  يصعب عملية إنشاء 

العالمية]24[.

ثانيا أسباب تكنولوجية: من أجل أن تنتج الشركات نفط وغاز بجودة عالية منافسة، عليها أن تستخدم 
أدوات وآالت دقيقة عالية التكلفة. هذه الدول ال تستطيع تطوير وصناعة هذه األدوات الدقيقة؛ 
فهي تضطر إلى استيرادها من الخارج. وعندما ترتفع تكلفة األدوات وتكلفة نقل األدوات إلى 
هذه الدول، يرتفع معها سعر النفط الذي تنتجه وبالتالي يكون من الصعب تصديره إلى باقي 

الدول، ألن الدول المستهلكة تبحث عن بديل أقل تكلفًة]25[.

األمر اآلخر، إن استخدمت الشركات أدوات رخيصة لتنقيب واستخراج النفط، فهنالك نسبة عالية 
ألن تصاب حقول النفط بالضرر جراء استخدام أدوات رخيصة، وكذلك ستكون جودة النفط المنتج 

ضعيفة بالمقارنة بباقي الدول المنتجة للنفط، وستنخفض نسبة المنافسة ]26[.
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ثالثًا أسباب سياسية: المشاكل السياسية كعدم االستقرار والفساد يؤديان إلى ضعف التنظيم 
ما يؤثر على قطاع الطاقة. هذه الدول بالتحديد تواجه تدخالت من قبل جارتهن روسيا، األمر الذي 
يؤدي إلى تشتت هذه الدول وضعف إدارتها لقطاع الطاقة التي تنافسهم فيه روسيا. لذا فإنه 
من الطبيعي أن تكون معدالت اإلنتاج في هذه الدول ضعيفة بسبب الظروف السياسية التي 

تمر بها]27[.

رابعًا أسباب قانونية: كما ذكر سابقًا، هنالك اختالف بين الدول الساحلية لقزوين. ويكمن الخالف 
حول ما إذا كان ُمسّطح قزوين بحرًا أو بحيرة. وهذا السؤال مهم جدًا؛ فبناًء على إجابتة تستطيع 
بنوع  المتعلق  الدولي  القانون  طريق  عن  فيه  الموجودة  الثروات  من  بحقها  تطالب  أن  الدول 
لمصلحتها  الثروات  من  قدر  بأكبر  تحظى  ألن  ستسعى  دولة  كل  وبالطبع  المائي.  المسّطح 

الخاصة]28[.

األمم المتحدة تؤكد بأنه تاريخيًا كان يطلق على هذا المسطح المائي “بحر” كما يطلق عليه منذ 
اكتشافه. كما أن الخبراء الجغرافيين لألمم المتحدة يقولون بأن قزوين بحر وليس بحيرة رغم أنه 
مغلق من كل الجهات]29[. ففي حال اتفقت الدول على أن قزوين بحر؛ فسيتم تطبيق قانون 
األمم المتحدة للبحار، مما يعني أن ال دولة يحق لها أن تطالب بحق امتالك المسطح لها وحدها. 
كل الدول تستطيع اإلبحار فيه، واستخراج معادنه، والطيران فوقه بحرّية، ومد األنابيب فيه. أما 
أنه بحيرة؛ فسيتم تقسيم الحدود بين الدول، ولن تستطيع باقي  إذا تم االتفاق بينهم على 
الدول التدخل في الحدود المائية للدول المجاورة، كما أنه لن يصبح مفتوحًا لالستخدام الدولي]30[. 
ولهذا نجد أن الدول القوية في المنطقة، روسيا وإيران يؤكدان على أن قزوين بحر وليس بحيرة 

لضمان مصالحهما في المنطقة.

 الشرق األوسط و أمن الموارد
من الحقائق التي البد من طرحها هنا فيما يتعلق بالنفط والغاز في الشرق االوسط، أن بالرغم 
من وجود كثير من الدول المنتجة لمصادر الطاقة، إال أن العالم ال زال يعتمد على النفط والغاز 
الصادرين من منطقة الشرق األوسط بشكل كبير مقارنًة بباقي المناطق المنتجة لموارد الطاقة. 
الشرق األوسط وحده ُيغّذي نصف احتياجات العالم من الطاقة، بيد أن هذا األمر ليس مفاجئًا كون 

أن المنطقة تحتوي على نصف احتياطي العالم من الطاقة.

أقصى  إلى  الشرق  أقصى  من  العالم  دول  لمختلف  مواردها  ُتصّدر  األوسط  الشرق  منطقة 
الغرب، وتتباين احتياجات ورغبة العالم في استيراد الطاقة المستخرجة من أراضي الشرق األوسط. 
%26 من احتياجات غرب أوروبا من الطاقة يتم استيرادها من هذه المنطقة، في حين أن 82% 

من احتياجات اليابان و%21 من احتياجات أمريكا يتم استيرادها من الشرق األوسط]31[. 
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مما يعني أن منطقة الشرق األوسط قد نّوعت من أسواقها ولم تعتمد على عائدات تصدير 

الطاقة من منطقة واحدة، األمر الذي -باعتقادي- يجعلها ناجحة في مجال الطاقة. كما أننا يجب أال 

ننسى دور الجغرافيا في تسهيل نقل موارد الطاقة ووصولها للعالم، هذه المنطقة تقع تقريبا 

في قلب العالم وتتوسط عددا من القارات، وكما أن انفتاحها على البحر قد سّهل أيضًا عملية 

نقل الموارد إلى دول مختلفة.

الطاقة  موارد  على  فيها  الدول  بعض  اعتماد  ولكن  بالموارد  غنية  األوسط  الشرق  منطقة  إن 

المتمثلة في الغاز والنفط فقط دون التنويع في مصادر دخلها أمر كارثي. دوليا، فإن هذه الدول 

السياسية  األجواء  بتوتر  تتأثر  التي  المستقرة  غير  والغاز  النفط  بأسعار  وثيقًا  ارتباطا  مرتبطة 

واألمنية في المنطقة ]32[.

صندوق النقد الدولي قد نصح دول الخليج بالتنوع االقتصادي في أسرع فرصة؛ ففي التقرير  

ليكون  المنطقة سيتراجع  االقتصادي في  النمو  معدل  أن  فيه  توقع   ،2017 عام  ُأصدره  الذي 

األسوأ على االطالق منذ بدء األزمات االقتصادية العالمية.

إن اقتصادات دول المنطقة تعاني بشدة منذ نزول أسعار النفط في عام 2014 بشكل دراماتيكي، 

كذلك األزمة التي أصابت دول مجلس الخليج في العام الماضي زادت األمر سوءًا]33[.  فحتى 

وإن أرادت هذه الدول الحصول على مصدر اقتصادي آخر غير النفط، فستواجه صعوبة في جذب 

المستثمرين إليها بسبب األزمة الحالية. األمر الذي يدفع للتساؤل عن البدائل المتاحة لهذه الدول 

من أجل إنقاذ اقتصادها المتأثر باألجواء المشحونة.

إضافة إلى أن دول آسيا الوسطى أيضًا تصدر الموارد ذاتها التي تصدرها دول الشرق األوسط، 

أكبر مستوردي  الصين تعتبر من  بينهم.  المنافسة فيما  إلى حدوث نوع من  الذي يؤدي  األمر 

من  الطاقة  موارد  استيراد  طريق  عن  اكتفاءها  حققت  فإذا  العالم،  في  الطاقة  ومستهلكي 

تركمنستان أو كازخستان فقط، لكونه أقل تكلفة؛ فإن دول الشرق االوسط قد تخسر الصين 

كسوق مستهلك.
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خاتمة

سيبقى أمن الطاقة قضية مهمة تؤثر على سياسات الدول ووضعها االجتماعي واالقتصادي. 

الدول  اقتصاد  تصيب  أن  يمكن  محتملة  كارثة  هنالك  فإن  الطاقة  موارد  أسعار  هبطت  فإذا 

المعتمدة على استخراج وتصدير الطاقة بشكل أساسي. أمن الطاقة قضية مهمة جدًا يجب 

الطاقة وأخرى تعتمد على  الدول، دول تعتمد على تصدير  دراستها بعمق. هنالك نوعان من 

استيرادها، وكال النوعين قابل للتأثر بشكل كبير بسبب إرتفاع أو انخفاض أسعار الطاقة.

دول وسط أسيا من الدول الصاعدة في مجال أمن الموارد وأمن الطاقة وبدأت تصل إلى بعض 

أن  يمكن  وهل  االوسط؟  للشرق  قويًا  منافسًا  تكون  أن  يمكن  فهل  المهمة.  العالم  أسواق 

إيران،  عن  العقوبات  بعد سقوط  المستقبل خصوصا  الطاقة في  موارد  نشهد صراعات حول 

وصعود الصين، وتصاعد دور تركيا في المنطقة، والضغوطات التي تتسبب بها روسيا؟ هذه 

المتأثرة،  الدول  ُتناقش بجدية من قبل  أن  الحوار ويجب  تساؤالت يجب أن ُتطرح في طاوالت 

لتجنب الكوارث المصاحبة لها.

لإلطالع على المصادر

http://muwatinmagazine.net/archives/5111
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 بعد عام من االتهامات السياسية والحرب 
اإللكترونية.. األزمة الخليجية إلى أين؟

كتب: علي السكي

حرب إلكترونية هنا وأخرى إعالمية هناك، اتهامات سياسية تارة وخروقات 

العربي طوال عام كامل مضى، منذ  الخليج  أخرى، شهدتها دول  تارة  جوية 

والبحرين  والسعودية واإلمارات  بين قطر من جهة  الخليجية  األزمة  اندالع 

ومصر من جهة أخرى، فشلت معها كل الوساطات إليجاد مخرج لها، في ظل 

تعنت كل طرف، لتكتب سطور مسلسل فشل عربي جديد في حل الخالفات 

العربية – العربية.

عام تحولت فيه منصات التواصل االجتماعي إلى ساحات للهجوم والتصريحات 

النارية التي يسعى فيها كل طرف إلحراج اآلخر وإضعاف موقفه أمام الرأي 

العام العربي والعالمي أيضا.

مجلة “مواطن” تلقي الضوء على األزمة الخليجية بعد مرور عام، وكيف أثرت 

في دولة قطر، وما هي السيناريوهات المتوقعة لها.

بداية األزمة
بدأت فصول األزمة في مايو من عام 2017 إثر تسريب تصريحات منسوبة ألمير 

دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عبر الوكالة الرسمية للبالد، يشيد فيها 

الجهات  عبر  نفت  قطر  أن  إال  واإلسالمي،  اإلقليمي  وثقلها  إيران  بأهمية 

الرسمية الممثلة في وزارة الخارجية هذه التصريحات جملة وتفصيال وادعت أن 

موقع وكالة أنبائها تعرض لالختراق.

وبعد ظهر يوم الخامس من يونيو أعلنت السعودية واإلمارات والبحرين ومعهما 

مصر قطع عالقتهم الدبلوماسية مع قطر بعد اتهامها بدعم اإلرهاب، وأغلقت 

المنافذ البرية والبحرية والجوية معها، وانسحب قطر من التحالف العربي في 

األربع  الدول  وفرضت  المتبادلة،  واالتهامات  العقوبات  مسلسل  وبدأ  اليمن، 

على قطر الئحة من 13 مطلًبا أبرزها: إغالق قناة الجزيرة، وإنهاء وجود قاعدة 

عسكرية تركية، وقطع العالقات مع حركة اإلخوان المسلمين، وتقليص الروابط 

لتبدأ من ذلك  المطالب،  للرد على قائمة  أيام  إيران، وُأمِهلت قطر عشرة  مع 

الوقت الشرارة األولى لألزمة الخليجية وعلى إثرها انطلقت المعارك السياسية 

والوساطات  التهدئة  محاوالت  برغم  تهدأ  لم  التي  واإلعالمية،  والدبلوماسية 

العربية والدولية.
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تدشين  السعودية  أعلنت  المثال  سبيل  فعلى 

قطر،  لعزل  منها  محاولة  في  سلوى  قناة  مشروع 

كذلك فقد طالبت مصر قطر بمبلغ 100 مليار دوالر 

تمويل  نتيجة  بها  لحقت  التي  األضرار  عن  كتعويض 

الدوحة لإلرهاب على حسب تعبير القاهرة، في حين 

المنتجات  استيراد  على  حظر  بفرض  قطر  ردت 

الغذائية والبضائع من الدول األربع المقاطعة لها.

اإلمارات  تبادلت  الجوية  االختراقات  صعيد  وعلى 

وقطر االتهامات حول الخروقات الجوية حيث اتهمت 

لطائرة  قطرية  مقاتالت  باعتراض  الدوحة  اإلمارات 

ركاب مدنية إماراتية أثناء توجهها إلى البحرين، وهو ما 

نفته الدوحة، وجاء ذلك في أعقاب شكوى تقدمت 

بها قطر في مجلس األمن ضد ما قالت إنه اختراق 

طائرات عسكرية إماراتية لمجالها الجوي.

والدول  قطر  بين  العالقات  توتر  األمر  واقع  في 

الخليجية له خلفيات سابقة تعود إلى العام 2011 مع 

قطر،  ساندتها  التي  العربي  الربيع  ثورات  اندالع 

وزاد  المقابلة،  الجهة  الخليج في  ووقفت منها دول 

استدعت  حيث   ،2014 عام  مارس  حتى شهر  التوتر 

السعودية واإلمارات والبحرين سفراءها لدى الدوحة، 

واستضافة  الداخلية  شؤونها  في  قطر  تدخل  بحجة 

الدوحة لشخصيات تعتبرها الدول الثالث إرهابية.

وساطة كويتية
الجامعة  دور  غاب  األشقاء  بين  األزمة  تفاقم  ومع 

العربية ومجلس التعاون الخليجي عن الساحة العربية، 

وبدا موقفهمها سلبيا وكأنهما غير معنيين بالمسألة، 

وبذلت  الطرفين  بين  الوساطة  دور  الكويت  لعبت 

جهوًدا حثيثة لرأب الصدع الخليجي ولكنها لم تثمر عن 

أي تقدم حتى اللحظة.

بين  النظر  وجهات  في  الملحوظ  التباين  من  وبالرغم 

أطراف األزمة وتصاعدها بوتيرة سريعة، تواصل الكويت 

إنهاء  خالله  من  يمكنها  خيط  لطرف  التوصل  محاولة 

القطيعة واللجوء إلى الحوار كسبيل وحيد لحل الخالفات 

السياسية، التي من الواضح أنها ستكون عميقة وبعيدة 

المدى.

وقام أمير الكويت الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح بدور 

بارز في األزمة حيث أجرى عدة زيارات عقب اندالع األزمة، 

كان من بينها الرياض والدوحة وأبوظبي والمنامة، في 

األزمة  احتواء  أجل  من  النظر،  وجهات  لتقريب  محاولة 

للحلول  الفرصة  بإتاحة  الطرفين  إقناع  ومحاولة 

الكويت  أمير  إليه  دعا  ما  وهو  الحوار،  عبر  الدبلوماسية 

في افتتاح القمة الخليجية الـ38 التي استضافتها بالده، 

المنازعات  لفض  آلية  إيجاد  إلى  الماضي،  ديسمبر  في 

في مجلس التعاون الخليجي.

الخليجية  األزمة  في  دوًرا  المتحدة  الواليات  لعبت  وقد 

رفيعة  األمريكية  الوفود  توجهت  حيث  استحياء،  على 

موحد  صف  إلى  للعودة  الدول  إقناع  تحاول  المستوى 

في مواجهة العدو األساسي الذي يتدخل في شؤونهم 

ويزرع الفتنة بينهم والحديث هنا عن إيران.

وقد تغير الموقف األمريكي تجاه هذه األزمة، فكان في 

أنها  األمريكية  اإلدارة  رأت  التي  قطر  ضد  األمر  بادئ 

تساند اإلرهاب، وأيدت الموقف السعودي ولكن سرعان 

خالل  قطر  أمير  ترامب  وصف  حيث  موقفها،  تبدل  ما 

لقائه معه بالصديق والمحترم.

كيف تأثرت قطر باألزمة الخليجية
تلوح  العربي، وال  الخليجي  التشتت  بداية  عام مر على 

في األفق أي بوادر للحلحلة،
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وبطبيعة  آخر،  لعام  استمرارها  عليه  يترتب  ما  وهو 

الصعيد  على  نتائج  األربع  الدول  لقرارات  كان  الحال 

المنطقة  مستوى  على  واالقتصادي  السياسي 

ككل، وال سيما دولة قطر المعنية في المقام األول 

من تلك اإلجراءات.

اإلعالم،  وسائل  على  األزمة  هذه  انعكست  وقد 

ففي الوقت الذي قلل فيه اإلعالم القطري من أثر 

إعالم  تحدث  القطري،  االقتصاد  في  القرارات  هذه 

وتأثر  الدوحة  اقتصاد  انهيار  عن  المقاطعة  الدول 

قطاعات السياحة والبنوك واألعمال بصورة كبيرة.

عدًدا  جندت  التي  اإلعالمية  أذرعه  لهما  كان  الجانبان 

كبيًرا من النشطاء والكتاب والمسؤولين أيضا للدفاع 

عن موقفهما، سواء عبر وسائل اإلعالم المختلفة أو 

الذي  الوقت  ففي  االجتماعي،  التواصل  مواقع 

األربع  الدول  رأت  حصار،  بأنه  حدث  ما  قطر  تسمى 

األخرى أنها مجرد مقاطعة.

 

أثر  من  يقلل  القطري  اإلعالم 
“الحصار”

إعالم قطر تحدث عن مكاسب جراء المقاطعة، حيث 

شرعت الدوحة في البحث عن سبل االكتفاء الذاتي 

على مستويات عدة أهما الزراعي، فقامت بسلسلة 

من الخطوات والمبادرات التي تضمن لها سد حاجتها 

الذي  االستهالكية-  السلع  -ال سيما في  العجز  من 

قد ينتج عن مقاطعة الدول الخليجية لها.

ولعل أبرز ما قامت به الدوحة استكمال المشروعات 

الستضافة  البالد  استعداد  استكمال  ومنها  الكبرى 

2022، كذلك تدشين ميناء حمد الذي ُربط  مونديال 

دون  احتياجتها  لتأمين  وعالمية،  إقليمية  بموانئ 

الحاجة لموانئ وسيطة.

ورفعت قطر حسبما ذكرت وسائل إعالم قطرية وتيرة 

بينها سلطنة  بلدان أخرى عقب األزمة من  الشراكة مع 

وصل  حيث  أخرى،  ودول  وإيران  وتركيا  والكويت  عمان 

االحتياطي النقدي القطري وفقا لإلعالم القطري إلى 

االستثمارات  إجمالي  وبلغ  أمريكي،  دوالر  مليار   340

في قطر أكثر من 200 مليار دوالر.

األرقام  من  عدد  إلى  قطرية  إعالم  وسائل  وأشارت 

النحو  على  عرضها  يمكن  القطري  باالقتصاد  تتعلق 

التالي:

وفقا لبيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي في 30 

إيجابية  قطر  القتصاد  النمو  آفاق  فإن  الماضي،  مايو 

على المدى البعيد، ومن المتوقع أن يصل الناتج المحلي 

لـ 2.6 % العام الحالي، مقابل 2.1 لعام 2017.

تراجع العجز في المالية العام إلى نسبة 6 % في 2017، 

مقابل 9.2 من إجمالي الناتج المحلي في 2016.

ارتفاع الناتج المحلي لقطر بمعدل 2 مليار دوالر ليصل 

إلى 220 مليار دوالر، بعد أن كان 218 مليار دوالر في 

المحلي  للناتج  الحقيقي  النمو  معدل  ليبلغ   ،2016

اإلجمالي باألسعار الثابتة 2 %.

توقعت  الدولي،  البنك  عن  صادر  آخر  تقرير  وفي 

بنسبة  القطري  االقتصاد  ينمو  أن  الدولية  المؤسسة 

2.8 % مع نهاية العام الجاري، ليواصل تفوقه بين دول 

المنطقة.

نهاية  في  القطرية  البنوك  سجلت  للتقرير  ووفقا 

وهي  الرسملة  من  مرتفعة  مستويات   2017 سبتمبر 

نسبة كفاية رأس المال بنسبة 15.4 %، أما الربحية وهي  

، في  بنسبة 1.6 %  األصول  بالعائد على  تتعلق  التي 

القروض  من  منخفضة  مستويات  البنوك  سجلت  حين 

المتعثرة بنسبة قدرها 1.5%، 
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األصول  نسبة  بلغت  حيث   ،2015 منذ  االحتياطات  تراجع  رغم  عام،  بوجه  مريحة  فيها  السيولة  وظلت مستويات 

السائلة إلى إجمالي األصول 27.3%.

أما على صعيد مؤشرات نمو القطاع المصرفي، أكد تقرير أعدته مؤسسة األبحاث “كابيتال إيكونوميكس”، نشر 

في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، ارتفاع ودائع األجانب لدى البنوك القطرية بشكل كبير، وكان ذلك بعد مرور 

10 أشهر من بداية األزمة الخليجية.

إعالم دول “المقاطعة”: هكذا خسرت قطر
وعلى النقيض تماما تحدثت وسائل إعالم دول المقاطعة بصورة سلبية عن االقتصاد القطري بأنه تعرض لحالة من 

االنهيار وضرب في مقتل، وسط تراجع في البورصة والقطاع المصرفي وقطاع الساحة والبنوك. واستندت وسائل 

إعالم تلك الدول إلى بعض البيانات الصادرة من بعض المؤسسات الدولية نعرضها فيما يلي:

القطري، بفعل  السلبية لالقتصاد  المستقبلية  النظرة  إلى  االئتماني،  للتصنيف  بورز  آند  أشارت وكالة ستاندرد 

ارتفاع ديون الحكومة المستحقة عليها لمصلحة البنوك المحلية إلى 91 مليار دوالر، وكذلك انخفاض رصيد احتياطات 

النقد األجنبي بنسبة 13.7 % إلى 37.5 مليار دوالر.

تراجع االحتياطي الدولي والسيولة النقدية األجنبية لدى بنك قطر المركزي بنسبة 13.7 % خالل العام 2017، حيث 

أعلن بنك قطر المركزي خسارة سنوية بمعدل 74 مليون دوالر. الحديث عن إغالق أكثر من 400 شركة نشاطها 

التجاري في قطر مع بداية العام.

ونقل إعالم الدول المقاطعة عن شركة “كابيتال إيكونوميكس” في تقرير لها أن قطاع السياحة في قطر تأثر 

بشدة، حيث انخفض عدد الزوار، وهو ما أدى إلى تراجع كبير في إشغاالت الفنادق، فضال عن تراجع السياحة الخليجية 

بنسبة 84 %، والعربية الوافدة إلى قطر بنسبة تخطت الـ%50 مقارنة مع السنة الماضية.

قطاع االتصاالت القطري، كان من بين القطاعات التي هوت إذ تراجعت األرباح السنوية لمجموعة “أوريدو” القطرية 

األسواق،  القطري في بعض  الريال  انخفاض قيمة  بفعل  المجموعة  إيرادات  وتراجعت   ،% 10 بنسبة  لالتصاالت 

وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة “البيان” اإلماراتية.

األزمة إلى أين؟
ما أحدثته األزمة من خلخلة في البناء النفسي واالجتماعي للكتلة السكانية الخليجية، لم يعد معها الخليج خليًجا 

الخليجية  الوحدة  مواطنيها في  أحالم  وتبخرت  ذاتها  على  الخليج  دول  انكفت  فقد  أواصره  تقطعت  وقد  واحًدا، 

وتحول مجلس تعاونها إلى مجرد شاهد. وهنا يجب أن يطرح تساؤل حول مدى جدوى مجلس التعاون الخليجي، 

الذي ربما يشهد هذه الفترة موتا إكلينيكيا، لعدم قدرته على رأب الصدع الخليجي حتى اآلن.
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ولم تنتبه الدول الخليجية الثالث إلى أن تاريخ قراراتها جاء في 5 يونيو حزيران الذي يتوافق مع ذكرى نكسة العرب 

أمام االحتالل اإلسرائيلي عام 1967، وهو ما اعتبر نكسة عربية أخرى يزداد بها العرب ضعًفا على ضعف. ويبدو جليا 

من خالل المعطيات الحالية أنه من المستبعد أن ينتهي األمر في المنظور القريب، فبحسب تقرير نشرته صحيفة 

“لوموند” الفرنسية أن هناك حالة من انعدام الثقة بين األطراف الخليجية، ما يؤكد عمق الهوة ومدى الشرخ الكبير 

بين الفرقاء.

العربي، وعليه تحولت منظمة  الخليج  أمًرا واقًعا على الساحة السياسية في  الحال فإن األزمة أصبحت  وبطبيعة 

مجلس التعاون الخليجي إلى منظمة شكلية مثلها مثل جامعة الدول العربية، ويبدو أن السعودية واإلمارات تدفعان 

في هذا االتجاه.

