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ــليط  ــة تس ــر خليجي ــة غي ــات إعالمي ــدة مؤسس ــت ع ــرة حاول ــة األخي فــي اآلون

الضــوء علــى واقــع المعارضــة فــي الخــارج، فــي محاولــة لفهمها وكذلــك إلبراز 

أهــم إنجازاتهــا وأصعــب التحديــات التــي تواجههــا. وال يخفــى علــى أحــد أن 

هنــاك عــدة عوامــل ســاعدت بشــكل ملحــوظ فــي إبــراز صــوت المعارضــة فــي 

الخــارج فــي اآلونــة األخيــرة، بخــالف واقعهــا الســابق، ولعــل أهمهــا التطــور 

التكنولوجــي فــي أدوات التواصــل التــي وفــرت للمعــارض ســهولة التواصــل، 

ــر  ــبب اآلخ ــام. والس ــكل ع ــه بش ــالته وصوت ــال رس ــل إليص ــع الداخ ــرعته، م وس

يعــود فضلــه إلــى الحــراك الشــعبي ســنة 2011 الــذي أســهم في زيــادة الوعي 

السياســي ممــا نتــج عنــه بــروز أصــوات معارضــة مطالبــة باإلصــالح والتغييــر؛ 

وألن هــذا الوضــع الطــارئ ال يمكــن قبولــه مــن قبــل حــكام المــزارع الخليجيــة 

ألنهــا ال تتفــق وشــكل نظــام الحكــم مــن حيــث المبــدأ، كذلــك ســتقوض مــن 

ــق وضــاق الحــال بهــم حتــى أجبــر البعــض  صالحياتهــم ونفوذهــم عمليــا، ُضيِّ

منهــم علــى المنفــى هربــا مــن ســوط ومشــنقة الجــالد، وبعضهــم اآلخــر اختــار 

المنــأى كمنفــى اختيــاري باحثــا عــن مســاحة تتــالءم وســقف حريتــه. والســبب 

الثالــث والطــارئ هــي تداعيــات المقاطعة/الحصــار الخليجــي المصــري علــى 

قطــر؛ إذ ســعى طرفــا الخــالف جاهَدْيــن علــى إلبــراز األصــوات المعارضــة لــكل 

طــرف عــن طريــق توفيــر مســاحة إعالميــة كبيــرة لــم يكــن يتوفر حتى خمســها 

بجانــب الدعــم اللوجســتي والمــادي.

ــر المعارضــة فــي  ولعــل مــن أهــم مــا تــم طرحــه فــي هــذا الســياق مــدى تأثي

الخــارج والداخــل، ورغــم أن الســؤال عــن مــدى تأثيرهــا ـفـي الخــارج، وـفـي 

الداخــل خاصــة، ســابق ألوانــه ألنهــا معارضــة جديــدة قياســا باألســباب التــي 

وفــرت ظروفهــا، تبقــى هنــاك عوامــل عــدة قــد تكــون بعضهــا مخفيــة عــن 

الداخــل تســهم بشــكل مباشــر ـفـي التقليــل مــن دور المعارضــة وتأثيرهــا. 

وسأقســم هــذه العوامــل وفــق معياريــن: معيــار عملــي ومعيــار منهجــي.

ــة  ــدى أنظم ــة ل ــة الطائل ــرة المالي ــبب الوف ــي، فبس ــار العمل ــث المعي ــن حي م

ــة، ــح الغربي ــات والمصال ــام للرغب ــا الت ــة ورضوخه ــم الخليجي الحك

محمد الفزاري
رئيس التحرير
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 المعارضــة الخليجيــة بيــن المنــأى والمنفــى..
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ــوى،  ــذه الق ــف له ــل كحلي ــار المفض ــا الخي ــا يجعله  مم

