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محمد الفزاري

تشخيصا لألزمة ..بانوراما
انتقاد السلطان قابوس ليست شخصنة بل
ً
حول األزمة
األخ األكبر

أرى أن هنالك عدة مغالطات تسكن العقل الجمعي عند الساكن “المواطن” العماني بسبب

ضعف الوعي السياسي والممارسة السياسية ،وتضليل الدعاية السياسية التي يقودها المكتب

السلطاني بالتعاون مع وزير الدعاية السياسية عبدالعزيز الرواس وأذرعته العديدة المتنوعة
وترد لمن دونه .السطان
أهمها عندما ينسب كل إنجاز للسلطان قابوس ،وكل فشل وإخفاق
ٍّ
قابوس هو المسؤول األول عن كل إهانة يتلقاها الشعب العماني من المكتب السلطاني،

المؤسسة التي قررت أن تلعب دور “األخ األكبر” في رواية  ،1984المؤسسة التي تحدد كيف
يجب أن يفكر الشعب وفيما يفكر ،المؤسسة التي أعطت لنفسها الحق في تحديد خيارات

األفراد ،وأكثر من ذلك ،التفكير عنهم كذلك!

تشخيص

انتقاد السلطان قابوس كقائد للبلد ومسؤول عن كل السلطات بشكل مطلق ،باالسم ليست
شخصنة؛ بل جزءا ال يتجزأ من تشخيص األزمة التي تعاني منها عمان حاليا .ليس من المعقول

إطالقا أن يتم تجنب انتقاده بحجج واهية؛ وهو المسؤول األول واألخير عن كل السلطات
والقرارات المصيرية .ولهذا من سخريات القدر ،في عمان الكل ينتقد الكل ،والجميع يلقي اللوم
على الجميع ،إال السلطان قابوس منزه ومقدس من كل عيب ونقيصة ،وال تشار إليه إال أصابع

الثناء والتبجيل؛ رغم أنه المالك والحاكم لكل شيء على كل شيء .النتيجة ،أصبحت القابوسية

هي صك الوطنية وطريق النجاح.
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لماذا تتذمر!

هل تساءلت يوما ،هل السلطان قابوس يقوم بمهام وظيفته اإلدارية كرئيس البلد ،ورئيس

الوزراء ووزير عدة وزارات (السلطة التنفيذية) ،ورئيس مجلس عمان (السلطة التشريعة) ،ورئيس
مجلس األعلى للقضاء (السلطة القضائية) ،ورئيس مجلس محافظي البنك المركزي ...إلى آخره،
بشكل جيد؟ وإذا كانت اإلجابة بـ نعم ،فلماذا إذن تتذمر كل يوم دون أن توجه أي سؤال إلى

المسؤول الرئيس في البلد باسم القانون والواقع!

مستقبل أبنائك

ما دمت أيها العماني ال تضجر وال تصرخ بأعلى صوت إال إذا أصاب جيبك الضراء ،فتأكد أن جيبك
كل يوم سيزيد أنينه حتى يكاد يطغى على صوت صراخك .يا ليتك تفهم إن حماية جيبك مرهون

بقول “ال” ،بقول “كفاية” وأنت تشير بأصبعك إلى السلطان قابوس الذي يملك ويحكم كل
صغيرة وكبيرة في عمان .لك الخيار أن تحب أو تكره السلطان قابوس كإنسان ،أو كقائد؛ لكن في
الوقت ذاته يجب أن تتذكر أن هذا القائد عليه واجبات تجاه الوطن وتجاهك كمواطن مثلما له

حقوق .وأولى الحقوق معرفة مستقبل بلدك وبلد أبنائك وأحفادك ،أن تسأل عن ثروات البلد

الذي تملك حقا فيه أيضا ،أن تسأل عن أي إخفاق حكومي.

الدستور

هل تعلم أن مصير جيبك مرهون بـ اإلصالح السياسي أوال ،وأساسها الدستور التوافقي الذي
سيكون خارطة طريق للبلد ،الذي سيخلص البلد من مركزية منصب السلطان عن طريق فصل
السلطات ألنها ُأس األزمة ،وسيمنحك صوتا كإنسان وكمواطن لتسهم في صناعة حاضر البلد

ومستقبله ،بلدك وبلد أبنائك وأحفادك

فساد مبطن

كم امقت وأشفق على ذلك العماني الذي ال يقل خطره على البلد من اللصوص والفاسدين؛

عندما يقدس السلطان بيد ،وينتقد الفساد باليد األخرى .أمقته لو كان منافقا ،وأشفق عليه لو
لم يكن منافقا .بيد أن هذا العماني هو ضحية عملية تغييب طويلة وممنهجة قد تكون أطول من
عمره..
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المواطن الشريف

عندما تقرأ تغريدات لساكن عماني ،يقول فيها ما كنت تقوله وتردده منذ سنوات في الوقت الذي

كان فيه يخونك ويصفك بالسلبي وبكل أنواع السب ،تصيب وجهك حالة من الذهول؛ بيد أن

الصدمة األكبر تحدث عندما تكتشف المواطن الشريف اإليجابي نفسه مستمر في تخوينك حتى

أفكارا أخرى!
اآلن ،فقط ألنه ما زال يعارض
ً

خيارت

أزعم أن هنالك عدة خيارات منطقية تجنبك دخول دائرة الفساد المبطن ،وهي حسب الترتيب

اآلتي :انتقد السلطان قابوس كما تنتقد اآلخرين ،أو انتقد اآلخرين وال تنتقد السلطان قابوس
ولكن ال تطبل له كذلك ،أو ال تنتقد أحدا وكن مثاال حسنا للمواطن الصالح في مكان عملك .لكن

أن تسلك طريق التطبيل فقط ،أو الطريقين معا -نقد اآلخرين والتطبيل لقابوس -فأنت خطر على

الوعي الجمعي وتسهم في استمرار األزمة بل وتغذيها.

آل سعيد

بعيدا عن الجدل الدائر حول مستقبل عمان األنسب بين الدولة الملكية المطلقة والدستورية؛ أسرة

آل سعيد تفقد شرعيتها بالحكم يوما بعد يوم بتخليها عن دورها في إدارة الدولة ،واستسالمهم
ورضوخهم وتسليهم رقاب المواطنين لمجموعة من الفاسدين .الغريب في األمر جدا ،كيف ترضى

أسرة آل سعيد ،األسرة المالكة والحاكمة حسب النظام األساسي ،أن تُ ستبعد عن المشاركة في

إدارة الدولة ،ليكونوا تحت رحمة ذلك اللوبي الذي تجاوز كل الخطوط على مستوى الفساد المالي

واألخالقي واإلداري.

قابوس

وكأن لسان حاله يقول :أنا ومن بعدي الطوفان.

رئيس التحرير
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اليوتيوبر الساخر والمعارض غانم الدوسري :المعارضة لم تجتمع
على فنجان قهوة؛ فكيف ستجتمع على مطالب موحدة ..والشعب
السعودي يلدغ يوميا من جحر آل سعود ولكنه ال يتعلم
عبر موقع التواصل االجتماعي تويتر وبشكل فعال أكثر موقع اليوتيوب ،انطلق
غانم الدوسري من لندن معارضا لسطة آل سعود لكن بشكل جديد ومختلف
عمن سبقه في المعارضه الذي أدى إلى انتشار صوته بشكل سريع وواسع سواء
في السعودية أو خارجها خاصة بين المعارضين والناقمين على آل سعود من

غانم الدوسري
يوتيوبر ومعارض سعودي
حوار :محمد الفزاري

العرب .ركز غانم على مهاجمة أشخاص أسرة آل سعود وأتباعهم بشكل ساخر
عن طريق نشر فضائحهم الشخصية الذي قد يراه البعض أن هذا المسار في
المعارضة نتائجة سلبية وال يخدم القضية؛ بل ويشوه صورة المعارضة.
ورغم معارضة البعض على مساره يملك غانم قاعدة جماهير واسعة تتابعه عبر
تويتر واليوتيوب ،إذ وصل عدد المتابعين في تويتر قرابة  ٣٥٠ألف متابع ،ووصل

عدد المشتركين في قناته اليوتيوبة قرابة  ٨٠٠ألف مشترك مع معدل مشاهدة تجاوز  ٢٠٠مليون مشاهدة.
كذلك كان له حضور إعالمي في بعض الصحف والقنوات األجنبية مثل  BBCو  .The Economistولكن أهم
حضور إعالمي كان عندما صنفه الموقع المعروف  Global influenceفي المرتبة  ١٧مكرر لألكثر تأثيرا عربيا
متجاوزا أسماء كبيرة متحققة في الوطن العربي من ضمنها شخصيات سعودية بدأت في المعارضة منذ سنوات
طويلة.
في هذا الحوار التقت “مواطن“ بغانم الدوسري لمناقشة طبيعة نشاطه ،ووضع المعارضة السعودية ،ورأيه
حول رؤية  ٢٠٣٠ومستقبل آل سعود.
 .1هناك من يتسائل عن خلفية غانم الدوسري وسبب حضوره القوي والمفاجئ قبل حوالي بضع سنوات فقط ،أين

كان غانم الدوسري وما سبب موقفكم الحالي؟

نشاطي المعارض ليس جديدا فمنذ  ٢٠٠٨تقريبا بدأ نشاطي ولكن بشكل غير علني؛ بيد أن  ٢٠١٣أحسست أن
الوقت حان لكي أنشط باسمي الحقيقي ومنذ ذلك الوقت لم أتوقف .وما دفعني إلى ذلك هو إحساسي
بالتقصير لو استمر نشاطي تحت غطاء بعد ظهور أصوات شجاعة معارضة من الداخل باسمها الحقيقي .كذلك
النشاط باالسم الحقيقي أكثر تأثيرا ومصداقية.
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 .2كما هو معلوم سبل المعارضة متنوعة وتتفاوت في مقدار الخطر الذي يترتب عليها ،لكنك اخترت
الطريق األصعب وهو العداء الشخصي مع أسرة آل سعود ،الذي قد يراه البعض تشويها لطبيعة المعارضة
وحرفها عن مسارها الصحيح ..ما رأيك؟
في الحقيقة ليس هناك فصل بين حياتهم الخاصة في ما يتعلق بثرواتهم وممارساتهمومقدرات الدولة
وثرواتها ،ولهذا التشخيص في انتقادهم ما هو إال نتيجة الواقع الذي ذكرته .وبما أن الدولة السعودية
التي تحمل أيضا اسمهم ليست دولة مؤسسات بقدر ما هي ملكية خاصة آلل سعود فانتقاد تصرفاتهم
وممارساتهم ونهبهم هو جزء من عملية المعارضة .يجب أن يعلم الشعب السعودي حقيقة هذه األسرة
 .قد يكون فعال هناك تشويه للمعارضة لو كانت المملكة دستورية وهناك فصل تام بين الحاكم
والمالك ،وهناك ميزانية محددة يقرها ممثلوالشعب كما يحدث في الدول الملكية الدستورية ،وتابعت
مهاجمة شخوصهم.
 .3من أراد اإلصالح والخير لبلده عليه البقاء على أرضه ،أما فكرة المعارضة من الخارج دائما ما تكون
نواياها مشبوهة ..مثل هكذا دائما يرددها معارضوفكرة النشاط السياسي من الخارج وأحيانا يستدلون
بالمعارضين العراقيين الذي ساعدوا سقوط العراق في يد المحتل األمريكي وحكموه بعد سقوط النظام
العراقي السابق ولم يخلفوا إال الفساد والخراب والطائفية ..ما رأيك؟
كالم مردود عليه ،ألن كل من يحاول أن يتنفس يكون مصيره السجن .وفعال أحيانا قد يكون السجن محركا
لهمم الشعب لو كان هناك مجتمع مدني فاعل وإعالم حر يصعد ويدول أي قضية اعتقال مما سيؤدي
إلى تشكل ضغط شعبي ودولي على السلطة .ولكن بما أن الواقع يختلف فالنشاط في الداخل يعتبر
انتحارا .من الجانب اآلخر ليس هناك شبه مقارنة بين المعارضة السعودية لو صح تسميتها والعراقية
سابقا ،ألنهم وصلوا إلى السلطة على ظهر الدبابة ،ونحن نعول على وعي الشعب.
 .4حسب رأيك ما واقع المعارضة السعودية في الداخل والخارج ،وما أهم المعوقات واإلنجازات؟
ال توجد معارضة منظمة بل جهد أفراد مشتت .والسيء جدا أن كل فرد منهم يريد أن يكون زعيما على
مدفون في السجون.
فمقموع في البيوت أو
بقية األفراد .أما الداخل
ٌ
ٌ
 .5هل هناك مطالب متفق عليها من قبل غالبية المعارضين السعوديين أو على األقل يشتركون ويتفقون

فيها ،وما هي؟

المعارضون لم يجتمعوا على فنجان قهوة؛ فكيف سيجتمعون على مطالب موحدة.
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 .6بعض السعوديين مستبشرون بولي العهد محمد بن سلمان كشخص وكرؤية  2030قدمها بصفته
مسؤول وولي ولي العهد حينها .وكل من يقرأ ويتابع محاور الرؤية وأهدافها يرى أنها ستحقق نقلة
نوعية للدولة خالل فترة وجيزة ..فلماذا تصر على محاربته ومحاربة الرؤية رغم أن الرؤية ما زالت في
أشهرها األولى؟
حتى اآلن حسب ما نراه هي رؤية إلهاء وخلع الحياء من المجتمع ليس أكثر .أما الشعبفعليه أال يلدغ من
ذات الجحر مرتين .محمد بن سلمان قال يجب أن ال نلدغ مرتين ويعني من قبل المتشددين ،وتناسى أن
كل ما حدث كان بتواطئ والده وأعمامه ،وتناسى أيضا وعود الملك عبدالله حول المدن االقتصادية مثل
مدينة الرياض الجديدة وغيرها من الوعود .كلها مجرد ذكرى مرت يوما على واجهة صحف السلطة .في
الحقيقة الشعب السعودي لدغ مئات المرات ويجب أن يقول كفى .وهناك أيضا نقطة مهمة جدا ،رؤية
بن سلمان ليست سياسةاستراتيجية للدولة ال تتغير بتغير الحاكم مثلما يحدث في الدول الكبرى؛ بل هي
متعلقة بشخص بن سلمان فلو مات انتهى كل شيء .باإلضافة إلى أن الرؤية تجاهلت حتى اآلن أهم
المبادئ التي يمكن أن تنجح أي رؤية ،ألن نجاحها يحتاج إلى رضى مجتمعي ومشاركة شعبية األمر الذي
يتحقق بإرساء الديموقراطية ومبادئ حقوق اإلنسان .ما يحدث لألسف هو العكس إذ زاد االستبداد
وزادت االعتقاالت والعدد كبير وفي تصاعد وغير معروف ،والمعروفون قليلون.
 .7رغم حجم الفساد الكبير جدا الذي يعاني منه السعوديون على مستوى الفقر واإلسكان في الوقت
الذي تعتبر فيه السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم ،الشعب السعودي لم يثر ولم يحرك ساكنا عندما
جاءت الفرصة وهبت رياح التغيير في العالم العربي سنة  ..2011لماذا؟
أتوقع أن األمر كان له عالقة بعاملين رئيسين :األول عدم وجود قيادات حقيقة فاعلة سواء في الخارج أم
الداخل ،ثانيا بسبب غياب الوعي الذي أدى إلى سهولة ترويض المجتمع وتركيعه عن طريق الترغيب
المادي والترهيب بحجة المؤامرة اإلقليمية والدولية.
 .8ماذا يريد غانم الدوسري من نشاطه المعارض غير إسقاط أسرة آل سعود كما تصرح بذلك دائما ..هل
هناك رؤية واضحة؟
بكل بساطة نريد دولة مؤسسات تحترم قيمة اإلنسان.
 .9أين ترى مستقبل أسرة آل سعود بعد  20سنة؟
في خبر كان ألن مصير البقرة أن يجف ضرعها وستصبع عبئا على راعيها فال بد أن يتخلص منها
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الناشط الحقوقي رامي كامل :األزهر والكنيسة يمارسان
الفساد الديني ويتجاوزان الدور المؤسسي الروحي إلى دور
سياسي شعبي
ال زال خطاب التجديد واألفكار الجديدة والصراع بين الثوابت والجوامد ودعاوى

قائما ،كالهما فريقان متصارعان على خشبة مسرح المنطقة
التطوير والتحديث
ً
أرضا للنزال بين القوى العالمية والفرق
العربية التي تزخر بالخيرات وتعد ً
صرفا
ً
روحيا
عامل
ً
المختلفة ،فالمؤسسات الدينية التي يفترض لها أن تكون
ً

د .عبدالهادي خلف
برلماني سابق وباحث أكاديمي
حوار :بدر مبارك النعيمي

تكرس جهودها ألجل البناء والتحديث انصرفت إلى معترك السياسة ولم تستطع
أن تنفض عن ثيابها غبار المعركة الفكرية التي دخلت أتونها دون استئذان أو

استعداد حقيقي.

وفي حواره لـ”مواطن” ،يرى الناشط الحقوقي المصري رامي كامل مؤسس

اتحاد شباب ماسبيرو،

وموجها سهام النقد
منتقدا خطابي التجديد والتطوير الفكري،
أن حقوق األقليات تبقى عصية إال على اللبنانيين،
ً
ً

الالذع إلى المؤسسات الدينية التي افتقرت إلى الحكمة في تناول األمور السياسية شأنها شأن من مارسوا
العمل السياسي وأخفقوا وتسببوا في سقطات كبيرة مثل جمال عبد الناصر الذي وصف قراراته بأنها افتقرت

ومتطرقا إلى األسباب التي تفرخ اإلرهاب
ً
إلى الحكمة وورطت مصر في حروب طاحنة ال ناقة لها فيها وال جمل،

وتفشي الفاشية الدينية في المنطقة وبين الشعوب .كل هذا وأكثر في السطور التالية.

•انتشار اإلنكار واإللحاد أمر طبيعي بعد ثورتي االتصاالت والمعلومات ..ووضع الدين بمكانه الروحي يحتاج وقتً ا
طويل
ً

•«عبدالناصر» أفضل من خدم إسرائيل وقراراته زعامية شخصية متسرعة افتقرت إلى الحكمة

•اإلخوان والناصريون وجهان لعملة واحدة كالهما يحمل خطاب أحادي إقصائي يرفض اآلخر

•البابا شنودة ومتى المسكين مختلفان لكنهما متكامالن وعمالقان في الفكر الديني والالهوت

•المنطقة العربية تحتاج إلى توسيع روافدها واستقبال المستجدات لدفع عجلة التنوير إلى األمام

•إجراءات “بن سلمان” في السعودية بتغيير الثوابت الدينية والجوامد الفكرية جريئة ولكنها “قشرية”

•الفساد والطائفية أمراض اجتماعية تهدد العالم والتنوع والتعددية مفاهيم هامة تحتاجها المنطقة بشدة
•البعض يفرض الهيمنة بالتراث العربي كتراث متفرد ال وجود لروافد تراثية أخرى غيره

كراع لالعتداء
متشددا يسوق به نفسه
مسخا
ً
•هناك من اشترى الفتوى اإلسالمية وصنع منها
ً
ٍ
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خطاب التجديد
 .1بداية ما دور الموروثات العربية البالية في وأد أمل األجيال الجديدة في غد أفضل؟
يظل التراث العربي جزء ال يتجزأ من تراث األمة المصرية وهو خط أصيل فيها ولكن تكمن مشكلة التراث
العربي في محاولة البعض فرضه والهيمنة به كتراث متفرد ال وجود لروافد تراثية أخرى غيره ،فاللغة
العربية وفقط والمنتج األدبي العربي وفقط وهكذا مما يخلق صدام مع أجيال جديدة مؤمنة بالتنوع
والتعددية وال تريد االستئساد على التراث العربي بل تحترمه ألنه جزء من تكوينها لكن ترى لنفسها أبعادا
أخرى البد من االستفادة منها على المستوى الشخصي أو العام ،فلك أن تتخيل أن الشخص النوبي
يشعر بتراثه وحضارته على المستوى الشخصي ويتقبل التراث العربي والدولة تستغل التنوع ووجود
التراث النوبي كمدخل لكل القارة األفريقية .إن عزل هذا الشخص النوبي ورفضه هو خسارة لتكوينه
الشخصي وخسارة للدولة ألبعادها الثقافية والسياسية واالجتماعية وبالتالي تتراكم سلسلة الخسائر
التي ال تصنع الغد بل تصنع أزمات تقتل أي طموح.
 .2أين المنطقة العربية من خطابات التجديد والتنوير؟
لألسف المنطقة العربية “كتقسيم جغرافي” تحتاج إلى إعادة قراءة لواقعها وإيمان أكبر بأبعاد أوسع من
كونها منطقة عربية فشمال أفريقيا جزء من أفريقيا وجزء من جنوب حوض المتوسط وكذا األمر في آسيا
وأيضا جزء من ثقافة آسيا الصغرى وبالتالي هي
ً
فالمنطقة العربية اآلسيوية جزء من الشرق األقصى
توسع روافدها الستقبال كل المستجدات وهو ما يدفع بعجلة التنوير إلى األمام ويقود مسيرة التجديد
الشامل في المنطقة كلها.
وثقافيا؟
فكريا
 .3ما أبرز انتقاداتك لتفشي ظاهرة “التوك شو السياسي” المسيء والهابط
ً
ً
إن مسألة السيطرة على العقول والتالعب بها وإيجاد مسار واحد لها هو العبث بعينه في ظل السموات
المفتوحة فاألخطاء اللغوية تنتقد في الكتابة فما بالك ما يحدث من إعالميين ال يقدمون مادة تسمن أو
تغني إنما أصبح الطعام المقدم للجمهور مسموما والمواطن البسيط أصبح لديه القدرة على فرز هؤالء
إطالقا.
ً
فهو يعلم علم اليقين أن أي توجيه من هؤالء مسبب ومدفوع األجر وال يثق بهم
الفاشية الدينية
 .4حدثنا عن أهم العوامل السياسية واألسباب االجتماعية التي فرخت اإلرهاب الديني في المنطقة؟
اإلرهاب ينبع من كل فكر أحادي وتربية أحادية والتنوع والتعددية هم األصل في تفكيك اإلرهاب فأي
مجتمع يفتقد للتعددية هو بيئة خصبة لرفض اآلخر ومع كل رفض لآلخر يتراجع التركيب الشخصي للفرد
متربصا وبالتالي يجب التعامل معه بعنف والتفكير األحادي ينبغي أن
عدوا
ويميل أكثر نحو اعتبار كل آخر
ً
ًّ

نحاربه في مهده أي في الخطاب األحادي الرافض لآلخر.
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 .5مخاوفك من الفاشية الدينية والفكرية على مستقبل البلدان العربية؟
حاليا هي بنت صعود اليمين الديني في العالم كله فظهور حركات دينية
إن الفاشية الدينية الموجودة ً

ما بعد سقوط الخالفة العثمانية كان البذرة التي نمت وترعرعت على أحالم الخالفة وهو ما قابلها طوال

الوقت انحياز ديني على كافة األطراف “سنى -شيعي” “مسيحي -إسالمي” “يهودي -إسالمي”
“أرثوذكسي – بروتستانتي” وهكذا.

كما أن استمرار هذا الخطاب دون توجيه وإرادة من الدول لبناء مجتمعات التعددية وإدراك التعددية سيؤدي

عالميا بدأ بتكتل إسالمي مسيحي ومن ثم تكتل ديني آخر شرق آسيوي
حتما إلى حرب اليمين الديني.
ً
ً
وهكذا تتكتل كل مجموعة دينية وتندلع الحروب.

 .6كيف تقرأ عودة ضباط الشرطة الملتحين للخدمة بأمر قضائي في مصر؟
وظيفة ضابط الشرطة ،وظيفة عامة “تخدم الجميع مجردة وال تميز أحد عن آخر ويبقى الحياد أهم محور
عمل ضابط الشرطة كما أن عالقة الضابط بمنظومة الشرطة ومنظومة المجتمع هي عالقة مدنية بحتة
ليست عالقة دينية وال يجب أن تكون عالقة يحكمها المادة الثانية من الدستور لكن البد أن تخضع للمادة

األولى التي تنص على مبدأ المواطنة كمبدأ مدني حاكم للعالقات في المجتمع .وإذا اعتبرنا أن المادة
الثانية هي الحاكمة لعالقة الضابط بالمجتمع فنقدر أن نقول ألنفسنا وللمجتمع وللعالم إن مصر دولة
تمييز ديني واضطهاد لألقلية المسيحية ألنها تسمح للضابط المسلم أن يظهر بمظهر ديني غير محايد

انحيازي وال تسمح للضابط المسيحي على أساس ديني بحت .إضافة إلى أن بناء دولة المواطنة ومناهضة

الدولة الدينية “مشروع اإلخوان” كان من أهم أسباب مشاركة المسيحيين في ثورة  30يونيو وبمرور
الذكرى الخامسة للثورة في مصر تعود الدولة الدينية بصورة كاملة ويتم إجهاض مشروع المواطنة بصورة
كاملة بمثل هذه القرارات.

اإلخوان والمسيحيون
 .7وكيف ترى تحركات جماعة اإلخوان داخل المشهد السياسي المصري وتعاونهم مع رموز المسيحيين
للعودة للحكم؟
بيان جماعة اإلخوان المسلمين في الذكرى الخامسة لفض اعتصامي رابعة والنهضة يشير بصورة واضحة
للموافقة على مبادرة السفير معصوم مرزوق األخيرة ،ويغازل كافة القوى السياسية بل ويطرح تشكيل

حكومة ائتالفية تحت رئاسة محمد مرسي تقوم بانتخابات رئاسية .المبادرة والرد على المبادرة يدالن على
حركة تحت الماء ووراء الستار ،لكن أن يغازل اإلخوان المسيحيين في بيانهم ويلعبون على مبادئ المواطنة
وكما هي مغازلة للمسيحيين هي بنفس القدر مغازلة للغرب.

اإلخوان يعلمون تمام العلم أنه ال شرعية لنظام من دون المسيحيين وأنا أعرف من مصادر مؤكدة أن

قبطيين فتحا الحوار المباشر معهم بل ويكادان أن يكونا هما من طرحا صيغة المواطنة.
هناك
ْ
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 .8وقراءتك لتعاون بعض الرموز المسيحية مع الجماعات األصولية واإلخوان؟
يبقى المسيحيون هم أكبر أقلية في منطقة الشرق األوسط كله وهم أقوى وجود مسيحي في

المنطقة وهم حائط الصد العالي ضد مشروع القوى الرجعية واألصولية المتطرفة بل ال أخجل أن أقول
إنهم الراديكالية القومية المصرية ضد أي قوى رجعية تسعى للتفكيك .إن نفر شرذمة منهم بالتأكيد ال

يعبر عنهم وال شعبية له وأي اتفاق معهم هو ملزم لهم فقط دون غيرهم وال يمتد إال لمن تبعهم أما

عموم المسيحيين فلن يقبلوا بأي قوى رجعية تفكك مصر وتفرز بين أبناء الدولة وتسلم مقدراتها لخليفة
أو مرشد ،لسنا للبيع.