أما السيناريو اآلخر الذي يصب في اتجاه حل األزمة وأن تنجح المساعي الكويتية في لم الشمل، فقد يبدو بعيد 

دول  إصرار  الخليجي، في ضوء  التعاون  مجلس  دول  بين  الثقة  تبديد ألواصر  من  األزمة  أحدثته  لما  نظرا  المدى 

المقاطعة على مطالبها الـ13، ورفض قطر االستجابة لهذه المطالب التي تعتبرها انتهاكا لسيادتها.
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 جرائم الشرف.. مصيرها القتل ألنها أنثى

نهائًيا على مرأى من  أن يجهز عليها  إليها طعنة, قبل  أو تقول شيًئا كان يوجه  أن تصرخ  “في كل مرة حاولت 

الجيران, والمواطنين الذين صادف مرورهم في تلك اللحظة، كان ذلك مقتطف من رواية “شرفة العار” لألديب 

إبراهيم نصر الله، لكن الحقيقة ليست مجرد خيال كاتب، فالواقع يحمل ما هو أقسى وأكثر بشاعة لكل من حكم 

عليها أن تنتمي إلى تاء التأنيث في مجتمع شرقي، وكأنها “خطيئة” تمشي على قدمين، حتى لو كنا في القرن 

الحادي والعشرين.

تعيش األنثى في شتى المجتمعات مهددة على كل المناحي، لكن أبشع تلك الجرائم، هي إقدام األهل على قتل 

ابنتهم بدعوى “الشرف”، وتلك الجرائم لم تقتصر على نوع من النساء فحتى لو كانت الضحية من ذوي االحتياجات 

ربيًعا،  الست عشرة  المسؤولية، فمثاًل “الل جميلة ماندوخل”، ذات  أمام األهل من  الخاصة فلن يعفيها هذا 

اغتصبها مسؤول في باراشينار في شمال غرب باكستان، وقتلها أهلها لغسل العار.

وفي كل عام تذهب حوالي 5 آالف فتاة ضحية لجرائم قتل ترتكب باسم الشرف حول العالم، في دول كثيرة مثل 

أو  العربية  البلدان  على  حكًرا  الجرائم  وليست هذه  والمغرب ومصر،  والعراق  وتركيا  واليمن  واألردن  باكستان 

اإلسالمية، إذ أن مصادر منظمات حقوق اإلنسان تؤكد حدوث هذه الجرائم في بلدان أخرى غير إسالمية كإيطاليا 

واليونان.

كتب: ألكسندر إبراهيم
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وفًقا تقرير لصحيفة “إندبندنت” البريطانية أعده الصحفي روبرت فيسك، فإن عدد البنات ضحايا جرائم الشرف في 

الشرف، وحمل  على  الحفاظ  بدافع  تقتل سنوًيا  فتاة  ألف  بحوالي عشرين  آسيا  وجنوب  العربية  الدول  عدد من 

العنوان اسم “موجة الجريمة عار العالم”.

واألرقام في هذا الصدد ال تكذب وال تتجمل، ففي باكستان هناك 1000 جريمة شرف سنوًيا، وفي تركيا وفي 

المناطق الكردية وقعت 480 جريمة شرف بين عامي 2000 و2006، وفي العراق، عام 2008، في أول 10 أيام من 

مايو، ُقتلت 14 امرأة شابة من أجل الشرف، وتقتل 15 امرأة شهرًيا لعدم التزامهن بالزي اإلسالمي. وعادة فيما 

يتعلق بجرائم الشرف، يخير األهل وأفراد القبيلة بناتهن ونساءهن بين القتل أو االنتحار.

تعريف جريمة الشرف
ما  استعادة  أجل  من  تموت  أن  يجب  الضحية  أن  يؤمنون  أشخاص  عدة  أو  يرتكبها شخص  قتل  جريمة  بأنها  تعرف 

يسمونه الشرف، وتشكل النساء الغالبية العظمى من الضحايا، لكن الرجال يمكن أن يستهدفوا أيًضا، والقتلة في 

الغالب هم الوالدين أو األخوة واألخوات أو األزواج. وتحدث تلك الجرائم عندما ترفض الفتاة الزواج برجل عن طريق 

والديها أو هربت مع عشيق، أو زوج يشتبه قيام زوجته بالزنا أو كشف عالقة لالبن أو اإلبنة مع شخص من نفس 

الجنس، حتى ضحايا االغتصاب يقتلن بسبب ما يسمى الشرف. ونسبة كبيرة من ضحايا هذه الجرائم من عائالت 

مسلمة، لكن هذا ال يمنع قيام مسيحيين وهندوس ويهود وسيخ وأيًضا ديانات أخرى، بارتكاب جرائم مشابهة.

باكستان
في باكستان، تذهب المئات من النساء سنوًيا ضحية لجرائم الشرف، وسجلت لجنة تابعة لمنظمة حقوق اإلنسان 

أثار  2017، وهو رقم مخيف  2016 إلى يونيو  280 جريمة منذ أكتوبر  الدولة األسيوية  تجاوز جرائم الشرف في 

هذا  في  عالمًيا  األعلى  الدولة  وتعد  باكستان،  في  النساء  ضد  العنف  واقع  حول  الحقوقية  المنظمات  حفيظة 

الصدد.

العام،  والسلوك  والزواج  الحب  بمسائل  متعلقة  جرائم  في  سنوًيا،  امرأة   1000 نحو  مقتل  باكستان،  وتسجل 

وكشفت منظمة حقوقية باكستانية عن مقتل 1100 امرأة العام الماضي في جرائم شرف.

علم  ودون  الخفاء  في  الجرائم  تلك  ترتكب  ما  وغالًبا  نفسها،  الجرائم  في  امرأة   869 مقتل   2013 عام  وشهد 

اختيار  الحق في  الشرعية، وممارسة  غير  العالقات  العائلية، والشائعات حول  النزاعات  السلطات، وترتكب بسبب 

الزوج، وعادة ما تقتل الضحايا بإطالق الرصاص، ومؤخًرا أصبح االعتداء بالحمض شائًعا أيًضا.

وفي فبراير 2016، أصدر إقليم البنجاب أكبر أقاليم باكستان قانوًنا يجرم جميع أشكال العنف ضد المرأة، لكن لم 

يلق القانون ترحيًبا من قبل الجماعات الدينية واألحزاب اإلسالمية التي رأت فيه نشًرا للفاحشة، وسيرفع نسبة 

الطالق ويهدم نظام األسرة التقليدي.
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الهند
وتسير الهند على خطى باكستان، حيث ارتفعت نسبة جرائم الشرف بها إلى %800 من 28 جريمة عام 2014 إلى 

251 جريمة عام 2015، وسجلت بيانات الشرطة الهندية مقتل 400 شخص غالبيتهم من النساء في “جرائم شرف” 

يمكن  الرسمية، وال  السلطات  علم  ترتكب دون  الجرائم  أن معظم هذه  االعتبار  األخذ في  2014، مع  عام  منذ 

إحصاؤها بدقة.

وخصصت الشرطة في جنوب الهند، في نهاية العام الماضي، خًطا ساخًنا لمكافحة “جرائم الشرف” وهي المبادرة 

القصاص  وأديان مختلفة ويخشون من  المتزوجين من طوائف  إلى حماية  البالد، وتهدف  نوعها في  األولى من 

العائلي.

األردن
النسبة  لإلحصائيات  وفًقا  األردن  وتحتل  الربوع،  كل  في  مستشرية  الشرف  جرائم  تعد  العربية،  المنطقة  وفي 

األعلى، وغالًبا ما يحكم على القاتل بأشهر معدودة، وكأن المحاكم بهذه العقوبة غير الرادعة تشجعهم على المزيد 

من القتل.

وتعتبر األردن من أكثر الدول العربية التي تعاني من ارتفاع نسبة جرائم الشرف، في كل عام، ووفًقا لـ”هيومان 

رايتس ووتش”، ُتحرق من 15 إلى 20 امرأة وفتاة أو تتعرض للضرب أو الطعن حتى الموت من قبل أفراد األسرة 

لتجاوزهن، من وجهة نظر األسرة، حواجز “الشرف” االجتماعية.

وكثيًرا ما تعتبر المحكمة “ثورة الغضب” سبًبا لتخفيف العقوبة وفًقا للمادة 98 من قانون العقوبات، وقد تصل 

العقوبة إلى سنة واحدة في حاالت القتل العمد مع سبق اإلصرار بحسب المادة 97 إذا ما تمت الجريمة في حالة 

غضب الجاني.

وفي أحيان كثيرة يتم تخفيض العقوبة بسبب مطالب أهل الضحية بالتساهل، فعادة ما تكون عائلة الضحية متواطئة 

مع الجاني في تنفيذ الجريمة، وتخفض عقوبة القاتل إلى النصف في هذه الحاالت بموجب المادة 99.

وتسمح المادة 340 من قانون العقوبات بتخفيف العقوبة إذا قتل الرجل أو هاجم زوجته أو أًيا من أقاربه اإلناث 

بسبب مزاعم الزنا أو إذا وجدهن في “فراش غير مشروع”، والمشكلة أن العديد من الحاالت ال تستوفي هذه 

الشروط.

2016، أصدرت دائرة اإلفتاء فتوى في ديسمبر  وفي أعقاب تزايد جرائم الشرف بصورة كبيرة وخاصة في عام 

2016 تعلن فيها ألول مرة أن القتل باسم “الشرف” يتنافى مع أحكام الشريعة. وبعد هذه الفتوى تمت مضاعفة 

إثرها من  غرامية، وهربت على  بأنها على عالقة  بعد معرفتهما  بالسم،  الحكم على شقيقين قتال شقيقتهما 

المنزل، من السجن 7 سنوات ونصف إلى 15 عاًما ألحدهما ومن 10 سنوات إلى 20 سنة لآلخر.
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وشهدت الـ 10 أشهر من عام 2017 انخفاًضا كبيًرا على جرائم القتل األسرية بحق النساء والفتيات وبنسبة 61.5% 

مقارنة مع ذات الفترة من عام 2016. وعلق محمد الطراونة، القاضي في محكمة التمييز األردنية على هذه الحكم 

قائاًل: “نريد توجيه رسالة قوية إلى الشعب بأن قتل النساء باسم شرف العائلة لن تقبله المحكمة بعد اآلن”.

مصر
ومن األردن إلى جارتها مصر، التي تعاني أيًضا من آفة جرائم الشرف، خصوًصا في محافظات صعيد مصر، وسيناء، 

التي ال تزال تحتفظ بالموروثات والعادات القديمة بأفكارها السطحية حول مفهوم شرف الفتاة، الذي يختصر في 

جسدها، ورغم ذلك ال توجد إحصائية رسمية بأعداد الضحايا، حيث يعتمد األغلبية على تزوير شهادات الوفاة لإلفالت 

من العقوبات المخففة أصاًل.

وبحسب القانون المصري إذا ضبط الزوج زوجته مع عشيقها يستطيع االستفادة من التخفيف فى العقوبة، حيث 

قد تصل عقوبته إلى الحبس من سنة إلى 3 سنوات، وفًقا للمادة 237.

وتقع نحو %70 من تلك الجرائم في حاالت عدم تلبس ولمجرد الشك في سلوك الضحية، أو اعتماًدا على الشائعات 

 ،2015 عام  أجريت  مصر  في  والجنائية  االجتماعية  للبحوث  القومي  للمركز  دراسة  بحسب  ملموس،  دليل  دون 

وأوضحت الدراسة أن تحِريات المباحث في %60 من هذه الجرائم أكدت سوء ظن الجاني بالضحية.

واتفقت مع هذه الدراسة دراسة قديمة أجريت عام 2006 بعنوان “منظور إحصائي لجرائم الشرف” لمركز قضايا 

%79 من جرائم الشرف حدثت بسبب الشك في السلوك، و%9 بسبب اكتشاف  المرأة، حيث ذكرت أن نسبة 

الخيانة، و%6 لمنع االعتراف بعالقة غير جنسية.

بالد الرافدين
وفي بالد الرافدين تلقى جثث عشرات الفتيات في شوارع العاصمة، وتصنف وفاتهن باعتبارها “وفاة عادية” أو 

قتل يقيد ضد مجهول، وتتساهل الشرطة مع هذه الجرائم ألنها تخشى فتح تحقيقات رسمية حقيقية خوًفا من 

مالحقات العشائر، حيث قوة العشائر تتحدى قوة مؤسسات الدولة النظامية.

وحتى اآلن ترفض المؤسسات الرسمية، سواًء وزارة الداخلية أو الصحة، باإلضافة إلى المؤسسات المعنية بالدفاع 

عن حقوق المرأة، تقديم أية أرقام بضحايا العنف من النساء والفتيات، بذريعة األوضاع األمنية والسياسية.

الفترة من 6/10/2015 وحتى 21/9/2016  العراق خالل  اللندنية، شهدت  وفي تحقيق صحافي بجريدة “الحياة” 

العثور على 52 جثة لنساء مجهولة الهوية تتراوح أعمارهن ما بين 20 و35 عاًما، غالبيتهن كن ملقيات في مناطق 

جنوب شرقي بغداد، ومن بينها منطقة الزعفرانية، وكانت تحمل في معظمها آثار إطالق نار في منطقة الرأس 

والصدر أو آثار طعن بالسكين، وفًقا لمصادر أمنية.
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ووفًقا لقانون العقوبات العراقي، وبالتحديد المادة رقم 111 الصادر سنة 1969 في المادة 409 )يعاقب بالحبس 

مدة ال تزيد على ثالث سنوات من فاجأ زوجته أو أحد محارمه في حالة تلبسها بالزنا أو وجودها في فراش واحد مع 

شريكها فقتلهما في الحال أو قتل إحدهما أو اعتدى عليهما أو على أحدهما اعتداًء أفضى إلى الموت أو إلى عاهة 

أحكام  تـطبـق ضـده  العذر وال  مـــن هـــذا  يـستفيـد  مــن  الشرعـي ضـــد  الدفاع  حــق  يجوز استعمال  مستديمة وال 

الظــروف المشددة.

أوروبا تحاصر
أوروبا أيًضا لم تكن في منأى عن “جرائم الشرف”، فدول “الدم البارد” كما يسميها العرب شهدت تنامي تلك 

الظاهرة في أروقتها، مع بداية األلفية الجديدة، ففي مؤتمر عام 2005 في لندن بدأت الشرطة البريطانية حملة 

من أجل مكافحة ما يسمى بجرائم الشرف.

وسمحت الشرطة البريطانية للمرة األولى بنشر إحصاءات رسمية عن ما يسمى “بجرائم الشرف”، وذلك بالتعاون 

لندن في ملفات  الشرق األوسط، حيث بحث محققو شرطة  مع جمعية نسائية عضواتها مسلمات من منطقة 

جرائم قتل تعود إلى عشرة أعوام مضت، وقعت 52 منها في العاصمة البريطانية و65 منها في أجزاء أخرى من 

إنجلترا وويلز.

شرف”  “جريمة   2823 أن  البريطانية  الشرطة  كشفت  حيث  بها،  المقيمين  على  أوروبا  في  األزمة  تقتصر  ولم 

ارُتكبت في المملكة خالل عام 2010، وذلك حسب إحصائيات صادرة عن 39 من أصل 52 مركز وفرع للشرطة في 

عموم البالد.

النساء  به منظمة حقوق  مت  تقدَّ ا على طلب  ردَّ بريطانيا،  المعلومات في  حرية  لبيانات صادرة عن هيئة  فوفًقا 

لت في العاصمة لندن لوحدها، بنسبة زيادة  الكرديات واإليرانيات )إيكورو(، فإن حوالي 500 من تلك الجرائم ُسجِّ

قدرت بـ%47.. ألمانيا أيًضا أصيبت بزيادة معدالت “جرائم الشرف”، خصوًصا مع تدفق الالجئين العرب إلى ضواحيها، 

العام  الخمسة األولى من  30 جريمة قتل باسم الشرف في األشهر  فسجلت الشرطة األلمانية ما ال يقل عن 

الماضي، وكان أبرزها إقدام الجئ سوري بألمانيا بقتل زوجته وبث فيديو على “فيس بوك” مفتخًرا بفعلته.

تركيا وإيران
وشهدت دولة تركيا خالل عام 2016 قتل أكثر من 328 امرأة أغلبهن قتلن، ألسباب تافهة بحسب إحصاءات أجرتها 

منظمة “أوقفوا قتل النساء”، إضافة إلى مقتل 173 امرأة تركية في الخمسة أشهر األولى من عام 2017.
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معدل  بشأن  رسمية  إحصائيات  وجود  عدم  فرغم  بشدة،  الشرف”  “جرائم  بها  المنتشرة  الدول  من  إيران  وتعد 

الجريمة، لكن نسبة %15 تقريًبا من حاالت القتل في عام 2013 مثاًل، تكون ضمن جرائم الشرف، وبحسب التقارير 

فإن أغلب جرائم الشرف تقع في األقاليم التي تقطنها القوميات غير الفارسية ككردستان وبلوشستان وعربستان 

)األهواز(.

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن العنف ضد المرأة في المناطق الكردية من إيران ال يمكن حصره، لكن العنف 

أيًضا، ووفًقا لألمم المتحدة فإن التمييز ضد المرأة في  ل  والتمييز ضد المرأة في هذه المناطق منتشر ومتقبَّ

القانون المدني وقانون العقوبات يلعب دوًرا كبيًرا في تمكين الرجال وتعريض اإلناث للعنف.

 سوريا
ورغم األزمة السياسية التي تعانيها سوريا، إال أن معدل الجرائم بها ارتفع إلى أربعة أضعاف قبل الثورة السورية، 

حسب تصريحات قضائية نشرت في جريدة الوطن السورية عام 2016، حيث أمنت الحرب والصراعات المسلحة بيئة 

خصبة لتزايد العنف ضد النساء بصفة خاصة.

وتقدر المنظمات حقوقية عدد جرائم الشرف في سوريا بنحو 200 إلى 300 جريمة سنوًيا، يحدث معظمها في 

المناطق الريفية شمال وشرق البالد.

وال توجد عقوبات رادعة لمرتكبي جرائم الشرف في سوريا، فمثاًل المادة 548 ومواد أخرى في القانون السوري 

تخفف العقوبات عن مرتكب الجريمة، ويستغل البعض هذه الثغرات القانونية في قتل زوجاتهم أو قريباتهم بدافع 

الشك ودون وجود أدلة ملموسة.
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 إيران وإسرائيل نحو أسوأ حرب في الشرق األوسط… سيناريوهات واحتماالت

كتب: شريف المصري

دخلت العالقات ‘‘اإليرانية – اإلسرائيلية‘‘ خالل األسابيع األخيرة مرحلة جديدة من مراحل التوتر عبر بوابة األزمة 

مليشياتها هناك  داعش في سوريا من خالل  تنظيم  خلفه  الذي  الفراغ  نجحت طهران في ملء  حيث  السورية، 

المتوسط،  إلى  العبور  برحلة  واالحتفال  اإلقليمية،  للهيمنة  اإليراني”  “الحلم  إلنشاء  الحيوي  مجالها  وتوسيع 

فجيشت عدتها وعديدها من المرتزقة والسالح الصاروخي وغير الصاروخي.

في المقابل، لم يقف االحتالل اإلسرائيلي مكتوف األيدي، فوضع خطوطا حمراء استعداًدا للدخول في مواجهة 

مباشرة مع طهران وحزب الله وغيره من أتباعها، بعدما حصل على الضوء األخضر بذريعة الدفاع عن النفس المتفق 

عليها بين موسكو، وتل أبيب.

النووية  طهران  طموحات  إلى  معظمها  في  وتعود  طويلة،  فترة  منذ  مستمرة  وإسرائيل  إيران  بين  التوترات 

وتصريحات قادتها المستمرة بمحو إسرائيل عن الخريطة ودعم حزب الله، لكن األحداث األخيرة في سوريا توحي 

بأن الصدام المتوقع قد يحدث عاجاًل وليس آجاًل.

نهاية التعاون اإليراني اإلسرائيلي
بوقوف رئيس وزراء االحتالل اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، في عرض مسرحي، وصفه الكاتب “عقيفا ألدر” في 

موقع “مونيتور” بـ»الطفولي والممل«، للحديث عن البرنامج النووي اإليراني، تكون إسرائيل كتبت سطور النهاية 

للتعاون اإلسرائيلي اإليراني الخفي، بعدما كشفت تل أبيب ما أسماه نتنياهو “دلياًل دامًغا” على كذب طهران 

وخداعها للعرب والعالم بشأن نواياها النووية السرية عبر تنفيذ برنامج لألسلحة أطلق عليه اسم “مشروع عماد”.
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ذلك التعاون الذي ظهر جليا إبان الحرب اإليرانية العراقية، والذي كشفت عنه صحيفة “التايمز” البريطانية عام 1981 

عن تعاون عسكري بين الطرفين، حيث أكدت الصحيفة أن إيران استلمت ثالث شحنات أسلحة من إسرائيل.

وفي عام 1982 أقر “مناحيم بيجن” رئيس وزراء إسرائيل آنذاك بأن “تل أبيب” كانت تمد إيران بالسالح، بهدف 

إضعاف عراق صدام حسين. وفي العام ذاته أفادت مجلة “ميدل إيست” البريطانية أن مباحثات كانت تجري بين إيران 

السالح  على  إيران  حصول  مقابل  في  اإليراني  النفط  على  بموجبها  الكيان  يحصل  صفقة  عقد  بشأن  إسرائيل 

اإلسرائيلي.

وكان رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مؤتمر صحفي نقلته وسائل اإلعالم اإلسرائيلية والعالمية، 

المتحدة، وإنه سيوفد  الواليات  إلى  إيران ألسلحة نووية،  إنه قدم معلومات مخابراتية جديدة بشأن امتالك  قال 

مبعوثين إلى فرنسا وألمانيا لعرضها. وتحدث عبر الهاتف أيًضا مع الرئيس الروسي فالديمير بوتين.

وأضاف: “إيران كذبت بشأن أنها لم تمتلك برنامًجا لألسلحة النووية أبًدا، يثبت 100 ألف ملف سري أنها فعلت ذلك. 

وعززتها الستخدامها في  النووية  باألسلحة  المتعلقة  خبراتها  الحفاظ على  إيران  واصلت  االتفاق،  بعد  ثانًيا، حتى 

المستقبل”.

بدوره علق البيت األبيض في بيان على تلك المعلومات، بالقول إنها “توفر تفاصيل جديدة ومقنعة بشأن جهود 

إيران لصنع أسلحة نووية يمكن إطالقها من صواريخ”، وأعقبها الرئيس األمريكي باالنسحاب من االتفاق النووي مع 

طهران، وبذلك يكون قد خطى خطوات واسعة نحو تسريع الحرب بين الجانبين.

وفي محاولة من إيران الدفاع عن موقفها، ردت الدولة على لسان وزير خارجيتها محمد جواد ظريف، عبر “تويتر”، 

لتبرر أن هذه األدلة قديمة، وما هي إال خدعة طفولية من ” نتنياهو” للتأثير على قرار أمريكا بشأن االتفاق النووي.

إسرائيل ضد إيران
تزامنت الحرب السياسية اإلسرائيلية مع أخرى عسكرية وميدانية على مسرح األراضي السورية، فشن االحتالل 

ضربات على “مواقع إيرانية” في سوريا، في أعقاب سقوط إحدى مقاتالتها من طراز اف16- في شهر فبراير 

الماضي في سوريا، وهي األولى التي يعلن فيها الجيش اإلسرائيلي بشكل واضح ضرب أهداف إيرانية.

محافظة  السوري في  للجيش  التابعة  العسكرية  فور”  “تي  قاعدة  استهدفت  الماضي  إبريل  من  التاسع  وفي 

حمص وسط البالد، قتل فيها 14 عنصًرا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، بينهم 3 ضباط سوريين و7 

قادة مقاتلين إيرانيين، بحسب المرصد السوري لحقوق اإلنسان ووكالة »تسنيم« اإليرانية.
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ويعتقد أن إسرائيل تقف وراء الغارة األخيرة، التي وقعت في إبريل الماضي، وأدت إلى مقتل 40 شخًصا على 

األقل وإصابة نحو 60 آخرين بجروح.

غارات  في  وجريح  قتيل  بين  اإليرانية  والميليشيات  والقوات  الحكومية  السورية  القوات  من  العشرات  وسقط 

استهدفت مواقع عسكرية تابعة للنظام السوري في ريفي حماة وحلب، فيما أشارت أصابع االتهام إلى إسرائيل.

بدء  تدل على  األخيرة  التطورات  أن هذه  له،  اعتبر في مقال  توماس فريدمان  تايمز«  »نيويورك  مراقب صحيفة 

مواجهة مباشرة بين إسرائيل وإيران.

تهديد وزير الطاقة اإلسرائيلي »يوفال شتاينتز« بقتل الرئيس السوري بشار األسد، إذا تعرضت إسرائيل لهجوم 

إيراني، كان بمثابة صب زيت على النار المشتعلة أيًضا، حسبما ذكر موقع »والال« العبري.

بدوره، رد نائب رئيس لجنة األمن القومي اإليراني، أبو الفضل حسن بيغي، على تهديد وزير الطاقة اإلسرائيلي 

بقوله: إن إسرائيل عاجزة عن اغتيال الرئيس السوري بشار األسد، حسبما ذكرت قناة »العالم« اإليرانية، كما وجه 

وزير التعليم اإلسرائيلي نفتالي بينيت، وهو عضو في المجلس الوزاري المصغر، “تحذيًرا قوًيا لحزب الله” اللبناني 

من أنه سيخسر لبنان إذا شن حرًبا على إسرائيل، مشدًدا على أن سوريا ستكون “فيتنام خاصة بإيران”. وأن “عمر 

صحيفة  بحسب  أذرعه،  ال  األخطبوط،  رأس  استهداف  بضرورة  مطالًبا  محتوم”.  وانهياره  مستعار  الله  آية  نظام 

»معاريف اإلسرائيلية«.