بــكل  الــدول  هــذه  اعتــراف  إمكانيــة  مــن  يمنــع  هــذا 

ــت فــي الداخــل أو الخــارج  أشــكال المعارضــة ســواء كان

مهمــا كانــت منظمــة وفاعلــة. كذلــك الجهــود المبذولة 

والمســتمرة مــن قبــل األجهــزة األمنيــة الخليجيــة مــن 

اختــراق صفــوف المعارضــة واللعــب على وتــر التناقضات 

واالختالفــات لشــق صــف المعارضــة مــن الداخــل، أمــا 

علــى المســتوى الفــردي فــال تــكاد أن تتوقــف أبــدا عــن 

ــة الجــزرة أم العصــا، الترغيــب أم الترهيــب  تطبيــق نظري

ـي  علــى شــخص المعــارض والمحيطيــن بــه مــن األهاـل

لــكل مــن  واألصدقــاء. والمالحقــة األمنيــة المســتمرة 

ــه نفســه التعاطــف بالقــول والتواصــل مــع أي  تســول ل

معــارض خاصــة مــن كانــوا ـفـي الخــارج ولــو كان علــى 

ــدة! ــكل تغري ش

مســتويين:  علــى  المعيــار  هــذا  ســأتناول  منهجيــا، 

لــه عالقــة بالعقــل الجمعــي وتدـنـي  المســتوى األول 

نتــاج  هــو  بــال شــك  الــذي  السياســي  وعيــه  مســتوى 

الخليجيــة  األنظمــة  أهمهــا  أن  بيــد  كثيــرة؛  عوامــل 

ــة  ــة لكلم ــا هــي إال مرادف ــارض م ــح مع ــا. فمصطل ذاته

ــى  ــى عل ــن وحت ــن المواطني ــر م ــة الكثي ــن فــي ذهني خائ

الحــرب  وشــن  أحيانــا.  المتنفــذ  المســؤول  مســتوى 

عــن  ذود  هــو  المعــارض  هــذا  علــى  أنواعهــا  بــكل 

الوطــن، والغايــة تبــرر الوســيلة. وأمــا المســتوى الثانــي 

فيعــود إلــى المعــارض ذاته.فمســتوى وعــي المعــارض 

عامــال  تلعــب  المعارضــة  وأدوات  بآليــات  السياســي 

ــر  ــق األم ــا يتعل ــة عندم ــه خاص ــدى نجاح ــا فــي م جوهري

بتقبــل الصــوت المعــارض اآلخــر الــذي ينظــر للصــواب 

مــن زاويــة أخــرى، وعيــن مختلفــة. فمــن الطبيعــي جــدا 

ــير  ــن تش ــا م ــلبا إذا كان بينه ــة س ــر دور المعارض أن يتأث

عــي  ــه بمالمــح االســتبداد الــذي هــو يدَّ ــه وتصرفات أقوال

مجابهتــه؛ 

فــال يــرى الحــق إال فيمــا يؤمــن بــه، وال يــرى الصــواب 

إال فيمــا يقولــه، وال يــرى أحقيــة القيــادة والزعامــة، إن 

كانــت وال بــد، إال ـفـي شــخصه!