صراعات الكنيسة المصرية
 .9ماذا عن الصراع داخل الكنيسة بين متى المسكين والبابا شنودة الثالث وتأثير هذا الصراع على أحوال
الكنيسة في الحادث األخير ومقتل األنبا أبيفانيوس؟
إلى متى التراشق بين الجهلة بوجود صراع خفي بين الرجلين حتى بعد رحيلهما! وأن هذا الصراع هو
السبب في مقتل األنبا أبيفانيوس داخل دير أبو مقار ،فالرجالن كانا عمالقين في الفكر والالهوت
والمؤسسية ،مختلفان لكن متكامالن ،ولو كان األب متى هرطوقيا يستحق القطع ما تأخر البابا شنودة

الثالث ثانية واحدة عن طرح القرار في المجمع المقدس وكلنا نعلم أن الرجل لم يكن يخشى بشرا وال

حجرا في اإليمان األرثوذكسي ،واألساقفة الموجودون اآلن هم المجمع المقدس نفسه في عهد البابا

شنودة الثالث والمجمع نفسه قطع كل من “تشكك” في إيمانه وثبت صحة “الشكوك”.
ديكتاتورا؟
 .10حدثنا عن مدرستي متى المسكين والبابا شنودة وهل البابا الراحل كان
ً

ديكتاتورا لما كان صعب عليه قطع األب متى المسكين ولكن البابا شنودة
لو كان البابا شنودة الثالث
ً

أسس كيانا عمالقا للكنيسة مبنيا على مبادئ آبائية ،أهمها أن الكنيسة مجمعية فالرجل صاحب الكاريزما

يوما لظلم األب متى ولم يتحدث إال عن الخالفات في الفكر ،إن األب متى
الطاغية لم يستغل ذلك ً
فكريا في بعض األمور التي كانت تستوجب السجال الفكري ولم يكن األمر يستحق
والبابا شنودة اختلفا
ً

خطوة واحدة نحو التصعيد أكثر وإال ما تراجعا في هذا ،فكالهما صاحب قلم وصاحب حجة ال تلين وال
تخشى وال تتراجع في الحق.

 .11ماذا عن أكبر المدارس الفكرية التي تقود الفكر السياسي والديني داخل الكنيسة األكبر بالشرق؟
هناك مدرستان كبيرتان في إدارة المشهد المسيحي المصري ،األول هو البابا شنودة الذي كان يتعامل

مع المسيحيين ككتلة واحدة ويسعى لإلحياء المسيحي وهو امتداد لمدرسة حبيب جرجس اإلحيائية

وفي عهده عرف المسيحيون معنى كلمة نظام وقيادة ،وأهم عيوب هذه المدرسة كان تركيز السلطات
في يد الكهنوت مما تسبب في مشكالت جمة.

13

مجلة مواطن

المدرسة الثانية ،وهي مدرسة األب متى المسكين التي تؤمن بعزل الكنيسة عن السياسة وعن

مشاكل المسيحيين وعن الدور الروحي واالجتماعي وتهتم فقط بالدور الروحي وهي مدرسة استطاعت

تقديم رؤيتها في صورة تمرد على المدرسة النظامية ،وأهم عيوب هذه المدرسة تفكيك القدرات

القبطية اإلحيائية وإيمانها بعملة الدمج المجتمعي الشامل المهدر للهوية المستقلة للمسيحيين.
الحريات والثقافة
عربيا؟
 .12مستقبل الحريات والممارسات السياسية
ً

الحريات منتج السوق المفتوح واالنفتاح على اآلخرين وال مجال للكالم عن الحريات والممارسات السياسية
في ظل اقتصادات تسيطر عليها الدولة ومؤسسات بعينها داخل الدولة تجهض السوق وتجهض كل

منتجاته في التعددية والتنوع وحين أتحدث عن السوق فأنا ال أقصد اقتصادات السوق المجحفة بل أقصد

خطابا
أننا يجب أن نواجه أنفسنا بواقع التنوع والتعددية وفهم أنه حتى الليبرالية الحديثة أصبحت تتبنى
ً

تشددا في خطابها في هذه األمور من بعض مدارس اليسار.
اجتماعيا يراعى الطبقات الكادحة أكثر
ً
ًّ
 .13البعض يرى الثقافة المسيحية ال تقبل بالحوار المدني وتقصي اآلخر؟

الثقافة المسيحية العامة بطبيعتها ليست ثقافة فرز وإقصاء وال تفرز من داخلها إال من يصطدم بثوابتها

التاريخية .أما من يسعى داخلها للبناء والتطوير فتقبله وتطبع معه وتسبقه وتمده بكل األدوات فهي

غنية وعلينا أن نهضم داخلها أي اختالف ونتجاوز بأدواتها الخالف .إن التعافي الحقيقي للوعي القبطي
يبدأ من إدراك أن الجميع بشر تحت الضعف وأن من اختار منهم الجهاد الروحي فهو في حرب قد ينتصر أو

يهزم أو ينسحب .نحن في مرحلة المجناكارتا المسيحية فإما أن ندرك اللحظة الفارقة ونبنى أمة عفية
قوية تراجع نفسها وتتقبل الخطاء وتتجاوزه أو سننتكس ونرتد .فهل من حوار مدني مدني ،ثم مدني

كنسي ،ثم كنسي كنسي نؤسس فيها لعهد جديد يكون الفيصل فيه لحظة عنف أرادوا بها التفريق
فنحولها نحن للبناء.

 .14هناك حمالت ترويجية لدول بال تاريخ تمتلك المال تتغنى فيها بثقافاتها وماضيها العريض؟
لألسف هذا واقع أصبحنا نعيشه وترعرع بعد عصر البترول في الخليج ،حتى أن فكرة التراث العربي
المسيحي “التدليسية” تضع المسيحية الشرقية التاريخية تحت أقدام البترودوالر وتتسول منه الدراهم

فإن َق ِب َل غيرنا بهذا العار
في مقابل دياثة تمارس على التراث السرياني والكلداني واألشوري والقبطيْ .
فهنا في مصر ركب لم تركع لبعل البترودوالر بعد .كما أن من اشترى الفتوى اإلسالمية وصنع منها
كراع لالعتدال الذى ال بديل عنه لن نبيع له تراثنا ليسوق
متطرفا يسوق به نفسه للغرب
ً
متشددا
مسخً ا
ً
ٍ

نقي مظلوم ونغسل يديه من الدماء والفساد وقهر الشعوب .العلم مقدس لكنه
لنفسه كمتسامح
ّ

يتنجس بنجاسة سياسة وسمسرة مدعين العلم.
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 .15ماذا عن رؤيتك للقوانين التي تبيح للدول التعقب والحبس لحريات الرأي واالعتقاد والكتابة؟

المبدأ الرئيسي هو أن الحريات تحترم ما لم تتسبب في إساءة لآلخر أو تحض على خطاب كراهية.
بناء على هذا
والقوانين التي صدرت في مصر بخصوص حقوق وحريات التجمع واالعتقاد والرأي تقييد ً
المبدأ لكن المشكلة ال تكمن في القانون ونصه لكن تكمن في التنفيذ وعقلية الجهة المخول لها التطبيق

وهو ما يتم استغالله في كثير من األحيان بصورة سياسية ال تتناسب مع روح القانون.
الربيع العربي

 .16ما محصلة ما يعرف بثورات الربيع العربي بعد أكثر من  7سنوات على اندالعها؟

المحصلة من ثورات الربيع العربي ال يمكن الحكم عليها من تأثيراتها المباشرة وإال فعلينا الحكم على

الثورة الفرنسية بالفشل لكن األمور تشبه إلقاء حجر في الماء الراكد فسرعان ما يكون موجة عنيفة
تتصادم مع الواقع ولكن النتائج تأتي بعد الهدوء.

من الممكن النظر لنتائج سلبية للثورات كما في سوريا وليبيا اآلن أو إيجابية سريعة كما في تونس أو

ملتبسة كما في مصر لكن الحقيقة أن األمور تحتاج لوقت أطول لتمتد الثورة الشعبية إلى الجذور وتصنع
ثورة ثقافية ترفض المسببات في الثورة الشعبية.

 .17أسرار تحذيرك من مخططات لدعم الفوضى والدم الجديدة في بلدان عربية؟

دوما هو سياسات الدولة المصرية التي قد تقفز
لم أحذر من مخططات لدعم الفوضى لكن ما أحذر منه
ً

جميعا إلى المجهول حيث ال يوجد أي دور للدولة وتقف عاجزة فاشلة عن التدخل وهو أمر سيدفع ثمنه
بنا
ً
األقليات في الشرق األوسط.
األزهر والكنيسة

 .18ما أبرز أوجه الفساد الذي تمارسه الكنيسة المصرية واألزهر باعتبارهما الممثلين لكنائس ومساجد

الشرق األوسط وإفريقيا؟

إن أبرز األوجه المشتركة للفساد الديني هو التوغل السياسي وتجاوز الدور المؤسسي الديني الروحي
إلى دور سياسي شعبي وهو أمر تشترك فيه الكنيسة مع األزهر.
المواطنة

 .19كيف ترى حقوق المواطنة واألقليات الدينية في دول عربية كثيرة منها مصر والبحرين وسلطنة

عمان ولبنان؟

إن حقوق المواطنة وحقوق األقليات عامة واألقليات الدينية بصورة خاصة بدأت تشهد انفتاح على النقاش
رسميا يتم في نطاق
نقاشا
ً
في المنطقة منذ قرابة العقدين ولكن لألسف حتى اآلن لم يتجاوز كونه
ًّ
حربا أهلية رسخت لفكرة تقاسم السلطة على أسس اتفاق الطائف ولكن
ضيق عدا لبنان التي شهدت ً

هل يجب أن تمر باقي البلدان بنفس التجربة ليحدث إنصاف وتقر المواطنة؟ إن األمر برمته معقد ،فبين
واقع محفوف بالمخاطر ونظم سياسية ضعيفة وهشة ال تملك رؤية ومبادئ يتشدق بها المثقفون،
يقف المنتمي ألي أقلية دينية أو غير دينية حائرا بين االنتهاكات وضياع الحقوق وعدم القدرة على بناء

قدرات األقليات التي تبني الوطن بالضرورة.

15

مجلة مواطن

 .20وكيف ترى نموذج الوحدة الوطنية المصرية في ثورة  1919وحرب أكتوبر وما اختلفت إليه األمور في

مصر اآلن؟

إن نموذج الوحدة الوطنية و حرب أكتوبر هما أكبر معبر عن المشروعات الكبرى الضامة لكل المصريين
فمشروع االستقالل أو مشروع تحرير األرض يأخذ الصدارة لكن هذا ال يعني انعدام وجود المشاكل،
معبرا عن المشاكل وشهادة األستاذ ميالد حنا في كتابه
فمثل نجد المؤتمر القبطي األول 1911
ً
ً
االنصهار الوطني عن مرحلة حرب االستنزاف وأن هناك مشاكل طائفية كانت تقع لكن الصدارة كانت
لصالح المشروع األكبر الذى يلتف حوله الجميع أما ما بعد تراجع المشروعات الكبرى فوجب علينا أن نتناقش

في أمور تتعلق بالمواطنة وتأسيس عقد اجتماعي جديد.
اإلصالح االقتصادي

 .21ما رؤيتك لما تطبقه مصر وتونس واألردن من إجراءات اإلصالح االقتصادي وتأثيره على المواطنين؟

ان االصالح االقتصادي أمر حتمي وله اهميته القصوى اآلن ،لكن كافة إجراءات اإلصالح االقتصادي في
العالم لها إجراءات حمائية للطبقة األكثر تضررا وتفتح المساحة أمام المجتمع المدني للعمل بحرية أكبر
وأن يكون لها دور أكبر في امتصاص الضغوط الشعبية وإال أصبحت العواقب وخيمة فمن الممكن أن

تتسبب الضغوط االقتصادية في انفجار ثورة جياع ال تُ بقي وال تذر.

 .22وتفسيرك لتراجع األردن عن إجراءاتها التقشفية تحت ضغط شعبي؟

ما وقع في األردن هو أكبر دليل على ما أقوله من أن الدور المدني إن تراجع أو انعدم فإن البديل هو

ثورة جياع ترفض النظام وتسقطه وتقفز بالوطن للمجهول وهو ما تداركه ملك األردن بسرعة قبل فوات

حتميا وتبقى الحريات ضرورة ،والمجتمع المدني صمام أمان.
أمرا
ً
األوان ولكن يبقى اإلصالح ً
زعامات ومصالح

 .23ماذا عن الدور الذي لعبه جمال عبد الناصر في توريط المصريين بهزائم عسكرية كبيرة لصالح إسرائيل؟

للرئيس جمال عبد الناصر إنجازات ال تحصى يتغنى بها مؤيدوه ولكن يبقى عليه الكثير ،فهو من ورط مصر

وضيع االحتياطي النقدي والغطاء الذهبي المصري وأغلب قرارته كانت زعامية
في حرب اليمن بال مبرر،
ّ
شخصية تفتقد للحكمة وال يمكن بأي حال من األحوال أن نقارن وضع مصر وقته بوضعها أيام الملك
فاروق األول فمن مرحلة الكفاءة واالنتخابات الحرة إلى مرحلة أهل الثقة والتعيينات والخطاب األحادي

القومي العربي وقتل لكل تنوع وتعددية داخل المجتمع ،بل أذهب لما هو أبعد وأقول إن عبد الناصر
أفضل من خدم إسرائيل بقراراته المتسرعة.

 .24ما أوجه الشبه بين اإلخوان والناصريين إزاء ممارسة العمل السياسي؟

كامل بأستاذية العالم ونفي كل آخر
ً
كالهما يحمل خطابا أحاديا إقصائيا إلى أبعد مدى فجماعة تؤمن إيمانً ا

وكل دور آلخر وقد جربها المصريون على مدار عام كامل ولفظوهم لتناقضهم .مع البيئة المصرية

والثقافة المصرية الجامعة التي تقبل اآلخر وتحتويه داخلها وتتأثر به وتؤثر فيه إلى رئيس انتهج الزعامة
الشخصية والخطاب العروبي األحادي وكأن المنطقة من المحيط إلى الخليج عرب وفقط وال يوجد بها

أمازيغ أو فور أو باجا أو مسيحيون أو نوبيون أو سريان أو آشور أو كلدان وكل هذه األقليات
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كان عليها أن تقبل االندماج القسري في الثقافة العربية .وأعود إلى األستاذ ميالد حنا وهو من المثقفين
المسيحيين الذي يؤكد في كتابه عن “االنصهار الوطني” أننا يجب أن ننسى أي ميول دينية لصالح
االندماج في الوطن واألمة العربية واألستاذ ميالد حنا من منتجات هذه الثقافة العروبية التي تنكرت
لتعدديتها وألصقت نفسها في ثقافة أخرى وهذا هو المشروع الناصري بعينه مشروع ضياع الهويات

شخصيا غير مؤهل
مفتوحا معه حتى وإن كان هو
صراعا
الصغرى لصالح خطاب أحادي يرفض اآلخر ويريد
ً
ً
ً
لهذا وهو ما استغلته إسرائيل أحسن استغالل.

العلمانية والطائفية

 .25كيف ترى فرص نجاح العلمنة في المنطقة العربية خاصة ما تطبقه السعودية على يد محمد بن

سلمان من تغييرات جذرية في الثوابت الفكرية والدينية؟

العلمانية تجربة شخصية فهي نزعة فردية باألساس وعلمانية المجتمع تأتي من تجربة طويلة تخص كل أمة

على حدى ،فالعلمانية في فرنسا تختلف عن العلمانية في إنجلترا وكالهما يختلف عن العلمانية في

السويد وعلمانية شرق آسيا تختلف عن علمانية أمريكا الشمالية والالتينية فلكل دولة تجربتها التي
تصنعها وتتراكم لديها وإن كانت إجراءات ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان جريئة إلى حد بعيد
ومدنيا،
وسياسيا
وثقافيا
اجتماعيا
نقاشا
ً
تبن لنفسها
لكنها تظل
ًّ
ًّ
ًّ
ًّ
ً
تبن بعد تجربتها ولم ِ
قشورا فهي لم ِ

أول ومن ثم تراكم التجربة.
وتحتاج للكثير لتبني المشهد المدني الحديث ً

 .26ما أسرار التحول وانتشار موجات اإللحاد في اإلسالم والمسيحية ونقاط الخروج من عباءة الدين في

المنطقة العربية؟

انتشار أفكار اإلنكار وليس اإللحاد هو أمر طبيعي بعد أي ثورة خاصة أن موجة الثورة في المنطقة كانت

عاتية وصاحبتها ثورة غير مسبوقة في االتصاالت وهو ما تسبب في انطالق الحريات الشخصية وتداول

المعلومات والمعرفة إلى حد أبعد بكثير من المتوقع ولكن هذه الموجة سوف تنضج وتبني لنفسها
طبقة ثقافية جديدة تتصالح مع الدين وتنتهي من مسائل اإلنكار وتضع الدين في موقعه الروحي لكن
األمر يحتاج لوقت طويل وانتباه للموجة وضرباتها والتعامل معها بحكمة واعتراف بالدور الروحي فقط
للدين.

 .27ماذا عن خطري الفساد والطائفية على العرب ،وأين سكان المنطقة من التدين؟

إن الفساد والطائفية أمراض اجتماعية موجودة في العالم كله لكن كيف تتعامل مع المرض وتحده وتدير
نقاشا اجتماعيا يلفظه وال يتبناه وال يوفر له بيئة حاضنة ويدعم الشفافية والمواطنة ويحقق قبول اآلخر

والتنوع والتعددية وكل هذه المفاهيم المنطقة تحتاجها بشدة وتحتاج أن تدير حوارا حولها بسرعة قبل أن
تدمرنا هذه األمراض.
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الناشط مراد الحايكي :غياب المشاركة الشعبية والفساد أبرز أسباب
األزمة االقتصادية… والحكومة تتحكم بالعملية االنتخابية والسياسية
مملكة البحرين مقبلة خالل حوالي ثالثة أشهر على انتخابات نيابية وبلدية تعد

الخامسة منذ عودة الحياة النيابية إلى البالد في  ،2002وأبرز ما يميز هذه الدورة

عن تلك سبقتها هي الظروف السياسية واالقتصادية التي غيرت مالمح الساحة

المحلية .فاليوم ال يوجد أي حوار قائم بين الحكومة والمعارضة بل قد تم حل 3

جمعيات سياسية معارضة خالل األربع سنوات األخيرة ،ليبقى في الساحة فقط
 5جمعيات سياسية رئيسية التي انحسر دورها أيضاً خالل الفترة نفسها .كما

مراد الحايكي

ناشط حقوقي

يوجد توجس من المواطنين من إجراءات الحكومة االقتصادية منها رفع الدعم
عن بعض السلع االستهالكية وتغيير قانون التقاعد والتحول إلى نظام ضمان

تذمر عام من الدور الضعيف للبرلمان.
صحي في ظل
ٍ

ما أبرز تداعيات األوضاع االقتصادية على االنتخابات القادمة؟

حوار :بدر مبارك النعيمي

وما دور المعارضة أو ما تبقى منها في االنتخابات؟ ولماذا تبدو التجربة الديمقراطية في البحرين ذاهبة إلى

االنحدار؟ هذه األسئلة وغيرها ستكون المحاور األساسية في حوارنا مع الناشط السياسي مراد الحايكي.

•المواطن البحريني تأثر بشكل مباشر من إجراءات الحكومة االقتصادية التي تستهدف معالجة عجز الميزانية

بأموال من جيب المواطن

•مجلس النواب عاجز عن القيام بدوره وحتى من أن يكون ظاهرة صوتية تقف مع مصالح المواطنين وأن يحمل

طرحا مغايرا عن الحكومة

•النظام البحريني هو المسؤول عن ضعف أداء مجلس النواب بقيامه بإضعاف دور الجمعيات السياسية ودعم

المرشحون “المستقلين”

•بعد ظهور دعوات جديدة لمقاطعة االنتخابات اتهمت الحكومة البحرينية قطر وبعض المواطنين بقيام بحملة

دعائية هدفها “اإلضرار بالسلم األهلي”

•النظام البحريني ينظر إلى البرلمان كأداة عالقات عامة أمام المجتمع الدولي وال يعير اهتماما إلى فاعلية

التجربة الديمقراطية

•على المعارضة االنخراط في تقييم شامل للمرحلة السابقة بما فيها من إيجابيات وسلبيات ووضع استراتيجية

جديدة تتسق مع تطلعات شعب البحرين بوضع اعتبار للظروف الداخلية واإلقليمية معاً

•غياب المشاركة الشعبية وانتشار الفساد واالعتماد المفرط على النفط أهم األسباب التي أدت إلى األزمة

االقتصادية الحالية

•التجنيس السياسي هدفه جعل المواطن البحريني أقلية في وطنه ويخسر كل وسائل الضغط على الحكومة

•رغم محدودية صالحيات البرلمان نجد الحكومة تتدخل وتتحكم في مخرجات العملية االنتخابية من خالل توزيع

الدوائر االنتخابية ودعم المرشحين
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•كل من تجربتي البحرين والكويت فشلتا في بناء دولة المؤسسات والقانون وحلحلة ملفات رئيسية وخلق

أجواء ديمقراطية حقيقة

•الحكومة البحرينية أسهمت في توفير تربة خصبة للطائفية لما وجدت فيها من وسيلة فعالة تساعدها في

تمكين قبضتها على كافة مفاصل الحكم

•قيادات الطوائف تريد استمرار وجود حالة “طائفية” تسهم في تقوية مكانتها وامتيازاتها لدى الطائفة

وسلطتها عليها ،فكلما تعمقت الحالة الطائفية في المجتمع ،كلما تضخمت قوة تلك القيادات وتوسع تأثيرها

•الحل لألزمة يكمن في الشراكة والرجوع إلى ما تم التوافق عليه في ميثاق العمل الوطني – تفعيل بند

“مملكة دستورية على غرار الممالك الدستورية العريقة” ومبدأ “الشعب مصدر السلطات”.

أوال لنضع األمور في سياقها ،البحرين تمر اآلن في مرحلة التجهيز لالنتخابات النيابية والبلدية التي ستعقد
ً -١

في نوفمبر  ،2018وذلك في ظل حل  3جمعيات سياسية معارضة وانحسار دور الجمعيات السياسية بشكل عام

في الساحة .ما أبرز توقعات مراد الحايكي بشأن نتائج االنتخابات وإفرازاتها؟

يأتي انعقاد االنتخابات البرلمانية هذا العام في ظل ظروف اقتصادية صعبة تشهدها البحرين ،تأثر بها المواطن
بشكل مباشر بعد أن اتخذت الحكومة عدة إجراءات منها رفع الدعم الحكومي عن بعض السلع الرئيسية التي أدت

إلى تآكل أكثر لرواتب المواطنين ومدخراتهم .وفي الوقت نفسه ،يبدو أن الحكومة مصرة بمعالجة عجز الميزانية
أوال كما نرى في مشاريعها المتعلقة بقانون التقاعد والصحة ،وغيرها من “مشاريع اإلصالح
من جيب المواطن ً

االقتصادي” ،ومن خالل فرض رسوم ومخالفات مالية عالية في العديد من القطاعات .ومع حزمة المشاريع

ً
تماما من أن يكون حتى
التي تتبناها الحكومة لمعالجة الوضع االقتصادي أثبت مجلس النواب الحالي بأنه عاجز
ظاهرة صوتية تقف مع مصالح المواطنين وأن يكون له رأي وطرح مغاير فيما يتعلق بالوضع االقتصادي وسبل

معالجته ،مما أدى إلى زيادة حالة التذمر حول أداء النواب من غالبية شرائح المجتمع البحريني.

ومن المهم اإلشارة إن هذا “العجز” في أداء النواب يرجع سببه الرئيسي لبعض السياسات والتكتيكات التي
قام بها النظام في البحرين ،أضعف من خاللها دور الجمعيات السياسية بشقيها المعارض والموالي ،من خالل

الدفع بما يسمى “بالمستقلين” الذين يشكلون اليوم أغلبية في البرلمان .ومع تزايد السخط العام على
التجربة االنتخابية بشكل عام وأداء النواب بشكل خاص ،وارتفاع األصوات الشعبية الداعية لمقاطعة االنتخابات
القادمة ،قامت الحكومة باتهام قطر وعدد من المواطنين البحرينيين الذين لم تقم بتسميتهم ،بالوقوف وراء

الحملة الداعية لمقاطعة االنتخابات والترويج لقضايا مثل التجنيس السياسي وقانون التقاعد الجديد بهدف

“اإلضرار بالسلم األهلي”.

وهذا المؤشر دليل واضح على أن السلطة في البحرين متخوفة من أن تشهد االنتخابات المقبلة نسب مشاركة

متدنية تزيد من ضبابية المشهد السياسي واالقتصادي الحالي في البالد .ومن الممكن أن يؤدي هذا التخوف
قليال عن دعم بعض “المستقلين” بهدف وصول بعض مرشحي الجمعيات
من دفع السلطة في البحرين للتنازل
ً

السياسية القريبة منها ،وباألخص جمعيات اإلسالم السياسي التي لديها القدرة في حشد وتشجيع فئات

كثيرة من المجتمع للتوجه لصناديق االقتراع ،لكن يبقى التحدي في كيف ستتعامل السلطة مع جمعية المنبر
ً
حاليا من قبل الداعمين الرئيسين للنظام في
اإلسالمي المحسوبة على تيار اإلخوان المسلمين المحارب

البحرين ،المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة.
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أما في حال بقاء سياسة السلطة على ما هي وتفضيلها لمجلس “مستقلين” ،فمن المتوقع أن تشهد

االنتخابات القادمة نسب مشاركة متدنية للغاية قد تسهم في تغيير الحالة السياسية في البحرين خالل
السنوات الخمس القادمة .وبالنسبة للمعارضة ،فيبدو من المؤكد أن تيار الوفاق وجمهوره سوف يقاطع

هذه االنتخابات ،إال أنني ال أعتقد بأنهم سيقومون بحملة شبيهة بحملة “صفروها” التي تبنتها الوفاق
في العام  ،٢٠١١وذلك العتبارات أمنية لقيادات الوفاق الموجودين داخل البحرين.

أما بالنسبة لتيار وعد ،فال يوجد حتى اليوم موقف واضح من االنتخابات المقبلة ،إال أنني أعتقد بأن

قيادات التيار (وعد) سوف تشارك في بعض الخيم والمجالس االنتخابية تحت شعار “نحن موجودون
وقريبون من الناس” إذا ما اتخذ قرار المشاركة .بالطبع لن تكون مسألة حضورهم تلك الخيم والمجالس
بهذه السهولة ،حيث من المؤكد بأن السلطة ستعمل على حث أصحاب تلك الخيم والمجالس على عدم

فتح المجال ألعضاء الجمعيات المنحلة وباألخص وعد للمشاركة في فعالياتهم االنتخابية ،وتخوين من
سيقوم بذلك.

