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أنها مضطهدة.  أبدا لمجرد  تتمرد  أنها ال  أبدا، كما  تلقاء نفسها  تثور من  ال  “)الجماهير 
والواقع هو أن هذه الجماهير ال يمكن حتى أن تصبح مدركة لحقيقة اضطهادها طالما ظل 
امتالك معايير للمقارنة غير متاح له(. أتفق مع هذه الفقرة إلى حد كبير جدا لو قورنت بالواقع 
العماني، فالواقع الذي تتشارك فيه جميع المجتمعات التي تعيش تحت وطأة الظروف نفسها 
الوعي  مدخالت  تقنين  على  قادرة  عقود  طوال  توتاليتارية  مركزية  سلطات  وجود  أهمها 
الجمعي عن طريق توجيه وتضخيم وتشويه المعلومة وحتى أيضا حجبها. ولهذا سعت هذه 
السلطات، عندما أحست أنها بدأت تفقد هذا الدور الشمولي في السيطرة على المعلومة 
مع ظهور مواقع التواصل االجتماعي وفضاء اإلنترنت المفتوح، باتباع منهج آخر لكن ال أستطيع 
أن أصفه بالجديد قدر ما هو بثوب جديد لغاية قديمة. فُتْهمتا المساس بالنظام العام والتقليل 
من هيبة الدولة الجاهزتان المغلفتان عن طريق األجهزة األمنية والنيابية ما هما إال وسيلتا 
استعادة سيطرة على المعلومة ومسارها. تدرك هذه السلطات كما أوضح أورويل أن فقدانها 
السيطرة يعني السماح لتوافر معلومات قد تدفع العقل الجمعي الموجه المستغفل المنّوم 
بأن يبدأ في امتالك معاييره الخاصة وعقد المقارنات؛ لتكون المحصلة مع األيام ارتفاع نسبة 
المواطن  لدى  الوعي  السلطة. ألن توسع نسبة  تريده وتخافه  ما ال  الجمعي وهذا  الوعي 
يعني إدراكه للواقع وللحقيقة مما سيؤدي إلى زيادة فجوة االستقرار، وسيجد نفسه تلقائيا 
في صدام مباشر مع السلطة، تبدأ على مستوى المعلومة وقد تنتهي إلى صعيد آخر أكثر 

حدة وتطرفا”.

يحمل الطبل على أكتافه.. هاشتاج الوعي واألمل

محمد الفزاري

تأشيرة
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الفقرة أعاله مقتبسة من مقالة نشرتها في مجلة مواطن في العدد السادس والعشرون وحمل 

عنوان: )عمان: بين فجوة االستقرار وحرب السيطرة والصراع على المعلومة(. والمقالة عبارة عن 

مقاربة بانورامية لصور عدة من الواقع العماني توضح مدى السيطرة التي تفرضها السلطة على 

مسار ونوع المعلومة التي يتلقاها العقل الجمعي بوعي ودون وعي وعالقتها بفجوة االستقرار. 

ما دفعني لتذكر المقالة هو هاشتاج #يحمل_الطبل_على_اكتافه الذي انتشر في اآلونة األخيرة 

بين مستخدمي منصة التواصل االجتماعي تويتر في عمان، إثر تغريدة نشرها إعالمي عماني 

مقرب من السلطة.. جدا جدا، واصفا فيها أحد الطالب المبتعثين الذي حل ضيفا على برنامجه 

اإلذاعي بأنه ضيف استثنائي حمل الوطن على أكتافه.

ورغم الحقيقة التي أشرت لها في الفقرة األولى حول طبيعة المجتمع العماني والسلطة التي 

تديره وشكل العالقة بينهما، إال أن ظهور مثل هذا الهاشتاج والحراك النقدي الذي  استمر أليام 

يعطي مؤشرا واضحا أن سياسة السلطة في تغييب الوعي الذي مارسته منذ بدايتها لم ينجح 

بشكل كلي في تغييب الوعي عن المجتمع؛ فهناك عدد ال بأس به تحرر كليا أو جزئيا من قبضة 

السلطة وأداوتها المغيبة للوعي. قد ال يكون هذا الحراك الوحيد منذ الحراك األبرز ميدانيا وعلى 

مواقع التواصل الذي انطلق 2011 واستمر حتى منتصف 2012؛ بيد أن هذا الحراك رغم محدودية 

المعيشية  المطالب  نطاق  تعدت  قضية  ناقش  السابقة،  بالهاشتاجات  مقارنة  معه  المتفاعلين 

مثل: غالء األسعار، وارتفاع سعر البنزين، والتوظيف.

#يحمل_الطبل_على_اكتافه، فعال كان من أجمل الهاشتاجات العمانية الذي أطلقُت عليه هاشتاج 

الوعي واألمل، حيث أثبت أن عددا ال بأس من الشعب العماني رغم كل الظروف التي أشرت لها، 

قادر على التمييز بين التطبيل والوطنية. وظهور مثل هذا الهاشتاج يدل على أن هذا العدد من 

الشعب سئم من مدعي الوطنية الفجة القائمة على المجاملة والتهريج وإقصاء اآلخر المختلف. 

المعنى  الجزء من الشعب رسالة واضحة  الهاشتاج، أرسل هذا  ولو رجعنا قليال لمناسبة ظهور 

مفادها اآلتي: ليست المشكلة في المهرجين؛ بل في المؤسسات اإلعالمية والحكومية التي 

تقدمهم كأبطال ونماذج وطنية مشرفة. 
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ومن المفارقات التي ال بد من اإلشارة إليها عند الحديث عن هذا الهاشتاج، مفارقتان: األولى، 

واإلقصاء،  التطبيل  على  قائم  فج  للوطنية  مفهومه  “مواطنا”  ساكنا  تجد  أن  مستغربا  أليس 

وطالب يوما ما بسجن وسحب وثائق كل من عبر عن وجهات نظر مختلفة عن السلطة، يتحدث عن 

أهمية تقبل االختالف مع أصحاب اآلراء المختلفة وأنها حاجة وطنية! السيما لو كان هذا المواطن 

الـ”بلوك” على كل مختلف. هذه كانت ردة  الحرية واالختالف سالحه  الذي يتحدث عن  الشريف 

فعل ذلك اإلعالمي الذي تعرض للنقد في الهاشتاج. في هذا الموقف فقط أدرك أهمية قيمة 

االختالف..  فعال شر البلية ما يضحك. الثانية، من سخريات القدر أنه في اليوم الذي تغنت به تلك 

المؤسسة اإلعالمية ومذيعها المقرب من السلطة بمواطن لم يقدم إال التهريج -حسب تعليق 

المنتقدين- وقدمته كنموذج وطني يفتخر به، تم تسريح مواطن من عمله فعال حمل الوطن 

على اكتافه بعلمه ونشاطه الثقافي الذي يشهد عليه الجميع بسبب مطالبته بحقه وحق زمالئه 

فقط! 

نقطة مهمة قد يثيرها البعض، أن ما حدث من تصرف، وأعني سبب اختيار الضيف والتغريدة التي 

تلت اللقاء، ال يتعدى نطاق القناعة والتصرف الفردي، أو قناعة مؤسسة إعالمية بعينها فقط. 

لقياس واقعية هذه العبارة ليس على القارئ إال أن يتذكر أفعال السلطة ومواقفها مع المختلفين 

مع رؤيتها والمتماهين معها، حالهم ومصيرهم.

رئيس التحرير
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د. عبدالهادي خلف: أسرة آل خليفة تعتقد أن البحرين 

كلها بمن عليها من ثروات وبشر غنيمة  “فتح”

د. عبدالهادي خلف

خانقة حصدتها  بأزمة سياسية  الخليج،  كغيرها من شقيقاتها في  البحرين،  تمر 

عقود طويلة من الخالفات الدستورية المتجذرة ونهج حكم قائم على مصادرة 

الحقوق واالستئثار بالمال والسلطة من قبل األسر الحاكمة وحرمان الشعوب 

من حقها في تقرير مصيرها وإدارة شؤونها، حيث تعاني بشكل أساسي من أزمة 

شرعية: ما مصدرها؟ ومن يمنحها؟ وكيف؟

هذه هي األسئلة التي سنحاول أن نغوص فيها في حوارنا مع الدكتور عبدالهادي 

بتحليل  اهتم  لطالما  الذي  االجتماع  علم  في  والباحث  السياسي  الناشط  خلف 

تستخدمها  التي  والسياسية  الفكرية  الحكم  وأدوات  الدولة  شرعية  فكرة 

الستدامة هذه الشرعية.

• السلطة في البحرين سلطة أمر واقع تستغل القوانين حسب مصالحها وتطبقها على الناس بانتقائية.

• تختلف تجربة برلمان 1973 عن برلمانات 2002 اختالفا شاسعا، حيث كان برلمان 1973 ذا توجه وطني يعمل 

على مواجهة السلطة بينما غلب الطابع الفئوي على برلمانات 2002 الذي حاولت التوافق مع السلطة.

• ما بعد 2002 لم تنجح محاوالت التنبيه إلى ضرورة عدم تشكيل القوائم االنتخابية على أساس االنتماء الطائفي 

أو المناطقي عوضا عن القوائم الوطنية.

حوار: بدر مبارك النعيمي

 الدكتور عبدالهادي خلف ناشط سياسي ومفكر ذو خبرة تمتد أكثر من أربعة قرون. حصل على شهادة الدكتوراه 

في علم االجتماع من جامعة لوند بالسويد في العام 1972، قبل أن يشارك في أول برلمان بحريني – المجلس 

الشعب”  باسم “كتلة  ناطًقا  البحرين وعمل  تاريخ  برلماني في  ليكسب لقب أصغر   1973 الوطني – في سنة 

البرلمانية المعارضة إال أن تجربته لم تدم طوياًل قبل أن قررت السلطة إسقاط عضويته من المجلس قبل أن 

تلغي المجلس بكامله بعد سنة من ذلك الحدث.

بعد أحداث تلك الحقبة عاد الدكتور عبدالهادي خلف إلى السويد ليزاول مهنته كباحث وأكاديمي وأنتج خالل 

تلك الفترة عدة مؤلفات حول االجتماع السياسي في البحرين التي أسهمت في إثراء الساحة الثقافية وتوثيق 

أحداث مهمة في تاريخ البالد، ليعود مجدًدا إلى البحرين بعد اإلصالحات التي شهدتها البالد في العام 2001 

والسماح لعودة المعارضين المنفيين. ويعتبر الدكتور عبدالهادي من رواد الحركة السياسية في البحرين وإحد 

أكبر مفكريها وشخصياتها الناشطة التي حافظت على دورها في صفوف المطالبين باإلصالح.

أما اليوم فيقيم الدكتور عبدالهادي في السويد ال سيما مع إسقاط الجنسية البحرينية عنه لمواقفه السياسية، 

ويركز في أعماله الكتابية على التجاذبات االقليمية والتطورات االقتصادية المتسارعة في منطقة الخليج.

الجزء االول

برلماني سابق وباحث أكاديمي
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 • تستخدم األسرة الحاكمة موروث الفتح )فتح/غزو البحرين عام 1783( كأداة فكرية ثقافية لتكريس شرعية 

حكمها وتحشيد الوالء لها.

• األسرة الحاكمة ترفض االندماج في النسيج الوطني لشعب البحرين وترى نفسها قبيلة متفوقة ومتعالية 

على جميع فئات المجتمع.

• األسرة الحاكمة ال تريد للناس إال أن يكون لها خياران: إما أن يتعلقوا بتالبيب من يمنحهم المكرمات، وإما 

بتالبيب من يتوسط لهم لدى من يمنح المكرمات.

• يستحال قيام دولة دستورية وديمقراطية في البحرين طالما بقي موروث الغزو حاكما لعالقة العائلة الخليفية 

بالشعب.

الخاصة  السلبية ومنها االمتيازات  الغزو وجميع تداعياته  إزالة موروث  العمل على  البحرينية  المعارضة  • على 

ببنات وأبناء األسرة الحاكمة.

تحت  مواقفها  تراجع  كثيرة  نخبا  وجعلت  البحريني  المجتمع  معالم  السبعينيات  في  النفطية  الطفرة  غيرت   •

إغراءات السلطة وادعاء القدرة على “اإلصالح من الداخل”.

• لوال دور المناضلين الوطنيين لنجحت السلطة في تحويل الخالف السياسي في البحرين إلى خالف بسيط يمكن 

تسويته بالمحاصصة وبصفقات المقايضة.

أو  الحكومة  طرف  من  كانوا  سواء  العام،  الشأن  في  الناشطين  ممارسات  انتقاد  حق  ممارسة  الواجب  من   •

المعارضة.

الوعود  تكرار  رغم  به  تنفيذها، ولكن وثقوا  ينِو ولم يستطع  لم  الناس وعوًدا  بن عيسى أعطى  الملك حمد   •

الزائفة التي أطلقها جيٌل بعد جيل من الحكام.

• اإلجراءات التي اتخذها الملك في 2001-2000 كانت تستحق اإلشادة، إال أن ممارساته بعد 2002 تمثل ارتداًدا 

على الخطوات اإليجابية بداية حكمه.

• الملك يريد للبحرين أن تصبح بال هوية وأن تبتعد عن محيطها العربي وخطوات التطبيع مع الكيان الصهيوني 

مثال على ذلك.

 1. للدكتور عبدالهادي خلف تجربة سياسية قديمة في البحرين. دخلت المجلس الوطني في سنة 1973 كأصغر 

برلماني في تاريخ البحرين، إال أنك لم تستمر طوياًل كعضو حيث تم إسقاط عضويتك من المجلس واعُتِقلَت بعد 

بضعة شهور. ما السبب الذي كان وراء ذلك؟

اسمح لي أن أكرر ما أقوله منذ سنة 1974 جوابًا على أسئلة تشبه سؤالك. أنا ال أعرف األسباب الحقيقية وراء 

اتخاذ السلطة قرار طردي من المجلس الوطني بعد شهر ونصف من انتخابي لعضويته. وما زلُت، بعد 44 سنة 

المجلس  أعضاء  من  كثيرين  من  السلطة  على  خطورة  أكثر  يجعلني  ما  صفاتي  من  أعرف  ال  القرار،  ذلك  على 

الناطق باسمها. إال إنني في  التاريخ الوطني وخاصة في كتلة الشـعب التي تشرفُت بأن أكون  الوطني ذوي 

العادة أشير إلى عاملين، 
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ربما أسهما في تسريع اتخاذ السلطة قرار طردي من المجلس. أولهما هو رغبة الحكومة في تحذير أعضاء المجلس 

وخاصة منهم أعضاء كتلة الشعب. أي إن طردي من المجلس كان مجرد أداة لتخويف آخرين. أما العامل الثاني فهو 

أنني وبصفتي ناطقًا باسم كتلة الشـعب كنت أبدو أحيانًا متشـددًا وبخاصة حين كنت أتفاوض نيابة عن الكتلة مع 

ممثلي الحكومة بمن فيهم رئيس الوزراء. على أية حال، لقد تناول أخي األستاذ علي ربيعة في كتابه “التجربة 

الموؤودة” كثيرًا من تفاصيل تجربة 1973 البرلمانية بما فيها خلفيات وانعكاسات طردي من المجلس الوطني. 

يجدر بي أن أذكر هنا إن السلطة استمرت في مالحقتي بعد ذلك. فحتى المكتبة التي افتتحتها في دكان صغير 

بالقرب من سوق الطواويش في المنامة لم ُيسمح لها أن تستمر. فبعد خمسة أسابيع من افتتاح “دار النجمة 

غ قانوني ودون أمر قضائي. ثم انتهى ذلك الجزء من القصة  للكتب” أصدر وزير الداخلية أمرًا بإغالقها دون مسوِّ

باعتقالي في يونيو 1974 ضمن مجموعة كبيرة من المعارضين السياسيين والنشطاء النقابيين.

2. كيف كانت تجربتك كناطق باسم “كتلة الشعب” البرلمانية؟ وكيف تقّيم التجربة بشكل عام مقارنة بالتجربة 

البرلمانية الحالية؟

ال يعني تكليفي بمهمات الناطق الرسمي باسم كتلة الشعب إنني كنُت “الشخص القيادي” فيها كما اّدعت 

تقارير أرسلتها السفارة البريطانية إلى وزارة الخارجية في لندن. فالسبب المباشر لتكليفي هو إن الكتلة كانت 

مؤلفة من اثنْي عشر من العناصر الوطنية من مختلف االتجاهات. ففيهم الشيوعي والقومي والبعثي وإن كانت 

إعداده  أشهرًا في  للكتلة قضينا  برنامجًا  نضع  أن  ذلك  تطلب  تنظيمات سياسية.  إلى  تنتمي  الغالبية منهم ال 

بيننا كلما  الكتلة وبالتواصل  بالمشاركة في االجتماعات األسبوعية لمرشحي  التزمنا  ومناقشته حرفًا حرفًا. كما 

دعت الحاجة لالتفاق على موقف محدد تجاه المتغيرات اليومية التي تحدث عادة في فترات الحمالت االنتخابية. 

فعلى سبيل المثال كانت السلطة تفاجئنا بقرارات تعسفية ال بد من التعاطي معها بموقف موحد. وكان علينا 

أيضًا أن نتخذ مواقف موحدة تجاه الحمالت المضادة التي كنا نتعرض لها من طرف المرشحين المنافسين.

أما الفارق الرئيسي بين التجربة البرلمانية في 1975-1973 وبرلمانات 2002 وما بعدها فهو فرق شاسع. كان 

برلمان 1973 برلمان مواجهة مع السلطة الخليفية بينما قامت برلمانات 2002 وما بعدها على أساس التوافق مع 

تلك السلطة. ويعود أحد تفسيرات هذا الفارق إلى غلبة الخطاب الوطني في 1973 وقدرته على إفشال جهود 

السلطة الخليفية وحلفائها في إثارة خطابات بديلة بما فيها الخطاب الطائفي. أما في 2002 وما بعدها فإن الغلبة 

أصبحت للخطاب الطائفي الذي شجعته السلطة والنخب السياسية المستفيدة منه. فلم تنجح محاوالت التنبيه 

إلى ضرورة عدم تشكيل القوائم االنتخابية على أساس االنتماء الطائفي أو المناطقي والدعوة بداًل من ذلك إلى 

تشكيل قوائم انتخابية مشتركة وعلى أساس وطني. وهذا هو ما فعله رواد الحركة الوطنية في االنتخابات التي 

خاضتها هيئة االتحاد الوطني في قبل ما يزيد على 64 سنة، وهو أيضًا ما فعلناه في انتخابات 1973.
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 3. لطالما تحدث د. عبدالهادي خلف عما يسميه “موروث الغزو” الذي يعيق تحقيق المواطنة الدستورية. هل ال 

زال هذا الموروث قائما بنفس الشدة؟

أستخدم موروث الغزو )أو موروث الفتح( لإلشارة إلى مجمل ما يظهر على السطح من مخزون المرويات المتعلقة 

بأحداث حقيقية أو متخيلة ترافقت أو تلت “فتح البحرين” في 1783 على أيدي آل خليفة بمشاركة أبناء عدٍد من 

الغزو  الموروثات يتضمن موروث  الزبارة على ساحل شبه جزيرة قطر ومثل أغلب  المقيمة في  العربية  القبائل 

مجموعة متناثرة وغير محددة من المرويات أغلبها غير موثق ولكنها تنتقل شفاهًة وبزيادة أو نقصان من جيٍل إلى 

جيل ومن منطقٍة إلى أخرى. فليس ثمة رواية متماسكة واحدة لتلك الحادثة التاريخية. فرواياتها كثيرة يبرُز بعضها 

أو يختفي حسب حاجة الفاعلين السياسيين. آخر تلك الروايات، حسب علمي، وربما أطرفها هي التي جاءت على 

لسان حمد بن عيسى مؤخرًا حين قال في مجلٍس عام “لقد أتينا معًا، سنة وشيعة، من الزبارة إلى البحرين”.

الرواية  فيها  بما  الروايات،  من  أي  صدقية  مقدار  لتقييم  جدية  إمكانيات  اآلن  حتى  تتوفر  لم  الشديد،  لألسف 

الطريفة األخيرة، وإخضاعها للتحقيق العلمي ناهيك عن دحضها.

وخاصة  إيجابياته  للموروث  فإن  الهويات  يتنازعه صراع  وال  المجتمع مستقرًا  يكون  حين  أي  اعتيادية،  في ظروف 

لتمتين أواصر العالقات االجتماعية وتوسيع أسس الثقافة المشتركة. إال إن للموروث في أحوال أخرى، كما الحال 

عندنا في البحرين، سلبيات كثيرة وخاصة حين تصبح المرويات المتوارثة منذ مئات السنين حاكمًة لسلوك أفراد 

على  وتداعياته  الغزو/الفتح  موروث  بسلبيات  اهتمامي  سبب  هو  هذا  باآلخرين.  لعالقاتهم  ومحددة  الجماعة 

تماسك مجتمعنا البحريني. فال يمكن في رأيي فهم اختالف تاريخ البحرين السياسي/االجتماعي عن الكويت مثاًل 

أو عن بقية اإلمارات النفطية دون أن نتمعن في كيف يؤثر موروث الفتح وفي مقدمتها نظرة آل خليفة إلى 

السلوك  أنماط  تأطير  تؤثر في  النظرة  تزال هذه  ما  القرن  وربع  أكثر من قرنين  غزو”. وبعد  كـ “غنيمة  البحرين 

اليومي ألغلب أفراد العائلة الحاكمة والنخب االجتماعية وِمن ورائهم الناس.

أسارُع لإلشارة إن الموروث مهما كانت أهميته أو حتى قداسته فال يمكنه أن يكون فاعاًل بذاته. فهو في البحرين، 

فاسـتعادة  لها.  معارضة  جماعة  أم  قائمة  أكان سلطة  يستعيده سواًء  من  القوى  بيد  أداٌة  البلدان،  من  كغيرها 

الموروث هو فعٌل قْصدي يتطلب وبالضرورة القدرة على انتقاء المالئم منه وتأويله وإعادة تأويله بما يناسب 

على  التأويل  وإعادة  والتأويل  االنتقائية  االستعادة  تعمل من خالل  المتنافسة. فهي  السياسية  القوى  مصالح 

تضمين الموروث معانَي بذاتها تالئمها. ال ينحصر موروث الفتح في تفاصيل حادثة تاريخية ليس من السهل االتفاق 

على كثير من تفاصيلها، بل الستدعاء تلك الحادثة من تداعيات تفعل فعلها في تشكيل العالقة بين غالٍب ومغلوب 

وتأثيرها في تشكيل المسارات المحتملة لمستقبل تلك العالقة. وتزداد خطورة االستعادة االنتقائية من الموروث 

حين تكون السلطة القائمة في المجتمع، أو القوى المعارضة لها، قادرة على تسليع بعض مكونات الموروث مثل 

القبلية أوالطائفية. عندها يصبح االنتماء القبلي أو الطائفي سلعة ُتباع وُتشترى. وفي األوقات التي يحتدم فيها 

نزاٌع بين السلطة والمعارضة يبالغ كل من لديه إحدى السلعتْين أو كلْيهما في تقدير قيمتها ويجد بين طرفْي النزاع 

من يشتريها.

حين أتحدث عن “موروث الفتح” وتأثيراته فإنني أشير إلى شقْين متداخلْين ومتالزمْين يشكالن معًا موروثًا تمتد 

جذوره إلى أكثر من قرنْين.
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 في الشق األول يمكن مالحظة َزْهو العائلة الخليفية اليومي بسيوفها التي فتحت بها البحرين في القرن الثامن 

عشر. كما يمكن توثيق كيف تستخدم العائلة الخليفية ذلك الفتح الذي حدث في القرن الثامن عشر لكي ُتَشرِعن 

ممارستها لسلطتها في القرن الواحد والعشرين. موروث الفتح في نظر العائلة الخليفية هو العمود الذي يسند 

خيمتها ويثبت شرعية حكمها. ولهذا تجد العائلة الخليفية نفسها في حاجة دائمة إلبقاء ذلك الموروث حيًا ولتذكير 

الناس به. ولهذا أيضًا نراها تستعيد مرويات “الفتح” بين الحين واآلخر لتحشيد فزعة الوالء حولها وخاصة عندما ال 

تكفي القبضة األمنية وال شراء الذمم في إسكات الناس. بل هي تتصرف على أساس أن البحرين كلها بمن وما 

عليها هي غنيمة “فتح”. وانسجامًا مع مرويات “الفتح” يزداد إصرار العائلة الحاكمة في البحرين على رفض االندماج 

مع أهل البحرين، من سنة وشيعة. أقوُل، إن تاريخ العائلة الخليفية مليء باألمثلة على حرصها على إدامة موروث 

الفتح وخاصة إصرارها على عدم االندماج في النسيج الوطني البحريني. فهي لم تفعل ما فعلته العائلة الحاكمة 

في الكويت على سبيل المثال. بل نراها تتفنن في توليد التشكيالت السياسية والتعبيرات الثقافية التي تضمن 

دة على الناس جميعًا. المحافظة لها على هويتها كقبيلة متسيِّ

أما الشق الثاني، وهو األهم بالنسبة لي كمعارض قديم، فيتعلق بمتابعة كيف يؤثر استبطان موروث الفتح في 

الحراك  تشكيل مسارات  ُيسهم في  وكيف  واالجتماعية  السياسية  النخب  فيهم  بمن  أنفسهم  الناس  سلوك 

السياسي في البحرين.

يحفل تاريخ البحرين طوال القرنْين الماضيْين بالمحاوالت الموثقة وغير الموثقة لمواجهة مختلف أنواع الظلم الذي 

يتعرض له أهلها، إال إن تاريخ البحرين يحفل أيضًا بأمثلة على دور استبطان القمع في إدامة ذلك القمع. وهو دوٌر 

رأيناه ينعكس طيلة أكثر من قرنين في اقتناع الناس بأن وراء الظلم حكمة ربانية أو إن في الظلم امتحاًنا إليمان 

المرء. فكما قال عبدالرحمن الكواكبي رحمه الله قبل أكثر من قرٍن مضى فإن االستبداد وضع أرضية ذلك االقتناع 

بينما تولى تثبيتها وعاظ السالطين وسدنة المجتمع على اختالف مللهم. فمن جهة هناك وعاظ وسدنة مجتمع 

يدعون الناس إلى لزوم طاعة ولي األمر والتحذير من منازعته حتى ولو كان ظالما. بل أن فيهم من يقول إن من 

أهان ولي األمر الذي هو سلطان الله في األرض أهان الله. ومن جهة أخرى هناك وعاظ وسدنة مجتمع يزعمون 

أن الظلم الحاصل هو قضاء الله وقدره يمتحن به عبيده. ولهذا فال مفر من اللجوء إلى الصبر واالحتساب وعدم 

استعجال أمر الله وتدبيره. فالفرج آٍت من حيث ال يعلم الناس طالما أحسنوا النية وأكثروا من تالوة األدعية.

4. ما الحل إذًا؟ كيف يمكن للمجتمع أن يواجه مثل هذا الفكر إذا كان متجذًرا في أذهان الناس سواء اتفقوا معه 

أو لم يتفقوا؟

تتشابه إجابتي مع اإلجابات التي قدمتها أجياٌل متتالية من النخب المثقفة التي تصدت لمهمات التنوير في بالدنا 

طيلة القرن الماضي. ونجد إحدى اإلجابات فيما قام به رواد الحركة الوطنية في البحرين الذين أسسوا هيئة االتحاد 

لمرشحين  صّوتوا  الذين   1973 في  والمحرق  المنامة  في  الناخبون  به  قام  فيما  وكذلك   .1954 في  الوطني 

توا لمرشحين رفعوا رايات الدين والقبيلة والطائفة. يساريين ولم يصوِّ

في كل مرة أتلقى سؤااًل حول المخرج مما نحن فيه أحاول أن أتخيل موقف الشمالن والباكر والعليوات وغيرهم 

من قادة الهيئة في 1954 وأسأل نفسي كيف نجحوا في أن يتجاوزوا 
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الوجاهات  تأثير  الطائفي وكيف هزموا  الجدار  البحرين وكيف هدموا  الريف والمدينة في  بين  العزلة  عقودًا من 

التقليدية في قرى البحرين وأحياء مدنها. لم ُتحقق الهيئة معجزًة خارقة قبل 64 سنة. فلقد كانت تلك هي مسيرة 

التاريخ في أغلب البلدان التي تعاني مما كانت بالدنا تعاني منه جراء تحالف القوى الرجعية المحلية مع المستعمر. 

ما فعله أولئك الرواد تابعه من أتى بعدهم من مناضلي تنظيمات الحركة الوطنية الذين قدموا تضحيات مجبولة 

بالعرق والدموع والدماء. لم يقل أحٌد إن الشهيد سعيد العويناتي كان شيعيًا أو إن الشهيد محمد بوجيري كان 

سنيًا. فاالثنان، كَمن قبلهما وبعدهما من المناضلين، كانا يناضالن من أجل بناء وطن حر وديمقراطي.

رت معالم المجتمع البحريني وجعلت نخبًا كثيرة تراجع مواقفها تحت  نعم، لقد سببت الطفرة النفطية هزة كبرى غيَّ

إغراءات السلطة أو ادعاء القدرة على “اإلصالح من الداخل” وتحت الَهَوس بشعار “السياسة فن الممكن”. ونعم 

رت لها فرصا لكي تعيد إحياء ما يالئمها  أيضًا وفرت الطفرة النفطية للسلطة أدوات قمع جديدة ومتعددة كما وفَّ

رت أيضًا فرصًا يستعيد فيها بعض أطراف  من موروث الفتح. إال إن الطفرة النفطية وما تالها من تطورات وفَّ

المعارضة ما يالئمهم من مرويات ذلك الموروث. ولوال مثابرة أغلب المناضلين الوطنيين وثباتهم لنجحت السلطة 

في تحويل الخالف السياسي في البحرين إلى مجرد خالف بين موروثْين يمكن تسويته بالمحاصصة وبصفقات 

المقايضة. عندها ال يكون أمام الناس سوى خيارْين: إما أن يتعلقوا بتالبيب من يمنحهم المكرمات وإما بتالبيب 

من يتوسط لهم لدى من يمنح المكرمات.

5.للدكتور عبدالهادي خلف انتقادات بين الحين واآلخر تجاه الجمعيات السياسية المعارضة على طريقة تعاملها 

مع السلطة حيث وصفت أسلوبها بالمتقلب و”المنبطح”. ما موقفك من الجمعيات السياسية اليوم؟ وهل ترى 

أن مشروعها السياسي )ملكية دستورية على غرار الديقمراطيات العريقة( هو الذي بحاجة له البحرين؟

من حيث المبدأ يجب تأكيد الحق في متابعة ونقد ممارسات الناشطين في المجال العام سواء أكانوا أفرادًا أو 

كانوا مؤسسات وتنظيمات. وفوق ذلك فإنني أرى أن ممارسة هذا الحق هو واجٌب على من يستطيع أال يخلط 

بين ما يفعله الناشطون في المجال العام وما يفعله أٌي منهم في مجاله الخاص. ويندرج تحت هذا التفسير ما 

يمكن تسميه بانتقاداتي للجمعيات السياسية المعارضة.

تلك  كثيرين في  وأعضاء  بقياديين  والشخصية  السياسية  االنتقادات بشكل سلبي في عالقتي  تلك  تؤثر  لم 

الجمعيات ففيهم من وجد إن انتقاداتي متحاملة أو متسرعة وفيهم من رأى فيها فائدة. فعلى سبيل المثال حين 

المرحوم  دعاني  فيه  المشاركة  أو  البرلماني  العمل  مقاطعة  استمرار  حول   2004-2005 في  النقاش  احتدم 

عن  المختلف  موقفي  لعرض  وعد”  “جمعية  أعضاء  من  متنوعة  نخبة  برفقة  خاصة  لجلسة  النعيمي  عبدالرحمن 

موقفه آنذاك. أتذكر تلك الجلسة بتقدير كبير ألبي أمل ولبقية المشاركين في الحوار الغني الذي دار بيننا. أسارع 

لإلشارة إلى أن عالقتي الشخصية بعدد من القياديين في جميع جمعيات المعارضة لم تنقطع رغم ما قد ُيفهم 

من صيغة سؤالك. بل إنني في آخر زيارة لي للبحرين قبل شهٍر من اندالع “انتفاضة دوار اللؤلؤة” في فبراير 

2011 تشرفُت بحضور جلسات حوارية خاصة مع قيادات أغلب الجمعيات المعارضة. فحتى الذين يرفضون بشدة ما 

أقول يعلم أغلبهم أنني حين أنتقد قرارًا أو موقفًا ألي طرف من أطراف المعارضة فإنني أفعل ذلك من موقع 

المتضامن والرديف وليس من موقع المعادي أو المنافس.



مجلة مواطن 13

 أما فيما يتعلق بالمشروع السياسي الذي يشير السؤال إليه حول بناء “مملكة دستورية على غرار الديمقراطيات 

العريقة” فموقفي ال يتعارض معه. بل إنني سأكون كما يقول المثل “مع الخيل يا شقرا” في حال استطاع أحٌد 

إقناع األطراف األساسية في العائلة الحاكمة في البحرين بالتخلي عن مسارها الذي ثبت إنه ال يقود البالد إلى 

االستقرار والنمو والديمقراطية.

لقد أصبحُت مقتنعًا منذ أن خذل حمد بن عيسى تعهداته حين أعلن الدستور المنحة في 2002 باستحالة قيام دولة 

دستورية وديمقراطية في البحرين طالما بقَي موروث الغزو حاكمًا لعالقة العائلة الخليفية بالناس. وبالمقابل فلن 

تقوم تلك الدولة المنشودة إذا لم تضع الحركة الوطنية والديمقراطية ضمن أولوياتها العمل على إزالة موروث 

الغزو بجميع تداعياته. ومن بين هذه التداعيات االمتيازات الخاصة ببنات وأبناء العائلة الخليفية، وهي امتيازات تفوق 

بكثير ما يتمتع به أكثر وجهاء السنة والشيعة وجاهًة وحظوة. عند ذلك فقط نستطيع الحديث عن توفير المساواة 

في فرص الحياة وعن الحق في المساواة بين المواطنين والمواطنات بغض النظر عن خلفياتهم االجتماعية بما 

فيها لقبهم العائلي. ولقد طرحُت هذا الرأي في مناسبات عديدة بما فيها محاضرة حول “المواطنة الدستورية” 

ألقيتها في نادي الخريجين )15/5/2001( في المنامة. إال أن كثيرين بين أهلي في السلطة والمعارضة وجدوا 

تطرفًا في مطالبتي بأن يتحول أبناء وبنات العائلة الخليفية إلى مواطنين عليهم من الواجبات ما علينا ولهم من 

الحقوق ما ألمثالهم من المواطنين اآلخرين.

 
أفراد األسرة  امتيازات  ُأزيلت  إذا  البحريني  للمجتمع  لما سيحصل  االجتماع، ما توقعاتك  6.كونك خبيرا في علم 

الحاكمة؟

أسوأ ما يمكنني أن أفعل في هذا المقابلة أن أحاول الرجم بالغْيب. فأنا ال أعرف تفاصيل ما قد يحصل بعد أن 

تتكلل جهود بناء الدولة الدستورية والديمقراطية في البحرين. ما أتوقعه وأتمناه إن ذلك سيؤدي إلى أن يتساوى 

المواطنون رجااًل ونساء في الحقوق والواجبات. أي أال يكون في البحرين مواطنون سوبر هم آل خليفة بينما 

يتوزع الباقون في الدرجات الدنيا حسب قربهم من تلك العائلة أو حسب درجة رضا الحاكم عنهم.

إلغاء االمتيازات غير الدستورية التي يتمتع بها أفراد العائلة الخليفية يعني بداية دخول بالدنا إلى عهد جديد يتيح 

تكافؤ الفرص بين الناس دون أن يشير بعضهم إلى امتيازات يعتبرونها جزًءا من غنائم حرب انتصر أجدادهم فيها 

في 1783.