يتعلــق  مــا  طرحتــه،  مــا  كل  بيــن  مــن  وأهــم  وأخيــرا 

الظــروف  الثاـنـي،  مســتواه  ـفـي  المنهجــي  بالجانــب 

الخاصــة التــي يعيشــها المعــارض. ورغــم أنــي اســتخدمت 

لفظــة معــارض طيلــة المقالــة إال أن لــدي تحفًظــا كبيــًرا 

عليهــا، ومــا اســتخدمتها إال لتقريــب الصــورة. فبجانــب 

أنهــا ال توحــي إال بمعنــى ســلبي ـفـي ذهنيــة المتلقــي 

مــن  نفــوره  ـى  إـل يــؤدي  وهــذا  أشــرت  كمــا  الخليجــي 

ــا، فإنــي أرى أن  ــارض إيصاله ــاول المع ــالة التــي يح الرس

ـى عمــل  لفظتــي: معــارض والمعارضــة؛ دائمــا تشــير إـل

منظــم وممــول بآليــات مختلفــة. أمــا مــن يطلــق عليهــم 

اليــوم بالمعارضــة فــي الخــارج، فمــا هــم إال أفــراد اختــاروا 

أو أجبــروا علــى العيــش فــي الخــارج، فلديهــم ظروفهــم 

المعيشــية الخاصــة مثــل الوظيفــة ومتطلبــات الحيــاة 

األخــرى التــي جميعهــا تســهم فــي التقليــل مــن فعاليــة 

نشــاطهم. ومــن هــم خــارج هــذه الدائــرة قلــة قليلــة 

ــرى. ــكاد ال ت ت

ــرا  ــال ومؤث ــون فاع ــن أن يك ــارض ال يمك ــل المع إن العم

ـى توافــق  إال إذا كان منظمــا، وهــذا التنظيــم يحتــاج إـل

ــم. ــرغ ودع وتف

رئيس التحرير
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أراء

ــن ودســتور الكويــت: دســتوران   دســتور البحري

متالزمــان

تــالُزم الدســتور البحرينــي لســنة 1973 والدســتور الكويتــي لســنة 1962 
ــن  ــر م ــل دالالت ألكث ــا يحم ــخ كتابتهم ــن تاري ــي بي ــالف الزمن ــم االخت رغ
ــت  ــا. وإن كان ــة إقرارهم ــوص وآلي ــواد والنص ــابههما فــي الم ــرد تش مج
فــإن  الدســتورين،  بيــن  أي دراســة مقارنــة  ـفـي  هــذه جوانــب مهمــة 
ــن  ــن هذي ــالزم األخــوي بي ــن الدســتورين مــن الت ــالزم األخــوي بي هــذا الت
الشــعبين الذيــن لطالمــا كانــا يتبــادالن التجــارب والــدروس مــع بعضهمــا 
البعــض طــوال تاريخهمــا السياســي، فالعالقــة بيــن الشــعبين البحرينــي 
التالـقـي  مــن  متتاليــة  عقــود  عبــر  تطــورت  عالقــة  هــي  والكويتــي 

والتواصــل غيــر المنقطــع.

فحينمــا ننظــر إلــى الدســتورين، مــن الســهل أن نــرى فقــط إلــى مــا كان ومــا حصــل مــن تنــازالت وعيــوب، ولكنــه مــن 
المهــم أيضــًا أن نقــّدر مــا يمكــن أن يكــون. وعليــه ننظــر فــي هــذه السلســلة إلــى مــا كان ومــا يمكــن أن يكــون فــي 

الدســتورين البحرينــي والكويتــي:

قصة نشأة وسقوط الدستوران الكويتي والبحريني
ارتبطــت قصــة نشــأة الدســتور الكويتــي لســنة 1962 والدســتور البحرينــي لســنة 1973 مــع بعضهمــا البعــض منــذ 
بدايــة خطــوات وضعهمــا، إذ صيغــت موادهمــا فــي ظــروف سياســية وتحــت تأثيــر عوامــل قانونيــة مشــابهة، وقــد تــم 
تنــاول هــذا األمــر فــي العديــد مــن الكتابــات حولهمــا، الســيما أن الدســتور البحرينــي لســنة 1973 اتخــذ مــن الدســتور 
الكويتــي نموذجــًا ليبنــي عليــه النظــام الدســتوري للدولــة حديثــة االســتقالل لدرجــة أنــه مــن خــالل إلقــاء نظــرة ســريعة 
علــى مــواد الدســتور البحرينــي ســيالحظ الباحــث أن العديــد منهــا نســخت كلمــة كلمــة مــن نــص الدســتور الكويتــي. 
ــم يتــم  ــر، وهــذا مــا ل ــرة أكث ــرة لالهتمــام لهــذا الســبب فقصــة ســقوطهما مثي ــو أن قصــة نشــأة الدســتورين مثي ول

التركيــز عليــه فــي الكتابــات الســابقة حــول التاريــخ السياســي للبلديــن.

قبــل الخــوض فــي موضــوع ســقوط الدســتورين، ال بــد مــن توضيــح بعــض المالمــح األساســية لنشــأتهما بــدًءا بالظروف 
السياســية اإلقليميــة والداخليــة التــي دفعــت لوضــع الدســتور. ففــي الكويــت كانــت تواجــه الســلطة وقتها فــي أواخر 
الخمســينيات أزمــة شــرعية حقيقيــة، فــال زال الشــعب الكويتــي يتذكــر كيــف قامــت الســلطة قبــل 20 ســنة بإلغــاء 
ــا وتأســيس نظــام ديمقراطــي  ــه باالســتقالل عــن بريطاني العمــل بدســتور 1938 وتعليقــه وال زال متمســكًا بمطلب
حديــث للدولــة، وفــي الجانــب االقليمــي واجهــت الكويــت تحديــات أتــت مــن جمهوريــة العــراق الجديــدة تحــت قيــادة 
عبدالكريــم قاســم التــي كانــت تطالــب بضــم الكويــت إليهــا، إذ وصــل األمــر إلــى أن ُتطــرح المســألة فــي مجلــس األمــن 
ــية  ــة سياس ــول فــي عملي ــول بالدخ ــلطة إلــى القب ــع الس ــروف فــي دف ــذه الظ ــهمت ه ــه أس ــدة، وعلي ــم المتح باألم

جديــدة هدفهــا التحــول الديمقراطــي.