فيما تحدثت تقارير إسرائيلية عديدة في األيام األخيرة عن حالة من االستنفار األمني في المناطق اإلسرائيلية 

الحدودية مع سوريا، تحسًبا لشن إيران ضربات انتقامية على الدولة العبرية.

سيناريوهات محتملة
في المقابل نشرت صحيفة »جيروزاليم بوست« اإلسرائيلية، تحلياًل مطواًل عن سيناريوهات الحرب المحتملة بين 

إسرائيل وإيران حال وقوعها، في ظل تصاعد الحرب الكالمية والضربات المتبادلة بين الطرفين في اآلونة األخيرة.

وذكر أستاذ الدراسات السياسية والشرق األوسط في جامعة بار إيالن، هيليل فريش، في تحليله أن احتماالت 

الحرب تتزايد مع تصميم إيران تحويل سوريا إلى قاعدة أمامية لعملياتها العسكرية، وتصميم إسرائيل على منعها 

من تحقيق ذلك، بل وتعتبره خًطا أحمًرا.

وبحسب صحيفة »جيروزاليم بوست« اإلسرائيلية، يعتقد الكاتب أن الحرب بين إيران ووكالئها )ميليشيات حزب الله 

اللبناني( من جانب، وإسرائيل من جانب آخر، ستكون “مدمرة” للجانبين، والدول العربية المجاورة مع أفضلية نسبية 

لصالح إسرائيل.
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وإذا ما اندلعت الحرب فعاًل، فإنها ستغير قواعد االشتباك التقليدية، التي فرضتها حرب عام 1973، وستؤسس 

لبداية نوع جديد من الحروب العابرة ألكثر من دولة، فقد تهاجم إسرائيل المطارات في لبنان وسوريا وحتى العراق، 

لمنع تحرك القوات والمعدات العسكرية اإليرانية.

ومن االحتماالت الواردة أن تهاجم إيران إسرائيل بشكل مباشر، وليس عن طريق حزب الله لعدم قدرته على ردع تل 

الله قد  إيران أن ميليشيات حزب  التحتية العسكرية اإليرانية في سوريا، وإدراك  البنية  أبيب من معاودة مهاجمة 

انهكت في حرب 2006، واآلن تستنزف في الحرب السورية.

وجهة النظر هذه أكدها أيًضا المعلق العسكري لدى صحيفة »يديعوت أحرنوت« العبرية، رون بن يشاي، بقوله إن 

بمهاجمة  إسرائيل  قيام  حالة  في  استراتيجية  كذراع  به  االحتفاظ  تريد  إيران  ألن  لبنان؛  من  يعمل  لن  الله  “حزب 

منشآتها النووية، ولذلك، من المرجح أن تقوم طهران باالنتقام من إسرائيل عبر إطالق الصواريخ”.

وبحسب تحليل “جيروزاليم بوست”، ستكون مشاركة ميليشيات حزب الله في الحرب مرتفعة إذاما اقتصرت على 

الضربات الجوية الصاروخية، وهو االحتمال األكبر لدى المحللين، ألن إيران ال تملك سالًحا جوًيا متطوًرا مقارنة مع 

إسرائيل، وتجد صعوبة في إرسال قوات لربما تكون فريسة للقوات الجوية اإلسرائيلية في الطريق.

استنفار  ورعب
وبعد شهر من محاوالت إسرائيل منع إيران من الرد على قصف مواقعها في سورية، جاء الرد اإليراني، حيث شنت 

القوات اإليرانية في سوريا 20 هجوًما صاروخًيا على قواعد عسكرية إسرائيلية في مرتفعات الجوالن في وقت 

مبكر من يوم الخميس 10 مايو  2018، مما أدى إلى واحدة من أعنف الضربات اإلسرائيلية على سوريا منذ بدء 

الصراع هناك في 2011.

وزعم المحلل العسكري رون بن يشاي لموقع صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن “الهجوم االنتقامي لحرس الثورة 

اإليرانية، يشكل خرًقا فًظا لسيادة إسرائيل، وهجوًما مباشًرا من قبل إيران الدولة على قوات األمن اإلسرائيلي”، 

واعتبر أن ذلك يشكل انتهاًكا للقانون الدولي، وذريعة للحرب، بموجب قوانين الحرب الدولية.

تحدي  وتواصل  القتال،  تصعد  أم  الحالية  الجولة  ستنهي  كانت  إذا  ما  تقرر  أن  إسرائيل  على  يشاي:  بن  وأضاف 

اإليرانيين إلى حين يتخذون قرارهم بأنه لم يعد باإلمكان تلقي المزيد من الضربات، ويتوقفون عن المبادرة لشن 

هجوم، أو االستمرار حتى الحرب الشاملة، والتي يمكن أن يدخل فيها حزب الله، ولكن ال أحد يرغب بذلك حالًيا، رغم 

أنه ممكن بسبب الوضع الحالي المتفجر.
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وفي ظل هذا التوتر، أظهرت لقطات فيديو حالة تأهب عسكري للقوات اإلسرائيلية في الجوالن المحتل، حيث 

الرئيس األمريكي،  بالتزامن مع قرار  نشر الجيش اإلسرائيلي منظومات دفاع جوي، وطائرات بدون طيار، وذلك 

دونالد ترامب، االنسحاب من االتفاق النووي مع طهران، وأعلن جيش االحتالل حالة االستنفار القصوى بعد رصد 

“نشاطات وصفت بغير العادية للقوات اإليرانية في سوريا”.

ونشرت القناة العاشرة اإلسرائيلية لقطات مصورة لصفارات إنذار تدوي في سماء هضبة الجوالن السورية المحتلة. 

كما طلب االحتالل من المحليات سرعة فتح المالجئ، فضاًل عن استدعاء الكثير من جنود االحتياط تحسبا لمختلف 

تطورات السيناريوهات.

ودعا وزير المخابرات يسرائيل كاتس، اإلسرائيليين إلى الوثوق في قوات األمن لحمايتهم، في وقت يشهد مطار 

المطافئ  أجهزة  من  عنصر  ألف  حوالي  بمشاركة  طوارئ  حالة  لمحاكاة  تدريًبا  أبيب  تل  في  الدولي  جوريون  بن 

واإلسعاف والشرطة وسالح الجو، بحسب »القناة الثانية اإلسرائيلية«.

من جانبه، قال وزير الحرب اإلسرائيلي أفيجدور ليبرمان: “آمل أن نكون انتهينا من هذا الفصل وأن يكون الجميع قد 

فهم الرسالة”، مؤكًدا أن تل أبيب ال تريد تصعيد الوضع، بحسب “القناة الثانية” اإلسرائيلية.

ولفت المعلق العسكري لدى صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، رون بن يشاي إلى وجود ما أسماه “قلق إسرائيلي 

من مهاجمة المليشيات اإليرانية أهداًفا إسرائيلية على األرض في مرتفعات الجوالن”. ومضى ليبرمان قائاًل في 

مقابلة مع “القناة الثانية” اإلسرائيلية إن “إسرائيل تعد العدة ألي سيناريو، و أي ثمن ندفعه حالًيا سيكون أقل من 

الذي سندفعه مستقباًل.

كما أكد رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي، جادي آيزنكوت، “أن الجبهات المحيطة بإسرائيل قابلة لالنفجار بأي لحظة، 

»اإلذاعة  بحسب  السيناريوهات”،  لكافة  واالستعداد  حزًما،  أكثر  توجهات  اإلسرائيلي،  الجيش  من  يتطلب  وهذا 

العامة اإلسرائيلية«.

في المقابل طلب محلل الشؤون العسكرية في صحيفة “هآرتس”، عاموس هريئيل، من الكنيست عدم االنجرار 

التواصل  ووسائل  اإلسرائيلية،  اإلعالم  وسائل  أخبار  من  قسًما  يمأل  قد  الذي  والتعجرف  الثقة  موجة  وركوب 

االجتماعي.

كما سادت حالة من الرعب بين المستوطنين وشهدت مواقع التواصل االجتماعي المختلفة، في إسرائيل، تفاعاًل 

كبيًرا من قبل إسرائيليين تناقلوا شائعات مفادها أن هجوًما إيرانًيا سيشن على إسرائيل، خالل األيام المقبلة وفق 

تقديرات لجيش االحتالل اإلسرائيلي.
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وتسببت الشائعات، ال سيما المنتشرة عبر تطبيق “واتس آب” في حالة من الذعر والهلع بالنسبة لإلسرائيليين. 

وجاء في إحدى هذه الشائعات على موقع التدوينات المصغرة »تويتر« أن “المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر 

للشؤون األمنية والسياسية دعا إلى اجتماع طارئ، عقب تقديرات الجيش التي تفيد بأن هجوًما إيرانًيا سيشن على 

إسرائيل خالل األيام المقبلة، حتى أن وزير األمن الموجود في زيارة للواليات المتحدة، عاد إلى إسرائيل على وجه 

تحدثت  ذلك،  إلى  اإليراني”.  النووي  الملف  االجتماع  تناول  حيث  االجتماع بشكل طارئ وفوري،  السرعة، وعقد 

وسائل إعالم إسرائيلية عن تراجع األسهم في بورصة تل أبيب بسبب األحداث األخيرة.

 كواليس ما قبل الضربة اإلسرائيلية
أعلنت شبكة NBC األمريكية أنه بالتزامن مع التوتر المتزايد بين إسرائيل وإيران من جهة، وبين الواليات المتحدة 

وإيران من جهة أخرى، التقى مسؤولون بارزون في الجيش اإلسرائيلي مع نظرائهم في الجيش األمريكي، في 

إسرائيل وفي الواليات المتحدة، لمناقشة إمكانية الحصول على دعم أمريكي كي تنفذ إسرائيل ضربة عسكرية 

استباقية “قوية” إليران في سوريا، وقال مسؤولون أمريكيون إن إسرائيل طلبت كذلك دعًما استخباراتًيا يساعدها 

على تنفيذ الضربة. 

وفي سياق متصل أكدت شبكة NBC مجدًدا على أن القصف الجوي “المجهول” على اللواء 47 يمثل تطوًرا نوعًيا 

في التوتر اإلسرائيلي اإليراني، ويمهد لنشوب مواجهة عسكرية علنية بين الطرفين.

حشد ومواجهة علنية وسريعة
وذكرت تقارير عسكرية إسرائيلية، أن إيران خالل األسابيع الماضية قد سَرعت من عمليات النقل الجوية لطائرات من 

سالح الجو التابعة لها إلى سوريا، وأغلب هذه الطائرات كانت محملة باألسلحة الخفيفة والذخائر وصواريخ األرض جو، 

التي تنشط على األرض في سوريا، إلى جانب  العملية للقوات العسكرية اإليرانية  القدرات  وذلك بهدف تعزيز 

التخطيط لضرب إسرائيل.

ورغم تصريح ليبرمان لـ»القناة الثانية اإلسرائيلية« بعدم ترجيح الحرب مع إيران، فإن االستنفار العسكري اإلسرائيلي 

ليس خافًيا على أحد، والمعركة ربما تبدأ أسرع مما توقع البعض، وإذا كانت العمليات العسكرية اإلسرائيلية ضد 

إيران في سوريا تحدث من وراء ستار حتى اآلن، فعما قريب ربما تكون المناوشات حرًبا علنية.

ويرى الخبير القانوني الدولي “جلعاد شير” والباحث “جل بيرل فينكل” الباحثان بمركز أبحاث األمن القومي، أن 

اقتصار اتخاذ قرار الدخول في حرب على رئيس الحكومة ووزير الدفاع، وهما في الوقت الحالي بنيامين نتنياهو 

وأفيجدور ليبرمان، ينذر بنشوب حرب سريعة وغير  محسومة العواقب بعد تصريحاتهم النارية حيال إيران. كما أن 

تصريحات وزير الدفاع أفيجدور ليبرمان تكشف عن االهتمام اإلسرائيلي القوي بالتخلص من بوادر التهديد اإليراني.

أما الكاتب “يونان بن مناحم” فقد كشف في مقال له بموقع “المركز األورشليمي لشؤون الجمهور والدولة” أن 

إيرانية قادمة ال محالة  المتقاعدين يرون أن هناك مواجهة إسرائيلية –  المعلقين السياسيين والجنراالت  معظم 

داخل سوريا، معتقدين أن شرارة المواجهة بدأت بقرار الرئيس األمريكي ترامب باالنسحاب من االتفاقية النووية مع 

إيران.
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المراحل  وإننا فقط في  إسرائيل،  ا على  للرد عسكريًّ لها  بالنسبة  األفضل  التوقيت  تنتظر  إيران  أن  الكاتب  ورأى 

األولى من المواجهة المرتقبة، معتقًدا أن اإليرانيين يخططون لمواصلة بناء منشآت وقواعد عسكرية في سوريا 

وتقديمهم أسلحة متطورة، وبالطبع إسرائيل مصممة على منع ذلك.

ووصف جوناثان شانزر، النائب األول لرئيس مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، هذه المواجهة بأنها ستكون “أسوأ 

للحكومة  اإلرهاب  تمويل  مجال  في  سابق  محلل  وهو  شانزر،  وأضاف  عقود.  منذ  األوسط  الشرق  في  حرب” 

األمريكية، في صحيفة بوليتيكو. “وكالء سوريا ولبنان في إيران، المسلحون بأكثر من 250 ألف صاروخ، يستعدون 

لمعركة الجيش األكثر تطوًرا في الشرق األوسط. إنها تعد بأن تكون أسوأ حرب شهدتها المنطقة منذ عقود”.

بدروها، أعلنت القناة الثانية اإلسرائيلية، أن الجيش اإلسرائيلي سيكشف عن كل منظومة الطيران اإليرانية في 

سوريا، استباًقا ألي رد إيراني محتمل حسبما نقلت “يديعوت أحرونوت”.

وقال المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي، عبر حسابه الرسمي على موقع »تويتر« إن القوات الجوية اإليرانية في 

سوريا تضم 3 وحدات، هي وحدة استطالع الطائرات دون طيار، ووحدة صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، ووحدة 

الدفاع الجوي.

وبحسب صحيفة التايمز فقد حددت االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية وتكنولوجيا األقمار الصناعية ما ال يقل عن 

10 قواعد عسكرية إيرانية في سوريا، مشيرة إلى وجود عشرات اآلالف من قوات الحرس الثوري اإليراني ضمن 

هذه القواعد، الهدف منها قيام عمليات عسكرية في الخارج، باإلضافة إلى صواريخ ومرافق نقل لدعم “حزب الله”.

وتنظر إسرائيل إلى أن االستراتيجيات اإليرانية تشكل تهديًدا خطيًرا ألمنها واستقرارها بعد أن تحّولت سوريا إلى 

مزرعة إيرانية، وخروج دولة الولي الفقيه عن الدور الوظيفي المناط بها من االنتقال من أحد أدوات الفوضى ونشر 

النزاعات داخل الجسد العربي، وحماية نظام بشار األسد، واستنزاف قدرات الدولة السورية، إلى مرحلة الشراكة مع 

إسرائيل والغرب، مما يمّكنها من تحويل سوريا إلى ورقة مقايضة وجبهة دائمة لصيقة بإسرائيل.

وأخيًرا، تشي التطورات بأن مسار األحداث يتجه نحو التصعيد، وأن التوتر بلغ مداه وإذا استمر المسار الحالي، قد 

المطاف؛  نهاية  الهاوية في  حافة  إلى  وتنزلقان  السورية،  األرض  على  للمنازلة  وإيران  إسرائيل  بين  األمور  تصل 

فإسرائيل وضعت خطوطها الحمراء، وهددت بالرد في حال تجاوزها، لكن الخطوط الحمراء اإليرانية في هذه المرحلة 

غير واضحة واكتفت باإلعالن عن حقها بالرد في الزمان والمكان المناسبين.
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تفاجأ كثيرون بقرار “الرباط” قطع العالقات الدبلوماسية مع طهران بعد اتهامها بدعم جبهة البوليساريو التي 

على محاوالت  البعض  الخطوة حمل  توقيت  وأن  المغرب. ال سيما  دولة  الغربية عن  الصحراء  بانفصال  تطلب 

إدراجها في سياق إقليمي ودولي أوسع.

القرار المغربي جاء في توقيت غاية في الحساسية بالنسبة إليران والسعودية، بل وأمريكا وإسرائيل أيًضا، حيث 

أتى يوم واحد على تصريحات رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو التي اتهم فيها طهران بمواصلة تطوير 

أسلحة نووية، وهو اتهام يندرج في سياق حملة أمريكية إسرائيلية خليجية متصاعدة لكبح جماح طهران في 

المنطقة.

لذلك خلف قرار الحكومة المغربية، بقطع العالقات الدبلوماسية مع إيران، تساؤالت أخرى كثيرة، منها اآلثار 

المترتبة له على العالقات االقتصادية والثقافية، وحركة السفر بين البلدين. وإمكانية البحث في أسباب أخرى 

للقطيعة، إذ تسعى األخيرة من قبل االتهام األول، إلى التمدد على بساط التشيع ومحبة آل البيت في المغرب 

العربي.

كتب: شريف المصري

 قطع العالقات مع طهران.. قرار مغربي خالص أم سباق إقليمي ودولي؟
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قرار القطيعة
أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في مؤتمر صحافي بالعاصمة الرباط، نشرته وسائل اإلعالم المغربية، أن 

الله  حزب  مليشيات  بين  عالقة  “بسبب  البالد  مغادرة  إيران  من سفير  وطلبها  مع طهران،  عالقاتها  بالده  قطع 

بالرباط  إيران  إغالق سفارتها بطهران، وطلبت من سفير  بالده “قررت  إن  بوريطة،  والبوليساريو. وقال  اللبنانية 

محمد تقي مؤيد مغادرة البالد”.

وأضاف أن سبب هذه الخطوة هو “انخراط حزب الله اللبناني المدعوم من إيران في عالقة مع البوليساريو، وتهديد 

ذلك ألمن البالد واسقراره”.

وأوضح أن بالده “تملك أدلة على تمويل قياديين بحزب الله للبوليساريو، وتدريب عناصرها.. وإقدام دبلوماسيين 

بالسفارة اإليرانية في الجزائر على تسهيل عملية لقاء قياديين بحزب الله بالجبهة فضاًل عن الدعم العسكري لها.

وبين أن المغرب “تمتلك أدلة ومعلومات تؤكد العالقة بين البوليساريو والحزب الله، منذ نوفمبر ″2016، مضيًفا: 

تشكيل لجنة دعم للصحراويين في لبنان بدعم من حزب الله، وخالل نفس السنة )2016( زار مسؤول بحزب الله، 

تندوف )بالجزائر(”.

وتابع: “المغرب أوقف في وقت سابق عددا من األفراد، بينت األدلة تورطهم في هذه العالقة التي تهدد البالد”، 

دون تفاصيل.

واتهم  الله”.  للبوليساريو من طرف حزب  تقديم أسلحة  تم  الشهر  إنه “خالل هذا  المغربي  الخارجية  وزير  وقال 

بوريطة دبلوماسيا إيرانيا في الجزائر )لم يسمه(، بـ”تسهيل هذه األمور منذ سنتين، حيث كان يسهل العالقة بين 

الطرفين، ويوفر الدعم من أجل زيارة قياديين بحزب الله لتندوف”.

محللون ونتائج
الدولية  العالقات  في  القرارات  أخطر  هو  العالقات،  قطع  لزرق ‘‘إن  رشيد  المغربي،  السياسي  المحلل  يقول 

والدبلوماسية بين الدول‘‘ مضيفا أن الحكومة المغربية لم تصدر هذا القرار قبل تأكدها من ضلوع إيران في تسليح 

وتمويل وتأهيل جبهة البوليساريو عبر “حزب الله” اللبناني.

وكشف لزرق لوكالة األنباء الروسية “سبوتنيك” أن أبرز اآلثار المترتبة على قطع العالقات المغربية اإليرانية، تتمثل 

في عودة السفير المغربي في طهران حسن الحامي للمملكة، إلى جانب مغادرة القائم باألعمال اإليراني إلى 

السفر  تأشيرات  إجراءات إصدار  الرباط موظفين صغار إلنهاء  اإليرانية في  القنصلية  أن يسير مكتب  بالده، على 

للمواطنين، وكذلك الحال بالنسبة لسفارة المغرب في طهران.
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وأضاف المحلل السياسي المغربي، أنه قبل قرار قطع العالقات األخير لم تكن هناك عالقات اقتصادية أو ثقافية 

إيران لم يكن األول، وإنما  القرار المغربي، بقطع العالقات مع  البلدين تذكر، خصوًصا وأن  أو حتى سياسية بين 

سبقه قرار مشابه في عام 2009.

وأكد رشيد لرزق أن الدبلوماسية المغربية معروفة بعدم اتخاذ قرارات انفعالية، ومن ثم  قرارها بقطع العالقات مع 

إيران، يدل أن هناك مساسا خطيرا بمصالح المغربية، لهذا تم الرد عليه بإجراء صارم، مشدًدا على أن قيام إيران -عبر 

البوليساريو، يعد طعنة في ظهر المغرب، خصوًصا  في ظل األوضاع اإلقليمية  الله- بتسليح جبهة  ذراعها حزب 

والدولية التي تعرفها قضية الصحراء، وتلويح البوليساريو بحرب العصابات.

وتابع لزرق أن قرار المغرب، يأتي استجابة للتفاعالت الدولية واإلقليمية، في وقت تريد إيران محاصرة دول المنطقة، 

ولكن السبب الرئيس المباشر له هو معلومات استخباراتية، توضح سعي إيران من خالل حزب الله إلى التدخل في 

الشؤون المغربية، وخلق البلبلة عبر التدخل في تدريب مليشيات البوليساريو، الفًتا إلى أن األمر ليس له عالقة 

بالسعودية وخالفها مع إيران، وموقف المغرب من هذه الخالفات، خاصًة وأن المغرب أعادت العالقات مع إيران في 

ظل تؤجج الصراع اإليراني السعودي.

في حين يرى الكاتب والمحلل السياسي المصري، أسامة الهتيمي، أن المغرب لم يترك على المستوى الرسمي 

أية فرصة لتكهنات البعض حول األسباب وراء إعالنه قطع العالقات مع إيران والتي كما هو معلن تركزت حول الدعم 

اإليراني عبر ميلشيا حزب الله اللبناني لجبهة البوليساريو التي تسعى إلى االنفصال بالصحراء الغربية وتأسيس 

دولة مستقلة، وهو السبب الذي ال يمكن التشكيك في صحته خاصة أن هناك أدلة وشواهد عديدة تؤكد تورط 

الحزب المدعوم إيرانًيا والمؤتمر بأمر مرشد ثورتها في تدريب عناصر الجبهة وتقديم السالح لهم”.

وقال الهتيمي في تصريحات لـ”التحرير” المصرية: إنه ال يمكن أيًضا في هذا الصدد أن نغفل ذلك الدور المشبوه 

الذي تقوم به السفارة اإليرانية في المغرب، حيث ترعى وبشكل مباشر جهود نشر التشيع داخل األراضي المغربية 

والتي أسفرت، وبكل أسف عن تشيع المئات وربما اآلالف خالل الفترة الماضية من بينهم نشطاء سياسيون، وهو 

ما أزعج السلطات المغربية فانتبهت إلى تأسيس ما عرف بمؤسسة محمد السادس لعلماء إفريقيا التي تستهدف 

الدفاع عن اإلسالم السني المالكي.

كما أشار إلى أن هذا القرار هو جزء من حالة استقطاب حاد أسهمت إيران في تعميقه إذ هي تدرك جيًدا الخالف، 

فيما بين الجزائر والمغرب لتباين مواقفهما فيما يتعلق ببعض القضايا الحدودية وقضية الصحراء المغربية، ومن ثم 

فقد حرصت إيران على أن تعمق عالقتها مع الجزائر في إطار مكايدة المغرب التي تربطها بالسعودية عالقات قوية 

على مختلف المستويات، وهو األمر الذي منح بالطبع الفرصة إليران لكي تخترق الصف العربي وتضمن انعدام 

توحد موقف ضد سياساتها في المنطقة.
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من جانبه يرى الخبير السياسي المغربي، محمد بودن: أن “العالقات المغربية – اإليرانية ظلت محكومة بحالة عامة 

من التشكيك”.

وفي تصريحات لوكالة األنباء الروسية “سبوتنيك”، أكد أن القرار المغربي بقطع العالقات مع إيران، يكشف عن 

وجود فجوة عميقة بين البلدين، وسيدعم عالقات المغرب مع السعودية والواليات المتحدة، ويمثل خطوة واثقة 

لوقف التدخالت اإليرانية في السيادة المغربية، مضيًفا: أن إدراك المغرب لسياسة إيران في المنطقة وتعبئتها 

لحزب الله بالوقائع يدعم خياره بقطع العالقات طالما أن إيران تنهض بدور في دعم البوليساريو عن طريق منصة 

الجزائر.