في بداية تفكيره في “المشروع اإلصالحي” وصف حمد بن عيسى مملكته بأنها ستكون على غرار “الملكيات 

الدستورية العريقة” بل ورّدد شعرًا للشاعر الشيوعي التركي ناظم حكمت: “أجمل األيام تلك التي لم نعشها 

بعد”. لم يكن أمام الناس إال تصديقه رغم إنهم يتذكرون كيف أخلف كما أخلف أسالفه وعودًا كثيرة.

يستطيع  وال  بل  تنفيذها  ينوي  ال  وعودًا  أعطى  حمد  إن  إلى  فيه  أشرُت   2000 في  مقااًل  نشرُت  إنني  أذكر 

إنه يشير بكلتا يديه إلى بريطانيا  العريقة” كان واضحًا  يرّدد عبارة “الملكيات الدستورية  تنفيذها. حين كان حمد 

والملكيات األوروبية وليس إلى الممالك التي ليس فيها من صفات الممالك الدستورية سوى االسم مثل األردن 

والمغرب وبروناي
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 أما فيما يتعلق بالمشروع السياسي الذي يشير السؤال إليه حول بناء “مملكة دستورية على غرار الديمقراطيات 

العريقة” فموقفي ال يتعارض معه. بل إنني سأكون كما يقول المثل “مع الخيل يا شقرا” في حال استطاع أحٌد 

إقناع األطراف األساسية في العائلة الحاكمة في البحرين بالتخلي عن مسارها الذي ثبت إنه ال يقود البالد إلى 

االستقرار والنمو والديمقراطية.

لقد أصبحُت مقتنعًا منذ أن خذل حمد بن عيسى تعهداته حين أعلن الدستور المنحة في 2002 باستحالة قيام دولة 

دستورية وديمقراطية في البحرين طالما بقَي موروث الغزو حاكمًا لعالقة العائلة الخليفية بالناس. وبالمقابل فلن 

تقوم تلك الدولة المنشودة إذا لم تضع الحركة الوطنية والديمقراطية ضمن أولوياتها العمل على إزالة موروث 

الغزو بجميع تداعياته. ومن بين هذه التداعيات االمتيازات الخاصة ببنات وأبناء العائلة الخليفية، وهي امتيازات تفوق 

بكثير ما يتمتع به أكثر وجهاء السنة والشيعة وجاهًة وحظوة. عند ذلك فقط نستطيع الحديث عن توفير المساواة 

في فرص الحياة وعن الحق في المساواة بين المواطنين والمواطنات بغض النظر عن خلفياتهم االجتماعية بما 

فيها لقبهم العائلي. ولقد طرحُت هذا الرأي في مناسبات عديدة بما فيها محاضرة حول “المواطنة الدستورية” 

ألقيتها في نادي الخريجين )15/5/2001( في المنامة. إال أن كثيرين بين أهلي في السلطة والمعارضة وجدوا 

تطرفًا في مطالبتي بأن يتحول أبناء وبنات العائلة الخليفية إلى مواطنين عليهم من الواجبات ما علينا ولهم من 

الحقوق ما ألمثالهم من المواطنين اآلخرين.

 
أفراد األسرة  امتيازات  ُأزيلت  إذا  البحريني  للمجتمع  لما سيحصل  االجتماع، ما توقعاتك  6.كونك خبيرا في علم 

الحاكمة؟

أسوأ ما يمكنني أن أفعل في هذا المقابلة أن أحاول الرجم بالغْيب. فأنا ال أعرف تفاصيل ما قد يحصل بعد أن 

تتكلل جهود بناء الدولة الدستورية والديمقراطية في البحرين. ما أتوقعه وأتمناه إن ذلك سيؤدي إلى أن يتساوى 

المواطنون رجااًل ونساء في الحقوق والواجبات. أي أال يكون في البحرين مواطنون سوبر هم آل خليفة بينما 

يتوزع الباقون في الدرجات الدنيا حسب قربهم من تلك العائلة أو حسب درجة رضا الحاكم عنهم.

إلغاء االمتيازات غير الدستورية التي يتمتع بها أفراد العائلة الخليفية يعني بداية دخول بالدنا إلى عهد جديد يتيح 

تكافؤ الفرص بين الناس دون أن يشير بعضهم إلى امتيازات يعتبرونها جزًءا من غنائم حرب انتصر أجدادهم فيها 

في 1783.

في بداية تفكيره في “المشروع اإلصالحي” وصف حمد بن عيسى مملكته بأنها ستكون على غرار “الملكيات 

الدستورية العريقة” بل ورّدد شعرًا للشاعر الشيوعي التركي ناظم حكمت: “أجمل األيام تلك التي لم نعشها 

بعد”. لم يكن أمام الناس إال تصديقه رغم إنهم يتذكرون كيف أخلف كما أخلف أسالفه وعودًا كثيرة.

يستطيع  وال  بل  تنفيذها  ينوي  ال  وعودًا  أعطى  حمد  إن  إلى  فيه  أشرُت   2000 في  مقااًل  نشرُت  إنني  أذكر 

إنه يشير بكلتا يديه إلى بريطانيا  العريقة” كان واضحًا  يرّدد عبارة “الملكيات الدستورية  تنفيذها. حين كان حمد 

والملكيات األوروبية وليس إلى الممالك التي ليس فيها من صفات الممالك الدستورية سوى االسم مثل األردن 

والمغرب وبروناي
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8. هل تعتبر هذه األنواع من السياسات من تداعيات “موروث الغزو”، أي أن السلطة تعمل دون الحاجة لالستناد 

إلى نظام قانوني أو شرعية سياسية أو حتى إلى المحافظة على وجود مواطنيها؟

نعم. إال إنني أحتاج إلضافة إن النظام السياسي في البحرين وخاصة بعد إعالن االستقالل في 1971 أصبح نظامًا 

مزدوج المرجعية. فهو يستند من جهة إلى “شرعية ” يوفرها له موروث الفتح. ومن الجهة األخرى هو يستند أيضًا 

العصرية  الدول  تعمل كغيرها من  والتي  دوليًا  بها  والمعترف  المتحدة  األمم  العضو في  الدولة  إلى “شرعية” 

بنظمها وطقوسها وقوانينها.

قّدم خليفة بن سلمان، رئيس الوزراء وعم الملك، أحد أوضح األمثلة على ازدواجية المرجعية التي أتحدُث عنها حين 

تعذيب  بالمشاركة في  له  ُوجهت  اتهامات  من  ببراءته  المحكمة  بحكم  لتهنئته  حويل  بن  مبارك  العقيد  منزل  زار 

معناه  ما  قائاًل  زواره  من  جمٍع  وأمام  العقيد  الوزراء  رئيس  خاطب  عندها  السجن.  في  السياسيين  المعارضين 

“القوانين لن يطبقها أحٌد علينا أوعليكم”. لم يقل خليفة شيئًا ال تعرفه الناس في حياتهم اليومية. ولكنه أوجز ما 

أحتاُج لصفحات لشرحه: “تسري القوانين العصرية على ناس وناس. ولكنها ال تسري على فئاٍت ُيعفيها موروث 

الفتح من االلتزام بتلك القوانين أو الخضوع لها”.

مثاٌل آخر نجده في استيالء رئيس الوزراء على جزيرة جدة وتحويلها إلى ملٍك خاص. هذا الفعل ال يستند إلى نظم 

الدولة العصرية وطقوسها وال تقّره قوانينها. إال إنه جاء متناسقًا مع موروث الفتح ومستندًا إلى ما يمنحه من 

ُأغلقت شوارع  أربع سنوات حين  النوع من “الشرعية” ما حدث قبل  تبريرات للنهب والفساد. ويندرج تحت هذا 

رئيسية في البحرين دون سابق إنذار وذلك لتسهيل سباق للدراجات يشارك فيه رئيس الحرس الملكي ناصر بن 

حمد )نجل الملك(. ولعلك تعلم إن إغالق الشوارع عّطل مصالح الناس بل وأربك وصول المسافرين إلى المطار 

مما أّثر في حركة الطيران. ببساطة، كان ناصر بن حمد الذي وضع خط سير سباق الدراجات يتصرف مستندًا إلى 

شرعية “البحرين غنيمتنا وأستطيع أن أفعل فيها وبأهلها ما أشاء”.

من الجهة األخرى فإن عددًا من هذه الممارسات، بل أغلبها في السنوات األخيرة، يستند في حقيقة األمر إلى 

القانونية جرى  النصوص  الدرجات. بل إن تلك  نصوص قانونية تدعمها أحكاٌم قضائية أصدرتها عن محاكم متتالية 

تمريرها في إطار دستوري محدد إما عن طريق ما يمنحه الدستور لرأس السلطة من صالحيات تشريعية أو عن 

بقانون  )المعروف   2002 لسنة   56 رقم  المرسوم  على هذا  األمثلة  أسوأ  أحد  منتخب.  برلمان  موافقة  طريق 

لتحديد  القانونية  والمالحقة  المحاسبة  من  األمن  أجهزة  في  مسئولين  إفالت  لتسهيل  صدر  الذي  فليفل( 

ما فيه من تعسف في استخدام  أهاليهم. فرغم كل  وابتزاز  السياسيين  المعتقلين  تعذيب  مسئوليتهم في 

السلطة ورغم ما فرضه المرسوم من ظلم على ضحايا التعذيب واالبتزاز فهو “مرسوم شرعي” صدر حسب 

األصول المرعية ومستندًا إلى ما تتطلبه طقوس الدولة العصرية وفي إطار الدستور المعتمد.
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د. عبدالهادي خلف: حكام الخليج غير قادرين على إقامة 

مشاريع تنموية حقيقية التكائهم على الغرب بدل شعوبهم.. 

حكام الخليج يقبلون اإلهانة من الرئيس ترامب ألنهم يعرفون 

مكانتهم 

من نواٍح عديدة لم يتغير الكثير في البحرين منذ عشرينيات القرن المنصرم حين 

تستأثر  الحاكمة  األسرة  زالت  فال  المعاصرة،  الوطنية  الحركة  بوادر  تشكلت 

بسلطة السياسة واالقتصاد، وال زالت الحريات العامة مهددة أو منعدمة تمامًا، 

دولة  ببناء  العشرينيات  منذ  يطالب  كان  كما  يطالب  البحريني  الشعب  زال  وال 

القانون والمؤسسات القائمة على أسس الديمقراطية والعدالة االجتماعية.

ورغم ذلك إال أنه قد تخلل الحكاية بعض التفاصيل الطارئة من حيث سياسات 

الحكم وعالقة البحرين بشقيقاتها في الخليج. فعلى الصعيد الداخلي

 تغيرت التركيبة السكانية تمامًا عما كانت عليه في العقود السابقة مع تجنيس مئات اآلالف من األشخاص من 

البحرينيون  أصبح  حتى  البالد  إلى  الوافدة  العمالة  من  هائل  عدد  ودخول  سياسية،  ألسباب  مختلفة  جنسيات 

على  اعتمادًا  أكثر  البحرين  فأصبحت  الخارجي  الصعيد  على  أما  السكان.  إجمالي عدد  %50 من  أقل من  يمثلون 

شقيقاتها )السعودية واإلمارات بشكل خاص( لتوفير الدعم السياسي واالقتصادي والعسكري لها، بعد أن كانت 

ُتعتبر البحرين أولى دول الخليج في تنويع مصادر الدخل تنمية اقتصاد ما بعد النفط.

تحقيق  في  الخليجية  التنموية  الخطط  ستسهم  وهل  السياسة؟  سلطة  مع  المال  رأس  سلطة  تتقاطع  كيف 

التنمية المستدامة؟ وما هو مستقبل التكامل الخليجي؟

هذه هي األسئلة التي سنحاول أن نغوص فيها في حوارنا مع الدكتور عبدالهادي خلف الناشط السياسي الحاصل 

على شهادة الدكتوراه في علم االجتماع من جامعة لوند بالسويد في العام 1972، قبل أن يشارك في أول برلمان 

بحريني – المجلس الوطني – في سنة 1973 ليكسب لقب أصغر برلماني في تاريخ البحرين وعمل ناطقًا بإسم 

من  عضويته  إسقاط  السلطة  قررت  أن  قبل  طوياًل  تدم  لم  تجربته  أن  إال  المعارضة  البرلمانية  الشعب”  “كتلة 

المجلس قبل أن تلغي المجلس بكامله بعد سنة من ذلك الحدث.

بعد أحداث تلك الحقبة عاد الدكتور عبدالهادي خلف إلى السويد ليزاول مهنته كباحث وأكاديمي وأنتج خالل تلك 

الفترة عدة مؤلفات حول االجتماع السياسي في البحرين التي أسهمت في إثراء الساحة الثقافية وتوثيق أحداث 

مهمة في تاريخ البالد، ليعود مجددًا إلى البحرين بعد اإلصالحات التي شهدتها البالد في العام 2001 والسماح 

لعودة المعارضين المنفيين. ويعتبر الدكتور عبدالهادي من رواد الحركة السياسية في البحرين وأحد أكبر مفكريها 

وشخصياتها الناشطة التي حافظت على دورها في صفوف المطالبين باإلصالح.

أما اليوم فيقيم الدكتور عبدالهادي في السويد ال سيما مع إسقاط الجنسية البحرينية عنه لمواقفه السياسية، 

ويركز في أعماله الكتابية على التجاذبات اإلقليمية والتطورات االقتصادية المتسارعة في منطقة الخليج.

د. عبدالهادي خلف

حوار: بدر مبارك النعيمي

برلماني سابق وباحث أكاديمي

الجزء الثاني 



مجلة مواطن 17

• لن تتراجع السلطة في البحرين عن اإلجراءات األمنية والسياسية ضد المعارضة في المستقبل القريب.

• الشعب البحريني اكتشف في 2011 أن القمع طال الجميع بمن فيهم الذين اعتبروا أنفسهم “موالين” للسلطة

• المعارضة البحرينية لن تستطيع االستمرار في استراتجية الدعوة إلى إصالح النظام وهي في حاجة لتدشين 

فصل جديد من تاريخها بهدف إزالة موروث “الفتح”.

بإعالن مشاريع اإلصالح  الحاكمة  العوائل  انفراد  الخليج يكمن في  التنموية في  المشاريع  • سبب فشل جميع 

والتخطيط لها وتنفيذها دون المشاركة الشعبية.

• األنظمة تستنزف الميزانيات على شركات العالقات العامة الغربية للترويج لهذه المشاريع التي ال تالئم دولنا 

ال من ناحية بيئية أو اجتماعية.

• تعود جذور فشل الوحدة الخليجية إلى أسباب أعمق من األزمة األخيرة وهي تعامل حكام الخليج مع بعضهم 

البعض كشيوخ قبائل وليس كرؤساء دول في القرن الواحد والعشرين فكل حاكم يخشى تقوية منافسه.

• األسرة الحاكمة تستحوذ على حصة كبيرة من دخل األموال ورغم األزمة االقتصادية التي تمر بها البحرين ال 

يستطيع قادة الرأي العام، سواء أكانوا معارضة أم مواالة، التعرض إلى مخصصات األسرة الحاكمة.

• صراع األجنحة في األسرة الحاكمة رواية قديمة ولكن ال تختلف األجنحة إال في طريقة إدامة حكمها سواء عن 

طريق القمع الدموي أو شراء الذمم وأسلوب توزيع الغنائم فيما بينهم.

• العالقات البحرينية السعودية معقدة ومتأرجحة، فكان آل سعود في عصر من الزمن يهددون حكم آل خليفة 

لجزر البحرين وفي فترة أخرى هددت السعودية بقطع إمدادات النفط بعد أن حاولت البحرين االستقالل اقتصاديًا 

عنها، أما اليوم فقبل آل خليفة بتبعيتهم للسعودية لما فيه ذلك من امتيازات سياسية واقتصادية.

• حكام الخليج يقبلون اإلهانة من الرئيس الترامب ألنهم يعرفون مكانتهم وحجمهم أمام المستعمر الغربي الذي 

ثبت حكمهم، ولكن تستنفر األجهزة األمنية كلما نشر مواطن رأًيا اعتبروه فيه شبهة ازدراء بالحاكم.

• الجيل الجديد من الحكام في اإلمارات والسعودية وقطر تخلى عن تقاليد آبائهم في تسوية الخالفات بأقل 

الخسائر، وعوضًا عن ذلك طرحوا مشاريع سياسية طموحة ال يمتلكون القدرات أو الخبرة الكافية لتنفيذها.

عن  اإلفراج  أم  المنحلة،  الجمعيات  عودة  على  تعول  هل  البحريني؟  السياسي  الحراك  مستقبل  ترى  كيف   .1

المعتقلين، أم شي آخر؟

ليس في حدود األفق التي أراها ما يشير إلى تراجع السلطة عن اإلجراءات األمنية والسياسية التي اتخذتها في 
السنوات األخيرة. وحين ننظر إلى تزايد األحكام المشددة التي تصدرها المحاكم بما فيها اإلعدام يمكن مالحظة 
إن السلطة الخليفية تتجه إلى مأسسة القمع. واستطرادًا أقول ليس ثمة ما يشير إلى احتمال قيامها باإلفراج 
عن المعتقلين اللهم إال بشكل فردي وكما العادة عن طريق وساطات يقوم بها وجهاٌء تكلفهم السلطة بهذه 
المهمة. أما موضوع تغيير موقفها من المعارضة السياسية بما في ذلك عودة الجمعيات المنحلة فهذا مرتبط 

بقبول المعارضة باالشتراطات الجديدة والقيود اإلضافية التي ستفرضها السلطة عليهم.
ال أظن أحدًا ممن أعرف أو أتابع في المعارضة يعّول جديًا على أن السلطة ستتعقل وستتنازل بإرادتها. فهذه 

سلطة لن تنصلح من داخلها. بل على العكس. 



مجلة مواطن 18

أو  المعارضة  قيادات  تراجع  إلى  وستقود  الناس  معاناة  ستزيد  األمنية  القبضة  تشديد  أن  على  تراهن  فهي 
استبدالها بقيادات مطاوعة. تستند تلك المراهنة أيضًا على عدم قدرة السلطة على رؤية كيف تعتمل مشاعر 

الغضب وتنتشر بين الناس عالوة على قراءتها غير الواقعية للمعطيات اإلقليمية.
رعنها مختلف أنشطة  وفي هذا الصدد بالذات أكرر إن وجهة نظري الشخصية ال تبتعد كثيرًا عن المواقف التي تعبِّ
المعارضة المستمرة بأشكال مختلفة رغم شدة القبضة األمنية. وجوهر هذه المواقف هي إن البحرين لن تعود 
السعودية واإلماراتية على  بالقوات  الخليفية  السلطة  2011. فعندما استقوت  إلى ما كانت عليه قبل فبراير 
مواطنيها كان هدفها األول هم الذين تجمعوا في دوار اللؤلؤة ورفعوا شعارات مختلفة يطالب بعضها بإصالح 
النظام ويطالب بعضها بإسقاطه. إال أن الناس سرعان ما اكتشفوا إن القمع طال الجميع بمن فيهم الذين اعتبروا 
أنفسهم “موالين” للسلطة وتجمعوا في ساحة جامع الفاتح إلعالن دعمهم ووالئهم لها. السلطة لم تتقبل أن 
يكون دعمهم مشروطًا بل هي عّدتهم كمن يبتّزها حين قدموا والءهم لها وهم يرفعون شعار “لنا مطالب”. 

فموروث الفتح يشمل الجميع على اختالف درجات معارضتهم وعلى اختالف درجات والئهم.
أقوُل، بات واضحًا منذ دخول القوات السعودية واإلماراتية أن المعارضة، بأشكالها، لن تستطيع االستمرار في 
استراتجيات الدعوة إلى إصالح النظام وخاصة بعد أن فشلت حتى شعارات “لنا مطالب” التي رفعها نشطاء 
المواالة. وبات واضحًا أيضًا أن الحركة الوطنية والديمقراطية في البحرين في حاجة لتدشين فصل جديد من تاريخها 
ال يتمكن فيه أحٌد من تمرير صفقات مقايضة كما حدث مرارًا في العقود السبعة الماضية. وهي الصفقات التي 

أسهمت في إطالة عمر موروث الفتح وتحديثه بداًل من إضعافه تمهيدًا إلزالته.

2.في رأيك، ما الشعار الذي ينبغي رفعه في الفترة القادمة؟

هذا السؤال وإجابته أكبر مني بكثير. ال أقول ذلك تواضعأ بل لمعرفتي بسهولة صياغة الشعارات وصعوبة إقناع 
الناس بها ناهيك عن العمل معهم على تحقيقها. على أية حال فإن أنسب شعار للمرحلة القادمة في نظري هو 
ما ستتوافق عليه فصائل المعارضة بعد القيام بتقييم جدي يفاضل بين الخيارات السياسية المتاحة لبناء الدولة 
الدستورية الديمقراطية. أي أن الدولة التي تضمن المساواة لجميع أبنائها وبناتها والتي توفر أيضًا لهم أسباب 
الوالء لها. ال بد أن يعتمد التقييم المطلوب على دراسات متمعنة لألوضاع االجتماعية واالقتصادية في مجتمعنا 
وعالقات القوة بين طبقاته وشرائحه. مثل هذا التقييم يتطلب أكثرمن اجتماع طارئ يحضره ممثلون لفصائل 
المعارضة قبل إعالن “برنامج المرحلة” أو شعارها المركزي. وبطبيعة الحال ال يمكن إنجازه على ضوء نتائج صفقة 
مكتومة بين السلطة وبين من ستختارهم لتلك المهمة كما حصل في صفقة المقايضة في 2005 والتي أدت 

إلى قبول فصائل المعارضة بدستور 2002 وإنهاء مقاطعتها لتداعياته بما فيها االنتخابات البرلمانية.

3. تعمل الحكومة البحرينية، كما هو الحال بالنسبة لنظيراتها في المنطقة، على برنامج إصالح اقتصادي، الذي 

كان لديك انتقادات عدة له. ما انتقاداتك بالضبط؟ وما أسبابها؟

نقطة الضعف األساسية في مشاريع “اإلصالح االقتصادي” في البحرين وفي غيرها من بلدان الخليج تكمن في 
انفراد العوائل الحاكمة بإعالن مشاريع اإلصالح والتخطيط لها وتنفيذها دون المشاركة الشعبية. هذه هي نقطة 

الضعف األم التي تخرج من رحمها نقاط ضعف كثيرة
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بما فيها الفساد وسوء اإلدارة والنهب بل والسفه في إقامة مشاريع عبثية ومدمرة للبيئة وهدر األموال في 
شراء األسلحة والمعدات العسكرية وبرامج التدريب واتفاقيات صيانة تلك المعدات من الدول الغربية. ناهيك 
عما تستنزفه ما ُيسمى بالمشاريع “الرائدة” و”العمالقة” التي ال هدف فعليا لها سوى المفاخرة بين العوائل 

الحاكمة.
وكامل  منتخب  ببرلمان  ممثلة  الشعبية  الرقابة  غياب  فإن  األخرى  االستبدادية  البلدان  في  الحال  هو  وكما 
ل جميع مقاصد اإلصالح.  الصالحيات، وبنشاط حيوي لمكونات المجتمع المدني، وبوسائل إعالم مستقلة يعطِّ
بل إن غياب الرقابة الشعبية بأذرعها الثالثة يؤدي كما هو الحال عندنا إلى إبقاء مسئولية الرقابة على خطط 
ومشاريع اإلصالح االقتصادي والحكم على مدى نجاحها في أيدي السلطة الحاكمة نفسها. وفي أحسن الحاالت 
نراها تستعين بمن يتسنى لها من خبراء صندوق النقد الدولي أو من تختارهم من موظفي شركات العالقات 

العامة الدولية.
من يتابع سلسلة المشاريع التنموية المعلنة في البحرين، أو بقية بلدان المنطقة، طيلة الخمسين سنة الماضية 
يَر بوضوح عدم مالءمة مشاريع كثيرة لظروف بلداننا من جهة أوعدم جدواها االقتصادية أو االجتماعية من الجهة 
بما فيها  المعلنة  أهدافها  أجزاء بسيطة من  تحقيق  المتتالية في  الخطط  كثير من  األخرى. كما يالحظ فشل 
العامة  توطين سوق العمل. ومع ذلك ال تتوقف أجهزة اإلعالم الرسمية وبمساعدة كبرى شركات العالقات 
الثروات  وهدر  اإلصالحية  والمشاريع  الخطط  تلك  فشل  على  للتغطية  والتقارير  المقاالت  تدبيج  عن  الدولية 

والطاقات.

ا مكثًفا في الفترة القادمة؟  4. بما أن خطط التنمية الخليجية تتشابه إلى درجة كبيرة، فهل تتوقع تعاوًنا اقتصاديًّ

أم أن لألزمة الخليجية تداعيات أيضًا على صعيد التكامل االقتصادي المنشود؟

تسهم األزمة الخليجية بدوٍر كبير بال شك في استمرار عجز دول مجلس التعاون عن تحويله إلى منظومة تعاون 
اقتصادي إقليمي. وال يمكن تجاهل الدور الذي تلعبه تبعات الحرب اليمنية بما فيها كلفتها المالية في استمرار 
الوضع المؤسف. إال أن فشل قيام منظومة اقتصادية خليجية يعود ألسباب أخرى سبقت بكثير األزمة الخليجية 

وحرب اليمن. وهي أسباٌب ستبقى فاعلة لألسف حتى بعد تسوية األزمة الراهنة وبعد انتهاء الحرب.
أحد أهم األسباب التي عطلت طيلة أكثر من 37 سنة قيام حٍد أدنى من التعاون االقتصادي بين دول مجلس 
التعاون يكمن في أن حكام الخليج يتعاملون مع بعضهم البعض كشيوخ قبائل وليس كرؤساء دول في القرن 
االقتصادي  التعاون  بقيت مشاريع  السبب  لهذا  )والسياسية(.  االقتصادية  التكتالت  – عصر  والعشرين  الواحد 
اإلقليمي في األدراج طيلة العقود الماضية لخشية كل شيخ قبيلة من أن تفتح تلك المشاريع مجاالت يتقوى 

بها شيوٌخ آخرون.
يرتبط هذا بما سبقت اإلشارة إليه حول السلبيات الناجمة عن انفراد العوائل الحاكمة بالقرار في مختلف شئون 
الدولة بما فيها الشؤون االقتصادية والتعاون اإلقليمي. كما يرتبط به التزام المستشارين والخبراء االقتصاديين 
المحليين منهم أم األجانب بإرضاء السلطان. فهؤالء يخافون على مراكزهم فيتحاشون أن يطرحوا مشروعًا أو 

اقتراحًا يعرفون مقدمًا إنه قد ال يعجب الحاكم حتى ولو كان هو الخيار األفضل.
وأخيرًا ال بد من اإلشارة إلى حقيقة أن منطقة الخليج هي منطقة تابعة في النظام االقتصادي العالمي تقوم 
سوقًا  تبقى  بأن  عائداتها  تدوير  إعادة  هي  والثانية  وبيعها  الطاقة  إنتاج  هي  األولى  أساسيتْين:  بمهمتين 

استهالكية لبضائع بلدان المركز اإلمبريالي وخدماتها. 
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هذه التبعية فرضت على حكام المنطقة قيودًا ال يجرؤون على تحديها بل ال يرغبون في البحث عن ُسبل الفكاك 
منها. يمكن مالحظة أحد تداعيات تلك القيود في إصرار اإلدارات األمريكية المتتالية طيلة العقود الماضية على 
عدم التعامل االقتصادي مع دول مجلس التعاون كدوٍل تنتمي إلى منظمة إقليمية. ولذلك رفض األمريكيون 
العروض السعودية بأن تعقد بالدهم إتفاقية واحدة للتجارة الحرة تشمل جميع دول المجلس، بل أصّرت الواليات 
المتحدة األمريكية على عقد اتفاقيات منفردة مع كل دولة خليجية على حدة مما يناقض أحد أهم بنود “االتفاقية 
االقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون”. وال شك أن الموقف األمريكي المتعنت سيزداد تعنتًا في عهد 

الرئيس ترامب.

 

5.كتشفت البحرين مؤخرًا حقل نفط صخري قيل إنه أكبر حقل نفط تم اكتشافه منذ 1932. هل ترى أنه سيلعب 

دورًا مهمًا في إنعاش االقتصاد؟

في ظروف اعتيادية يؤدي دخول موارد جديدة إلى اقتصاد بلٍد ما إلى تحريك الدورة االقتصادية فيها وإنعاش 
أغلب قطاعات اقتصادها. كما يؤدي من جهة األخرى إلى فتح مجاالت استثمارية وتشغيلية جديدة. ولكن إنعاش 
االقتصاد وفتح مجاالت جديدة لالستثمار والتشغيل ال تعني بالضرورة تحسين معيشة المواطنين في ذلك 
الجديدة وأساليب توزيع عوائدها  الموارد  البلد. فمع غياب نظام رقابي فعلي وصارم على أساليب استثمار 
يكون  بل وربما  الرسمي  اإلعالم  له  يرّوج  بكثير مما  أقل  الجديدة  الموارد  يكون مردود  أن  كبير  احتمال  فثمة 
المواطنين  أوضاع  وتحسين  االقتصاد  إنعاش  في  دوٌر  الجديدة  للموارد  يكون  لكي  أقوُل،  سلبيًا.  المردود 
المعيشية البد من استثمارها وإدارتها بطريقة مختلفة عن األساليب المعتادة في البحرين حتى اآلن. وهي 
أساليب وضع إطارها العام المستشار البريطاني تشارلس بلجريف مستندًا إلى اعتبار العائلة الخليفية للبحرين 
“غنيمة غزو” حين خصص للعائلة الحاكمة ثلث موارد البالد بما فيها عوائد نفط حقل البحرين منذ 1932. واستمرت 
نسبة الثلث ثابتة بعد االستقالل. بل إن قيمة “حصة العائلة الخليفية” من موارد البالد تصاعدت بعد االستقالل 
تحصل  البحرين  كانت  التي  السخية  للمساعدات  ونتيجة  النفطية،  العائدات  لزيادة  نتيجة  النفطية  الطفرة  وبعد 

عليها من الكويت والسعودية وقطر واإلمارات.
ال يستطيع قادة الرأي العام في البحرين، سواء أكانوا معارضة أم مواالة، التعرض إلى حصة العائلة الخليفية من 
بغرض  بتقليصها  علنًا  المطالبة  على  أحٌد  يجرؤ  أن  الراهنة  الظروف  في  الواقعي  من  وليس  البالد.  موارد 
االستفادة منها في تغطية الدين العام وفي مرحلة الحقة لتنفيذ مشاريع اقتصادية مجدية. إال أن الجميع يعرف 
أن البحرين في حاجة إلى تقليص اإلنفاق والبحث عن موارد دخل جديدة. ولهذا عّمت مشاعر الفرح البالد كلها 
حين أعلن وزير النفط عن اكتشاف الحقل النفط الصخري الجديد في البحرين. وال عجب أن تتعلق أعين الناس 
وآمالها في الخير الذي سيأتي به الحقل الجديد. فالبالد تخنقها أزمة اقتصادية تتضاعف بها آثار األزمة األمنية 
السياسية. إال أنه من سوء الطالع أن خبر اكتشاف الحقل الجديد جاء عشية إعالن الرئيس األمريكي أن على 
الدول الخليجية أن تدفع أموااًل مقابل قيام بالده بحمايتها. فهذه الدول، حسب ادعائه، لن تستمر أسبوعًا بدون 
الحماية األمريكية. وهذا يعني أن الموارد المتوقعة من حقل النفط الجديد في البحرين سيذهب ثلثها للعائلة 
الحاكمة وسُيخصص جزٌء من الباقي لدفع األتاوة اإلضافية التي سيفرضها الرئيس ترامب لحماية النظام في 

البحرين.
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د.  تقييم  الوزراء. ما  الملك ورئيس  بين  األجنحة”  بـ “صراع  األخيرة عما ُسمي  الفترة  الصحافة في  6. كشفت 

عبدالهادي خلف لهذا الصراع؟ وما توقعاتك له؟
لم ينقطع الحديث عن “صراع األجنحة في العائلة الخليفية” منذ قيام هيئة االتحاد الوطني في 1954 وحتى 
اآلن. ويشكل “حديث األجنحة” مادة أثيرة ودائمة تتغير فيها التفاصيل واألسماء ولكنها تدور حول الموضوع 
نفسه. ال أستغرُب أن يكون في العائلة الخليفية، مثلها في ذلك مثل كل العوائل الحاكمة، أجنحة تتنافس فيما 

بينها بل ويكره بعضها بعضًا. ولكن على ماذا تتنافس تلك األجنحة؟ ولماذا يكره جناٌح جناحأ آخر؟
والمناصب  االمتيازات  من  قدر  أكبر  على  يستولي  منها  من  على  األغلب  األعم  في  األجنحة  تتنافس  نعم، 
ومصادر القوة وليس على من يكون إصالحيًا أكثر من اآلخر. ورغم هذا تجتذب غواية األجنحة، جياًل بعد جيل، 
ومتشددة  إصالحية  أجنحة  الخليفية  السلطة  بأن في  االدعاء  ترويج  إلى  وتدفعها  المعارضة  حركة  أطرافًا في 

تتصارع فيما بينها. وجياًل بعد جيل تختلف فصائل الحركة الوطنية حول الموقف من ذلك الصراع بين األجنحة.
أثناء  الباكر في كتابه “من البحرين إلى المنفى”. ففي  أول توثيق لصراع األجنحة أورده المرحوم عبدالرحمن 
إضراب عام أعلنته الهيئة كرر دعيج بن حمد وهو شقيق حاكم البحرين وقتها عرضًا سبق وأن عرضه على قيادة 
الهيئة مؤداه أنه سيوافق على جميع مطالب الهيئة مقابل قبولها تنصيبه حاكمًا للبحرين بداًل من شقيقه. بل 
يذكر الباكر رحمه الله إنه تّسلم ورقة بذلك المضمون تحمل توقيع دعيج. لم يصدق المرحوم الباكر تلك الخدعة 

ولم يخضع لغواية صراع األجنحة.
بعد ذلك بعشرين سنة لم يقبل فصيٌل من فصائل الحركة الوطنية محمد بن سلمان، شقيق حاكم البالد آنذاك، 
عرضًا بالتعاون معه عبر تحريك الشارع بغرض التمهيد إلزاحة شقيقه رئيس الوزراء خليفة بن سلمان و”إصالح 

األوضاع” في البالد.
ولو قمنا بمراجعة السجاالت التي دارت غداة إعداد ميثاق العمل الوطني وعشية إعالن الدستور المنحة )-2000
الناس بعدم رفع سقف مطالبها كي ال  2002( لسمعنا ضجيج أطراف ال ُيشك في إخالصها ووعيها تطالب 
تستفز “الحرس القديم”. اختفى ذلك الحرس القديم في السنوات األخيرة ليتم التركيز على ما ُيسمى بجناح 
واألبحاث  المقاالت  يشاء عشرات  اإلصالحي”. وستجد من  “المشروع  أوزار فشل  جميع  ولتحميله  “الخوالد” 
تؤكد “صراع األجنحة” اعتمادًا على روايات منقولة عن فالن وعاّلن، أي روايات ال يمكن توثيقها أو التحقق منها 

ولكنها قد تفيد في ترويج الغواية.
مرًة أخرى أقوُل نعم، ثمة أجنحة في العائلة الحاكمة في البحرين كغيرها من العوائل الكبيرة والصغيرة. ولكن من 
الخطأ التعويل على الخالفات أو الصراعات بين هذه األجنحة. فما نعرفه يشير إلى أن أجنحة السلطة الخليفية ال 
الذي  الغزو  تختلف إال على ثالثة مسائل رئيسة. أوالها تتعلق بتحديد األساليب األكثر جدوى إلدامة موروث 
يعتبرونه أساس شرعية سلطتهم. فهذا الطرف يفضل القمع الدموي وطرٌف ثاٍن يفضل شراء الذمم وطرٌف 
ثالث يجمع بين هذا وذاك. أما المسألة الثانية التي يختلفون عليها فتتعلق بأسلوب توزيع الغنائم بينهم. أما 

الثالثة فتتمثل في التنافس على اكتساب أكبر عدد من الموالين.
 