بدر النعيمي 

باحث وكاتب بحريني
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وحينمــا ننظــر إلــى ظــروف ســقوطها ال بــد مــن التركيــز 

علــى الســياق السياســي والســياق القانونــي الدســتوري 

معــًا. فسياســيًا تمكنــت كل مــن المعارضــة البحرينيــة 

لــم  البرلمــان، وإن  ـى قبــة  إـل الوصــول  والكويتيــة مــن 

ــوا دورًا  ــن لعب ــاء إال أن المعارضي ــة األعض ــكلوا أغلبي يش

بــارزًا ـفـي الحــراك السياســي داخــل البرلمــان وخارجــه 

ـفـي  البرلمــان  وحــق  الفاســدين  بمحاســبة  بالمطالبــة 

ــة مــا أدى إلنزعــاج الســلطة  ــة الدول ــة علــى ميزاني الرقاب

منهــم وخلــق حالــة صــدام بينهمــا. ومــا زاد األمــر تعقيــدًا 

ــى  ــجع عل ــة تش ــن بطريق ــتورين مصمَمْي ــون الدس ــو ك ه

فــاألدوات  والحكومــة،  المعارضــة  بيــن  المواجهــة 

الممنوحــة للبرلمــان ال تســهم كثيرًا في البنــاء والتواصل 

ـي بيــن الســلطة التنفيذيــة والتشــريعية. علــى  اإليجاـب

ســبيل المثــال، يســتطيع البرلمــان فــي ظــل الدســتورين 

ــه  ــح ولكن ــتجواب ناج ــد اس ــر بع ــن الوزي ــة ع ــحب الثق س

ــن  ــوزراء )المعيني ــار ال ــه مــن اختي ــك أدوات تمكن ال يمتل

بشــكل كامــل مــن قبــل األميــر(، ولذلــك يصبــح األمــر 

التــي  وكأن المواطنيــن ينتخبــون معارضــة للحكومــة 

ــوا الحكومــة نفســها  ــداًل مــن أن ينتخب ــر ب يضعهــا األمي

ــة. ــدول الديمقراطي ــع ال ــال فــي جمي ــو الح ــا ه كم

وهــذا الوضــع تجلــى فــي حــوادث مهمــة أســهمت فــي 

تســريع قــرار الســلطة بتعليــق الدســتور. ففــي الكويــت، 

لــم تتفــق المعارضــة مــع البرنامــج التشــريعي للحكومــة 

وعوضــًا عــن ذلــك رغبــت بمحاســبة واســتجواب عــدد مــن 

الــوزراء، وـفـي البحريــن كان إلصــدار الســلطة المرســوم 

البرلمانيــة  الدولــة خــالل اإلجــازة  بقانــون تدابيــر أمــن 

ورفــض الحكومــة مناقشــته دوٌر مهــٌم في كيفيــة انتهاء 

ـى مــا انتهــت عليــه ال ســيما وأن الحكومــة  إـل األمــور 

عطلــت ثــالث جلســات متتاليــة مقــررة لمناقشــة قانــون 

تدابيــر أمــن الدولــة.

وكذلــك ـفـي البحريــن، رغــم الفــارق الزمنــي بيــن تاريــخ 

اســتقالل الكويــت واســتقالل البحريــن، كانــت التحديــات 

عمليــة  ـفـي  حاضــرة  واالقليميــة  الداخليــة  السياســية 

المتتاليــة  إذ إن االنتفاضــات الشــعبية  الدســتور،  وضــع 

والمتواصلــة منــذ العشــرينيات شــكلت ضغطــًا كبيــرًا 

ــا  ــالن بريطاني ــد إع ــيما بع ــرعيتها الس ــلطة وش ــى الس عل

جميــع  مــن  االنســحاب   1968 العــام  ـفـي  المفاجــئ 

“مواقعهــا” شــرق قنــاة الســويس، بعــد أن كانــت الداعــم 

هــذا  البحريــن.  ـفـي  خليفــة  آل  أســرة  لحكــم  الرئيــس 

ـى مطالبــات الدولــة اإليرانيــة المســتمرة  وباإلضافــة إـل

ــارة  ــم تنحــل إال بعــد زي لضــم البحريــن لســيادتها والتــي ل

اســتطالعية قامــت بهــا األمــم المتحــدة التــي انتهــت 

عربيــة  دولــة  إلنشــاء  المؤيــد  البحرينييــن  رأي  بإعــالن 

مســتقلة تحــت حكــم أســرة آل خليفــة، إلــى جانب وســاطة 

بريطانيــة بيــن إيــران والبحريــن التــي انتهــت بتنــازل إيــران 

عــن مطالبهــا بضــم البحريــن بشــرط عــدم انضمــام البحرين 

التحــاد اقليمــي مــع بقيــة دول الخليــج.