 -٢أعلنت جمعية المنبر التقدمي العام الماضي نيتها للمشاركة في االنتخابات القادمة ،وهي اليوم الجمعية

المعارضة الوحيدة التي أعلنت موقفاً رسمياً من االنتخابات .ما توقعات مراد الحايكي لحظوظ فوزها وتأثيرها على
الناخبين؟

يصعب التنبؤ لإلجابة على هذا السؤال دون معرفة الدوائر االنتخابية التي سيترشح فيها مرشحو المنبر

التقدمي وإن كانوا سيواجهون في تلك الدوائر مرشحين من جمعيات قريبة للسلطة .وبغض النظر عن

ذلك ،أشك في أن يكون لمشاركة المنبر التقدمي أي تأثير يذكر على الناخبين وال أعتقد بأن ما ستطرحه
الجمعية من برنامج انتخابي سيخرج عن سقف المواضيع الذي تسمح به السلطة.

 -٣شرعت الحكومة مؤخراً قانونا يمنع أعضاء الجمعيات السياسية المنحلة (العمل اإلسالمي ،الوفاق ،وعد) من

التشرح لالنتخابات وعضوية األندية الثقافية والرياضية ،فإذا أصبحت األبواب مغلقة أمام الجمعيات السياسية

واإلصالحيين ومنعوا من المشاركة في االنتخابات أو حتى حضور الحمالت االنتخابية ،فما السبل المتاحة اآلن

للتفاعل مع الشأن العام؟

هناك العديد من الوسائل التي ممكن أن تستخدمها الجمعيات المنحلة بهدف التفاعل مع الشأن العام.
موسم االنتخابات النيابية ورغم أهميته كساحة لاللتقاء بمختلف أطياف المجتمع والتفاعل معهم حول
أهم القضايا السياسية والمعيشية ،إال أن هذا الموسم قصير للغاية .إن الخطوة األولى التي يجب على
قيادات الجمعيات المنحلة القيام بها هو االنخراط في تقييم شامل لتجربة ما بعد ميثاق العمل الوطني

إلى اآلن ،والنقد الذاتي “لألخطاء” واإلخفاقات التي ارتكبت خالل هذه المرحلة وتحديد مكامن الضعف
والقوى ،وعلى أساس ذلك ،وضع استراتيجية تتسق مع تطلعات شعب البحرين والمرحلة الحالية والظروف
الداخلية واإلقليمية ً
معا.

وفي الوقت نفسه ،يجب أن تكون عناصر تلك الجمعيات متواجدة في كافة المناسبات االجتماعية ،تطرح
ً
إعالميا وخاصة في مواقع التواصل
رؤيتها ألبرز قضايا البلد .كما أن على تلك العناصر أن تكون حاضرة

االجتماعي لتقدم مواقف تياراتها وتحليال واعيا ومتزنا حول كافة القضايا.
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 -٤القضايا االقتصادية أخذت مساحة كبيرة من الجدال والنقاش في أوساط المواطنين البحرينيين ،بينها قانون

التقاعد الجديد والضمان الصحي وغيرها من المشاريع التي تأتي ضمن برنامج الحكومة لإلصالح االقتصادي .ما

الذي يثير قلق المواطن إزاء هذه المشاريع بالضبط؟

الحديث عن اإلصالح االقتصادي يتطلب وضعه في سياقه التاريخي ،من حيث الكيفية التي أدارت بها
الحكومة اقتصاد البلد منذ ظهور النفط ،فاألخطاء التي مرت بها عملية التنمية وغياب المشاركة الشعبية

كان لها دور رئيسي ،في تقديري ،في تردي األوضاع .ومن جهة أخرى استمرار الدولة في االعتماد على
ريع النفط في تمويل الموازنة العامة دون أن يترافق ذلك مع خطط وبرامج من شأنها أن تعزز الميزانية
ً
أيضا لها أثر واضح .كما ال يمكن أن نتجاهل حجم الفساد في إدارة أموال
العامة بعوائد غير نفطية ،كان

ً
سنويا .كل تلك الظروف وغيرها تؤدي بطبيعة الحال
الدولة والتي يكشف عنها تقرير ديوان الرقابة المالية
إلى نتائج وخيمة على االقتصاد وتوصل بالبالد إلى ما نحن عليه اليوم.

اآلن ،وفي محاولة الحكومة لتخفيف آثار أخطائها السابقة في إدارة مقدرات الدولة ،فإنها تستهدف جيب
المواطنين بالدرجة األولى من خالل تشريعات كفرض الضرائب وإعادة تسعير بعض الخدمات العامة ،بيع

القطاع العام في إطار مشاريع الخصخصة ،تحرير أسعار بعض السلع والخدمات الرئيسية ،ويأتي مشروع

قانون التقاعد الجديد ومشروع الضمان الصحي في هذا السياق .بالمقابل ال نرى أي جهد من الحكومة

في تقليل أو وقف الهدر المالي في الصرف على مشاريع رياضية أو معارض ال تحقق لالقتصاد الوطني
أي قيمة مضافة ،بل على العكس تستنزف من موارد الدولة.

من هنا يأتي قلق المواطن على معيشته اليومية وعلى مستقبله ومستقبل األجيال القادمة ،ويتساءل،
أنا لم أكن السبب في كل ما حصل ،وحينما كانت عوائد النفط عالية لم استفد من تلك العوائد ،فلماذا

يتم اليوم تحميلي مسؤولية فشل الدولة في اإلدارة!

ً
تقريبا ،لم ينعكس ذلك
فحينما انتعش االقتصاد المحلي مع ارتفاع اسعار النفط قبل عشر سنوات

االنتعاش على المواطن من خالل توفير فرص عمل جديدة وتحسين للخدمات العامة ،بل على العكس تم

فتح البلد لعشرات األلوف من األجانب سواء من خالل عمليات التجنيس السياسي أو من خالل فتح
األبواب الستقدام العمالة الوافدة بالحجم الذي يراه كل من يعيش على أرض البحرين اليوم.

ويجب أن أستدرك هنا ونحن نتحدث عن التجنيس السياسي أن الهدف من عمليات التجنيس هو تغيير
التركيبة الديموغرافية للبحرين .وال اقصد هناك التغيير المذهبي فحسب ،أي ان الحكومة تستهدف

تجنيس السنة على حساب الشيعة ،فالتجنيس السياسي هدفه في تقديري جعل المواطن البحريني
أقلية في وطنه ،واستبداله بجمع ُمجنسة والئها المطلق لما تتحصل عليه من فوائد لقاء حصولها على

الجنسية ،إضافة إلى تشكيلها حائط صد أمام أي حالة مطلبية للمشاركة الشعبية أو تحسين ظروف الحياة،

ولنا في ما يسمى باتحاد الجاليات األجنبية خير دليل .بمعنى آخر ،أن القوة السياسية والقوة االقتصادية

تصبح في يد األجنبي وبالتالي ال يصبح للمواطن أي وسيلة ضغط يمكن أن يمارسها على الدولة.
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أعود مرة أخرى لمشروع قانون التقاعد .كشفت العديد من التقارير الصحفية وكذلك تقارير ديوان الرقابة

المالية عن جيوب للفساد في هيئة التأمين االجتماعي وعن سوء في إدارة استثمارات المؤمن عليهم،
والحكومة شريكة في ذلك بسبب عدم اتخاذها ألي إجراء سواء للتحقيق أو محاسبة المتسببين ،واليوم

تأتي النتقاص حقوق المؤمن عليهم وزيادة نسبة االشتراكات عليهم ،ومنح مجلس إدارة هيئة التأمين

االجتماعي أحقية تعديل نسب االشتراكات في نظام التقاعد بعد أن كان تحديد تلك النسب يتم من خالل
ً
علما بأن الموظفين أو العمال غير ممثلين في هذا المجلس ،ما يجعل الحكومة هي المتحكم
قانون،

ً
سابقا في إدارة أموال
الرئيسي في قرارات الهيئة ،فكيف يمكن الوثوق مرة أخرى في إدارة فشلت

المتقاعدين وأن أمنحها حرية أكبر في إدارة هذا المرفق الهام .أما التأمين الصحي والتوجه بخطوات
متسارعة نحو تخصيص قطاع حيوي ومهم للغاية لدى كافة المواطنين والمقيمين في البحرين ،فإن نتيجة
ً
حتما تردي أكثر للخدمات الصحية وعدم إمكانية حصول أعداد كبيرة من المواطنين للرعاية
ذلك ستكون

الصحية والعالج الطبي المناسب ،وذلك بسبب غياب الشفافية والمحاسبة والمشاركة الشعبية في
هذه المشاريع.

فالمواطن يتسائل ،لماذا إلى اليوم ورغم إخفاق المسؤولين المعنيين بالملفات االقتصادية والصحية
ً
سنويا
والمعيشية األخرى في البلد ،والعجز الكبير في ميزانية الدولة وكثرة ملفات الفساد التي يوثقها
تقرير ديوان الرقابة المالية ،لم يتم محاسبة أي من أولئك المسؤولين!

 -٥إذا كان المجلس حسب ما تقول “عاجزً ا” وغير فاعل وال توجد جدوى من االنتخابات فلماذا تصر الحكومة على

تحشيد الناس إلى صناديق االقتراع لدرجة أنها جنست أجانب بهذا الهدف؟

من الواضح أن الحكومة أو النظام السياسي في البحرين ينظر إلى العملية االنتخابية والمجلس النيابي

كأداة “عالقات عامة” ليس أكثر .أي أخبار “سلبية” حول االنتخابات في البحرين مثل العزوف عن التصويت
وانخفاض نسبة المشاركة عن مستوى ٪٥٠يؤثر على “الصورة” التي يحاول النظام رسمها ،وهذا هو

السبب الرئيسي وراء تحشيد الناس.

مع بداية “المشروع اإلصالحي” صرح وزير شؤون مجلس الوزراء حينها بأن على المعارضة أن “تنشغل”

بالسياسية وال “تشتغل” بها .وهذا التصريح كما يتضح اليوم هو استراتيجية الحكم عندما يتعلق األمر
بالعمل السياسي.

 -٦توجد ظاهرة في االنتخابات تُ عرف بـ “المال السياسي” أي تقديم المرشحين البضائع االستهالكية أو األموال

بشكل مباشر إلى الناخبين بهدف كسب دعمهم في االنتخابات .هل تتوقع ظهور هذه الظاهرة مجدداً ال سيما

مع األوضاع االقتصادية أم ترى أن المواطنين وصلوا إلى مستوى من الوعي والنضج الذي يصعب حدوث مثل هذا
األمر؟

نعم هناك من يقدم بعض “المساعدات” لسكان دائرته االنتخابية ،إال أنني ال أعتقد بأن هذه الظاهرة
أثرت في نتائج االنتخابات السابقة ،ومواجهة عملية شراء األصوات يجب أن تتم مواجهتها بشكل حاسم
فالبلد ال ينقصها المزيد من الفساد.
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ولكن الموضوع األكبر فيما يتعلق بـ”المال السياسي” هو ما تنفقه أطراف الحكم لدعم كتل أو تجمعات

أو أفراد يترشحون لالنتخابات النيابية من جهة ،وتحكم الدولة في مفاصل العملية االنتخابية من جهة أخرى
ً
حديثا في التصويت لجماعات أو أفراد محددة بعينها ،هذه
من خالل توجيه العسكريين أو المجنسين

سوءا .فالجميع على وعي بأن قواعد اللعبة
المسألة هي من أفسدت العملية االنتخابية وزادت سوأها
ً
السياسية في البحرين محدودة ً
جدا ،فحتى البرلمان الذي ُيفترض فيه أن يراقب أداء الحكومة ويحاسبها،

ملكيا أكثر من الملك ،ويدافع عن الحكومة أكثر من الحكومة نفسها ،ورغم
نجده في كثير من األحيان
ً
الصالحيات المحدودة للبرلمان ،نجد أن الدولة تتدخل وتتحكم حتى في مخرجات العملية االنتخابية من خالل
توزيع الدوائر االنتخابية والمحاصصات التي تتم تحت الطاولة.

 -٧بحكم متابعة الناشط مراد الحايكي للشأن الكويتي إضافة للشأن البحريني .ما أوجه االختالف  /التشابه ،بالنسبة

لألوضاع السياسية ،بين البلدين؟

أوجه الخالف كثيرة ،فتشريعات الكويت المتعلقة باالنتخابات وصالحيات مجلس األمة (البرلمان الكويتي)

ً
تماما عن الوضع في البحرين.
ودوره التشريعي والرقابي وتعاطي السلطة معه مختلف

الصراع السياسي في الكويت يختلف ويقل حدة عن طبيعة الصراع في البحرين وإن تشابهت بعض

تشابها بين التجربتين في النتائج ،فكلتا التجربتان فشلتا
الملفات مثل الفساد .إال أنني أعتقد أن هناك
ً
في بناء دولة المؤسسات والقانون وحلحلة ملفات رئيسية وخلق أجواء ديمقراطية حقيقة أبعد من توجه
المواطنين إلى صناديق االقتراع.

الكويت لم تستطع تطوير تجربتها البرلمانية والديمقراطية رغم قدمها في المنطقة ،بل بعض القوى
ً
تماما تجربتها البرلمانية
كبيرا ،وفي البحرين أفرغت السلطة
تراجعا
السياسية في الكويت تقول بأن هناك
ً
ً

والديمقراطية من محتواها ،والنتيجة صفر ديمقراطية وصفر شراكة حقيقية في إدارة البالد ومصالح
الناس.

 -٨صرح مراد الحايكي في فترة سابقة أن الحكومة البحرينية هي الجهة المسؤولة عن “زراعة الطائفية” في

البحرين .كيف قامت بذلك؟ وهل ال زلت تعتقد بهذا الرأي؟

المسألة الطائفية في البحرين كما في الدول العربية األخرى ال تقع مسؤولية زراعتها على الحكومة فقط،

فأسباب نشوئها عميقة ومختلفة تمتد لمئات السنين وتتحمل جزءا كبيرا منها قيادات الطائفة أنفسهم.

ً
أيضا ،قد
إال أنه ال شك في أن الحكومة البحرينية ،والكالم ينطبق على حكومات المنطقة والمستعمر
أسهمت في توفير تربة خصبة للطائفية لما وجدت فيها من وسيلة فعالة تساعدهم في صراعهم على

السلطة ،وتمكين قبضتها على كافة مفاصل الحكم.

ً
أيضا وجود حالة “طائفية” تسهم في
والحالة متشابهة لدى العديد من قيادات الطوائف ،فهي يهمها

تقوية مكانتها وامتيازاتها لدى الطائفة وسلطتها عليها ،وكلما زاد االنقسام الطائفي وتعمقت الحالة

الطائفية في المجتمع ،كلما تضخمت قوة تلك القيادات وتوسع تأثيرها.
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السلطة فشلت ،وبرغبة منها ووعي في بناء دولة المؤسسات والقانون التي تحجم دور الطائفة
ً
“سياسيا” ،والطوائف فشلت برغبتها ووعي منها في أن تكون متصالحة ومتعايشة في تناغم وانسجام
ً
انفتاحا مع األخر .وحتى يتنازل الطرفان ،النظام والطائفة ،عن ذلك ،سيبقى
مع بعضها البعض ،وأكثر

الحال كما هو عليه مع ترجيح تصاعد حدته لتصل لنوع من الصدام كما شهدنا قبل  ٧أعوام.
 -٩ما تصفه أشبه وكأنه تحالف غير معلن بين السلطة وقيادات الطوائف؟

ليس هناك تحالف بين الحكم وقيادات الطوائف هدفه اإلبقاء على الحالة الطائفية كما هي ،لكن الطرفان،

وبشكل منفصل ،يجدان أن من مصلحتهم أن تبقى هناك حالة طائفية إنما بدرجات متفاوتة ال تصل حدتها
للصدام والعنف.

مشاكل في النظام الحالي .ما رؤية
 -١٠دعا مراد الحايكي في أكثر من مرة إلى إصالح انتخابي ديمقراطي لحل
ٍ

مراد الحايكي للحل؟ وكيف ينبغي تطبيقه؟

الحل في الشراكة والرجوع إلى ما تم االتفاق عليه في ميثاق العمل الوطني “مملكة دستورية على غرار
الممالك الدستورية العريقة” ،وتفعيل مبدأ “الشعب مصدر السلطات” ،ورغبة حقيقة لدى السلطة

باالنتقال السلمي إلى دولة ديمقراطية تحكمها المؤسسات والقانون ال أهواء األفراد ومصالحهم.

في اعتقادي هناك مشكلتان رئيسيتان يجب حلهما ،المشكلة الدستورية ومشكلة عدم رغبة النظام في
التنازل عن أي مفصل من مفاصل اتخاذ القرار في البلد ،وإن لم تحل هاتان المشكلتان ،فسيسوء الحال
ً
حاليا.
أكثر مما هو عليه

ً
ذريعا على كافة األصعدة ،فالوعود بأن نتحول
فشال
“المشروع اإلصالحي” ورؤية البحرين  ٢٠٣٠فشال
ً
إلى دولة ذات اقتصاد قوي ومستدام تبخرت ،وأصبحنا دولة تلتفت تارة لليمين وتارة لليسار لكي يتصدق
عليها “األشقاء” ،وأما بالنسبة للوضع السياسي والحقوقي فسجون البحرين وتقارير المنظمات الدولية

والحقوقية كفيلة بأن تعطينا صورة واضحة لما آلت إليه األمور.

نحن بحاجة إلى مشروعين ،مشروع “إنقاذ” حتى نتمكن من الخروج من هذه األزمة االقتصادية والسياسية
بأقل األضرار ،ومشروع اإلنقاذ يجب أن يكون ضمن مشروع أشمل ،وهو مشروع “الملكية الدستورية”
الحقيقية ،يشارك في صياغته كافة األطراف ،ويتعهد “األشقاء” بأنهم لن يقفوا في وجهه ويدفعوا
الغالي والنفيس إلفشاله.

من “األشقاء” الذي تقصدهم؟ ولماذا تتوقع وقوفهم ضد مشروع اإلنقاذ؟

ال يخفى على أحد اليوم أن هناك قوى إقليمية تقف في مواجهة أي تغيير في المنطقة وباألخص منذ

ً
ً
إقليميا في وجه التحول “الديمقراطي”
عائقا
اندالع أحداث الربيع العربي .والقوى هي ذاتها التي تشكل
والمشاركة الشعبية في البحرين والعالم العربي ،ولألسف أبرز تلك القوى هما المملكة العربية السعودية
واإلمارات العربية المتحدة.

والسبب وراء وقوفهم ضد أي مشروع إنقاذ أو أي مشروع تحول ديمقراطي في المنطقة هو الخوف
من أن تنتقل تلك الحالة إلى دولهم ويخسرون مواقعهم في السلطة كما خسر حلفائهم السلطة في
مصر ،قبل السيسي ،وتونس على سبيل المثال.
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تداعيات
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متابعة :ألكسندر إبراهيم

«مجلس الشورى العماني» ..تجربة ديمقراطية مغللة بصالحيات السلطان
خرج اآلالف من العمانيين في عام  2011للمطالبة بالعديد من اإلصالحات السياسية واالقتصادية في بالدهم،

نسبيا مقارنة بالوضع السابق .لكن رغم مرور حوالي 7
كان أبرزها منح مجلس الشورى العماني صالحيات أوسع
ً

اضطراريا بسبب محدودية الصالحيات الممنوحة
سنوات ،وزيادة الصالحيات إال أن المجلس بقي في حالة “سكينة”
ً
له ،وضعف ممثلي الشعب.

مجلس الشورى العماني هو المجلس األدنى في مجلس عمان والذي يضم معه مجلس الدولة ،ويبين القانون

اختصاصات كل منهما ومدته وأدوار انعقاده ونظام عمله ،وعدد األعضاء والشروط الواجب توافرها في كل عضو،
عضوا ،يختار األعضاء من بينهم واحدا ليرأس المجلس خالل مدة انعقاده.
ويضم المجلس 85
ً

ويضم مجلس الشورى ممثلي واليات السلطنة الذين يتم انتخابهم من قبل المواطنين العمانيين في انتخابات
عامة تتمتع فيها المرأة العمانية بحق االنتخاب والترشح على قدم المساواة ،ورغم أن المرأة العمانية كان لها

الريادة على صعيد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركتها في عضوية مجلس الشورى منذ عام 1994
ميالديا ،إال أن الدورة األخيرة والتي جرت االنتخابات فيها في عام  ،2015شهدت حصول المرأة على مقعد واحد
ً

فقط.

•على الحجري :المجلس على مدى الفترتين السابعة والثامنة لم يستجوب وزراء الخدمات

•صالح المسكري :االختصاصات الممنوحة للمجلس محل تجربة ويغلب عليها الحذر الشديد

•أحمد المخيني :على السلطان القادم توزيع الصالحيات والسلطات وتشجيع عمل المؤسسات القضائية

والتشريعية والرقابية دون تدخالت

•بن ماجد :فكرة المجالس التشريعية في عمان بعيدة كل البعد عن الممارسات الصحية والمنطقية التي يفترض

أن تكون عليها مجالس الشعب.

•خلفان بدواوي :مجلس الشورى هو شكل صوري هدفه تلميع النظام في الخارج وإغناء بعض الشيوخ واألعيان.
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لمحة تاريخية
يتمتع مجلس الشورى العماني والذي أنشئ في عام  ،1991ليحل محل المجلس االستشاري للدولة الذي استمر
استشاريا قبل األحداث
من عام  1981حتى عام  ،1991بالشخصية االعتبارية ،واالستقالل المالي ،والذي كان وجوده
ً

االحتجاجية التي شهدتها عمان خالل عام  ،2011والتي أدت إلى إعالن السلطان قابوس بن سعيد صالحيات جديدة
للمجلس بناء على المرسوم السلطاني رقم  99/2011والصادر في شهر أكتوبر من العام نفسه.
ومنحت التعديالت الجديدة على النظام األساسي للدولة مجلس الشورى الحق في اقتراح القوانين وتعديلها والذي
نص عليه في المادة ( )58مكررا ( :)35على أن “تحال مشروعـات القوانيـن التي تعدهــا الحكومة إلى مجلـس عمان
إلقرارها أو تعديلها ثم رفعها مباشرة إلى السلطان إلصدارها ،وأنه فـي حال إجراء تعديالت من قبل مجلس عمان
على مشروع القانون يكون للسلطان رده إلى المجلس إلعادة النظر فـي تلك التعديالت ثم رفعه ثانية إلى السلطان”.
ووذكرت المادة ( )58مكررا ( )36أن “لمجلس عمان اقتراح مشروعات قوانين وإحالتها إلى الحكومة لدراستها ثم
إعادتها إلى المجلس ،وتتبع بشأن إقرارها أو تعديلها وإصدارها ذات اإلجراءات المنصوص عليها فـي المادة ( )58مكررا
( ،”)35وهو ما يعني أن المشرع األول في عمان هو السلطان فقط .وجاء في التعديالت التي أقرت في عام 2011
أن سلطان عمان يمكنه إصدار مراسيم سلطانية لها قوة القانون فيما بين أدوار انعقاد مجلس عمان وخـالل فترة حل
مكررا (.)39
وفقا المادة ()58
ً
مجلـس الشورى وتوقف جلسات مجلس الدولة،
ً
مكررا ( )40أنه “تحال مشروعات خطط التنمية والميزانية السنوية للدولة من مجلس الوزراء إلى
وأوضحت المادة ()58
ً

مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خالل شهر على األكثر من تاريخ اإلحالة إليه ثم إحالتها إلى مجلس
الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خالل خمسة عشر يوما على األكثر من تاريخ اإلحالة إليه ،وعلى رئيس مجلس
الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين ،وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم
األخذ به من توصياتهما فـي هذا الشأن مع ذكر األسباب” ،ما يشير إلى أن مقترحات وتعديالت مجلسي عمان
“الشورى والدولة” غير ملزمة للسلطان قابوس ،ومجلس الوزراء.
وبشأن السلطة الرقابية الممنوحة للدولة في التشريعات ،فنصت المادة ( )58مكررا ( :)43على أنه “يجـوز بنـاء على
طلب موقـع من خمسـة عشــر عضـوا على األقـل من أعضـاء مجلس الشورى استجواب أي من وزراء الخدمات فـي
األمور المتعلقة بتجاوز صالحياتهـم بالمخالفـة للقانـون ،ومناقشـة ذلك من قبل المجلـس ورفـع نتيجـة ما يتوصل إليه
فـي هذا الشأن إلى جاللة السلطان” ،بدون تحديد ماهية الوزارات الخدمية.