األمني  الجانبين  في  سيما  ال  السعودية،  البحرينية  العالقات  ومتانة  قوة  حول  بكثرة  المحللون  7.يتناقش 

والدبلوماسي، ولكن يعتقد البعض أن البحرين أصبحت “تابعة” للسعودية إذ أصبحت تتاجر بمواقفها السياسية 

مقابل الدعم السعودي. هل هذا صحيح؟
معقدة  عالقة  إنها   ، والبحرين  السعودية  في  الحاكمتْين  العائلتْين  بين  العالقة  إلى  اإلشارة  من  بد  ال  بداية 
ومتعرجة وتحتاج الهتمام جدي من الباحثين والمؤرخين. لعب آل سعود دورًا مؤثرًا في إدامة عقود الفوضى 

التي تلت مجيء آل خليفة إلى البحرين في 1783 وحتى 1869. 
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خالل عقود الفوضى تلك، لم تكن البحرين ملكًا خالصًا لفاتحيها. ففي الستة والثمانين سنة بين التاريخْين لم 
تستقر األوضاع في البحرين آلل خليفة. بل تناقل مقاليد السلطة على البحرين بجانب آل خليفة عدة أطراف 
أهمها ابن سعود وسلطان مسقط. وفي سنوات الفوضى تلك، أسهم تدخل آل سعود في تأجيج النزاعات 
الدموية بين الخليفيين أنفسهم. ولعل من المفيد )بعد أن تحدثنا عن صراع األجنحة( اإلشارة هنا إلى أن النزاعات 
الدموية بين آل خليفة بلغت أن يتنازع على الحكم ثالثة منهم في العام 1869. ولم ُتحسم األمور إال بتدخل 
البريطانيين مباشرة فجلبوا عيسى بن علي وأولوه الحكم بدعٍم وتأييد من عدد كبير من وجهاء البحرين وتجارها 
ن تدخل البريطانيين استقرار الحكم في البحرين آلل خليفة ووفروا  من الشيعة والسنة. في تلك السنة دشَّ
لهم الحماية من تكرار اعتداءات أمير نجد وسلطان مسقط عالوة على درء تهديدات شاه إيران. من جهتها وفّرت 
من  بعده  من  خلفائه  وحكم  لحكمه  حماية  البريطانيين  مع  علي  بن  عيسى  وقعها  التي  المتتالية  االتفاقيات 
تهديدات الجار السعودي )عالوة على تهديدات الجار اإليراني(. واستمر الحال كذلك لمدة قرن كامل، أي إلى 

إعالن استقالل البحرين في 1971.
مستوى  إلى  السعودية  مع  عالقاتها  انتقلت  البحرين  استقالل  وإعالن  الخليج  من  البريطاني  االنسحاب  بعد 
خالل  من  البحرين  في  الداخلي  الوضع  مباشرعلى  تأثير  لها  يكون  أن  السعودية  سعت  فلقد  تمامًا.  مختلف 
التعليم الديني وابتعاث  استثماراتها ومن خالل المساعدة المالية باإلضافة إلى دعم بناء المساجد ومدارس 
معلمين سعوديين للتعليم في مدارس البحرين. وبلغ الدعم السعودي أْوَجه في اتفاق البلدين على تقاسم 
والذي  البلدين  يربط  الذي  فهد  الملك  تشييد جسر  على  واتفاقهما  المشترك  أبو سعفة  حقل  نفط  عائدات 
تحملت السعودية جميع تكاليفه. بهذين االتفاقين استكملت السعودية هيمنتها على البحرين وربطت اقتصاد 
البحرين ارتباطًا ال فكاك منه باقتصادها. ولقد اكتشف حاكم البحرين هذا األمر حين عقد منفردًا “اتفاقية التجارة 
الحرة” مع الواليات المتحدة رغم معارضة السعودية لها. كان حمد يظن أن “الحليف األمريكي” سيوفر له درعًا 
يحميه من ضغوط تبعية اقتصاد بالده للسعودية. إال أنه اكتشف خطأ حساباته بعد أن هددت السعودية بوقف 
إمدادات النفط من حقل أبوسعفة. تعلم حمد وبقية المسئولين في البحرين من ذلك الدرس ولم يعد أحٌد يجرؤ 

على تكرار محاولة “التحرر” من الهيمنة السعودية على السلطة في البحرين وقراراتها.
العائلة  تبدو  أمنيًا وسياسيًا واقتصاديًا للسعودية. وال  البحرين  تبعية  2011 فلقد تكّرست  15 مارس  أما بعد 
الخليفية منزعجة من هذا الوضع فهي ال تسعى لنفيه أو تغييره وال تجد فيه انتقاصًا لسيادة البحرين. بل هي 

ال تخفي تلك العالقة نظرًا لما تجنيه من مكاسب جّمة.
طريق  عن  المالي  الدعم  زيادة  فيها  بما  كثيرة  مكاسب  الخليفية  العائلة  حققت  الكبرى  للشقيقة  بتبعيتها 
االستثمارات في مصارف البحرين وأسواقها أو عن طريق الهبات المالية المباشرة وغير المباشرة. من جهة ثانية 
أدخلت السعودية البحرين كطرف في مفاوضاتها المتعلقة بصفقات شراء األسلحة والمعدات العسكرية من 
بريطانيا والواليات المتحدة وغيرهما من الدول الغربية. فبعد 2011 رأينا دالئل على أن من بين شروط نجاح تلك 
المفاوضات والتوقيع على تلك الصفقات أن تتعهد الدول المصدرة للسالح والمعدات العسكرية بالعمل على 
اإلنسان  حقوق  عن  بالدفاع  المعنية  الدولية  المنظمات  حمالت  مواجهة  في  )والبحرين(  السعودية  دعم 

ومساعدتهما على تفادي المساءلة في المحافل الدولية.

8.انتقدت في مقاالتك قيام بعض الدول الخليجية مثل السعودية والبحرين والكويت بتمويل المشاريع التنموية 

للتنمية في عدد من  الدول  افتقار هذه  األمريكية في ظل  األموال على األسلحة  األخرى وصرف  الدول  في 

المجاالت. في رأيك، ما السبب الذي يدفع دول الخليج لصرف المليارات في الخارج عوضًا عن استثمارها في 

الداخل؟
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والواليات  الخليجية  الدول  بين  التحالف  الصداقة وحتى  الرسمي عن عالقات  اإلعالم  يردده  عما  النظر  بغض   
العوائل  ثباتها واستمراها على قبول  يعتمد  غير متكافئة  إنها عالقة  األصح  توصيفها  فإن  األمريكية  المتحدة 
األكبر  الجزء  حكمها.  استمرار  وضمان  حمايتها  مقابل  األمريكية  اإلدارة  تفرضها  التي  “األتاوات”  دفع  الحاكمة 

واألوضح في األتاوات يتمثل في اإلنفاق العسكري الذي يتزايد عامًا بعد عام.
ما معنى األتاوة؟ هي نوع من الجزية التي يدفعها الضعفاء عن يٍد وهم صاغرون إلى القوي نظير حمايٍة من 
التزامات  تهديد حقيقي أو متخيل، أو لدفع خطر داهم أو متوقع. قد تكون األتاوة مااًل أو عينًا أو خدمات أو 
يصر  لذا  الرمزي.  بل دورها  األتاوة  دائمًا حجم  ليس مهمًا  والضعيف.  القوي  بين  غير متكافئة  تؤسس عالقة 
القوي على تحصيلها لكي يتحقق من استمرار هيمنته، كما يلتزم الضعيف بأدائها ليؤكد قبوله بالوضع القائم.

كّرر الرئيس األمريكي ترامب منذ بداية حملته االنتخابية في 2015 إن “السعودية دولة ثرية وعليها أن تدفع 
المال ألمريكا لقاء ما تحصل عليه منها سياسيًا وأمنيًا” فالسعودية، حسب قوله، “ستكون في ورطة كبيرة 
قريبًا، وستحتاج لمساعدتنا فلوالنا لما وجدت وما كان لها أن تبقى”. وهو الموقف نفسه الذي كرره في أبريل 
معهم  تحدث   ” إنه  مؤكدًا  الغنية  لدولهم  الحماية  توفير  مقابل  بالمال  الدول  هذه  قادة  بمطالبته  الماضي 

وسيدفعون”.
حين قال الرئيس األمريكي ترامب “ادفعوا األتاوة التي نقررها عليكم مقابل حمايتكم” وحين قال إنه تحدث 
معهم وسيدفعون فقد كفانا اإلشارة إلى ما جاء في عشرات المقاالت والبيانات والدراسات قامت بنشرها 

فصائل الحركة الوطنية في الخليج منذ السبعينيات.
حتى اآلن أسهمت األتاوات المفروضة على السعودية في أن تصبح ميزانيتها العسكرية أعلى ميزانية عسكرية 
في العالم بعد الواليات المتحدة والصين. ففي العام الماضي تخطت السعودية الميزانيات العسكرية ألغلب 
دول العالم بما فيها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وتركيا والهند وروسيا. ومع ذلك نراها عاجزة عن حماية حدودها 

الجنوبية وأجوائها من هجمات الميليشيات الحوثية وصواريخها.
رغم الهدر غير العقالني للموارد المستمر منذ منتصف السبعينيات فإن الرأي الغالب بين الخبراء اإلستراتيجيين 
يعتبر أن دولنا ليست قادرة على توفير متطلبات الدفاع عن أمنها القومي وحماية حدودها وسيادتها. بل هناك 
العسكرية، بل  المشتريات  ننفقه على  ارتفاع ما  أخرى. فرغم  القدرة هذه ستستمر لعقود  أن عدم  يرى  من 

وبسبب هذه المشتريات، سنبقى عالة على الغرب ومرتهنين إلرادته.
من جهة أخرى فإن من ينظر إلى ما تستورده بلدان الخليج العربي من األسلحة والمعدات والخدمات العسكرية 
من أمريكا وبقية البلدان الغربية نرى عدم ارتباط ذلك االستيراد بخطط وطنية لبناء القوة الذاتية. وإال فما الذي 
منع دول مجلس التعاون من أن تبني أسطواًل بحريا لحراسة شواطئها ومياهها اإلقليمية؟ وهي الدول التي 
تطل على البحراألحمر والبحر العربي والجزء الشمالي من المحيط الهندي عالوة على الخليج العربي. وما الذي 
منعها من تطوير التصنيع العسكري في بلدانها أو بالتعاون مع دول عربية أخرى؟ وها نحن نرى بعد أكثر من 45 
سنة على الطفرة النفطية التي دشنت دخول منطقة الخليج بقوة إلى سوق السالح العالمي نرى أمن بلداننا 

عالة على الواليات المتحدة األمريكية وبقية البلدان الغربية.

لهم  إهانة  فيها  اعتبروا  لما  الخليجيين  المواطنين  من  العديد  حفيظة  أثارت  األمريكي  الرئيس  9.تصريحات 

كخليجيين إال أن الحكومات تبدو غير مكترثة بذلك وال زالت مستمرة في أداء “األتاوات” حسب تعبيرك. لماذا 

تتنازل الحكومات عن سيادتها لصالح دول كبرى، هل السبب ضعفها العسكري والسياسي؟ أم المسألة أعمق 

من ذلك؟
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حدودها  رسم  دواًل  يحكمون  فهم  بها.  يتمتعون  التي  “السيادة”  حدود  العربية  والجزيرة  الخليج  حكام  يعرف 
المنطقة خالل  الحاكمة في  العوائل  تاريخ  إلى  أعود ويعود غيري،  البريطاني. وهم يعودون، كما  المستعمر 
تفاصيله. هذا ليس كالمًا  المستعمر مساره وكتب  تاريٌخ رسم  إنه  األخيرة فيالحظون كما نالحظ  المئة سنة 
تحريضيًا. فحين نسأل من ثّبت العوائل الحاكمة في اإلمارات السبع في دولة اإلمارات وثّبت حدود كل إمارة؟ أو 
عبر  سعود  البن  بريطانيا  مهدت  كيف  أو  البحرين؟  على  حاكمًا  ونّصبه   1869 في  علي  بن  بعيسى  أتى  من 

اتفاقيتي دارين )1915( وجّدة )1927( “توحيد” المملكة تحت حكمه؟
انتهى عهد الحماية البريطانية فاستلم المهمة الحامي األمريكي وورث جميع مكاسبها بما فيها القدرة على 
االستخفاف بهم وبسيادة دولهم. وهو ما فعله الرئيس ترامب حين يعّيرهم علنًا إن أنظمتهم لن تدوم دون 
حمايته. لم يحتج أحٌد من حكام الدول الخليجية الست، أو حتى يمتعض، من تلك التصريحات المهينة التي أذاعتها 
جميع وسائل اإلعالم في العالم عدا وسائل اإلعالم الرسمية الخليجية. فحكامنا يعرفون كما يعرف ترامب أنه 
ليس لهم من درٍع يحميهم إال هو. المفارقة المحزنة إنك ستجد في الجهة األخرى عشرات األمثلة في كل دولة 
خليجية عن استنفار أجهزة األمن واإلعالم والقضاء لمالحقة مواطن أو مواطنة نشروا بضعة أسطر رأى أحد 

المخبرين فيها شبهة ازدراء بالحاكم أو إهانة لموظف حكومي.

 

نهجًا  اتبعوا  الذين  والسعودية  واإلمارات  وتحديدًا في قطر  الخليج  الحكام في  من  جديٌد  جيٌل  مؤخرًا  برز   .10

مختلفًا عن آبائهم. إلى أين تتجه المنطقة تحت قيادتهم؟
لألسف الشديد لم نَر خيرًا حتى اآلن من وصول “الجيل الجديد” إلى الحكم بل رأينا بعض شرور المغامرات التي 
أدخلوا المنطقة فيها. ولتوضيح هذا الرأي أحتاج أن أشير إلى ما أعتبره أمورًا تجمع الثالثة أي تميم والمحمدين 
)مالحظة المحرر: محمد بن سلمان آل سعود، محمد بن زايد آل نهيان(. ما يجمعهم في رأيي هي أربعة أمور 
مشتركة. أولها إن مؤهالتهم لممارسة السلطة ال تزيد عن انتمائهم العائلي، وثانيها إنهم يمارسون السلطة 
دون رقابة شعبية ودون خشية من المحاسبة. وثالثها إنهم يعانون جميعًا من هاجس أن ينقلب عليهم أحد أقرب 

أقربائهم. أما الرابع فهو إنهم جميعًا يحتمون برضا القوى الغربية وخاصة الواليات المتحدة األمريكية.
يختلف الثالثة عن أسالفهم الذين تعودوا على أساليب أخرى لتسوية مشاكلهم وخالفاتهم المزمنة. فبتلك 
شهدته  ما  رغم  سنة  وثالثين  سبعة  من  ألكثر  دولهم  بين  التعاون  مجلس  عمر  إطالة  من  تمكنوا  األساليب 
المنطقة من منازعات حدودية وحروب إقليمية ومحاوالت انقالب فاشلة وناجحة عالوة على الهّزات االقتصادية. 
إلى كيان سياسي فاعل ولكنه حافظ على حٍد أدنى من  تاريخية ولم يتحول  إنجازات  المجلس  نعم لم يحقق 

العالقات بين شعوب الخليج تبرر لمن شاء في المهرجانات أن يغني “خليجينا واحد”.
كان الجيل القديم أكثر دراية بحدود قوته. فلم يتورط الشيخ زايد وال ملوك السعودية مباشرة في حروٍب خارجية 
وال في نزاعات مسلحة ال مخرج منها. قبل محمد بن سلمان كانت جهود ملوك السعودية في اليمن تركز على 
بعناصر  اآلن  ُيعرفون  من  إن  يفسر  وهذا  السعودي.  الحكم  ألمن  تهديدًا  الجنوبية  الجارة  تشكل  أال  ضمان 
الميلشيات الحوثية كانوا في أوقات سابقة حلفاء للسعودية ويقاتلون من أجلها. تغيرت األمور كثيرًا بعد أن 

توهم محمد بن سلمان ومحمد بن زايد إن بإمكانهما حسم أمر اليمن بحرٍب لن تدوم أكثر من أيام معدودة.
لقد وصل الثالثة وهم من أوالد الطفرة النفطية الذين اليعرفون شيئًا عما سبقها إلى قمة القرار السياسي 
في بلدانهم وفي جعبتهم أسوأ ما يمكن أن يتعلموه من أساليب ممارسة السلطة في دولة ريعية واستبدادية 
في آن واحد. لذا رأيناهم يتعجلون في التخلي عن تقاليد من سبقوهم وأساليبهم في التعامل وطرقهم 

المداورة والصبورة في تسوية الخالفات.
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حين أخرج الثالثة كل خالفاتهم إلى العلن كشفوا عن عجزهم عن حسمها أو تسويتها أو حتى الخروج منها بأقل 
الخسائر. من جهة ثانية وفرت لهم التغيرات المتباينة التي أحدثها الربيع العربي ما اعتبره الثالثة فرصًا مؤاتية 
ومساحات مالئمة لتدشين مشاريع سياسية طموحة على مستوى المنطقة بكاملها. إال إن تلك المشاريع كانت 
تحتاج لطاقات وخبرات لم يكن يمتلكها أيٌّ من القادة الثالثة وال دولهم. فال يكفي لكي تحصل قطر أو السعودية 
أو اإلمارات على دوٍر إقليمي أن تشتري خدمات مرتزقة إعالميين أو مفكرين استراتيجيين أو خبراء عسكريين أو 

جيوشًا تقاتل نيابة عنها.
وهكذا رأينا انعدام التأهيل العسكري وقلة الخبرة وجنون العظمة والحسابات الخاطئة إلى أن تتحول “عاصفة 
الحزم” إلى حرب مدمرة تحصد عشرات آالف الضحايا وتستنزف القدرات والطاقات في جميع بلدان المنطقة. 
القدرة على  النزاع مع قطر وتؤدي إلى عدم  التي أدت إلى إشعال  أرى،  وهذه هي األسباب ذاتها، حسبما 

الخروج منه.
والسعودية  اإلمارات وقطر  الجديد” في  “الجيل  أفعال  اآلن من  حتى  التي شهدناه  األخيرة  السنوات  مسار 
يجعلني أتهيب مما سيحمله لنا المستقبل من كوارث حين يكتمل السداسي بمجيء “جيٌل جديد” آخر لحكم 

سلطنة ُعمان والكويت والبحرين.

11. أتقصد أن األزمة الخليجية اندلعت ألن كل حاكم من الجيل الجديد حاول زيادة نفوذه على حساب اآلخر؟

نعم. ولكن دعني أتوسع في اإلجابة بأن أشير إلى أن أحد أسباب اندالع األزمة الخليجية يعود القتناع قادة ثالثة 

من دول الخليج بأنهم قادرون على ملء الفراغ السياسي في المنطقة العربية. وهو الفراغ الذي خلقته، كما 

أشرُت سابقًا، تداعيات الربيع العربي وخاصة غياب مصر والعراق وسوريا عن المعادلة اإلقليمية وعدم قدرتها 

على التأثير في ميزان القوى في المنطقة.
لقد احتاج كٌل من الثالثة إلى جرعة من مسببات جنون العظمة لكي يبدأ في وضع مشروع يؤدي إلى توليه 
قيادة األمة. فال تتوفر في أٍي من البلدان الثالث، أي السعودية واإلمارات وقطر، القيادة السياسية المؤهلة 
والمجربة للقيام بهذا الدور. كما ال تتوفر في أٍي من الدول الثالث القدرات البشرية التي يستلزمها توليها قيادة 
المنطقة. ال أقول ذلك استصغارًا ولكنه واقٌع صنعته سياسات األنظمة الحاكمة طيلة العقود الماضية. فلننظر 
مثاًل إلى الحرب اإلعالمية بين الدول الثالث التي ُتدار بأيٍد أغلبها من خارج هذه الدول. أما المواجهات اليومية بين 
هذه الدول في اإلعالم الخارجي فتتواله شركات العالقات العامة الغربية وباحثون مرتزقة يعملون في مراكز 
أبحاث أمريكية وأوروبية. وحتى حرب اليمن تطلبت استدعاء المقاتلين من السودان والصومال ناهيك عن مرتزقة 
من الباكستان وكولومبيا عالوة على المقاتلين التي تقوم بتوريدهم شركات غربية خاصة متخصصة مثل بالك 
ووتر وغيرها. ورغم هذه اإلمدادات الخارجية ورغم القدرات العسكرية للدول المشاركة في الحرب ضد الميلشيات 

الحوثية ما زالت في حاجة مستمرة للدعم اللوجيستي األمريكي.
على أية حال، وبغض النظر عن مدى واقعية تطلع قادة قطر أو السعودية أو اإلمارات تولي قيادة اإلقليم أو 
األمة فال يمكن تجاهل أن مشاريعهم الطموحة غير قابلة للتعايش. نعم، لقد نجح المحمدان معًا في إقامة 
نت األزمة الخليجية األخيرة. إال أن ذلك ال يعني إنهما سيبقيان في  تحالف قوي يحاصر بقوة مشروع تميم كما بيَّ
زايد  بن  بين مشروع محمد  التباين  أمثلة على عمق  اليمن عدة  الحرب في  تفاصيل  خندق واحد. ولقد وفرت 
ومشروع محمد بن سلمان. وهو تبايٌن انعكست آثاره في سقوط كثير من الضحايا في مواجهات دموية بين 
بزعامة  التخلص من منافسة تميم فمن منهما سيقبل  المحمدين في  نجاح  بافتراض  الطرفين. فحتى  أنصار 

اآلخر؟
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 الناشط الالديني أحمد حرقان: خطاب القرآن ال يسمح بدين غير 

اإلسالم وال يؤمن بحرية التعبير

أحمد حرقان، ناشط ومثقف مصري من مواليد مدينة اإلسكندرية عروس البحر 

في  مكة  مدينة  إلى  وأًما”  أًبا  “السلفية  عائلته  مع  سافر  المتوسط،  األبيض 

“العلوم  يسمى  ما  يدرس  وبدأ  مبكرة،  سن  في  السعودية  العربية  المملكة 

الشرعية” حتى تخصص في أصول الفقه، وبدأ رحلته بين الفرق اإلسالمية في 

بلغ من  الناجية حتى  الفرقة  بحًثا عن  الفرق  بين هذه  أيًضا، وتقلب  مبّكر  وقت 

العمر ٢٧ عاًما كاملة.

الذين   خلص في نهاية رحلته الشاقة هذه إلى أن “العيب ليس في األشخاص 

في  العيب  بل  ويتقاتلون  فيتنازعون  “الحق”  على  يكونوا  أن  جاهدين  يحاولون 

األديان ذاتها”، ومن هنا أدار ظهره لألديان ولم يلتفت من يومها إلى الوراء، كان 

ذلك في منتصف عام ٢٠١٠.

للتعرف منه على مواقفه وآرائه حول األديان واألفكار والحريات  الناشط أحمد حرقان  التقت  مجلة »مواطن« 

سواء في مصر أو الوطن العربي، وموقفه من الجماعات والحركات اإلسالمية وكيف تخطى اإلسالم المعتدل 

في أطار تحوالته الفكرية من اإلسالم المتشدد لنبذ فكرة األديان بالكلية.  

 أحمد حرقان

حوار: عبدالرحمن سعد

ناشط الديني

األديان إلى زوال.. واإلرهابيون والمتطرفون ضحايا للجمود والقوالب الدينية  •
نشأت سلفًيا والزمت كبار الدعاة وحججت سبع مرات وخطاب القرآن ال يسمح بغير اإلسالم  •

حان وقت المناداة بالعلمانية واألديان اكتسبت احتراًما غير مستحق بالقمع وإرهاب النقاد  •
الديانات اإلبراهيمية الثالث خربوا كل بلد دخلوه وأفقروه وأدخلوا أهله في نزاعات ال تنتهي  •

نعيش ثورة فكرية بين الشباب ستسفر عن نهضة شاملة خالل سنوات قليلة  •
الدول العربية تتذيل القائمة العالمية في حريتي الرأي والتعبير وتونس األفضل بالمنطقة  •
قوانين ازدراء األديان مثيرة للسخرية.. واإلصالح بنشر التنوير بين العامة ال بيد السياسيين  •
“اإلسالم السياسي” يهدف إلقامة الفاشية الدينية ويجب إيقافه وتجفيف مصادر تمويله  •

الثورات ليست مثالية ولكنها تدفع المجتمعات خارج مستنقعات الركود والجهل  •
البشر مساكين لوقوعهم بين مطرقة الحضارة المعاصرة وسندان النصوص الدينية  •

ال أخشى القتل ومتصالح مع الموت وسنعود شئنا أم أبينا لحالة كنا عليها قبل الحياة  •
الممارسات العنيفة لها أصل في القرآن والسنة وآيات القتال والكراهية لغير اإلسالم ال تحصى  •
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1. حدثنا عن تجربتك الفكرية من اعتناق الفكر السلفي إلى الخروج من عباءة الموروثات الدينية؟
في الواقع أبي وأمي كالهما كانا سلفيين في أقصى درجات التشدد الوهابي، ولعل من المناسب هنا أن 
البخاري،  القرآن كاماًل وصحيح  جًدا حفظت  ذاتها مستويات متعددة، وفي سن مبكرة  أن للسلفية  إلى  أشير 
والعديد من المتون المتعلقة بالعقيدة والمصطلح والفقه، أذكر أنني في الرابعة عشرة من عمري تحديًدا قرأت 
مصنًفا ألحد رموز التيار السلفي ووجدته يختلف كثيًرا عن الذي ُلقنت إياه من والدي، وهنا بدأت أبحث مستقاًل 
عن والدي عن “الفرقة الناجية” بين كل هذه الفرق داخل التيار السلفي ذاته!، إلى أن وصلت لدرجة من التشدد 
واعتزلت أسرتي واعتكفت في المسجد الحرام، فكنت أصوم معظم األيام وأفطر على التمر واللبن المجفف 

وأقضي وقتي في قراءة كتب العقيدة تحديًدا باإلضافة للطواف وقيام الليل.

على مشايخ  فيها  تعرفت  وقد  لمصر،  األولى  زيارتي  كانت  عمري،  العشرين سنة من  على  وعندما شارفت 
الدعوة السلفية بمدينة اإلسكندرية وأعجبت بهم كثيًرا خصوًصا الشيخ ياسر برهامي، محمد إسماعيل المقدم، 
وظللت على نهج هذه الجماعة، التي أدركت مع الوقت أنها تنظيم إسالمي يسعى إلى إقامة الخالفة ولكن 

بطريق صبور ال يعرف االستعجال.

الزمت الشيخ ياسر مدة من الزمن وحتى عندما عدت إلى السعودية بعد سنوات كنت أقابله في مكة عندما 
كان يعتمر أو يحج، وبالمناسبة فأنا حججت ٧ مرات.

بسبب الخالفات بين المذاهب، وبسبب القسوة التي الحظتها بين المسلمين وانحدار األخالق وغياب القيم 
اإلنسانية التي ينادي بها العالم المتحضر، وقد كنت مواكبا لألحداث العالمية واألنشطة اإلنسانية في كل أنحاء 
المعمورة، فكرت ملًيا في أن رسالة اإلسالم ذاتها ونبي اإلسالم شخصًيا يجب أن ينظر بعناية في أمرهم دون 
خوف، وقد عانيت صراًعا شديًدا مع نفسي حتى أخذت القرار بوضع اإلسالم تحت الفحص. ولم يمض غير وقت 
قليل ُمذ بدأت التفكير الحر حول النبي ورسالته حتى أدركت تماًما بأنها بشرية وال عالقة لها بقوى خارج هذا 
العالم. وعندها لجأت إلى الدعاء والتوسل بمنتهى الذل والتواضع لله إن كان موجوًدا أن ينقذ إيماني، وكنت 

أقول له إذا لم تتدخل اآلن وتنقذ يقيني فمتى؟.

حتى وصلت إلى مرحلة أني عندما أقف للصالة أقف مذهواًل ال أستطيع هضم ما يتلى من القرآن أو ما أردده 
من أذكار، إلى أن كنت أصلي المغرب ذات ليلة في المسجد مع الجماعة، ولم أستطع إكمال الصالة فتركت 

الصالة في وسطها وغادرت المسجد وتركت اإلسالم ولم أذكر أني نظرت بعد ذلك إلى الوراء أبًدا.

2.الطبيعي أن تتحول من اإلسالم المتشدد أو اإلسالم السياسي إلى المعتدل لكن أن تتحول إلى اإللحاد فهذه 

فكرة عليها عالمات استفهام حدثنا عن هذا التحول؟
نعم كنت من أنصار اإلسالم السياسي طيلة اعتناقي لإلسالم ذاته، ومن كثرة ما قرأت كتب سيد قطب وأبو 
األعلى المودودي، صرت أحفظ كثيًرا فقرات هذه الكتب. عندما انهار إيماني باإلسالم انقلبت تماما بالطبع إلى 
عدو لدود لتيار اإلسالمي السياسي لمعرفتي به وبأنه يسعى إلى السيطرة على العالم وإلزام الناس بما بت 

أعتقد أنه مجرد خرافات.

النشأة والتحول
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ومن أسباب نشاطي ضد هذه التيارات معرفتي بطرقها في التوغل واالنتشار داخل المجتمع، والعمل السري، 
والنزعة العنيفة عند أفراد هذه التنظيمات، واالعتزاز بأمجاد مقطعي الرؤوس وفالقي الهامات.

3. ماذا عن موقفك من التيارات اإلسالمية وما يسمى اإلسالم السياسي؟
الجماعات اإلسالمية المنظمة كلها عبارة عن مشاريع إجرامية، تهدد العالم كله، داعش مثاًل هي حركة سلفية، 
مولها السلفيون وأمدوها بالشباب من كل أقطار الدنيا، حين التقيت بالشيخ ياسر برهامي من مدة واجهته 

بهذه الحقيقة، أن الدعوة السلفية أسهمت في صناعة داعش.

4. هل تخشى التهديدات بالقتل أو إباحة الدم التي تأتيك أو تصلك من وقت آلخر، ما ردك على هؤالء؟
التهديدات بالقتل، فكلنا سنموت قريًبا جًدا، األعمار قصيرة للغاية، وأنا متصالح مع فكرة الموت،  ال تقلقني 

سنعود شئنا أم أبينا للحالة التي كنا عليها قبل أن تدب فينا الحياة.

 

األفكار وازدراء األديان
5. ماذا عن مصادرة الفكر والحجر على األفكار الغريبة والجديدة في الشرق األوسط؟

الذين يصادرون الفكر الحر هم الذين يتمسكون بتعاليم القرآن والسنة والتراث، فخطاب القرآن ال يسمح بدين 
غير اإلسالم، وال ُيْؤِمن بحرية التعبير، وال يرضى حتى بإضمار الرفض للدين وإظهار االمتثال له فرًقا من إقامة 

حد الردة أو غيره من الوسائل التي استخدمها )النبي( في االنتقام من مخالفيه.

فالشرق األوسط إذن ضحية اإلسالم في كل شيء، وحرية التعبير وحرية الفكر المفقودين في هذه البالد جزء 
من الرزايا التي نكبنا بها بسبب اإلسالم ذاته.

رغبة في  أو  الثورات  الطاغي، خوًفا من  العام  الرأي  العالم  أنحاء  يتملقون في كل  السياسيين  أن  فضال عن 
األصوات في االنتخابات، ومن هنا أرى أنه ال ينبغي التعويل في اإلصالح على السياسيين، وإنما التصدي لنشر 

التنوير بين العامة بكل الوسائل الممكنة.

لذلك فأنا أتبنى رؤية يعدها البعض متطرفة، وأراها أنا في منتهى اإلنصاف، وهي أن الديانات اإلبراهيمية 
الثالث بالذات لم يدخلوا بلًدا إال وخربوه وأفقروه وأدخلوا أهله في الحروب والنزاعات التي ال تنتهي.

 

6. ماذا عن قانون ازدراء األديان وتعامل الدول العربية مع ظاهرة اإللحاد؟
قوانين ازدراء األديان هي قوانين مثيرة للسخرية واالستهجان، فاألديان كلها تزدري بعضها، ولو طبقت قوانين 
االزدراء هذه للزم من ذلك حبس المشايخ والقسس والحاخامات قبل غيرهم، ألن ألسنتهم جميًعا ال تكف عن 
ازدراء العقائد المخالفة. أنني أزدري هذه األديان ليس ألنها ال تروق لي، وإنما ألنهم سبب للخراب على نطاق 

واسع في هذه األرض.



مجلة مواطن 29

 7. برأيك.. كيف يكون الرد األمثل على المتجاوزين بالسب والشتم والتطاول في حقوق األديان أو المقدسات 

بعيًدا عن الحبس والتنكيل؟
يجب أن نفرق بين إهانة األشخاص الذين نتعامل معهم وإهانة ما يسمى بالمقدسات، األفكار التي تطرح عالنية 
أدياًنا. فاألديان  لو كانت  الساخر، حتى  النقد  بما في ذلك  النقد  بأي وسيلة من وسائل  التعامل معها  يمكن 

اكتسبت احتراًما غير مستحق عن طريق القمع وإرهاب النقاد.

مشروع النهضة العربية
8. يقال إنه كانت هناك بوادر نهضة عربية في القرن العشرين ثم تالشت.. ما رأيك؟

كانت بوادر النهضة العربية ظاهرة منذ منتصف القرن الثامن عشر، وصلت إلى ذروتها في القرن العشرين، ثم 
حدثت انتكاسة بعد ما يعرف بالصحوة اإلسالمية التي واكبت ثورة الخميني في إيران، لكننا نعيش اآلن ثورة 

فكرية بين الشباب ستسفر بال شك عن واقع مختلف تمامًا ونهضة شاملة خالل سنوات قليلة.

 9. ما أهم المعوقات أمام إحداث النهضة العربية وما السبل المثلى لتحقيقها؟
للدين، وخفوت  العام والغضب  بالتمرد  الملوحين  العالية  الساسة ألصحاب األصوات  المعوقات هو تملق  أبرز 
صوت التنويريين حتى لو كانوا بالماليين خوًفا من اإلرهاب اإلسالمي تحديًدا، ومن المعوقات أيًضا في معظم 

البالد العربية ضعف االقتصاد والذي يجعل اإلحباط سائًدا بين معظم أفراد المجتمع.

ومن العقبات كذلك رجال الدين المتربحون والذين يستغلون كافة المنابر لنشر الرجعية والكراهية في كل مكان. 
للوعي  قابلية  أكثر  ألنهم  خاصة  بصفة  اليافعين  مع  التواصل  على  التنويريون  يركز  أن  يجب  نظري  وجهة  من 

والتدقيق والتمرد على الموروثات، وأن يعملوا من خالل السلطة واألحزاب على إصالح التعليم، والثقافة.

10. ما رأيك في المناداة بالعلمانية داخل بعض األقطار العربية؟.. اإلمارات والسعودية نموذًجا؟
هذا الوقت بالفعل هو وقت المناداة بالعلمانية في كل أقطار المعمورة، وتجد الدعوات للعلمانية صدى كبيًرا 
في كل مكان، وليست هناك دولة في العالم مستثناة من ذلك بحسب علمي، بما في ذلك السعودية. في 
السعودية واإلمارات والكويت مثاًل أعرف الكثير من الكتاب العلمانيين الذين يصرحون بحتمية تطبيق العلمانية 

في بالدهم.