بنفــس  اســتعانت  قــد  البحريــن  أن  عــن  ناهيــك  هــذا 

الخبيريــن القانونييــن والدســتوريين اللــذان وضعــا أســس 

عثمــان  المصريــان  الخبيــران  وهــم  الكويتــي،  الدســتور 

خليــل عثمــان ومحســن حافــظ، اللــذان اســتخدما الدســتور 

الكويتــي كنمــوذج للدســتور البحرينــي الجديــد كونــه 

ـى حــد كبيــر للطبيعــة السياســية والثقافيــة  مناســبًا إـل

للبحريــن.

وشــاء القــدر أيضــًا أن يتشــابه الدســتوران ـفـي ظــروف 

إثــر  الســلطة  مــن  بقــرار  علقــا  إنهمــا  إذ  ســقوطهما 

ـفـي  السياســية  المعارضــة  مواجهــات وتصادمــات مــع 

البرلمــان خــالل فتــرة متقاربــة؛ إذ عّلــق العمــل بالدســتور 

ـفـي  الكويتــي  والدســتور   1975 العــام  ـفـي  البحرينــي 

.1976 العــام 
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ــدر  ــطس 1975 أص ــك ألن فــي أغس ــف، وذل ــنة ونص ــن س ــر م ــريعي أكث ــل التش ــتمر الفص ــم يس ــن ل وفــي كال الحالتي
ــا بحــل المجلــس الوطنــي بنــاًء علــى اســتقالة الحكومــة بســبب “عــدم إمــكان التعــاون  أميــر البحريــن مرســوًما أميريًّ
ــات ووقــف العمــل ببعــض مــواد الدســتور. وبعــد حــل  ــل االنتخاب ــا بتأجي ــك أمــًرا أميريًّ مــع أعضــاء المجلــس” وكذل
المجلــس الوطنــي البحرينــي بســنة ُحــل مجلــس األمــة الكويتــي فــي أغســطس 1976 بأمــٍر أميــري بنــاًء علــى اســتقالة 
الحكومــة الكويتيــة برئاســة الشــيخ جابــر األحمــد الصبــاح ألســباب مشــابهة الســتقالة الحكومــة البحرينيــة، وكذلــك 

تــم تعليــق بعــض مــواد الدســتور وتأجيــل االنتخابــات إلــى أن يتــم تشــكيل لجنــة لـــ “تنقيــح” الدســتور.

تشــابه األحــداث بيــن البحريــن والكويــت يدعونــا للتفكيــر حــول تشــابه طبيعــة نظــام الحكــم فــي البلديــن، حيــث عــدم 
قــدرة الحكومــة الســيطرة علــى أعضــاء البرلمــان بالطريقــة التــي يرونهــا مناســبة وكذلــك رغبــة البرلمانييــن بمحاســبة 
ــر،  ــوزراء والتصــرف باســتقاللية دفــع الحكومــة فــي كل مــن البحريــن والكويــت برفــع كتــاب االســتقالة إلــى األمي ال
ــات إلــى أن يتــم إصــدار قانــون  ــم حــل المجلــس، وإصــدار أمــر بتعليــق بعــض مــواد الدســتور وتأجيــل االنتخاب ومــن ث
انتخــاب جديــد فــي حــال البحريــن، وتشــكيل لجنــة لتنقيــح الدســتور فــي حــال الكويــت. وفــي النقطــة األخيــرة تنكشــف 
ــر قواعــد النظــام الدســتوري والحــرص علــى  ــة الســلطة فــي تغيي ــة وراء تعليــق الدســتور وهــي رغب ــة الحقيقي الغاي
إيجــاد صيغــة سياســية تالئــم مزاجهــا، فتعديــل قانــون االنتخــاب كان ســيعني تغييــر التركيبــة المحتملــة للمجلــس 

وربمــا هــذا أقــل خطــورًة مــن قــرار أميــر الكويــت بتشــكيل لجنــة لتنقيــح الدســتور هــو مــن يعيــن فيهــا أعضاءهــا.