بناء على قناعتين: األولى، هي “أنه يصعب حدوث تحوالت كبرى في  اتخاذه  المغربي تم  القرار  ولفت إلى أن 

سياسة إيران تجاه المغرب بالرغم من تبادل السفراء”، والثانية، أن القرار المغربي سيدعم العالقات المغربية مع 

السعودية والواليات المتحدة األمريكية.

في المقابل، علق أبي بشاري البشير، الممثل عن جبهة البوليساريو في فرنسا، على قطع المغرب للعالقات مع 

إيران على خلفية تقديم حزب الله اللبناني لدعم وتدريب لعناصر الجبهة، قائاًل إنه “يتحدى” الحكومة المغربية تقديم 

أدلة على ذلك.

الجيش  أن  البوليساريو،  جبهة  على  المحسوبة  الصحراوية،  األنباء  وكالة  نقلتها  تصريحات  في  “البشير”  وأضاف 

الشعبي خاض حربه التحريرية الوطنية باالعتماد بشكل حصري على اإلنسان والكادر الصحراوي فقط، ولم ُيسجل 

طيلة فترة الكفاح المسلح ضد المغرب، وجودا عسكريا تابعا ألية جهة أجنبية كيف ما كانت، بجانب الجيش الشعبي 

الصحراوي”.

وتابع قائاًل: إن “هذا اإلدعاء الجديد هو مجرد خطوة انتهازية يقوم بها المغرب للتموقع ضمن المتغيرات اإلقليمية 

والدولية الجديدة، ويهدف من ورائها إلى محاولة االحتماء من وقِع قرار مجلس األمن الدولي األخير”.

ويرى الكاتب الصحافي المصري عبد الباري عطوان، أن عدة مؤشرات تدل على شن حرب إقليمية وشيكة ضد إيران، 

وزير  أعلنه  الذي  بطهران،  بقطع عالقاته  المغرب  قيام  الحرب،  اندالع هذه  على قرب  أبرز مؤشر  أن  إلى  مشيًرا 

الخارجية، ناصر بوريطة، بسبب وجود عالقات دعم، ومساندة مالية، وعسكرية من قبل حزب الله لجبهة البوليساريو.

وتابع رئيس تحرير صحفية »رأي اليوم« في افتتاحية صحيفته، أن القرار ربما يأتي كمقدمة إلقدام دول أخرى حليفة 

لواشنطن على خطوات مماثلة، مسجاًل أن دول الخليج رحبت بهذا الموقف فور إعالنه، وأنه على الرغم من تأكيد 

المغرب أن قراره سيادي، »إال أن توقيته الفت لالنتباه، وال يمكن عزله عن تطورات األحداث في المنطقة«، بحسب 

تعبيره.
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اتهامات متبادلة
أيضا، إلى  المغربية  الذي نال حصته من االتهامات  اللبناني  الله  المنطقة، حزب  وسارع حليف طهران األهم في 

وصف تحرك الرباط بأنه جاء “بفعل ضغوط أمريكية وإسرائيلية وسعودية”.

إيران  مع  العالقات  قطع  قرار  بأن  العثماني،  الدين  سعد  حكومتها  رئيس  لسان  على  المغرب  ردت  ما  وسرعان 

“مغربي خالص”، واتخذ بعد أن “ثبت أنها تدعم جبهة االنفصاليين عسكرًيا بشكل مباشر أو غير مباشر”.

ونفت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربية، في بيان، أن يكون قرار قطع العالقات الدبلوماسية مع 

إيران، اُتخذ بضغط من بعض الدول، وقال إن القرار “مستقل”. وأفاد البيان “أن بعض األوساط ادعت بدون أي حجج، 

أكدت وزارة  المقابل وفي موقف رسمي إليران،  الدول”. في  القرار تحت ضغط بعض  اتخذت هذا  المملكة  أن 

الخارجية اإليرانية أن هناك قوى كبرى دفعت المملكة إلى هذا القرار الذي وصفته بالخطأ اإلستراتيجي.

أن “المغرب قطع  الصحافي األسبوعي،  اإليرانية، في مؤتمره  الخارجية  باسم  المتحدث  بهرام قاسمي،  واعتبر 

عالقاته الدبلوماسية مع إيران بناء على مزاعم خاطئة وكاذبة”، مورًدا أن وزير الخارجية المغربي زار طهران والتقى 

جواد ظريف في مقر الخارجية.

وكشف المسؤول اإليراني أن ناصر بوريطة “تلقى الردود الالزمة من ظريف على األدلة التي قدمها”، واصًفا ما 

بسطه وزير خارجية المغرب بكونه “مزاعم خاطئة وكاذبة يحتمل أنها موجهة من مصادر معينة، وبعد عودته للمغرب 

أعلن قطع العالقات، وأن السفارات ستغلق”.

النوايا حققت في الشكاوى المغربية، فأصبح لديها يقين بأن  واسترسل قاسمي بأن طهران ضمن مبدأ حسن 

الحكومة  بالقول “لقد كان خطًأ إستراتيجًيا من جانب  لها أي دليل”، مردًفا  االتهامات كاذبة وخاطئة وليس  “تلك 

المغربية، وهي ليست المرة األولى التي يقوم فيها المغرب بمثل هذه التصرفات”.

وأكمل المتحدث باسم الخارجية اإليرانية بأن “هذا اإلجراء من جانب المغرب قد جرى بتوجيه من بعض القوى الكبرى 

وبعض الدول المناهضة إليران” ـ  دون أن يسمي هذه البلدان، قبل أن يضيف “كل ما طرحه الجانب المغربي كان 

كالًما خاطًئا”.

 دعم عربي ودولي وتوتر جزائري
وأجج قرار المملكة القطيعة مع إيران عالقاتها مع الجزائر التي استدعت القائم بأعمال السفارة المغربي بالجزائر 

لالحتجاج على االتهامات المغربية بشأن تورط دبلوماسيين إيرانيين في سفارة طهران بالجزائر في تيسير مهام 

عسكريين من حزب الله في تدريب ميليشيات البوليساريو.
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الجزائر،  المغرب “يتفهم حرج  إن  المغربية، في بالغ،  الدولي  الخارجية والتعاون  الشؤون  من جانبها قالت وزارة 

وحاجتها للتعبير عن تضامنها مع حلفائها حزب الله وإيران والبوليساريو، ومحاولتها إنكار دورها الخفي في هذه 

العملية ضد األمن الوطني للمملكة”.

وكشفت أّن “الرباط لديها معطيات دقيقة وأدلة دامغة، تتعّلق بالدعم السياسي واإلعالمي والعسكري الذي 

يقدمه حزب الله للبوليساريو بتواطؤ مع إيران”، مشيرة إلى أّن “السلطات المغربية أخذت الوقت الكافي للقيام 

بدراسة دقيقة لمجموع هذه العناصر، قبل أن تتخذ قرارها بكامل المسؤولية”.

وأضافت أّنه “عندما يتعّلق األمر بدور الجزائر في قضية الصحراء، ودعمها الفاضح للبوليساريو، فإّن المغرب ليس 

في حاجة إلى اإلشارة إلى توّرط هذا البلد وال إلى اتهامه بشكل غير مباشر، ألّنه من المعروف أن الجزائر ومنذ 

1975 تحتضن وتسلح وتمول وتدرب انفصاليي البوليساريو وتعبئ دبلوماسيًا من أجلهم”.

وأكدت الخارجية المغربية، في الوقت عينه، أن “المملكة تظّل متمسكة بالحفاظ على الروابط القوية مع الشعب 

واالحترام  الجوار  حسن  أساس  على  الثنائية،  العالقات  تطوير  أجل  من  العمل  وستواصل  الشقيق،  الجزائري 

المتبادل”.

وثّمن المغرب مواقف عدد من “الدول الشقيقة” التي عبرت له عن تضامنها معه، لكّنه أسف، في المقابل، 

لموقف “العداء الثابت للجارة الجزائر”، وفق تعبير بالغ الخارجية المغربية.

وعلى صعيد ذي صلة، أكد مجلس التعاون الخليجي، “تضامنه الكامل والثابت مع المملكة المغربية، ودعمها في 

كل ما تتخذه من إجراءات، تعزيًزا لسيادتها ووحدة أراضيها والحفاظ على أمنها واستقرارها”.

وأبدى عبد اللطيف الزياني األمين العام لمجلس التعاون، تأييده إلعالن المغرب قطع عالقاته مع إيران، معرًبا عن 

دعم  من  تقدمه  ما  خالل  من  الشقيقة،  المغربية  للمملكة  الداخلية  الشؤون  في  اإليرانية  “للتدخالت  إدانته 

ومساندة وتدريب لعناصر ما يسمى بجماعة البوليساريو”.

وأعلنت الخارجية األميركية شجبها لألنشطة اإليرانية التي اعتبرتها تقوض استقرار المنطقة، جاء ذلك تعليقا من 

واشنطن على قرار المغرب قطع عالقاته الدبلوماسية مع إيران.

وأكدت الخارجية األميركية في رد رسمي، أن إيران “تظل في عداد الدول الراعية لإلرهاب”، مضيفة أن “حزب الله 

منظمة إرهابية”.

إيران المزعزع لالستقرار”، مع  وعبرت الدبلوماسية األميركية عن تطلعها “لدعم شركاء واشنطن لتحييد نفوذ 

“احتواء عدوانها”.
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وكانت دولة قطر سباقة إلى التعبير عن “تضامنها العميق والكامل مع المملكة المغربية، في المحافظة على 

وسالمة  أمنها  تستهدف  أو  الوحدة،  هذه  تقويض  تستهدف  محاوالت  أي  وجه  في  أراضيها،  ووحدة  سالمة 

مواطنيها”.

وشددت وزارة الخارجية في بيان، أوردته وكالة األنباء القطرية، على “أهمية احترام المبادئ التي تحكم العالقات 

بين الدول وفي مقدمتها احترام السيادة”، و”عدم التدخل في شؤونها الداخلية وحل الخالفات بالحوار ومن خالل 

الوسائل والطرق السلمية المتعارف عليها دولًيا”.

كما ذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان، أن “الحكومة السعودية تدين بشدة التدخالت اإليرانية في شؤون 

بجماعة  يسمى  ما  عناصر  بتدريب  تقوم  التي  اإلرهابية  الله  حزب  ميليشيا  أداتها  خالل  من  الداخلية  المغرب 

البوليساريو، بهدف زعزعة األمن واالستقرار في المملكة المغربية، وتؤكد وقوفها إلى جانب المملكة المغربية 

في كل ما يضمن أمنها واستقرارها بما في ذلك قرارها بقطع عالقاتها مع إيران.”

من جانبه أكد وزير الخارجية، عادل الجبير، أن إيران تعمل على زعزعة أمن الدول العربية واإلسالمية من خالل إشعال 

الفتن الطائفية.

وغرد الجبير من خالل صفحته الرسمية بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” قائاًل: “إن طهران تحاول زعزعة المنطقة 

عن طريق تدخلها في شؤونهم الداخلية ودعمها لإلرهاب.” وأبدت اإلمارات العربية المتحدة بدورها وقوفها مع 

الرباط ضد تدخالت إيران في شؤون البالد الداخلية.

ونشر وزير الدولة للشؤون الخارجية اإلماراتي أنور قرقاش تغريدة عبر صفحته الرسمية على “تويتر” قال فيها: 

“نقف مع المغرب في حرصها على قضاياها الوطنية وضد التدخالت اإليرانية في شؤونها الداخلية، سياستنا 

وتوجهنا الداعم للمغرب إرث تاريخي راسخ أسس له الشيخ زايد والملك الحسن، رحمهم الله، وموقفنا ثابت في 

السراء والضراء”.

كما أعلن خالد بن أحمد آل خليفة، وزير الخارجية البحريني، تأييد بالده للرباط في قرار قطع العالقات مع طهران.

وقال آل خليفة في تغريدة على حسابه بـ”تويتر”: “نقف مع المغرب في كل موجب كما يقف معنا دائًما. ونؤيد 

بقوة قراره الصائب بقطع العالقات مع إيران نتيجة دعمها ألعداء المغرب بالتعاون مع حزب الله اإلرهابي. حفظ الله 

الملك محمد السادس والشعب المغربي الشقيق”.

وحكومًة  ملًكا  البحرين،  بأن  له  وأكدت  المغربي(  الخارجية  )وزير  بوريطة  ناصر  مع  هاتفًيا  اتصااًل  “أجريت  وأضاف: 

وشعًبا، تقف مع المغرب الشقيق في كل ظرف وموجب، وأن ما يمس المغرب يمسنا ويمس األمن القومي 

العربي. حفظ الله المغرب ملًكا وشعًبا”.
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البربر أو األمازيغ كما يحبون أن ُيطلق عليهم، هم أوائل الشعوب التي توطنت في شمال إفريقيا، ويعود تاريخهم 

إلى ما قبل اإلسالم، وينتشرون من المغرب غرًبا إلى مصر شرًقا، ومن البحر األبيض المتوسط شمااًل حتى نهر 

النيجر جنوًبا، حيث يتواجدون بكثرة في دول )المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا وليبيا(، واستطاعوا أن يكونوا 

جزًءا رئيسًيا من نسيج األوطان التي يقطنون بها، ولكنهم عانوا كثيرا من التهميش واالضطهاد.

يحظى األمازيغ بهوية ثقافة ممتدة في شمال إفريقيا على مر العصور، ولكن تهميش األنظمة الحاكمة في 

بالد المغرب العربي وبعض الدول األخرى، وما صاحب ذلك من أوضاع سياسية واقتصادية حال دون انتشار هذه 

الثقافة وكانت سبًبا في تهميش هذه القومية وانحدارها في مناطق عدة.

مجلة “مواطن” تستعرض في السطور التالية السمات االجتماعية والثقافية والدينية التي يتميز بها األمازيغ 

في بالد المغرب العربي، وكذلك أبرز المطالب التي سعوا لتحقيقها من أجل الحفاظ على هويتهم.

كتب: علي السكي

 األقليات في الوطن العربي.. األمازيغ نضال تاريخي من أجل الحفاظ على الهوية

يتميز األمازيغ أنهم من أكبر الجماعات غير العربية في الوطن العربي التي ال يتحدث أهلها لغة الضاد، وتسمى 

في  وتنتشر  “تمازيغت”،  هما:  رئيسيتان  لهجتان  هناك  المغرب  ففي  األمازيغية،  أو  البربرية،  باللغة  لهجتهم 

الشمال الشرقي و”تشلحيت” وتنطق في مراكش والجنوب الشرقي، إلى جانب “تريفيت” في مناطق أخرى، أما 

الجزائر فتعتبر أمازيغية المدن الوسطى وأمازيغية الشاوية وأمازيغية الطوارق من أهم اللهجات البربرية هناك.
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الجذور التاريخية لألمازيغ
اجتماعًيا يتألف البربر من قبائل أو تجمعات تجول الصحراء الكبرى، كغيرهم من قبائل العرب، ولعل أكبرها الطوارق 

التي تتواجد في ليبيا وجنوب الجزائر والنيجر ومالي.

وحول الجذور التاريخية للبربر أو األمازيغ، هناك عدة آراء في هذا الصدد، فقد ذكر ابن خلدون في مقدمته الشهيرة 

أن بعض قبائل البربر ينتسبون إلى العرب من أصل كنعاني مثل قبائل صهناجة وقتامة، وهي من أصول يمنية.

إال أن بعض المؤرخين كان لهم رأي آخر وهو أن البربر ينحدرون إلى مازيغ بن كنعان بن حام بن نوح حاميون، وقال 

المؤرخ الفرنسي دوبرا إن البربر جنس آري هاجر من نواحي الكنج بالهند.

أما علماء األنثربولوجيا أشاروا إلى أن البربر وخاصة الطوارق منهم تنحدر أصولهم إلى أوروبا ال سيما جنوب إيطاليا، 

واتجهوا إلى هذه المنطقة عبر البحر المتوسط حتى استقروا في شمال أفريقيا.

وتعني كلمة أمازيغ اإلنسان الحر النبيل، أما البربر أو البرابرة فهو اسم التيني، يعني المتوحشين أو الهمجيين 

البدائيين، وأطلق الرومان هذا االسم على كل األجانب وبينهم األمازيغ، لذلك يرفض بعض األمازيغ هذه التسمية.

بالمصريين  ذلك  متأثرين في  آمون  باإلله  مرورا  والقمر،  الشمس  عبادة  بين  ما  العقائدية  األمازيغ  رحلة  تطورت 

القدماء، ثم المسيحية، وأخيرا اعتناق الدين اإلسالمي منذ وصول الفتح العربي إلى شمال إفريقيا حتى يومنا 

اإلسالمي  للجيش  وانضموا  الرومان،  من  لهم  تحريرا  اإلسالم  في  ورأوا  بالمسلمين،  البربر  اختلط  حيث  هذا، 

ودافعوا عن راية اإلسالم، حيث قاد الفاتح اإلسالمي طارق بن زياد -وهو بربري األصل- جيش المسلمين لفتح 

إسبانيا عبر المضيق الذي سمي باسمه فيما بعد.

حضارة األمازيغ
وتحدث الكاتب والناشط األمازيغي أحمد عصيد في حواره لبرنامج “صندوق اإلسالم”، عن حضارة األمازيغ التاريخية 

التي عاصرت الفراعنة وغيرها من الحضارات القديمة، حيث قال إن “المغرب يوجد به مواقع صخرية تحمل النقوش 

النصوص  القديمة والقبور، وكذلك في  المعابد  ارتبطت بحضارة شمال إفريقيا فنجدها في  العريقة،  األمازيغية 

القديمة المنقوشة”، موضًحا أن “هناك نًصا أمازيغًيا قديًما يتواجد بجانب نفس النص ولكن باللغة البونيقية التي 

كانت لغة قرطاجة، وهو ما يدل على التمازج بين األمازيغ وغيرهم”.
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ولعل ما يميز اللغة األمازيغية عن كل اللغات التي عاصرتها، هو أن جميع هذه اللغات قد انقرضت مثل الالتينية 

والهيروغليفية والفينيقية والكنعنانية والسومارية والسبئية والحميرية، وكلها لغات عاصرت األمازيغية وكانت لغات 

حضارات، بينما األمازيغية لغة صمدت وهو أمر إعجازي، وفسر “عصيد” استمرار اللغة األمازيغية طوال هذه العصور 

وكذلك  محفوظة  اللغة  بقيت  لذلك  الصحراء  أو  الجبال  في  يتحصنون  جعلتهم  األمازيغ  عند  المقاومة  ثقافة  ألن 

عاداتهم وتقاليدهم.

30 مليون نسمة بحسب إحصائيات غير رسمية، يتركز معظمهم في المغرب والجزائر،  ويقدر عدد األمازيغ بنحو 

ونسبة قليلة منهم في ليبيا وتونس وموريتانيا ومصر، ويتواجدون أيًضا في إفريقيا في مالي والنيجر.

 أمازيغ المغرب.. مكاسب عديدة
يضم المغرب أكبر مكون من األمازيغ، ولعل ما يصعب حصر هذه الفئة تجانسها وتماسكها وتعايشها مع العرب، 

وتتنوع التركيبة السكانية في المغرب ما بين الحضر والقرى، ويتركز األمازيغ في مناطق عدة وتختلف اللهجة وفقا 

لهذه المناطق كما ذكرنا سابًقا.

واستطاع أمازيغ المغرب الحصول على العديد من المزايا السياسية بعد عقود من االضطهاد، جاء أبرزها كاآلتي: 

الحصول على اعتراف رسمي من قبل الدولة بالمكون األمازيغي في المجتمع المغربي، وكان ذلك خالل حكومة 

التناوب التوافقي، واتجاه النظام المغربي إلى إشراكهم في تدبير الشأن العام، وكان من أهم االنتصارت التي 

فازوا بها إدراج اللغة األمازيغية في الدستور، وإنشاء مؤسسة مهتمة بالثقافة المغربية، ولكن بالرغم من ذلك إال 

أنهم ال يزالون يطالبون باالعتراف بهم كأغلبية رافضين اإلحصاءات الرسمية التي وضعتهم كأقلية.

ويرى أحمد بوكوس مدير المعهد الملكي للثقافة األمازيغية بالمغرب في تصريحات صحافية أن األمازيغ ال يمكن 

اعتبراهم أقلية في المغرب، النهم يشكلون األغلبية السكانية في بالد المغرب، وهم السكان األصليون لمنطقة 

شمال إفريقيا.

وكانت إحصائية صدرت في 2014 وفًقا للمندوبية السامية للتخطيط بالمغرب HCP بلغت نسبة المواطنين المغاربة 

ناطق  مغربي   9.345.000 بإجمالي  السكان،  مجموع  من  األمازيغية 26.7%  باللغة  الناطقين  بالمغرب  الساكنين 

أثارت حفيظة األمازيغ  التي  النسبة  آنذاك، تلك  35 مليون نسمة  إجمالي سكان  بالمغرب من  باألمازيغية مقيم 

الذين رفضوا تلك اإلحصائية التي وضعتهم في خانة األقلية، واعتبروها ال تعبر عن الواقع بصفتهم أغلبية.
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للمغرب  العام  اإلحصاء  نتيجة  فيه هذه  رفضت  بياًنا  اإلنسان  حقوق  عن  للدفاع  األمازيغية  العصبة  أصدرت  وعليه 

المتعلق بنسبة األمازيغ، وقالت إن األرقام المعلنة جانبت المصداقية والنزاهة وتضمر دوافع عنصرية”.

 تهميش األمازيغ
وفيما يتعلق بتهميش األمازيغ أكد الكاتب األمازيغي أحمد عصيد أن المغرب “تبنى النموذج األحادي من حيث اللغة 

)العربية( والدين )اإلسالمي( والمذهب )المالكي(، وهذه األحادية خنقت المغرب، ولم تأخذ بعين االعتبار كل عناصر 

ومقومات الدولة عبر التاريخ، ومن هنا ُوضعت األمازيغية على هامش المؤسسات والقوانين، وأصبحت العروبة 

هوية الدولة، وهي هوية مصطنعة على حد تعبيره، والنتيجة كانت أن المقررات الدراسية والبرامج التعليمية لم 

تدرج األمازيغية بعد االستقالل، بل ألح المسؤولون أن يجعلوا للمغاربة وعًيا عربًيا إسالمًيا، ومن هنا جاء مخطط 

التعريب، وكان ذلك على حساب الهوية األصيلة للدولة”.

وتابع “في الستينيات جاء مدرسو لغة عربية من مختلف الدول العربية، وُفرضت مقررات تربوية من الشرق، وفي 

هذا التوقيت كان 85 % يتكلمون باألمازيغية، و5 % فقط يتحدثون اللغة الدارجة والعامية، أما الذين يعرفون العربية 

الرسمية  اللغة  العربية  أقلية، وأصبحت  الطبقة االرستقراطية وكانوا  أبناء  5 % فقط، وكانوا من  الفصحى فهم 

وُهمشت لغة يتحدث بها 85 % من الشعب”.

الحركة األمازيغية         
وأضاف عصيد “هنا تكونت الحركة األمازيغية التي رفضت هذه األوضاع، وقررت أن تواجه الدولة وأن تعيد النظر في 

مفهوما للهوية والتاريخ والثقافة واللغة، واستمر نضال هذه النخبة عشرات السنوات، واستطاعت في 2001 أن 

تنتزع اعتراف الملك بأن األمازيغية مسؤولية الدولة وينبغي االعتراف بها، ثم جاء مكتسب آخر في الدستور عام 

2011 أن اللغة األمازيغية أصبحت لغة رسمية بجانب اللغة العربية”.

التنظيمية  القوانين  تفعيل  بطء  اآلتي:  في  المغرب،  في  األمازيغ  تواجه  التي  المشاكل  بوكوس،  أحمد  وحدد 

بالدستور المغربي، الخاصة باعتماد الطابع الرسمي للغة األمازيغية ، كذلك التأخير في إنشاء المجلس الوطني 

للغات والثقافة المغربية الذي سيحدد معالم السياسة اللغوية والثقافية، وإشكاالت الثقافة األمازيغية والهوية، 

وهي أمور يتّم تصريفها في السياسات العمومية بالمغرب وخاصة السياسة التعليمية، واإلعالم، واإلدارة.
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الجزائر             
ويحتل األمازيغ نسبة كبيرة من سكان الجزائر تصل إلى الربع، ويتمركزون في مناطق عدة أهمها منطقة القبائل 

جنوب شرق البالد، وقد ناضل أمازيغ الجزائر كثيرا وراء تحقيق مطالبهم المتعلقة بالهوية الثقافية.

متعلقة  وأخرى  عدة معارك سياسية ودستورية  االنتصار في  الجزائر من  األمازيغية في  الحركة  تمكنت  وبالفعل 

بالهوية األمازيغية، خاضوها مع السلطات آتت في النهاية ثمارها، حيث أقر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة 

في عام 2002 تعدياًل دستورًيا يقضي باالعتراف باللغة األمازيغية لغة وطنية، ثم كلغة رسمية في عام 2016.

وانتصر الحراك األمازيغي في معركة أخرى بإقرار الحكومة رأس السنة األمازيغية الموافق لـ12 يناير كعيد رسمي 

يحتفل به في الجزائر.

ليبيا
عانى األمازيغ في ليبيا على مر عقود طويلة من االضطهاد والتهميش، ال سيما في حقبة الرئيس الراحل معمر 

القذافي، وطالبوا مراًرا باالعتراف الرسمي بلغتهم إلى جانب اللغة األم، فضاًل عن مطالبتهم بتمثيل عادل في 

البرلمان.