الحريات
11. أين الدول العربية من حريات الرأي والتعبير واالعتقاد، وما المساحات المتروكة لالختالف الفكري والديني 

في األقطار العربية؟
الدول العربية في ذيل القائمة العالمية في مجال حريتي الفكر والتعبير، تونس األفضل عربًيا في هذا المجال 
حسب علمي، لكن أمامنا الكثير لكي نوسع المساحات الخاصة باالختالف الفكري والديني حيث إنها ضئيلة جًدا 
اآلن إلى حد خنق األصوات المخالفة للسائد، بعض المفكرين تعرضوا للسجن، بعض الشباب تم تصفيتهم كما 
رأينا مع ُعمر باطويل الشاب اليمني الذي قتل بالرصاص قرب بيته، وناهض حتر أيضًا، وقبل ذلك المفكر والتنويري 

المصري فرج فودة والقائمة طويلة.
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أن  أم  مشروع،  كحق  الجنسين  بين  الحميمة  للعالقات  المطلقة  واإلباحة  الجنسية  المثلية  في  رأيك  ما   .12

تنظيمها بالزواج يضمن لها النجاح؟

المثلية الجنسية مثلها مثل الغيرية الجنسية، كل إنسان يجب أن ُتحترم ميوله وتفضيالته الجنسية ما دام ال يؤذي 
أو يتحرش بغيره.

العالقات  أحبذ وال أفهم  بين فردين في عالقة طويلة، ال  االرتباط  الذين يقدسون األسرة ويدعمون  أنا من 
القصيرة أو المتعددة، وال أتدخل في ما يختاره الناس ألنفسهم، ما داموا ال يتعدون على أحد. أنا اعتقد أن كل 

حبيبين قررا العيش مًعا هما في حالة زواج سواًء وثقوا ذلك أم ال.

إذا انفصمت عرى المحبة بين أي اثنين فإن زواجهما قد انتهى فعلًيا حتى لو كانا على الورق زوجين. فالزواج الذي 
ينتهي بالطالق لم يكن زواًجا، الزواج الحقيقي ال ينتهي بهذه الكارثة، فالطالق كارثة!.

الديمقراطية والربيع العربي
13. إن وجدت.. حدثنا عن التجارب الديمقراطية الناشئة التي تكونت في دول عربية بعد ثورات ما يعرف بالربيع 

العربي؟
لم تصنع الثورات العربية ديمقراطيات حقيقية، لكنها وضعت األساس باعتقادي لمناخ أكثر ديمقراطية، وكسرت 
كثيرا من التابوهات. فالثورة الفرنسية )أيقونة الثورات( ذاتها لم تكن مثالية، بل أسلمت فرنسا إلى ديكتاتورية 
نابليون بونابرت وحاشيته، وال يكاد يختلف أحد من الباحثين على أنها أهم الثورات على اإلطالق نظًرا للقيم 

التي رسختها وأشاعتها في العالم بأسره.

14. كيف ترى الخالف بين قطر ودول الرباعي العربي )السعودية، مصر، اإلمارات، البحرين(؟
االختالف مع قطر ال يقتصر على هذه الدول األربعة خصوًصا في مسألة دعم اإلخوان، وتمويل بعض المجموعات 
اإلرهابية، لكن هذه الدول األربعة هي التي أخذت موقًفا حاًدا وواضًحا من قطر بغية إجبارها على تغيير سياساتها 
الساعي إلقامة  المنظم  العمل  السياسي، هذا  إلى موضوع اإلسالم  أعود  أخرى  الملفات، ومرة  تجاه هذه 

الفاشية الدينية يجب إيقافه وتجفيف مصادر تموله.

الرساالت ونصوص الدين
15. حدثنا عن اإلساءات الفكرية والمادية التي خلفها المتشددون للعالم.. جراء ممارسات أو أفكار أو تفسير 

خاطئ للدين؟
المشكلة في الدين ذاته، فاألشخاص الذين يمارسون الكراهية واإلرهاب هم ضحايا التعاليم الدينية الصريحة، 
لكن المنطق معكوس هنا، ومرة أخرى تحاول األديان حماية نفسها على حساب معتنقيها، لكن وعي الشابات 
الناس  فهم  في  بل  النصوص  في  ليس  العيب  أن  فكرة  فعاًل  يستهجنون  بحيث  قوي  الالدينيين  والشبان 

للنصوص. مساكين الناس على طول الخط بين رحى النصوص وسندان الحضارة.

إلى  البعض  لجأ  الكراهية في كل مكان، وفعلنا بهم كل ما نقدر عليه، حتى  الخوف، ونشرنا  للبشرية  قدمنا 
القرآن  أصل في  لها  الممارسات  كل هذه  ولألسف  والقنابل،  السالح  عدموا  إذ  الشوارع  الناس في  دهس 

والسنة. فآيات القتال ال حصر لها في القرآن ومثلها آيات الكراهية لكل من يبتغي غير اإلسالم ديًنا.
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16. ما رأيك في مدعي النبوة أًيا كان الذي يظهر من آن آلخر؟
محمد آخر مدعي النبوة الذين كتب لدعوتهم النجاح على نطاق واسع، وفي عصرنا الحديث أصبح ادعاء النبوة هو 

أقصر طريق إلى المصحات النفسية.

17. هل توجد مثالية في الثورات.. مثاًل قيل عن 23 يوليو إنها ثورة بيضاء بال دماء وحققت المطلوب بإسقاط 

الملكية واإلقطاع، كيف تتحقق النجاحات المنشودة في الثورات؟
الثورات ليست مثالية، كما كل النشاطات اإلنسانية، ميزة الثورات أنها تحرك الماء الراكد، وتدفع المجتمعات نحو 

التغيير، وتوقف النسخ والتكرار.

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

مشروعي الفكري والمعرفي يتمثل في تعلم كل ما يفيد المجتمع ومن ثم تبسيطه ونشره على أوسع نطاق 
ممكن.

19. قلت إن اإلسالم تم تحريفه من بعد عهد النبي.. ماذا تقصد؟
من خالل تتبعي لمسيرة تدوين القرآن والسنة ونشوء ما عرف بعلم مصطلح الحديث، أنا على يقين بأن نصوًصا 
كثيرة أضيفت على لسان )النبي( بعد موته، ال يعرف عنها شيًئا، لقد اخُتِلقت آالف األحاديث لنصرة المذاهب 
المختلفة، واختلقت أحاديث أيًضا لخدمة السلطة، واختلقت أحاديث لوصف “الفتن” التي وقعت بين المسلمين 

بعد وقوعها في حقيقة األمر، وهذا موضوع يطول شرحه ويحسن بالقارئ أن يبحث فيه بنفسه.

20. اإليمان األعمى يدمر الفرد والمجتمع ويستطيع أن يحيل الحياة إلى جحيم.. كيف ذلك؟
اإليمان بأن هناك حقيقة مطلقة يمتلكها أفراد يمنحهم الشعور بأن من حقهم فرضها بالقوة، وبالتالي يعيثون 

في األرض فساًدا كما نرى، ونسمع.

21. الفكر ال يواجه إال بالفكر.. مدى صحة هذه المقولة وتطبيقها في الوطن العربي؟
عند معظم الناس في أوطاننا أن الفكر المخالف يجب أن تكسر يديه ورجليه لتجنب انتشاره. الفكر يجب أن يواجه 

بالفكر، وهذا ما يجب أن نعلمه ألطفالنا منذ نعومة أظافرهم.

 التعددية واألقليات
وموائمات  بأجندات  ومرتبطة  محسوبة  أم  مطلقة  تراها  هل  العرب..  لدى  الفكرية  التعددية  عن  حدثنا   .22

سياسية من جانب األنظمة الحاكمة؟ 
تعود العرب منذ مدة طويلة على القمع، وعاشوا في مناخ يقتل التعددية، وال يرضى سوى بالصوت الواحد 
وهو صوت الحاكم، اآلن بدأ هذا يتغير بعد أن أتاحت وسائل التواصل االجتماعي فرصة التعبير عن الرأي للجميع.

ما زالت النظم العربية تتدخل في كل صغيرة وكبيرة، وبالتالي حتى الحركة الفكرية في مجتمعنا لم تسلم من 
االستغالل ومحاولة التوجيه.
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لديهم في دول مصر والبحرين  العبادة  الشرق األوسط وحقوق  الدينية في  األقليات  ترى حقوق  23.  كيف 

ولبنان والعراق؟
في هذه البلدان أقليات دينية معترف بها، تحاول السلطات جاهدة نزع فتيل أي فتنة بينها، وهناك أقلية ليست 

صغيرة تتمثل في الالدينيين بأنواعهم تتعرض للتجاهل والقمع.

24.  أخيًرا، كلمة تقولها في الدين والسياسة والفكر؟
في نهاية المطاف لن يصح إال الصحيح، هكذا تمضي األمور، سوف يأتي األفضل، إن لم يكن اليوم فغًدا أو بعد 
غد. لنتحلى بالشجاعة األخالقية جميًعا ونواجه الحقائق بداًل من االلتفاف عليها ومحاولة الهروب مما ال مفر منه. 

فاألديان إلى زوال كلها، ليس لدي أدنى شك في هذا.
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 حقيقة الصراع في سوريا.. أمريكا وروسيا وإيران وتركيا يتنافسون على كعكة المصالح

مشهد عبثي يطل من كل أرجاء “أرض الياسمين” التي تحولت فجأة وبدون سابق إنذار إلى ساحة ممتلئة برائحة 
البارود، وإصابات بالغة في كل شيء تطوله النيران والطائرات الحربية وزكمت الدماء األنوف والعيون، واألجساد 

التي خرجت في عام 2011 مع اندالع ما عرف بثورات الربيع العربي.
الوضع في سوريا منذ عام 2011 شهد تطورات كبيرة، فتحولت االحتجاجات الشعبية إلى حرب ضروس بين قوات 
النظام وفصائل مسلحة، وسرعان ما انتقلت إلى حرب بالوكالة بمشاركة قوى إقليمية ودولية كبرى، ظهرت 
تتزعمه  السوري بشار األسد، والثاني  الرئيس  تحالفين كبيريين األول تقودة “روسيا وإيران” لدعم  على شكل 
بين ثالثة جهات ضد  الدائرة على األرض  الصغيرة  الحروب  أوروبية وتركيا والسعودية، فضاًل عن  أمريكا ودول 
والجماعات  المسلحة،  المعارضة  من  ونظرائه  الحر  السوري  والجيش  السوري،  “النظام  في:  ممثلة  بعضها، 

اإلسالمية المتشددة في مقدمتهم تنظيم داعش.

متابعة: ألكسندر إبراهيم

مشهد مختصر
 في مارس عام 2011، علت أصوات المواطنين في سوريا بالشكوى من حكومة بشار األسد بسبب ارتفاع معدل 
البطالة، والفساد في أجهزة الدولة المدنية، وغياب الحريات السياسية، بعد نجاح ثورتي تونس ومصر واللتان انتهتا مع 
إسقاط نظام الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، وتخلي نظيره المصري محمد حسني مبارك عن مقاليد الحكم 
آنذاك، لكن النظام السوري رفض على مدار السنوات السبع التالية التخلي عن حكمه، ليتحول المشهد في سوريا 

إلى “حرب أهلية” متشابكة األطراف بدعم ووجود دولي خارجي.
اكتسب الصراع صبغة طائفية، حيث بدأت جماعات السنة في قتال جماعات مسلحة أخرى من العلويين، وهي الطائفة 
الشيعية التي ينتمي إليها الرئيس بشار األسد وعائلته، واجتذب الصراع قوى إقليمية ودولية بدأت االقتتال من أجل 

السيطرة على الوضع لتقرير مصير سوريا.
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 “مواطن” التقت الناشط السوري عبده شحادة والذي فر من سوريا إلى ليبيا في ظل األزمة التي عانت منها بالده، 

التي  التظاهرات  فبدأ حديثه قائاًل: “مظاهراتنا كانت سلمية، وأنا كنت أحد الشهود على ذلك وخرجت في إحدى 

انطلقت في مدينة حلب منادًيا )ارحل يا بشار(، والتعامل األمني حينها كان عادًيا مثل كل البلدان العربية التي انطلقت 

فيها االحتجاجات الشعبية، حيث أطلق أفراد األمن الرصاص في محاولة لتفريق المتظاهرين، وبالفعل خافت الناس، 

من  كأقرانهم  االجتماعية  والعدالة  اإلنسانية  والكرامة  والحرية  بالعيش  يطلبون  جديد  من  عادت  أن  لبثت  ما  لكنها 

الشعوب العربية الشقيقة”.

وتابع الشاب السوري: “عقب تلك التظاهرات بدأت االعتقاالت في كل األرجاء، ومع زيادة أعداد المتظاهرين، صار 

األمن يطلق الرصاص على الشعب، وازداد االحتقان بين المحتجين، وبلشت االنشقاقات في الجيش السوري، والذين 

كونوا فعلًيا ما يعرف اآلن بـ)الجيش السوري الحر(، ومع تزايد وتيرة التظاهر واالشتباكات األمنية، لجأ النظام السوري 

بقيادة بشار األسد في سياسة جديدة تعتمد على حصار المدن”.

وأكمل شحادة: “مع استمرار التظاهرات في ظل الحصار، استخدم النظام السوري الطائرات، ومع مرور عامين من 

عمر الثورة، وإيمان بشار بأن الوضع خرج عن السيطرة وأن الدماء التي أريقت ولن توقفها االشتباكات، اتجه لدعم 

اإلسالميين المتشددين، وترك لهم الساحة فارغة حتى يوسعوا نفوذهم، ويحدث االصطدام بينهم وبين الجيش 

الحر، ليعطي مبرًرا لقتل الناس بحجة التصدي إلى العناصر المتطرفة التي انتقلت إلى سوريا من كافة األرجاء”.

الروسي  الدعم  بيد بشار، في ظل  الحل والقضاء على اإلسالميين  أن مفتاح  اقتنع  بعد فتره  “الغرب  واستطرد: 

اإليراني له، ليبدأ الوضع بالتغيير من قبول وجود بشار في السلطة، في ظل عالقته مع إسرائيل، وقلت الضغوطات 

خارج  السورية  الثورة  اآلن مهد  ليبقى  المتحدة،  الواليات  وتخاذل  لبشار  دعمها  روسيا في ظل  على  التي فرضت 

سيطرة النظام )إدلب ودرعا(”.

ويعتقد الناشط السوري أنه بعد استعادة بشار نفوذه في سوريا سيبدأ صراع جديد بين كل من روسيا وإيران اللذان 

يبحثان عن نفوذهما في أرض الياسمين، مشيًرا إلى أن إيران سترحل عن سوريا في ظل القوة الروسية التي تحاول 

إيجاد مكان لها في المنطقة.

الدعم اإليراني
مع اتخاذ الوضع في سوريا البعد الطائفي بدأت إيران في إظهار دعمها لبشار األسد سواًء مادًيا أو عسكرًيا، حيث تعد 

أول الحصون التي احتمى بها بشار من إسقاط حكمه، الدعم اإليراني كان سببه محاولة الحفاظ على “محور المقاومة” 

– وهو تحالف قديم بين إيران وسوريا وحزب الله، بحسب مجلة “فورين بوليسي” األمريكية.

المجلة األمريكية ذائعة الصيت ترى أن التواجد اإليراني في سوريا قائم من أجل إحداث توازن في السلطة، مع جهات 

إقليمية ودولية أخرى لها مصالح في سوريا، في ظل العداء الموجود بينها وبين االحتالل اإلسرائيلي، مشيرة إلى 

داخل  الحليفة  الميليشيات  تقوية  عن طريق  تقليل خسائره  ومحاولة  بشار(  )نظام  المكافح  لشريكها  الدعم  تقديم 

سوريا، مع التركيز على خطة طوارئ منطقية ومحدودة في حال سقوط األسد، وهو ما تم تفسيره بشكل غير صحيح 

على أنه توسعة إيرانية”.
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 الناشط السوري محمد حيان –المقيم في دولة السويد- يرى أن التواجد اإليراني ليس فقط من أجل إحداث توازن 

في السلطة، منوًها إلى أن إيران تسعى من خالل مليشياتها الموجودة في سوريا ولبنان إلى توسيع نفوذها 

في المنطقة، إضافة إلى أنها استمرت في دعم نظام بشار في ظل األزمة االقتصادية التي عانت منها خالل 

السنوات الماضية، فكون الصراع تحول إلى حرب “سنية شيعية”.

بالكنيست اإلسرائيلي  والدفاع  الخارجية  الشؤون  لجنة  رئيس  األمريكية عن  ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” 

اعتبرته  ما  ألف مسلح”، وهو   25 إلى  يصل  األجنبية بسوريا  الشيعية  الميليشيات  عدد  :”إن  ديختر, قوله  آفي 

الجميع  يؤثر في  أن  ما من شأنه  لعقود، وهو  اإليراني في سوريا  النفوذ  استمرار  يعني  كارثة، ألنه  الصحيفة 

بالشرق األوسط.

وذكر حيان في تصريحات خاصة لـ”مواطن” أن الحلف السوري الروسي اإليراني أصبحت كلمته العليا في المنطقة 

في ظل عجز الواليات المتحدة األمريكية والقوى األوروبية في كبح جماحه في السيطرة على الوضع، الفًتا إلى 

أن المشهد الحالي يؤكد نجاح التحالف الثالثي في تصدر المشهد، وأن األيام المقبلة ستشهد مواجهة “روسية 

إيرانية” لفرض السيطرة في سوريا.

أهداف إيران لم تقتصر على توسيع النفوذ فقط، فهناك ُبعد اقتصادي أشارت إليه صحيفة “الجارديان” البريطانية، 

في 9 أكتوبر قبل الماضي، منوهة إلى أن إيران على وشك إكمال مشروعها اإلستراتيجي بتأمين ممر بري يخترق 

العراق في نقطة الحدود بين البلدين، ثم شمال شرق سوريا إلى حلب وحمص وينتهي بميناء الالذقية على البحر 

المتوسط.

خطط  على  األخيرة  اللمسات  تضع  الشيعية  الميليشيات  من  كبيرة  قوات  أن  لها  تقرير  في  الصحيفة  وأضافت 

للتقدم بتنفيذ مشروع الممر الذي ظل في طور التبلور خالل 3 عقود، مردفة: “الشريط البري غرب الموصل الذي 

ستعمل فيه الميليشيات الشيعية، ُيعد أساسًيا في تحقيق الهدف اإليراني للوصول للبحر األبيض المتوسط”، 

الفتة إلى أن إيران أصبحت أقرب من أي وقت مضى لتأمين ممر بري سيوطد أقدامها بالمنطقة، ومن المحتمل 

أن ينقل الوجود اإليراني إلى أراض عربية أخرى.

المصالح الروسية
الدعم الروسي لنظام الرئيس السوري بشار األسد، يبدو أكثر وضوًحا من اإليراني، حيث أن روسيا تعمل في 

سوريا من أجل مصالح اقتصادية وعسكرية كبيرة في سوريا وخصوًصا القاعدة العسكرية التابعة للبحرية الروسية 

في مدينة طرطوس، والموجودة هناك منذ فترة االتحاد السوفييتي.

شبكة “سي إن إن” األمريكية كشفت في تقرير، أن الرئيس الروسي فالديمير بوتين يسعى من خالل دعمه إلى 

نظام بشار في إرسال رسالة للعالم بأن روسيا ما زالت قوة يعتد بها على الساحة الدولية، وخصوًصا بعد اإلطاحة 

تنامي ظاهرة  من  الخوف  إلى  إضافة  القذافي،  ومعمر  والليبي صدام حسين  العراقي  الرئيسين  مثل  بحلفاء 

الجماعات اإلسالمية التي هددت أمن روسيا في السابق.
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 وبحسب تقارير دولية فإن روسيا تسعى من خالل استمرار االقتتال في سوريا إلى تحقيق استفادة كبرى من 

خالل عمليات بيع األسلحة، حيث إن العمليات الروسية في سوريا وعمليات استعراض األسلحة من طائرات وصواريخ 

وأنظمة عسكرية يعتبر دعاية للتصنيع العسكري الروسي.

الكاتب الروسي بصحيفة بلومبرج فيو، ليونيد بيرشيدسكي، قال في مقاله بصحيفة “الشرق األوسط اللندنية” 

إن “روسيا تمكنت من اختبار أكثر من 200 نوع من األسلحة الجديدة التي ابتكرها الجيش الروسي مؤخًرا، فقد 

كانت تصميمات األسلحة الجديدة ترسل إلى سوريا لمعرفة نتاج عملها”.

وتابع: “تباهى الجنرال فاليري جرسيموف، رئيس هيئة األركان الروسية، بأن الصراع السوري منح روسيا أعظم 

فرصة حتى اآلن لنشر طائرات )درون(، وكان العدد يصل أحياًنا إلى 60 طائرة تحلق في السماء يومًيا”، منوًها إلى 

أنه جرى إصالح الغالبية العظمى من مواطن الخلل في تلك األسلحة”.

المطامع التركية
ولحقت دولة تركيا بركب الحرب في سوريا في أغسطس من عام 2016، بعد أكثر من 5 أعوام من اندالع األزمة، 

في ظل مطالبات الواليات المتحدة األمريكية لها بالمشاركة في القتال، وحسبما صرح الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان فإن أنقرة تسعى إلى إزالة المخاطر الناجمة عن تنظيم “داعش” وحزب “االتحاد الديمقراطي” الكردي، 

حيث تعد تركيا حزب “االتحاد الديمقراطي” امتدادا لحزب “العمال الكردستاني” الذي يخوض حربا دموية منذ أكثر 

وإعادة  للعيش  صالحة  آمنة  منطقة  تهيئة  إلى  إضافة  البالد،  جنوب شرقي  التركية في  الدولة  عقود ضد  ثالثة 

الالجئين إليها”.

تصريحات أردوغان عن المشاركة في الحرب بسوريا، ليست األهداف الوحيدة التي سعت إليها أنقرة، حيث إن تركيا 

سعت إلى الحصول على أكبر مكاسب ممكنة من أزمة الالجئين التي عانت منها أوروبا على مدار األعوام الماضية، 

إضافة إلى تحقيق نفوذ لها في شرق سوريا من أجل طمس الهوية الكردية خشية إقامتهم منطقة فيدرالية من 

جانب، والسيطرة على المنطقة المتاخمة للشطر الجنوبي التركي من أجل تحقيق مخطط الدولة العثمانية من 

جانب آخر، بحسب المتحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية نوري محمود.

وكشفت صحيفة نويه تسورخر تسايتونغ السويسرية، أن أهداف تركيا من العملية العسكرية في منطقة عفرين 

السورية ال تقف عند حدود “القضاء” على وحدات حماية الشعب الكردي، بل تمتد إلى إعادة رسم مناطق النفوذ 

في  المسلمين  اإلخوان  جماعة  لظهور  جديدة  إيجاد  عن  فضاًل  الجديد،  اإلقليمي  النظام  وتشكيل  سوريا  في 

المنطقة، في ظل فشلها في السيطرة على حكم مصر وتونس عقب ثورات الربيع العربي”.

أكبر  تحقيق  إلى  العثمانية تسعى  الدولة  إن  التركية، حيث  السلطة  أفكار  تداعب  بدأت  أيًضا  االقتصادية  المنافع 

استفادة من الوضع في سوريا خالل فترة إعادة األعمار التي باتت قريبة في ظل الغلبة الموجودة للحلف الروسي 

اإليراني، فتسعى أنقرة إلى فتح مجاالت اقتصادية كبرى للشركات التركية لتحقيق المكاسب االقتصادية مستقباًل.
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الحلف األمريكي
الحلف األمريكي المناوئ لنظيره الروسي يبدو أكثر هوادة، فالقوى األكبر في العالم لم تلِق بثقلها في الحرب 

السورية كما فعلت في العراق سابًقا، فباتت السيطرة الكبرى للدب الروسي، ورغم محاوالت البعض اإلشارة إلى 

التحالف الدولي بقيادة واشنطن يبدو أنه بال  وجود حرب نفوذ بين القوى العظمى في سوريا، إال أن تدخالل 

أطماع في سوريا.

ويرى متابعون للشأن السوري، أن الواليات المتحدة األمريكية تهدف من خالل عملياتها في سوريا إلى محاولة 

“صد” النفوذ اإليراني، في ظل الرغبة المستميتة لحماية إسرائيل، شريطة عدم الدخول في حرب مباشرة ضد 

روسيا، والتي أكدها وزراء خارجية أمريكا منذ عهد الرئيس األمريكي باراك أوباما.

حيوًيا  هدًفا  ليست  سوريا  بأن  سوريا،  في  األمريكي  الخفوت  لخصت  األمريكية  إنترست”  ناشيونال  “ذا  مجلة 

بالنسبة للواليات المتحدة مثل العراق، أو أفغانستان، وأنها ليس لديها مصالح كبرى هناك مثل مصالح روسيا أو 

إيران، مشيرة إلى أن هناك اختالفا واضحا في الطريقة التي ترى بها أمريكا سوريا، والطريقة التي تتعامل بها 

الدول الموجودة هناك )روسيا وإيران(، ودول الخليج العربي مع األزمة، حيث إن إيران وتركيا وإسرائيل واألردن على 

أتم االستعداد للقيام بأي تضحية من أجل إنهاء الصراع هناك.

وكشفت وكالة “أسوشيتيد برس” عن رؤية كاملة إلدارة ترامب تقتضي استراتيجية أمريكية كاملة لوضع نهاية 

أن  إلى  منوهًة  باألسد،  لإلطاحة  السوري  للشعب  األول  المطلب  المطاف  نهاية  في  تحقق  السوري،  للملف 

واشنطن تسعى لتحقيق ذلك بعد محاربة تنظيم داعش اإلرهابي، وتحقيق االستقرار في سوريا، عبر وساطة 

أمريكية بين النظام والمعارضة لوقف النار وتحقيق مناطق استقرار تساهم بها حكومة النظام تختلف عن المناطق 

اآلمنة التي دعا إليها سلفه أوباما طيلة فترة حكمه.

وعقب القمة “األمريكية الروسية” التي عقدت في هلسنكي، اإلثنين الماضي، ظهرت مالمح الوجود األمريكي 

القوات  على سحب  العمل  إن موسكو ستتولى  البريطانية  “اندبندنت”  السابق، فقالت صحيفة  أكثر من  جلية 

اإليرانية من الحدود السورية مقابل االنسحاب األمريكي من المنطقة، مشددة على أن ترامب وإدارته المؤلفة من 

مايك بومبيو وجون بولتون المتعلقْين بـ”إسرائيل” حتى النخاع، يشغلهم في المقام األول واألخير العداء إليران، 

وفي هذا اإلطار يأمل ترامب وإدارته أن تتولى موسكو مهمة انسحاب إيران من سوريا.



مجلة مواطن

بانوراما
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 خلف الكواليس.. مجهولون حركوا ألسنة الزعماء بأقالمهم
أسئلة كثيرة تراود متابعي خطب الرؤساء والملوك أهمها من يكتب خطابات هؤالء الزعماء، ومن يساعدهم 
على إلهاب مشاعر الجماهير والتأثير في عقولهم، فكثير من المعطيات كالتعليم والثقافة والخلفيات خاصة 
العسكرية، تؤكد أنه ال يمكن لرئيس دولة مهما أوتي من قوة العبارات وجزالة األلفاظ، أن يحسن استغالل ذلك 
فقد  أو  حينا  اللفظ  خانه  فربما  الدوام،  طول  على  العواطف  وتلهب  العاطفة  تستثير  وجمل  بكلمات  للخروج 

التعبير في حين آخر.
لذا لجأ كثير من الرؤساء للخروج من معضلة رهاب الخطبة والخوف من ضعف التأثير على الجماهير الغاضبة في 
كثير من األحيان والسعيدة في أحيان أخرى، لبعض الكتاب المرموقين لكتابة خطبهم الشهيرة إلبقاء الشعوب 
اختبؤوا خلف  الكثيرين منهم مجهولون،  أن  الكتاب، غير  ُيعرف هؤالء  على وتيرة واحدة. في كثير من األحيان 
األبواب وظهروا على الجماهير في شكل خطب وكلمات تنسب لزعيم األمة ورئيسها أو ملكها، وهذا اإلعجاز 
الذي ُيكتب والذي تحوله ألسنة الرؤساء لحكايات ووقائع تروى أو أحاديث تسرد أو كلمات تحرك المشاعر ليس 

مقتصرا على رئيس دولة بعينها أو شخصية محورية بل هو ديدن كل الحكام.
يقول الكاتب عادل السنهوري “في دول المؤسسات ال يتحدث الرئيس من تلقاء نفسه في الهواء الطلق دون 
أن يكون هناك مشاورات واجتماعات مع مستشاريه المتخصصين لتحديد عناصر الخطاب ومداخله ولغته وإشاراته 
توجيهها  يريد  التي  والرسالة  الجمهور  ونوعية  فيها  يتحدث  التي  للمناسبة  وفقا  عليها  يركز  التي  والعبارات 
واألهداف منها”.  الرئيس في دول المؤسسات في الغالب ال يرتجل مهما بلغت بالغته وفصاحة لسانه وقوة 
لغته ألنه بالتأكيد سيخرج عن النص وقد تخونه كلماته وعباراته وتصيب أهدافا خاطئة تماما وال تحقق الغرض 

منها بل قد تأتي بنتائج عكسية على عكس ما يشتهي الرئيس.
في هذه السطور التالية تسلط مجلة »مواطن« الضوء على أبرز الرؤساء والحكام الذي ألهبوا المشاعر بكلماتهم 

للتعرف على من وقف خلف الكواليس وحرك ألسنتهم.

كتب :  أحمد آل عيسى
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 هيكل وعبدالناصر عالقة لم تنقطع
عندما تطرح قضية كتاب الرؤساء وتخرج للعيان كل حين، يتبادر الى الذهن الكتاب واإلعالميون ورؤساء تحرير الصحف 

ومنهم محمد حسنين هيكل وحكاياته مع عبدالناصر، غير أن هيكل لم يكن فقط يكتب خطابات الرئيس المصري 

جمال عبد الناصر؛ بل حرر كتابه “فلسفة الثورة” أيًضا، وصنع بخطاباته زعيما يتابعه المصريون ويحفظون كلماته، إال 

أن خطاب التنحي هو الوحيد الذي لم يكتبه.

السادات بين الفصحى واالرتجالية

كان أشهر كاتبين لخطب الرئيس المصري الراحل أنور السادات الكاتبين موسى صبري وأحمد بهاء الدين الذي اختلف 

معه في أحد خطاباته، وفي هذا يؤكد موسى صبري أنه كان يجيد التعبير عما يريده السادات، بينما أكد بهاء الدين 

1977، فقد كان يرى المظاهرات مجرد “انتفاضة  يناير  18 و19  أنه اختلف مع السادات في كتابة خطاب ما بعد 

حرامية” بينما رآها هو انتفاضة اجتماعية ألسباب اقتصادية، وأنها نتيجة مباشرة لسياسة االنفتاح االقتصادي، الذي 

أطلق عليه بهاء “انفتاح السداح مداح”.

وفي حرب أكتوبر التزم السادات بنص الخطاب المكتوب، وكان قليل الخروج عليه، لذا كان يتحدث بالفصحى، وبعد 

الحرب اكتسب شرعية جديدة غير التي اكتسبها من سلفه جمال عبدالناصر، ولذا تحرر من الخطاب الرسمي المعد 

له، وبدأ يرتجل في الخطاب ويخرج على النص، وفي السنوات األخيرة، خاصة بعد عام 1976 كانت بعض خطبه ارتجاال 

كلها ولم يكن يلتزم بالنص.

سوريا على درب األدباء
في سوريا لم يختلف الوضع فبداية من أديب الشيشكلي مرورا بحسني الزعيم وشكري القوتلي وأمين الحافظ 

وانتهاء بحافظ األسد اعتمد هؤالء الرؤساء دائما على الكتاب وأهمهم أكرم الحوراني، ونذير فنصة وفؤاد الشايب 

ومنذر موصلي وأخيرا الكاتب الفلسطيني أسعد كامل.

يقول الكاتب السوري مفيد نجم “الحوراني هو اإلقطاعي األحمر، صانع االنقالبات والحكومات، العسكري في 

ثياب مدنية، االشتراكي العلماني في المدينة السورية األكثر محافظة… صفات كثيرة أسبغت على أكثر شخصية 

إشكالية في الحياة السياسية السورية، هي شخصية أكرم الحوراني، الذي يعد من أهم الشخصيات السياسية 

التي ساهمت في صنع تاريخ سوريا الحديث”.

غير أن الوضع اختلف بتولي بشار األسد مقاليد الحكم حيث يعد من أشهر من ارتجلوا خطاباتهم، ووصفت خطاباته 

بأنها صبت في قالب الحزب والدولة.

لبنان وتسجيل حياة الرئيس
أما في لبنان فكان أشهر من كتب خطابات الرئيس إلياس هراوي الدكتور مناف منصور الذي رافق الهراوي وكتب 

معظم خطبه طوال مدة رئاسته التي امتدت لتسعة أعوام، كما رافق الوزير السابق جوزيف الهاشم الرئيس أمين 

الجميل طوال فترة واليته وكتب جزءا كبيرا من خطاباته.

يقول الكاتب واصف عواضه في كتابه “ليس كمثله يوم”: “إذا كان من شخص يمكن أن يسجل حياة الرئيس إلياس 

هرواي وطرائفه والحوادث التي مر بها خالل 9 سنوات من الحكم فهو الصديق الدكتور مناف منصور، ثم الزميلة 

اآلنسة مي كحالة فقد رافقا مسيرته الرئاسية لحظة بلحظة”.
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األردن كتاب الملك حسين
كثر الكتاب في عهد ملك األردن الراحل الملك حسين فكان هناك سعيد المفتي وأحمد اللوزي وسمير الرفاعي 

وزيد الرفاعي وحيدر محمود ومحمد دواوية وخالد محادين، يقول أحد الباحثين “إن األردن كانت تعي أهمية الخطاب 

الذي يعكس شكل الدولة إذ ال دولة بال خطاب أو بال مجموعة من الخبراء الذين يكتبون ويصيغون الخطاب كذلك ال 

سلطة بال خطاب”.

المغرب ورحلة زليخة
ومزيان  أزالي  أندري  منهم  خطاباته  لكتابة  المستشارين  بعض  المغرب  ملك  السادس  محمد  الملك  اختار  كذلك 

بلفقيه ومحمد معتصم وزليخة نصري وعباس الجيراير.

كانت الراحلة زليخة نصري تعد أّول امرأة مغربية تتّولى منصب مستشارة للملك في تاريخ المغرب، حاصلة على 

دكتوراه الدولة في القانون الخاص، وقد عملت سابًقا كاتبة للدولة في الحكومة المغربية مكلفة بملف التعاون 

الوطني.

سورنسن وجون كيندي
لعب سورنسن دوًرا حاسًما في صياغة الرسائل بين كيندي وغورباتشوف وخطاب كيندي لألمة األمريكية بعد أزمة 

22 أكتوبر، وقد تأثر باغتيال كيندي واعتبره أقسى تجربة مر بها في حياته ولم ير أي مستقبل ألمريكا من بعده. 

الكونجرس واستقال سورنسن وكتب سيرة كيندي  أمام  ليندن جونسون استقالته حتى كتب له خطابه  ورفض 

الذاتية، وقد رافقه آرثر شيلنجر وريتشارد جودوين في كتابة خطابات كيندي.
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بريطانيا على الدرب
الحكومة  وزراء  رئيسة  تاتشر،  مارجريت  خطابات  وكاتب  مسرحي  وممثل  مؤلف  ميلر«،  »رونالد  بريطانيا  وفي 

البريطانية والتي ُلقبت بـ »المرأة الحديدية«، خالل الحرب العالمية الثانية التحق ميلر بالبحرية الملكية ليبدأ العمل 

بالتأليف المسرحي بعد انتهاء الحرب وانتقاله لهوليوود والتعاقد مع المسارح حتى عاد لبريطانيا وأعد روايات ويليام 

كالرك للتمثيل على خشبة المسرح، وبدأ بعدها في كتابة خطابات »المرأة الحديدية«.