ونصــف مــا حــدث بـــ “الســقوط” ألن مــا حــدث لــم يكــن حــاًل اعتياديــًا للمجلــس وال كان تعليــق الدســتور إجــراًء طبيعيــًا 
وإنمــا كان اعتــداًء علــى قواعــد النظــام الدســتوري وفكــرة الدســتور بحــد ذاتــه. فالدســتور البحرينــي والدســتور 
الكويتــي، ال ســيما ألنهمــا أقــّرا عــن طريــق لجنــة تأسيســية تمثــل اإلرادة المشــتركة لألميــر والشــعب بمشــاركة 
ممثليهــم، يمثــالن تعاقــًدا بيــن طرفيــن وعليــه ال يمكــن أن يلغــى العقــد بنــاًء علــى اإلرادة المنفــردة ألحــد الطرفيــن، 
كمــا ال يوجــد شــيء فــي الدســتور يمنــح أي طــرف حــق إختيــار البنــود التــي يرغــب العمــل بهــا فقــط وتــرك البنــود 
األخــرى. إال أن هــذا مــا حصــل فعــاًل حيــن تــم تعليــق بعــض مــواد الدســتور بأمــر أميــري، وهــي صالحيــة لــم يمنحهــا 
الدســتور لألميــر بــل منحهــا األميــر لنفســه. فــإذا كان يــرى األميــر أن لديــه صالحيــات يســتمدها مــن مصــدر خــارج إطــار 
الدســتور ســواًء كان ذلــك بفضــل موقعــه كرئيــس الدولــة أو رئيــس األســرة الحاكمــة أو بفعــل األمــر الواقــع وخصوصــًا 

إذا قــام بإســتخدامها لتعليــق ذلــك الدســتور، فــإن ذلــك يعتبــر انقالبــًا بالقــوة.

أسس تقاسم السلطة في الدستورين البحريني والكويتي
مــن أهــم وظائــف الدســاتير وضــع أســس واضحــة لكيفيــة تقاســم الســلطة فــي الدولــة ألنــه عنصــر أســاس فــي تصميــم 
العالقــات بيــن الســلطات، وعــادة مــا تكــون األســس التــي ُتبنــى عليهــا متأثــرة بطبيعــة المجتمــع وتقســيماته 

السياســية، فقــد يكــون تقاســم الســلطة علــى أســاس جغرافــي أو عرقــي أو اجتماعــي أو دينــي أو حزبــي.

ــت  ــتور الكوي ــن األول( ودس ــتور البحري ــنة 1973 )دس ــن لس ــتور البحري ــن دس ــعى كل م ــت س ــن والكوي وفــي البحري
ـى تقاســم الســلطة علــى مســتويين: بيــن أفــراد األســرة الحاكمــة، وبيــن األســرة الحاكمــة وعامــة  لســنة 1962 إـل
الشــعب. وهــذا األمــر يتبيــن متجــذرًا فــي أســس تصميــم المؤسســات الدســتورية وعالقاتهــا مــع بعضهــا البعــض مــا 

ــة واضعــي الدســتورين مــن حيــث األهــداف والغايــات منهــا يشــير إلــى وضــوح رؤي
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الدســتورين  فــكال  البرلمــان،  وضــع  ـى  إـل ننظــر  وحيــن 

جعــل الــوزراء أعضــاء فيــه بحكــم مناصبهــم إال أنهمــا 

وضعــا قيــود علــى العــدد الممكــن للــوزراء. بّيــن دســتور 

عضــوًا   30 مــن  يتكــون  البرلمــان  أن   1973 البحريــن 

بحكــم  الحكومــة  وزراء  جميــع  ـى  إـل باإلضافــة  منتخبــًا 

ــددت  ــادة 33 ح ــا أن الم ــادة 43)]1[، وبم ــم )الم مناصبه

أنــه ال يجــوز أن يزيــد عــدد الــوزراء عــن 14 وزيــر فهــذا أدى 

لتطبيــق معادلــة الثلثيــن لصالــح األعضــاء المنتخبيــن. 

والوضــع مشــابه إلــى حــد مــا فــي النمــوذج الكويتــي إذ 

بّيــن دســتور 1962 فــي المــادة 56: “ال يزيــد عــدد الــوزراء 

جميعــًا عــن ثلــث أعضــاء مجلــس األمــة” الــذي يتألــف مــن 

50 عضــوًا منتخبــًا وفقــًا للمــادة 80 للدســتور الكويتــي.