ويمثل األمازيغ %10 من إجمالي الليبيين، ويقصدون الجبال الواقعة غرب طرابلس أو في الصحراء جنوًبا.

العلم  للعلن، وللمرة األولى رفرف  2011، وخرجت مطالبهم  القذفي في  األمازيغ فرصة سقوط نظام  وانتهز 

األمازيغي على المباني الحكومية بجوار العلم الليبي.

ويطالب األمازيغ بإبراز خصوصياتهم الثقافية في الدستور، على أساس التوافق، وينص مشروع الدستور الذي 

التراث  كجزء من  األمازيغية،  المجتمعات، ومنها  تتحدثها مختلف  التي  باللغات  االعتراف  البرلمان على  عليه  صادق 

الثقافي الليبي، إال أنه وضع اللغة العربية اللغة الرسمية الوحيدة.

وال ينص هذا الدستور على أي تفريق بين الليبيين على أساس اللغة أو العرق أو اللون.

تونس
ال توجد إحصائية دقيقة توضح العدد الحقيقي لألمازيغ في تونس، نظًرا لعدم إجراء اإلحصاءات على أساس عرقي، 

ويتواجد األمازيغ في العاصمة تونس، بسبب عمليات النزوح الريفي.



64

ويشتكي األمازيغ في تونس من التهميش وإنكار خصوصياتهم الثقافية من قبل الدولة، ويؤكد رئيس الجمعية 

التونسية للثقافة األمازيغية جلول غاكي أن %50 من سكان تونس من أصل أمازيغي.

ويطالب النشطاء األمازيغ في تونس السلطات بخطوات فعالة نحو االعتراف بهم باعتبار الثقافة األمازيغية جزءا من 

الهوية التونسية، فضاًل عن تجاهلها في المناهج الدراسية وتخصيص مساحات لها في اإلعالم التونسي، وهو 

األمر الذي شهد تغييًرا بعد ثورة 2011.

مطالب األمازيغ
انطلق نضال الشعوب األمازيغية في طريقين، األول هو الحصول على حقوقهم االجتماعية والثقافية واالقتصادية 

والسياسية، حيث يعتبر األمازيغ أنهم تعرضوا للقمع واالضطهاد من قبل األنظمة الحاكمة، والثاني هو السعي 

وراء إنشاء دول مستقلة في المغرب العربي تضم جميع األمازيغ المشتتين في دول الجوار، ولكنهم عجزوا عن 

ذلك تماًما، فكان الحل األمثل لهم تبني طروحات أكثر واقعية من أجل الحصول على بعض المكاسب المقبولة في 

الدول التي يقيمون بها، وهو ما نجحوا فيه في المغرب والجزائر.

من جانبه رأى الناشط األمازيغي منير كجي في تصريحات صحافية، أن اللغة األمازيغية لم تمنح الفرصة لالنتشار 

إن من يطلق عليهم  بالقوة، مضيًفا  ثقافته ولغته  إلى فرض نمط  المحتل  العصور، حيث عمد  وحوربت على مر 

القوميون العرب تحججوا بما يسمى “أيدلوجية التعريب” ليس من أجل محاربة اللغة الفرنسية كما أدعوا، وإنما في 

األساس لمحو الهوية الثقافية األمازيغية من الوجود، من أجل وطن واحد ولغة واحدة ودين واحد.

وأشار كجي إلى أن االعتراف الدستوري باللغة األمازيغية في المغرب جاء بعد نضال من قبل الحركة المجتمعية 

األمازيغية التي انطلقت شرارتها في الستينات، وأن األمور تسير على ما يرام بالرغم من أن الدستور ربط رسمية 

اللغة األمازيغية بقانون تنظيمي لم ير النور بعد.

واعتبر أحمد بوكوس في تصريحات سابقة أن االعتراف باللغة األمازيغية في الدستور حدث تاريخي حتى وإن كان 

الطريق ال يزال في بدايته، موضًحا أن أوضاع األمازيغ تطورت كثيرا عما كانت عليه قبل عام 2001.
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وأكد الناشط األمازيغي عمر لوزي في تصريحات صحافية أن اللغة األمازيغية يجب أن تحظى بجميع الحقوق في 

شتى المجاالت كاللغة العربية، ورأى أن هناك ضرورة إلعادة كتابة التاريخ المزيف –على حد وصفه- مشيًرا إلى أن 

%70 من التاريخ األمازيغي في المغرب غير مذكور.

وقال لوزي إن اللغة األمازيغية لغة رسمية، لذا يجب أن تحظى بجميع الحقوق وفي شتى المجاالت مثلها مثل اللغة 

العربية.

وانتقد ما سماه بمحاوالت محو الهوية األمازيغية مثل تغيير أسماء بعض المدن والمناطق من اللغة األمازيغية إلى 

اللغة العربية، مثل المغرب التي كانت في السابق مراكش، أو أمور نواكوش باألمازيغية وتعني أرض الله، وكذلك 

العاصمة الرباط التي كانت تسمى سابًقا تامسنا، وكذلك الصويرية التي عرفت سابًقا بموغادور.
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دخل االحتالل اإلسرائيلي مرحلة جديدة في الصراع مع الفلسطينيين -أصحاب الحق واألرض- تجاوزت هذه المرة 

الخالفات السياسية القائمة كافة، ووصلت لباب القومية والعنصرية التي باتت تستهدف وجودهم وحياتهم 

على أرضهم المحتلة.

حيث تواصل دولة االحتالل عجرفتها المعهودة وعنصريتها -التي ال مثيل لها- من خالل سن قوانين تفتك بحقوق 

الشعب الفلسطيني وتعمل على سرقة المزيد من أرضيه وتهويدها، والتي كان آخرها قانون القومية العنصري 

الذي تمت المصادقة عليه في البرلمان اإلسرائيلي “الكنيست” بالقراءتين التمهدية واألولى.

فقد صادق الكنيست الصهيوني في أول مايو بالقراءتين التمهدية واألولى على ما يسمى قانون )القومية( 

نائب   64 القانون  لجانب  صوت  حيث  اليهودي(،  للشعب  القومية  الدولة  )إسرائيل  أساس  بقانون  يعرف  وهو 

صهيوني مقابل معارضة 50 بانتظار القراءة األخيرة واإلقرار النهائي؛ وبموجب هذا القانون فإن أرض فلسطين 

كافة  وتحويل  أرضهم  على  الفلسطينيين  وجود  إنهاء  على  العمل  مواصلة  مع  خالصة  يهودية  دولة  ستكون 

القوانين والتشريعات إلى )اليهودية( بداًل عن القوانين التي يعمل بها االحتالل اإلسرائيلي حالًيا.

كتب: شريف المصري

 قانون القومية اإلسرائيلي.. عندما يصبح الفلسطينيون ضيوًفا في وطنهم!
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وبموجب صيغة مشروع القانون الجديدة، سيتم جعل المحكمة العليا تفضل الطابع اليهودي للدولة على القيم 

ا في مشروع القانون الذي سيدخل  الديمقراطية عندما يحصل تناقض بينهما، بيد أن كلمة ديمقراطية ال تظهر حاليًّ

عليها تعديالت قبل التصويت عليها بالقراءة الثانية.

ويتضمن مشروع القانون بنًدا يسمح بإقامة بلدات لليهود فقط، ومنع غير اليهود من السكن فيها، كما يعطي 

القانون الجديد مكانة عليا للغة العبرية، بداعي أنها “لغة الدولة”، أما اللغة العربية فسيكون لها “مكانة خاصة” 

ولمتحدثي هذه اللغة حق تحدثها في المؤسسات الخدماتية في دولة االحتالل.

يعتبر  الذي  القومية«،  »قانون  مشروع   ،2017 مايو  في  التمهيدية  بالقراءة  أقر  قد  اإلسرائيلي،  الكنيست  كان 

للهوية  طمًسا  الفلسطينيون  يعده  والذي  إسرائيل«،  عاصمة  والقدس  لليهود  القومي  الوطن  »إسرائيل 

الفلسطينية في األراضي المحتلة.

منذ  فهناك  إسرائيل.  يهودية  بقانون  القانون  هذا  مقارنة  حيث  من  اإلعالم  وسائل  خاطئ في  اعتقاد  وينتشر 

عشرات السنيين قانون أساسي يسمي إسرائيل “دولة يهودية وديمقراطية”. لكن مشروع القانون الجديد في 

حال تم سنه في الكنيست سيقدم إسرائيل كـ”دولة قومية للشعب اليهودي” بداًل من “دولة يهودية وديمقراطية”، 

وهذا انتهاك لحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه. كما تنص مسودة مشروع القانون هذا على أن تقرير المصير 

في فلسطين التاريخية هو حق لليهود فقط. وهو تالعب بمصير فلسطين.

مزاعم إسرائيلية
وشدد عضو الكنيست الصهيوني )آفي ديخير( رئيس جهاز الشاباك األسبق، ومقدم القانون، على أن الكيان يجب 

وذلك ألن  الكيان،  القادم في  لألجيال  التأمين  القانون هو شهادة  أن هذا  زاعًما  لليهود،  قومية  دولة  يكون  أن 

الفلسطينيين يعتبرون بحسب “ديختر” أقلية في هذه الدولة، حسبما ذكرت »القناة السابعة« اإلسرائيلية.

ونقلت صحيفة »يديعوت أحرونوت« زعم وزير السياحة في الكيان ياريف ليفين أن “قانون القومية يعبر بطريقة 

للشعب  القومية  الدولة  تعد  أواًل وقبل كل شيء،  إسرائيل  دولة  بأن  )هرتسل(  الكيان  رؤية مؤسس  راقية عن 

اليهودي”.

وزعمت وزيرة القضاء »أييلت شاقيد« أن القانون يعد فرصة تاريخية، ووصفه عضو الكنيست »أمير أوحانا« )عن حزب 

هاليكود( بأنه يحافظ على حقوق األقلية، لكنه يقرر بوضوح أن الحقوق القومية هي لليهود وحدهم، وفًقا لصحيفة 

“هآرتس”.
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انتقادات داخلية وإسرائيلية للقانون
قانون  لقي  بعدما  وخارجها،  إسرائيل  داخل  والمحللين  المسؤولين  رأي  على  الوقوف  »مواطن«  مجلة  وحاولت 

القومية اليهودية اعتراًضا شديًدا، فالرئيس اإلسرائيلي »رؤفين ريفلين« عارضه قائاًل: “ال أفهم ما الفائدة منه”.

كما وجد القانون معارضة شديدة من جانب الرئيس اإلسرائيلي السابق »شيمون بيريز«، وقاضي المحكمة العليا 

»سليم جبران« الذي أكد أن المواطنين العرب يعانون من التمييز العنصري، كذلك المستشار القانوني للحكومة، 

ووزير العدل الليكودي السابق “دان مريدور”، حسبما نقلت وكالة األنباء الفلسطينية عن وسائل إعالم إسرائيلية.

خاطئ«.  االقتراح  »هذا  إن  قائاًل  للتصويت،  ُطرحت  التي  الصياغة  حاد  بشكل  بيجن  بني  الكنيست  عضو  وانتقد 

وانتقد الشرط الذي يسمح بـ»تأسيس مستوطنات ألفراد من دين واحد أو جنسية واحدة«، مشيًرا إلى أنه قبل 

سبع سنوات، وبدعم من حزب »ليكود«، أقر الكنيست قانوًنا يمنع لجان القبول من رفض قبول مرشح ألسباب 

وطنية، إضافة إلى سلسلة قيود إضافية وفق ما ذكرته »القناة اإلسرائيلية السابعة«.

وبحسب موقع »سيحاه مقوميت اإلسرائيلي« اعتبر »يتسحاق هرتسوج« زعيم المعارضة بالكنيست وعضو تكتل 

»المعسكر الصهيوني« أن اليمين الحكومي يصر على إشعال النار التي ستحرق إسرائيل بتقديمه هذا القانون، 

وهاجمت »تسيبي ليفني« هي األخرى مشروع القانون، معتبرة إياه خرًقا لمبادئ حزب الليكود نفسه، وهو الحزب 

التي كانت تنتمي له في السابق.

ويعتقد “إسحق هرتسوج”، رئيس حزب المعسكر الصهيوني، “أن القانون محاولة لتعميق الشرخ والتوتر والتمييز 

بين المواطنين”.

ويرى “آدم كلير”، المتحدث باسم كتلة “السالم اآلن”: “أن البنود المتعلقة بيهودية الدولة و”الوطن القومي 

للشعب اليهودي” مدونة في “وثيقة االستقالل” و”قانون العودة”، وال مبرر لقانون جديد من شأنه أن يسهم 

في تعزيز الخوف والكراهية والعنصرية في إسرائيل”.

واعتبر أن القانون سيؤجج أيًضا الصراع الداخلي بين اليهود حيال فرض التعاليم الدينية اليهودية على نظام الحكم، 

ويأتي طرحه بهذه الصيغة والتوقيت لدوافع، حسبما نقلت وسائل اإلعالم اإلسرائيلي.
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جبارين بشدة  الدكتور يوسف  النائب  المشتركة، هاجم  القائمة  باسم  للكنيست  العامة  الهيئة  وفي خطابه في 

قانون القومية، وقام بشكل احتجاجي بتمزيق أوراق القانون على منبر الكنيست قائاًل إن هذا القانون هو من 

القانون  في  اليهودية  الفوقية  يعّمق  القانون  وأن  تشريعها،  على  الحكومة  هذه  تعمل  التي  القوانين  أخطر 

والممارسة على حساب أصحاب البالد األصليين، ولذلك فهو يّكرس األبرتهايد.

وقال جبارين موجًها حديثه الى أعضاء االئتالف الحكومي: »كيف يمكننا كأصحاب البالد القبول بقوانين تنظر إلينا 

كمواطنين من درجة ثانية ودرجة ثالثة في وطننا؟ نحن لم نهاجر إلى البالد بل نحن أصحابها األصليون ولن نقبل بهذا 

من  وغيره  القانون  لهذا  التصدي  وسنواصل  وبمكانتنا  بحقوقنا  الخطير  المس  هذا  ونرفض  العنصري  التمييز 

التشريعات العنصرية«، بحسب »موقع عرب 48«.

نواجه غول  تاريخ إسرائيل  األكثر تطرًفا في  الحكومة  أمام هذه  اليوم  الطيبي، قائاًل: »نحن  أحمد  النائب  وانتقد 

العنصرية وسيل التشريعات والقوانين التي ال تنقطع وآخرها قانون القومية. مؤكًدا أنها قمة العنصرية التي بدأت 

في النكبة عام 1948 وما زالت في أوجه وأشكال أخرى حتى اليوم.

وأضاف الطيبي: ال يمكننا إطالًقا أن نقبل بيهودية الدولة التي تلغي كيان وحقوق خمس السكان من غير اليهود 

وخاصة أننا سكان حقيقيون لم نهاجر إلى هذا الوطن بل ولدنا فيه.. لم نأِت إلى هنا ال بسفينة وال بطائرة ونطرح 

وقيمتها  الحقيقي..  معناها  في  غائبة  ألنها  إليها  نصبو  وننتقدها،  ونطورها  أساس  كقيمة  الديمقراطية  مبدأ 

األساس: المساواة«، وفق وكالة األنباء الفلسطينية »وفا«.

بينما وصف جمال زحالقة رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة في “الكنيست” مشروع “قانون القومية” بأنه 

أخطر القوانين العنصرية التي طرحت في الكنيست منذ عشرات السنين، حيث ينص القانون على أنه فوق كل 

القوانين وهي تخضع له ولمضمونه بالكامل.

وأضاف زحالقة: “لن نخضع لهذه العنصرية ولن نتكّيف مع نظامها، وإذا كان النظام القائم عاجًزا عن توفير مواطنة 

متساوية للجميع فيجب تفكيكه من أساسه وإقامة نظام دولة لكل المواطنين”، مضيًفا: “لسنا أمام عنصرية فقط 

بل تحديًدا عنصرية استعمارية، والقانون المقترح يؤكد ذلك من خالل بند يتيح إقامة مستوطنات لمجموعات من 

دين واحد أو قومية واحدة، والهدف واضح وهو فصل عنصري بالقانون”.
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من جهتها, قالت النائب العربية حنين زعبي إن مشروع القانون يثبت اعتراف الكنيست نفسه بأنه ال إمكانية واقعية 

لدولة يهودية وديمقراطية في نفس الوقت، مضيفة إن على االحتالل أن يختار، وقد اختار طوال السبعين عاًما أن 

تكون دولة يهودية وليس ديمقراطية، حسبما نقلت وكالة »األناضول«.

وفي بيان صادر عن “أكرم حسون”، العضو بالكنيست عن حزب “كلنا” اإلسرائيلي” نقلته صحيفة القدس العربي، 

اليهود  بين  الثغرة  ويعمق  ويزيد  بالحقوق،  غير متساوين  اليهود  غير  المواطنين  من  يجعل  القومية  »قانون  قال 

والعرب، وكذلك الطائفة الدرزية التي ترى بنفسها أول المتضررين من هذا القانون العنصري، كونها تقوم بواجباتها 

وهي قسم من حلف الدم وحلف الحياة«.

وأضاف “حسون”: “هذا القانون صفعة للطائفة الدرزية وكذلك المواطنين العرب الذين هم مواطنين ولهم حقوق 

في إسرائيل”، مؤكًدا أنه “سيعمل كل ما بوسعه للتصدي لهذا القانون بشتى الوسائل!”.

وتسعى لجنة خاصة مناقشات مستفيضة في محاولة للتوصل إلى اتفاقات وتسويات حول بعض البنود محل الجدل 

بالقانون قبل عرضه على الكنيست للتصديق النهائي عليه بالقراءتين الثانية والثالثة ليصبح بعدها نافًذا.

ولكن وفًقا للتفاهمات واالتفاق بين األحزاب المشاركة في االئتالف الحكومي، فإن الصياغة التي تمت الموافقة 

عليها، ستوضع جانًبا ولن يتم ترشيحها على األرجح لقراءات ثانية وثالثة في الكنيست، بسبب معارضة كتلة »كوالنو« 

التي يرأسها وزير المال موشيه كحلون، وكتلة »إسرائيل بيتنا« التي يرأسها وزير الدفاع أفيجدور ليبرمان، واألحزاب 

الحريدية )اليهود المتدينون(.

انتقادات دولية وعالمية
فضاًل عن ذلك، تعرض القانون النتقادات على المستوى الدولي وخاصًة من االتحاد األوروبي، وذلك بعد أن قام 

وفد لجنة العالقات الدولية في القائمة المشتركة بعرض مخاطر القانون أمام المسؤولين األوروبيين.

وفي تعقيبها على القانون اإلسرائيلي العنصري قالت منظمة العفو الدولية في بيان: “قانون القومية يصادر 

مفهوم الدولة التي في صلبها ملك لجميع مواطنيها، ويحول الدولة إلى بيت قومي للشعب اليهودي فقط”.

اليهود  غير  المواطنين  ضد  العنصري  الفصل  سياسة  “إسرائيل”  على  جديًدا  “ليس  الدولية  المنظمة  وأضافت 

بشكل عام والفلسطينيين مواطني “إسرائيل” بشكل خاص، الجديد في هذه الحالة هو تقنين وتشريع سياسة 

الفصل العنصري ضد الفلسطينيين في “إسرائيل” لتصل إلى التجمعات السكانية واللغة وهوية والمواطنة. في 

حين ترى صحيفة »نيويورك تايمز« أن هذا القانون يعتبر قانوًنا عنصرًيا له انعكاسات مشابهة لقوانين العبودية التي 

كانت سائدة في الواليات المتحدة.



71

الوزراء الفلسطيني يدين القانون
وأدان مجلس الوزراء الفلسطيني، في جلسته األسبوعية في رام الله، مصادقة الكنيست بالقراءة األولى على 

لسرعة  والحقوقية  اإلنسانية  الدولية  المؤسسات  كافة  مطالًبا  العنصري،  القومية”  “قانون  يسمى مشروع  ما 

بحقه  وعقابية  رادعة  إجراءات  واتخاذ  اإلسرائيلي،  االحتالل  جرائم  تجاه  والتخاذل  التجاهل  سياسة  ووقف  التحرك، 

العنصرية  القوانين  سلسلة  تجاه  مسؤولياته  وتحمل  المستمرة،  وانتهاكاته  جرائمه  على  ومساءلته  ومحاسبته 

الدولية  واالتفاقيات  والمعاهدات  المواثيق  وكافة  اإلنسانية  القيم  كل  فاضح  بشكل  تنتهك  التي  اإلسرائيلية 

ومبادئ حقوق اإلنسان.

ويعتبر القانون من أخطر القوانين العنصرية التي تشرعها دولة االحتالل، وكأنه جاء ليلتف على مطلب الحكومة 

أدبيات  جميع  مدرج في  غير  يهودية”  “قومية  واختراع  الدولة،  بيهودية  االعتراف  الفلسطينيين،  من  اإلسرائيلية 

اليهود والحركة الصهيونية، فقد كانوا يعتبرون بأن الصهيونية هي حركة التحرر القومي للشعب اليهودي، لكن تغيير 

المواقف سمة سائدة في العقلية اإلسرائيلية، فحكومات إسرائيل المتعاقبة، وخاصة في عهد “نتنياهو” استكلبت 

البعض، بتقديم  الكنيست مع بعضهم  العنصرية، وتسابق نواب  القوانين  واستفحلت في تشريع مسلسل من 

القوانين العنصرية، للحصول على شعبية الشارع اإلسرائيلي المتطرف، فقد أصبح التطرف عنواًنا للتنافس على 

الشعبية، تمهيًدا لالنتخابات، والوصول إلى نيابة الكنيست.

 29 يوم  الصادر   181 رقم  المتحدة  العامة لألمم  الجمعية  قرار  القائمة في صلب  المبادئ  القانون مع  ويتناقض 

“دستور  تبّني  إلى  دعا  الذي  القرار  فهو  دولتين،  إلى  االنتدابية  فلسطين  تقسيم  بشأن   1947 لعام  نوفمبر 

ديمقراطي”، يضمن عدم “التمييز بين السكان بأي شكل من األشكال، بسبب األصل أو الدين أو اللغة أو الجنس”، 

بقانون أساس،  وبالتالي فليس هذا  المتساوية”،  القانونية  الحماية  الحق في  وكذلك يضمن “لجميع األشخاص 

وإنما قانون فوق األساس”.
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يرتبط المصطلح العلمي ‘‘سفكسيا‘‘  بالغرق والخنق في أحيان كثيرة، داللة على زرقة الجسم بسبب انقطاع 

النفس، لكن يمكن أن يطلق هذا اللفظ مجازا على الخيانة وخاصة مع الصديق الذي ال يتوقع منه ذلك، فهو 

بمثابة القاطع ألنفاس صديقه من حيث ال يشعر.

الصديق بصفة عامة نعمة، لكن عندما يغدر فهو لعنة ال أكثر، وقالوا احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة، 

وقال أحد الشعراء ‘‘ال يبدو منك إلى صديقك زلة .. واجعل فؤادك أوثق الخالن‘‘، غير أننا في تقريرنا هذا لن نقصر 

الخيانة على الصديق فقط بل يمكن أن تتعدى من هم أقرب من ذلك كاألخ واالبن والزوجة وغيرهم.

وقد سجلت كتب التاريخ واألدب وحتى ساحات السياسة والحياة االجتماعية نماذج لخيانة األصدقاء والمقربين، 

التي قالها  الجملة  تلك  بروتوس‘‘  يا  أنت  ‘‘حتى  الخائن  الصديق  لوم  التي قيلت عن  المقاطع  ولعل من أشهر 

الشهير يوليوس قيصر الذي اغتيل في أواخر حياته وكان ممن غدر به بروتوس الذي قيل أن قيصر كان يعامله 

كابنه وكان من أقرب المقربين إليه.

مجلة ‘‘مواطن‘‘ تستعرض بعض قصص الخيانة، التي ارتبط بعضها بالجاسوسية أو ما كان متعلقا بالحكم، وفي 

ذات الوقت لن نذكر ما كانت مقتصرة على الصديق بل يمكن أن تصل لدرجة من القرابة الشديدة.

كتب: فريق التحرير

 سفكسيا الخيانة..  طعنات الظهر لغة الحكم بالمنطقة العربية 
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في مصر.. سلمته ألنه تزوج عليها
لم يكن يتخيل محافظ إحدى المحافظات المصرية أن يتم اإلطاحة به في قضية ِرشوة وهو في منصب حساس 

وعلى رأس سلطة تنفيذية، إال أن ذلك حدث بالفعل، عندما قرر في أحد األيام أن يتزوج مرة ثانية على زوجته التي 

تعمل في  هيئة الرقابة اإلدارية أي أن كل ملفات الفساد تقع تحت يديها.

التي قام بها زوجها لمصلحة  الفساد والرشى  الزوجة الطرف عن كل قضايا  الحال غضت هذه  ربما بحسب واقع 

ومنفعة ستعود عليها، لكنها لم تستطع أن تصبر، عندما علمت أن زوجها تزوج عليها، رغم أنها الزوجة الثانية لذلك 

سارعت وأبلغت عنه لتطيح به الجهات األمنية في قضية هي األولى من نوعها.