استراتيجيات اإلقناع
يقول الباحث الدكتور عماد عبداللطيف في دراسة عنوانها “استراتيجيات اإلقناع والتأثير في الخطاب السياسي”: 

“تثير خطب الرئيس، أي رئيس، قضية “الكاتب الخفي” ذلك أن هناك من يكتب للرئيس خطبه، وفي بالدنا ال يتم 

اإلعالن عنه ألن الرأي العام يتصور أن الرئيس يجب أن يكون متحدثا لبقا وخطيبا مفوها، وفي بعض الدول المتقدمة 

مثل فرنسا والواليات المتحدة هناك هيئة معروفة تتولى صياغة خطب الرئيس ويعلن أسماء من يكتبونها، لكن 

لم يكن األمر كذلك في البداية، الرئيس األمريكي جورج واشنطن كان هناك من يكتب له خطبه، لكنه كان كاتبا 

سريا، لم يعلن عنه، وهكذا الحال بالنسبة للرؤساء العرب، وفي مصر نعرف أن محمد حسنين هيكل كان يكتب 

خطب الرئيس عبدالناصر، وهو من تولى كتابة خطب السادات خاصة في بداية حكمه، وبعد ذلك كان هناك موسى 

صبري وأحمد بهاء الدين”.

ويؤكد الكاتب حلمي النمنم، أن الخلفاء ألقوا العديد من الخطب في المناسبات المهمة، وكان هناك من يعدون 

تلك الخطب وأيضا يكتبون الرسائل لهم، وعرفت الخالفة “ديوان اإلنشاء” وعرفنا عبدالحميد الكاتب نموذجا لذلك، 

وله دراسات ورسائل في إعداد الكاتب وتكوينه، وبعد سقوط الدولة العباسية ضعفت الخطابة والخطاب السياسي 

ألن الحكام المماليك لم يكونوا يتكلمون العربية، ومن ثم لم تعرف لهم خطب ولم يعرف عن أحدهم خطبة بعينها.

وأضاف، في تاريخنا المعاصر لعبت الخطابة السياسية دورا مهما في كثير من األحداث.، فقد كان الزعيم مصطفى 

كامل يعتمد على الخطابة في تهييج المشاعر العامة ضد االحتالل البريطاني، وكانت خطب سعد زغلول تجتذب 

اآلالف ويرددون بعض عباراته ضد المحتل وضد استبداد الملك فؤاد..
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 قطار ضريبة القيمة المضافة يصل سلطنة عمان.. آمال وآالم

كتب: معاوية العطار

على غرار ما حدث في السعودية واإلمارات من فرض ضريبة القيمة المضافة، اتخذت سلطنة عمان قراراها ببدء 

التأثير  من  لتخوفها   ،2019 حتى  القرار  أرجأت  لكنها  العام،  هذا   5% بمعدل  مضافة  قيمة  ضريبة  بفرض  العمل 

السلبي في إنفاق المستهلكين، وأيضًا بسبب القيود على اإلنفاق الحكومي، وبحساب اإلنفاق قيد التسوية، أو 

بينها  ريال ألسباب من  بليوني  ريال من  بليون  إلى 1.40  اإلنفاق  تراجع  بعد،  ُتصرف  لم  التي  المرصودة  األموال 

انخفاض اإلنفاق االستثماري.

وكانت خطة موازنة عمان األصلية للعام 2018 تتوقع إنفاق 12.5 بليون ريال هذا العام وإيرادات 9.5 بليون ريال، 

مع عجز ثالثة باليين ريال بافتراض متوسط لسعر النفط قدره 50 دوالًرا للبرميل، وعلى الرغم من أن المركز المالي 

للسلطنة من بين األضعف في دول الخليج الغنية المصدرة للنفط بحسب ‘‘رويترز‘‘، إال أن هذه األرقام قد ُتطمئن 

المستثمرين رغم أنها كشفت أيضا عن أن عمان لم تحقق تقدما يذكر على صعيد زيادة اإليرادات غير النفطية وهو 

ما يجعل البلد منكشفا على أي تراجع في أسعار الخام.

وبحسب صحيفة “تايمز أوف عمان”، قدر صندوق النقد الدولي أن فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة %5 في 

ُعمان، سيرفع إجمالي الناتج المحلي بنحو %1.7 أو ما يوازي نحو 1.3 مليار دوالر.

 ما ضريبة القيمة المضافة؟
تعرف ضريبة القيمة المضافة؛ بأنها ضريبة غير مباشرة، ونوع من أنواع ضريبة االستهالك، وُتفرض على معظم 

السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها؛ وفقا لفضائية “سي إن بي سي عربية”، حيث تفرض على السلعة 

في مختلف مراحل إنتاجها وتداولها خالل انتقالها من المنتج إلى المستهلك،
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 ويدفع المكلف بها في كل مرحلة ضريبة على القيمة التي تضيفها تلك المرحلة للقيمة النهائية للسلعة أو الخدمة، 

وتنعكس الزيادة في النهاية على سعر بيع السلعة أو تأدية الخدمة للمستهلك النهائي، والذي يكون فعليا هو 

المتحمل لتلك الضريبة بشكل غير مباشر.

ضريبة القيمة المضافة التي أصبحت في الوقت الحاضر مصدرا رئيسيا لإليرادات في غالبية دول العالم، ظهرت 

للمرة األولى سنة 1954 في فرنسا، بفضل نائب مدير مديرية الضريبة العامة موريس لوريه، الذي وضع قواعدها 

الرئيسية سنة 1953، فكان معدل الضريبة العادي %20 مع زيادات حتى %23 و%25، كما كانت تتضمن معدالت 

منخفضة بحدود 6 و%10، وقبل استخدامها كانت الضرائب غير المباشرة تفرض على سلع معينة )مثل السجائر، 

المشروبات الكحولية(، والضرائب على مبيعات التجزئة.

ومن بين الدول الـ184 األعضاء في المنظمتين الدوليتين )صندوق النقد الدولي والبنك الدولي( فإن 118 عضوا 

أي بما يعادل )%64( منها تطبق نظام القيمة المضافة أو ضريبة المبيعات، وهذه تشمل جميع الدول األوروبية 

التي كانت  الدول  القارة اإلفريقية، وجميع  الدول في  الدول اآلسيوية ونصف  وبعض دول األمريكتين ومعظم 

تشكل المعسكر االشتراكي.

لكن يستثنى من القيمة المضافة بعض الحاالت التي يحددها القانون والتي تختلف من بلد إلى آخر، كما ُتعفى 

المستوردة  السلع  بينما تخضع  المصدر،  البلد  المضافة في  القيمة  الضريبة على  يتم تصديرها من  التي  السلع 

للضريبة في البلد المستورد.

إيجابيات القيمة المضافة
الذي  السعر  بين  الفجوة  توسيع  المضافة، في  القيمة  لضريبة  اإليجابية  التداعيات  تتمثل  “رويترز”،  لوكالة  وفقا 

يدفعه المستهلك للسلعة والسعر الذي يستلمه البائع من بيعه لها، كما تفرض على المراحل المختلفة لإلنتاج، 

حيث يتم تعويض الضرائب المفروضة على المدخالت من الضرائب المفروضة على المنتجات أو المخرجات.

ما يعني أن البائعين مطالبون بفرض ضرائب على جميع مبيعاتهم، وفي الوقت ذاته بإمكانهم المطالبة بتعويض 

عن الضرائب التي فرضت عليهم في السلع التي استخدموها كمدخالت في عملية اإلنتاج، األمر الذي يعني أن 

اإليرادات أصبحت مضمونة وذلك من خالل تحصيلها أثناء عمليات اإلنتاج جميعها، على العكس من الضرائب على 

مبيعات التجزئة.

ومن المميزات أن هذا النوع من الضرائب ال يشّوه قرارات اإلنتاج كما هو الحال في الضريبة على اإليرادات النهائية، 

كما أنها ضريبة محايدة وذلك ألنها ال تحصر العبء الضريبي على مرحلة معينة من مراحل اإلنتاج، كذلك تساعد على 

تشجيع الصادرات وذلك ألن هذه الضريبة عادة ال تفرض على الصادرات، كذلك العبء الضريبي الذي تتحمله السلع 

المحلية يكون مساويا أو مقاربا للعبء الضريبي الذي تتحمله الواردات.

السلبيات
الجزء  تنتج داخليا  التي  المندمجة  المضافة في خلق تمييز ضريبي لصالح الشركات  القيمة  تتمثل سلبيات ضريبة 

األوفر من القيمة المضافة لمنتجاتها، فتقل بذلك فرص التعامل التجاري مع الشركات األخرى التي قد ال تحصل إال 

نادرا، وتقل بالتالي مبالغ الضريبة التي ُتدفع مع كل عملية شراء، وتكون تكلفة المنتج النهائي أقل أيضا.
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 في حين أن الشركات غير المندمجة أو التي ُتناول بعضا من أنشطتها لشركات أخرى، تتكلف ضرائب أكبر بسبب 

للمنتج،  النهائية  الكلفة  أكثر )موردون، وسطاء، نقل، …(، وهذا ينعكس سلبا على  التجاري مع شركات  تعاملها 

والقدرة التنافسية لهذه الشركات.

كذلك، ُتوَصف القيمة المضافة بأنها ضريبة عمياء وغير عادلة؛ نظرا لكونها ال تميز بين الفقراء واألغنياء، وال تأخذ 

تفاوتات الدخل بين المستهلكين بعين االعتبار، كما أنها تشكل عبئا كبيرا على أصحاب الدخل المحدود؛ إذ تمتص جزًءا 

مهما من مواردهم، مما يحد من قدرتهم الشرائية ويقلل فرصهم في االستهالك.

وتلجأ بعض الدول من أجل تصحيح هذا الوضع إلى فرض ضريبة مخفضة )مقارنة مع المعدل العادي( على السلع 

الضرورية التي تمثل النصيب األوفر من استهالك األسر الفقيرة وذات الدخل المحدود.

وقد ُتقدم الدولة في الوقت نفسه على فرض معدالت عالية من الضريبة على السلع الكمالية، أمال في الحد من 

استهالك هذه السلع التي تستورد عادة من الخارج، أو فقط من أجل تعويض النقص في الجباية الناتج عن تخفيض 

الضريبة بالنسبة للسلع الضرورية.

صندوق النقد: اإلصالحات حتمية في سلطنة عمان
في 20 يونيو 2018 اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة مع سلطنة عمان، 

قائال في بيان له نشر على موقعه اإللكتروني بتاريخ 11 يوليو 2018: “نظرا لالنخفاض السائد في أسعار النفط، 

بلغ عجز المالية العامة والحساب الجاري أرقامًا ثنائية في عمان على مدار السنوات القليلة الماضية، مما أسفر عن 

زيادات كبيرة في الدين الحكومي والخارجي وانخفاض في هوامش األمان الخارجي. وعلى هذه الخلفية، شرعت 

السلطات في تنفيذ إصالحات لتعزيز مركز المالية العامة وإعطاء دفعة للنمو وتنويع النشاط االقتصادي بقيادة 

القطاع الخاص”.

 2% 2017 مسجاًل  النفطي حقق تحسنا متواضعا في  النمو االقتصادي غير  أن  المقدر  الصندوق: “من  وأضاف 

تقريبا مقارنة بنسبة %1.5 في 2016، حيث ساعد تحسن الثقة في أعقاب تعافي أسعار النفط على تعويض أثر 

الضبط المالي على النشاط االقتصادي”.

وأضاف أيضا: “غير أن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي أصبح سالبًا )%0.3-( بسبب االنكماش الكبير في 

الناتج النفطي )%2.8-( والذي يرجع إلى تنفيذ اتفاقية “أوبك +”. ومن المتوقع أن تؤدي جهود الحكومة لتنويع 

النشاط االقتصادي وما تنويه من استكمال مشروعات البنية التحتية الكبرى إلى تحقيق ارتفاع تدريجي في النمو 

غير النفطي يصل إلى %4 تقريبا على المدى المتوسط.

وأشار الصندوق إلى أن البيانات األولية عن تنفيذ الموازنة إلى حدوث تحسن كبير في مركز المالية العامة في العام 

الماضي، حيث أدى ارتفاع أسعار النفط وتقييد اإلنفاق إلى تخفيض العجز الكلي إلى %12.8 من إجمالي الناتج 

المحلي. ومع ذلك، كان تنفيذ الموازنة صعبا، حيث وقعت بعض التجاوزات في اإلنفاق والقصور في أداء اإليرادات 

الضريبية مقارنة بتقديرات الموازنة.

الناتج  إجمالي  نقاط مئوية من   3 بنحو  تحسن  الجاري قد  الحساب  عجز  يكون  أن  المقدر  الوقت، من  وفي نفس 

المحلي.
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 وعليه تجري الحكومة مزيدا من اإلصالحات لزيادة اإليرادات غير النفطية، ومنها استحداث ضريبة القيمة المضافة 

وضريبة انتقائية على السلع، كما تنوي االستمرار في تقييد اإلنفاق. ومن شأن هذا أن يصل بالعجز إلى حوالي 

%4 من إجمالي الناتج المحلي في العامين القادمين.

وأظهرت أرقام رسمية انكماش عجز الموازنة العامة لسلطنة عمان بنحو ثالثة أرباع في الشهرين األولين من العام 

الحالي مع ارتفاع إيرادات التصدير بقوة بفضل زيادة في أسعار النفط، ومن شأن هذه األرقام أن ُتطمئن المستثمرين 

على الرغم أنها كشفت أيضًا عن أن عمان لم تحقق تقدمًا يذكر على صعيد زيادة اإليرادات غير النفطية، وهو ما 

يجعل البلد منكشفًا على أي تراجع في أسعار الخام.

وهبط عجز الموازنة الحكومية في يناير وفبراير إلى 268.3 مليون ريال )697 مليون دوالر( من 997.8 مليون ريال 

قبل عام، بحسب ما ذكرت وكالة اإلحصاءات الحكومية التي استأنفت نشر بيانات الموازنة بعد توقف ستة أشهر. 

ولم تذكر أسبابًا للتوقف وال لقرارها استئناف النشر، لكن أظهرت أرقاًما أولية وغير كاملة نشرها البنك المركزي 

قبل بضعة أسابيع عجزًا ماليا قدره 610.6 مليون ريال في أول شهرين.

إلى  النفطية 24.3%  اإليرادات  بينما صعد صافي  ريال،  بليون   1.13 إلى  الحكومية 17.2%  اإليرادات  زادت  كما 

749.2 مليون ريال، في الوقت الذي بلغ فيه متوسط سعر خام برنت 67.48 دوالر للبرميل في يناير وفبراير من 

العام الحالي ارتفاعًا من 55.72 دوالر قبل عام. والسعر الحالي أقل بقليل من 75 دوالرًا.

وذكرت وكالة “رويترز” أن مؤسسة “فيتش” خفضت تصنيف ُعمان إلى  -BBB ، وهو أعلى بدرجة واحدة فقط من 

تصنيف عالي المخاطر، مع نظرة مستقبلية سلبية، في شهر ديسمبر 2017. وأشارت للعجز الكبير في الميزانية. 

وتصنف “ستاندرد آند بورز” بالفعل الدين العماني بأنه عالي المخاطر.

 

أول اإلصالحات.. إقرار مبدئي للضريبة االنتقائية
في 20 يونيو 2018 أقر مجلس الشورى في سلطنة عمان، قانون الضريبة االنتقائية على مجموعة من السلع 

التي تسبب أضرارا على صحة اإلنسان، وقال المجلس في تغريدة له على موقع “تويتر”، إنه أقر قانون الضريبة 

االنتقائية، وأحال المشروع إلى مجلس الدولة للمصادقة عليه، حتى يصبح نافذا.

ما فعلته السلطنة سبقتها إليه السعودية واإلمارات، فقد أعلنتا عن تطبيق الضريبة االنتقائية في يونيو وسبتمبر 

من عام 2017 على التوالي، بنسبة %50 على المشروبات الغازية، و%100 على التبغ ومشروبات الطاقة، وكانت 

المملكة العربية السعودية، قـدرت أن تبلـغ اإليرادات مـن الضريبة على السلع االنتقائية فـي 2018 ما مقـداره 9 

مليـارات ريال )2.4 مليار دوالر(.

العام الماضي تطبيق الضريبة االنتقائية على ذات السلع والنسب، في األسواق  البحرين في نهاية  كما أعلنت 

العربية في دورته  الخليج  التعاون لدول  المجلس األعلى لقادة دول مجلس  إلى قرار  الضريبة،  المحلية، وتستند 

الـ36، التي عقدت في العاصمة السعودية )الرياض( في 2015.
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تأجيل ضريبة القيمة المضافة إلى يناير 2019
لكل   5% بإضافة  المضافة، وذلك  القيمة  اليوم تفصل حكومة سلطنة عمان عن فرض ضريبة  خمسة أشهر من 

السلع الموجودة في السوق العماني، باإلضافة إلى فرض الزيادة المقررة لكل الخدمات التي تقدمها بلدية مسقط 

وبلدية ظفار وبلدية صحار وباقي البلديات اإلقليمية والتي تأجل فرضها من يونيو 2018 إلى بداية يناير 2019، 

هاتان اإلضافتان قد سبقتها إضافات في النسب في بعض الخدمات الحكومية كمعامالت البيع والشراء والضرائب 

لبعض السلع االنتقائية.

وقالت صحيفة “الرؤية” العمانية، عن مصدر مسؤول ‘‘إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يتطلب االنتهاء من إصدار 

التشريعات الالزمة وتشمل صدور القانون الجديد متضمنا التعديالت المطلوبة وما يتبع ذلك من لوائح تنفيذية، 

مشيرا إلى التحضيرات الفنية من أنظمة حاسب آلي وغيرها، إضافة إلى تحضيرات تتعلق بالكادر البشري المتخصص 

الذي سيقوم على تطبيق هذه الضريبة وتأهيل الموظفين للعمل في تطبيق الضريبة الجديدة على السلطنة.

وبين أنه بجانب كل ذلك فإنَّ هناك تحضيرات أخرى ينبغي إنجازها من جانب أصحاب األعمال أنفسهم لالستعداد بما 

يلزم لتطبيق الضريبة، مؤكًدا أن هذه اإلجراءات التحضيرية المتكاملة تستهدف ضمان تطبيق سلس في 2019.

من جانبه، أكد مصطفى سلمان، رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي في الشركة المتحدة لألوراق المالية، أن 

نفسه  سيجهز  الذي  الخاص،  القطاع  على  إيجابي  تأثير  له  سيكون  القيمة،  ضريبة  لتطبيق  عمان  سلطنة  تأجيل 

باالستفادة من تجارب الدول التي سبقت عمان في تطبيق الضريبة، مشيرا في مقابلة مع قناة “العربية” إلى أن 

االتفاقية الخليجية، تنص على أنه في حال تطبيق دولتين لضريبة القيمة المضافة، فعلى الدول األخرى أن تبدأ 

بالتطبيق خالل مدة سنة من تاريخ التطبيق في أول دولتين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقال إن سلطنة عمان “اختارت التأجيل لسنة بموجب االتفاق” مؤكدا أن تطبيق الضريبة في ضوء إصالح السلطنة 

ألسعار الوقود، سيكون له تأثير في رفع معدل التضخم في البالد، وسيكون للتأجيل انعكاس إيجابي بهذا اإلطار.

ضريبة القيمة المضافة ضرورة تمليها المتغيرات االقتصادية

السياسية  بكلية االقتصاد والعلوم  األكاديمي والباحث االقتصادي  المعولي  راشد  ناصر بن  الدكتور  بدوره، قال 

المتغيرات  تمليها  ضرورة  أصبح  الخليج  دول  في  المضافة  القيمة  ضريبة  فرض  “إن  قابوس  السلطان  بجامعة 

االقتصادية في ظل انخفاض وتذبذب أسعار النفط.. وستشكل إضافة كبيرة إلى اإليرادات الحكومية غير النفطية. 

وفي المشاريع التنموية، لكن تطبيقها يتطلب إدارة مهنية عالية، وإيجاد توازن منطقي بين التأثيرات االقتصادية 

لفرض الضريبة واآلثار االجتماعية التي قد تنتج عن فرضها”.

وبحسب جريدة “عمان”، أكد أن قرار السلطنة بتأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة للعام المقبل يعد قرارا صائًبا 

القيمة  ضريبة  تطبيق  في  سبقتها  التي  األخرى  الخليجية  الدول  تجارب  من  االستفادة  للسلطنة  يتيح  إنه  حيث 

المضافة، كما يتيح تجهيز البنية األساسية الالزمة للنظام الضريبي وتوفير الخبرات المختلفة في إدارة الضرائب 

وتحصيلها.

وأضاف أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يحتاج إلى وجود جهاز ضريبي متطور وتقنية عالية وكوادر بشرية مؤهلة، 

ضرورة  على  مشددا  للضريبة.  الخاضعة  والمؤسسات  الشركات  لدى  متقدم  محاسبي  نظام  وجود  يتطلب  كما 

تأثير فرض ضريبة  البعدين االقتصادي واالجتماعي عند تطبيقها وأْن تسبقه دراسات معمقة حول  الموازنة بين 

القيمة المضافة على االستثمار األجنبي؛ 
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الضرائب غير  إلغاء جميع  يتوافق مع قرار  أن  إقرارها يجب  أن  المجال. كما  التنافسية في هذا  تؤثر على  حتى ال 

المباشرة كضريبة البلدية وضريبة المطاعم السياحية وغيرها من الضرائب؛ حتى ال يكون هناك ازدواج ضريبي يترتب 

عليه تفاقم األسعار وبالتالي ينعكس سلًبا على مؤشرات الرفاه االجتماعي والقدرة التنافسية لألسواق الخليجية.

السلطان  بجامعة  اإلنسانية  البحوث  مركز  ومدير  السياسية  والعلوم  االقتصاد  بكلية  االقتصادي  الباحث  وأوضح 

قابوس العديَد من الجوانب المتعلقة بالقيمة المضافة، مشيرا إلى أن انعكاسات فرض أي ضريبة – بغض النظر عن 

تختلف  كما  للدولة،  االقتصادي  التكوين  باختالف  آخر  إلى  وقت  ومن  أخرى  إلى  دولة  من  بالطبع  تختلف  نوعها- 

التأثيرات باختالف مراحل النمو الذي وصلت إليه الدولة، ومدى كفاءة سياستها المالية وقدرتها على التأثير في 

المجريات االقتصادية المختلفة، كما تعتمد التأثيرات على مدى وجود برامج دعم مخصصة للفئات التي قد تتأثر بأي 

نوع من الضرائب.

المواطن العماني المتضرر
استعرض الكاتب خلفان الطوقي في مقال له بصحيفة “رؤية” العمانية، وتيرة الرسوم والضرائب غير المباشرة 

السابقة والمستقبلية بهدف معرفة مزايا وعيوب فرض رسوم وضرائب إضافية على االقتصاد الكلي لسلطنة 

عمان، مشيرا إلى أن المزايا تتلخص في زيادة إيرادات الدولة، والتوافق مع نصائح صندوق النقد الدولي التي تدعو 

دائما إلى إيجاد موارد تضمن ديمومة الدولة بغض النظر عن ظروف الدولة واآلثار السلبية التي قد تحصل، ورفع 

التصنيف االئتماني لدى المؤسسات المقرضة والداعمة خاصة المؤسسات والبنوك الدولية.

أّما بالنسبة لعيوب هذه الضرائب ورفع الرسوم فأهمها: تحويل البيئة االستثمارية في السلطنة إلى أرض طاردة 

األموال  رؤوس  واتجاه  العمانيين،  من  األعمال  رؤوس  بل ألصحاب  الحاليين فحسب  الخارجين  للمستثمرين  ليس 

السلطنة  إلى  القدوم  إلى  المرتقبين  المستثمرين  وتوقف  جذبا،  أكثر  استثمارية  بيئات  إلى  واألجنبية  المحلية 

الحكومية، والتي قد  المعامالت  ارتفاع رسوم  التجارية من بيع وشراء بسبب  المعامالت  واالستثمار فيها، وقلة 

تشجع الناس على التحايل وإيجاد طرق ملتوية لتفادي دفع هذه الرسوم وبالتالي قلة الدخل الحكومي بدال من 

زيادته، أضف إلى ذلك ارتفاع نسبة التضخم في األسعار، مما يعني ضعف القيمة الشرائية للمواطن والمقيم، 

هذا كله سيضعف النشاط االقتصادي مما يتسبب في إغالق الكثير من المؤسسات التجارية بجميع فئاتها ومن 

كافة النشاطات، مما يعني زيادة البطالة ونسبة الباحثين عن عمل، وستزيد نسبة إخالء الشقق والمكاتب التجارية 

وعدم قدرة المستأجرين أو السكان من دفع المستحقات الشهرية، مما سيسبب أرقا وصداعا في المحاكم والجهات 

األمنية والقضائية األخرى، هذا جزء من الظواهر التي تسمى باالنكماش االقتصادي وعواقبه كثيرة ومؤلمة من 

كافة النواحي االجتماعية واألمنية.

ورأى خلفان الطوقي أن زيادة الضرائب والرسوم ستسهم في إغالق الكثير من المؤسسات الكبيرة والمتوسطة 

والصغيرة.

وطرح بديلين أحدهما في شكله يظهر أّنه “سهل” وفيه سيكون المواطن – وإن لم يعلن عن ذلك صراحة- شريكا 

الثاني يعتبر طويل المدى ومستداًما ويفتح آفاقا  الرسوم وآثاره ستكون مؤلمة، والبديل  غير مباشر في دفع 

واسعة لالنعاش االقتصادي والتوظيف ورفع نسب النمو وإيرادات الدولة وتطور المستوى المعيشي للمواطن 

والمقيم وغيرها الكثير من اآلثار اإليجابية، فأي البدائل سوف تختار الحكومة؟ لن يستطيع اإلجابة عن هذا السؤال 

أحد عدا الجهات المسؤولة عن “الملف االقتصادي” لننتظر ونرى.
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كتب: شريف المصري

 األسرى الفلسطينيون.. قضية وطن محتل وشعب يقاوم

النزعات  إسرائيل، وتفشي  المتطرف في  اليميني  الخطاب  لألسرى في سياق سيطرة  اإلسرائيلي  العداء  يأتي 

العنصرية والفاشية والدينية المتنامية في المجتمع اإلسرائيلي، وتحول الكيان اإلسرائيلي إلى دولة أبرتهايد في 

المنطقة، تمارس جريمة الفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني. 

فال يزال االحتالل اإلسرائيلي يمارس سياسة العزل االنفرادي لفرض مزيد من القهر والتنكيل باألسرى، وينفذ عبر 

وحداته الخاصة عمليات التفتيش التعسفية في أوقات متأخرة، والتي غالًبا ما يرافقها اعتداء بالضرب والشتم 

واالستفزاز ومصادرة األجهزة الكهربائية واألغراض الشخصية، هذا فضاًل عن اإلهمال الطبي للمرضى، والحرمان 

من الزيارات، وغيرها من أساليب التنكيل والتعذيب لألسرى.

مليون حالة اعتقال
تعتبر قضية األسرى الفلسطينيين ركًنا أساسًيا من أركان القضية الفلسطينية، وُيقدر عدد حاالت االعتقال على 

مدار سنوات االحتالل بنحو مليون حالة اعتقال، ولم تقتصر تلك االعتقاالت على نشطاء المقاومة فحسب، وقيادات 

وشرائح  فئات  كافة  وطالت  الفلسطيني،  الكل  وشملت  امتدت  وإنما  فقط،  المقاومة  الفلسطينية  الفصائل 

المجتمع الفلسطيني من جميع المستويات والطبقات والفئات، ذكوًرا وإناًثا، أطفااًل ورجااًل، صغاًرا وشيوًخا.

ورغم أن تاريخ الحركة األسيرة الفلسطينية بدأ مع بدايات االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية عام 1948، 
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إال أن سنوات انتفاضة الحجارة الفلسطينية التي انطلقت عام 1987، وسنوات انتفاضة األقصى التي انطلقت 

عام 2000، كانت من أصعب المراحل التاريخية، التي تعرض الشعب الفلسطيني خاللها لعمليات اعتقال عشوائية 

طالت مئات اآلالف من أبناء الشعب الفلسطيني، ومن كافة فئاته، بحسب التقرير األخير عن هيئة شؤون األسرى 

والمحررين في الذكرى السنوية ليوم األسير الفلسطيني.

فمنذ بدء انتفاضة األقصى في 28 سبتمبر 2000، سجلت المؤسسات الرسمية والحقوقية قرابة )100( ألف حالة 

اعتقال، بينهم نحو )15( ألف طفل تقل أعمارهم عن الثامنة عشر، و)1500( امرأة، ونحو )70( نائًبا ووزيًرا سابًقا، 

فيما أصدرت سلطات االحتالل قرابة )27( ألف قرار اعتقال إداري، ما بين اعتقال جديد وتجديد اعتقال سابق، وتحتجز 

حالًيا سلطات االحتالل األسرى في )24( سجن ومركز توقيف وتحقيق، حسبما ذكر »نادي األسير والجهاز المركزي 

لإلحصاء الفلسطيني«.

شهداء الحركة األسيرة
72 أسيًرا استشهدوا نتيجة التعذيب، و62  216شهيًدا، منهم   ،1967 وبلغ عدد شهداء الحركة األسيرة منذ عام 

مباشرة، و7  االعتقال  بعد  العمد  القتل  نتيجة  أسيًرا استشهدوا  الطبي، و75  اإلهمال  نتيجة  أسيًرا استشهدوا 

أسرى أصيبوا بأعيرة نارية وهم في المعتقالت، و1200 أسير مريض في سجون االحتالل؛ من بينهم 34 معاًقا 

و21 أسيًرا مصاًبا بمرض السرطان، وأسيران يعانيان من التهاب الكبد الوبائي، و17 أسيًرا يعانون من مشاكل في 

القلب، و19 أسيًرا يقيمون بشكل دائم في مستشفى الرملة، بحسب التقارير الصادرة عن »هيئة شؤون األسرى 

والمحررين ونادي األسير«.

أما عمداء األسرى، فهم من أمضوا أكثر من 20 عاًما في سجون االحتالل، في حين أن 9 أسرى تجاوزوا ثالثين عاًما، 

وأقدمهم األسير كريم يونس، و21 أسيًرا مضى على اعتقالهم ما يزيد عن 25 عامًا، و29 أسيًرا من القدامى وهم 

المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو عام 1994، وقد رفض االحتالل اإلسرائيلي إطالق سراحهم ضمن الدفعة 

الرابعة من صفقة إحياء المفاوضات عام 2013.

وبحسب مركز المعلومات الوطني الفلسطيني »وفا«، فقد اعتقل االحتالل اإلسرائيلي 13 نائًبا من نواب المجلس 

التشريعي؛ 4 يخضعون لالعتقال اإلداري و2 يخضعون ألحكام مرتفعة، و6 موقوفين.

)عام 2017( .. األعلى نسبة في االعتقاالت
االحتالل  أن عدد األسرى في سجون  له  تقرير  آخر  الفلسطيني »وفا«، في  الوطني  المعلومات  وكشف مركز 

اإلسرائيلي في عام 2017 فقط، بلغ  7000 أسير؛ من بينهم 330 أسيًرا من قطاع غزة، و680 أسيًرا من القدس 

وأراضي عام 1948، و6000 أسير من الضفة الغربية المحتلة، و34 أسيًرا من جنسيات عربية.
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وبحسب المعطيات الرسمية فإن من بين هؤالء األسرى  600 أسير إداري 200 موقوف و4430 محكوم، بينهم 

500 أسير من ذوي المؤبدات. فضاًل عن  58 أسيرة منهن 15 فتاة قاصر و2 اعتقال إداري و13 أسيرة جريحة و30 

حوكمن بأحكام من مختلفة، حسبما ذكر »نادي األسير والجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني«.

فضاًل عن 320 طفاًل دون 18 عاًما، منهم 3 اعتقال إداري؛ و270 صدرت بحقهم أحكام، و47 بدون محاكمة. وأشارت 

هيئة شؤون األسرى في تقرير حصاد 2017 أن أعلى نسبة اعتقاالت خالل العام كانت في شهر ديسمبر، حيث 

تصاعدت االعتقاالت بشكل الفت منذ إعالن الرئيس األمريكي دونالد ترمب، القدس عاصمة للكيان الصهيوني في 

مساء السادس من الشهر ذات، حيث ُسجل في شهر ديسمبر فقط اعتقال نحو )926( فلسطينًيا.

 ،2016 العام  بالمئة عن  زيادة قدرها 1.6  وبحسب »هيئة شؤون األسرى والمحررين«، فإن تلك األرقام شكلت 

وكانت متقاربة مع العام 2015، فيما ارتفعت بنسبة )11.3( بالمئة عن العام 2014، وزيادة الفتة عن العام 2013 

وصلت إلى )74( بالمئة، وبزيادة قدرها )75.2( بالمئة عن العام 2012، وزيادة َتفوق الضعف وبنسبة )103.6( بالمئة 

عن العام 2011؛ ما يعني أن الخط البياني لالعتقاالت يسير بشكل تصاعدي منذ سبع سنوات.

العنصرية والتعسفية واالنتقامية من  القوانين  2017 تصعيدا وتغوال في االستمرار في تشريع  كما شهد عام 

حكومة االحتالل، وقد بلغ عدد القوانين ومشاريع القوانين التي طرحت في الكنيست اإلسرائيلي منذ عام 2015 

ما يزيد عن 160 قانوًنا ومشروع قانون تستهدف حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره.

أوائل األسرى
نال األسير الفلسطيني “محمود بكر حجازي” شرف القيد األول، في تاريخ الثورة الفلسطينية المعاصرة، إذ اعُتقل 

في الثامن عشر من يناير 1965، وبذا فهو ُيعتبر األسير األول منذ انطالقة الثورة الفلسطينية المعاصرة، التي 

أطلقت شرارتها حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” في األول من يناير 1965.

وحكم عليه آنذاك باإلعدام ولكن الحكم لم ينفذ، وبتاريخ 28 يناير 1971 جرت عملية تبادل )أسير مقابل أسير( ما 

سراح  بموجبها  أطلق  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  فصائل  كبرى  فتح،  وحركة  اإلسرائيلي  االحتالل  حكومة  بين 

األسير حجازي، مقابل إطالق سراح الجندي اإلسرائيلي “شموئيل فايز“، الذي سبق أن أسرته حركة فتح في أواخر 

العام 1969م، بحسب »هيئة شؤون األسرى والمحررين« .

ووفًقا لما هو مسجل في سجالت الحركة النسوية األسيرة، تعتبر المناضلة “فاطمة برناوي” أول أسيرة فلسطينية 

في تاريخ الثورة الفلسطينية المعاصرة، حيث تم اعتقالها في 14 أكتوبر 1967، بعد انطالق الثورة الفلسطينية 

المعاصرة، على إثر اتهامها بوضع قنبلة في سينما صهيون في مدينة القدس، حيث ُحكم عليها آنذاك بالسجن 

المؤبد “مدى الحياة“، وبعد عشر سنوات، ُأطلق سراحها في الحادي عشر من نوفمبر 1977، ولكنها أبعدت إلى 

خارج الوطن، وعادت إلى غزة بعد إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994. 
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أما الشهيدة “دالل المغربي” والتي استشهدت في 11 مارس 1978، فهي ٌتعتبر “عميدة الشهيدات“، حيث ال 

تزال سلطات االحتالل تحتجز جثمانها وترفض اإلفراج عنه انتقاما منها وعقاًبا لذويها وشعبها. كما وتحتجز معها نحو 

الثالجات  وفي  اإلسرائيلية،  العسكرية  األرقام  مقابر  يسمى  فيما  وعرب  فلسطينيين  لشهداء  جثماًنا   250

العالم التي  اإلسرائيلية، وترفض اإلفراج عنهم كشكل من أشكال العقاب الجماعي، وهي الدولة الوحيدة في 

التي  والقانونية  األخالقية واإلنسانية  الجرائم  أبشع  واحدة من  بعد موتهم في  وتنتقم منهم  الشهداء  تعاقب 

تركبها دولة االحتالل متعمدة وبشكل علني.