النظــام  علــى  الدســتوران  أدخلــه  مــا  أهــم  مــن  ولعــل 

الــوزراء”،  مجلــس  “رئيــس  منصــب  هــو  الدســتوري 

التنفيذيــة  المهــام  لتأديــة  األميــر،  عــن  المنفصــل 

للجهــاز الحكومــي وهــو مــا خلــق قطبيــن فــي الســلطة 

التنفيذيــة. فاألميــر يمــارس صالحياتــه عــن طريــق وزرائــه 

جانــب  ـى  إـل وتشــريعية  شــرفية  بمســؤوليات  ويقــوم 

ــس  ــا رئي ــلحة، بينم ــوات المس ــى للق ــد األعل دوره كالقائ

مجلــس الــوزراء يتــرأس الحكومــة ويديــر شــؤونها ويضــع 

سياســاتها إذ يمــارس صالحيــات تنفيذيــة مباشــرة. وهذه 

الحالــة ليســت غريبــة فــي النظــم البرلمانيــة حيــث يهــدف 

ــة  ــوزراء” إلــى فصــل الســلطة التنفيذي منصــب “رئيــس ال

الفعليــة عــن رئيــس الدولــة ليمارســها رئيــس الــوزراء 

بالنيابــة، أو أن يخلــق توازنــًا بينهمــا كمــا هــو الحــال فــي 

األنظمــة شــبه الرئاســية، إال أن مــا يميــز حالتــي البحريــن 

الســلطة  لتقاســم  تحديــدًا  اســتخدامه  هــو  والكويــت 

بيــن أفــراد األســرة الحاكمــة بــداًل مــن أن يكــون موقعــًا 

وعامــة  الملكيــة  المؤسســة  بيــن  الســلطة  لتقاســم 

الشــعب

كان مفهــوم تقاســم الســلطة بيــن األســرة الحاكمــة 
مجريــات  ـفـي  أساســيًا  محــركًا  الشــعب  وعامــة 
الدســتور  وضــع  آليــة  ـفـي  السياســية  العمليــة 
انبثــق منــه. ورغــم  الــذي  البرلمــان  وـفـي تشــكيل 
والكويــت  البحريــن  أن  إال  ذلــك،  ـفـي  تشــابههما 
اختلفــا ـفـي بعــض تفاصيــل التطبيــق إذ اعتمــدت 
تشــكيل كل  ـفـي  الثلثيــن  علــى معادلــة  الكويــت 
مــن مجلســها التأسيســي والبرلمــان، بينمــا البحريــن 
اعتمــدت معادلــة النصــف فــي مجلســها التأسيســي 

البرلمــان. لتشــكيل  الثلثيــن  ومعادلــة 

 1962 12لســنة  رقــم  األميــري  المرســوم  حــدد 
إقــرار  بمهمــة  المنــاط  التأسيســي  المجلــس  أن 
ــل شــروع الدســتور الكويتــي يتكــون مــن 20  وتعدي
ـى جانــب الــوزراء كأعضــاء بحكــم  عضــوًا منتخبــًا، إـل
ــذاك  ــا هــو أن آن ــر بالمالحظــة هن مناصبهــم. والجدي
كان عــدد الــوزراء ـفـي الحكومــة 14 وزيــرًا مــا كان 
 60% ـى  إـل المجلــس  تقســم  تركيبــة  ـى  إـل ســيؤدي 
وهــم  وزراء،  ثالثــة  أن  إال  معيــن،  و40%  منتخــب 
ـى األســرة  إـل ينتمــوا  لــم  الذيــن  الوحيــدون  الــوزراء 
الحاكمــة، قــرروا الترشــح لالنتخابــات وفعــاًل تمكنــوا 
مــن الفــوز بمقاعــد فــي المجلــس التأسيســي كأعضاء 
ــس  ــة للمجل ــة المكون ــل التركيب ــا جع ــن، مم منتخبي
المنتخبيــن  األعضــاء  لصالــح  الثلثيــن  ـى  إـل أقــرب 