مرسي والجنرال
أنه استطاع اإلطاحة بأقوى  رغم ما رددته وسائل اإلعالم عن ضعف محمد مرسي وعدم أهليته لحكم مصر إال 

شخصيتين في الجيش المصري وزير الدفاع ورئيس األركان وجاء اختياره من وجهة نظره على أنقى وأصغر شخصية 

في الجيش المصري، وهو عبدالفتاح السيسي رئيس جهاز المخابرات العسكرية وقتها، الذي اتهم وقتها من قبل 

مناهضي اإلخوان بأنه عضو سري في الجماعة.

وما جعل األمور في نصابها تظاهر عبدالفتاح السيسي بالتقوى والورع وتفرغه للعبادة وصيامه في أوقات ليست 

في قاموس الصائمين، حتى تسنت له الفرصة ليقطع اليد التي ُمدت إليه وقدمته على غيره، ويطيح بالرئيس 

المدني األول لمصر ويعتلي هو عرشها.

رؤساء تونس التاريخيون ينقلبون
في عام 1957 تم إلغاء الملكية وأعلن الحبيب بورقيبة أول رئيس لتونس بعد التحرر من الملكية واالحتالل، وظل 

بورقيبة رئيسًا لتونس حتى عام 1987، حين انقلب عليه رئيس وزرائه زين العابدين بن علي، وأعلن نفسه حاكمًا 

لتونس، ووضع بورقيبة تحت اإلقامة الجبرية في قصره بالمنستير.

قطر.. بيدي ال بيد عمرو
يصلح أن يطلق على قطر المثل القائل ‘‘بيدي ال بيد عمرو‘‘ فاالنقالب على الحاكم لم يكن من خارج األسرة الحاكمة 

ولم يكن من أحد المقربين منها من داخل األسرة نفسها، بل كان المنقلب االبن نفسه، خليفة بن حمد، على والده 

الشيخ حمد.
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لكن ال يجب أن ننسى  أن وصول األمير السابق لدولة قطر الشيخ حمد بن خليفة إلى الحكم عبر انقالب على والده 

الشيخ خليفة هو األول من نوعه، فمعظم من سبقوه وصلوا عبر الطريق نفسه.

كانت اللحظة األخيرة في حسابات الحكم عند الشيخ خليفة هي اللحظة التي كان فيها داخل المطار، وهو يودع 

مشيعيه قبل سفره لقضاء عطلة في سويسرا، وكان من زمرة المودعين نجله حمد، لكن كان هذا هو الوداع األخير 

للحاكم المنقلب عليه من قبل نجله، إذا استطاع إقناع قادة الجيش بمغامرته، وأمر القوات بالسيطرة على القصر 

األميري والمطار، ثم اتصل بعدها بوالده ليخبره بأن األمور انتهت، فأغلق والده الخط في وجهه.

السودان.. الترابي رجل الدين يرتب لالنقالب
ة، الذي حصل على أعلى األصوات في  شارك حسن الترابي في حكومة السيد الصادق المهدي زعيم حزب األمَّ

ت الجبهة اإلسالمية في الترتيب الثالث، وشارك الترابي  االنتخابات وتاله الحزب التقليدي الثاني الحزب االتحادي وَحلَّ

في حكومة السيد الصادق المهدي عام 1988كنائب لرئيس الوزراء ووزير الخارجية، ثم رتب النقالب عسكري وهو 

في السلطة عن طريق عناصره بالجيش وكان العميد عمر حسن البشير صاحب أعلى رتبة فيهم، وحدث االنقالب 

َب لعملية القبض  في يونيو عام 1989م، ونجح في االستيالء على السلطة بترتيب وتخطيط من الترابي الذي َرتَّ

عليه في بداية االنقالب لُيْبِعَد ُشبهة عالقته بهذا االنقالب، وأبقى على نائبه في ذلك الوقت علي عثمان محمد 

ب العالقة بين الجناح المدني والجناح العسكري في حركته. طه ليرتِّ

إال أن صديق األمس عمر البشير أنقلب على مدبر االنقالب، والعقل المفكر للسلطة في السودان منذ االنقالب 

ى الترابي رئاسة البرلمان عام 1996م، حدث الصدام بينه وبين الرئيس عمر  الذي أسماه )ثورة اإلنقاذ(، فعندما تولَّ

َس بعدها مع جناح َظلَّ  البشير، أبعد على إثرها من كل مناصبه الرسمية والحزبية وكان ذلك عام 1999م، ثم أسَّ

موالًيا له حزًبا جديًدا باسم المؤتمر الشعبي عام 2001م كحزب معارض.

شخبوط اإلمارات الغدر كابر عن كابر
أسرة آل نهيان من األسر العربية التي اشتهرت عنها االغتياالت من أجل السلطة، لكننا سنذكر هنا شخصية من أبرز 

الشخصيات التي أسست اإلمارات وهو شخبوط بن سلطان األخ األكبر للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ، الذي جاء 

إلى سدة حكم إمارة أبو ظبي بعد قتل عمه صقر بن زايد،
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 ثم في عام 1971 انقلب زايد على أخيه انقالبا قيل عنه انقالب غير دموي، وتم نفيه خارج اإلمارات وتم نقل 

شخبوط إلى المطار وتسفيره الي البحرين، ثم إلو بيروت فلندن حيث وضع تحت اإلقامة والمراقبة في قصر كان 

يمتلكه هناك، إلي أن تم السماح له بالعودة ليقضي بقية حياته تحت اإلقامة الجبرية في مدينه العين حتى وفاته 

عام  1989.

ولم يقف األمر عند هذا الحد، بل سجلت اإلمارات انقالًبا آخر، عندما قاد الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي 

الحالي؛ انقالبا أبيض ضد أخيه من والده الشيخ خليفة، حتى قبل توليه الحكم خلًفا لوالدهما الشيخ زايد بن سلطان 

في عام 2004، عندما أجبر على تعيين محمد نفسه ولًيا لعهد أبوظبي، وهو قرار مخالف ألعراف والية العهد في 

دولة االمارات.

السعودية من فيصل لمحمد بن سلمان
وكما هو العهد في دول الخليج سارت السعودية على الدرب ذاته، فقد تم إقالة الملك سعود بن عبدالعزيز وتولي 

الملك فيصل بدال عنه بفتوى من كبار العلماء رغم رفض سعود لهذه الطريقة ولهذه اإلطاحة.

وهو ما حدث أيضا مع ولي العهد محمد بن نايف الذي تم عزله خفية وتعيين محمد بن سلمان نجل الملك سلمان 

بن عبدالعزيز العاهل السعودي الحالي.

قابوس بن سعيد 
كان هو االبن الوحيد لوالده لكن هذا لم يشفع لألب، فحتى هذا الرابط الحميمي بينه وبين والده قطعه، قرر أن 

يتخلص منه حين قام بانقالب ناجح عليه بدعم من بريطانيا، في الثالث والعشرين من يوليو )تموز( 1970، ونفاه 

إلى لندن.

أبناء، وجمع كل مقاليد الحكم بشكل مطلق في يده، فهو سلطان  وعاش بعد ذلك وحيدا، فليس له زوجة وال 

البالد، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع، والقائد األعلى للقوات المسلحة، ووزير المالية، ووزير الشؤون الخارجية، 

ورئيس المجلس األعلى للتخطيط، ورئيس البنك المركزي.
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يهوذا األسخريوطي يخون المسيح وينتحر
لم يترك لنا التاريخ مجاال إال وذكرت فيه الخيانة حتى من عيسى المسيح، فها هو أحد تالمذة المسيح، لم يحفظ 

العهد معه، فخان الذي تعلم معه تعاليم المسيحية، وسلمه للقتل مقابل ثالثين قطعة فضية، حيث كان »يهوذا 

اإلسخريوطي« يعرف أماكن اختالء المسيح بتالميذه، فاستغل ذلك ليوشي به ويسلمه.

وذكر اإلنجيل، أن المسيح تنبأ بأن أحد تالميذه سيسلمه للموت، وأنه أعلن ذلك خالل العشاء األخير حيث قال :»الحق 

أقول لكم إن واحًدا منكم يسلمني« إال أنه عندما علم بأن اليهود ألقوا القبض على المسيح شعر بالندم، وأعاد 

الفضة إلى الكهنة مرة أخرى، وانتحر شنًقا في حقل الفخاري الذي يعرف بـ »حقل الدم«.
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يمثل األمن الغذائي تحدًيا كبيًرا لدى العديد من الدول في ظل التطورات السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

التي يشهدها العالم، وأصبح توفير الغذاء أحد المشاكل المزمنة عالمًيا، إذ ال يواجه مشكلة نقص الغذاء فقط، 

فهناك مشكالت أخرى تتمثل في التلوث والتغيرات البيئية والمناخية والتلوث وتقلص مساحات الغابات وزحف 

التصحر على األراضي الزراعية وقلة المياه الصالحة للزراعة وغيرها، ولم تكن سلطنة عمان بمنأى عن التغيرات 

التي تحدث في العالم خاصة وأنها تقع ضمن المناطق الجافة.

عمان  سلطنة  داخل  الغذائي  األمن  منظومة  على  الضوء  تسليط  “مواطن”  مجلة  تحاول  التالية  السطور  في 

كذلك إبراز التحديات التي تواجهها، وإجراءات الحكومة التي تتخذها بهدف الوصول لمنظومة متكاملة وكافية 

من األمن الغذائي العماني، عبر مشاريع استثمارية عدة، بما يحقق للمواطن أعلى مستويات االكتفاء بفضل 

ناتج محلي قوي. 

كتب: خطيب الجنوبي

 األمن الغذائي العماني.. الرهان على اإلنتاج المحلي

الوسطى، وتوقيع  بمحافظة  آخرها مثاًل في والية هيماء  كان  استثمارية عدة  تنفيذ مشاريع  الرغم من  على 

اتفاقية استثمار لمدة أربعة عقود انتفاع على مساحة 47 مليون متر مربع إلقامة مزارع دواجن ضمن مشروع 

األمن الغذائي، إال أن الوضع يتطلب نظرة ثاقبة ورؤية مستقبلية واضحة المعالم، فالخطة المشمولة لألمن 

الغذائي وفق آراء المحللين بحاجة لقرارات أكثر فعالية، خاصة وأن جملة ما تحقق من منظومة االكتفاء الذاتي، 

وصل في السلطنة ما نسبته %35 خالل الوقت الراهن، لننتظر على األقل قرابة ربع قرن حتى تصل إلى النسبة 

المرجوة منها.
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وهنا األمر يشير لحالة من القلق، يتبعها طرح لمجموعة من األسئلة، حول خطط السلطنة التي تواجه بها األوضاع 

المستقبلية حال تعرضها لنقص في سلتها الغذائية بسبب األوضاع المحيطة بالمنطقة، النقطة األخرى التي رُبما 

يعول عليها الكثير في الخروج من هذا المأزق ويعتبرونها رهان الوصول اآلمن لمنظومة أمن غذائي متكاملة، هي 

تفعيل مشاريع استثمارية تهدف لزيادة اإلنتاج المحلي للسلطنة، خاصة وأن عمان بها مساحات صحار شاسعة قابلة 

لالستصالح الزراعي.

أرقام متواضعة
مع نهاية عام 2016 سجل الناتج المحلي اإلجمالي للسلطنة انخفاًضا ملحوًظا بلغت نسبته %5.1 بواقع 25 ملياًرا 

و489 مليوًنا و800 ألف ريال عماني، مقارنة بعام 2015. وذلك وفًقا لـ “المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات “.

 506 2016، ما قيمته  بنهاية  الغذاء، فسجل  األكبر في سلة  المساهم  الزراعي  المجال  المحلي في  اإلنتاج  أما 

ماليين ريال عماني مقارنة بنهاية 2015 الذي شهد تسجيل 435 مليوًنا و200 ألف ريال.

هذه األرقام تظهر أن الجهات المعنية عليها إعادة النظر في القرارات الصادرة عنها بشأن منظومة األمن الغذائي، 

غير  وأوضاع  حولها من ظروف  يحيط من  بما  السلطنة  تأثرت  حال  بكارثة مستقبلية في  ينذر  الراهن  الوضع  ألن 

مستقرة، وهنا يجب التنويه إلى عملية استيراد السلع الغذائية من الخارج ومن دول مثل إيران واإلمارات وغيرهما، 

باعتبارها فكرة غير آمنة، ألنه وفي وقت قصير يمكن أن يتعطل االستيراد وتصبح األمور غاية في التعقيد ألسباب 

كثيرة.

 

الزراعة في الخارج
ال يمكن االعتماد أيًضا على خطط بديلة لإلنتاج المحلي داخل السلطنة، مثل الزراعة خارج حدود الدولة فهنا حدث 

وال حرج عن حجم األموال التي يمكن أن تستنزفها سلطنة عمان نتيجة استخدام أراٍض للزراعة خارج حدودها سواًء 

بالتمليك أو االستئجار، وكذا نتيجة الضرائب المفروضة وتكلفة عمليات النقل والتخزين.
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خطوات حكومية
من  عدد  الماضية  األيام  خالل  لها  التابعة  الشركات  مع  القابضة”  الغذائي  لالستثمار  العمانية  “الشركة  وقعت 

االتفاقيات والعقود الخاصة وإعداد دراسات الجدوى لبعض المشاريع المرتبطة باألمن الغذائي للسلطنة، وتضمنت 

وتوقيع  الظاهرة ومحافظة ظفار،  بمحافظة  عبرى  بوالية  الشركات  لبعض  أولية  إنشائية  أعمال  حزمة  االتفاقيات 

االتفاقيات الخاصة بإعداد دراسات الجدوى الفنية واالقتصادية لمشاريع اإلنتاج والتسويق الزراعي، وإنشاء مجمع 

الغذائي وتقليل  األمن  تحقيق  االتفاقيات خطوة تسهم في  تلك  المسؤولون  واعتبر  الغذائي وغيرها،  االبتكار 

الفجوة بين االستهالك واإلنتاج المحلي، يتبعه خلق العديد من فرص العمل للكوادر الوطنية.

وجهة استثمارية
أن  التي نقلتها “أرقام”  الزراعة والثروة السمكية، في تصريحاته  الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير  ويؤكد 

والتي  السلطنة،  الغذائي في  لألمن  المرسومة  لألهداف  الوصول  تم  وكذلك  تحققت  ومشاريع  أعمال  هناك 

االقتصادي، وجعل  التنويع  والمساهمة في  للمواطنين  وإيجاد فرص عمل  الغذائية  الواردات  إحالل  تسهم في 

السلطنة وجهة استثمارية في مجاالت األمن الغذائي.

بدوه تحدث المهندس صالح بن محمد الشنفري الرئيس التنفيذي للشركة العمانية لالستثمار الغذائي في تصريحات 

صحافية ُنشرت بـ”الوطن” العمانية، عن دور الشركة المستمر في تأسيس حزمة متكاملة من المشروعات المتنوعة 

والمتكاملة مع خطط الحكومة والرامية في النهاية إلى تحقيق األمن الغذائي للسلطنة.

أما المهندس سالم بن سيف العبدلي، وهو مدير تطوير األعمال بالشركة العمانية لالستثمار الغذائي القابضة، 

فرأى وفًقا لـ”المنظمة العربية للتنمية اإلدارية”، أن هناك اهتماًما بالًغا بتنفيذ خطط وبرامج الحكومة االستثمارية 

وفق ما هو مخطط له دون تأخير، مشيًرا إلى أن هناك 6 مشاريع غذائية استراتيجية من المتوقع أن يبدأ بعضها 

للقطاع  وبيئة استثمارية مناسبة وجاذبة  إيجاد مناخ  2019، وهي مشاريع تسهم في  القادم  العام  اإلنتاج في 

الخاص العماني والخارجي.

مؤشر األمن الغذائي .. في المرتبة 28 عالميا
وتبوأت سلطنة عمان المرتبة الثانية عربًيا بعد الكويت والـ 28 عالمًيا، وحافظت للعام الثاني على التوالي على 

المركز الثاني عربًيا، ضمن إحصائية مؤشر األمن الغذائي، والذي أصدرته “مجلة اإليكونوميست”.
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100 درجة في مؤشر توافر برامج شبكة أمان للتغذية و100 درجة في مؤشر درجة  وأعطى المؤشر السلطنة 

اإلنفاق العام على البحث والتطوير الزراعي و83,5 درجة في مؤشر التعريفات الجمركية على الواردات الزراعية و75 

درجة في مؤشر الحصول على تمويل للمزارعين.

تحديات قائمة
ووفًقا لبعض النتائج التي خُلصت إليها أبحاث وتقارير معنية باألمن الغذائي داخل سلطنة عمان، نوه إليها الكاتب 

العماني الدكتور عبد الله باحجاج، في سلسلة تقارير نشرها بموقع “أثير” اإللكتروني، وأشار إلى أن هناك مجموعة 

للزراعة،  قابلة  أراضي  وجود  قلة  مثاًل  منها  كاف،  بشكل  المحلي  اإلنتاج  إلى  الوصول  تعيق  التي  التحديات  من 

فالمساحة اإلجمالية للسلطنة تبلغ 309.5 كيلو متر مربع، وهناك من تلك المساحة ما يقارب الـ %3 مساحة بيضاء، 

للزراعة فتصل  الصالحة  األراضي  أما  الجبال،  %15 من  إلى ذلك  عبارة عن صحراء وأودية، يضاف   82% أيًضا نسبة 

نسبتها قرابة 8%.

شح المياه
وتقول بعض التقارير، إن نسبة األمطار التي تسقط على أراضي السلطنة وأوديتها يتبخر منها قرابة %80 بينما 

الجهات  تضع  ال  لماذا  التساؤالت،  من  الكثير  تثير  النقطة  التربة، وهذه  تبتلعها  و14%  الصحراء،  تذهب في   6%

المسؤولة خطط ومشاريع يمكن من خاللها االستفادة من مياه األمطار وتخزينها وإنشاء ممرات وخزانات لها، ألن 

من شأن تلك الخطط والمشاريع مواجهة مشكلة ندرة المياه في بعض المناطق واألراضي التي تعانى شح المياه.

وتعليًقا على هذه النقطة يقول الدكتور صابر محمود الخبير والباحث في األراضي في تصريحات لـ “مواطن”، إن 

السلطنة لديها اهتمام بتخزين مياه األمطار، للمساعدة في عملية استصالح األراضي الزراعية، لكن األمر يتطلب 

دراسات أكبر في مسألة إقامة مشاريع زراعية والبحث في طرق االستفادة من مياه األمطار بالشكل األمثل.

غياب التشجيع
ويغيب عن الجهة المسؤولة، تقديم الدعم الكافي لألفراد والمؤسسات من أجل التشجيع والحث على الزراعة مع 

تنفيذها، ألن  غائبة ومطلوب  النقطة  للسلطنة، فهذه  المحلي  اإلنتاج  دعم  بهدف  المزارع  أمام  العقبات  تذليل 

قارات  بين  الجغرافي  لموقعها  نتيجة  الغذائية  المواد  إلنتاج  عالمًيا  أو  إقليمًيا  مركًزا  تكون  ألن  مؤهلة  السلطنة 

العالم، وهو الرأي الذي طرحته الشركة العمانية لالستثمار الغذائي، حيث رأت الشركة، أن السلطنة لديها أراضي 

غذائية  أمن  عليهم في صناعة منظومة  التركيز  يمكن  عاملة،  وأيدي  مادية  إمكانيات  للزراعة، ولديها  كبيرة صالحة 

متكاملة.
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تجارب سابقة
وهناك تجارب عدة سجلت نجاحات يضاف لها الخروج بمشاريع متميزة من حيث االستفادة مما هو متاح وتحويل 

الصحاري إلى أرض خصبة صالحة للزراعة إضافة لمشاريع أخرى متنوعة، هذه التجارب تم تسجيلها في مناطق عدة 

داخل سلطنة عمان، نذكر منها مثاًل منطقة النجد.

ويتطلب مستقبل األمن الغذائي في سلطنة عمان بجانب ما يتم تنفيذه من مشاريع استراتيجية االهتمام باالنتاج 

المحلي، والتقليل قدر اإلمكان من عمليات االستيراد وعدم االعتماد على الزراعة في الخارج، ألن ذلك يسبب إنفاق 

متزايد على الضرائب نتيجة عملية استيراد السلع، أيًضا أن يكون لدى الجهات المسؤولة خطط تشجيعية تعمل على 

تذليل العقبات أمام معوقات الزراعة والمتابعة المستمرة لكافة المشاريع في تلك المنظومة المهمة.
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تعيش سورية أزمات عديدة منذ عام 2011 وحتى الوقت الراهن، دون ظهور أية بوادر لحّل تلك األزمات الُمتزايدة 

الشباب  األبرياء من  وُقتل  ديارها،  اآلمنة من  العائالت  ُشّردت  فلقد  بكل طوائفه،  الشعب  منها  ُيعاني  والتي 

والشيوخ ومن النساء واألطفال دون أي ذنب ُيذكر، وُقّسمت الدولة الموحدة ألول مرة منذ إعالن استقاللها 

إلى مناطق متفرقة ُيسيطر عليها كل من بيده قوة السالح، بحيث أصبحت سورية اآلن مرتًعا سهاًل لمعارك 

اإلرهاب والتطرف، وملجًأ للتنظيمات والميليشيات الُمسلحة لممارسة أفعالها اإلجرامية ضد المدنيين األبرياء 

تحت شعارات ودعاوى واهية بحّجة الحرب ضد نظام بشار األسد “القمعي” حسب وصفها، وهنا يجب إيضاح 

حقيقة مهمة أكدتها المنظمات الحقوقية في ُمعظم تقاريرها الخاصة بسورية وتتضمن ممارسات الميليشيات 

العنيف  النظام في ممارسة ذلك االستبداد  يجعلها متساوية مع  ُمعارضيها بشكل عنيف مما  الُمسلحة ضد 

الذي رفضه أغلبية الشعب الثائر عندما قاموا بتظاهرات سلمية في أوائل عام 2011، من أجل المطالبة بتنفيذ 

حقوقهم االجتماعية والسياسية واالقتصادية الُمهدرة منذ عقود، وهذه حقيقة ال ُينكرها إال جاحد أو جاهل أو 

متعّصب.

التي  المهمة  األحداث  أبرز  إيضاح  يجب  سورية،  في  األهلية  الحرب  نشوب  إلى  أدت  التي  األسباب  ولمعرفة 

وقعت في البالد لنصل إلى حقيقة الوضع الراهن على األرض في سورية منذ اندالع الشرارة األولى للثورة ضد 

نظام بشار األسد وحتى اآلن، وطريقة التعامل العنيفة من قبل القوات األمنية والحكومية ضد الُمتظاهرين 

السلميين في ذلك الوقت، األمر الذي أدى في المقابل إلى تكوين ُمعارضة ُمسلحة باسم الثورة لمواجهة عنف 

النظام، وكذا ظهور ميليشيات إرهابية تنتهج العنف باسم الدين، مما تسبب في حدوث ذريعة من قبل بعض 

الدول الكبرى للتدخل العسكري في الشأن الداخلي للبالد.

كتب: صالح النادي

 األزمة السورية … من تسّبب في إشعال فتيل الحرب األهلية؟
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بداية الثورة ضد النظام في أوائل عام 2011
 لقد تعّرضت سورية إلى الكثير من الممارسات القمعية منذ تولي عائلة األسد للحكم في عام 1971 وحتى اآلن 

“وفًقا لتقارير منظمة العفو الدولية”، فلم تكن للديمقراطية أي وجود داخل النظام السياسي، وأبسط دليل على 

ذلك الطريقة الُمريبة والتي وصل من خاللها االبن بشار األسد إلى ُسّدة الحكم، فبعد وفاة والده سارع مجلس 

صارخ  انتهاك  الحكم وسط  والده في  خالفة  األسد  لبشار  ليسمح  الدستور  تعديل  إلى  حينها  السوري  الشعب 

ألبسط القواعد المعمول بها في النظام الجمهوري حول العالم والذي يرفض مبدأ الوراثة في الحكم، ومع كل هذا 

يتوقعه  يكن  لم  ما  حدث  ولكن  األسد،  بشار  عهد  بداية  مع  لألفضل  تغيير  يحدث  أن  السوري  الشعب  يأمل  كان 

داخل مؤسسات  األصعدة  كل  على  الفساد  وانتشر  النظام،  قبل  القمعية من  الممارسات  زادت  حيث  الشعب، 

الدولة المختلفة، وانتهت الحياة السياسية الحزبية بشكل كامل من الصورة، لينفرد حزب البعث وحده في إدارة كل 

كان  الذي  األمر  األخرى،  السياسية  والقوى  األحزاب  باقي  فعلية من  أّي مشاركة  وجود  دون  الدولة،  مؤسسات 

ُينبىء حتًما باندالع ثورة هائلة وهو ما حدث فعاًل، حيث شهدت البالد احتجاجات وتظاهرات عارمة مع بداية الربيع 

العربي في شهر مارس/آذار 2011، وبدأت تلك االحتجاجات بشكل سلمي، وكانت تهدف إلى الُمطالبة بتحسين 

السلطة بشكل  السياسية وتداول  للمشاركة  بيئة مناسبة  للمواطنين، وتوفير  االجتماعية واالقتصادية  األوضاع 

سلمي، األمر الذي قوبل بالعنف الشديد من قبل القوات األمنية التي عملت على قمع االحتجاجات والتظاهرات 

السلمية، فلم يتعامل النظام في حينها بشكل أمثل الحتواء الموجة األولى للثورة السورية منذ بدايتها، لترتفع 

ُمطالبتهم  لمجرد  السلميين  المتظاهرين  قتل  في  توّرطه  بعد  األسد  بشار  حكم  إسقاط  إلى  الثوار  مطالب 

بحقوقهم القانونية المنصوص عليها في دستور النظام ذاته.