قوانين االعتقال اإلسرائيلية

قانون الطوارئ لعام 1945: تستند إسرائيل في اعتقالها للمواطنين الفلسطينيين، خاصة من المناطق الخاضعة 

لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية على قانون الطوارئ لعام 1945؛ رغم أن هذا القانون ألغي بمجرد صدور 

الدستور الفلسطيني؛ وال يحق إلسرائيل استخدامه عند اعتقالها لمواطنين من الضفة الغربية وقطاع غزة.

األمر العسكري رقم 1500: الذي أطلق العنان ليد االحتالل اإلسرائيلي في اعتقال أي مواطن فلسطيني، بصرف 

18 يوًما؛ دون عرضه على محكمة، ودون السماح له بمقابلة محاميه.  ويسمح هذا األمر  النظر عن عمره، لمدة 

بتمديد فترة االعتقال هذه، حسب قرار القائد العسكري اإلسرائيلي.

101: الذي يسمح بالحبس لمدة أقصاها عشر سنوات؛ كعقوبة على المشاركة في تجمع  األمر العسكري رقم 

يضم عشرة أشخاص أو أكثر؛ تعتبره إسرائيل تجمًعا سياسًيا؛ أو المشاركة في توزيع مواد ضد االحتالل اإلسرائيلي؛ 

أو حتى رفع العلم الفلسطيني.

األمر العسكري رقم 132: الذي يعتبر الطفل الفلسطيني الذي يتجاوز 16 عاًما، شخًصا ناضًجا.

الطفولة الفلسطينية
رصدت هيئة شؤون األسرى تصاعًدا خطيًرا في استهداف األطفال الفلسطينيين خالل السنوات القليلة الماضية، 

وذلك في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف الطفولة الفلسطينية، من حيث تضاعف أرقام االعتقاالت من 

جهة، وتزايد حجم االنتهاكات والجرائم المقترفة بحقهم واألحكام الجائرة الصادرة بحقهم والغرامات المالية المفروضة 

عليهم من جهة ثانية، حيث كان معدل االعتقاالت السنوية في صفوف األطفال خالل العقد الماضي )2000-2010( 

نحو )700( حالة سنوًيا، فيما ارتفع منذ العام 2017-2011 ليصل إلى قرابة )1250( حالة اعتقال سنوًيا. وُسجل منذ 

أكتوبر 2015 وحتى األول من إبريل 2018 قرابة )4700( حالة اعتقال ألطفال قّصر تتراوح أعمارهم ما بين 11 إلى 

18 عاًما. وخالل العام المنصرم 2017 اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي )1467( طفاًل، ذكوًرا وإناًثا، ويشكلون ما 

نسبته )21.8( بالمئة من مجموع االعتقاالت خالل العام نفسه. فيما ُسجل اعتقال )386( طفاًل منذ مطلع العام 

الجاري.
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إن كافة الوقائع والشهادات تؤكد على أن كافة األطفال الذين تعرضوا لالعتقال قد ُمورس بحقهم شكل أو أكثر 

وأن  اإلنسانية،  الحقوق  أبسط  من  حرمانهم  وتم  بقسوة  وُعوملوا  والنفسي،  الجسدي  التعذيب  أشكال  من 

االعترافات التي انتزعت منهم تحت وطأة التعذيب شكل أدلة ادانة إلصدار األحكام الجائرة بحقهم من قبل المحاكم 

العسكرية، وأن غالبية األحكام التي صدرت بحقهم كانت مقرونة بغرامات مالية باهظة، وإن العشرات منهم قد 

صدر بحقهم حكمًا بالحبس المنزلي السيما بحق األطفال المقدسيين.

إسرائيليون دافعوا عن األسرى
وناشدت المحامية اإلسرائيلية المدافعة عن حقوق اإلنسان فيليتسيا النغر، والتي توفيت هذا األسبوع عن عمر 

الحكومات  الحكومة األلمانية وكل  للتحالف األوروبي لمناصرة أسرى فلسطين،  الفخرية  عاًما، والرئيسة   88 ناهز 

األوروبية والبرلمان األوروبي للتدخل من أجل إنقاذ حياة األسرى الفلسطينيين.

فلسطيني  أسير   1500 من  أكثر  حياة  إنقاذ  أجل  من  للتدخل  العالمية  واإلنسانية  الدولي  المجتمع  النغر  ودعت 

مضرب عن الطعام، يعيشون على الماء والملح.

وقالت في ندائها: “هؤالء األسرى يرفعون مطالب محقة ومتوافقة مع القانون الدولي واتفاقيات جنيف، ومن 

مطالبهم وقف التعذيب وعقاب األسرى، وتحريم االعتقال اإلداري، وتأمين التواصل مع المحامين، والزيارات الدورية 

ألهاليهم، وحقهم باالتصاالت التلفونية إضافة إلى حقهم بالتعليم والعناية الصحية“.

كما طالبت الحكومة األلمانية وكل الحكومات األوروبية والبرلمان األوروبي بالضغط على الحكومة اإلسرائيلية، حتى 

تلتزم بالقانون الدولي واتفاقيات جنيف ووقف الخروج عنها.

وأضافت “أناشدكم بعدم السكوت على هذا القمع المستمر، وإال أصبحتم مشاركين بهذه الجرائم“. من جانبها، 

قالت المحامية اإلسرائيلية ليئا تسيمل “70عامًا” ، إنها لو كانت مكان الفلسطينيين، لفعلت أكثر مما يفعلونه في 

مواجهاتهم مع االحتالِل اإلسرائيلي.

ورفضت  “13عامًا“.  مناصرة  أحمد  الطفل   آخرهم  وكان  الفلسطينيين،  األسرى  من  الكثير  “تسيمل”  ومثلت 

رفضهم  عن  يعبرون  “إنهم  قائلة  وصفهم،  حد  على  “المخربين”  بدعمها  لها،  اإلسرائيليين  اتهامات  “تسيمل” 

لالحتالل بوسائل بدائية“.

دعوات إلعدام األسرى
في المقابل وعلى الجانب اإلسرائيلي، طالب وزير النقل واالستخبارات اإلسرائيلي، يسرائيل كاتس، في تغريدة 

أسماهم  من  بحق  اإلعدام  عقوبة  تطبيق  إلى  »تويتر«  الصغيرة  التدوينات  موقع  على  الرسمي  حسابه  عبر  له 

“إرهابيين” في إشارة اإلسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي.
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وعّقب كاتس على اإلضراب الذي يخوضه األسرى بين الحين واآلخر وعلى رأسهم مروان البرغوثي قائال: “يخوض 

مروان البرغوثي إضرابا من أجل تحسين ظروف اعتقاله، بينما تتواصل معاناة عائالت الضحايا اإلسرائيليين. الحل 

الوحيد هو فرض عقوبة اإلعدام على اإلرهابيين“، على حد زعمه.

عن  حديثه  اإلسرائيلي في  الجيش  إذاعة  مع  حديث  اردان في  جلعاد  اإلسرائيلي  الداخلي  األمن  وزير  أكد  كما 

األسرى الفلسطينيين أن “هؤالء إرهابيون وقتلة ونالوا ما يستحقونه وليس لدينا سبب للتفاوض معهم“.

وقال النائب البرلماني اإلسرائيلي البارز، تساحي هانجبى، لإلذاعة اإلسرائيلية إنه ال يجب أن ترضخ إسرائيل، بأي 

زعمه.  حد  على  الطعام،  عن  المضربين  “الوقحين”  الفلسطينيين  السجناء  مئات  لمطالب  األشكال،  من  شكل 

وأضاف هانجبي: “هذه عصابة من الرجال الوقحين، من القتلة عديمي الرحمة“، واصفا مطالبهم بأنها ال أساس 

لها.

رفض تحريرهم
ورفض نداف شرغاي الكاتب بصحيفة »إسرائيل اليوم« المقربة من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إبرام صفقات 

لتحرير األسرى الفلسطينيين قائال: ” إن الثمن الباهظ الذي دفعته إسرائيل عقب إبرامها صفقة التبادل السابقة 

المحررين  الوقت، بعد عودة معظم األسرى  2011 يتضح مع مرور  المقاومة اإلسالمية )حماس( عام  مع حركة 

لطريق قتال إسرائيل.

التي خرج فيها هؤالء  اللحظة  بأنه منذ  المعلومات األمنية اإلسرائيلية تفيد  أن  إلى  الكاتب اإلسرائيلي  وأشار 

األسرى لم يتوانوا لحظة واحدة عن العودة لطريق العمليات المسلحة.

العسكرية  القيادة  ويعتقد نداف شرغاي أن صفقة شاليط أضرت باألمن اإلسرائيلي، وضخت دماء جديدة في 

لحماس، وزادت األرضية والحوافز للعمليات واالختطافات، ووفرت المزيد من التأييد في الشارع الفلسطيني، 

وتحويل األسرى المحررين ألبطال يجب تقليدهم.

ويؤيد رئيس “معهد السياسات ضد اإلرهاب بالمركز متعدد المجاالت” في هرتزيليا “بوعاز غانور“ رأي شرغاي، 

ويعتبر أن سياسة تحرير األسرى الفلسطينيين بصفقات تبادل أو مبادرات سياسية أدت لحصول أخطاء كبيرة.

وأشار لما صرح به رئيس الشاباك السابق يورام كوهين من أن %60 من األسرى المحررين بصفقة شاليط عادوا 

للعمل المسلح ضد إسرائيل، واعتقل مئة منهم حتى اآلن. وقال غانور إن التجربة اإلسرائيلية في تحرير األسرى 

المئات من  ألف أسير، قتلوا   12 1985 قرابة  بلغ عددهم منذ صفقة عام  الفلسطينيين مريرة وقاسية، حيث 

اإلسرائيليي، وأصابوا أكثر من ثالثة آالف آخرين.
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وتعليقا على الظروف التي يعيشها األسرى في سجون االحتالل، اعتبر الصحافي اليميني، بن درور يميني، في 

صحيفة »يديعوت أحرونوت«: »ثمة شك في ما إذا كان يحصل مخربون في العالم على ظروف رائعة كتلك التي 

في السجون اإلسرائيلية«.

من جانبه، طالب المحلل السياسي في صحيفة »معاريف«، بن كسبيت، بعدم السماح لألسرى بحصولهم على 

ألقاب أكاديمية، وال محادثات هاتفية بصورة حرة، وال تخفيف كل ما يتعلق بزيارة العائالت، ولكن نعم لمطالب 

منطقية أخرى، مثل هاتف عمومي في السجن ويكون مراقب، تحسين نوعية العالج الصحي وما إلى ذلك.

أخيًرا، قضية األسرى والمعتقلين الفلسطينيين تعتبر هي قضية وطن محتل وحكاية شعب يقاوم من أجل دحر 

واألعراف  المواثيق  كافة  له  أجازتها  المقاومة  وأن هذه  بحرية وسالم،  بالعيش  المشروع  حقه  وانتزاع  االحتالل 

الدولية، لذا فهي من القضايا المصيرية في مفاوضات الحل النهائي وأحد أركان عملية السالم في المنطقة، وال 

االحتالل  الفلسطينيين في سجون  من  اآلالف  وبقاء  االعتقاالت  استمرار  يتحقق في ظل  أن  للسالم  يمكن 

اإلسرائيلي، ويعتبر قطاع األسرى والمعتقلين واحًدا من أهم قطاعات الحركة الوطنية الفلسطينية، وقضيتهم 

هموم  من  يتجزأ  ال  وجزًءا  مقوماتها،  دعائم  أرسخ  وأحد  الفلسطينية  القضية  معالم  من  أساسًيا  معلًما  ُتعتبر 

الشعب الفلسطيني، وعنواًنا بارًزا في تاريخه النضالي.
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عبر  المالية  التعامالت  أن  يؤكد  ما  متزايًدا،  وترحيًبا  كبيًرا  رواًجا  الرقمية  العمالت  األخيرة القت  السنوات  في 

اإلنترنت في طريقها للحصول على نسبة كبيرة من التعامالت المالية الدولية، في عصٍر قّلت فيه التعامالت 

النقدية المعتادة، مقابل االهتمام بمفهوم المجتمع الـ”ال نقدي”.

تشين”  “بلوك  تكنولوجيا  ستحدث  االقتصادية،  األنماط  في  تغيير  من  اإلنترنت  شركات  أحدثته  ما  غرار  وعلى 

الرقمية أيضا إعادة هيكلة لالقتصادات واألعمال وسط تفاؤل على المدى الطويل بشأن هذه التكنولوجيا وعالم 

جديد يلوح في األفق بسببها. وبحسب تقرير نشره موقع “ماركت ووتش” المعني بالشأن االقتصادي العالمي، 

األموال وعدم  العالم مع  تعامل  تغير من طريقة  بالفعل  ثورية وبدأت  “بلوك تشين” ستكون  تكنولوجيا  فإن 

الحاجة ألي وسطاء، فضال عن تميزها بصعوبة االحتيال أو التزوير في المعامالت عن طريقها.

فيما توقع بنك “يو بي إس” زيادة االستثمارات في “بلوك تشين” مشيرا إلى أنها ربما تضيف ما بين 300 مليار 

و400 مليار دوالر للقيمة االقتصادية عالميا بحلول 2027 كما أنها ستحدث تأثيرا في قطاعات الرعاية الصحية 

الممتلكات  الشركات من “بلوك تشين” في طرق تسجيل وتتبع  والمرافق وأسواق األسهم. كما ستستفيد 

وبيانات العمالء ومشاركتها والتعامل مع األسواق وإدارة األصول بكفاءة ودقة.

مجلة ‘‘مواطن‘‘ تسلط الضوء على العمالت الرقمية وأشهرها وأهم أسباب انتشارها في اآلونة األخيرة بصورة 

فاقت الخيال خالل السطور التالية.

كتب: معاوية العطار

 في المجتمع الالنقدي.. هل تسود العمالت الرقمية المستقبل؟
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القيمة السوقية للعمالت الرقمية
بالرغم من أن البتكوين هي العملة الرقمية األولى سواء في النشأة أو في حجم السوق أو حتى األكثر شهرة، 

لكن يوجد في العالم اآلن 1326 عملة رقمية والرقم في ازدياد مستمر.

القيمة السوقية لسوق العمالت الرقمية ككل وصل إلى أكثر من 325 مليار دوالر، وهي تزداد مع ارتفاع األسعار. 

وتستحوذ بتكوين على نصيب األسد في الحصة السوقية عالميا بحوالي %55، يليها اإليثريوم بـ %15، ثم البتكوين 

كاش بما يقارب %8، والريبل بنسبة %4، بينما العمالت األخرى أقل من %1 وجميعها تمثل %18 من السوق، كما 

جاء في تحليل عرضه موقع “سكاي نيوز”.

قفزات جامحة لـ”بتكوين” في 2017
شهدت العملة االفتراضية “بتكوين” تحركات عنيفة على مدار عام 2017، وبلغت ذروتها إلى 16.666 ألف دوالر 

أمريكي خالل تعامالت يوم األحد الموافق 17 ديسمبر، كما صعدت بأكثر من %47 خالل أسبوعين فقط في شهر 

نوفمبر.

وارتفعت قيمة “بتكوين” 20 ضعًفا منذ مطلع العام حين كانت تساوي 1000 دوالر، وهو ما يثير قلق السلطات 

المالية وذهول المحللين الماليين الذين لم يعتادوا على ارتفاع صاروخي بهذا القدر في سوق العمالت والبورصة، 

وفقا لوكالة “بلومبيرج” االقتصادية األمريكية.

البتكوين في  لتداول  آجلة  أنها ستقوم بطرح عقود  العام، هو إعالن بورصة شيكاغو  الخبر األبرز خالل  ربما كان 

األسبوع الثاني من شهر ديسمبر، األمر الذي سيسمح بالمزيد من الشراء المؤسساتي وسيعطيها المزيد من 

الزخم؛ وفقا لفضائية “سي إن بي سي األمريكية”.

وهناك أسباب لصعود “بتكوين” بحسب موقع “أرقام”، من بينها:
– إغراءات الربح؛ حيث إن الكثير من المستثمرين والمدخرين يرغبون في وضع حصة صغيرة من أموالهم في أوجه 

استثمار تجعلهم يحلمون.

– الطفرة التي تشهدها بتكوين؛ وهو النجاح الذي حققته عملية اإلصدار األولى للعمالت الرقمية خالل هذا العام، 

حيث تم بيع عمالت مثل “بتكوين” في شكل عمالت مشفرة.

– الطلب القوي في مقابل معروض ضعيف من قطع بتكوين ال تتجاوز قيمتها اإلجمالية 200 مليار دوالر، وهو ما 

يمثل أقل من ربع قيمة شركة آبل أو يوازي الكتلة النقدية في بلد صغير.
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– ظهور نظام نقدي جديد يختلف جذريا عن النظام الذي تأسس قبل آالف السنين، فقد ظل صك العمالت دليال 

على السلطة، وعلى مدار القرون الثالثة الماضية كانت هذه السلطة متمركزة بيد الدول التي تفوضها بدورها 

للبنوك المركزية، لكن المجتمع الرقمي تشكل بطريقة مختلفة، فالبتكوين وفرت عن طريق تقنية “بلوك تشين” 

إيجاد بديل أكثر سرعة أقل تكلفة في عملية تحويل األموال.

ثورة العمالت الرقمية تصل وول ستريت
العمالت الرقمية، طرقت ثورتها وسرعة انتشارها جدران بورصة وول ستريت األمريكية، فكلمة “بلوك تشين” إلى 

جانب اسم أي شركة مدرجة تثير شهية المستثمرين، وتدفع أسهمها الرتفاعات قياسية.

بمجرد إضافة بعض الشركات لكلمة بلوك تشين إلى عالماتها التجارية دون استخدام هذه التقنية ارتفعت أسعار 

أسهم هذه الشركات غير المعروفة بأكثر من 10 أضعاف خالل دقائق معدودة، مثل شركة “أون الين بي إل سي” 

 Long Island Iced Tea“ التي ارتفع سهمها في جلسة واحدة بأكثر من %400. وبحسب “رويترز”، غيرت شركة

Corp” اسمها مؤخرًا إلى “Long Blockchain Corp”، وأشار القائمون عليها إلى رغبتهم باالستثمار بالتكنولوجيا، 

لترتفع أسهم الشركة بنسبة 200%.

Node-“ المسؤولة عن إنتاج السجائر اإللكترونية، اسمها إلى ،”Vaptek“ 2017، غّيرت شركة  وفي ديسمبر عام

المتخصصة  الشركة  غيرت  كما  المشّفرة،  الرقمية  العمالت  على  للحصول  التنجيم  ستبدأ  إنها  وقالت   ”chain

بالتكنولوجيا الحيوية “Bioptix” اسمها إلى “Riot Blockchain” في أكتوبر الماضي، لتبدأ االستثمار في العمالت 

الرقمية.

أعلنت شركة كوداك األمريكية استخدام تقنية بلوك تشين وإطالق عملتها الرقمية الخاصة بها تحت اسم كوداك 

كوين، األمر الذي أسهم ارتفاع سعر سهمها في السوق األمريكية بأكبر وتيرة يومية في تاريخه، حيث قفز سعر 

السهم يوم الثالثاء الموافق 9 يناير 2018 من 3.10 دوالر إلى 7.65 دوالر للسهم الواحد مرتفعا بأكثر من 120% 

بأكثر من  بذلك  ويرتفع  13.5 دوالر  عتبة  إلى  األربعاء ويصل  االرتفاعات في جلسة  لتستمر  واحدة،  خالل جلسة 

%330 في جلستين فقط.

كما ارتفع سهم شركة “باريتيوم كورب” بأكثر من الضعف بنهاية ديسمبر 2017، بعدما أعلنت منصة خدمات الجوال 

السحابية أنها استعانت بتكنولوجيا “بلوك شين” لتطوير عمليات التسوية ودفع الفواتير.
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العالم العربي يواكب عصر التكنولوجيا الرقمية
العملة الرقمية قادمة وال شك إلى العالم العربي، وهي بداية انتقال نوعي في منظومة التعامل االقتصادي، 

حيث ستكون المنظومة التقنية صانعًا للمنظومة المالية حول العالم وليست عنصرًا مساندًا فقط كما كانت عليه 

في الماضي.

في اإلمارات، أطلقت حكومة دبي العملة الرقمية “إم كاش”؛ وذلك ضمن مبادرات دائرة التنمية االقتصادية في 

التكنولوجيا الذكية في خدمة مجتمعات األعمال  دبي في المسرعات الحكومية، وتحقيق نقلة نوعية عبر تسخير 

والقاطنين في إمارة دبي والدولة.

المرافق  رسوم  إلى  إضافة  اليومية،  رسومهم  بدفع  الدولة  في  والمقيمين  للمواطنين  يسمح  جديد  نظام 

والتحويالت المالية، من خالل خاصّية االتصال القريب المدى ) NFC( في هواتفهم، وتتميز خدمة العملة الرقمية 

باألمان ومن دون المرور بوسيط أو طرف ثالث في عملية الدفع، بحسب صحيفة “الخليج” اإلماراتية.

ويعطي نظام “إم كاش” هوية متطورة للمعامالت النقدية الرقمية، ويهدف إلى خلق نظام متكامل من شأنه 

تطوير ونشر العملة الرقمية، التي ستكون ذات عائد وقيمة مضافة للمستخدم والتاجر واالقتصاد الكلي بشكل 

عام، حيث تسمح تقنية سلسلة الكتل من الموازنة الحسابية، بحيث تكون قابلة للتوزيع وتحديد األذونات والمشاركة 

في الدفع، فال تقتصر على عضو واحد.

المملوكة لها  لتتعاون بموجبها “إمكريديت”  العملة تنفيذًا لمذكرة تفاهم وقعتها اقتصادية دبي  ويأتي إطالق 

والمختصة بتقديم حلول مؤسساتية وائتمانية، مع شركة “أوبجيكت تيك” ومقّرها لندن، في سبتمبر الماضي، 

للتطوير وتنفيذ مشروع العملة الرقمية “إم كاش” ضمن منظومة الدفع الذكي “إمباي”، المرتبطة بأحدث تقنيات 

وغير  الحكومية  المؤسسات  لخدمات  الدفع  استخدامها في  من  المستهلكين  لتمكين  باي(،  تشين”  )إم  “بلوك 

الحكومية.

وتعد “بلوك تشين” -Block chain- تقنيات من شأنها تغيير تعامل المدن العالمية في تطوير خططها وبرامجها 

بما يتناسب مع هذه التغيرات ويجعلها منافسة فعالة في االقتصاد العالمي وفي استقطاب فرص االستثمار 

والنمو الجديدة.

كما أنها توفر منظومة وشبكة تقنية خاصة أكثر حماية وتفاعاًل للمؤسسات والجهات التي باتت توجًها عالمًيا، لذا 

الجهات  تستطيع  مجانية،  منصة  توفير  على  عالميين  مختصين  مع  بالشراكة  الذكية  دبي  مدينة  مكتب  يعمل 

والمؤسسات في اإلمارة تجربة استخدام هذه التقنية الجديدة من خاللها.
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وبدورها، سجلت دائرة األراضي واألمالك في دبي سبًقا تقنًيا باعتمادها نظام الـ”بلوك تشين” وبذلك تكون 

الشيخ  أطلقها  التي  تشين  للبلوك  دبي  الستراتيجية  ترجمة  التقنية  هذه  تطبق  التي  األولى  الحكومية  الدائرة 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل خالل أكتوبر 

2016 وتقودها مدينة دبي الذكية، والتي يهدف من خاللها إلى جعل إمارة دبي أول حكومة في العالم تطبق كافة 

تعامالتها عبر شبكة البلوك تشين بحلول العام 2020.

ومن المتوقع أن تزدهر تقنية البلوك تشين، وأن ترتفع قيمة سوقها حول العالم من 210 ماليين دوالر في عام 

2016 إلى ما يزيد على 2.3 مليار دوالر بحلول عام 2021، وبمعدل نمو سنوي مركب يبلغ %61.5. واعتبرت أراضي 

دبي أن هذه التقنية تعّد نظاًما عالمًيا جديًدا وفريًدا من نوعه، وينظر إليه على أنه واحد من أبرز التطورات الثورية 

التي شهدها العالم على مدى 200 سنة خلت.

وستستفيد أراضي دبي من النظام إليجاد قاعدة بيانات ذكية وآمنة تقوم بجمع كافة العقود العقارية، بما في ذلك 

تسجيل عقود اإليجار وربطها مع هيئة كهرباء ومياه دبي، وصواًل إلى نظام االتصاالت، ومختلف الفواتير المتعلقة 

الملكية، ألنها تكون  بيانات  التحقق من  العالم  المقيمين في دبي وحول  التقنية للمستثمرين  بالعقار. وستتيح 

معززة بالتوقيع الوقتي، ما يضمن لهم الدقة في بيانات عقاراتهم، ويضمن المصداقية في التعامالت االستثمارية، 

ويرسخ الشفافية والوضوح في السوق.

استقطاب شريحة كبيرة من األفراد والمستثمرين
للعمالت الرقمية تأثيرات اقتصادية إيجابية، من بينها:

– تسهيل عمليات البيع والشراء على اإلنترنت، وذلك ألنها تمكن أي فرد أن يقوم بتحميل تلك العمالت المشفرة 

عبر هاتفه الذكي مقابل أي من العمالت مثل اليورو أو الدوالر ومن ثم شراء كل شيء عبر شبكة اإلنترنت، بحسب 

دراسة صادرة عن مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية.

– مالذ آمن للقيمة، حيث تعمل العمالت الرقمية علي جذب المستثمرين الذين يمتلكون درجة عالية من المخاطرة 

الذين يرغبون في  الجاذبة للمستثمرين  أبرز الطرق  المال في عالم العمالت المشفرة أحد  وذلك ألن نمو رأس 

مضاعفة أموالهم.
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الحقيقية  الحيازات  الرقمية مكان  العمالت  تحل  أن  يمكن  البريطانية،  “تليجراف”  تقرير صادر عن صحيفة  وبحسب 

للذهب كمالذ آمن للقيمة عندما تتحول األمور في االقتصاد العالمي إلى األسوأ.

– الزكاة والصدقات “رقمية”، في مايو 2018 أعلن مسجد “رمضان” شرقي العاصمة البريطانية لندن، قبوله أموال 

الزكاة والصدقات خالل شهر رمضان بالعمالت الرقمية.

وبحسب صحيفة “اإلندبندنت” البريطانية، أوضح المسجد أنه من بين بضعة هيئات في العالم تقبل تبرعات خيرية 

بعملتي “البتكوين” و”اإليثريوم” الرقميتين.

له حتى  المتوفرة  األموال  زيادة  أجل  المانحين، من  لتوسيع قاعدة  الصوم  المسجد مناشدته خالل شهر  وأطلق 

يتسنى له تقديم الخدمات المجتمعية للمسلمين.

ويأمل المسجد بأن تساعد العمالت الرقمية في جمع تبرعات من مسلمين في دول أخرى، إضافة إلى تسهيل 

األمر على من يتعاملون بالفعل بالعمالت الرقمية.

وقال لوكاز موسيال، مستشار تقنية “بلوك تشين”، إن هذه العملية تساعد المتبرعين والمسجد الذي يقول إنه 

في سبيله لمضاعفة التبرعات التي يتلقاها هذا العام إلى أكثر من عشرة آالف جنيه استرليني )13305 دوالر(.
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يعد أهالي النوبة جزءا أصيال من نسيج الشعب المصري، له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات، لكنهم عانوا 

كثيرا من التهميش والتجاهل من قبل الدولة، وقد ارتبط اسمهم كثيرا بدعوات االنفصال والتدويل نتيجة العديد 

من األزمات التي مروا بها على مر التاريخ الحديث، كان أبرزها وأكثر قسوة حمالت التهجير التي اضطروا على 

إثرها إلى ترك قراهم التي غرقت وديارهم التي هدمت للرحيل والبحث عن ديار أخرى تلم شملهم.

رغم تعاقب رؤساء عدة فضال عن عشرات الحكومات المصرية، ورغم حضور ملف النوبة دائما على جدول األعمال، 

إال أنه كالعادة كانت هذه اآلمال تذهب مع الريح، وتصبح الوعود في خبر كان، ليبقى ملف النوبة من الملفات 

الشائكة التي تسبب إزعاًجا كبيًرا للدولة.

مجلة “مواطن” تفتح ملف النوبة في السطور التالية، وتلقي الضوء على عمليات التهجير وأثرها على النوبيين 

وأبرز حقوقهم والمطالب التي يسعون لتحقيقها

أعلنه  لما  وفقا  شخص،  ماليين   4 إلى  عددهم  يصل  حيث  مصر  في  العرقية  األقليات  أكبر  من  النوبيون  يعد 

التحالف المصري لألقليات، وتكمن أبرز مطالبهم في حق المواطنة، باعتبارهم جزءا ال يتجزأ من الشعب المصري، 

فضال عن حق العودة ألراضيهم بعد عمليات التهجير.

ويتركز سكان النوبة على ضفتي نهر النيل في أقصى جنوب مصر عند مدينة أسوان حتى مدينة الخرطوم شمال 

السودان، وقد ارتبطت حضارتهم بالحضارة الفرعونية القديمة..

كتب: علي السكي

 األقليات في الوطن العربي: النوبة.. حلم العودة ألراضي األجداد بعد عقود من التهميش
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تهجير أهالي النوبة
بدأت الهجرة األولى ألهالي النوبة في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني، في عام 1902، عقب بناء خزان أسوان، 

حيث غرق عشر قرى نوبية، نتيجة ارتفاع منسوب المياه خلف الخزان، وعليه اضطر النوبيون للهجرة إلى بعض القرى 

في البر الغربي، وعدد من المحافظات األخرى.

انطلقت الموجة الثانية من هجرة النوبيين بعد التعلية األولى للخزان عام 1912، وارتفع منسوب المياه مرة أخرى 

ليتسبب ذلك في غرق ثماني قرى أخرى، ثم جاءت التعلية الثانية للخزان عام 1933، وغرقت على إثرها عشر قرى 

أخرى وكانت معها الهجرة الثالثة ألهالي النوبة.

ظن النوبيون أن عمليات التهجير التي شهدوها في العهد الملكي انتهت برحيل الملكية، ولكنها عادت إلى الواجهة 

لتوليد  أسوان،  مدينة  في  العالي  السد  تنفيذ  في  المصرية  الحكومة  شرعت  عندما   1954 عام  في  أخرى  مرة 

الكهرباء وتوفير فائض للمياه، واستمرت عملية التهجير ثمانية أشهر منذ أكتوبر 1963 حتى يونيو 1964، ولتهدئة 

ثبات  بعد  النوبيين  بعودة  له  خطاب  ووعد في  النوبة  إلى  عبدالناصر  جمال  الراحل  الرئيس  ذهب  هناك  األوضاع 

منسوب المياه وبعد االنتهاء من بناء السد، ولكنه لم يف بهذا الوعد.

وعانى النوبيون في رحلتهم مع التهجير ال سيما مع األساليب البدائية القديمة في عمليات النقل والشحن، وبدال 

من تعويض الدولة لهوالء الضحايا بصورة مرضية، كانت التعويضات التي حصلوا عليها من الدولة ظالمة وال تتناسب 

مطلقا مع ظروفهم المعيشية السابقة.

واستمر  لها،  مرتين  زيارته  من  بالرغم  السادات  أنور  الراحل  الرئيس  عهد  في  تحسًنا  النوبيين  أوضاع  تشهد  لم 

التهميش واالضطهاد للنوبيين، وهنا تحدث الدكتور مصطفى جاويش في إحدى مقاالته عن التهميش الثقافي 

للنوبيين، بقوله ‘‘إن الصورة النمطية للنوبيين استمرت في حقبة السادات كسابق عهدها في السينما المصرية 

بأنهم جماعة من أصحاب البشرة السمراء وغالبا ما يعملون في الوظائف الُدنيا‘‘.

أما حقبة الرئيس السابق حسني مبارك فلم يتغير الوضع كثيرا، سوى صدور توصية من مجلس الشعب قبل 20 

عاما حول إعادة توطين النوبيين، ولكن لم يحدث أي تغيير، وانتهت حقبة مبارك لتظهر دعوات تدويل المشكلة.
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تدويل أزمة النوبة
وسط تجاهل الحكومات المتعاقبة، بدأ الحديث عن البحث عن حلول أخرى خارج نطاق الدولة، ومن هنا ظهر مصطلح 

“منال  اإلنسان  حقوق  مجال  في  النوبية  الناشطة  تزعمت  عندما   ،2010 عام  ذلك  وكان  النوبة،  أزمة  “تدويل” 

الحكومة  النوبيين ضد  أصوات  أكبر عدد من  السكن، وعملت على جمع  لحقوق  المصري  المركز  الطيبي” مديرة 

المصرية أمام لجنة حقوق اإلنسان باألمم المتحدة، من أجل طرح مشكلة النوبة أمام الرأي العام العالمي، إال أن 

جهود الطيبي باءت بالفشل بعدما رفض بعض القيادات النوبية هذا الطرح في هذا الوقت.

النوبة والتهميش
عانى النوبيون في مصر سنوات طويلة من التهميش، وكانت أبرز مطالبهم حسبما أكدت نجالء أبو المجد مسؤول 

ملف النوبة في حزب المصريين األحرار في تصريحات صحفية لها، تتمثل في حق العودة إلى أراضيهم التي تركوها 

بعد التهجير، وإنشاء هيئة لتعمير منطقة النوبة يتوالها شخصيات تكنوقراط من النوبة أنفسهم، وكذلك تمليك 

المتضررين من خزان أسوان لمنازلهم، وقد صدر بالفعل قرار في حكومة عصام شرف عام 2011، بعمل مشروع 

تنموي شامل لمنطقة النوبة، وتخصيص عدد من األراضي للنوبيين، لكن توقف األمر فيما بعد.

ثورة 25 يناير
كانت ثورة 25 يناير عام 2011 بمثابة نقطة تحول في قضية النوبة، حيث نزل النشطاء وشباب النوبة إلى الشارع 

المطالبات  واستمرت  بحقوقهم،  يكترث  ولم  همشهم  الذي  مبارك  نظام  بإسقاط  مطالبين  األولى  للمرة 

واالحتجاجات في حقبة المجلس العسكري للتأكيد على المطالب النوبية.

وتوقع النوبيون أن قيادة المشير طنطاوي الذي ينتمي إلى قرية أبو سمبل بمدينة أسوان للمجلس العسكري 

يحرك  ولم  عليه  هي  ما  على  استمرت  األوضاع  أن  إال  النوبيين،  توطين  بعودة  مطالبهم  تلبية  في  سُيسهم 

طنطاوي ساكنا في القضية.

دستور 2014
لجنة  في  أدول(  )حجاج  ممثل  لهم  وكان  النوبة،  أهل  بحقوق  واضحة  بصورة  األولى  للمرة   2014 دستور  اعترف 

اعتراف  تجاه  الصحيح  الطريق  النوبيون خطوة على  اعتبروه  الدستور، وهو ما  لتأسيس  التي تأسست  الخمسين 

الحكومة بحقوقهم.
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وقد اعترف الدستور في مادته رقم 236 بحقوق النوبة حيث نصت على اآلتي: “تكفل الدولة وضع خّطة للتنمية 

النوبة  ومناطق  ومطروح  وسيناء  الصعيد  ومنها  والمحرومة،  الحدودّية  للمناطق  الشاملة  والعمرانّية  االقتصادّية 

والبيئّية  الثقافّية  األنماط  مراعاة  مع  منها،  االستفادة  وبأولوّية  التنمية،  أهلها في مشاريع  بمشاركة  وتنفيذها، 

للمجتمع المحّلي، خالل عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وتعمل الدولة على وضع مشاريع وتنفيذها، 

تعيد سّكان النوبة إلى مناطقهم األصلّية، وتنميتها خالل عشر سنوات، وذلك على النحو الذي ينّظمه القانون”، 

ما يعد التزاما صريًحا من الدولة تجاه أهل النوبة عليهم الوفاء بها، واعتراًفا ضمنًيا بتهميشهم طوال عقود ماضية.