أداء المجلس
يواجه مجلس الشورى العماني انتقادات منذ منحه التعديالت التي أقرها السلطان قابوس ،في عام  ،2011حيث لم
يسع المجلس على مدار العامين األوليين في أعقاب التعديل من تقديم أي مقترحات جديدة بقوانين ،إضافة إلى أن
َ

المجلس لم يقم باستخدام حقه التشريعي في استجواب أي من المسؤولين في الوزارات الخدمية.
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من جانبه ،قال ناشط اإلنترنت العماني “بن ماجد” ،في تصريحات خاصة لـ”مواطن” ،إن فكرة المجالس التشريعية
في دول المنطقة وبالذات في عمان بعيدة كل البعد عن الممارسات الصحية والمنطقية التي يفترض أن تكون
عليها مجالس الشعب .وأضاف الناشط المعارض“ :المجلس في عمان يعد تجربة مبتورة وناقصة ألن صناع القرار
ال يريدون لها إال أن تكون مجالس شرفية لإلشارة لوجودها في المحافل الدولية فقط ،لكي ال يقال عن الحكومة
دكتاتورية ومستبدة وغيرها من األقوال التي تصح في هذا الجانب رغم وجود المجلس” .وأردف ” :في فترة من
الفترات بعد  2011تفاءلت بمجلس شورى أكثر قوة ليس لنظامه وآليات عمله بل لوجود وجوه جديرة بالثقة لكن
ماذا حدث بعدها أودع البعض السجن وتم تكييف قوانين إليداعهم السجن وآخرين منعوا من الترشح للفترات
القادمة”.
واستطرد“ :ما تفعله السلطة و تمارسه من تضليل وسلك للطرقات المبهمة والكيد لألعضاء الفاعلين وغياب
التوعية الحقيقية لصميم عمل المجالس النيابية وتكبيل أدواتها يعكس الصورة التي تريدها السلطة مجلس مدجن
وإن انتخبه الشعب” .وتابع بن ماجد“ :ال أستطيع في عمان تسميته مجلس يمثل الشعب ،فآلية عمله أقرب
لمجلس عالقات ومصالح بين أعضاء الحكومة و األعضاء الذين يفترض بهم أن يمثلوا الشعب وهم ال يمثلون إال
جيوبهم وأرصدتهم البنكية” .وشدد ،على أنه ال يوجد تأثير فعلي للمجلس ،وأنه ال يوجد أثر رقابي أو تغيير جذري
أحدثه المجلس ،مردفا“ :بالعكس المجلس أصبح يتوازى مع السلطة وال يتقاطع ،وأصبح المجلس ال يخدم المواطن،
بل يزيد من بؤسه و انكساره ويوصل رسالة أن كل شيء في يد السلطة حتى وإن منح األعضاء رفاهية قراءة
القوانين قبل الجميع ،فال يستطيع العاقل تسميتها صالحيات رقابية مثلما تدعي السلطة التنفيذية”.
ً
مالكا لشركة
وأكمل“ :تستطيع في عمان تتبع أكثر من حالة بدأت كعضو في مجلس الشورى وانتهى به األمر
مقاوالت أو خدمات ترتبط بمشاريع الحكومة وإن تنحى عن العمل في المجلس تجده قام بتوريث الكرسي البنه
أو ابن أخيه وهناك عائلة في إحدى الواليات تناوب على الكرسي أخوان وقبل أن يتفرغوا لشركتهم التي أصبحت
تستفيد من المناقصات الحكومية وتركوا الكرسي البن أحدهم ليمثل الشعب مدفوعا بأصوات القبيلة وشراء
أصوات المساكين” .وأوضح“ :أعضاء المجلس ضربت لهم العبرة في أشجعهم حين أودع السجن ،وأجرأهم حين
ً
مسموعا منع من الترشح ألسباب لم يعلمها أحد حينها ،وتمت مخالفة لوائح المجلس و قوانينه حين
أصبح صوته
ً
مشهدا من أصوات الصراصير فقط يعلو ردة فعل القانونيين في البلد”.
منع العضو من الترشح لتجد
من جانبه ،قال الناشط العماني خلفان البدواوي ،مقيم في لندن ،إن الحديث عن مجلس الشورى العماني يتطلب
التطرق إلى نقطتين ،األولى أن تجربة مجلس الشورى في النظام السلطاني مستمدة من تجربة تاريخية إسالمية
لنظام اإلمامة اإلباضي في عمان والذي كان يعمل به تحت اسم مختلف وهو مجلس أهل الحل والعقد (المختار
من أرستقراطيين وتكنوقراط في المجتمع ليختاروا من بينهم حسب آلية متفق عليها بينهم اإلمام ويكونوا أيضا
ممثلين للموافقة على تعيينات اإلمام للوالة والقضاة والقوانين) ،والثقافة اإلسالمية للخلفاء المسلمين بعد
رسول اإلسالم محمد بن عبدالله وهي الشورى ولكن ليست ديمقراطية حقيقية”.
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وأكمل في تصريحات خاصة لـ”مواطن”“ :الشورى في اللغة العربية تعني أخذ أراء اآلخرين في موضوع ما لتحقيق
مصلحة معينة وبالتالي نفهم من المعنى أنه ال يوجد فعل أو صيغة تشير إلى وجوب السمع وإنما يعتمد على
(مزاج) مدى ودرجة تقبله للمشورة واألخذ بها من عدمه” .وأضاف“ :اآلن عندما نربط النقطتين بمجلس الشورى
العماني فكما نعلم حسب الوثائق المسربة في ويكيليكس والوثائق البريطانية أن سبب إنشاء المجلس
ُ

االستشاري عام  ١٩٨١أتى بعد ضغط أمريكي وبريطاني على قابوس ليعطي مزيدا من الحريات السياسية
لشعبه وتغييره في  ١٩٩١كان لنفس سبب إنشائه”.
وأردف“ :ألن شكل وفكر النظام السلطاني الحالي يقوم على فكر مستبد خالص ،ويقوم على شخصية فرد
واحد فكان من المناسب إيجاد فكرة خالية المضمون (تجمل صورة النظام الخارجية وتتالعب مع المفردات والمفاهيم)
تتناسب مع الفكر التقليدي للشعب الذي أساسا يتحكم بأدوات فكره” .وشدد على أن مجلس الشورى هو
مجلس صوري فقط هدفه تلميع صورة النظام في الخارج وإغناء بعض الشيوخ واألعيان (ذوو الدور الصغير في
النظام) مقابل تعزيز فكرة الوالء والطاعة العمياء للنظام السلطاني وتدوير بعض األصوات المعارضة المجتمعية
لتدجينها وإذا لم ينجح يتم طردهم من المجلس ،مؤكدا أنه يجب حل المجلس ألنه يعتبر خسارة للجهد البشري
والمال العام.
وقال نائب إدارة موقع “سبلة عمان” عبد الله الرباش ،إنه يفترض أن تكون األعمال واإلنجازات والخطط والحقائق
الواقعية تجاه مناقشة ومحاورة ومتابعة شؤون العامة ،يتم طرحها عبر وسائل اإلعالم لمعرفة اإلنجازات واألعمال
متابعا“ :لكن خابت الظنون مع األسف الشديد”.
أيضا،
واالهتمامات بما فيه الخطط ً
ً

مؤخرا جلسة مشتركة بين مجلسي الشورى
وتشهد جلسات المجلس غياب عدد كبير من النواب ،حيث شهدت
ً

والدولة لمناقشة مواد محل تباين بين المجلسين ،غياب عدد كبير من أعضاء المجلس ،وبحسب وسائل إعالم
عضوا من المجلسين بينهم 22
ُعمانية نقلت عن مصادر مطلعة ،فقد وصل عدد الغياب عن الجلسة المشتركة 33
ً

عضوا من مجلس الدولة ،وسط انتقادات حادة من رواد مواقع التواصل االجتماعي.
عضوا من مجلس الشورى و11
ً
ً

اإلصالح االقتصادي
وتعاني دولة عمان من أزمة اقتصادية بعد انخفاض أسعار النفط منذ النصف الثاني من عام  ،2014أسفرت عن
وفقاً
فضل عن ارتفاع نسبة البطالة بنسبة 17.5%
ً
ارتفاع نسبة الدين العام إلى أكثر من  50%من الناتج المحلي،
لتقارير محلية.
وبشأن أزمة البطالة أوصى مجلس الشورى العماني في تقرير ألمانته العامة حول الدراسات التي كان قد أجراها
خالل فترته السابعة والمتعلقة بالشباب وتنمية الموارد البشرية بتنفيذ برنامج وطني للتشغيل يتضمن اإلعالن
حاليا من الذين تنطبق عليهم “شروط ومعايير الباحث عن عمل” وتقديم حزمة من الحوافز
عن عدد المسجلين ً
لتشجيع العمانيين على االلتحاق بشركات ومؤسسات القطاع الخاص.
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حاليا ،التي كان قد تم
“عمان  ”2020المعمول بها
ً
وطالب المجلس بإعادة النظر في االستراتيجية التنموية ُ

تماما لما هو سائد
اعتمادها في منتصف تسعينيات القرن الماضي في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية مغايرة
ً
فضل عن
ً
اآلن ،والتركيز على التنمية اإلقليمية الشاملة والمتوازنة من خالل التوزيع العادل للمشروعات التنموية،
العماني النابي بن
تحقيق نمو اقتصادي مرتبط بالتنمية البشرية المستدامة .واقترح النائب في مجلس الشورى ُ

العبد جداد -خالل جلسة مناقشة بيان القوى العاملة بحضور وزير القوى العاملة عبد الله البكري -منح تسهيالت
مؤكدا أن “الوضع الحالي بحاجة إلى تدخل كبير ،في
وامتيازات للشركات التي تعيين الوظائف العليا من العمانيين،
ً

تعيين تلك الوظائف وتغيير السياسات”.

وقدم عدد من أعضاء مجلس الشورى لوزير القوى العاملة مقترح قانون إلحالل العمانيين محل العمالة الوافدة
التي تحتل الوظائف الخمس العليا في القطاع الخاص ،وسط انتقادات حادة من قبل المؤسسات الدولية ومنظمات
المجتمع المدني .وفي  20يونيو  ،2018أقر مجلس الشورى في سلطنة عمان ،قانون الضريبة االنتقائية على
أضرارا على صحة اإلنسان ،وقال المجلس في تغريدة له عبر موقع التدوينات
مجموعة من السلع التي تسبب
ً

المصغرة “تويتر” ،إنه أقر قانون الضريبة االنتقائية ،وأحال المشروع إلى مجلس الدولة للمصادقة عليه ،حتى يصبح
نافذً ا .وتبقى تدخالت مجلس الشورى العماني في الشأن االقتصادي عبارة عن إصدار توصيات أو مقترحات إلى
الجهات الحكومية في الدولة ،وسط دعوات متداخلة يطالب بعضها بمنح المجلس المنتخب من الشعب العماني
قادرا على إحداث تغيير جذري في السياسة االقتصادية للدولة ،ومطالبات بمعرفة الحدود
صالحيات أوسع ليكون
ً

المقربة.

رؤية ٢٠٤٠
“عمان
وبخصوص “رؤية عمان  ”2040والتي أصدر سلطان عمان قرارا بتشكيل اللجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية ُ
 ”2040برئاسة هيثم بن طارق آل سعيد ،والتقى أعضاء مجلس الشورى العماني في  23يونيو  ،2018مكتب

رؤية ُعمان  2040في لقاء نقاشي ،بهدف اإلطالع على سير عمل وإعداد رؤية ُعمان  ،2040ومناقشة التوجهات

وملتقى المحافظات ،والتي شاركت
واألهداف اإلستراتيجية التي خرجت بها الرؤية بعد سلسلة حلقات العملُ ،

المتنوعة في صياغتها وبلورتها.
شرائح المجتمع
ّ

أكد أعضاء مجلس الشورى ضرورة أن تكون رؤية عمان  2040قابلة للتطبيق على أرض الواقع بما يتناسب مع
المؤشرات والمعطيات الحالية مستفسرين عن مدى توفر اإلمكانات لتحقيق أهداف الرؤية ،حيث أقيمت جلسة
لمناقشة محاور الرؤية المستقبلية الثالث (اإلنسان والمجتمع واالقتصاد والتنمية والحوكمة واألداء المؤسسي).
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وخالل اللقاء دارت نقاشات موسعة حول عدد من الموضوعات ذات العالقة بإعداد رؤية عمان  ،٢٠٤٠وتوجهاتها
وأهدافها االستراتيجية ،وقد تركزت معظم المداخالت على آلية اختيار المحاور األساسية للرؤية والمؤشرات التي
بنيت عليها ،وتفعيل المشاركة المجتمعية في بناء وإعداد وتصحيح مسار الرؤية .وأشار أعضاء مجلس الشورى إلى
ضرورة األخذ ببعض التحديات الحالية أثناء إعداد الرؤية المستقبلية  2040أبرزها اإلشكاالت المتعلقة بالترهل
اإلداري ،منوهين إلى ضرورة أن ينعم المواطن العماني بالرفاه وتحسين مستوى المعيشة وتطوير التعليم
ومخرجاته لتكون أبرز مرتكزات التنمية خالل المرحلة القادمة .وأشاروا إلى أهمية تحقيق مبدأ العدالة في توزيع
متطلبات التنمية في مختلف محافظات السلطنة.

الشأن الثقافي
وفي الشأن الثقافي ،يقف مجلس الشورى مكبل اليديين ،حيث إن وزارة التراث والثقافة العمانية ال تقدم
تقريرها إلى المجلس مثل باقي الوزارات الخدمية ،وفق التعديالت التي أقرها السلطان قابوس.
وقال الصحافي العماني على بن راشد المطاعني ،في مقاله بموقع “الشبيبة”“ :االهتمام بالجوانب التاريخية
وشعبا وعبر مجلس
وطنيا يتعين أن يشارك الجميع في تفعيله حكومةً
هما
ً
ً
والتراثية الموثقة لتاريخ بالدنا يعد ً

متسائل:
ً
الشورى باعتباره يمثل المواطنين ،إال أن وزارة التراث والثقافة ال تقدم بياناتها أمام مجلس الشورى”،
“هل هناك مسوغات حدت بتصنيف هذه الجهة بأنها سيادية كغيرها من الجهات التي أعفاها النظام من تقديم
بياناتها أمام مجلس الشورى”؟.
وعمليا،
واقعيا
وأضاف“ :إذا كان تم تصنيف وزارة التراث والثقافة بأنها سيادية فإن هذه الخطوة ليس لها ما يبررها
ً
ً
فاختصاصات الوزارة ومهام عملها تتمثل في الحفاظ على التراث والعناية بالجوانب التاريخية وإدارة المتاحف ورعاية
الثقافة والقالع والحصون وغيرها من المجاالت المعروفة للجميع ،لكن هل هذه الجوانب فيها ما يجب حظره عن
المثول أمام مجلس الشورى مثلما يسن على بقية الوزارات الخدمية.
ونوه إلى أن إدراج وزارة التراث والثقافة ضمن الجهات التي تدلي ببياناتها أمام أعضاء الشورى له مكاسب جمة،
منها“ :مناقشة كيف يمكن الحفاظ على التراث العماني ،والجهود المبذولة وما يمكن القيام به” ،وأشار إلى وجود
تعاون بين الوزارة والمجلس في جوانب معينة ،كاستضافة وكالء الوزارة في تدارس بعض األطر والقوانين
والدراسات.

ما بعد قابوس
دورا لمجلس الشورى في عملية
وفي ظل ضبابية المشهد بشأن “عمان ما بعد قابوس” يمنح القانون العماني ً
السلطان الجديد للبالد ،حيث عدل السلطان قابوس في أكتوبر العام  ،2011آليات الخالفة بحيث يشارك في اختيار

ووفقا للدستور الذي أقر العام  ،1996يجب
ً
خليفته رئيس مجلس الدولة ومجلس الشورى ورئيس المحكمة العليا،
على السلطان تسمية خليفته من ساللة بوسعيد في رسالة تبقى مغلقة على أن تفتح أمام مجلس العائلة.
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وتنص المادة الخامسة على أن نظام الحكم سلطاني وراثي في الذكور من ذرية السيد تركي بن سعيد بن
شرعيا ألبوين عمانيين
عاقال وابنً ا
رشيدا
مسلما
ويشترط فيمن يختار لوالية الحكم من بـينهم أن يكون
ً
ً
ً
ً
سلطانُ ،

مسلمين ،وتعالج المادة السادسة حالة شغور الحكم عن طريق تكليف مجلس العائلة الحاكمة (عائلة السعيد) خالل
ثالثة أيام من شغور منصب السلطان ،بتحديد من تنقل إليه والية الحكم.
وأوضحت المادة أنه إذا لم يتفق مجلس العائلة الحاكمة على اختيار سلطان للبالد ،يعهد بهذه المهمة لمجلس
“المعين” ،بتثبيت من
الدفاع ،الذي يقوم بالتعاون مع رئيس مجلس الشورى “المنتخب” ورئيس مجلس الدولة
ّ

علما بأن السلطان قابوس أعلن في عام  ،1997أنه كتب وصيته
أشار به السلطان في رسالته إلى مجلس العائلةً ،

رشح فيها اسمين بترتيب تنازلي ،ووضعها في مغلفين مختومين ووزعهما في منطقتين مختلفتين.
التي ّ

شابا يتصرف
ويرى الكاتب العماني أحمد المخيني أن ما يتطلع إليه العمانيون في أي سلطان جديد هو أن يكون
ً
مشيرا إلى أنه على السلطان
كأنه أب ال يسعى الكتساب االحترام فحسب بل يعمل على تلبية احتياجات الشعب،
ً

القادم توزيع الصالحيات والسلطات المتمركزة حاليا في يد “السلطان قابوس” ،وتشجيع المؤسسات القضائية
والتشريعية والرقابية لتقوم بعملها دون تدخالت.
وأضاف في حوار سابق لـ”مواطن” أنه يجب توسيع المشاركة الحقيقية للشعب في صناعة القرارات الوطنية ،من
خالل تفويض قدر أكبر من الصالحيات التخطيطية والتنفيذية للمجالس البلدية ،وتشجيع تأسيس بيوت خبرة
متخصصة ،ونقل مهام اإلشراف على المهن إلى نقابات متخصصة ،وتمكين مجلس الشورى من محاسبة الحكومة
فعليا.
ً

حلول جذرية
الصالحيات التي ضمنها النظام األساسي ألعضاء مجلس الشورى يجب أن تستخدم
أن
ّ
وأكّ د عدد من القانونيين ّ

بالصورة الصحيحة من أجل تلبية احتياجات المواطنين خاصة وأن الصالحيات تتضمن استجواب وزراء الخدمات ،وأن
للمجلس اختصاصات تشريعية واضحة في المادة  ٥٨مكرر ( )٣٨ – ٣٥من النظام األساسي للدولة ،وأن هذه
االختصاصات كافية للمرحلة الحالية وهي بحاجة إلى مزيد من التفعيل من قبل “مجلس عمان” وإلى تنسيق أكثر
مع الحكومة.
وبرر الدكتور صالح المسكري الخبير في القانون الدستوري ،عدم استخدام المجلس صالحياته ،في تصريحات
مضيفا“ :نرجو أن
ً
صحافية ،بأن االختصاصات الممنوحة لمجلس عمان ال تزال محل تجربة ويغلب عليها الحذر الشديد،
ترسخ لدولة
تتمكن من عبور هذه المرحلة والوصول إلى الهدف المنشود وإلى اختصاصات حقيقية كاملة
ّ
المؤسسات وتشارك الحكومة في أعمالها وتحاسبها على إخفاقها وعلى األخطاء التي قد تقع فيها”.
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وأشار الناشط العماني “بن ماجد” إلى أن جهل الجماهير بالممارسات الصحيحة لعملية االنتخاب و األدوات المبتورة
التي يحوزها المجلس خلقت صف فساد ال يمت لروح مجالس الشعوب ،منوها إلى أنه ال يوجد مجلس للشعب
في ُعمان حتى يتم الحديث عن دوره ألن التدقيق و التمحيص والذهاب الستقراء أدواره التي يفترض بها أن تخدم

الشعب.

وعن الحلول التي يمكن أن تؤدي إلى تطوير أداء مجلس الشورى ،قال“ :عندما تفصل السلطات وتثقف الجماهير
ً
حاليا -أستطيع التحدث عن
بما لها وما عليها ويمارس المثقف دوره األخالقي وتحدد صالحيات المجلس -المبهمة
الصالحيات ومدى تأثيرها حينها ،ما عدا ذلك ال أستطيع الضحك على عقلي وتسمية مجلس العالقات والمصالح
بمجلس شورى شعبي يمثل المواطن”.
ويرى الناشط العماني خلفان البدواوي ،إن إعطاء صالحيات جديدة لمجلس عمان تعني نزع صالحيات من السلطان
قابوس ،متابعا“ :قابوس وهو مريض حاليا لم يتنازل عن منصب واحد من مناصبه العديدة ،لن يرضى بذلك تماما
والواقع يشير إلى أن الدولة ومؤسساتها وقوانينها تتجه إلى وضع قاتم وأكثر حلكة وظالما وتم تعزيز الموضوع
بتعديالت قانونية قمعية على المستوى البسيط للحريات الموجودة ،وحسب تقارير منظمات حقوق اإلنسان فإن
عمان دولة غير حرة” .وأردف“ :الوثائق البريطانية ذكرت أن قابوس معارض جدا ألي حريات سياسية ومدنية من حق
العماني ،وعائلة قابوس منذ بداية
اإلنسان ومؤمن بتحكم وتصرف الدولة بشكل كامل عن قرارات وفكر اإلنسان ُ
العماني واألدلة اتضحت في كتاب الثورة الموسمية لعبدالرزاق التكريتي”.
حكمها تحتقر اإلنسان ُ

ير لها أي فاعلية
وأشار إلى أن الصالحيات التشريعية والرقابية التي منحها السلطان قابوس في عام  ،2011لم َ

“في عمان العقل
ألنه تم التالعب بالمفردات و”هذا هو الهدف من إنشاء المجلس باألساس” ،مستطرداِ :
وفي بعض األحيان مجلس الشورى ال يمكنه
الجمعي يرى أن هناك مشاكل اجتماعية واقتصادية تتفاقم بدون حل ِ
الحديث عنها ولو باإلشارة فبالتالي فقدت الثقة واتجه الناس للفضاء االجتماعي مجددا للتعبير عن غضبهم
واستيائهم من الوضع المتردي” ،مشددا على ضرورة إحداث تغيير كامل في الحكم العماني ،في ظل تفاقم
األوضاع.
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بانوراما
مجلة مواطن

كتب :معاوية العطار

بعيدا عن حقوق اإلنسان
المال السعودي يوجه العالقات مع دول العالم..
ً
دائما وأبداً حين يكون هنالك أزمة أو خالف في عالم السياسة يكون لعامل المال دور كبير ،فهو من يتحكم ويدير

األزمة ويوجهها لصالح طرف معين دون غيره وذلك خدمة لمصالح سياسية واقتصادية في األساس ،واألزمة

األخيرة بين السعودية وكندا والتي تصاعدت بوتيرة غير مسبوقة تؤكد ذلك.

ويرجع البعض ضعف الدبلوماسية
األزمات التي تعانيها السعودية في عالقاتها الخارجية تعرف تزايدا كبيراُ ،

السعودية إلى “السياسة المتهورة” لولي العهد األمير محمد بن سلمان الذي يميل نحو الرئيس األمريكي
دونالد ترامب ويعتمد على تقديم إغراءات الستمالة حلفائه والعمل على إسكات المتحدثين عن الملفات

الشائكة بالبلد.

في مطلع أغسطس  ،2018وعلى إثر تصريحات كندية دعت الى “اإلفراج فورا” عن ناشطين في حقوق اإلنسان

بمن فيهم سمر بدوي شقيقة المدون المسجون رائف بدوي ،الذي تعيش زوجته إنصاف حيدر في كندا وحصلت
على الجنسية الكندية في اآلونة األخيرة ،اندلعت أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين المملكة العربية السعودية

وكندا ،.كما أوردت صحيفة “دويتشه فيلله” األلمانية.

وسجنت سمر بدوي مع الناشطة نسيمة السادة في آواخر يوليو ،وهو ما وصفته منظمة هيومن رايتس ووتش
بآخر ظاهرة “للقمع الحكومي غير المسبوق” ضد الناشطين .وفي مايو ويونيو تم اعتقال حوالى  10ناشطات
واتهمن بالمساس باآلمن القومي والتعاون مع “أعداء” السعودية .وكرر وزير الخارجية السعودي عادل الجبير

في هذا الخصوص موقف الحكومة ومفاده أن هؤالء األشخاص كانوا على اتصال بكيانات أجنبية .وأضاف “األمر
ال يتعلق بحقوق اإلنسان أو بأمور حقوقيين وإنما يتعلق بأمن الدولة” .وسرعان ما اتخذت السعودية خطوات

انتقامية بتجميد المبادالت التجارية مع كندا وكذلك وقف االبتعاث الخارجي وإنهاء رحالت العالج وإلغاء جميع

الرحالت الجوية إلى تورنتو ،حسبما ذكرت “وكالة األنباء السعودية ،واس”.
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أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين السعودية وكندا

ماليا؛ وبفعل اإلغداق
ذاك حال العالقات السياسية التي تفرضها “السعودية” على الدول التي تستفيد منها
ً

الالمحدود تتحكم “الرياض” في الكثيرين حول العالم ،لكن دولة كـ”كندا” هذه المرة يبدو أنها أغضبت الملك،
“سلمان بن عبدالعزيز” ،وولده األمير الطامح للسلطة“ ،محمد بن سلمان” ،عندما أخطأت وتجرأت على الحديث عن

أوضاع حقوق اإلنسان في المملكة وذكر المحتجزين؛ ومن بينهم شقيقة المعارض السعودي“ ،رائف بدوي”،
المسجون لـ  10سنوات“ ،سمر بدوي” ،والتي حصلت على جائزة “نساء شجاعات” في العام  2012من “الواليات

المتحدة”! ،حسبما أوردت صحيفة “كتابات” اإللكترونية.

وتتجه العالقات السعودية الكندية نحو تصعيد غير مسبق ،لكن األزمة بين البلدين تستلزم الوقوف عند رد الفعل
السعودي على انتقاد ملف لطالما ُدعيت الرياض إلصالحه ،وهو حقوق اإلنسان.

وبدأت األزمة حين نشرت السفارة الكندية بالرياض تغريدة لها على موقع التواصل االجتماعي “تويتر” ،تعبر فيها
عن قلقها البالغ إزاء اعتقال نشطاء المجتمع المدني ونشطاء حقوق المرأة في السعودية ،ومن بينهم الناشطة

سمر بدوي ،كما طالبت باإلفراج الفوري عن جميع النشطاء السلميين في مجال حقوق اإلنسان.

وردت الخارجية السعودية ببيان بعد أقل من ست ساعات ،تؤكد فيه أن “الموقف السلبي والمستغرب من كندا
يبن على أية معلومات أو وقائع صحيحة ،وأن إيقاف
وتفصيل،
ً
يعد ادعاء غير صحيح جملة
ومجافيا للحقيقة ،ولم َ
ً

المذكورين تم من ِقبل الجهة المختصة ،وهي النيابة العامة ،التهامهم بارتكاب جرائم توجب اإليقاف ،وفقا لإلجراءات
النظامية المتبعة”.

قرارات السعودية لم تقف عند هذا الحد ،بل تجاوزته إلى إعالن عدم رغبتها في السفير الكندي داخل أراضيها
وطالبته بمغادرة البلد مع إمهاله  24ساعة لذلك ،فضال عن استدعاء سفيرها في كندا وتجميد كافة التعامالت

التجارية واالستثمارية ،وإيقاف كل برامج التدريب واالبتعاث والزمالة إلى كندا.

من جانبها ،قالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريالند إن حكومة بالدها ستظل دائما تدافع عن حماية حقوق

اإلنسان ،خاصة حقوق المرأة وحرية التعبير ،وأنها تسعى الستيضاح تصريحات سعودية عن تجميد التعامالت التجارية
الجديدة .وقالت المتحدثة باسمها :إن كندا “قلقة بشدة” من اإلجراءات التي اتخذتها السعودية.

كبيرا على
يعد تجاوزً ا
سافرا في الشؤون الداخلية للمملكة ،ورأت أنه
تدخل
ً
الخارجية السعودية اعتبرت رأي كندا
ً
ّ
ً

و”هجوما” يستوجب اتخاذ موقف حازم يردع كل من
وإخالل بمبدأ السيادة،
ً
أنظمة الدولة والسلطة القضائية،
ً

يحاول المساس بسيادتها ،وفق بيانها الذي نقته وكالة األنباء الرسمية “واس”.