طريقة تعامل النظام السوري مع التظاهرات في بدايتها
رفض بشار األسد ُمطالبة المتظاهرين السلميين له بأن يتنحى عن الحكم بطريقة عزيزة في بداية الثورة، وصار 

ُيراوغ الُمحتجين على ُحكمه، حتى يكتسب وقًتا، ظًنا منه أن التظاهرات قد تهدأ مع مرور الوقت، ولكن ُخّيب ظنه 

وُسرعان ما تزايدت التظاهرات المناوئة لنظامه في أرجاء سورية، لتتصاعد وتيرة العنف من قبل القوات الحكومية 

ضد الُمطالبين بإسقاط النظام، حتى ُقتل العديد من الُمعارضين السلميين، واعتقل الكثير من األبرياء دون وجود 

بعد  أرجاء سورية خاصة  العنف في  بالمدافع والطائرات، وانتشرت مظاهر  المناطق  أي سند قانوني، وُقصفت 

تشبث بشار األسد بالُسلطة، دون النظر إلى مصلحة وطنه الذي تّم تقّسيمه، وشعبه الذي ُقتل وُشّرد في أنحاء 

العالم المختلفة، كل هذا من أجل سبب وحيد وهو الحفاظ على حكمه.



84

 تكوين ُمعارضة ُمسلحة باسم الثورة لمواجهة عنف النظام
برغم أن طبيعة الُمعارضة السياسية في أي دولة دستورية ترتكز على األحزاب أو التكتالت السياسية المستقلة 

الحكم ومن ثم يحدث  الحاكمة بشكل سلمي في االنتخابات للوصول إلى  لخوض االنتخابات ومنافسة األنظمة 

التداول السلمي للًسلطة، إال أن الوضع في سورية مختلف بشكل جذري عن قواعد السياسة المعمول بها عالمًيا 

حيث أصبحت مجموعة كبيرة من الُمعارضة السياسية ُمسلحة، خاصة بعد توجيه بشار األسد قواته في بداية الثورة 

السلمية إلى مواجهة الُمعارضين السياسيين له بشتى وسائل العنف المرفوضة قانونًيا وإنسانًيا وهو ما حدث 

إلى نشوب حرب  السلميين  المتظاهرين  التعامل مع  العنيفة في  الطريقة  بتلك  الحاكم  النظام  ليتسبب  فعاًل، 

أهلية قضت على األخضر واليابس.

انتشار الجماعات اإلرهابية الُمسلحة 
السوري  الجيش  انحياز  أبرزها  لعل من  أرجاء سورية، بسبب عوامل عدة  العنيفة في  الطائفية  الحركات  انتعشت 

تكوين  يكمن في طبيعة  والسبب في ذلك  الشعب،  إلى مصلحة  النظر  الحاكم دون  النظام  إلى  كامل  بشكل 

الجيش الذي تّم تكوينه على أساس طائفي، فقوامه األكبر من األقلية العلوية التي ينتمي إليها بشار األسد، 

وكان من الطبيعي أو المنطقي بالنسبة للواقع السوري أن يقف الجيش مع قائده العلوي حفاًظا على مصالح 

الطائفة التي ُيمثلها بشار األسد، بجانب وجود ميليشيات حزب الله الحليفة للنظام السوري في الصورة إذ تدخلت 

لمساعدة جيش بشار األسد في مقاومة االحتجاجات الشعبية، وقتلت العديد من السوريين الرافضين لسياسات 

النظام الديكتاتوري، مما تسبب بالمقابل في تكوين تنظيمات ُسنية ُمسلحة لمواجهة جيش بشار وميليشيا حزب 

واإلرهابيين  للمتطرفين  آمًنا  وأصبحت سورية مالًذا  عنيفة،  حرب طائفية  إلى  السلمية  التظاهرات  لتتحول  الله، 

يلجؤون إليه من كل أنحاء العالم، لتنفيذ أجندتهم الطائفية وأعمالهم اإلجرامية الخطرة.

بشار األسد من وجهة نظر السوريين المؤيدين له
رغم كل ما يحدث في سورية من مآٍس قد تسّبب النظام في صناعتها بعد فشله في التعامل مع الثورة منذ 

بدايتها، إال أنه على الجانب األخر يؤيد بعض السوريين بقاء بشار األسد في الُحكم ويتمثل ذلك التأييد في الجيش 

والعلوية  الشيعية  المناطق  داخل  القاطنين  المواطنين  من  وكثير  للحكومة  التابعة  األمنية  والقوات  النظامي 

باإلضافة إلى األقليات الدينية من المسيحيين وغيرهم بجانب بعض المواطنين الُسنة المحسوبين على النظام، 

بسبب اعتبارات عدة أهمها الحفاظ على مصالحهم باإلضافة إلى خوفهم من بطش  الجماعات اإلرهابية بهم، خاصة 

المواطنين  بالقليلة من هؤالء  ليست  فئة  توجد  أيًضا  الُسلطة،  األسد في  بشار  تأييدهم الستمرار  إعالن  بعد 

المؤيدين للنظام يعتقدون أن وجود سلطة مركزية في دمشق ستعيد إلى الدولة وحدتها كما كانت عليه في 

السابق قبل اندالع الثورة في 2011.
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 التدخالت العسكرية من جانب بعض الدول الكبرى
 إن الواقع السوري يشهد اآلن حاالت عديدة من التدخالت الخارجية من كبار الدول العظمى أمثال الواليات المتحدة 

األميركية وروسيا االتحادية بجانب تركيا وإيران دون أن نرى أي تواجد عربي ملحوظ على الساحة، وكأن سورية صارت 

أرًضا منعزلة عن باقي الدول العربية، في وقت سعت فيه طهران إلى السيطرة بكل قواها السياسية والعسكرية 

على دمشق، من خالل قيامها بالعمل على إمداد بشار األسد بالسالح والعتاد بواسطة الحرس الثوري اإليراني، 

لمواجهة قوى الُمعارضة في سورية، وذلك بسبب التقارب المذهبي بين النظامين الحاكمين للبلدين، خاصة بعد 

من  األكبر  قوامه  ُيمثل  الذي  النظامّي  الجيش  صفوف  داخل  الُسّنة  الضباط  بعض  قبل  من   انشقاقات  حدوث 

الطائفة العلوية الشيعية كما ذكرنا سابًقا، مما زاد من تعقيد الموقف أكثر مما عليه منذ اندالع الثورة في شهر 

مارس/آذار 2011 وحتى وقتنا الراهن، وأصبحت الطائفية عنواًنا رئيسًيا للحرب في سورية. ومن جانب آخر تلعب 

تركيا دوًرا فاعاًل ومؤثًرا، حيث يتواجد الجيش التركي في أماكن عدة داخل سورية ومن أبرزها منطقة عفرين التي 

ُيسيطر عليها بشكل شبه كامل، مما يجعل من أنقرة قوة فاعلة ال ُيستهان بها عالمًيا بالنسبة للشأن السوري، 

البحر  السورية وإطاللها على  الحدود  اقترابها من  بحكم  السوريين  الالجئين  الكثير من  أيًضا  أنها تستضيف  خاصة 

المتوسط.

الدور األميركي والروسي في سورية
كما تتواجد الواليات المتحدة األميركية بشكل فعلي داخل سورية منذ عهد باراك أوباما وإلى اآلن في إطار الحرب 

على اإلرهاب من خالل ُمحاربة تنظيم “داعش” المتطرف، وفي المقابل أيًضا يتواجد لروسيا قوات تابعة لها تّم 

إرسالها إلى سورية من أجل إنقاذ النظام “األسدي” الحليف لها من االنهيار الذي شهده، خاصة بعد تسّلح الُمعارضة 

وسيطرة التنظيمات المتطرفة على كثير من األراضي السورية التي كانت خاضعة تحت سيادة القوات الحكومية 

في وقت سابق، وبالفعل نجحت موسكو في إعطاء ُقبلة الحياة من جديد للنظام في دمشق، حيث ساعدته على 

استعادة بعض المناطق التي قد استولت عليها التنظيمات المتطرفة، مما جعل بشار األسد يشعر بزهوة االنتصار 

الزائف، رغم تشريد الكثير من شعبه، وقصف المدنيين الُعّزل بالبراميل الُمتفّجرة واألسلحة الكيماوية بحّجة الحرب 

ضد اإلرهاب للقضاء على الُمتطرفين داخل سورية، ظًنا منه أنه بذلك سيجعل العالم يرتضي بنظامه كبديل عن 

حكم اإلرهابيين في وطن صار لألسف رماًدا وأنقاًضا.
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مثل التقاء الحضارة الغربية بالحضارة العربية، نقطة انطالق شرارة التنوير في العالم العربي، فكان هذا اللقاء 

القسري الذي فرضته ظروف احتالل نابليون بونابارت لمصر والشام في الواقع، المنارة التي أحدثت حراًكا أضرم 

النار مجدًدا في رماد الحضارتين العربية واإلسالمية التي كانت على وشك االحتضار.

الظروف االجتماعية والسياسية واالقتصادية التي عاشتها البلدان العربية خالل فترة الحكم العثماني، جعلتها 

في مرحلة “جمود كاملة”، في ظل سعي العثمانين إلى تفريغها لصالحها، فضاًل عن اقتصار التعليم على الطبقات 

وبداية دخول  األخرى،  الدول  على  التي طرأت  واالختراعات  للمتغييرات  المنطقة  إدراك  االرستقراطية، وعدم 

أوروبا في تلك الفترة إلى عصر االزدهار.

ورغم محاوالت النهضة التي استمرت من أواخر القرن السابع عشر إلى منتصف القرن العشرين إال أنه يبدو أن 

العرب لم يعرفوا طريق عصَري “النهضة والتنوير” حتى اآلن.

كتب: ألكسندر إبراهيم

 حلم النهضة المغتال.. العرب يفقدون طريق التنوير

اإلرهاصات األولى
في أواخر القرن السابع عشر، بدأت الدول العربية تبحث عن خطواتها األولى للنهوض من الثبات الكبير، والتي كانت 

انطالقتها في مصر، قبل أن تتحرك إلى سوريا ومدن كل من بغداد ومراكش وفاس وبيروت رغم اختالف المؤرخين 

حول بدايتها، فبعضهم حددها بفترة وجود الحملة الفرنسية في مصر بين عامي 1798 و1801، وآخرون ذكروا أنها 

كانت مع تولي محمد علي باشا حكم مصر.
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فخالل الحملة الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت، تعرف المصريون على الحضارة الغربية بمزاياها ومساوئها، إضافة 

إلى بعض األنظمة اإلدارية، واكتشاف الفجوة الكبيرة بينهما، والتقدم العلمي والتقنية الغربية، مما جعل العرب 

يبحثون عن وسائل لنقل التقنية وتعريب العلوم.

ومن أهم ما قدمه نابليون لمصر فى حملته هو استقدامه لمطبعة فرنسية، والتي أصدر معها صحيفة “الجريدة 

الرسمية”، تالها جريدة “بريد مصر” أو “كورييه دى ايجيبت”، و”العشارى المصرية”، كما أصدر أوامر بإصدار صحف 

ناطقة بالعربية، منها: “الحوادث اليومية والتنبيه”، ليكون سبًبا في معرفة مصر والعرب بالطباعة.

وفى يوليو 1799 أنشئ المعهد العلمى المصرى من علماء مصريين وفرنسيين فكان باكورة إنتاجه كتاب “وصف 

مصر” المكون من 24 جزًءا واكتشاف حجر رشد وفك رموز الكتابة المصرية القديمة لتفتح بذلك أبواب الصحافة فى 

مصر والحضارة المصرية على العالم.

ومع تولي محمد علي باشا حكم مصر عام 1804 ميالدًيا سعى إلى إحداث نهضة كبيرة في مصر امتد أثرها إلى 

مختلف العواصم العربية الحًقا، ليحدث حراًكا ثقافًيا وعلمًيا كبيًرا حينها.

الشبان  ليتم  أوروبا  إلى  بعثات مدرسية  تغيير في مصر، حيث وجه  الحديثة محاولته إلحداث  وبدأ مؤسس مصر 

المصريون دراستهم في معاهدها العلمية، فضاًل عن إرسال البعثات إلى أوروبا لنقل الخبرات العلمية والفكرية 

إلى “المحروسة”، وتحقيق التقدم العلمي والثقافي واالجتماعي.

المجتمع  تعريف  الذين ساهموا في  أحد األعالم  تخريج  بأوروبا كانت في  البعثات  التي حققتها  النجاحات األولى 

المصري على المنجزات العلمية التقنية والحضارة والمدنية األوربية، فبعد عودته من فرنسا مباشرة واله محمد 

علي منصب رئيس الترجمة في مدرسة الطب، كما أسس مدرسة الترجمة، التي صارت فيما بعد مدرسة األلسن 

وُعيـن مديًرا لها إلى جانب عمله مدرسًا بها، وفي هذه الفترة تجلى المشروع الثقافي الكبير لرفاعة الطهطاوي 

ووضع األساس لحركة النهضة.

ومع استمرار إرسال البعثات العلمية إلى أوروبا، ودخول إبراهيم باشا سوريا أفضت النهضة إلى إعادة انتشال اللغة 

العربية مما طرأ عليها من تقهقر، وقّدمت أدًبا عربًيا معاصًرا للمرة األولى منذ قرون، وعبرت الجمعيات السياسية 

بعثت النهضة مشاعر الهوية العربية مجدًدا، كما ناقشت قضايا الهوية للبالد العربية المختلفة وعالقتها بالرابطة 

العثمانية، إضافة إلى تطوير العملية التعليمية.
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وبزغ خالل تلك الفترة أيًضا، اسم علي باشا مبارك والذي ابتعث إلى فرنسا مع أربعة من أمراء بيت محمد علي، 

أحدهم كان إسماعيل بك إبراهيم، والذي أحدث تعاونهم إلى الخروج بتغيير كبير، بدأ بتطوير التعليم من خالل توليه 

إدارة المدارس، والعديد من المشروعات العمرانية التي ساهمت في نقلة كبيرة للشكل المعماري المصري ال 

يزال أثره باقًيا.

نشاط على مبارك في تلك الفترة كان صاحب فضل كبير في النهضة العربية، حيث عمل وزير المعارف واألوقاف 

على نقل الخبرات التي اكتسبها في أوروبا فعمل على ترجمة العديد من الكتب، لعل أهمها كتاب “تاريخ العرب”، 

فضاًل عن إنشائه دار الكتب المصرية والتي تعد من أبرز إنجازته.

التواصل بين الشرق والغرب، أسهم أيًضا في رفع أغلب رجال النهضة في الدول العربية شعارات الثورة الفرنسية، 

المطالبة بـ”الحرية والعدالة والمساواة”، كما تأثروا تأثيًرا بالًغا بفالسفة عصر التنوير األوروبي، إضافة إلى تزامن 

النهضة مع افتتاح مشاريع اقتصادية هامة كقناة السويس في مصر وقطار الشرق السريع في الشام.

مولد المجددين
ومع الحراك السياسي واالجتماعي والثقافي التي عاشته المنطقة في تلك الفترة، بدأت البلدان العربية تستشعر 

رياح التغيير في كافة القطاعات خصوًصا في ظل االستعمار الذي بدأ يثبت أركانه في المنطقة، واالنفتاح التي 

الدين  جمال  الشيخ  األوائل  وروادها  النهضة  أعالم  أحد  أراضيها  استقبلت  الحقبة،  تلك  في  “القاهرة”  عاشته 

األفغاني، ومن أعالم الفكر اإلسالمي بالنسبة للتجديد، والذي بثت ترجماته في تلك الفترة روًحا جديدة في الفكر 

اإلسالمي.

وكانت المنطقة العربية في نهاية القرن قبل الماضي على موعد مع ميالد أحد أبرز المجددين اإلسالميين في 

العصر الحديث، الشيخ محمد عبده، والذي تأثر بشكل كبير بأفكار أستاذه “األفغاني”.. عبده لم يكن كأقرانه من 

المفكرين في تلك الفترة، فبدأ مشروًعا كبيًرا في التجديد مبني على إعمال العقل في التفسير.

العربي  العالمين  في  واإلصالح  النهضة  دعاة  ومن  اإلسالمي  الفقة  في  التجديد  رموز  أحد  عبده  محمد  ويعد 

واإلسالمي، أسهم بعد التقائه بأستاذه جمال الدين األفغاني في إنشاء حركة فكرية تجديدية إسالمية في أواخر 

القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين تهدف إلى القضاء على الجمود الفكري والحضاري وإعادة إحياء األمة 

اإلسالمية لتواكب متطلبات العصر، فقام بتفسير القرآن الكريم بمنهج عقالني حديث أثناء سنوات منفاه فى 

بيروت، وكان أول من أدخل العلوم الحديثة فى األزهر.
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وفي تلك الفترة بزغ على خط التجديد تلميذ آخر لإلفغاني، وهو المفكر عبد الرحمن الكواكبي، والذي كان أحد 

العديد من  العربي، واشتهر بكتاب “طبائع االستبداد ومصارع االستعباد”، فضاًل عن  القومي  الفكر  مؤسسي 

الرموز في تلك الفترة والذين كان لهم إرث وأثر كبير في تحريك “المياه الراكدة”.

شوام مصر
مفكرو ومبدعو الشام لم يكونوا بعيدين أبًدا عن التأثير واالشتراك في النهضة، فكان لهم العديد من اإلنجازات 

التي أسهمت في إحداث نقلة تاريخية وحضارية كبيرة في مصر خصوًصا، والمنطقة عموًما، والذي أسهم الصراع 

الذي أحدثه العثمانيين في الشام بين المسلمين والمسيحيين في في منتصف القرن التاسع عشر، وبالتحديد 

في عام 1861، والذي عرف وقتذاك بـ”حوادث الستينيات”، كذلك الصراع المّلي بين الدروز والموارنة في جبال 

لبنان، ما دفع كثيًرا منهم للهجرة إلى أوروبا، ومنهم من هاجر إلى أمريكا، وهاجرت أعداد منهم إلى مصر.

النهضة الثقافية العربية في القرن التاسع عشر بدأت في أعقاب خروج محمد علي باشا من بالد الشام عام 1840 

وتسارعت وتيرتها أواخر القرن التاسع عشر، وكانت بيروت والقاهرة ودمشق وحلب مراكزها األساسية، وتمخض 

عنها تأسيس المدارس والجامعات العربية والمسرح والصحافة العرب وتجديد أدبي ولغوي وشعري مميز ونشوء 

الدولة  بإصالح  والمطالبة  العربية  القومية  فكرة  ميالد  رافقها  “الجمعيات”  باسم  عرفت  نشطة  سياسية  حركة 

العثمانية.

وبدأت في تلك الحقبة بروز فكرة االستقالل عنها مع تعذر اإلصالح والمطالبة بتأسيس دول حديثة على الطراز 

وفي  العربي،  بالحرف  المطابع  وإدخال  العربية  للغة  مجمع  أول  تأسيس  تم  النهضة  وخالل  كذلك  األوروبي؛ 

الموسيقى والنحت والتأريخ والعلوم اإلنسانية عامة فضاًل عن االقتصاد وحقوق اإلنسان.

يعقوب صروف وشبلي شميل وفرح  كٌل من  الفكري،  والتنوير  العربية  القومية  النقاش حول مسألة  برز  ووقد 

أنطون وجورجي زيدان وسليم النقاش وأديب إسحق، كما ازدهر المسرح والدراما في مصر بفضل مشاركة الفرق 

الوافدة من الشام اعتباًرا من النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وأولى الفرق الشامية التي هاجرت إلى مصر 

هي فرقة سليم النقاش وأديب إسحاق التي وفدت عام 1876 .

ثورة فكرية
ومع بداية القرن العشرين بدأت “الثورة الفكرية” تعرف طريقها إلى كافة المناحي العربية سواء في السياسة أو 

األدب أو الفكر أو االجتماع، ومع تولدها بدأت مواجهة فكرية طاحنة بين المجددين والمحافظين.
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التجديد  إلى  تدعو  والتي  العربي،  والشعر  والفن  األدب  الجديدة في  األفكار  من  العديد  بزغت  الفترة  تلك  في 

البعث  مدرسة  رائد  كان  حيث  المجددين،  أول  البارودي  محمود سامي  كان  الشعر  العقل، ففي  وإعمال  والتحرر 

إلى ميالد  إضافة  إبراهيم”،  باشا شوقي وحافظ  “أحمد  المدرسة  تلك  أعالم  الشعر، ومن ضمن  واإلحياء في 

مدرسة الديوان والتي كان بزغت على يد “عباس العقاد وإبراهيم المازني وعبد الرحمن شكري”.

1908 كان لها الدور األبرز في ميالد عميد األدب العربي طه حسين، والذي وصف  افتتاح الجامعة المصرية عام 

أعوام دراسته األربعة في األزهر بأنها “أربعون عاًما”، بسبب رتابة الدراسة، وعقم المنهج، وعدم تطور األساتذة 

والشيوخ وطرق وأساليب التدريس.

عمل طه حسين على بث روح جديدة في الفكر العربي قائمة على “الشك”، ومبنية على اليقين، فكان مع رفاقه 

في تلك الحقبة، مثل “توفيق الحكيم ومحمد حسين هيكل وحسين فوزي” مواجهي “الجمود الفكري”، ولكن 

عميد األدب العربي كان األكثر جراءة وتوسًعا من أقرانه، فلم يكن يحمل فقط لواء تجديد األدب العربي، لكنه سعى 

إلى “حركة تنوير” تعم كافة أوصار الفكر العربي.

احتل عميد األدب العربي مركز الصدارة في العالم العربي في القرن العشرين، فقد كانت كتابته وآراؤه تثير ضجة 

كبيرة، كونه سعى إلى مواجهة المسلمات واآلراء المسكوت عنها، تحت هيمنة السلطتين السياسية والدينية، 

وهما تسوغان ما يحفظ مصالحهما البحتة، إضافًة إلى قدرة ال حدود لها على المواجهة والمناورة بأسلوب ساحر 

مشوق يجمع بين عمق الفكرة ونصاعة البيان وقدرة على حشد األشياع والمريدين.

طه حسين رفع “شعار التنوير” خالل مراحل حياته، فقد آثار كتابه “الشعر الجاهلي” والذي خلص في إلى أن الشعر 

الجاهلي كتب بعض اإلسالم ونسب للشعراء الجاهلين موجة  غضب عارمة، وصلت إلى أروقة المحاكم بدعوى 

اإلساءة المتعمدة للدين اإلسالمي والقرآن الكريم، كما آثار رأيه بشأن عدم وجود أدلة على وجود.

لم يقتصر دور طه حسين في التنوير على المعارك الفكرية بل امتد على أرض الواقع، فبعدما أصبح وزيًرا للمعارف 

لوزير  فنًيا  كان مستشاًرا  -عندما  اإلسكندرية  جامعة  أنشأ  أن  فبعد  الجامعات،  وأبو  التعليم  مجانية  أبو  بأنه  عرف 

بقوة  أسيوط  جامعة  نواة  عين شمس ووضع  جامعة  الوزارة  توليه  بعد  أنشأ  و-1944   1943 عامي  بين  المعارف 

القانون وباإلجراءات العلمية مثل إعداد البعثات الالزمة لبناء هيكلها وجمع التبرعات إلنشاء جامعة المنصورة وتبنى 

برنامًجا قومًيا ضخًما لتوحيد نظام التعليم في مرحلته األولى فحول عدًدا كبيًرا من الكتاتيب إلى مدارس ابتدائية 

الفصول  آالف  وبفتحه  الحديثة  العلوم  مبادئ  فيها  تدرس  وإنما  الضرب  األبجدية وحدول  بتعليم  فيها  يكتفي  ال 

االبتدائية فانتشر التعليم بفضله انتشاًرا كبيًرا.



91

األزهر واإلسالميون
الدينية”  “التيارات  العشرين ظهور  القرن  بداية  العربية في  المنطقة  األوروبية”، شهدت  “النهضة  وعلى عكس 

المختلفة والتي كانت تعمل جاهدة بالتعاون مع السلطة الحاكمة لمواجهة تيارات الحداثة في كافة الجوانب، ولعل 

أبرزها “األزهر وجماعة اإلخوان المسلمين، والحًقا الفكر الوهابي”والذين كان لهم دور بارز في التصدي للفكر 

التنويري، فضاًل عن تردي الوضعين السياسي واالقتصادي بالمنطقة في تلك الفترة بعد هزيمة الجيوش العربية 

في حرب عام 1948.

“إعمال العقل” أصبح جريمة يحاربها “األزهر” في شتى البلدان العربية، إنها التهمة التي قادت طه حسين إلى 

أروقة المحاكم، وسعى “األزهر” إلى قتل أفكار تجديد اإلمام محمد عبده وإجهاض دعوات قاسم أمين وأحمد 

لطفي السيد بتحرير المرأة، وأودت بحياة الدكتور فرج فوده من قبل اإلسالميين، والذين سعوا إلى تقويض الفكر 

ومحاصرة المجددين من أبناء الفكر العربي.