الرئيس  للنوبة من  جاء قرار صادم  بحقوقهم،  الدولة  اعتراف  النوبيون على مستوى  الذي حققه  التقدم  وبرغم 

عبدالفتاح السيسي سلبهم حقهم في العودة إلى موطنهم األصلي، وذلك باعتبار أراضي 16 قرية نوبية أراٍض 

حدودية عسكرية، وتقع هذه القرى من امتداد قرية العالقي شمااًل إلى أدندان جنوًبا، ويعتبر القرار األرض، بطول 

عليه  الذي وافق  القرار  أرًضا عسكرية حدودية، وهو  السد،  بحيرة  السد و25 غرب  بحيرة  كيلومترات شرق   1110

البرلمان فيما بعد تحت مسمى قانون 444.

وعليه نظم عدد من أهالي النوبة وقفات احتجاجية في أسوان ضد قرار 444، للمطالبة باحترام الدستور وإعادة 

برفع  النوبية  القيادات  بعض  وقامت  الدولية،  والمحاكم  الدولي،  للمجتمع  اللجوء  أو  بالبرلمان،  القانون  مناقشة 

الدستور  من   236 رقم  المادة  تنفيذ  النوبية-  للرواية  –وفقا  يمنع  الذي  القرار  على هذا  للطعن  دعاوى قضائية 

المصري، الجتزاء أراٍض من المفترض إقامة قرى نوبية جديدة عليها، وفقا لخطة الدولة في إقامة مشروعات قومية 

في هذه المنطقة.

 أزمة “معتقلي الدفوف”
هب عشرات النشطاء من النوبة في مسيرة سلمية بـ”الدفوف” في مدينة أسوان، للمطالبة بحق النوبيين في 

العودة إلى أراضيهم، رافضين القرار الجمهوري رقم 444 لعام 2014، إال أن قوات األمن صدتهم واعتقلت البعض 

منهم.

ثم ألقت قوات األمن القبض على عدد من عائالت وأنصار المتهمين النوبيين، وقد تجددت االحتجاجات مرة أخرى 

عقب وفاة محتجز نوبي يدعى محمد صالح سرور، وذلك في محسبه بعد إضرابه عن الطعام، وأدى ذلك لحملة 

جديدة من االعتقاالت حتى بلغ عدد المحتجزين 32 شخًصا، وتم تحويلهم جميًعا إلى محكمة أمن الدولة طوارئ.

وفي بيان وقع عليه 9 منظمات حقوقية من بينها مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، ومركز النديم، والشبكة 

العربية لمعلومات حقوق اإلنسان، ومركز عدالة للحقوق والحريات، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، طالبوا 

بوقف المحاكمة فورا في قضية معتقلي الدفوف، وإعطاء المتهمين الحق القابل للتنفيذ في التعويضات طبًقا 

للقانون الدولي، وحث البيان الحكومة المصرية على ضمان إجراء تحقيق كامل ومستقل واتخاذ التدابير المناسبة ضد 

المسؤولين عن انتهاك حقوق النشطاء النوبيين المحتجزين.



68

دعوات االنفصال
وقد ظهرت دعوات من قبل بعض النوبيين تطالب بانفصال النوبة وإقامة حكم ذاتي عن مصر، بعد فشلهم في 

العودة ألراضيهم، ولكن رفضت القيادات النوبية هذا الطرح تماما معتبرين أنهم جزء أصيل من هذا الشعب، وكان 

من بينهم األديب النوبي حجاج أدول، الذي أكد في تصريحات سابقة أن النوبيين ليسوا مجرد أقلية، ولكنهم من 

الشعوب األصلية الذين – وحسب مواثيق األمم المتحدة – لهم حق العودة إلى موطنهم ما دام سبب التهجير قد 

زال، مفسرًا زيادة ما يشعرون به من غبن بالقول: “النوبيون أقلية، تختلف عن بقية األقليات فى مصر”، مضيفا: 

“لقد ُهجر النوبيون من موطنهم، فى حين أن بدو سيناء ورغم ما يعانونه من مشكالت، ما زالوا في موطنهم، 

في حين أن خصوصية النوبة تأتي من عالقتهم بالنيل الذي نشأوا على ضفافه منذ آالف السنين، وأجبروا على 

الرحيل عنه، ويعجزون عن العودة له، لذلك عذاباتنا أعمق من األقليات األخرى، فهوية النوبي نيلية، كسكان غرب 

سهيل الذين لم تزل نفوسهم رطبة بمياه النيل، ومن دونه يفقد النوبي الكثير، وطردنا لصحراء تابعة ألسوان كان 

كحكم القتل بالنسبة لنا، وال نتمنى سوى العودة لموطننا الحقيقي جنوب السد”.

ويقول الباحث في المركز المصري للحقوق االقتصادية واالجتماعية، إسماعيل اإلسكندراني، في تصريحات سابقة 

إلى  النوبيين  عودة  عدم  من  المستفيدين  األعمال  رجال  بعض  مع  مصالح  شبكة  شكلت  أمنية  جهات  هناك  إن 

أراضيهم، وعمدوا إلى إشاعة أن عودة النوبيين إلى أراضيهم ستجعلهم يدعون إلى االنفصال عن مصر واالستقالل 

الذاتي في منطقة الجنوب.

حلم العودة يقترب
وبعد سنوات طويلة من المماطلة والتجاهل والتهميش، برز شعاع أمل للنوبيين في تحقيق حلمهم بالعودة، حيث 

أكد محافظ أسوان اللواء مجدي حجازي، أنه جاري إعداد تقرير مفصل بالوضع الحالي للنوبة بكل حيادية ونزاهة مدعمة 

بالمبررات القانونية والضوابط الالزمة بعيًدا عن التعقيدات الروتينية، وذلك فيما يخص تمليك مساكن أبناء النوبة 

األسري  واالستقرار  االجتماعي  السلم  تحقيق  أجل  من  والثانية،  األولى  وتعليته  أسوان  خزان  بناء  متضرري  من 

للمواطنين.

وأضاف، خالل اجتماعه مع اللجنة الشعبية الممثلة ألبناء النوبة المضارين من بناء خزان أسوان وتعلياته، أن مسألة 

تعويضات خزان أسوان جاٍر تنفيذها من خالل اللجنة الوطنية التى تم تشكيلها برئاسة وزير العدل وعضوية محافظ 

أسوان لمراجعة التعويضات عن بناء وتعلية الخزان.
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مدينة  تهويد  في  جهد  بذل  دون  واحًدا  يوًما  و»إسرائيل«،  ومناصروها،  العالمية  الصهيونية  الحركة  تترك  لم 

القدس العربية وما يحيط بها من أراٍض وقرى الضفة الغربية، إضافًة إلى تغيير قسري للمعالم السكانية العربية 

تفرضه  ما  مع  الكامل  التناقض  دائرة  في  كلها  تقع  التي  الخبيثة،  االحتيالية  القوانين  من  بسلسلة  للمدينة، 

اتفاقيات جنيف على القوة التي تحتل أرًضا لشعب آخر.

ولعل أفظع ما يتم في هذا المجال، في السنوات األخيرة، وبعد أن وصلت جهود »إسرائيل« لتهويد القدس 

العربية إلى مراحل بالغة التقدم، هي الخطوات التي تتخذ لقضم آخر ما تبقى من المعالم الجغرافية والسكانية 

لعروبة القدس العربية، في وقت فيه العرب غارقون في شهواتهم وملذاتهم واقتتالهم الداخلي، بل ويتهافت 

بعضهم على نسج وتوطيد العالقات مع الصهاينة.

الداخلية،  القوانين  الدولية، وسن  القرارات  بمراحل عدة وبوسائل شتى، من حيث  مر   القدس  تهويد  مشروع 

والتغيير الديمغرافي والجغرافي، وفرض األمر الواقع على مدينة القدس، حسبما ذكر  أستاذ القانون الدولي حنا 

عيسى، في مقال منشور بموقع شبكة فلسطين اإلخبارية.

التي قطعها االحتالل لتهويد المسجد األقصى، وفيه  بدورها »مواطن« تسلط الضوء على خطورة األشواط 

رسالة إلى كل من تحرك نصرة لألقصى، ورفضا ألي واقع احتاللي جديد.

كتب: شريف المصري

 القدس في النزع األخير .. مراحل »التهويد« ومحو التاريخ خطوة بخطوة
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مراحل تهويد القدس 
بدأت مرحلة التهويد منذ عام 1948 حين احتلت قوات االحتالل اإلسرائيلي نحو %66،2 من مساحة مدينة القدس، 

فيما بقيت البلدة القديمة ومقدساتها تحت السيطرة العربية، حتى جاء عام 1967 لتحتل إسرائيل المدينة بالكامل 

مع األراضي العربية األخرى في سوريا ومصر.

وتتناول الدراسة التي نشرت نهاية العام الماضي، في كتاب “القدس.. خمسون عاًما من التهويد”، للكاتب أحمد 

أبو زيد، تفاصيل المخطط الصهيوني البتالع المدينة المقدسة.

وتهويد القدس- كما يقول المؤلف- يعني تحويل المدينة المقدسة عن هويتها العربية اإلسالمية: لغة، وثقافة، 

وعقيدة، وحضارة، وعمارة وتاريخا، وأرضًا، وسكانًا، إلى الهوية الصهيونية اليهودية. وهذا المخطط يأتي في إطار ما 

المقدسة،  المدينة  تاريخ  لتزييف  الواقع،  احتلت فلسطين، من حمالت منظمة على أرض  تمارسه إسرائيل، منذ 

والزعم )كذبًا وزورًا( بأنها مدينة يهودية النشأة.

ويرى المؤلف أن القدس اليوم في النزع األخير، وأن األفعى الصهيونية التي تزحف عليها منذ أكثر من نصف قرن، 

من  المقدسة  المدينة  تفريغ  في  ونجح  مستوياته،  أعلى  الى  التهويد  مخطط  وصل  أن  بعد  ابتالعها،  تستكمل 

العالم،  أغلبية يهودية كبيرة تم جلبها من مختلف دول  أمام  العرب والمسلمين، فصاروا قلة  سكانها األصليين، 

الصهاينة  من  اآلالف  مئات  يقطنها  التي  الصهيونية  المستوطنات  من  كبيرة  بسلسلة  المدينة  تطويق  وجرى 

والعقارات  والمباني  األحياء  بهدم  للمدينة  والديمجرافي  العمراني  الطابع  تشويه  جانب  الى  هذا  المتطرفين، 

العربية، ناهيك عن سلسلة األنفاق والحفريات الصهيونية التي تمت في المدينة وتحت الحرم القدسي وأسواره.

لكن االستيالء الكامل على المدينة لم يبدأ تخطيطه بالفعل إال بوقوع هزيمة عام 1967، فعقب النكسة بـ 3 أيام 

فقط، وفى 8 يونيو 1967 كان الحاخام شلومو جورين حاخام جيش االحتالل اإلسرائيلى واقًفا على الحائط الغربي 

للحرم القدسي )حائط المبكى( يقيم شعائر الصالة اليهودية، إيذاًنا بسرقة هوية المدينة.

وبعد عامين من هذا التاريخ أقدم األسترالي مايكل دينس على حرق المسجد األقصى في أغسطس 1969، وهو 

الحريق الذي دمر منبر صالح الدين ومسجد عمر بن الخطاب بالحرم القدسى ومحراب زكريا، وقامت إسرائيل بعدها 

بإخالء سبيل دينيس وترحيله إلى استراليا بدعوى “جنونه”. واستمرت إجراءات تهويد القدس بشكل تصعيدي.

وأصبح االستيطان يلتهم كل شيء والتهويد يتم على قدم وساق في كل مكان في القدس المحتلة حتى أسماء 

7 آالف اسم تم تهويده وقلبها إلى أسماء عبرية. فضاًل عن تغيير أسماء  أكثر من  الشوارع تم عبرنتها، فهناك 

المبكى،  حائط  سمي  الذي  البراق  حائط  مثل  تلمودية،  أسماء  إلى  واإلسالمية  العربية  واآلثار  واألحياء  األماكن 

والقدس إلى يورشاليم أو أورشليم. ولتأكيد ذلك قامت بإضافة األسماء العبرية الجديدة في المناهج التعليمية، 

لترسيخها في األذهان.
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ناهيك عن إكثار الحفر تحت المسجد وفي محيطه، وبناء كنس يهودية ألداء طقوسهم التلمودية، وتهديد المسجد 

بحيث هناك احتمال لسقوطه عند وجود هزة أرضية، أو بافتعال تفجيرات أسفل منه، حسبما ذكر موقع »عرب 48«.

وفي فبراير 1974 طالعتنا وسائل إعالم إسرائيلية عن تفاصيل مشروع لمستقبل القدس يقضي بإبقائها موحدة 

تحت السيادة اإلسرائيلية، و في يناير من عام 1976 أقرت المحكمة المركزیة اإلسرائیلیة حق اليهود في الصالة 

داخل ساحات المسجد األقصى، بحسب صحيفة »هآرتس« اإلسرائيلية.

الموحدة واعتبر  القدس  1980 ما أسمته قانون  العربية والدولية أقرت حكومة االحتالل في عام  ورغم اإلدانات 

شطريها الغربي والشرقي عاصمة لدولة االحتالل. بحسب »اإلذاعة الرسمية اإلسرائيلية«. وبحسب فضائية الجزيرة، 

المدينة ستمئة كيلومتر مربع لربط  أراضي  الكبرى” لتشكل  لـ “القدس  1993 تم رسم حدود جديدة  وفي عام 

المستوطنات بالمدينة،

وخالل عام 1996 شهد األقصى سلسلة اعتداءات وحفريات أحدثت اهتزازات بجدران المسجد الشريف، ثم دخلت 

القدس منعطفا خطيرا بعد اقتحام شارون للمسجد المبارك عام 2000 حيث انفجرت انتفاضة األقصى وارتقى 

آالف الشهداء، وما زالت االقتحامات مستمرة.

التي صادرها  لألراضي  اإلجمالية  المساحة  كانت   ،2000 يونيو  الفلسطيني  لإلحصاء  المركزي  الجهاز  تقرير  وفي 

االحتالل من مناطق %85 من إجمالي مساحة هذه المناطق.

وعام 2002 وضمن سياسات االحتالل للتفرد بالمدينة المقدسة، أقيم جدار العزل حول القدس ففصل 125 ألف 

الوجود  تكريس  أيضا  القدس  تهويد  إلى  الرامية  الممارسات  ومن  مدينتهم.  داخل  حياتهم  مراكز  عن  مقدسي 

اليهودي داخل المسجد األقصى، ومنع المصلين اآلتين من األراضي المحتلة عام 48، أو أهل قطاع غزة، أو الضفة 

الغربّية، أو حتى المقدسيين أنفسهم من الدخول إلى المسجد، مع وضع عراقيل وشروط لذلك على غرار منع 

الرجال الذين دون الـ 40 عاًما من دخول المسجد، بحسب صحيفة »القدس العربي«.

وكانت بلدية االحتالل قررت في عام 2012 تحويل ساحات المسجد األقصى إلى حدائق وساحات عامة وتم فتحها 

أمام دخول اليهود وتحولت تبعية هذه الباحات إلى البلدية.

وأفاد التقرير السنوي لمركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، بأن المسجد 

محاولة سلطات  »غير مسبوقة«، من خالل  إسرائيلية  تهويدية  لهجمة   2017 عام  تعرض خالل  المبارك  األقصى 

والتي  مداخله  على  إلكترونية  بوابات  وضع  خالل  من  المسجد  والمكاني في  الزماني  التقسيم  فرض  االحتالل 

أفشلها المقدسيون من خالل االمتناع عن الصالة داخل المسجد، واالعتصام باآلالف على أبوابه حتى أزيلت فيما 

بعد.
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“القدس 2020” وصفقة القرن 
يسارع االحتالل الصهيوني الخطى لتنفيذ أكبر عدد ممكن من المشاريع االستيطانية في القدس، وينتهز فرصة 

وجود الرئيس األمريكي )ترامب( خاصة أن صفقة القرن تقوم باألساس على تهويد القدس والمسجد األقصى، 

األقصى  ذكرت  حسبما  واألقصى.  القدس  تستهدف  أمريكية  إمالءات  األيام  هذه  الفلسطينيون  يواجه  حيث 

الفضائية.

هذا المخطط أكده أيًضا أمين سر اللجنة التنفيذية في المنظمة صائب عريقات في تقرير قدمه للمجلس الثوري 

اعتراف  في  وتتمثل  الجديدة(  المرحلة  ترامب  الرئيس  )إمالءات  عن  فيه  تحدث  صحفي،  مؤتمر  في  فتح،  لحركة 

إليها وفرض عملية سالم جديدة في  األمريكية  السفارة  الكيان ونقل  لدولة  بالقدس عاصمة  األمريكي  الرئيس 

الشرق األوسط يمكن تسميتها حسب عريقات )المرحلة األمريكية الجديدة – فرض اإلمالءات (.

ويهدف مخطط “القدس 2020” المزمع إنجازه خالل السنتين المقبلتين، إلى خفض نسبة السكان الفلسطينيين، 

)إسرائيل(،  لـ  الضفة  الكبرى في  المستوطنات  قانون ضم  وكذلك  االستيطانية،  المشاريع  استمرار  إلى  إضافة 

وتحرك تشريعي مرتقب في الكنيست لتمرير مشاريع قوانين ترمي إلحداث تقسيم زماني ومكاني في األقصى، 

وهدم المنازل بشكل ممنهج ومصادرة ممتلكات المقدسيين بحجج واهية، و نقل السفارات والممثليات األجنبية 

إلى القدس. حسبما أكد الصحفي المختص بشؤون القدس والمسجد األقصى محمود أبو عطا لـ »قدس برس«.

القرن” كشفها ناشط إسرائيلي يدعى “دانيال مورجانشتيرن” بصحيفة  لكن ثمة معلومات خطيرة عن “صفقة 

يؤكد  أخرى  بل ثالثة”، وبكلمات  اثنتين  بعنوان “ليست واحدة وال  2017، في مقال  يوليو   15 بتاريخ  “هآرتس” 

الكاتب، سعي الواليات المتحدة لتقسيم فلسطين بحيث تضم مصر قطاع غزة إلى سيادتها، مقابل حصول األردن 

على أجزاء من الضفة الغربية، وضم باقي أجزاء الضفة لـ )إسرائيل(.

وكشف شهود عيان في عشرات التقارير لوسائل اإلعالم العربية والعالمية، عن وجود مدينة إسرائيلية كاملة تحت 

األقصى سيتم افتتاحها رسميا في 2020 وفيها قاعات تتسع لـ5 آالف شخص”. فضال عن وجود 2104 كنيس 

يهودي حول األقصى، و29 مستوطنة منهم 15 في الجزء الشرقي منها ويقطنها أكثر من 400 ألف مستوطن، 

اليهودي  بناء عمارة “شتراوس” لتعلو قبة الصخرة إلعطاء الطابع  3500 قبر وهمي، وكذلك مخطط  إلى جانب 

وطمس الطابع اإلسالمي عن المنطقة”.
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هذا باإلضافة إلى وجود مخطط إلقامة ما يسمى بالقدس الكبرى على مساحة 600 كم 2، فاالحتالل يخطط لتكون 

هي العاصمة على غرار العاصمة البريطانية لندن وبتعداد 3.5 مليون نسمة وهدم كل المساجد والكنائس المؤدية 

إلى المسجد األقصى على أساس أنه الهيكل الثالث أو ما يسمى بهيكل سليمان المزعوم، بحسب مركز المعلومات 

الفلسطيني »وفا«.

أساليب التهويد.. )الجنس والتعميد(
لبعض  الجنسي  واإلغواء  اإلغراء  ألساليب  صوتية  تسجيالت  عن  العبرية،  “هآرتس”  صحيفة  تكشف  مرة  وألول 

وإشراف  بدعم  القدس،  فلسطينية في شرقي  وعقارات  مباٍن  على  السيطرة  أجل  من  والسماسرة  البسطاء 

حكومي “إسرائيلي”.

وتكشف التسجيالت عن كيفية عمل الجمعيات االستيطانية داخل القدس بغرض تهويد المدينة، ففي إحدى الحاالت 

السيطرة على  بهدف  بعد،  وابتزازه فيما  عقار  مالك  بفتيات إلغراء  كاهونيم”،  الدينية “عطيرت  الجمعية  دفعت 

أمالكه، وذكرت الصحيفة أن المحادثة المسجلة بهذا الخصوص جرت قبل عقدين من الزمن ما يعني أن المنظمات 

العقارات  من  سلسلة  على  يدها  وضع  أجل  من  األسلوب  هذا  طويلة  فترة  من  انتهجت  قد  كانت  االستيطانية 

المقدسية.

ويعتبر »التعميدالتوراتي« أو حفالت البلوغ، عند حائط البراق ونسب تاريخ عبري موهوم أحدث األساليب المبتكرة 

لتهويد المعالم واألوقاف اإلسالمية في القدس ومحيط المسجد األقصى المبارك. منطقة البراق.

وبحسب مؤسسة األقصى للوقف والتراث؛ تتلخص هذه الفعالية بإقامة حفالت البلوغ للشباب اليهود من جميع 

المناطق من القدس وخارجها، حيث يتم تنظيم حافلة خاصة تحمل أفراد العائلة ومن ضمنهم الشباب اليهودي الذي 

يحتفل ببلوغه جيل 13 عامًا، وهناك تقام الرقصات واألهازيج والترانيم التوراتية الخاصة ثم يتم إدخاله إلى منطقة 

البراق بجوار حائط البراق، ويتم “تعميده بالتوراة” وحمل “سفر التوراة” والرقص فيه في الساحات ثم يتم إدخاله 

إلى كنيس مالصق للمسجد األقصى.

نقل السفارة
جاء “نقل السفارة األمريكية” للقدس في ذكرى النكبة الفلسطينية كحلقة خطيرة ومتقدمة من حلقات التهويد 

بيهودية  االعتراف  في  يتمثل  الذي  ترامب(  )وعد  للصهاينة  األمريكي  للوعد  وتنفيًذا   ”2020 “القدس  ومخطط 

الدولة ودعم االستيطان ونقل السفارة األمريكية للقدس المحتلة، وتمويل المشاريع االستيطانية، ليتحول بذلك 

حلم التهويد إلى حقيقة.
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التنفيذية  اللجنة  القدس، قال صائب عريقات، أمين سر  وتعليًقا على نقلها ونشر الفتة السفارة األمريكية في 

القانون  وتجاهل  الدولية  الفوضى  تشجيع  سياسة  انتهاج  على  تصر  “واشنطن  الفلسطينية:  التحرير  لمنظمة 

الدولي، وقامت بناء على ذلك باالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقل سفارتها إليها”.

وأضاف عريقات، في تصريحات صحافية نقلتها وكالة األنباء الفلسطينية »وفا«، أن أمريكا انتهكت التزاماتها بموجب 

القانون الدولي، بما فى ذلك قرار مجلس األمن 478، والتزامات الواليات المتحدة تجاه عملية السالم، مؤكًدا أن 

هذه الخطوة ستؤدي إلى إفشال تحقيق سالم عادل ودائم بين الدولتين.

وأّكدت القناة السابعة اإلسرائيلية أّن ثالث الفتات- يافطات طريق- على األقل مكتوب عليها »السفارة األمريكّية« 

ظهرت في القدس قبيل مراسم االفتتاح بأسبوع تقريبا، الفتًة إلى أّن بلدية القدس المحتلة، برئاسة اليميني 

كيان  في  الداخلية  وزارة  من  تصريح  على  حصولها  بعد  الالفتات  بنصب  قامت  التي  هي  بركات،  نير  المتطرف، 

االحتالل.

وتولى عمال بلدية االحتالل تركيب الالفتات المكتوبة باإلنجليزية والعبرية والعربية قرب مبنى القنصلية األمريكّية 

العربي  للصراع  بالنسبة  »كارثية«  تعتبر  خطوة  في  األمريكية،  السفارة   مقر  أصبح  والذي  القدس،  جنوب  في 

اإلسرائيلي بشكل عام، وبالصراع التاريخي بين االحتالل وبين الشعب العربي الفلسطيني، الذي شرد من أرضه 

إلقامة إسرائيل، بشكل خاص.

وقال رئيس بلدية االحتالل في القدس نير بركات وفًقا للقناة السابعة اإلسرائيلية تعليًقا على وضع الفتة السفارة 

األمريكية في القدس: “هذا ليس حلًما إنه واقع، هذا حدث تاريخي وأشكر الرئيس ترامب على ذلك، القدس هي 

العاصمة الخالدة للشعب اليهودي واآلن العالم بدأ يدرك ذلك”، على حد زعمه.

انتهاك المواثيق الدولية
بحسب القانون الدولي واألمم المتحدة يجب أن تتمتع مدينة القدس بالحماية بموجب االتفاقيات الدولية المتعلقة 

بحماية التراث الثقافي والطبيعي والديني في العالم، ولذلك تعتبر هذه اإلجراءات وغيرها التي تنتهجها سلطات 

االحتالل في مدينة القدس باطلة قانونيا ودوليا.

وكثيًرا ما طالبت األمم المتحدة، حكومَة االحتالل بوقف أعمالها التهويدية غير المبررة، فضاًل أن ممارسات االحتالل 

تعد منافية أيضا ألحكام اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 وبرتوكوالتها، واتفاقية الهاي عام 1954م، والتي تنص 

على عدم ارتكاب أي أعمال عدائية ضد السكان أو أماكن العبادة ومنع تهويديها؛ ومنع السيطرة عليها بالقوة.

كما صوتت الجمعية العامة لألمم المتحدة بأغلبية األعضاء بتصويت 151 دولة، في نهاية نوفمبر الماضي، ضد قرار 

بنقل  ترامب  قرار  الماضي،  ديسمبر  رفضت في  أيًضا  الجمعية  أن  كما  القدس إلسرائيل،  مدينة  بتبعية  يوصي 

السفارة األمريكية إلى القدس.
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فضح االقتراع األخير في األمم المتحدة بشأن مشروع قرار يدين اعتراف الواليات المتحدة األمريكية بالقدس 

عاصمة إلسرائيل، التخاذل العربي تجاه “الدول اإلفريقية”، حيث تغيرت خريطة ومواقف بلدان القارة السمراء 

األقصى”  “أبناء  وحيوًيا في مساندة  مهًما  1948جزًءا وشريًكا  عام  منذ  كانت  التي  الفلسطينية  القضية  تجاه 

لفترات طويلة.

فرغم تصويت أغلبية الدول األعضاء في األمم المتحدة لصالح القرار بإجمالي 128 دولة إال أن التسع دول التي 

رفضت القرار، والـ 35 دولة التي امتنعت عن التصويت، إضافة إلى عدم حضور 21 دولة أخرى أثبت نجاح الكيان 

الصهيوني في تحييد أطراف جديدة إليه رغم امتناعهم عن التصويت أو عدم حضورهم، خصوًصا في “إفريقيا 

وأمريكا الالتينية وآسيا”.

مجلة “مواطن” ستحاول أن تقودك إلى جزء من التاريخ القريب في إفريقيا غيرته محاوالت االحتالل اإلسرائيلي 

من خالل سياستها الخارجية من موقف العدو إلى “المحايد” أو الصديق أو القريب.

كتب: ألكسندر إبراهيم

 خطايا عربية.. كيف تغيرت الخريطة السياسية اإلفريقية لصالح الكيان الصهيوني؟

بداية إسرائيل
منذ بداية تواجد االحتالل اإلسرائيلي في المنطقة، وهو يضع نصب عينيه طموًحا أبعد يسعى إلى تحقيقه، يتمثل 

في فرض سطوته وإقامة عالقات قوية وراسخة ليس مع القوى الكبرى في العالم مثل “أمريكا وفرنسا وبريطانيا 

وروسيا” فقط، ولكنه يمتد إلى الدول المغمورة خصوًصا في إفريقيا والتي تسعى من خاللها إلى إقامة شراكات 

“سياسية واقتصادية” تمكنها من تطويق الشرق األوسط طبًقا لنظرية رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق، ديفيد 

بن جوريون.
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وبحسب أحد أبحاث “المركز الوطني لألبحاث المصري” فإنه مع تواجد دولة االحتالل في المنطقة عام 1948، كانت 

الدول اإلفريقية شريًكا أساسًيا مع الدول العربية في مواجهته خصوًصا بالنسبة للقضية الفلسطينية والتي كانت 

تعتبر حركة “تحرر وطني” مشابهة لنظيرتها في الدول اإلفريقية التي كانت تقع تحت يد االستعمار خالل الحقبة 

ذاتها.

وسعت إسرائيل منذ وجودها في الشرق إلى كسر الحصار وحالة العزلة التي كانت تعاني منها، من خالل إقامة 

شراكات مع الدول اإلفريقية في ظل الرفض العربي القاطع حينها، من أجل كسب االعتراف الدولي والحصول على 

أصوات في المحافل الدولية فكانت دولة ليبيريا أولى الدول اإلفريقية التي اعترفت باالحتالل اإلسرائيلي وثالث 

دولة على مستوى العالم.

واستمرت السياسة اإلسرائيلية على نهجها ذاته، فاستطاعت إقامة عالقات دبلوماسية عدة منذ عام 1957 والذي 

يعد االنطالقة الحقيقية للعالقات “الدبلوماسية اإلفريقية”، حيث كانت إسرائيل أول دولة تفتح سفارة لها في 

العاصمة الغانية أكرا بعد أقل من شهر واحد من حصول غانا على استقاللها 1957.

وواصلت إسرائيل نهجها وتوسعت رقعة النشاط الدبلوماسي لتشمل “نيجيريا، السنغال، ساحل العاج”، كما القت 

ترحيًبا فورًيا من الدول اإلفريقية الفرانكفونية، كما نجحت في إقامة عالقات مع 32 بلًدا إفريقيا، واستطاعت أن 

واإلسالمية  العربية  الدول  باستثناء  القارة  دول  جميع  مع  عملًيا  أي  إفريقية  دولة   30 في  لها  سفارات  تفتح 

والمستعمرات البرتغالية، بينما احتفظت بعالقات قنصلية مع جنوب إفريقيا وموريشوس.

وخالل الفترة من عام 1957 نجحت إسرائيل في التغلغل في إفريقيا، حيث زار وزير الدفاع اإلسرائيلي، موشى 

ديان، ليبيا وغانا، وبعد عام فقط، زارت وزيرة الخارجية اإلسرائيلية- حينها- جولدا مائير “ليبيريا، غانا، نيجيريا، السنغال، 

ساحل العاج” في ظل غياب الدبلوماسية العربية.

وشهد عام 1958 صدمة كبرى بالنسبة للدول العربية، مع دعوة الرئيس الغاني كوامي نكروما الدول اإلفريقية 

بالعنصرية  إسرائيل  لوصف  اقتراًحا  المستقلة، حيث قدمت مصر  اإلفريقية  للبالد  األول  المؤتمر  للمشاِركة في 

واإلمبريالية، ليرفض أغلبية الدول األعضاء التصويت على االقتراح المصري، بحسب دراسة ألستاذ العلوم السياسية 

في جامعة القاهرة الدكتور حمدي عبد الرحمن بعنوان: “إسرائيل وإفريقيا في عالم متغير”.
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إفريقيا تنتفض
ولكن رغم التقارب الظاهر في العالقات “اإلسرائيلية اإلفريقية” إال أن دول القارة السمراء بدت إلى جوار جيرانها، 

فمنذ حرب عام 1967 شهدت العالقات بين الكيان الصهيوني والدول اإلفريقية اضطراًبا كبيًرا، ففي الوقت التي 

القضية  التعريض لموضوع  تتدرج في  إدانة إسرائيل بدأت  الوحدة اإلفريقية على عدم  كانت تحرص فيه منظمة 

الفلسطينية مطالبة باالنسحاب اإلسرائيلي من األراضي العربية المحتلة ومع ازدياد التقارب “العربي – اإلفريقي”، 

وإزاء التعنت اإلسرائيلي بدأت منظمة الوحدة اإلفريقية تتخذ قرارات أكثر حزًما.

قراًرا  اإلفريقية،  الوحدة  منظمة  اتخذت  مايو  شهر  ففي   ،1973 عام  حتى  كبير  تأرجح  في  العالقات  واستمرت 

“تضمن تحذيًرا رسمًيا إلسرائيل بأن رفضها الجالء عن األراضي العربية المحتلة يعتبر اعتداء على القارة اإلفريقية 

وتهديًدا لوحدتها، وأن الدول األعضاء في منظمة الوحدة اإلفريقية تعتبر نفسها لذلك مدعوة ألن تأخذ منفردة أو 

بصورة جماعي ـ أية إجراءات سياسية واقتصادية مناسبة وصد ذلك العدوان”.

الكيان  مع  الدبلوماسية  العالقات  إلى قطع  المنظمة  أعضاء في  دول   8 مباشرة سارعت  المنظمة  قرار  وعقب 

الصهيوني، ثم قطعت غالبية الدول عالقتها تباًعا بعد حرب أكتوبر 1973، لتدخل إسرائيل في عزلة من جديد فبعد 

أن كانت تقيم عالقات دبلوماسية مع حوالي 32 دولة تملك سفارات بداخلها تقلصت الدول لتصل إلى خمس دول 

فقط، بحسب ما استعرضت المؤرخة هبة محمد البشبيشي، في كتابها “إفريقيا في الفكر  السياسي الصهيوني”.

خزالن عربي
استمرت القطيعة بين الدول اإلفريقية وإسرائيل حتى عام 1989، حيث بدأت إسرائيل في العودة من جديد عقب 

توقيع اتفاقية “كامب ديفيد” بين مصر وإسرائيل، وبدء التقارب اإلسرائيلي الفلسطيني على يد منظمة التحرير 

الفلسطينية وانشغال الدبلوماسية “العربية اإلفريقية” عن جيرانها، حيث أعادت 8 دول إفريقية عالقاتها مع الكيان 

الصهيوني.

ويرى الباحث عبد الغني سالمة في دراسته بعنوان: “إسرائيل على الجبهة اإلفريقية” أن دولة االحتالل عادت إلى 

نهجها األول فبدأت في محاول “تطبيع العالقات” مع دول القارة، حيث نجحت في تطبيع عالقاتها بعد الدخول في 

العملية التفاوضية بين العرب واالحتالل منذ مؤتمر مدريد، وطبًقا للبيانات الصهيونية فإّن عدد الدول اإلفريقية 

التي أعادت عالقاتها الدبلوماسية أو أسستها معهم منذ مؤتمر مدريد في أكتوبر 1991، بلغ 30 دولة، وفي عام 

1997، بلغ عدد الدول اإلفريقية التي تحتفظ بعالقات دبلوماسية مع االحتالل، 48 دولة.
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إفريقيا تستجيب
الجديدة، رغم الموقف اإلفريقي الذي بقى  العميق مع بداية األلفية  ثباتها  العربية” لم تفق من  “الدبلوماسية 

بعيًدا جًدا عن التأييد الصريح للكيان الصهيوني، ولكن الدبلوماسية اإلسرائيلية سعت إلى كسر الرفض اإلفريقي 

الدائم لها في المحافل الدولية، فحاولت منذ بداية األلفية الجديدة التقارب وبناء عالقات أكثر متانة وسيطرة عن 

ذي قبل.