المصالح والعالقات االقتصادية ..ورقة ضغط وتهديد سعودية دائمة
وجاء رد فعل السعودية على موقف الوزيرة الكندية عبر التصعيد ضد كندا واتخاذ مجموعة من اإلجراءات الجديدة
ذات الطابع االقتصادي ضد بالدها وشملت وفقا لشبكة
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“بي بي سي” اآلتي ،تجميد جميع رحالت الطيران السعودي إلى مدينة تورنتو الكندية ،نقل جميع المرضى
السعوديين الذين يتلقون العالج في المستشفيات الكندية الى دول أخرى ،تجميد جميع التعامالت التجارية
واالستثمارية الجديدة بين السعودية وكندا مع “احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى” .وال يتوقع أن تترك
أثرا يذكر في االقتصاد الكندي الذي يصنف باعتباره عاشر اقتصاد على المستوى العالمي.
الخطوة السعودية ً

وحجم التبادل التجاري بين البلدين متواضع نوعا ما وبالكاد تجاوز  3مليارات دوالر عام  2017حسب إحصاءات الحكومة
الكندية.
وبحسب موقع مجلس األعمال الكندي السعودي ،يبلغ حجم التجارة بين البلدين نحو  14مليار ريـال ( 3.73مليار
دوالر) سنويا ،ويتألف باألساس من االستثمارات الكندية في المملكة والصادرات السعودية من البتروكيماويات
والبالستيك ومنتجات أخرى ،وإيقاف التدريب واالبتعاث والزمالة إلى كندا ،ونقل المبتعثين إلى دول أخرى .وقال
وكيل وزارة التعليم لشؤون االبتعاث جاسر الحربش إن هناك  12ألف سعودي بينهم  7آالف طالب وطالبة والبقية
مرافقون أو أفراد أسر المبتعثين .وأضاف أن الوزارة بدأت بنقل الطالب السعوديين الذين يدرسون في كندا إلى
دول أخرى وأن الجامعات األمريكية والبريطانية ستكون لها األولوية إضافة إلى الدول التي يتم فيها التدريس باللغة
االنجليزية.
وبالتزامن ،نقلت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية عن مصادر قولها ‘‘إن السعودية أصدرت توجيهات لمديري
محافظها االستثمارية في الخارج لبدء بيع ما بحوزتهم من األصول الكندية .وتبلغ االستثمارات السعودية في
الشركات الكندية منذ  ،2006نحو  6مليارات دوالر ،وفق ما ذكرته وكالة “بلومبيرج” االقتصادية األمريكية ،وأوضحت
المصادر أن التوجيهات تشمل األسهم والسندات والنقد ،بغض النظر عما سيكلفه قرار بيعها ،وأشارت إلى أن
البيع بدأ فعال.
وتقول المصادر إن األصول الكندية تمثل نسبة بسيطة من إجمالي االستثمارات السعودية في األسواق العالمية،
والبالغة  100مليار دوالر ،لكن بيعها وجه رسالة قوية .وبلغت قيمة األصول األجنبية لمؤسسة النقد العربي
السعودي  506مليارات دوالر بنهاية يوليو الماضي.
كما يدير صندوق االستثمارات العامة ،وهو صندوق الثروة السيادية السعودي ،أصوال بقيمة  250مليار دوالر .وكان
محللون كنديون صرحوا بأن كندا لن تسعى للتصعيد ،وتحاول حصر الخالف في قضايا حقوق اإلنسان ،كما أوردت
شبكة “الجزيرة”.
من جانبه ،وردا على سؤال لمعرفة ما إذا ينوي االعتذار أجاب رئيس وزراء كندا جاستن ترودو بطريقة غير مباشرة
بالنفي .وصرح خالل مؤتمر صحافي في مونتريال في أول رد فعل علني على هذه األزمة الدبلوماسية غير
المسبوقة بين البلدين “يتوقع الكنديون من حكومتنا أن تتكلم بوضوح وصرامة وتهذيب عن ضرورة احترام حقوق
اإلنسان في كندا وفي العالم وهذا ما سنواصل القيام به”.
وعبر ترودو عن موقف حازم حتى وإن عرض بذلك للخطر االتفاقات الثنائية بما في ذلك عقد بقيمة  15مليار دوالر
كندي ( 9.9مليار يورو) لبيع عربات مصفحة خفيفة للرياض .ويعني إلغاء العقد خسارة آالف الوظائف في كندا
بحسب خبراء.

37

ملف حقوق اإلنسان السعودي ..أساس األزمات

ورغم أن معظم الدول الغربية تتفادى إثارة ملف حقوق اإلنسان مع السعودية حفاظا على مصالحها االقتصادية
الكبيرة معها ،وضمان استمرار تدفقات المال السعودي ،إال أن كندا ليست الوحيدة التي انتقدت علنً ا أوضاع حقوق
اإلنسان واعتقال الناشطات السعوديات وكان آخرهن سمر بدوي ونسيمة السادة اللتين تسببتا بانفجار هذه
األزمة الدبلوماسية بين البلدين ،وفقا لشبكة “بي بي سي”.
ففي مايو الماضي ،قالت مجلة “دير شبيغل” األلمانية إن ولي العهد السعودي ،األمير محمد بن سلمان ،أمر
بوقف منح عقود حكومية جديدة لشركات ألمانية بعد شهور من توتر العالقات بين البلدين.
وفي نوفمبر  ،2017استدعت السعودية سفيرها في برلين ،عندما انتقد وزير الخارجية -آنذاك -زيغمار غابريل
السياسة الخارجية السعودية تجاه كل من لبنان واليمن .وبعدها قامت الرياض بسحب سفيرها من ألمانيا ،ولم يتم
عبرت
إرجاعه لحد اآلن ،بالرغم من إبداء الحكومة األلمانية حينها رغبتها في عودة السفير السعودي إلى برلين ،كما ّ
المتحدثة باسم وزارة الخارجية عن أملها في العمل على تحسين عالقات الجانبين.

كما استدعت سفيرها من العاصمة السويدية “ستوكهولم” ،وأوقفت إصدار تأشيرات عمل للسويديين عام 2015
في أعقاب انتقادات وجهتها وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم لسجل السعودية في مجال حقوق
اإلنسان ،وخصت بالذكر منها القيود المفروضة على النساء ووصف حكم القضاء السعودي بجلد المدون السعودي
المعارض رائف بدوي بأنه من “أساليب القرون الوسطى” ،مما أدى إلى وضع نهاية التفاق طويل األمد للتعاون
الدفاعي بين الجانبين.
وكان البرلمان األوروبي قد دعا أواخر العام الماضي الدول األعضاء في االتحاد األوروبي إلى وقف تصدير األسلحة
إلى السعودية بسبب تدخلها في اليمن والذي تسبب بسقوط آالف المدنيين في العمليات العسكرية التي
تشنها في اليمن منذ عام .2015
وفي ضوء األزمة األخيرة بين السعودية وكندا ،أوردت صحيفة “واشنطن بوست” في مقال لها ،أن فهم وزيرة
الخارجية فريالند وكندا لمسألة حقوق االنسان والحريات االساسية هو الشيء الصحيح ،فهي مفاهيم كونية متفق
عليها ،وليست “ملكية” للملوك والطغاة ،يمنحونها ويحجبونها متى ما شاءوا.
وأوضحت الصحيفة األمريكية أن التصرف السعودي المعتاد بحرمان مواطنيها من حقوقهم األساسية ،خاصة النساء
وتعاملهم القاسي مع بعض المعارضين  ،مثل الجلد الذي تعرض له رائف بدوي ،هي مسائل يجب أن تكون ضمن
االهتمامات المشروعة لكل الديمقراطيات والمجتمعات الحرة .لقد حظي ولي العهد باإلعجاب في تحديث المملكة
اقتصاديا ،وتنويع مصادر دخلها بعيدا عن النفط ،وأخذ يلبي رغبات مواطنيه وغالبهم من الشباب المتشوقين للحياة
الغربية وترفيهها ،فلماذا ال يرى كيف أن مشروعه المستقبلي هذا يتأثر سلبا عندما يلقي بالناقدين في الزنازين
ويتصرف كطاغية ببلد بوليسي؟
وانتقدت انسحاب اإلدارة األمريكية إلى حد كبير من ممارسة دور مناصرة وتشجيع الحرية وحقوق اإلنسان حول
العالم ،لقد كان رد فعل الخارجية االمريكية محبطا ببيان فاتر ،يدعو كندا والسعودية لحل خالفاتهم وختموه بالقول
“نحن ال نستطيع فعل ذلك لهما”.
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دوال أخرى حول العالم على المطالبة باإلفراج عن المعتقلين ،وتسليط
وتخشى السعودية أن يشجع موقف كندا
ً

ً
ضربا لجهودها في
الضوء أكثر على موضوع حقوق اإلنسان وما يحصل داخل السعودية ،وهو ما تعتبره الرياض
التغيير المتواصل منذ تولي الملك سلمان سلطات الحكم ،والذي يتجاهل -بحسب منتقديها -موضوع حقوق
اإلنسان وحرية التعبير ،كما جاء في موقع “الخليج أونالين”.

ترامب ومسلسل االبتزاز ألموال السعودية

تدخل “مستهجنً ا وغير مقبول” من كندا في شؤونها
ً
الرياض استخدمت مخالبها بقوة هذه المرة ضد ما اعتبرته
الداخلية يخل بـ”سيادة” المملكة ،لكنها لم تصدر تعليقات حتى اللحظة عن مطالبة واشنطن ،للسلطات السعودية
بتوفير مزيد من المعلومات عن النشطاء الحقوقيين المعتقلين ،واحترام اإلجراءات القانونية.
السعودية ابتلعت مواقف أمريكية أكثر حدة مما ورد في “التغريدة الكندية” ،بسبب ملف حقوق اإلنسان في
المملكة وما وصفته بانتهاكات ترتكبها الرياض في اليمن ،وذلك خالل قيادتها “التحالف العربي” الذي يقاتل
الحوثيين منذ سنوات ،وفي أبريل الماضي ،اتهم تقرير سنوي للخارجية األمريكية المملكة بارتكاب انتهاكات واسعة
النطاق ،مثل القتل غير الشرعي والتعذيب واالعتقاالت التعسفية لمعارضين والتسبب بمقتل المدنيين في
اليمن.
ورغم أن العالقات األمريكية السعودية شهدت توترات وأزمات في حقبة الرئيس االمريكي باراك أوباما ،بعد عقود
من التحالف االستراتيجي بين الرياض وواشنطن ،بسبب ضلوع السعودية بشكل رئيسي في أحداث  11سبتمبر
 ،2001وتهديد الحكومة السعودية -آنذاك -بسحب استثمارات في الواليات المتحدة ،تبلغ قيمتها ما بين  750مليارا
إلى تريليون دوالر حال تمرير قانون جاستا ،إال أن الرئيس الحالي دونالد ترامب وطد وعزز العالقات مع الرياض.
ذهبا ودوالرات بحسب
وإبان حملته الرئاسية ،قال الرئيس األمريكي دونالد ترامب“ :السعودية بقرة حلوب تدر
ً

الطلب األمريكي ،متى جف ضرعها ولم تعد تعطي الدوالرات والذهب ،إذ ذاك نأمر بذبحها أو نطلب من غيرنا
ذبحه” ،وقبل ذلك ،قال في سبتمبر “ :2014السعودية ال تملك سوى األلسنة والتخويف ،إنهم جبناء يملكون
المال ،وال يملكون الشجاعة”.
سياسيا
باهظا” مقابل حماية واشنطن لها
ً
واعتاد ترامب “ابتزاز” الرياض بحديثه عن ضرورة جعلها تدفع “ثمنً ا
ً
وأمنيا ،وأنها بدون أمريكا ال شيء؛ وفقا لوكالة أنباء “سبوتنيك” ،وزير الخارجية السعودية عادل الجبير قال“ :على
ً

األقل هو يحبنا ،أعتقد أنه عندما تنتهي الحمالت االنتخابية وتصل للناس الحقائق ستنعكس وجهة نظرهم .هو
يقدم منتجات يحبها الناس ويستمتعون بها”.
تثير مطالبة الرئيس األميركي دونالد ترامب للسعودية بأن تدفع تكاليف بقاء قوات بالده في سوريا بعد قرار
سحبها؛ أسئلة عن نظرة أهم حليف دولي لها ،حيث سبق له أن وصف بعض صفقاتها بأنها مجرد “فستق” مقارنة
بحجم ثروتها ،وقبله كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وصف أموالها بأنها مثل “الرز”.
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وخالل استقباله ولي العهد السعودي في البيت األبيض نهاية مارس الماضي ،طالب ترامب األمير محمد بن
سلمان بشكل واضح بأن تعطي المملكة بالده “بعضا من ثروتها ،وقال “السعودية دولة ثرية جدا ،وسوف تعطي
الواليات المتحدة بعضا من هذه الثروة كما نأمل ،في شكل وظائف ،وفي شكل شراء معدات عسكرية”.
وبشكل لم يسبق لترامب استخدامه مع أي مسؤول قابله في البيت األبيض ،عرض ترامب لوحات تحتوي على صور
وأرقام تمثل قيمة صفقات السعودية مع بالده ،التي بلغت خالل رحلته األولى للرياض العام الماضي نحو 500
مليار دوالر ،وعن إحدى الصفقات التي بلغت قيمتها  525مليار دوالر أميركي ،قال ترامب “هي مجرد حبات فول
سوداني بالنسبة لكم”؛ األمر الذي رد عليه ابن سلمان بالضحك.
وبعد خروج الواليات المتحدة من اتفاق الدول العظمى مع إيران بشأن برنامجها النووي ،وعودة العقوبات األمريكية
تفاديا لزيادة األسعار المحتمل.
على طهران ،اشترط ترامب على السعودية مضاعفة إنتاجها من النفط
ً
وبحسب صحيفة “دويتشه فيلله” ،يعرف ترامب كرجل أعمال جنى المليارات قبل أن يصبح رئيسا من أين تؤكل
الكتف بشكل عام والكتف السعودية بشكل خاص على ما يبدو .وبترجمة ذلك إلى واقع المال واألعمال فإن قيمة
صفقاته مع المملكة حتى اآلن تزيد على قيمة ما تبقى من االحتياطات السعودية الحالية المقدرة بأقل من 500
مليار دوالر .وعليه فإن أول سؤال يتبادر إلى الذهن ،ماذا سيحل بمشاريع “رؤية  ”2030التي طرحها ولي العهد
الشاب لتحديث المملكة ونقلها من دولة نفطية إلى دولة متعددة الموارد االقتصادية؟ من أين لألمير باألموال
الالزمة لتمويل مشاريع الرؤية التي تقدر تكلفتها بحوالي  2000مليار دوالر وفي مقدمتها مشروع “نيوم” بتكلفة
 500مليار دوالر والسياحة بتكلفة  10مليارات؟ وهناك مشاريع تحديث البنية التحتية والخدمات العامة في عموم
المملكة بتكلفة تزيد على  200مليار دوالر .يضاف إلى ذلك عجز الموازنة بحوالي  50مليار دوالر سنويا وتكاليف
حروب اليمن وسوريا والعراق وغيرها بالمليارات شهريا .وهناك حاجة لبناء نظام ضمانات وشبكة أمان اجتماعية
تشمل نصف السعوديين ،أي  10ماليين سعودي من الفقراء ومحدودي الدخل في حال أقدمت المملكة على
اإلصالحات االقتصادية المطلوبة .وعلى الرغم من أهمية أموال الفساد التي تمت مصادرتها من األغنياء
والمسؤولين بقيمة  100مليار دوالر وتوقع توفير  100مليار أخرى من أسهم أرامكو ،فإن األموال الالزمة لمشاريع
الرؤية أكبر بكثير من ذلك وليس من الواضح كيف يمكن توفيرها على ضوء الصفقات مع الواليات المتحدة أو العم
سام.

المال السعودي وراء حصار قطر

مر عام على مقاطعة الدول األربع (مصر والسعودية واإلمارات والبحرين) لقطر ،اتسم فيه موقف الواليات المتحدة
بالتخبط ،فتارة ُيعلن الرئيس األمريكي دونالد ترامب تأييده لهذه الخطوة ،وتارة أخرى يؤكد أن قطر حليف ُمقرب

ويشدد على ضرورة إنهاء األزمة الخليجية لما لها من أضرار جسيمة على المنطقة بأكملها.
لبالدهُ ،
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في البداية األمر ،وعقب اتخاذ الدول األربع القرار بقطع العالقات الدبلوماسية مع قطر متهمين إياها بدعم
وتمويل اإلرهاب وإيواء كيانات إرهابية ،رحب ترامب باألمر ،وتمنى أن تكون بداية نهاية فظائع اإلرهابُ ،مشيرا إلى

عربيا أتت ثمارها ،السيما
زعيما
أن زيارته للسعودية ،في مايو من العام الماضي ،ولقاءه بالعاهل السعودي و50
ً
ً
صارما بشأن تمويل التطرف ،قائال في تغريدة عبر تويتر”:وكل إشاراتهم
موقفا
ً
وأنهم أخبروه بأنهم سيتخذون
ً
كانت تصب نحو قطر”.

وأثار ترحيب الرئيس األمريكي تساؤالت عدة ،خاصة وأن قطر تستضيف واحدة من أكبر القواعد العسكرية األمريكية
في الشرق األوسط وهي قاعدة “العديد” ،كما أن الدوحة أكبر مصدر الغاز الطبيعي إلى واشنطن ،إال أن الرئيس
مؤكدا أن قطر توقفت عن
األمريكي لم يثبت على موقف واحد ،إذ حاول بعد فترة إنهاء المقاطعة ورأب الصدع،
ً
كبيرا في هذا الشأن.
تقدما
دعم اإلرهاب وأنها أحرزت
ً
ً

تحدثت الكثير من التقارير اإلعالمية عن دور جاريد كوشنر ،مستشار الرئيس األمريكي لشؤون الشرق األوسط
وصهره ،في المساعدة على عزل قطر ،وأرجعوا ذلك إلى رفض الدوحة عقد صفقات مع شركة والده وإنقاذ عائلته
من مشاكل مالية كبيرة .كان أحدثها تقرير نشرته صحيفة “ذي انترسبت” األمريكية ،في مارس الماضي ،ذكر أن
شركة العقارات التي يملكها كوشنر تواصلت بشكل مباشر مع الحكومة القطرية من أجل صفقة تجارية قبل أسابيع
قليلة من مقاطعة قطر.
ونقلت” ذي إنترسبت” عن مصدرين ُمطلعين ،قولهما إن شركة العقارات المملوكة لكوشنر تواصلت بشكل واضح

مع وزير المالية القطري في أبريل العام الماضي لتأمين استثمارات للشركة .وأوضحا أن كوشنر حاول الحصول على
تمويل مبنى في  666فيفث أفينيو في نيويورك ،منذ انتهاء االنتخابات األمريكية ،إذ أن والده اشترى هذا المبنى
تمويل ،فبحث كوشنر عن
ً
بسعر باهظ الثمن ،إال أن سعره تراجع ما هدد العائلة بأكملها بالخسارة إذا لم تجد
مستثمرين في جميع أنحاء العالم ،وكان على رأسهم قطر والصين.
أموال من القطريين ،إذ طلب
ً
وحسب تقارير إعالمية ،لم تكن هذه المرة األولى التي تطلب فيها عائلة كوشنر
قدر بحوالي  500مليون
والده من رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم الحصول على تمويل مادي ُي ّ
دوالر ،بعد فترة قصيرة من انتخابات عام  2016والتي انتهت بفوز ترامب.

وأوضحت الصحيفة األمريكية أن تشارلز كوشنر ،والد جاريد ،التقى بوزير المالية القطري شريف العمادي لمناقشة
تمويل صفقة عقارية في نيويورك ،إال أن االجتماع واللقاءات األخرى التي أعقبته لم تتوصل إلى أي شيء ،ما
أغضب المستشار األمريكي الذي اجتمع بمسؤولين من الدول األربع ،لوضع خطة ضد قطر ،وقاد الجهود لتقويض
المكلّ ف من قبل
المحقق ُ
مساعي وزير الخارجية األمريكي السابق ريكس تيلرسون لحل األزمة .واعتبر روبرت مولرُ ،
وزارة العدل األمريكية في التحقيق في مزاعم تورط روسيا في االنتخابات األمريكية ،ما قام به كوشنر من جهود
استغالل للسلطة ،وتضارب مصالح ،السيما وأنه استغل منصبه السياسي
ً
لفرض حصار على قطر ،ومنع حل األزمة،
تماما.
في تحقيق مصالح تجارية له ولعائلته ،وهذا ما نفاه فريق المحاماة الخاص بالمستشار األمريكي
ً
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كتب :ألكسندر إبراهيم

اإللحاد في ثقافة العرب ..منكرو اإلله واألديان ليسوا “ملحدين” فقط
يعتقد الكثير من أبناء الشعوب العربية أن كل من ال ينتمي إلى األديان أو ينكر وجود خالق بأنه “ملحد” رغم

االختالفات الموجودة بين معتقدي األفكار التنويرية أو التشكيكية في األديان المختلفة .ويخلط العديد من أبناء
الشعوب العربية بين مجموعة األفكار والمعتقدات المتعلقة بإنكار وجود إله خالق للكون أو ماهية اإلله والرافضة
للمرجعية الدينية سواء كانت الديانة “سماوية أو أرضية” ،محاولين تلخيص كل تلك األفكار في لفظة “ملحد” رغم

الفروق الشاسعة واالختالفات الجوهرية بين كل اعتقاد وآخر.

ولعل أشهر أنواع الخلط والذي يتم فى العالم العربي والدول ذات األغلبية المسلمة بصورة خاصة هو الخلط بين

اإللحاد والتصنيفات الالدينية األخرى “كالالأدرية والربوبية” ،وقد رأينا أن نعرض بعض األفكار التي ال ترتبط باألديان
سواء بالرفض التام أو القبول الجزئي ،والتي يكمن الفرق بينها وبين اإللحاد في الموقف من وجود إله خالق من

عدمه وماهيته وماذا يريد.

“الالدينية”

يشير مفهوم الالدينية إلى اتجاه فكري عام يرفض مرجعية الدين في حياة اإلنسان ويؤمن بحق اإلنسان في رسم
حياته ،واختيار مصيره بدون االلتزام بنص ديني ،ويعتبر كل منكري األديان أنها نص بشري محض وال يعبر عن الحياة
المطلقة ،بغض النظر عن االعتقاد ببشرية األديان ،وفكرة وجود إله أو آلهة.
وتعتبر الالدينية المفهوم األشمل التي يضم تحته كل األفكار والمعتقدات األخرى لكن هناك اختالفات طفيفة
بينهم ،فليس كل الديني ملحدا ،ولكن كل ملحد الدينيا ،لذلك سنسعى إلى عرض بعض األفكار واالختالف بينهما،
مثل “اإللحاد والالأدرية والربوبية”.
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“اإللحاد”

كليا
كليا ،وبالتالي يتناقض ً
اإللحاد بمعناه الواسع يعني عدم االعتقاد أو اإليمان بوجود اآللهة ،ومن ثم إنكار األديان ً
طبقا للديانات المعروفة بالسماوية أو األرضية ،والتي بدأت تنتشر
ً
سواء كان
مع فكرة اإليمان بوجود إله للكون
ً

في القرن الثامن عشر خالل عصر التنوير في أوروبا ،حيث شهدت الثورة الفرنسية أول حركة سياسية كبرى في
التاريخ للدفاع عن سيادة العقل البشري على المعلومات والتعليمات الدينية التي كانت مسيطرة في تلك الحقبة.
تختلف الحجج لدى الملحدين فبعضهم يلجأ إلى النظريات العلمية التي ترجع كل شيء إلى سبب مادي بحت،
متسلحين بالنظريات والحقائق العلمية التي تفسر نشأة الكون وظهور اإلنسان على األرض وخاصة نظريتي
“االنفجار العظيم أو الكبير والتطور” ،عالوة على الحجج الفلسفية واالجتماعية والتاريخية.
خصوصا في ظل األسئلة
عموما،
وتنتشر الحجج الفلسفية واالجتماعية والتاريخية بصورة أكبر في البلدان العربية
ً
ً

دائما بإجابات غيبية ،مرجعة ذلك إلى أن العقل
الموجودة حول األديان وماهية اإلله والتي تجيب عليها األديان
ً

البشري محدود ولن يستطيع فهم ماهية اإلله وقدرته ،وتفسير تعقيدات الكون ،وسر الموت وما إلى ذلك.

وتعد نظرية االنفجار الكبير أحد أبرز نظريات تفسير نشأة الكون وظهور اإلنسان على األرض ،والتي ظهرت في
عشرينيات من القرن الماضي ،واستغرق بلورتها في شكل كامل أكثر من أربعة عقود ،والتي لم تكن أول محاولة
لفهم اإلنسان للكون ،حيث إن أولى النظريات تعود للفيلسوف اليوناني أرسطو في القرن الرابع قبل الميالد،
والتي بنيت على فكرة أن األرض ثابتة في مركز الكون.
خصوصا بعد فشل
قبول لدى العلماء والفيزيائيين في العالم حتى وقتنا هذا،
ً
وبقيت نظرية االنفجار الكبير األكثر
ً
ميالديا ،واعتمدت على أن الكون
نظرية النسبية العامة لعالم الفيزياء ألبرت آينشتاين والتي ظهرت عام 1915
ً

متجانس ومتوحد الخواص ،وفي حالة سكون وغير قابل للتغيير.

ويعرف الباحث العراقي وأستاذ علم األرض في جامعة البصرة واثق غازي المطوري االنفجار العظيم بأنه حادث
مضغوطا في جزيء ذري واحد بشكل نقطة واحدة أطلق
ً
كوني وقع قبل ( 15بليون) سنة عندما كان الكون كله
عليها العلماء اسم (الذرة البدائية) أو (الحساء الكوني) ،وأن حجم هذه النقطة كان يساوي الصفر وكتلتها ال نهائية.
ويختصر التعريف في أن الكون كان عبارة عن طاقة خالصة ،وأنه أنه قبل ( )15بليون سنة وقع انفجار هائل في ذرة
بدائية كانت تحتوي على مجموع المادة والطاقة ،وفي اللحظات األولى من االنفجار الهائل ارتفعت درجة الحرارة إلى
عدة تريليونات ،حيث خلقت فيها أجزاء الذرات ،ومن هذه األجزاء خلقت ذرات الهيدروجين والهليوم.
وتشير النظرية التي أسسها العديد من العلماء أبرزهم القس البلجيكي جورج لو ميتير ،وجورج كاموف ،أن الغبار
الكوني الذي نشأت منه المجرات فيما بعد ثم تكون النجوم والكواكب ،من هذه الذرات ،وأنه في غضون ذلك كان
الكون وما زال في حالة تمدد وتوسع ،وبذلك فان االنفجار العظيم أدى ليس فقط إلى ظهور جزيئات ذرية جديدة
بل إلى وجود مفهومي الزمان والمكان اللذين كان يستحيل الحديث عنهما قبل المادة.
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“الالأدري”

ومن اإللحاد إلى الالأدري ..فالالأدرية أو األغنوستية “ُ ”Agnosticismمصطلح مشتق من اإلغريقية ،وهي توجه

فلسفي ُيؤمن بأن القيم الحقيقية للقضايا الدينية أو الغيبية غير محددة وال يمكن ألحد تحديدها ،خاصة تلك

المتعلقة بالقضايا الدينية مثل وجود إله من عدم وجوده وما وراء الطبيعة ،والتي تُ عتبر غامضة وال يمكن معرفتها،
بحسب الفيلسوف األمريكي وليام ليونارد رو المتخصص في فلسفة الدين\.
وذكر وليام أن الالأدرية هي وجهة النظر القائلة بأن العقل البشري غير قادر على توفير أسباب عقالنية كافية لتبرير
اإليمان بوجود الله أو االعتقاد بأن الله غير موجود ،بقدر ما يرى المرء أن معتقداتنا عقالنية فقط إذا كانت مدعومة
بما فيه الكفاية من العقل البشري ،فإن الشخص الذي يقبل الموقف الفلسفي للالأدرية سيثبت أنه ال االعتقاد
بأن الله موجود أو االعتقاد بأن الله غير موجود هو عقالني”.
ويرى عالم األحياء البريطاني توماس هنري هكسلي ،أن “الالأدرية ليست عقيدة ،إنما هي طريقة يكمن جوهرها
في التطبيق الدقيق لمبدأ واحد ،وأن هناك منظورين فيما يختص بمسائل الفكر ،أولهما اإليجابي ،الذي يشير إلى
مبدأ اتبع عقلك ألبعد مدى بغض النظر عن أي اعتبار آخر؛ ثانيهما السلبي ،الذي يؤول إلى أنه ال تُ سلم بصحة ثبوتها
من عدمه”.
ويتنوع الألدريون بين الأدري ُملحد هو الذي ال يؤمن بوجود معبود ،ولكنه ال يدعي معرفته من عدمها ،وال أدري
مؤمن وهو الذي ال يدعي معرفة إله ،ولكن في ذات الوقت يؤمن به ،فضال عن الأدري براجماتي أو غير مكترث،

وهو الذي يؤمن بأنه ال يوجد دليل على عدم وجود إله من عدمه ،وأنه ُيمكن ألي إله أن يتصرف بال مباالة تجاه الكون
منعدما في القضايا اإلنسانية ،والتي يجب أن يكون بنفس درجة
أو رفاهية سكانه ،وبالتالي ،يكاد يكون وجوده
ً

أهمية ألوهيته.