ومع حلول سبعينيات القرن الماضي، وسعي المملكة العربية السعودية إلى نشر الفكر الوهابي السلفي المبني 

على األصولية وأتباع أفكار السلف دون إعمال العقل فيها، وبداية الثورة اإلسالمية في إيران أصبح أصحاب الفكر 

المتجدد والداعين إلى التنوير في مرمى النيران، وأدى الترابط بين الحكام وقادة الدين إلى إجهاض كل ما يسعى 

إلى “النهضة والتنوير” في المنطقة، لتبقى الدول العربية محاصرة بين استبداد األنظمة وسيف تعاليم الدين.



ترجمات



93

 هل تصبح الدقم 

المدينة العظمى 

التالية في العالم 

العربي؟

في الرابع من يونيو 2018، كتب أوغان ماكغير مراسل صحيفة CNN البريطانية تقريرًا عن مدينة الدقم والمخططات 

مع  مسالمة  محايدة  كدولة  عمان  ومميزات  الجغرافية،  ميزاتها  بسبب  بها  العمل  المفترض  الهائلة  االقتصادية 

جيرانها األمر الذي يجعل منها ممرًا آمنًا للتجار البحريين الراغبين في الوصول لشبه الجزيرة العربية. وأوضح ماكغير 

أن هذه المشاريع الضخمة المقرر إنشاؤها في الدقم ستمثل تحواًل كبيرًا في اقتصاد السلطنة بأكملها إن سارت 

حسب المخطط. حيث تأمل عمان في تنويع اقتصاد هذه المدينة الريفية عن طريق مشاريع ضخمة. تنشر مواطن 

التقرير مترجما إلى العربية:

كانت مدينة الدقم  في وقت ما مدينة هادئة تقع على الساحل الشرقي الرئيسي لسلطنة عمان، إذ كانت البلدة 

الرئيسية مسقط، موطنًا للصيادين وعائالتهم ألجيال. لكن األمور تتغير  330 ميل تقريبًا عن العاصمة  التي تبعد 

سريعًا.

يقول فيجاي هاندا، المدير العام لسلسلة فنادق سيتي هوتل دقم )فندق المدينة( ، وهو فندق من ثالث سالسل 

البلدة نمت كثيرًا…. خاصة في  للمدينة، “هذه  الوافدين  رجال األعمال  أعدادًا كبيرة من  فندقية جديدة تستقبل 

العام الماضي”. وأضاف هاندا: “ستشهد األربع أو الخمس سنوات القادمة، توافد أعداد أكبر من الناس، مع تزايد 

البناء وبالتالي زيادة الفرص”.

ُخصصت مدينة الدقم  كموقع لمشروع يضم ميناء ضخم جديد، ومصفاة نفطية، ومدينة صناعية، والتي من المؤمل 

الدقم،  لبلدة  الرئيسي  النفط. يشمل المخطط  البالد في  االعتماد على مصادر دخل أهم من عائدات  أن تساعد 

والذي ُأطلق عام 2011، عدة عناصر أساسية منها بناء مطار دولي جديد، ومنتجع سياحي، وميناء لصيد األسماك، 

ومنطقة سكنية تتسع لـ 11 ألف شخص.

 ترجمة: الزهراء عزازي
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يصعب الحصول على إحصاءات سكانية للبلدة، لكن المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات في عمان أفاد أن عدد 

سكان والية الدقم ذات الكثافة المنخفضة، والتي تضم المدينة، ازداد من 6000 نسمة في 2011 ليصل إلى 

أقل بقليل من 12000 نسمة في 2017.

ووفقًا لستيفن توماس، المدير التنفيذي لشركة إدارة المرافق العمانية رينيسانس سيرفيسز،- والتي افتتحت 

مؤخرًا منشأة سكانية في مدينة الدقم قيمتها 197 مليون دوالر ولها القدرة على استيعاب 16900 عامل- فإن 

الدقم ستصبح “مدينة عظيمة”. مضيفًا “يمكنك أن ترى الزخم قادمًا بالفعل، كما يمكنك أن ترى مخطط تصميم 

تلك المدينة”.

تعمل شركة دايو لبناء السفن والهندسة البحرية، ومقرها كوريا الجنوبية، منذ عام 2012 على تشغيل رصيف 

جاف يمكن فيه إصالح السفن والناقالت في الدقم. ويهدف التحالف الصيني “وانفانج عمان” الستثمار 10.7 

محطة  تشمل  المشاريع  من  سلسلة  لتطوير  صناعية،  منطقة  لتصبح  ُخصصت  قريبة  منطقة  في  دوالر  مليار 

للطاقة ومحطة لتصنيع السيارات. كما تم بدء العمل على بناء مصفاة نفطية بتمويل عماني كويتي مشترك في 

أبريل من هذا العام.

قال المتحدث الرسمي عن إدارة منطقة الدقم االقتصادية الخاصة لـ CNN أن 230 شركة استثمرت بالفعل في 

مدينة الدقم منذ 2012 وبالتالي ُخلقت اآلالف من فرص العمل الجديدة.

قم ببناء المدينة وسوف يأتون للدقم
إنتاجًا للنفط، إذ تحتفظ بكميات متواضعة نسبيًا من  أبرز الدول العربية  ال تصنف عمان عادة على أنها واحدة من 

احتياطي النفط قّدرته وكالة النفط والطاقة األمريكية بأنه يصل إلى 5.4 مليار برميل من النفط الخام تقريبًا.

ورغم أن هذا الرقم يعد رقمًا ضئياًل جدًا مقارنة بـ 266 مليار برميل في السعودية، و158 مليار برميل في إيران، 

إال أن قطاع النفط العماني يمثل %46 من إجمالي ناتجها المحلي، وفقًا لكتاب حقائق العالم الخاص بوكالة المخابرات 

المركزية. وتهدف عمان إلى خفض هذه النسبة %9 من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2020.

تعد الصناعات التحويلية واللوجستية والسياحة من بين القطاعات الرئيسية التي حددتها عمان في مرحلة ما بعد 

النفط. إذ ُخصص أكثر من 300،000 كيلو مربع )حوالي 11،500 ميل( من األراضي المتاخمة للبالد كمحميات طبيعية 

للحفاظ على الحياة البرية للمساعدة في جذب السياح الصديقين للبيئة.
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الدقم نفسها كموقع مناسب  إذ تسوق  الدقم.  الطبيعية ميزة رئيسية لخططها في  تعتبر عمان أن جغرافيتها 

لطرق المالحة الرئيسية التي تربط االقتصادات النامية في الهند، وشرق أفريقيا، وغيرها.

ويرى المخططون الدقم، بسبب متاخمة السعودية واإلمارات العربية المتحدة لحدود عمان الغربية، على أنها نقطة 

دخول وخروج بديلة للمنطقة إذا تعرضت الطرق في مضيق هرمز للخطر.

إذ شهد هذا المضيق المائي الضيق الموجود عند مصب الخليج العربي – والذي يمر من خالله %18.5 من إمدادات 

النفط الخام العالمية بحسب إدارة معلومات الطاقة- سلسلة من الحوادث المتوترة بين الواليات المتحدة والبحرية 

السعودية  اإلقليميين  وخصومها  إيران  بين  للتوترات  تصعيد  أي  فإن  وبالتالي  األخيرة.  السنوات  في  اإليرانية 

وإسرائيل يمكن أن يؤثر على التجارة.

دبي جديدة؟
رغم هذه المميزات الجغرافية إال أن الدقم قد تستغرق وقتًا قبل أن تصل إلى ما تعتبره السلطات العمانية طاقتها 

الكاملة، نظرًا إلى الحجم الهائل للمشاريع المخطط لها. إذ من المتوقع أن تبدأ المرحلة الثانية من تطوير الميناء، 

والتي من المقرر أن تشتمل على المزيد من محطات الحاويات، في العمل بين عامي 2025 و2030.

تبقى هناك أيضًا العديد من التحديات
ُأجلت الخطط األولية لبناء خط سكة حديدية يربط بين الدقم والسعودية واإلمارات بسبب انهيار أسعار النفط في 

2014. وألن عمان تعتبر األقل في الثروة النفطية بين جيرانها فإن معظم التمويل المادي لمشروع الدقم الهائل 

يجب أن يأتي أيضًا عن طريق إيجاد المستثمرين الدوليين، وجذبهم ال يبدو أنه يمثل أي مشكلة حتى اآلن.

يقول جورجيو كافيرو، المدير التنفيذي ومؤسس شركة Gulf State Analytics لالستشارات ومقرها واشنطن 

التي  المتخصصة  للصناعات  التقنية”  “المهارات  بشحذ  أيًضا  تهتم  أن  عمان  سلطنة  على  يجب  إنه  العاصمة، 

ستستضيفها الدقم. وهذا سيتطلب المزيد من االستثمارات في التعليم والتدريب للعديد من العمانيين. ويضيف 

كافييرو أن سمعة عمان كدولة مستقرة، ومسالمة ُتبقي على عالقات جيدة مع جيرانها يجعل منها نقطة دخول 

)جذابة لشبه الجزيرة العربية( بالنسبة للتجار البحريين.

أراضَي إضافية ليبقى لديها خيار توسيع  بالفعل  الذي اشترت شركته رينيسانس سيرفيسز  وبالنسبة لتوماس، 

تواجدها في الدقم، فإن إمكانيات الدقم تبقى غير محدودة. إذ يتوقع أنها ستكون “تحواًل لعمان” وشيًئا سيمّكن 

البالد من “التنافس على الخدمات اللوجيستية على نطاق عالمي”.

وعندما ُسئل عما إذا كان يتوقع أن تنافس الدقم لتصبح شبيهة بـ دبي ، التي يوجد بها ميناء جبل علي التجاري 

الضخم والتي تحولت إلى مدينة ضخمة جدًا على مدى األربعين سنة الماضية، فإن توماس ال يستبعد الفكرة.

إذ قال: ” لن يحدث ذلك أثناء وجودي، لكنني أحب حقيقة أن هذا هو ما يطمحون له )بناء مدينة عظيمة(. لم ال 

نطمح للمعالي ونحاول أن نحقق أمرًا عظيمًا؟”.



انتهاكات
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الحالة الحقوقية في الخليج العربي

قانون الطوارئ في جمهوريات الخوف.. 
بين مطرقة أمن الدولة وسندان حقوق اإلنسان

تتعرض العديد من دول العالم لظروف استثنائية من شأنها تهديد حياة المواطنين وأمن البالد للخطر، كوقوع 

هجمات إرهابية أو نشوب احتجاجات عارمة وأعمال شغب أو حدوث كوارث طبيعية، عندها تلجأ السلطات إلى 

األمن  استعادة  يمكن  بصددها  التي  واإلجراءات  التدابير  من  مجموعة  عن  عبارة  وهي  الطوارئ،  حالة  إعالن 

والحفاظ على النظام العام، وهو حق مشروع ألي دولة، طالما كان ذلك في إطار القانون، ولكن إساءة استخدام 

هذه الحزم يمكن أن يضر كثيًرا بالحقوق األساسية للمواطنين لما فيها من انتهاكات جسيمة.

وتمنح التدابير الناتجة عن حاالت الطوارئ صالحيات واسعة النطاق للسلطات التنفيذية في الدولة ال سيما 

فترة  خالل  للمواطنين  الفردية  الحريات  بعض  تقييد  الحاالت  هذه  مثل  تتطلب  حيث  واألمن،  الشرطة  أجهزة 

الطوارئ من أجل تسهيل إجراءات أكثر فعالية لتحقيق السيطرة داخل البالد.

ويتيح القانون الدولي فرض قيود على الحقوق والحريات األساسية أثناء األزمات الشديدة التي تتعرض لها دولة 

معينة، ومع ذلك، يجب أن تكون القيود مؤقتة، ومحدودة للغاية في نطاقها، وشدد القانون الدولي على أن 

بعض هذه الحقوق غير قابلة لالنتقاص، كالحق في الحياة أو عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة الالإنسانية أو 

الطوارئ  أنه في ضوء حاالت  إال  والدين،  والضمير  الفكر  القانون؛ وحرية  أمام  والمساواة  والشرعية  المهينة، 

ُانتهكت هذه المبادئ بصورة كبيرة.
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الحريات في خطر
غالًبا ما يرتبط إعالن حالة الطوارئ بمخاوف وهواجس بشأن الحريات والديمقراطية، واتخاذ الوضعية االستثنائية السائدة 

ذريعة للتضييق على جهة أو شخص بسبب قناعاته السياسية أو العقدية أو النتمائه اإلثني أو نحو ذلك، وذلك نتيجة 

للصالحيات االستثنائية الممنوحة ألجهزة األمن في الدولة، وما يتبعه من تجاوزات محتملة، وهو ما دعا بعض الحقوقيين 

للمطالبة بأن يخضع تطبيق حالة الطوارئ لرقابة وضوابط معينة، وربما تعود هذه الهواجس إلى أن حالة الطوارئ تضع 

التوازن بين الحريات واألمن على المحك.

ولجأت دول مثل مصر وإثيوبيا وفرنسا ومالي وتونس وتركيا خالل العامين الماضيين إلى فرض أو تمديد حالة الطوارئ 

تحت ذريعة مواجهة اإلرهاب، حيث تزيد بعض هذه التدابير الطارئة سلطات الحكومة بشكل كبير في البحث واالعتقال 

ومراقبة األفراد وإغالق المؤسسات مثل أماكن االجتماعات ودور العبادة وحظر التجمعات العامة وحرية التعبير.

وتؤدي حاالت الطوارئ إلى وضع الحكومات الديمقراطية في وضع صعب من خالل التسبب في نزاع واضح بين هدفها 

الحكومة  تواجه  الالحق بضمان حقوق اإلنسان لمواطنيها، وهكذا  الدولة والتزامها  أمن  المتمثل في حماية  الرئيسي 

الطوارئ، حيث  أحكام  تنفيذ  الكامن وراء  المفهوم  الطرف اآلخر، وهذا هو  التزاماتها لمصلحة  بإحدى  التضحية  معضلة 

تيسر العديد من الدول القومية السماح باالحترام المؤقت لبعض القوانين في تعزيز حقوق اإلنسان.

وفي هذه األنظمة الديمقراطية، تطبق حاالت الطوارئ لفترات محددة، ويتوقف تمديدها على موافقة البرلمان، ففي 

فرنسا- على سبيل المثال- تفرض حالة الطوارئ لمدة 12 يوًما فقط من تاريخ إعالنها من قبل رئيس الجمهورية، وتمدد 

بعد ذلك بموافقة من البرلمان.

إال أن األمر مختلف في األنظمة الديكتاتورية، حيث تجد تلك الدول في حاالت الطوارئ فرصة لتشديد القبضة األمنية 

الطوارئ والصالحيات  المعارضين، وتنتهز السلطات حاالت  الحسابات مع  الجائرة وتصفية بعض  القوانين  وتمرير بعض 

الممنوحة لها في ممارسة بعض االنتهاكات التي تتعلق بالحقوق األساسية للمواطنين.

وتعددت أشكال االنتهاكات الناتجة عن فرض حالة الطوارئ، ومنها على سبيل المثال االعتقال اإلداري، ومنع تجمعات 

وغلق مرافق عمومية ووضع أشخاص رهن االقامة الجبرية إذا رأت األجهزة األمنية أن حريته ربما تخل باألمن العام وكذلك 

مداهمة المنازل وانتهاك الحق في الخصوصية عن طريق مراقبة الرسائل، والمس ببعض الحريات كحرية الرأي والتعبير 

والتنقل والتظاهر ورقابة الصحف والمطبوعات وتعطيلها.
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تأثير الطوارئ على حقوق اإلنسان
يوصي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، بموجب المادة 4، أن جميع التشريعات الرامية 

إلى تعزيز حقوق اإلنسان التي أقرتها الحكومة ينبغي أن تؤجل على النحو األمثل خالل فترة الطوارئ العامة لضمان 

قياد الدولة بدورها في الحفاظ على أمن الوطن، وهناك أيًضا حكم مماثل ورد في المادة 27 من االتفاقية األمريكية 

لحقوق اإلنسان لعام 1969 التي تنص على تعليق حقوق اإلنسان التي تكفلها االتفاقية في وقت الحرب أو الخطر 

العام أو أي حالة طوارئ أخرى تهدد استقالل الدولة أو أمنها، ولكن بصرف النظر عن الحالة التي تمر بها دولة ما، ال 
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لمفهوم سيادة  يعتبر سخرية  تعليقها  أن  بيد  الطوارئ،  حاالت  أشد  حالة وقوع  الدولة، وال حتى في  بها  تمر  أزمة 
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اإلخالل  بسبب  السجن  حظر  االعتبارية،  بالشخصية  االعتراف  الحق في  رجعي،  بأثر  الجنائية  القوانين  حظر  الجنسية، 

بااللتزام التعاقدي، الحق في المشاركة في الحكومة.

الطوارئ في العالم العربي
تدابير  كونه  أكثر من  أصبح ظاهرة  اإلجراءات  تطبيق هذه  أن  نجد  العربي،  العالم  الطوارئ في  حاالت  إلى  وبالنظر 

استثنائية، لدرجة أن لجوء بعض األنظمة العربية لحالة الطوارئ أضحى سمة لهذه البلدان التي ربما أمضت سنوات 

عديدة تحت رحمة الطوارئ، وهو ما أدى إلى رصد انتهاكات جسيمة بحقوق اإلنسان مارسته السلطات التنفيذية في 

الوطن العربي.

المالحظات  من  مجموعة  إلى  اإلنسان”  حرية  وتقييد  العربي  الوطن  في  الطوارئ  “حالة  بعنوان  دراسة  وتوصلت 

نعرضها فيما يلي:

– نصت أغلب دساتير الدول العربية صراحة على جواز إعالن حالة الطوارئ.

– وضعت جميع هذه الدساتير قيوًدا على حالة الطوارئ ولم تتركها مطلقة في أيدي السلطة التنفيذية حرًصا على 

حقوق اإلنسان والحريات.

-تفرض أغلب الدساتير وقوانين الطوارئ العربية على رئيس الدولة أن يعارض اإلعالن الخاص بحالة الطوارئ وكذلك 

األوامر االستثنائية الصادرة بموجبه على البرلمان.

-تحدد بعض الدساتير وقوانين الطوارئ العربية حالة الطوارئ بمادة معينة وال يجوز لرئيس الدولة تجديدها أو زيادتها 

إال بعد موافقة السلطة التشريعية.
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الحرب على اإلرهاب
بدورها قالت منظمة “هيومان رايتس ووتش” المعنية بحقوق اإلنسان، في تقريرها السنوي لعام 2017، إنه يمكن 

للقوانين الموجهة وبرامج الوقاية أن تكون أدوات هامة لمواجهة التحديات الملّحة والعابرة للدول التي تشكلها الجماعات 

المتطرفة المسلحة، لكن الموجة األخيرة من التدابير الشاملة لمكافحة اإلرهاب في جميع أنحاء العالم تشير إلى أن 

العديد من الحكومات لم تتعلم الدرس من “الحرب العالمية على اإلرهاب” المدمرة التي شنتها الواليات المتحدة بعد 

هجمات 11 سبتمبر 2001، بينما تشير دول عديدة اآلن إلى حقوق اإلنسان في مبادراتها لمكافحة اإلرهاب، تعتمد 

قوانينها وسياساتها على اإلفراط البالغ، واالستغناء إلى حد بعيد عن المراجعة القضائية والمراقبة الالزمة لمنع سوء 

المعاملة.

ودعت هيومان رايتس الدول األعضاء في األمم المتحدة إلى الضغط على مجلس األمن للحّد من األفعال التي تعتبر 

“إرهاًبا” في قرارات مثل القرار 2178، كخطوة رئيسية نحو عكس هذا االتجاه، والتأكد من أنها تتفق تماًما مع القانون 

الدولي لحقوق اإلنسان وقانون الالجئين، والقانون اإلنساني الدولي )قوانين الحرب(، وينبغي على سبيل المثال أن 

تستبعد هذه التعاريف األعمال التي تفتقر إلى عناصر القصد الجنائي إلحداث الوفاة، أو اإلصابات البدنية الخطيرة، أو 

أخذ الرهائن لخلق حالة من الذعر إلثارة استجابة الحكومة أو طرف ثالث، وعلى الهيئات اإلقليمية مثل االتحاد األوروبي 

واالتحاد األفريقي القيام باألمر نفسه.

الغرض الطبيعي من إعالن حالة طوارئ في دولة ما هو تيسير الحفاظ على القيم الحيوية للمجتمع مع الدولة القومية 

حالة طوارئ بغرض  يتم اإلعالن عن  حالة غير متوقعة ذات طابع خطير، حيث لم  لتهديد مؤقت بحكم  تتعرض  التي 

االستهزاء بأساس الديمقراطية ألنه يلغي سيادة القانون، وبغض النظر عن مدى خطورة حالة الطوارئ في دولة ما 

يجب أن نتذكر دائًما أن الصلة بين الشرعية والمؤسسات الديمقراطية هي عالقة قوية جًدا عندما تقطع، ستدمر كل 

مظاهر الحياة الالئقة والمتحضرة.
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مشروع التنوير العربي 
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الحوار بين األزهر والفاتيكان  

يحسب للسلطان قابوس قدرته النأي بعمان عن دوائر الصراع 

 مازال بروتوكوليا..  

الصراع العربي اإلسرائيلي ونقل السفارة األمريكية 

ألجدى أن نستغل حالة عودة ملف قضية النزاع  ا

ا إلى دائرة اهتمام  الفلسطيني اإلسرائيلي، مجدًد

العالم في طرح حل الدولتين، خاصة مع الموقف 

اإليجابي لألمم المتحدة 

الحريات في المنطقة العربية 

أزمة الخليج 

األطراف المختلفة في أزمة الخليج األخيرة ساهمت 
في هدم جدار الثقة فيما بينها، وربما يحتاج األمر 
إلى تدخل طرف ثالث يقبله كل األطراف كوسيط 

موضوعي 

اإلمارات نموذج متفرد في إمكانية تكتل الكيانات 
الصغيرة جغرافياً، واالهتداء إلى نسق متميز في 

تداول السلطة كاتحاد دون صراع أو أطماع ذاتية 

التاريخ يشهد على تجربة مصر المؤلمة في اليمن والجيش المصري لن يتدخل برياً في اليمن 

www.muwatin.net

 22 ديسمبر 2017

عصير حوار 

mowatinmuwatinmagazine

يحسب للسلطان قابوس قدرته الهادئة والهادفة 
للنأي بسلطنة عمان عن دوائر الصراع، بالتوازي مع 

التنمية البشرية بالسلطنة 

المملكة في عهد محمد بن سلمان ستشهد حلحلة 
للتشدد وذلك كمنتج لطبيعة الجيل الجديد الذي 
يحمل طيف من ثقافة الغرب بما لم يتح لجيل اآلباء 
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ما زال الحوار بين األزهر والفاتيكان بروتوكولياً لم ينتج عنه آثاًرا جيدة على األرض، رغم أنه يتم عند أعلى نقاط 
المؤسستين، ربما بسبب اختالف المنطلقات عند كل منهما 

صراع الحضارات هو مصطلح يحتاج إلى ضبط وإعادة تقييم، فوفقًا للتاريخ، الحضارات تتكامل وال تتصارع، ونحن 
إزاء صراع ثقافات 

الكنيسة المصرية تحتاج بشكل دائم إلى مراجعة واقعها وضبطه قياًسا على زخمها الالهوتي واحتياج أجيالها 

منطلقات اإلصالح في الكنيسة المصرية تبدأ من إعادة هيكلة المنظومة الرهبانية الديرية، ومنظومة التعليم 
الديني ”كليات الالهوت“ 

المنطقة العربية ما زالت بحاجة 
إلى إعادة هيكلة منظومة الحريات 

وخاصة حرية الرأي والتعبير 

عركة مصر اليوم متعددة المحاور، يحتل اإلرهاب  م
مقدمتها، والتنمية واإلصالح االقتصادي بالتوازي، 
لكنها تحاول أن تعيد الحياة لمنظومة الحريات لكن بحذر 

وتدقيق 

ملف حقوق اإلنسان في عالمنا العربي 
ما زال بحاجة ألن يواجه بمزيد من 
الشفافية والمكاشفة، وثالثية الفقر 
والجوع والمرض تنتهي مع تفهم العرب 

لتداول السلطة وحقوق اإلنسان 

الة التردي العربي والصراعات  ح
على النقاط الساخنة في المنطقة 
العربية وراء قرار ترامب بنقل 
السفارة األمريكية إلى القدس 

الحوار بين 
األزهر 

والفاتيكان 

لتعويل على أقباط المهجر يكشف  ا
عن قصور في قراءة المشهد 
المسيحي في الغرب، فلم يعد لدينا 

تكتل يسمى أقباط المهجر 
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»األزهر« بين تكفير التنويريين 

والصمت تجاه جرائم »داعش«

https://goo.gl/PTv81L
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 البطالة هاجس يؤرق العمانيين.. 

تعرف على واقع البطالة في عمان

https://goo.gl/VXNHnj
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 هل هناك مفاوضات سرية بين 

السعودية والحوثيين في سلطة 

عمان؟

https://goo.gl/wkv8Dt
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