ويرى الخبير السياسي الكيني مارتن أولو  في تصريحات صحافية لـ”دويتشيه فيله” أن إفريقيا بقيت -حتى رغم 

ذات  فالدول  اإلسرائيلي،  االحتالل  لتبرير  ورافًضا  الفلسطينية،  للقضية  بالنسبة  التقارب- متخذة موقفا معتدال 

وأعلنت  إلسرائيل،  منتقدة  بعين  تنظر  إفريقيا  وجنوب  السودان  أو  وموريتانيا  السنغال  مثل  المسلمة  الغالبية 

موريتانيا عن قطع عالقاتها مع إسرائيل في 2010 كرد على هجوم جوي على قطاع غزة.

االقتصادي  “التعاون  خالل  من  القارة  دول  مع  بشدة  عالقاتها  إسرائيل  وثقت  العربي،  الربيع  ثورات  اندالع  ومع 

المشهد  العربي عن  الغياب  الماضية في ظل  السبع  السنوات  أكثر سعًيا خالل  والتنموي”، فبدأت  والعسكري 

وعدم وجود العدو الصريح إلسرائيل في االتحاد اإلفريقي وهو الدور الذي كان يحاول الرئيس الليبي الراحل، معمر 

القذافي القيام به.

ليبرمان، جولًة إفريقية شملت “رواندا وكوت ديفوار وغانا  أجرى وزير خارجية االحتالل، أفيجدور   2014 وفي عام 

وإثيوبيا وكينيا” لتنشيط عالقات التجارة مع القارة اإلفريقية، وقام رئيس وزراء االحتالل في 2016 بجولة أفريقية 

شملت: “إثيوبيا وأوغندا وكينيا ورواندا”، برفقة وفد من 80 مسؤواًل يمثلون أكثر من 50 شركة إسرائيلية.

وفى سبتمبر 2016 عقد رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لقاءات قمة مع 18 من قادة دول القارة على 

هامش االجتماعات السنوية للجمعية العامة لألمم المتحدة، بمشاركة رجال أعمال إسرائيليين وممثلين عن الشركات 

اإلسرائيلية الكبرى المتطلعة للعمل في القارة.

وعلى الرغم من تلك المحاوالت القوية إال أن التقارب اإلسرائيلي ما زال يواجه صعوبات كبيرة، خاصة بعد إلغاء قمة 

توجو خالل شهر سبتمبر الماضي، والتي تعد أكثر الدول اإلفريقية تقارًبا مع الكيان الصهيوني، والتي زار رئيسها 

فور جناسينجي، األراضي المحتلة في أغسطس الماضي للمرة الرابعة بعد رفض دول السودان وجنوب إفريقيا 

والمغرب.

وشهد العام الماضي ارتفاع الطموح اإلسرائيلي بالنسبة للقارة اإلفريقية، في ظل مساعيها للتوسع في تلك 

البلدان من خالل “العالقات االقتصادية والسياسية وإقامة المشروعات التنموية ومحاولة كسر حدة الرفض حتى 

االجتماعي  التواصل  مواقع  على  االحتالل  نشاط  قبل  من  حتى  أو  دبلوماسًيا  سواء  الشعبي،  المستوى  على 

ومغازلته الشباب اإلفريقي”، فأعلنت إسرائيل عن رغبتها في الحصول على عضوية مراقب في االتحاد اإلفريقي.
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وكانت إسرائيل حصلت على وضعية “عضو مراقب” في منظمة الوحدة اإلفريقية، وتمتعت بهذا الوضع حتى عام 

2002، حينما جرى حل المنظمة واستبدالها باالتحاد اإلفريقي كإطار منظم للعالقات اإلقليمية اإلفريقية، وحاولت 

إسرائيل استعادة تلك المكانة فتقدمت في عام 2003 بطلب االنضمام إلى “االتحاد اإلفريقي” كعضو مراقب، 

إال أن طلبها قوبل بالرفض.

ويبدو أن االحتالل سيجني ثمار محاوالته الدبلوماسية المستمرة على مدار 80 عاًما، فالتصريحات التي تخرج من 

قادة دول القارة اآلن أكثر ترحيًبا عن ذي قبل، حيث أكد رئيس الوزراء اإلثيوبي السابق، هيلي ماريام ديسالين، في 

تصريحات صحافية، أن بالده ستدعم تحّركات إسرائيل الساعية لـ”استعادة مكانتها في االتحاد اإلفريقي”، متابًعا أنه 

“ال يوجد سبب يمنع إسرائيل من صفة عضو مراقب في االتحاد اإلفريقي”.

القادم أسوأ
يبدو أن االحتالل اإلسرائيلي في طريقه إلى حصد نجاح أكبر في سياسته الخارجية خالل عقد أو عقدين قادمين 

على أقصى تقدير، ليبدأ مرحلة جديدة بعدها تساعده على المضي قدًما حيال حلم “من النيل إلى الفرات”، فوفًقا 

المتحدة ستتغير في عام  التلقائية ضد إسرائيل في األمم  لصحيفة “جيروزاليم بوست” اإلسرائيلية فاألغلبية 

.2032

الصحيفة اإلسرائيلية استندت في تحليلها الذي عرضته على موقعها في ديسمبر الماضي، إلى االنخفاض الملحوظ 

بين توجهات الدول في األمم المتحدة تجاه قرار ضد إسرائيل، فخالل عام 2012 صوتت الدول األعضاء في المنظمة 

الدولية لصالح قبول دولة فلسطين كدولة مراقبة غير عضو بإجمالي أصوات بلغ 138 دولة بنسبة %71، بينما صوت 

على القرار األخير  128 دولة بنسبة %66.3 بما يعني أن الكيان الصهيوني حقق نجاًحا يقترب من 5%.

الوزراء  رئيس  يتبعه  الذي  النهج  ذات  انتهجت  إذا  االحتالل  دولة  في  الحكومات  أن  اإلسرائيلية  الصحيفة  ورأت 

اإلسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو ستحقق نجاًحا بنسبة %5 كل 5 أعوام، ما يعني أن الكيان الصهيوني سيتمكن 

من كسر األغلبية الدائمة الموجودة ضده في األمم المتحدة مع قدوم عام 2032، مشيرة إلى الدور الكبير الذي 

تلعبه إسرائيل في توطيد عالقاتها الخارجية مع دول الكاريبي وأمريكا الجنوبية وإفريقيا وآسيا، متوقعة أن يساعد 

ذلك في تغيير التوجه نحو إسرائيل في األمم المتحدة.

رئيس الوزراء اإلسرائيلي- أيًضا- تحدث في الشأن ذاته خالل حوار له مع شبكة “سي إن إن” األمريكية في ديسمبر 

الماضي، قائاًل: “إن األمر قد يستغرق نحو 10 سنوات قبل أن تتغير األغلبية التلقائية )السخيفة( ضد إسرائيل في 

األمم المتحدة”، مشيًرا أيًضا إلى سعادته بتغير موقف بعض الدول اإلفريقية وفي أمريكا الالتينية وآسيا في 

التصويت األخير.
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كانت  أن  فبعد  التركية،   – العربية  العالقات  طبيعة  في  نوعية  نقلة  العربي،  بالربيع  يعرف  ما  ثورات  أحدثت 

ذلك  وجاء  المنطقة  في  نفوذها  مد  إلى  تركيا  سعت  واالقتصادي،  الثقافي  التبادل  على  مقتصرة  العالقات 

تماشيا مع حاالت العنف والفوضى التي شهدتها المنطقة العربية في تلك الفترة، فلجأت إلى جناحي القوة 

)الناعمة والصلبة( في سبيل تحقيق أهدافها التي على ما يبدو ترمي إلى إعادة استعمار الوطن العربي، فأقامت 

في سبيل ذلك قواعد عسكرية في أنحاء مختلفة من الوطن العربي بدواعي مختلفة، فتارة بداعي حفظ األمن 

لدول الجوار وأخرى بطلب من هذه الدول.

وتسعى تركيا إلى أن تكون العًبا محورًيا في العديد من القضايا اإلقليمية وتحاول التأثير في العديد من الملفات 

في الشرق األوسط، سواًء على المستويات السياسية أو العسكرية أو اللوجستية، وبدأت في سياسة التوسع 

في آسيا وإفريقيا، ال سيما بعد فشل “أنقرة” في االنضمام لالتحاد األوروبي وتولي الرئيس رجب طيب أردوغان 

زمام األمور في الدولة، وهو الذي يحلم –بحسب معارضين– بإعادة أمجاد اإلمبراطوية العثمانية، وتجلى ذلك 

في اتباع سياسات الهيمنة ومد النفوذ والتوسع اإلقليمي في مناطق الصراعات الرخوة.

ويرى مهتمون بالشأن التركي أن تحركات أردوغان تصب في غالبها –رغم نفيه ذلك– نحو إعادة تأسيس الدولة 

العثمانية الكبرى التي تعيد عهد االستعمار العثماني لمنطقة الشرق األوسط قبل نحو خمسة قرون، ولعل 

الظروف اإلقليمية التي تحيط بالمنطقة العربية كانت مواتية في فترة ما الستغاللها لصالح الحلم “األردوغاني“، 

والمقصود هنا عند انطالق شرارة ثورات الربيع العربي التي جاءت بتيار “اإلسالم السياسي” إلى الحكم في دول 

والجماعات  للمعارضة  دعمها  عن  ترحيب، فضاًل  بكل  تركيا  قابلته  ما  وليبيا( وهو  وتونس  )مصر  العربي  الربيع 

المسلحة في سوريا، لتبدأ عندها خطط األتراك في الهيمنة. 

كتب: علي السكي

 بين القوتين الناعمة والعسكرية.. هل تخطط تركيا األردوغانية إلعادة استعمار العالم العربي؟
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وفًقا  يتأتى  التركي–  الشأن  في  مختصين  –بحسب  العثمانية  اإلمبرطورية  إحياء  بإعادة  التركية  األجندة  تحقيق 

للمفهوم األردوغاني باستعادة احتالل األراضي التي كانت تحت عباءة الدولة العثمانية قديًما، وهو ما دعا تركيا 

العربية كقطر والصومال والعراق، وهي بذلك تضمن  لها في عدد من األقطار  بناء قواعد عسكرية  لالتجاه نحو 

السيطرة على نقاط استراتيجية جغرافًيا تحقق لها بسط نفوذها على مناطق حيوية في المنطقة العربية.

الوطن  لها في مناطق استراتيجية في  أن تضع موطأ قدم  الماضية على  القليلة  السنوات  تركيا خالل  وحرصت 

قاعدة  العربي من خالل  الخليج  تتواجد في  باتت  حيث  الحديث،  بمفهومه  استعمار  أن يسمى  يمكن  ما  العربي 

“الريان” في قطر، وكذلك خليج عدن والمحيط عبر الصومال، والبحر األحمر من خالل جزيرة سواكن بالسودان.

القوتان الصلبة والناعمة
المتابع للسياسة التركية يجد أنها اتبعت استراتيجية تتكون من محورين أساسيين مكنتها من التوغل في المنطقة 

العربية، وتجمع هذه االستراتيجية بين القوة المادية والمقصود هنا القواعد العسكرية والمحور الثاني يتمثل في 

القوة الناعمة المتمثلة في اإلعالم والدراما والسينما وغيرها من الفنون والثقافات المختلفة التي أصبحت ال تقل 

أهمية عن القوة العسكرية.

وأنشأت تركيا 5 قواعد عسكرية خارج البالد 3 منها في المنطقة العربية فبعد قبرص التركية وأفغانستان، هناك 

التركية في داخل األراضي  العراقية، كذلك تتوغل القوات  قواعد عسكرية تركية في الصومال وقطر والموصل 

السورية للقيام بعمليات عسكرية ضد القوات الكردية وضد عناصر تنظيم داعش اإلرهابي، وأخيًرا تواجدت تركيا 

في السودان إلعادة تأهيل جزيرة سواكن الواقعة بالبحر األحمر باالتفاق مع حكومة الرئيس السوداني عمر البشير.

الدور التركي في الخليج
استطاعت تركيا أن تضع قدًما في الخليج العربي، حيث وقعت اتفاقية التعاون العسكري والصناعات الدفاعية مع 

قطر في نهاية عام 2014، إلنشاء قاعدة “الريان” في قطر بعد أزمة سحب سفراء الدول الخليجية في مارس من 

نفس العام، وتضمنت االتفاقية إمكانية نشر وتبادل بين القوات التركية والقطرية بين البلدين، ونشرت تركيا 3 

الخاصة  البرية والبحرية والجوية على األراضي القطرية وأيًضا عناصر من القوات  آالف عسكري تركي من القوات 

وبعض المستشارين.
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وعلى خلفية األزمة الخليجية األخيرة اشترطت دول المقاطعة )السعودية واإلمارات ومصر والبحرين( إغالق قطر 

للقاعدة العسكرية التركية باإلضافة إلى 12 شرًطا آخر مقابل وقف اإلجراءات ضد الدوحة، هذه القاعدة ستمنح تركيا 

إطاللة قوية على الخليج العربي، ووجوًدا عسكرًيا صريًحا في منطقة تتمتع بمصادر طاقة وتداخل عالقات وتأثير 

في االقتصاد العالمي.

الصومال والقرن اإلفريقي
تضم القاعدة العسكرية التركية في الصومال 200 ضابط تركي مهمتهم المعلن عنها تدريب أفراد الجيش الصومالي، 

ولكن وبحسب مراقبين فإن تركيا تسعى من خالل هذه القاعدة التي تطل على المحيط الهادي إلى السيطرة على 

العاصمة  غرب  جنوب  مترات  كيلو   10 نحو  القاعدة  تبعد  حيث  االستراتيجية  المنطقة  هذه  في  البحرية  المنافذ 

مقديشيو وتطل على المحيط الهادي.

ويرى الكاتب والمحلل السياسي الصومالي عبد الرحمن عبدي في تصريحات نشرها موقع “العربية نت” أن تركيا 

ومن خالل هذه القاعدة تحاول أن تتحكم بسواحل الصومال، وأن تقدم القاعدة تسهيالت عسكرية ألية قوات تركية 

قد تصل المنطقة مستقباًل“، مشيًرا إلى أن “الهدف التركي في الصومال ليس إنسانًيا حسب ما يصوره البعض، 

بل إن الدعم اإلنساني كان مجرد كسب قلوب الصوماليين ودغدغة لمشاعرهم“، متنبًئا أن “تستخدم تركيا هذه 

القاعدة كورقة ضغط على الحكومة الصومالية والقوى الدولية الفاعلة في الصومال“.

عدن  خليج  على  وتطل  اإلفريقي،  القرن  تمّثل  فهي  اإلفريقية،  القارة  في  استراتيجية  منطقة  الصومال  وتعد 

االستراتيجي، أهم طرق المواصالت البحرية في المنطقة، والمعبر األهم لمرور ناقالت النفط من الخليج العربي، 

ونظًرا للموقع االستراتيجي لهذه، فإنها قد تشكل –كما يرى الكاتب الصومالي عبدالرحمن عبدي– تهديًدا مباشًرا 

لألمن القومي العربي الذي يشمل تحديًدا )المصري والسعودي واليمني والسوداني(، كون هذه الدول تطل 

على البحر األحمر.

سواكن السودانية
كان آخر تحرك تركي في المنطقة العربية في السودان حيث اتفقت الحكومة التركية مع نظيرتها في السودان 

على إعادة تأهيل وإدارة جزيرة سواكن المطلة على البحر األحمر، وهي الجزيرة التي تحظى بمكانة متميزة في 

عهد الدولة العثمانية حيث كانت مركًزا لبحريتها في البحر األحمر. 
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وتعد هذا االتفاقية استمراًرا لمسلسل التوغل التركي في األراضي العربية حيث تبدو تحركات أردوغان تهدف إلى 

للتحالف مع بعض  والسيطرة مستغاًل حسابات سياسية ضيقة  للنفوذ  العربية واستعادة مناطق  الدول  تطويق 

النخب السياسية والدول.

تواجد عسكري بالعراق
وأنشأت تركيا قاعدة عسكرية لها في مدينة بعشيقة المحاذية لمدينة الموصل وذلك في عام 2015، بعد سيطرة 

تنظيم داعش وتوسعه في العراق، وكانت تحت ذريعة تدريب العراقيين ضد داعش، ولكن مع الضغوط العراقية 

اضطرت أنقرة إلى إخالء القاعدة وإعادة نشر قواتها شمال العراق، وُقدر الوجود التركي بنحو 3000 جندي بداعي 

محاربة حزب العمال الكردستاني.

دوافع تركية
الدول  التركي في  النفوذ  والتحديات:  “الفرص  بعنوان  والدراسات  للبحوث  العربي  المركز  نشرها  دراسة  وفي 

العربية” قالت إن التحرك العسكري التركي في المحيط العربي يأتي ضمن طموحات “أنقرة” الخارجية في ضوء 

الصراعات اإلقليمية الدولية في المنطقة ويأتي ألهداف عدة أبرزها:

العائد االقتصادي الذي قد ينتج عن فتح أسواق جديدة لألسلحة التركية، حيث ارتفعت الصناعات العسكرية التركية 

قبل ثالثة أعوام إلى 4.3 مليار دوالر صّدرت منها ما يبلغ قيمته 1.3 مليار دوالر، وحماية مصالحها التجارية تحسًبا ألي 

مقاطعة قد تفرض عليها مستقباًل نتيجة سياساتها الخارجية التي يعتبرها البعض مزدوجة المعايير، وذلك من خالل 

السيطرة على المعابر الدولية.

كذلك الحد من تمدد األكراد في سوريا والعراق، وذلك بمشاركتها ضمن قوات التحالف الدولي لمكافحة اإلرهاب 

إلى جانب التصدي لخطر اإلرهاب، ومد النفوذ التركي في المنطقة تماشًيا مع تنامي النفوذ اإليراني والروسي 

ضمن التحركات اإلقليمية والدولية تجاه الشرق األوسط.

العرب يرفضون تركيا
وفي تقرير نشره معهد جيتس ستون الدولي، انتقد فيه طموحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي وصفه 

التقرير بأنه “يعيش في عالم من صنع مخيلته، يشعر خالله بأنه قادر على السيطرة على الدول العربية“، وأوضح 

التقرير أن الدول العربية ال ترغب في إعادة االستعمار العثماني القديم، وأنه يستحيل تنفيذ رغبات أردوغان في 

توسيع نفوذه بالمنطقة، ال سيما العالم العربي، الذي بات ال ينظر إلى تركيا كما كانت من قبل حين دفاعها عن 

القضية الفلسطينية.
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ونوه التقرير إلى تراجع التحالف التركي السعودي خاصة بعد تضامن تركيا مع قطر في أزمتها األخيرة مع الدول 

الخليجية، مشيًرا إلى أن شعبية أردوغان تراجعت كثيًرا في الدول العربية، ال سيما مصر البلد األكبر عربًيا.

 

القوة الناعمة
تلجأ بعض الدول إلى القوة الناعمة كسالح لترسيخ نفوذها في بلدان أخرى، وهو ما سعت أنقرة للقيام به في 

البلدان العربية ما يساهم في انتشار وتمدد الثقافة التركية في المنطقة، وبالرغم من رفض األنظمة العربية كافة 

أشكال إعادة إحياء االمبراطورية العثمانية القديمة، إال أن تركيا تقوم بكل ما يمكن لها من أدوات لبسط نفوذها 

في المنطقة العربية سياسًيا واقتصادًيا وثقافًيا، وقد تكون نجحت في ذلك إلى حد كبير حيث تمكنت من الوصول 

إلى المشاهد العربي عبر المواد اإلعالمية المختلفة سيما المسلسالت الدرامية مثل “حريم السلطان” و“قيامة 

أرطغرل” و“السلطان عبدالحميد“.

المشاهد العربي تأثر كثيًرا بالمسلسالت واألفالم التركية المذاعة على الشاشات العربية من المحيط للخليج، وكان 

لها أكبر األثر في الترويج للغة التركية وكذلك تشجيع السياحة هناك، إال أن التضامن التركي مع تيارات اإلسالم 

السياسي التي أفرزتها ثورات الربيع العربي، ال سيما جماعة اإلخوان المسلمين كان له ردة فعل قوية عكسية، 

العربية  األنظمة  التركية، إلدراك  الناعمة  القوة  على مقاطعة  العربية  الفضائية  والقنوات  المحطات  اتفقت  حيث 

لخطورة هذه القوة على الشعوب، خاصة وأنها تخدم الصالح التركية وتهدد األمن القومي العربي.

وبحسب تقارير استغلت تركيا حالة التوتر والصراع الدائر في المنطقة منذ سنوات وعمدت إلى تعليم الالجئين 

كانت  التي  الشعوب  على  السيطرة  نحو  جامحة  خطوة  يعد  ما  التركية  اللغة  سوريا  في  النزاع  بؤر  من  الفارين 

تستعمرها قديًما.
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رغم تمتع إقليم “كاشغر” أو “تركستان الشرقية” بالحكم الذاتي من قبل السلطات الصينية، إال أن غالبية سكان 

اإلقليم من المسلمين تعرضوا الضطهاد عبر عقود عديدة بشكل قد ال يصدقه الكثير من الناس، فاإلقليم الذي 

شهد انفراجة مع بداية االنفتاح الصيني على العالم، ُنفذت ضده الممارسات القمعية وبشكل عنيف.

وبحسب “إذاعة آسيا الحرة“، فإنه منذ تعيين تشين تشوانغو، رئيسا للحزب الشيوعي في شينجيانغ في منصبه 

التطهير  يسمى  ما  عبر  األويغور  شعب  ضد  مثيل  لها  يسبق  لم  قمعية  بإجراءات  بدأ   ،2016 أغسطس  في 

األيديولوجي ضد ما يسمى بمسؤولي األويغور “ذوالوجهين” – وهو مصطلح تطلقه الحكومة على األويغور 

الذين لم ينفذوا التوجيهات الشيوعية ضد أبناء جلدتهم بحذافيرها.

وكانت آخر هذه اإلجراءات، مطالبة السلطات الصينية من السجناء في المخيمات الردة عن اإليمان بالله واإليمان 

بالحزب الشيوعي الصيني؛ وفقا لمجلة “فورين بوليسي” األمريكية.

ليست اإليجور هي األقلية الوحيدة في الصين لكن هناك 10 أقليات مسلمة من أصل 56 أقلية في البالد، حيث 

والساالر،  واألوزبك،  والتتار،  والطاجيك،  والكازاخ،  والقرغيز،  واألويغور،  صينيون(،  الـ“هوي“)مسلمون  يعيش 

والباوان، والدونغشيانغ“، بكثافة في شمالي، وشمال غربي البالد عموما.

يعيش في شينجيانغ ما يقرب من 23 مليون مسلم، بحسب إحصاءات رسمية، في حين تتحدث إحصائيات األويغور 

عن أرقام أكبر من ذلك، ويشكل األزيغور نحو %45 من سكان شينجيانج، في حين تبلغ نسبة الصينيين من عرقية 

الهان نحو 40%.

كتب: معاوية العطار

 المعسكرات الصينية في تركستان الشرقية تطهير عرقي لـ»األويغور«
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بين الصين واإلقليم
تسيطر الصين على “تركستان الشرقية” )إقليم كاشغر(، ذات الغالبية التركية المسلمة منذ عام 1949، وتطلق 

عليه اسم “شينجيانغ“، أي الحدود الجديدة، ويعتبرون السيطرة الصينية “احتالاًل لبالدهم منذ )68( عامًا“، فيما 

تعتبر األخيرة، اإلقليم منطقة تحمل أهمية استراتيجية بالنسبة إليها، بحسب شبكة “تركستان الشرقية” اإلخبارية.

ويشهد اإلقليم منذ سنوات عديدة، أعمال عنف دامية، كانت أشدها عام )2009(، وقتل فيها حوالي )200( شخص، 

وفًقا لألرقام الرسمية، ونشرت الحكومة الصينية منذ ذلك التاريخ، قوات مسلحة في المنطقة، التي ارتفعت فيها 

حدة التوتر بين قوميتي “الهان” الصينية، و“األويغور” التركية، وخاصة في مدن “أورومجي“، و“كاشغر“، و“ختن“، 

و“طورفان“، التي يشكل فيها األتراك غالبية السكان.

حظر 29 اسما إسالميا
وأعلنت السلطات المحلية في منطقة “شينجيانغ“، أنها حظرت قائمة أسماء إسالمية، مكونة من 29 اسًما، تمنع 

بموجبها األسر من إطالق أسماء مثل “محمد” و“قرآن” على أطفالهم حديثي الوالدة، وأكدت أنه سيتم منع 

الرعاية الصحية الممولة من الحكومة، ومن  األطفال الذين سيتم إطالق هذه األسماء عليهم من الحصول على 

التعليم، كما أوردت وكالة أنباء “األناضول” التركية، وفي وقت سابق، أطلقت السلطات المحلية حملة ضد المظاهر 

اإلسالمية، فمنعت الرجال من إطالق اللحى والنساء من ارتداء النقاب.

مخالفة  أنها  بدعوى  الشرقية،  تركستان  في  الكريم  القرآن  لتدريس  معاهد  الصينية  األمن  قوات  اقتحمت  كما 

للقانون، وزعمت أنها أنقذت 190 طفاًل كان يحضرون دروسها، بحسب شبكة “الجزيرة” اإلخبارية.

وتلجأ العائالت اإليغورية في تركستان الشرقية إلرسال أبناءهم إلى دورات سرية للتعليم الديني، بسبب منع هذا 

النوع من التعليم من قبل السلطات.

نظام للمراقبة
اختبر مسؤولون صينيون نظاما جديدا لمراقبة سكان إقليم تركستان الشرقية، يعتمد على برمجيات تسمح بتحديد 

أشخاصا  أساسي  بشكل  يستهدف  الجديد  النظام  متر،   300 عن  تزيد  مسافة  من  عليها  والتعرف  الوجه  مالمح 

تعتبرهم السلطات الصينية مشتبها بهم في اإلقليم.
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وفي مايو من العام الماضي ذكرت وكالة “أسوشيتد برس” أن السلطات الصينية قامت بتوسيع نطاق عمليات 

لذلك  تبرير واضح  الشرقية بشكل خاص دون  تركستان  إقليم  النووي( لسكان  )الحمض  الوراثية  المعلومات  جمع 

اإلجراء، في خطوة انتقدتها منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية.

وفي الشهور الـ12 السابقة على سبتمبر 2017 فقط، أعلن عما يقارب 100 ألف موقع أمني في شينجيانغ. وُألِحق 

بكل سكان اإلقليم تصنيف “آمن” أو “عادي” أو “غير آمن“، اعتمادًا على مقاييس كالُعمر والدين والممارسات 

الدينية واالتصاالت الخارجية. وُيعتَقل أولئك الذين ُيعتَبرون غير آمنين، سواء كانوا مذنبين بارتكاب مخالفات أم ال، 

بصورٍة منتظمة وُيسجنون دون اتباع اإلجراءات القضائية الواجبة.

معسكرات تأهيل
ومنذ أبريل 2017، تم احتجاز األويغور في معسكرات “إعادة التثقيف” )مراكز التأهيل( في جميع أنحاء شينجيانغ، 

حيث شكا األويغور منذ فترة طويلة من التمييز المتفشي والقمع الديني والقمع الثقافي تحت الحكم الصيني 

إلى الحد الذي وصل إلى منعهم من تغسيل موتاهم، وال ختان أطفالهم.

التوعية  “إعادة  بمراكز  احتجازهم  يتم  الذين  المسلمين  األويغور  أعداد  الدولية  اإلنسان  حقوق  جماعات  وتقدر 

والتثقيف” في تركستان الشرقية بأكثر من 100 ألف، ووفق فورين بوليسي، فإن التقديرات تشير إلى أنَّ 800 

ألف شخص تقريبًا، معظمهم من اإليغور )األويغور(، احُتِجزوا في معسكرات إعادة التعليم.

التطرف  على  للقضاء  مدارس  تمثل  تلك  التعليم  إعادة  معسكرات  أنَّ  الصينيون  المسؤولون  يؤكد  حين  وفي 

وتعليم اللغة الصينية وترويج الفكر السياسي الصحيح– أفادت “إذاعة آسيا الحرة” بأنَّ مراكز االحتجاز مكتظة وُيعاَمل 

المحتجزون فيها معاملة سيئة.

كما يتم اعتقال عشرات اآلالف من األشخاص في مدينة كاشغر وحدها. وُيذكر أن تلك السجون بالغة االزدحام، 

ويتم إجبارهم على ترديد أغنيات تمتدح الحزب الشيوعي الصيني، وتشجب معتقداتهم الدينية، كما أن العشرات 

“عاش  واحد:  يهتفون في صوت  فيما هم  بالكلبشات،  مكبلين  البعض  بعضهم  قبالة  يجلسون  المسلمين  من 

الحزب الشيوعي وعاشت الصين“.
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شهادات مروعة
يتعرضون في  األويغور  المسلمين  بأن  بتاريخ ٢٦ مارس ٢٠١٨م  الصينية  باللغة  في حين نشر موقع “بوشون” 

المعسكرات الضطهاد ال يمكن لبشر استيعابه، وذكر أحد الذين تم إطالق سراحه من المعسكر بأن المعتقلين: 

يأكلون أحشاء الخنزير، ويتم إجبارهم بشرب الخمر يوميا ولو جرعات قليلة، وعليهم االستماع ألغاني صينية لساعات، 

ويقدر عدد المعتقلين فيها أكثر من مليون مسلم، يمنعون من الصالة والصيام، وال يسمح لهم بزيارة أقاربهم وال 

يكشف مكان تواجدهم ألسرهم.

وتسرب معلومات من بعض المسئولين في تلك المعسكرات بأن السلطات الصينية ترسل جميع شباب ونساء 

األويغور أعمارهم مابين١٦– ٥٠ إلى تلك المراكز ويبقونهم لمدة سنة أو أكثر.

وفي يناير2018 ، قال مشروع األويغور لحقوق اإلنسان )UHRP( إنه علم بوفاة الباحث اإلسالمي األويغوري البارز 

محمد صالح حاجم في مركز احتجاز الشرطة الصينية، بعد حوالي 40 يومًا من احتجازه في أورومتشي إلى جانب 

أقارب آخرين، ولم يتضح ما إذا كان محتجًزا في سجن أو معسكر إلعادة التثقيف في ذلك الوقت.

المجتمعات اإلسالمية الصامتة
العالم صامتين.  القادة والمجتمعات المسلمة حول  الدولة ضد األويغور، يقف  الحملة المدعومة من  وسط هذه 

إلدانة  الماليين  ووقف  اإلسالمي،  العالم  أنحاء  جميع  في  والمقاومة  الغضب  الفلسطينيين  مصير  يثير  وبينما 

اضطهاد الروهينجيا، لم يكن هناك صوت باسم األويغور. لم يصدر أي رئيس دولة إسالمية بياًنا عاًما يدعم األويغور، 

القوة  اإليمان يصمتون في وجه  باسم  يتكلمون  أنهم  يزعمون  الذين  الدينيين  الزعماء  السياسيون والعديد من 

السياسية واالقتصادية للصين، وفقا لمجلة “فورين بوليسي‘‘.

وقال بيتر إيروين ، مدير مشروع في مؤتمر األويغور العالمي: “لقد كان أحد العوائق األساسية لدينا هو االفتقار 

الواضح لالهتمام من الدول ذات األغلبية المسلمة“، فيما قال عمر كانات، مدير مشروع األويغور لحقوق اإلنسان: 

“إنه موثق جيًدا جًدا“. وقال: “إن حكومات الدول ذات الغالبية المسلمة تعرف ما يحدث في تركستان الشرقية” ، 

مستخدًما المصطلح األويغوري للمنطقة.

في السنوات األخيرة، عززت العديد من الحكومات اإلسالمية عالقتها مع الصين أو حتى خرجت عن طريقها لدعم 

اضطهاد الصين. في الصيف الماضي ، قامت مصر بترحيل العديد من األويغور العرقيين إلى الصين، حيث واجهوا 

فترة سجن شبه مؤكدة، وربما الموت. تبع ذلك تحركات مماثلة من ماليزيا وباكستان في عام 2011.
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وهذا يتناقض بشكل صارخ مع الكيفية التي تتفاعل بها هذه الدول مع أخبار التحيز ضد المسلمين من قبل الغرب، 

وخاصة إسرائيل. أثارت األحداث في غزة احتجاجات في أنحاء العالم اإلسالمي، ليس فقط في الشرق األوسط، 

ولكن أيضًا في بنجالديش وإندونيسيا البعيدة.

لكن االضطهاد الوحشي والصريح ضد أقلية األويغور المسلمة لم يحظ بأي تفاعل أو رد، حتى مع انتشار الحملة إلى 

األويغور في شتات جميع أنحاء العالم.

جزء من الجواب هو أن محادثات المال جعلت من الصين شريًكا تجارًيا رئيسًيا لكل دولة ذات أغلبية مسلمة، فالعديد 

منهم أعضاء في بنك االستثمار في البنية التحتية اآلسيوي بقيادة الصين أو يشاركون في مبادرة الحزام والطريق 

الصينية.

في جنوب شرق آسيا، أصبحت الصين سوقا رئيسيا للسلع مثل زيت النخيل والفحم. وتستفيد منطقة الشرق 

األوسط من مكانة الصين كأكبر مستورد للنفط في العالم واستعمالها المتزايد للغاز الطبيعي.

وقال سيمون فان نيوينهويزن، خبير العالقات الصينية الشرق أوسطية في جامعة سيدني للتكنولوجيا: “أصبحت 

الصين  استراتيجية  أسفرت  “لقد  الصين“.  على  اقتصاديا  اعتمادا  أكثر  األوسط  الشرق  في  الدول  من  العديد 

االقتصادية عن التأثير السياسي“.

وقال دون مورفي الخبير في العالقات بين الصين والشرق األوسط في جامعة برينستون: “ال أعتقد أن هناك 

وهم  مصالحها،  تدرس  المختلفة  الدول  نخبة هذه  أن  “أعتقد  الضغط“.  من  الخوف  أو  العقاب  من  مباشًرا  خوًفا 

يتخذون قرارًا بأن استمرار وجود عالقات إيجابية مع الصين أهم من طرح قضايا حقوق اإلنسان هذه“.

المستقبل أكثر قتامة
تضم مخيمات االعتقال ما يصل إلى مليون سجين في الصين، من الطالب والموسيقيين والرياضيين واألكاديميين 

المسالمين، المعتقلين من دون محاكمة، وأشارت إلى أن المعتقالت تحظى بمراقبة ضخمة بتكنولوجيا عالية، وأن 

أجواء كهذه تشير إلى أن مستقبل أكثر من 12 مليون من األويغور، وهو األقلية المسلمة الناطقة بالتركية في 

الصين، يبدو أكثر قتامة.

وفقا لصحيفة “واشنطن بوست” األمريكية، تواصل السلطات الصينية حملة قمع وحشية في شينجيانغ، المنطقة 

الشمالية الغربية من الصين التي هي موطن األويغور، وحتى المساجد في المدن الكبرى كاشغر وأورومتشي 

الصلوات،  أن  كما  الصيني،  الشيوعي  بالحزب  واإليمان  الله  نبذ  المخيمات  في  السجناء  من  ويطلب  خالية،  اآلن 

تجريد  يتم  الصين،  أنحاء  بقية  حتى في  متزايد.  بشكل  حظرها  أو  تقييدها  يتم  رمضان  الديني، وصوم  التعليم 

المباني العامة من النصوص العربية، ويتم تشجيع اإلسالموفوبيا من قبل السلطات الحزبية بشكل ضمني.
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أساليب االغتيال السياسي األكثر 

شهرة في تاريخ المسلمين

https://goo.gl/N3DnQm
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عمان بعد 48 سنة من 
النهضة

https://goo.gl/9xaCsL
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