وتشمل أنواع المنتمين إلى هذا الفكر نوعين أخريين هما ،الالأدرية قوية أو الصارمة أو المنغلقة أو الدائمة ،وهي
التي تعتقد بأن التساؤالت المتعلقة بوجود أو عدم وجود إله أو آلهة والطبيعة النهائية للواقع هي أمور مجهولة،
إضافة إلى الالأدرية الضعيفة أو التجريبية أو المنفتحة أو المؤقتة ،وهم أولئك الذين يعتقدون بأن وجود اإلله من
عدمه هي مسألة في الواقع خارج حدود المعرفة ،ولكنها ليست بالضرورة أن تكون مجهولة ،ما يعني تعليق الحكم
لحين ظهور أدلة على أي االتجاهيين.
ومن خالل التعريفات واألنواع السابقة فإن الالأدرية ليست متالمسة في أي اتجاه مع األديان الموجودة ،لكونها
ميول تجاه إنكار األديان
ً
في األصل ليس لديها أي أدلة على وجود إله من عدمه ،وتعد األقرب إلى اإللحاد واألكثر
كليا ،حيث ينظر الالأدري لألديان باعتبارها فلسفات بشرية أسهمت في التطور اإلنساني فى مرحلة من المراحل
ً
نضجا وليست بحاجة ألديان تحدد لها ما هو جيد
اإلنسانية ولكن قد تم تجاوز هذه المرحلة وأصبحت اإلنسانية أكثر
ً
وما هو سيئ.
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“الربوبية”

ومن الالأدرية ،إلى الربوبية ،والتي عرفت بأنها مذهب فكري الديني وفلسفة تؤمن بوجود مهندس عظيم للكون
وبأن هذه الحقيقة يمكن الوصول إليها باستخدام العقل ومراقبة العالم الطبيعي وحده دون الحاجة إلى أي دين،
بحسب السير ليزلي ستيفن في كتابه الفكر اإلنكليزي في القرن الثامن عشر.
السير ليزلي أشار في كتابه إلى أن هنالك نوعين من المالمح يشكالن أساس الربوبية هما“ :مالمح نقدية ،وهي
عبارة عن رفض جميع األديان والنبوات والكتب “السماوية” والمعاجز وخوارق العادات والحوادث الغامضة ،إضافة
إلى مالمح بناءة وتعني اإليمان بالله الخالق وأنه زود اإلنسان بالعقل الذي يستطيع من خالل أن يسير شؤونه”.
برزت الربوبية في القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر خالل عصر التنوير في أوروبا ما دفع معظم الذين اعتنقوا
ذلك الفكر إلى إنكار اإليمان بالثالوث المقدس أو ألوهية المسيح عيسى بن مريم أو المعجزات ،لكنهم بقوا على
إيمانهم بوجود إله واحد للكون ،ووصفهم مؤرخ األفكار الفرنسي بول هازارد بأنهم ”عقالنيون لديهم حنين إلى
الدين ،وأنهم رجال سمحوا لروح العصر بأن تفصلهم عن االعتقاد التقليدي ،ولكنهم أحبوا أن يعتقدوا بأن المنحدر
زلقا بمقدار كاف كي يقودهم إلى اإللحاد”.
الذي ساروا عليه لم يكن ً
وتفاوتت آراء الربوبيين في تفاصيل الجوانب النقدية والبناءة ،فمنهم من رفض النبوات والمعجزات ولكنه ال يزال
مسيحيا ،ويرى بأن المسيحية الحقة خالية من العقائد الغامضة والخارقة وعقيدة الثالوث والنبوات ،كما
يعتبر نفسه
ً

رفض بعض الربوبيين الجانب اإللهي في المسيح ولكنهم ال زالوا يحترمونه كمعلم لألخالق والمثل.

وحمل الربوبيون المعاصرون آراء كثيرة عن اإلله وعالقته بالعالم ،ليصبح “الربوبة الكلية والكل في الرب والربوبية
الروحية والربوبية العلمية والربوبية المسيحية والربوبية اإلنسانية” ،حيث يرى بعضهم اإلله في تكوين الطبيعة
وفي حياتهم “مصمم رئيسي” ،ويقتصر البعض دور اإلله على أنه “محفز رئيسي” ،فيما يراه األخرين “مراقب
رئيسي” ،ويصفه آخرون بأنه “محرك رئيسي”.
ومن خالل التعريفات والتفاصيل المختصرة التي سبق ذكرها فإن الربوبية ليست مبنية على نظريات علمية
وفيزيائية ترجع إلى شيء ولكنها ،معتمدة بشكل كلي على مدى تصديق العقل لألحداث الواراد ذكرها في الكتب
الدينية كالتواراة واإلنجيل والقرآن ،من معجزات وأمور خارقة.
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كتب :ألكسندر إبراهيم

المهنة صحفي والوظيفة مخبر أمني ..انحدار أخالقي في “بالط صاحبة الجاللة”
دار حوار قصير بين أحمد بهاء الدين نقيب الصحفيين األسبق في مصر ،مع حسن أبوباشا وزير الداخلية األسبق،
وقتها سأل بهاء الدين ،أبوباشا قائال له “لماذا تستخدمون الصحفيين الفاشلين للتجسس على زمالئهم وكتابة

التقارير فيهم؟‘‘ وكان رد وزير الداخلية “وهل الصحفي المتحقق في مهنته والمتمكن منها يمكن أن يعمل
مخبرا؟“.

تعاني الصحافة العربية من انتشار ظاهرة “أمنجية الصحافة أو المخبر الصحافي” بصورة كثيفة خالل األعوام

خصوصا في ظل االضطرابات السياسية واألمنية التي تعاني منها البلدان العربية بعد ثورات الربيع
الماضية،
ً
العربي وفي ظل انتشار الحكم الديكتاتوري في العديد من الدول ،ورغم الحمالت األمنية المستمرة لتقييد حرية

الرأي والتعبير وفرض خطوط رئيسية تعاقب كل الصحف التي تتخطاها ،لتصبح عقيدة راسخة في كل المؤسسات
اإلعالمية.

وتحديدا مع انتشار “الصحف” في
بدأ ظهور “صحافيي أمن الدولة” في المنطقة العربية ،منذ بداية القرن الماضي،
ً
البلدان العربية بشكل أكبر ،ونجاحها في إحداث تأثير كبير على القارئ العربي ،لتحول األجهزة األمنية في تلك

الفترة بصرها إلى الكتاب الصحافيين ساعية إلى السيطرة عليهم ،وإخضاعهم إلى إرادتها.

في الماضي البعيد اعتمد األجهزة األمنية في الوطن العربي على محاولة استقطاب بعض الصحفيين لالطالع

على أخبار زمالئهم ،ومعرفة ما يدور في األورقة ،ومع منتصف القرن الماضي وظهور حركات التحرر في البلدان

العربية وتمكن األجهزة العسكرية والديكتاتورية تطورت األمور إلى أبعاد أخرى.
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الصحافي المصري ح.إ –والذي عمل  10سنوات في دولة قطر– حكى لـ“مواطن” عن “أمنجية الصحافة” في مصر،
قائل“ :المؤسسات الصحافية في مصر في السابق كانت محصورة في المؤسسات الحكومية ،و 3صحف أخرى
ً
حزبية وخاصة فقط ،وكان األمن يحاول تجنيد الصحافيين لالطالع على أخبار زمالئهم ،وكانت تهمة العمالة لألمن في
كثيرا فأصبح األمن يجد صعوبة في اختيار مخبريه
السابق (وصمة عار) على اإلعالمي ،لكن اآلن األمور اختلفت
ً
بسبب كثرة المعروض عليه“.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ“مواطن““ :قوات األمن منذ بداية عهد الصحافة في شتى البلدان العربية تحاول
جذب صحافيين للتعاون معها لمعرفة األخبار الكاملة عن المؤسسة والعاملين بها ،ومؤيدي الدولة منهم ومعارضيها،
وكان ذلك يتم عبر قنوات تقليدية بحتة تعتمد على انتقاء العناصر ذوي االحتياجات (الفقر أو الفشل أو الشهرة)،
ومذكرات اللواء فؤاد عالم مدير مباحث أمن الدولة المصرية األسبق ،والتي تحمل عنوان (أنا واإلخوان) والتي
استراتيجيا في تغيير العقلية
سببا
كشفت عن طريقة التعامل األمني للتجسس على الصحافيين ،والتي كانت
ً
ً
حاليا“.
األمنية ً
عموما،
ومع نهاية القرن الماضي ،تطورات األساليب األمنية للسيطرة على الصحافيين وتقييد حرية الرأي والتعبير
ً
أمنيا على الصحافة والصحافيين ،وأصبحت
تطاول
ً
قائل“ :نهاية القرن الماضي شهدت
ً
ويحكي الصحافي “ج.ر“،
ً
حاليا) تتعامل مع
ً
األمور تزداد حدة وجراءة عن السابق ،فبدأت األجهزة األمنية (أمن الدولة
سابقا أو األمن الوطني ً
كل تلك األمور بوجه صريح ،فبناء على التقارير التي يقدمها (األمنجية) أصبح هناك استدعاء للصحافي للمثول
للتحقيق بشكل غير رسمي في محاولة لترهيبه“.
قلقا بالغً ا ألرباب المهنة ،وأضحت التهديدات أكثر ،وأصبح الشك ينتشر في تعاون الزمالء
ً
وتابع“ :كان يمثل ذلك
خصوصا أن األمنجية يتعاملون بشكل طبيعي ويصدرون االنتقادات لبدء المناقشات ومعرفة المؤيد
(سرطانً ا)،
ً
والمعارض والمنافق والمتواري عن انتقاد أجهزة الدولة ومؤسساتها ،ورغم كل ذلك كان اتهام الزميل بالعمالة مع
دائما ،في ركن بعيد عن الباقي“.
األمن ،جريمة ال تغتفر وتسري كالنار في الهشيم ،وتجعل المتهم
ً
ونوه الصحافي “س.غ” –والذي عمل في عدد من الدول العربية على مدار حوالي  10سنوات– إلى أنه خالل فترة
عمله في دولة قطر في تسعينيات القرن الماضي كان يوجد رقيب مباشر داخل المؤسسة الصحافية لمتابعة
متضررا من ذلك الوضع ألن معظم العاملين
مشيرا إلى أنه لم يكن
األوضاع داخل كل صحيفة ،والمحتوى المنشور،
ً
ً
مردفا“ :هناك كنا نؤدي عملنا فقط
ً
مسبقا قبل التعيين،
ً
من خارج الدولة ينفذون السياسة التحريرية المتفق عليها
خوفا من قرار اإلطاحة“.
ً
في إطار المحدودات المقررة ،وكان الجميع يخشى السقوط في إحدى المحظورات
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“األلفية الجديدة“
وأردف “ج ر” والذي يعمل في إحدى دول الخليج العربي“ :األلفية الجديدة شهدت رواجا كبيرا لألمنجية ،مع بزوغ
شمس شراكة قيادات شرطية وعسكرية متقاعدة في مجالس إدارة بعض المؤسسات الصحفية الخاصة ،وامتالكهم
مقاليد الحكم بداخلها ،لتشهد تلك الحقبة سعيا مستميتا من الراغبين في منفعة والساعين إلى مصلحة وضعاف
النفوس في تقديم أوراق اعتمادهم للحكام الجديد للصحافة“.
كليا ،فبدأ عمالء األمن يتمكنون من ارتقاء مناصب كبيرة
وأكمل “ح.إ““ :األوضاع مع بداية األلفية الجديدة تغيرت ً
كثيرا عن السابق ،فأصبح األمن يتمكن خاللها من مساندة أبنائه ومهاجمة
مختلفا
ً
في مؤسساتهم ،وأصبح األمر
ً

خصومه عن طريق نشر تقارير صحافية (باألمر المباشر) ،إضافةً إلى التحكم في المحتوى المنشور ،لكي يتوافق مع
النظام الحاكم“.
وتابع“ :أدوار العناصر األمنجية في الصحافة العربية ،عموما متشابهة إلى حد كبير ،في السابق كانت تعتمد األجهزة
األمنية على وجود (األمنجي) لمعرفة ما يدور في الغرف المغلقة وتفاصيل مؤيدي الدول ،وقد حدث ذات مرة أن
أحد الزمالء في أحد الصحف القومية في مصر كانت يتعاون مع قوات األمن ونسي التقرير الذي أعده عن زمالئه،
على مكتبه ،وعثر عليه أحد زمالئه فوجد فيه كل التفاصيل بشأن الزمالء وتقسيمهم حتى من حيث مؤيدو الدولة،
فضل عن التفاصيل األخرى المتعلقة بالحياة الشخصية“.
ً
ومنافقو الدولة ،ومعارضوها،

“ثورات الربيع العربي”

وبعد انتهاء العقد األول من القرن الجديد ،واندالع ثورات الربيع العربي ،أخذت األنظمة العربية الحاكمة على زيادة
قبضتها على أبناء صاحبة الجاللة ،مستعينة بأبنائها ،الصحافي العربي “ع.ع” تحدث مع “مواطن” بشأن “أمنجية
وخصوصا بعد أحداث ثورات الربيع العربي،
مهنيا بكثافة عالية في اآلونة األخيرة،
قائل“ :المصطلح منتشر
الصحافة“ً ،
ً
ً

ويعد وصمة عار تلحق بصاحبها وتالزمه أينما حل أو ارتحل ،وال تعدم األجهزة األمنية أساليبها وحيلها لجذب بعض
الصحافيين ضعاف النفوس أو من يميلون إلى المهادنة والتكسب على حساب اآلخرين بالوشايات ونقل األخبار
وإعالم األمن بأسماء وتحركات زمالئهم من أصحاب الرأي والمشورة وكثيري االنتقاد ألداء الحكومات ونظم الحكم“.
حكرا على ثورات الربيع العربي وإنما يعود إلى أزمنة غابرة شهدت امتالء المعتقالت
وأضاف “ع.ع” أن األمر ليس ً

والزنازين واألقبية بمعتقلي الرأي والفكر والتنوير ،وال ننسى أن بداية انتشار تلك الوضع كان خالل حقبة الرئيس
عموما
المصري الراحل جمال عبدالناصر ،ثم صار على دربه العديد من أجهزة األمن العربية ،ليشهد الوطن العربي
ً

فنونً ا عدة لقتل آراء الصحافيين ،وتهديدهم للمهادنة مع األنظمة الحاكمة.
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واستطرد“ :مهنة الصحافة تترعرع على الحرية في الرأي والتعبير والتقويم والنقد وطرح الحلول وعرض الرأي
والرأي اآلخر وهو ما ال تريده أنظمة الحكم الشمولي والقمعية التي تلجأ إلى التقييد غير المباشر عن طريق تجنيد
صحافيين من أبناء المهنة لمتابعة نشاط زمالئهم وآرائهم السياسية النقدية“.
وأشار إلى أن ثورات الربيع العربي كشفت مؤمرات كبيرة وصحافيين كان العديدون يظنون أنهم “أحرار“ ،لكن مع
بلوغ سلطات بوليسية –تعتمد على إحكام القبضة األمنية على كل شيء– أصبح مجرد انتقاد العناصر الموالية
مردفا“ :أظن التغير نحو
ً
“تهديدا” قد يؤدي إلى الزج إلى السجون،
لألمن بما يخالف كل المواثيق واألعراف يشكل
ً

أمرا غير وارد“.
حرية رأي حقيقية في الصحافة واإلعالم
عموما ً
ً

عاما في عدد من الدول العربية ،ظاهرة “الصحافيين
من جانبه ،قال الصحافي “س.غ” والذي عمل لحوالي ً 30

األمنجية” توحشت بعد ثورات الربيع العربي ،فأصبح أصحابها من المتملقين والراغبين في السطوع يلهثون خلف
األجهزة األمنية مقدمين كل أشكال الوالء والطاعة للوصول إلى القمة ،الفتً ا إلى أن الوضع في الفترة األخيرة أكثر
سواء من السابق.
ً
وذكر “س.غ” أن “األمنجية” بزغت أسماؤهم بشدة خالل السنوات القليلة الماضية ،وأصبحوا يهددون المهنة
متابعا“ :هم ليسوا أكفاء على مستوى التحرير والمهنية ألنهم لو كانوا كذلك لما تعاونوا
ذاتها ،ال أصحابها فقط،
ً

جدا في الوصول إلى الصفوف في مؤسساتهم ،حتى
مع األجهزة األمنية من األساس ،وأصبحت أطماعهم كبيرة ً

أصبحت العمالة مع األمن اآلن بوابة العبور إلى المقدمة“.

“االستسالم لألمن“

كبيرا للصحافيين الذين يتعاونون مع األجهزة األمنية ،حتى أن رؤساء تحرير
رواجا
األعوام القليلة الماضية ،شهدت
ً
ً

بعض الصحف الخاصة في مصر اعترفوا بعلمهم بوجود صحافيين أمنجية داخل مؤسساتهم ،وعدم قدرتهم على
مقاومتهم ،حيث قال رئيس تحرير صحيفتي “المصري اليوم” و“الوطن” الكاتب الصحافي ،مجدي الجالد ،في
تصريحات تلفزيونية ،إن بعض الصحافيين “مجندون” تابعون ألجهزة األمن ،يكتبون تقارير وينقلون معلومات عن
معقبا“ :بنبقى عارفينهم واحد واحد“.
زمالئهم في المهنة،
ً
مضيفا
ً
وتابع الجالد“ :كل الجرائد بها “صحافيين أمنجية“ ،ده اعتراف ..من الخمسينيات حتى هذه اللحظة يحدث ذلك،
أن الصحافيين “األمنجية” يحصلون على العديد من االمتيازات ،وأحيانً ا على مكافآت ،ومنهم من يسافر للحج وغير
مردفا“ :كل هذا معروف ونحن كصحافيين راضيين بيه ،ألننا لن نفتش في جيوبنا ،والزم األمن يجند اتنين أو
ً
ذلك،
تالتة في كل جورنال ،ومش هنقعد كل ما نعرفهم نمشيهم ويجيبوا غيرهم“.
وأوضح الدكتور محمد الباز الصحفي والكاتب ،أن العالقة بين اإلعالم ومؤسسات األمن موجودة طوال الوقت ،وأن
جزءا كبيرا من عمل الصحافة يعتمد على نقل المعلومات ،والتي تتوافر لدى األجهزة األمنية ،قائال “عدد من
الصحفيين تطوعوا ليكونوا مندوبين لألجهزة األمنية في الصحافة ،فينقلون أخبار زمالئهم إلى األجهزة التي تريد
أن تعرف كل نَ َفس في المؤسسات اإلعالمية“ ،متابعا “ده شغل األجهزة األمنية ال نلومهم عليه ،ولكن نلوم على
من يتطوع لنقل أخبار زمالئه“ ،لكن عصافير الصحافة ظاهرة لن تنقطع!.
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كتب :فريق التحرير

ثورات الربيع ..تراجع على الطريقة الثورية
رغم شرعية الثورات التي قامت في العديد من دول المنطقة العربية ودورها في رفع سقف الحريات والمطالبة
بالحقوق الدنيا لكل مواطن والمتمثلة في العيش والحرية والكرامة اإلنسانية ،إال أن ‘‘الرياح أتت بما ال تشتهي

السفن‘‘ فقد أدت ثورات الربيع العربي في كل الدول التي قامت بها بانتكاسة على كافة المستويات السياسية

واالجتماعية االقتصادية وحتى الصحية.

يصلح أن يقال على األوضاع في بلدان الربيع العربي كمصر وتونس وليبيا واليمن وحتى سوريا بأنه تراجع عن
الحرية السياسية والفكرية واالجتماعية واالقتصادية لكن بـ‘‘طريقة ثورية‘‘ فمن أجل عودة األنظمة المخلوعة،

ومن أجل قمع الحريات ومن أجل االقتصاديات المنهارة ومن أجل انهيار قطاع الصحة وزيادة األمراض ،قامت

أيضا الثورات والمليونيات والتجمعات والمظاهرات لتضفي شرعية مزيفة على األرض المحروقة.

وشرعنت األوضاع الجديدة ،لفرض عقوبات نظامية تحت عدة مسميات أقلها تخريبية أو إرهابية على كلمات
ثورة أو ثائرين ،وليس هذا فحسب بل إن شارع الربيع العربي خيم عليه الخريف وفتح أذرعه لشتاء بارد وسبات ال

يرغب بالخروج مع مؤنة قد تكفيه لعدة عقود.

يقول الباحث علي مقداد األستاذ في معهد مقاييس الصحة والتقييم في جامعة واشنطن ،أن “الربيع العربي

تحول إلى حروب معقدة .ومع تزايد عدد السكان والشيخوخة ،أدت هذه النزاعات المستمرة إلى زيادة عبء

األمراض المزمنة واإلصابات بشكل دراماتيكي”.

وأوضح أن العديد من األطباء والممرضين غادروا إلى مناطق أكثر أمانا ،ما زاد من الصعوبات التي يواجهها

القطاع الصحي ،وهذا التوجه “سيؤدي إلى ضغوط إضافية على الموارد المالية والبشرية في منطقة تعتبر فيها

هذه الموارد أساسا ضئيلة”.
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الثورة البرتقالية في أوكرانيا
لم تكن الدول العربية هي وحدها من تراجعت عن الموقف الثوري لموقف مغاير بطعم ثوري أيضا ،فقد شهدت
أوكرانيا قبلهم هذا التراجع ،إبان الثورة البرتقالية في نوفمبر  2004وحتى يناير  ،2005حيث اشتعل فتيل األزمة
هناك بسبب ما قيل أنه تزوير في االنتخابات الرئاسية لصالح فيكتور يانكوفيتش ،والفساد ،وسوء استخدام
ممثل عن الثورة
ً
وحسمت للنظام الجديد بقيادة فيكتور يوشينكو
تمت مراجعة االنتخابات
قانونيا ُ
ًّ
السلطة ،لذلك َّ
تعهد يوشينكو بتحقيق  10أهداف خالل فترته الرئاسية.
باعتباره أحد قادتها ،حيث َّ

لكن بعد خمس سنوات من فوره فشل يوشينكو في تحقيق وعوده ،فزادت معدالت الفقر إلى  37%وتزايدت
معدالت البطالة إلى  15%وزاد العجز في الميزانية واستشرى الفساد ،وأقيمت االنتخابات مرةً أخرى فعاد فيكتور
يانكوفيتش ،ممثل النظام القديم إلى السلطة من جديد ،هذه المرة دون إجراءات أمنية ،وبانتخابات ديموقراطية
تماما.
نزيهة
ً

مصر البرتقالية
ً
ً
سياسيا
أوضاعا سيئة
الوضع في مصر يشبه إلى حد كبير الوضع في أوكرانيا فبحسب ‘‘الحياة اللندنية‘‘ تعاني مصر
ً
ً
وأمنيا ،فالنخبة السياسية التلفزيونية قفزت إلى واجهة األحداث ،واحتلت مواقعها في برامج الفضائيات
ومعيشيا
ثم مواقع اتخاذ القرار من دون أي التحام مع الجماهير صناع الثورة ووقودها وزادها وزوادها ،وبقيت الفجوة واسعة
والهوة سحيقة عميقة بين أهداف النخبة ومطامعها السياسية وحاجات وطموحات الناس في العيش الكريم.
ذهبية
الحرية كقيمة
يشير الكاتب عبدالرحمن ناصر ،إلى أن النظام بعد احتوائه للخطاب الثوري ،يبدأ في الحديث عن
َّ
َّ
بأي شكل ،ويحاول أن يقنع الجميع بأن الفصيل الذي ينتمي للثورة سيحاول تقليص
ومطلقة ال يمكن المساس بها ّ
ُ
واجبا،
“الحرية”
مساحات كبيرة من السلطة التي تمتلكها األجهزة المؤيدة للنظام  ،وهنا سيصبح الحديث عن
ً
َّ
للحد من هذه “الحرية”
يشترك في هذا المناوئون للثورة والمؤيدون لها ،يحاول أن يبث لدى الجميع أن أي محاوالت
ّ
ستأتي عليهم بالوبال.

تونس على صفيح ساخن
تونس صاحبة الشرارة األولى في الثورات وأيضا في عودة النظام القديم بقيادة قائد السبسي ،تعاني حتى هذه
اللحظة من االنهيار على المستوى االقتصادي ،وال يبدو أن وتيرة االحتجاجات في تونس
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ستنخفض في وقت قريب مع تمدد واستمرار المظاهرات واالضطرابات في مزيد من المناطق على خلفية
الزيادات في األسعار ،وفي الوقت الذي تطالب فيه بعض األحزاب السياسية بتعليق العمل ببعض بنود قانون
المالية الجديد ،لم تتخذ الحكومة أي إجراءات المتصاص الغضب الشعبي المتصاعد.
وعلى هذا يعلق الخبير االقتصادي عز الدين سعيد ،قائال ‘إن تونس تشهد مرحلة ساخنة مع استمرار شعور
المواطنين بوطأة الغالء وتقلص فرص العمل وتعطل مشاريع التنمية ،وفقد المستهلك التونسي منذ عام 2011
قرابة  25%من قدرته الشرائية بسبب الزيادات المستمرة في األسعار.

تلك األوضاع المزرية في تونس جعلت الناشط الحقوقي والمدون عزيز عمامي ،يتمنى أن لم تكن هناك ثورة
تونسية فيقول ‘‘ليتها لم تقم ،فالرؤية لم تتضح بعد ،والربيع العربي ،في األساس لم يكن مشروع حكم ،وبلداننا
جيال بعد جيل ،تناقلنا األوهام واألكاذيب ،قامعين ومقموعين،
بن على قواعد مدنية إنسانية سليمة،
ً
العربية لم تُ َ
جيال بعد جيل ،تعلمنا أال ننظر إلى أنفسنا ،أو إلى واقعنا.
ً

في سوريا ..ياليتها ما كانت
ترض الثورة الشعبية –التي قامت ضد بشار– غرور
حلب المدمرة وحمص المنهارة وسوريا التي عانت بكاملها لم ِ
الشعب ،فبعد مرور قرابة  7سنوات ما زال بشار قابعا على سدة الحكم تحت سمع وبصر التكتالت والقوى العالمية
واإلقليمية التي حالت دون أن يزول ،والخاسر الوحيد كان هو الشعب السوري بأطفاله ونسائه وشيوخه وحتى
شبابه.

محمد العبدالله الناشط السوري في مجال حقوق اإلنسان يؤكد أنه لم تأت الرياح كما تشتهي السفن في الربيع
تدويال
وتحولت الثورة إلى قتال شوارع ،واستجلبت معها
السوري ،فالنظام ما زال مستمرا في قتل الناس،
ً
ّ
ً
ً
وجهاديا غير مسبوق للواقع السوري ،وتحولت أمنيات الناس إلى عبور البحر تجاه أوروبا أو العودة إلى ما
سياسيا
كنّ ا عليه قبل الثورة في أقصى مطالبها.

اليمن ..الثورة كالحمى
اليمن تعد صورة طبق األصل لكل بلدان الربيع العربي التي تعاني ،فكل العواقب السلبية التي تبعت الربيع العربي
ً
تاريخيا.
هي جزء من المرحلة الصعبة من مراحل دورة حياة الثورات بالشكل المتعارف عليه
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تسببت الحرب في تدهور األوضاع في أفقر بلد عربي ،حيث بات  21مليون يمني (حوالي  80%من السكان) بحاجة
إلى مساعدات إنسانية ،وفق األمم المتحدة ،كما تفيد اإلحصاءات األممية بأن نحو  15مليون شخص يفتقرون إلى
الرعاية الصحية الكافية ،فضال عن مقتل  58ألفا وجرح  80ألفا آخرين ،كما أعلنت مفوضية الالجئين التابعة لألمم
المتحدة ،أن عدد النازحين والمهجرين قسريا داخل اليمن ارتفع إلى ثالثة ماليين و 154ألفا و 527شخصا.

أفراح ناصر الناشطة والمدونة اليمينة تقول ‘‘أستقي إلهامي من تحليل المؤرخ األمريكي كران برينتون في كتابه
ً
عددا من الثورات السياسية ،خرج لنا باستنتاج مفاده أن للثورات دورة حياة
“تشريح الثورة” ( .)1938بعد أن درس
تبدأ بما يشبه الحمى التي ترتفع بسبب شكاوى أفراد شعب ما ،ومن أعراض هذه الحمى انهيار هيكل السلطة
ً
واضحا أن
الذي يؤدي إلى انقالب السلطة الذي يؤدي إلى تولي المتطرفين للسلطة ،ثم تستعر الحمى ثم يصبح
الناس ال يتحملون تلك الحمى وتحل سلطة أخرى وهكذا ‘‘.

حمل هذا الجيل
حمل جيل الربيع العربي الكثير على عاتقه ،األسئلة المماثلة تُ ّ
باإلضافة إلى ذلك ،السؤال أعاله ُي ّ
مسؤولية كل العواقب السلبية للثورات ،وهذا االتهام ليس في محله .فنحن جيل مثلنا مثل أي جيل ،جزء من
صيرورة التاريخ.

استراتيجيات األنظمة المنقلبة ‘‘حراك ثوري جديد ضد األول‘‘
بطريقة مخابراتية مدروسة ،يتم تلبيس الحقائق لكي تنجح األنظمة القمعية في وأد الثورات بثورات جديدة ،فتقوم
إحدى تكتيكات الثورة المضادة على احتواء الثورة من خالل عدة زوايا ،فمن ناحية سيبدأ اإلعالم الموالي للنظام
تآمريا” إلسقاط النظام وإشاعة
“مخططا
ً
القديم في تغيير نبرته التي كان يتهم من خاللها الثورة باعتبارها
ً
الفوضى وغيرها من التُّ هم ،وبعدها يبدأ في تمجيد الثورة والثوار ،ودور الشباب في عملية التغيير ،ويتم استضافة
كوادر ثورية للحديث عن الثورة ،هذه اآللية تعتمد على تغيير الصورة الذهنية لإلعالم في ذهن المشاهد العادي.

عملية اإلنهاء على الثورة من خالل عملية
وحين تتمتع هذه األجهزة اإلعالمية بالمصداقية في خيال القارئ تبدأ
َّ
“ثوريا” يكمل الحراك
يتم الترويج لها باعتبارها حراكً ا
ً
يتم الترويج لعمليات الثورة المضادة ّ
الثورة المضادة ،وحين ّ
األول .هذا ما أكده الكاتب عبدالرحمن ناصر.
الثوري َّ
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ويضيف ناصر ،يتم استخدام استراتيجية أخرى ،تقول يجب أن تُ فسح المجال أكثر ألحد فصائل الثورة .ليصعد إلى
قمة السلطة ،ستواجهه العديد من المشكالت االقتصادية وقضايا الفساد الكبيرة المترسبة من النظام السابق،
سيتعهد للناخبين بأهداف سيحققها إن انتخبوه ،سينتخبه الناس ولكنَّ ه سيفشل ،وتستطيع أجهزة الدولة أن
وكأن الثورة لم
تُ فشله أكثر بالطبع ،حينها سندعو النتخابات ديموقراطية جديدة وسيعود النظام القديم مرة أخرى،
َّ
المرة سيعود النظام من خالل االنتخابات.
تحدث .هذه
َّ

المطبخ األمريكي للثورات
البعض يرى أن صناعة الثورة أو التراجع عنها ليس شيئا عبثيا لكنه يحدث بفعل فاعل وعلى رأس الفاعلين أمريكا
يقول الخبير الفرنسي ‘‘إريك دينسيه‘‘ مدير مركز البحوث الفرنسي لالستخبارات ،بأن واشنطن من خالل هذه
المؤسسات كانت في الحقيقة تصنع الحدث وال تتوقعه أو تحلله فحسب .ويقدم هذا الرجل ما يعتقد أنه براهين
لنفي صفة الثورة عن تونس ومصر فيقول بأن الحكومات التونسية المتعاقبة والراهنة تتشكل من وجوه منتسبة
بطريقة أو بأخرى للرئيسين بورقيبة وبن علي ونظامهما وبأن المجلس العسكري في مصر لم يلغ اتفاقيات
السالم مع إسرائيل ولم يوقف ضخ الغاز المصري للدولة العبرية بعد ثورة مصر.

ويرى أن ما تم ويتم في تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا ليس ثورات بالمعنى المتعارف بل لخصها في كونها
أنواعا جديدة مبتكرة من انقالبات عسكرية (مقنعة) هندستها وقادتها الواليات المتحدة األمريكية بغرض رسم
خارطة شرق أوسطية مختلفة تتالءم أكثر مع مصالح الدولة األقوى وتؤدي ال إلى ثورات جذرية ،بل إلى تعديل في
مناهج الحكم يضرب عصفورين بحجر واحد ،أي يصب في خانة المصالح األمريكية من جهة ويستجيب لطموحات
الشعوب العربية التائقة للحريات والحترام حقوق اإلنسان من جهة ثانية ،ولكن بشكل متدرج ومتحكم فيه حتى ال
ينفلت.

اإلمارات والسعودية ووأد الثورات
لم تتوقف المملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات على وأد الحركات االصالحية التي نشأت داخل بالدهما وواد
المعارضة بل قطعت المملكة العربية السعودية مؤخرا عالقاتها مع كندا وسحبت سفيرها بسبب تصريحات للحكومة
الكندية بشان المعارضة في السعودية ،فليس غريبا على من فعل ذلك أن يحاول قتل الثورات في مهدها في
الخارج.
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يرى المحامي والناشط خالد األنسي في تصريحات بعربي  ،21أن الثورات “ال تنتصر أو تنهزم بالضربة القاضية ،وهي
ليست مصباحا كهربائيا ينطفئ بكبسة زر ،ولكن الثورة مرت بصراع مع الوكالء المحليين لمضادات الثورات وهم
السعودية واإلمارات وإسرائيل“.

وأضاف أن السعودية “أنفقت وحدها أكثر من ألف مليار دوالر لدعم الثورات المضادة منهم  500مليار لترامب وحده،
وأكثر من  100مليار للسيسي الذي لم يستتب له الوضع حتى اليوم في مصر ،ومن المنتظر أن تنتقل الثورة إلى
الصراع مع القوى االستعمارية متجاوزة وكالءه المحليين“.

وهذا ما أكده كذلك الناشط التونسي زبير خلف الله ،بأن هناك “ثورة مضادة للمسار الديمقراطي في تونس
والثورة مليئة باألشواك ،مشيرا إلى أن الثورة المضادة في ليبيا لم تنجح في محو ثورة  17فبراير ولن تنجح ،حيث
تتزعم اإلمارات ومصر والسعودية مضادات ثورة الربيع العربي لتدمير هذه الدول“.
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كتب :علي السكي

حركة حسم ..تنظيم إرهابي متطرف أم سواعد لحماية الثورة المبتورة؟
شهدت مصر خالل السنوات التي تلت اإلطاحة بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة اإلخوان المسلمين عام
منهجا في مقاومة النظام الحالي
 ،2013ظهور العديد من الجماعات والحركات المسلحة ،التي اتخذت العنف
ً
مرورا بـ”كتائب حلوان” ،ووصوال لحركة
بدءا من “لواء الثورة” ،و”أجناد مصر”،
ً
برئاسة الجنرال عبدالفتاح السيسيً ،

“حسم” التي تصدرت المشهد خالل السنوات القليلة الماضية عقب توالي هجماتها في أنحاء البالد.

“بسواعدنا نحمي ثورتنا” هكذا تتخذ حركة سواعد مصر “حسم” شعارها ،والتي تهدف إلى الدفاع عن ثورة 25
يناير عام  ،2011في مواجهة ما تسميه االحتالل العسكري وميليشياته ،وهو ما جاء في البالغ العسكري األول
للحركة في يوليو  2016الذي أذن بانطالق عملياتها االنتقامية ضد ما وصفته باالتقالب العسكري على الرئيس
السابق محمد مرسي.
قدمت حركة حسم نفسها بأنها حركة ثورية مقاومة مسلحة قررت استرداد ثورة  25يناير وأهدافها والقصاص
لدماء الشهداء ،وترى وفقا لبياناتها أن معركتها مع الثورة المضادة التي يتزعمها بحسب رؤيتهم قادة العسكر
وفلول النظم البائد ،ولم تخف “حسم” في منشوراتها أنها حركة مسلحة مقاومة باألساس وليست سلمية ،ضد
من وصفتهم الظالمين والمجرمين الذين تلطخت أيديهم بدماء آالف الشهداء.
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تتهم السلطات المصرية حسم أنها تابعة لجماعة اإلخوان المسلمين -والتي ُيتهم أعضاؤها بتنفيذ عمليات إرهابية
ضد الجيش والشرطة والقضاء ،ويقضون عقوبات مختلفة في السجون من بينها اإلعدام والمؤبد -وهو ما تروج له
أيضا وسائل اإلعالم التابعة للدولة ،إال أن جماعة اإلخوان المسلمين ،نفت في بيان لها ،وجود أي ارتباط لها
بـ”حسم” ،وشددت على أن الجماعة “ليس لها عالقة بأي تنظيم ،أو أفراد ،تسفك الدماء ،وليس لديها جناح
مرارا بالتمسك بالنهج السلمي
مغايرا لما حرصت جماعة اإلخوان على تأكيده
أسلوبا
مسلح” ،حيث تنتهج الحركة
ً
ً
ً
في استرداد ما تراه الشرعية.

حكما يقضي بحظر حركة حسم ومصادرة أموالها ومقراتها وذلك
وقد أصدرت محكمة القاهرة لألمور المستعجلة
ً
في  11من شهر فبراير عام  ،2016وذلك على خلفية تبنيها أعماال وصفت باإلرهابية ،وذلك بعد إدانتها بالقتل
العمد ،والشروع في القتل العمد تنفيذً ا ألغراض إرهابية ،وحيازة أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات.

التوجه األيديولوجي
تكتنف حركة حسم بعض الغموض حول مرجعيتها األيديولوجية والفكرية ،وربما يعود ذلك لحالة السرية التي تسود
أنشطتها وأعضائها ،وحداثة نشأتها ،حيث لم تعلن الحركة في أي بيان لها عن انتمائها التنظيمي أو توجهها
األيديولوجي ،ولكنها تؤكد في بياناتها دوما على “عسكرة” الدولة (سيطرة الجيش على مقدرات الدولة) ،وأصدرت
الحركة حتى اآلن  10بيانات خالل الفترة بين  16يوليو  2017حتى فبراير .2018

وتستهدف “حسم” في هجماتها رجال الشرطة والقضاء المحسوبين على النظام الحالي ،وأدت بعض عملياتها
إلى مقتل وإصابة العديد منهم ،فيما فشلت في محاوالت اغتيال شخصيات مرموقة في المجتمع أشهرهم
المفتي السابق علي جمعة  ،والنائب لعام المساعد زكريا عبدالعزيز ،ورئيس محكمة جنايات القاهرة ،أحمد أبو
الفتوح.

واختلف مراقبون حول القوة التي يتمتع بها حركة حسم ومدى تأثيرها في المستقبل ،فالبعض يرى أنها جماعة
تنظيميا تتبع جماعة اإلخوان المسلمين ،أو فرع من فروع تنظيم داعش اإلرهابي ،والبعض
فكريا أو
جهادية مسلحة
ً
ً
اآلخر يرى أنها إحدى تداعيات أحداث  30يونيو واإلطاحة بمرسي وما تبعها من عمليات قتل واعتقال طالت معارضي
النظام الحالي.
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يقول الباحث في شؤون حركات اإلسالم السياسي مصطفى زهران في تصريحات صحفية إن “حركة حسم تفتقد
إلى الهوية واأليديولوجية الحاضنة التي تأثر بها أتباع سيد قطب ،والتي أدت إلى ظهور حركات جهادية مثل تنظيم
القاعدة والثورة اإلسالمية في إيران وكان آخرها تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش) ،أما راديكالية النظام الخاص
الجديد فهو يفتقد إلى الهوية واأليديولوجية سواء داخل التنظيم أو خارجه من الكيانات التي تتقاطع مع جماعة
عقديا” ،مشيرا إلى أن “أداء حسم يدل على صبيانية في األداء على العكس
فكريا وإما
تنظيميا وإما
اإلخوان إما
ً
ً
ً
من التنظيمات المسلحة األخرى ،التي مرت بمراحل النشأة والتكوين كالقاعدة وداعش”.

ورأى الخبير في شؤون الجماعات اإلسالمية ممدوح الشيخ في تصريحات صحفية أنه “بمتابعة اإلصدارات المرئية
لحركة حسم يتضح أنه تنظيم غير واضح المعالم” ،وقلل من خطورته على المجتمع المصري نظرا لصغر سن
أعضائه ،وقلة خبرتهم سواء في العوامل الحركية أو الجهادية ،وهم فقط يحاولون محاكاة تنظيم داعش”.
وأوضح الجهادي السابق والخبير في شؤون الحركات الجهادية المسلحة كمال حبيب ،أن “المنطقة تشهد منذ بضعة
عقود أجياال متوالية تتبنى العنف ،ونشطت في مصر نتيجة األوضاع االقتصادية المتأزمة والحلول األمنية الباطشة”
على حد تعبيره.
وأضاف في تصريحات لوكالة األناضول أن “هذا الجيل الجديد من شباب مصر شعر بالظلم بعد اإلطاحة بمحمد
ديمقراطيا في تاريخ مصر الحديث ،لذلك فقد رفض فكرة السلمية وهو ما أدى
مرسي وهو أول رئيس منتخب
ً
إلى ظهور حركات مسلحة منها أجناد مصر ولواء الثورة وحسم”.
وأشار حبيب إلى أن “العمليات التي تنفذها حسم تدل على احترافية واضحة وتخطيط مسبق ،إذ أنها تنفذ في
اإلجازات والعطالت األسبوعية حيث األداء األمني المتراخي” ،ولم يستبعد حبيب أن تكون حسم إفرازً ا لحركات
بدءا من والية سيناء وحركات ظهرت بعد اإلطاحة بمرسي كالمقاومة الشعبية وكتائب حلوان.
سابقة تبنت العنف ً

وحذر حبيب “من تزايد خطورة حركة حسم في المستقبل” ،مرجعا ذلك إلى “وجود بيئة مؤيدة وحاضنة ومشجعة
للعنف ،مثل األوضاع االقتصادية الصعبة ،وسن قوانين تؤمم الحياة المدنية ،فضال عن عقلية أمنية تتصور أن الحل
في اليد الباطشة فقط وليس في المصالحة”.
وأشار الرئيس السابق لقسم التحليل والتنبؤ في جهاز أمن الدولة (األمن الوطني حاليا) ،حسين حمودة مصطفى،
إلى أن “حركة حسم بدأت بكفاءة متواضعة تطورت قدراتها مع الوقت مثل بقية التنظيمات التي ظهرت عقب
اإلطاحة بمرسي مثل ضنك ،إعدام ،بلطجية ضد االنقالب ،مجهولون ،المقاومة الشعبية ،أحرار ،والعقاب الثوري”.
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وأضاف في تصريحات لوسائل إعالم محلية أن “عناصر حسم إما عناصر سلفية جهادية وإما إخوانية خارج السجون،
أو كانوا موقوفين على ذمة قضايا عنف وبرأهم القضاء ،ثم ُأفرج عنهم ،أو ثبت ضلوعهم في عمليات إرهابية
مؤخرا”.
ً

الذئاب المنفردة
وذكر الكاتب الصحفي مصطفى حمزة مدير مركز دراسات اإلسالم السياسي أن “حركة حسم وليدة لمجموعة من
الحركات اإلخوانية التي ظهرت بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة ،وأنها امتداد للتنظيم السري لجماعة
اإلخوان الذي تم حله في عهد المرشد السابق حسن الهضيبي ،والذي عاد في ثوب جديد بعد سقوط حكم
الجماعة” ،مضيفا أن “الحركة خدعت الشباب بشعار زائف هو السلمية المبدعة ،وهو ما يتعارض مع ممارساتها على
أرض الواقع ،حيث حرضت على استهداف رجال الشرطة من خالل حملة (هوصلك) وذلك بنشر أسماء الضباط
أن
وعناوينهم وأرقام هواتفهم ومعلومات عن نسائهم ،وأهدرت دماء جنود الجيش في بيانها السابع ،مما يؤكد َّ
السلمية المبدعة تعني العنف المقنع”.
ثم التفجير،
ونوه حمزة في تصريحات سابقة إلى أن “حسم تتبع نظرية الذئاب المنفردة التي تعتمد على التكفير َّ
جهل منهم
ً
تطبيقا للقصاص المزعوم،
ً
حيث تبدأ بإقناع عناصر الحركة بكفر وردة الهدف ،ومن ثم إهدار دمه،
بشروط القصاص الشرعي وأحكام الكفر واإليمان في العقيدة اإلسالمية”.
وظهرت الحركة للمرة األولى على منصات التواصل االجتماعي في  16يوليو  ،2017وللحركة حسابان أحدهما على
“فيس بوك” واآلخر على “تويتر” ،تحت شعار “بسواعدنا نحمي ثورتنا” ،باإلضافة إلى موقع خاص بها ،تنشر فيه
عملياتها اإلرهابية وبياناتها.

هجمات “حسم”
تنوعت عمليات “حسم” ما بين محاوالت اغتيال وعمليات تفجير ،وكانت العملية األولى للحركة حسبما ذكرت في
بيان لها في  16يوليو الماضي ،عندما استهدفت رئيس مباحث طامية بمحافظة الفيوم الرائد محمود عبدالحميد
ومرافقيه ،ثم توالت عملياتها المسلحة بمحاولة اغتيال الدكتور علي جمعة مفتي الديار السابق ،ومحاولة اغتيال
النائب العام المساعد المستشار زكريا عبدالعزيز ،ورئيس محكمة جنايات القاهرة ،أحمد أبو الفتوح ،وزرع عبوة
ناسفة بجوار قسم شرطة العطارين ،وزرع عبوات متفجرة بجوار نادي شرطة محافظة دمياط ،واغتيال أمين شرطة
صالح حسين بجوار بمدينة السادس من أكتوبر ،واستهداف كمين العجيزي بمحافظة المنوفية ،كذلك استهداف
سيارة شرطة تابعة لإلدارة العامة للمرور ،وأيضا استهداف نقطة شرطة أرض اللواء بعبوات متفجرة،
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وزرع عبوتين في الجزيرة الوسطى الستهداف أحد القوات األمنية ،باإلضافة إلى استهداف العديد من المرافق
العامة للدولة والمنشآت الحيوية بعبوات متفجرة.

حسم في محافظات مصر
ينتشر أعضاء حركة حسم في العديد من المحافظات المصرية ،وتأتي محافظة الفيوم في المرتبة األولى بين
المحافظات التي ينشط فيها أعضاء الحركة من أجل تنفيذ عملياتهم المسلحة ،وذلك بحسب التحقيقات األمنية
المتعلقة بقضية تأسيس حركة حسم ،حيث أظهرت التحقيقات أن المحافظة نشط فيها  55عضوا بالحركة من بينهم
هاربا.
 38نجحت األجهزة األمنية في ضبطهم و17
ً

وجاءت محافظة الشرقية في المركز الثاني من حيث أعداد العناصر المنضمة لحركة حسم ،بواقع  49إرهابيا بينهم
عضوا،
إرهابيا ،واإلسكندرية بـ23
محبوسا و 15مطلوبا لألجهزة األمنية ،يليها في الترتيب محافظة الجيزة بـ31
34
ً
ً
ً
إرهابيا.
عضوا ،والقاهرة بـ21
وأسوان بـ22
ً
ً

 6حركات مسلحة بعد عزل مرسي
حركة حسم لم تكن األولى التي تبنت العنف عقب اإلطاحة بمرسي ،إذ سبقتها  6حركات أخرى هي “لواء الثورة”،
و”أجناد مصر” ،و”المقاومة الشعبية” ،و”العقاب الثوري” ،و”كتائب حلوان” ،و”ولع” ،قبل أن تتوقف تلك الحركات
عن عملها بعد الحصار األمني .غير أن التنظيم المسلح األكثر دموية في مصر هو “أنصار بيت المقدس” الذي
ينشط في سيناء منذ عام  ،2012وأعلن مبايعته ألمير تنظيم داعش أبو بكر البغدادي ،قبل أن يغير اسمه الحقا
إلى والية سيناء.

وبعد خمس سنوات على اإلطاحة بمحمد مرسي تمر مصر بأزمة سياسية واقتصادية عانى معها المجتمع من
عسكريا ،وبين قطاع آخر يرى
انقالبا
انقسامات حادة بين قطاعاته المختلفة ما بين مؤيد لمرسي يعتبر اإلطاحة به
ً
ً
ما حدث ثورة شعبية ضد مرسي استجاب لها الجيش .وتظهر بين فترة وأخرى دعوات إلى تسوية سياسية يأمل أن
تؤدي في النهاية إلى مصالحة شاملة وتنهي حالة االنقسام ،وتنقذ البالد من األوضاع المتردية الحالية وتسهم
في القضاء على الحركات المسلحة.
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كتب :خطيب الجنوبي

نبيل رجب والخواجة ..حكاية نضال خلف القضبان
قائمة المحتجزين ممن يمارسون حقهم في حرية التعبير والرأي داخل البحرين طويلة تضم مدافعين بارزين في
مجال حقوق اإلنسان ،على رأسهم اثنان من أكثر الناشطين الحقوقيين ،هما “نبيل رجب” و “عبدالهادي الخواجة”
البحريني الدنماركي ،شخصيتان تجاوزتا بنضالهما الحقوقي حدود البحرين ليصبحا مسار اهتمام على مستوى
عالمي نتيجة آرائهما ومواقفها الشجاعة في الدفاع عن الديمقراطية والحرية ،وكذلك دعمهما لبعضهما البعض
في القضايا الحقوقية.
مجلة “مواطن” تتبعت مسيرة الناشطين “نبيل رجب” و “عبدالهادي الخواجة” وألقت الضوء على جزء من
تاريخهما باعتبارهما شخصيات بارزة ما زالت محتجزة داخل سجون البحرين ،وينشغل المجتمع الدولي بهما،
وكذلك المطالب المستمرة بضرورة اإلفراج عنهما.

“نبيل” و “الخواجة” ..نضال مشترك

لدى “نبيل رجب” وعبدالهادي الخواجة” تعاون ونضال مشترك بشكل وثيق للدفاع عن قضايا حقوق اإلنسان في
البحرين ،وظهر ذلك ذلك قبل الحكم على “الخواجة” بالسجن مدى الحياة في عام  ،2011فكالهما مسؤوالن عن
تأسيس “مركز البحرين لحقوق اإلنسان” رفقة زمالء آخرين عام  ،2002حتى أصبحا مصدرا لإللهام داخل الوطن
وخارجه.
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تقول الحقوقية مريم الخواجة ،ابنة الناشط عبدالهادي الخواجة في مقابلة لها مع “ ” ifexوهي شبكة حقوقية
عالمية تدافع عن حرية التعبير ،في عام  2001كان لدى “عبدالهادي الخواجة” فكرة تأسيس مركز حقوقي بالبحرين
لمراقبة االنتهاكات؛ فقام هو و “نبيل رجب” بتأسيس “مركز البحرين لحقوق اإلنسان” ،وكانت انطالقة المركز
بمثابة مظلة للجان تعمل على األرض داخل البحرين ،بهدف خلق جيل جديد من الحقوقيين ومساحة للتعليم الحقوقي
داخل البحرين ،إلى أن أصبح المركز ُينظر إليه من داخل المجتمع البحريني على أنه من المراكز القوية التي تقوم
بواجباتها في العمل الحقوقي ومتابعة االنتهاكات وتوثيقها والتواصل مع المؤسسات الدولية الحقوقية .
في األول من سبتمبر لعام  1964شهدت البحرين ميالد “نبيل رجب” رئيس “مركز البحرين لحقوق اإلنسان”،
والمدير المؤسس لمنظمة “مركز الخليج لحقوق اإلنسان” ،ونائب األمين العام لـ “الفدرالية الدولية لحقوق
اإلنسان” ،وعضو اللجنة االستشارية لشؤون الشرق األوسط وشمال أفريقيا في منظمة “هيومن رايتس ووتش”
وكلها أدوار تشير إلى أنه مدافع كبير عن قضايا حقوق اإلنسان.
وهذه األيام يمر على نبيل رجب عامه الرابع والخمسين وهو معتقل داخل السجون البحرينية منذ عام  2016للمرة
الثالثة على التوالي بسبب تعبيره عن رأيه ومواقفه التي اعتبرها الكثيرون هزيمة للحكومة البحرينية وكذلك إيمانه
بأن السجون ال تمنعه من مواصلة الدفاع عن حرية الرأي والتعبير.

تاريخ حافل
مسيرة كبيرة وتاريخ حافل بالنضال الحقوقي ففي يوليو  2002أسس نبيل رجب “مركز البحرين لحقوق اإلنسان”
مع زميله عبدالهادي الخواجة الذي يقضي اآلن عقوبة السجن مدى الحياة بسبب نشاطاته الحقوقية والسياسية.
وبحسب “بي بي سي عربي” ،يعتبر نبيل رجب من أبرز المدافعين عن حقوق اإلنسان في العالم العربي ،فكان
وحكم عليه بالسجن
صوتا واضحا خالل ثورات الربيع العربي في البحرين ،وواجه االعتقال واالحتجاز والمنع من السفرُ ،
في عدة قضايا حقوقية ،ويواجه العديد من التهم المتعلة بالدفاع عن حقوق اإلنسان وأصحاب الرأي.
وفي عام  2016تعرض نبيل رجب للحجز االنفرادي .وظهر متحدثا في رسالة صحفية نشرتها صحيفة “نيويورك
تايمز” أواخر  2016عن أوضاع السجناء في البحرين ،وهو األمر الذي جعل السلطات توجه له تهمة نشر مقال في
صحيفة أجنبية.
وعرف عن “نبيل رجب” مواقفه المعارضة للسلطات البحرينية التي تستعين بالقوات السعودية لمواجهة المعارضة
ُ
البحرينية ،كما ينتقد مشاركة بالده في حرب اليمن باعتبار أن “الحروب تجلب الكراهية والدمار واألهوال” وهو
التصريح الذي نشره رجب على صفحته بموقع التواصل االجتماعي “تويتر” .ورغم قرار المحكمة بإطالق سراحه في
ديسمبر  2016ظل رجب رهن االعتقال حتى اآلن وأصبح يعاني من مشاكل صحية ونفسية.
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نبيل رجب وجائزة فاتسالف هافيل
وعلى الرغم من االنتهاكات التي يتعرض لها داخل السجن من تضييق ومعامالت مهينة وحرمان من العالج وحبس
كبير منها
عدد
انفرادي إال انه ما زال مستمرا في نضاله الحقوقي وهو داخل السجن من خالل مقاالت ورسائل،
ٌ
ٌ
نُ شرت في الصحف األجنبية ،ونتيجة هذا النضال الكبير رشحته لجنة جائزة “فاتسالف هافيل” لحقوق االنسان لنيل
الجائزة ومعه ناشطان آخران.

وتؤكد اللجنة التنظيمية التابعة لجائزة فاتسالف هافيل لحقوق اإلنسان ،والتي تضم شخصيات مستقلة متخصصة
برئاسة رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ليليان موري باسكوير ،أن نبيل رجب محتجز منذ عام  ،2016وال يزال
التزاما مدى الحياة بالدفاع عن حقوق اإلنسان
مدافعا بارزا عن الديمقراطية وحقوق اإلنسان في البحرين ،وأظهر
ً
رغم الخطر الذي يهدد حياته ،مضيفة في تصريحاتها التي أوردتها ” الجزيرة ” أن نبيل رجب يأتي ضمن شخصيات
حقوقية تستحق شجاعتهم العظيمة وإصرارهم الثابت ،االحترام العميق من قبل اللجنة التنظيمية للجائزة .

جائزة ” أيون راتيو للديمقراطية” لعام 2011
ليس ذلك فقط ،فنبيل رجب نال جوائز دولية عدة منها جائزة “أيون راتيو للديمقراطية” لعام  ،2011حيث يقول
“مركز البحرين لحقوق اإلنسان” إن رجب تلقى جائزة أيون راتيو للديمقراطية ،وهي عبارة عن جائزة تُ قدم سنويا
من قبل مركز وودرو ويلسون الدولي للباحثين.

وتشير شبكة “ ، ”ifexإلى أن نبيل رجب تم تكريمه من قبل مركز وودرو ويلسون الدولي في واشنطن عام
 2011فمنحته جائزة أيون راتيو للديمقراطية ،لتقديم اعتراف دولي بشجاعته خالل معركة الديمقراطية في البحرين،
كما أنه واحد من الشخصيات التي عملت دون كلل في مواجهة الخطر المحدق على شخصه بهدف إحراز تقدم في
قضية الحريات الديموقراطية والحقوق المدنية .

نبيل رجب ..مواطن شرف بلدية باريس
ومن ضمن السجل التكريمي لنبيل رجب قيام بلدية باريس بمنحه لقب “مواطن شرف” حيث اعتبرت رئيسة بلدية
مدينة باريس االشتراكية آن هيدالغو ،أن منح نبيل رجب هذا اللقب ُيسهم في إلقاء الضوء على وضعه وعلى وضع
أي شخص محتجز أو مضطهد في العالم بسبب عدم احترام حرية التعبير” ،مؤكدة في تصريحاتها التي نقلتها
“فرنسا  ”24أن حرية التعبير وحرية اإلعالم من المبادىء األساسية لألنظمة الديموقراطية.
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 127منظمة حقوقية تطالب باإلفراج عنه
ولما كانت قضية نبيل رجب محل اهتمام عالمية أصبحت دعوات اإلفراج عنه مستمرة ال تنتهي وكذلك التضامن
معه مستمرا من كل أنحاء العالم من قبل منظمات حقوقية ودولية آخرها  127منظمة حقوقية دعت لإلفراج
الفوري عنه ،فتقول “هيومن رايتس ووتش” إن “فريق األمم المتحدة العامل المعني باالحتجاز التعسفي” أصدر
رأيا بشأن قانونية احتجاز نبيل رجب ،طبقا ألحكام القانون الدولي لحقوق اإلنسان ،وقد أعرب الفريق العامل عن
ترحب منظمات حقوق اإلنسان الـ 127
قناعته بأن اعتقاله لم يكن تعسفيا وحسب ،وإنما اتسم أيضا بالتمييز ،كما ِّ
الموقعة على هذا البيان بهذا الرأي ،الذي ُأعلن في  13أغسطس  ،2018ليعترف بالدور الذي يؤديه المدافعون عن
حقوق اإلنسان في المجتمع ،وبضرورة حماية هؤالء المدافعين ،وعليه طالبت ” هيومن رايتس” الحكومة البحرينية
بأن تفرج فورا عن نبيل رجب.

بدوره تحدث البرلمان األوروبي عن نبيل رجب وخصه في القرار المتعلق بالحالة الحقوقية في البحرين بخمس
فقرات أتت ضمن القرار الذي صوت عليه البرلمان بأغلبية ساحقة ،فوفقا لما أوردته قناة ” العالم” الفضائية دعا
البرلمان األوروبي إلى ضررة اإلفراج الفوري وغير المشروط عن نبيل رجب ،وعن آخرين من النشطاء في مجال
حقوق اإلنسان ممن سجنوا على خلفية ممارستهم لحقهم في حرية التعبير والتجمع.

أما لجنة حقوق اإلنسان بالكونجرس األمريكي “توم النتوس” فشددت هي األخرى على أن العالم باستثناء
حكومة البحرين يدرك أن نبيل رجب سجين رأي يجب اإلفراج عنه وبشكل فوري ،وفي تصريحات نشرتها منظمة
“أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق االنسان في البحرين” – وهي منظمة تهتم بالديمقراطية وحقوق
اإلنسان في دول الخليج والشرق األوسط – أكد أعضاء من لجنة توم النتوس دعمهم المستمر للمدافعين عن
حقوق اإلنسان بالبحرين ،داعين الحكومة البحرينية لإلفراج عن سجناء الرأي مثل نبيل رجب.

عبدالهادي الخواجة ..مدافع قوي عن حقوق المواطنين
وفي الوقت الذي طالبت فيه  127منظمة حقوقية بضرورة اإلفراج عن الناشط نبيل رجب ،كانت النداءات نفسها
موجهة من المنظمات نفسها بضرورة اإلفراج عن المعتقل داخل السجون البحرينية الناشط عبدالهادي الخواجة،
فبيان فريق األمم المتحدة العامل المعني باالحتجاز التعسفي – سابق الذكر – تحدث عن قائمة األشخاص المحتجزين
بالبحرين لممارستهم حقهم في حرية التعبير والرأي كذلك تحدث عن مدافعين حقوقيين بارزين ،من بينهم عبد
الهادي الخواجة ،وضرورة أن يتم اإلفراج عنهم وكفالة العناية بصحتهم الجسدية والنفسية في جميع الظروف .

64

ويعتبر عبد الهادي الخواجة المحتجز في سجن “جو” منذ صدور حكم بسجنه مدى الحياة في عام  2011منسق
سابقا لمركز البحرين لحقوق
ً
ورئيسا
سابقا لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بفرونت الين ديفندرز،
ً
حماية
ً
وعضوا في الشبكة الدولية االستشارية لألعمال التجارية ومركز
اإلنسان ومؤسس مركز الخليج لحقوق اإلنسان
ً
موارد حقوق اإلنسان ،برئاسة الرئيسة األيرلندية السابقة ماري روبنسون ،كما عمل سابقا مع منظمة العفو
الدولية ،وهو واحد من أحد رموز النشطاء الحقوقيين في البحرين ومدافع قوي عن حقوق المواطنين ومحاربة
الفقر ،وشارك الكثير من الحقوققين نضالهم في الدفاع عن حرية الرأي والتعبير على رأسهم نبيل رجب.

 100شخصية مؤثرة لعام 2012
كال من نبيل رجب وعبدالهادي الخواجة ،وابنتيه مريم
اختارت مجلة “فورين بوليسي” األمريكية في نوفمبر ًّ 2012
وزينب في قائمة  100شخصية مؤثرة للعام  ،2012لتحتل األسماء األربعة بصورة متضامنة المرتبة  48في هذه
القائمة التي احتوت على شخصيات من مختلف أنحاء العالم.
وتقول “فورين بوليسي” إنها اختارت الشخصيات األربعة في المرتبة  48ضمن قائمة الـ  100شخصية؛ ألن نبيل
والخواجة وابنتيه أصروا على تفعيل مبدأ أن “حرية التعبير حق للجميع ،بغض النظر عن المكان الذي يعيش فيه
جد ًا.
اإلنسان” ،وأنهم أداروا مركز البحرين لحقوق االنسان في أوقات صعبة ّ

جوائز حصل عليها “الخواجة”
وتلقى عبد الهادي الخواجة جائزة “عالَ ٌم بال تعذيب” لعام  ،2013وذلك تقديرا لنضاله من أجل حقوق اإلنسان
والديمقراطية في البحرين ،كما حصل على جائزة بوليتكن للحرية لعام  2012وفي العام نفسه حصل على جائزة
فريدم هاوس للحرية ،وهي الجائزة التي تُ قدم للنشطاء من أصحاب اإلسهامات الكبيرة في مجال حقوق اإلنسان.

مطالبات مستمرة بإطالق سراح “الخواجة”
ومن أجله ينظم متضامنون وقفات احتجاجية عدة كان آخرها االعتصام الذي انطلق في شهر سبتمبر الجاري أمام
السفارة البحرينية في لندن ،تضامنا مع عبدالهادي الخواجة ،الذي يقضي حكم السجن المؤبد في البحرين بتهمة
المشاركة في قيادة ثورة  14فبراير .وتذكر منظمة “فرونت الين ديفندرز” أن هذه االعتصامات تأتي لتسليط
الضوء على معاناة المدافعين عن حقوق اإلنسان في البحرين ومن بينهم عبدالهادي الخواجة.
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أوضاع صحية متدهورة
وفي تغريدات سابقة لزوجة “الخواجة” نشرتها في حسابها على “تويتر” تقول خديجة الموسوي ،إن زوجها يتعرض
ً
مصفدا في األغالل ،بل تعدى األمر إلى اعتقال ابنته
لسوء المعاملة في سجن “جو” ،فتم نقله إلى المستشفى
مريم الخواجة عندما كانت تنوي زيارته ،األمر الذي دفع منظمات حقوقية لدراسة أوضاع السجناء بالبحرين والمطالبة
باإلفراج عنهم وتحسين أوضاعهم ،من بين تلك المنظمات “الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان” و”مركز
البحرين لحقوق اإلنسان” و”معهد القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان” و”مركز الخليج لحقوق اإلنسان”.

الحكومة الدنماركية ال تتحرك
وتذكر الناشطة الحقوقية مريم الخواجة ،في سلسلة من المواقف عبر حسابها على ” تويتر” أن الحكومة الدنماركية
والدول األوروبية مسؤولون عن حماية حقوق اإلنسان ،كما كشفت عن تخلي سلطات الدنمارك عن والدها المعقتل
في البجرين منذ سبع سنوات بتهمة المشاركة في أحداث فبراير ،2011وأوضحت أن الحكومة الدنماركية تستطيع
أن تفعل الكثير إال أن اإلرادة السياسية غير موجودة رغم المبادئ التوجيهية بشأن حماية المدافعين عن حقوق
اإلنسان فوالدها هو الذي ما زال داخل السجون ويتعرض للتعذيب البدني والنفسي.

نداءات الكثير باإلفراج عن نبيل رجب وعبدالهادي الخواجة تظل مستمرة ومطالبات إطالق سراحهما قائمة ال تتوقف،
أما السلطات البحرينية فأصبحت أمام مطالب كثيرة بضرورة اإلفراج الفوري وغير المشروط عنهما مع حصولهما
على الرعاية الصحية الكاملة وضمان أن يكون لإلعالم والمدافعين عن حقوق اإلنسان دور في القيام بأنشطتهم،
ليبقى إطالق سراح مثل هؤالء الناشطين بمثابة االختبار الحقيقي اللتزام البحرين المعلن بحقوق اإلنسان وحرية
التعبير.
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كتب :خطيب الجنوبي

عسكرة الفضاء ..حرب النجوم تعود من جديد
حرب النجوم تعود من جديد ،ليس على شاشات السينما أو على مستوى أدب ودراما الخيال العلمي ،بل على
قرارا يدعو فيه بإحياء
مسرح السياسة الدولية ،وهنا يبرز نجم الواليات المتحدة ،بعد إعالن رئيسها دونالد ترامب
ً
برامج لعسكرة الفضاء .فبعد أن فتحت أمريكا لنفسها جهات عدة على األرض ،رفع ترامب عينيه للفضاء ليعلن
نيته فتح جبهة جديدة فضائية اقتضت أن يكون هناك “جيش سادس” مهمته عسكرة الفضاء والتحسب لمواجهة
تكون فيها واشنطن ضد من يهاجمون األقمار الفضائية األمريكية.
تسلط “مواطن” الضوء على الخطط األمريكية لغزو الفضاء وماذا تعني هذه القوة الفضائية؟ وكيف تسعى
واشنطن للسيطرة على الفضاء عبر إنشاء برامج عسكرية فضائية والعمل على مواجهة النفوذ الفضائي الروسي
والصيني؟.
منذ القدم وعند الحديث عن حرب عسكرية في الفضاء ،بشكل تلقائي تذهب مخيلتنا إلى أدب ودراما الخيال
العلمي على شاشات التلفاز والسينما أو ما يعرف بـ”أفالم حرب النجوم” ،ألن مثل هذه األحداث لم َنرها على
قريبا في فضائنا الواسع بعد االكتشافات العلمية التي تطورت على مدار نصف قرن
أرض الواقع لكن ربما تحدث
ً
تقريبا وسعي كل دولة لبسط نفوذها في الفضاء ،ففي نهاية الخمسينيات كان الفضاء ال يقتصر على مجاالت
ً
االكتشاف العلمي ،بل تحول لساحة تنافس عسكري ،من خالل استخدام األقمار الصناعية في التجسس ،وتوفير
المعلومات للحكومات والقوات العسكرية.
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مخصصا
بدأ االهتمام بعسكرة الفضاء في عام  ،1957عندما أطلق االتحاد السوفييتي قمر “سبوتنيك  ،1″ليكون
ً
لألغراض العسكرية ،وذلك في إطار الحرب الباردة ضد الواليات المتحدة األمريكية ،لكن بعد شهرين احترق القمر،
محموما بين القوى الدولية .فالصين بدا اهتمامها بهذا المجال وبشكل ملحوظ إلى أن
سباقا
ً
األمر الذي خلق معه
ً
أرسلت قمر “جاوفن  ”4للفضاء عام  ،2015وهو قمر أكثر تطورا ودقة في نقل الصور الملونة بدقة عالية ومراقبة
وفقا لما أعلنته
ً
التحركات في الدول المحيطة وكذلك رصد مساحة تبلغ نحو  7آالف كيلو متر مربع ،بل تعدى األمر
مجلة “بوبيلر ساينس” العلمية وهي مجلة أمريكية ،إلى مراقبة المواقع االستراتيجية لعدد من الدول المحيطة،
مثل مرافق أسلحة الدمار الشامل والقواعد البحرية والعسكرية ،كونها تقع داخل نطاق رصد القمر وبالتالي تصبح
المهام التي يقوم بها القمر عسكرية.

هيمنة أمريكية
ونتيجة اهتمام قوى دولية كبيرة مثل موسكو وبكين بالعسكرة الفضائية والتجسس الفضائي جاء االهتمام
األمريكي بهذا المجال وضرورة العمل بشكل أكبر على أبحاث الفضاء ،وبالفعل كان االهتمام باألقمار الصناعية
فوفقا إلحصاء حديث التحاد أمريكي مهتم بالفضاء يطلق عليه (،)UCS
ً
ودراسات الفضاء واالكتشفافات العلمية،
مهاما
قمرا يمارس
قمرا ،منها 146
بلغ إجمالي األقمار الصناعية الموجودة في الفضاء حتى عام 1419 ،2017
ً
ً
ً
أقمارا صناعية بإجمالي 576
وأغراضا عسكرية ،وتأتي الواليات المتحدة األمريكية في صدارة الدول التي تمتلك
ً
ً
قمرا ،وهو ما يشير لسيطرة
قمرا ،في حين تمتلك روسيا 140
قمرا ،أما الصين فتأتي في المرتبة الثانية ،بـ181
ً
ً
ً
أمريكية على مجال الفضاء ،إلى أن أعلن الرئيس األمريكي دونالد ترامب خالل األيام القليلة الماضية عن خطط
لعسكرة الفضاء.

أمر يذكّ ر بـ”خطة حرب النجوم” التي طرحها الرئيس األمريكى
إعالن الرئيس األمريكي عن إنشاء قوة فضائية ٌ
األسبق “رونالد ريجان” عام  ،1983حيث أشارت تقارير حينها إلى أن الواليات المتحدة كانت تنوي استثمار ـ 800مليار
دوالر لتطوير قواتها الفضائية بهدف مواجهة هجمات وتهديدات صاروخية فضائية وكان من المخطط نشرها بحلول
عام  1994فى الفضاء ،لكنها أعلنت إلغاء الخطة فى بداية التسعينيات من القرن الماضي .وخطة “حرب النجوم”
تلك عادت مرة أخرى للواجهة ،لكن هذه المرة في ظل آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة ،حيث أصبح الفضاء
فعال في كل مجال من مجاالت الحرب الحديثة بعدما أصبحت العديد من التقنيات العسكرية تعتمد على
ً
دورا
يلعب ً
األقمار االصطناعية الموجودة في المدار الفضائي للكرة األرضية.

68

ساحة قتال
وبعد تصريحات الرئيس األمريكي األخيرة ،خرج كل من جيمس ماتيس وزير الدفاع األمريكي ومايك بنس نائب
الرئيس ،ليوافقا ويدعما خطط ترامب لعسكرة الفضاء ،وأكدا أن الوقت قد حان لكتابة فصل جديد في تاريخ القوات
المسلحة األمريكية واالستعداد القوي للمعركة المقبلة وإنشاء قوة الواليات المتحدة للفضاء ،وتكريس ريادتها
الفضائية ومواجهة جيل جديد من المخاطر التي تهدد الشعب األمريكي ليكون عام  2020هو الوقت المحدد
لتدشين هذه القوة .وبالتالي تحقيق رغبة ترامب في عسكرة الفضاء واستعادة هيبة بالده وتقوية مؤسساتها
العسكرية واالقتصادية وإحداث التفوق العسكري األمريكي بشكل مستمر.

انقسام الكونجرس
ومن داخل الكونجرس األمريكي سيطرت حالة من االنقسام ما بين مؤيد للفكرة يراها خطوة نحو بسط النفوذ
والهيمنة ،وما بين معارض يرى أن مثل تلك القرارات سوف تستهلك ميزانيات مادية كبيرة وأن إنشاء قوة فضاء ال
داعي لها ومكلفة وعديمة الجدوى ،إذا ما قورنت بتأسيس سالح الجو عام  ،1947أما المؤيدون فيستندون
لتخصيص مزيد من الموارد لقوة فضاء أو قيادة فضاء لمواجهة منافسي الواليات المتحدة مثل روسيا والصين
اللذين يستعدان على نحو متزايد فيما يبدو لضرب القدرات األمريكية في الفضاء في حال نشوب صراع.

موسكو تهدد وواشنطن تحذر
يبدو مما سبق أن هناك مخاوف فعلية من نفوذ روسي صيني في الفضاء ،وهو األمر الذي جعل ترامب يفكر جديا
شديدا من السعي الروسي للحصول على
قلقا
في إنشاء قوة فضائية بحلول العام  ،2020حيث أبدت واشنطن ً
ً
فضل عن وضعها لجهاز مراقبة فضائي جديد
ً
أسلحة منها نظام ليزر محمول لتدمير األقمار الصناعية في الفضاء،
في مدار حول األرض ،ففي تصريحات لها قالت إليم دي.إس .بوبليت مساعدة وزير الخارجية األمريكي لشؤون الحد
من التسلح كلمة في مؤتمر لألمم المتحدة عن نزع السالح في جنيف ،إن تصرفات موسكو ال تتطابق مع أقوالهها.
مشيرة في التصريحات التي نقلتها “الشرق األوسط” إلى أن سعي روسيا للحصول على قدرات فضائية هو أمر
مزعج نظرا لنمط السلوك الغريب الذي تتبعه موسكو خالل الفترة األخيرة.
جديا في مواجهة هذا التهديد
وتهديدات روسيا بإنشاء أنظمة ليزر لتدمير األقمار الصناعية ،جعلت واشنطن تفكر ً
فجاءت تصريحات دونالد ترامب وخططه إلنشاء قوته الفضائية وكذلك جاءت الخطط األمريكية لمعالجة نقاط الضعف
في الفضاء ،وتكون القوة الجديدة مسؤولة عن مجموعة من القدرات العسكرية األمريكية الحيوية في الفضاء،
وكذلك تطوير قدرات تشمل كل شيء من األقمار االصطناعية التي يعمل بها نظام تحديد المواقع العالمي “جي
بي أس” إلى أجهزة االستشعار التي تساعد في رصد إطالق الصواريخ.
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بكين تسعى للصدارة الفضائية

أما الصين فبخالف محاوالتها المستمرة الجراء اختبارات صاروخية في الفضاء وإجراء تجارب لغارات صوتية وصواريخ

مضادة لألقمار الصناعية ذكرت تقارير سابقة أن بكين لديها خطوات مستمرة في هذا المجال من أجل أن تثبت
فوفقا لما ذكرته صحيفة ” واشنطن تايمز” فإن القوات الحربية الفضائية
ً
حضورها في ساحة الفضاء العالمي،
الصينية تعمل على تطوير برامج فضائية عسكرية وصواريخ نووية وقوات معلوماتية ووحدة جيش إلكتروني،
واستخبارات متخصصة في تحليل اإلشارات اإللكترونية ،وهذا النوع من االستعداد الذي تقوم به بكين يشير إلى
استعدادها لخوض حرب فضائية وأن تكون حاضرة وبقوة على الساحة الفضائية لتنافس بذلك الواليات المتحدة
األمريكية التي تسعى هي األخرى لكبح جماح العسكرة الفضائية الصينية والروسية وأي نفوذ آخر في الفضاء وبما
يتيح في النهاية مبدأ السيادة التامة على الفضاء ،وقد اعتبر تقرير حديث صادر عن البنتاجون أن الصين تعزز من
ووفقا لما نشرته وكالة “سبوتنيك” لألنباء ،أكد البنتاجون أن جيش تحرير الشعب الصيني
ً
قدراتها في الفضاء،
يواصل تعزيز قدراته العسكرية في الفضاء على الرغم من موقفه العلني ضد عسكرة الفضاء ،كما أن الجيش
مشيرا إلى أن
الصيني زاد من مساحة منطقة العمليات فوق المياه وحصل على خبرة في المناطق البحرية الهامة،
ً
الواليات المتحدة تشعر بالقلق إزاء تطوير برنامج الفضاء العسكري الصيني.

تنديد ورد

نددت مؤخرا وبشكل رسمي فيي جنيف ،أمريكا بمشروع روسي صيني إلبرام معاهدة حول الوقاية من نشر
السالح في الفضاء ،واستخدام القوة ضد أجسام في الفضاء أو التهديد بذلك ،حيث لفت المندوب األميركي لدى
األمم المتحدة روبرت وود في تصريحات أوردتها وكالة األنباء “رويترز” إلى ثغرات هائلة» في المشروع ،فيما رأت
يليم بوبليتي وهي مساعدة وزير الخارجية األمريكي لشؤون مراقبة التسلح ،أن المشروع به شوائب كثيرة.
وأضافت أن الجهود الخبيثة التي ال طائل منها ،ليست الحل لتسوية هذه المشكلة ،متهمةً موسكو بـمواصلة
تطوير أسلحة مضادة لألقمار االصطناعية ونشرها ،بينها نظام ليزر محمول لتدمير األقمار الصناعية في الفضاء،
تصرفات الروس ال تتطابق مع أقوالهم.
ووضعها جهاز مراقبة جديد في مدار حول األرض وهذا دليل آخر على أن
ّ

وردا على االتهامات األمريكية لموسكو ،أعلن سيرجي ريابكوف ،نائب وزير الخارجية الروسي ،في تصريحات نشرتها
ً

وكالة األنباء الفرنسية ،أن بالده مستعدة لتناقش مع الواليات المتحدة أحدث أسلحتها االستراتيجية ،رغم كونها
المبرمة في ثمانينيات القرن العشرين”.
خارج إطار معاهدة القوات النووية متوسطة المدى ُ

لقد أصبح الفضاء ميدانً ا للقتال فترامب يشدد على أهمية القوة الفضائية المرتقبة والتي يقول إنها ستتيح اللحاق
بالمنافسين ،وطالب من الكونجرس الموافقة على ميزانية قيمتها ثمانية مليارات دوالر لألعوام الخمسة المقبلة
لتمويل هذه القوة التي من المفترض أن تتصدى لطموحات كل من روسيا والصين وأي قوة أخرى منافسة
لواشنطن في هذا المجال ،لكن الصين أكدت رفضها تحويل الفضاء الخارجي لساحة حرب كما جاء على لسان
سفيرها لشؤون نزع السالح فو كونج الذي دعا إلجراء مناقشات جوهرية حول الفضاء الخارجي ،ومن جهتها عبرت
أمريكا عن قلقها من سعي موسكو للحصول على أسلحة فضائية ،وبالتالي تتمسك واشنطن بخيار القوة الفضائية
فهل ينتقل صراع زعامة العالم من األرض إلى الفضاء هذا ما ستكشفه الفترة المقبلة إن كانت واشنطن عازمة
فعل على بناء جيش فض ائي لمواجهة منافسيها أم ال.
ً
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وحياة أمي ما أنا طالع
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