الحكومــة. لصالــح  والثلــث 
بينمــا اختلفــت أحــكام تشــكيل المجلــس التأسيســي 
ــون رقــم 12 لســنة  البحرينــي إذ حــدد المرســوم بقان
ـى أن المجلــس يتكــون مــن  1972 ـفـي مادتــه األوـل
22 عضــوًا منتخبــًا وعــدد ال يزيــد عــن 10 يعينــون 
بمرســوم، إلــى جانــب عضويــة 14 وزيــًرا فــي المجلــس 
بحكــم مناصبهــم، مــا يعنــي أن تركيبــة المجلــس 
كانــت ســتكون أكثــر مــن %50 معينــة، إال أن األميــر 
قــرر تعييــن 8 أعضــاء فقــط بــدل العــدد الكامــل وهــو 
ـى تســاوي أعضــاء المجلــس تقريبــًا بيــن  مــا أدى إـل

ــن. ــن ومعيني منتخبي
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ففــي البحريــن علــى ســبيل المثــال، مّثــل المنصــب وســيلة لتوزيــع الســلطة والمســؤوليات بيــن األخويــن عيســى بــن 
ســلمان وخليفــة بــن ســلمان اللــذان بــرزا خــالل الفتــرة مــا قبــل االســتقالل كولــي العهــد وكرئيــس المجلــس اإلداري 
للدولــة. أمــا فــي الكويــت، فبحكــم ارتبــاط منصــب رئيــس الــوزراء بواليــة العهــد]2[ أصبحــت رئاســة الــوزراء أداة فاعلــة 
ــي  ــرف سياس ــارة كع ــى اإلم ــان عل ــذان يتناوب ــاح الل ــرة آل صب ــد فــي أس ــر واألحم ــي الجاب ــن فرع ــلطة بي ــم الس لتقاس
قديــم. وفــي الحالتيــن نــرى أن منصــب رئيــس الــوزراء كان وســيلة لتطبيــق التوافقــات الداخليــة بيــن أفــراد األســرة 

الحاكمــة التــي أصبحــت مظهــرًا مــن مظاهــر نظــام الحكــم.

وهكــذا، اتبــع كل مــن دســتور الكويــت 1962 ودســتور البحريــن 1973 أسًســا واضحــة لتقاســم الســلطة، ولــم يكتفيــا 
فقــط بوضــع األســس التــي مــن خاللهــا تتقاســم األســرة الحاكمــة الســلطة مــع عامــة الشــعب وإنمــا حرصــا علــى وضــع 

أســس لتقاســم الســلطة بيــن أفــراد األســرة الحاكمــة نفســها بمــا يتناســب مــع أعرافهــا وظروفهــا الخاصــة.

دســتورية  ملكيــات  إلــى  والكويــت  البحريــن  تتطــور  أن  يمكــن  هــل 
؟ حقيقيــة

النظــم السياســية الدســتورية ال تأتــي بالضــرورة كاملــة وملبيــة لطموحــات النــاس فــور إقرارهــا، بــل إنهــا، كجميــع 
األنظمــة التــي يضعهــا البشــر، تتطــور علــى مــر الزمــن وفــق تطــور المجتمــع والوصــول إلــى تلــك المرحلــة مــن التطــور 

تتطلــب عمــال دؤوًبــا ووضوحــا فــي األهــداف المبتغــاة مــن عمليــة اإلصــالح.

ــالل  ــن خ ــو م ــل ه ــتوري؟ ه ــام الدس ــور النظ ــف نط ــو كي ــألة ه ــذه المس ــه فــي ه ــرح نفس ــذي يط ــؤال ال ــن الس ولك
النظــام نفســه، أي: وفــق مــواد الدســتور؟ أم هــل ينبغــي أن نطــوره عــن طريــق أســاليب خارجيــة؟

فــي إحــدى اللقــاءات اإلعالميــة، صــرح المناضــل الوطنــي والنائــب الســابق بمجلــس األمــة الكويتــي الدكتــور أحمــد 
الخطيــب أن الدســتور الكويتــي فــي شــكله الحالــي جديــر بــأن يحقــق جميــع مطالــب شــباب حــراك 2012-2011فــي 
تطبيــق نظــام الحكومــة المنتخبــة]3[. وحــدد فــي ذلــك المــادة )102( مــن الدســتور الكويتــي التــي أعطــت للمجلــس 
ـي صالحيــة إصــدار قــرار بـ“عــدم إمــكان التعــاون مــع رئيــس مجلــس الوزراء”]4[كصيغــة بديلــة عــن “طــرح  النياـب
الثقة”فيــه، حيــث يمكــن أن يصــدر المجلــس باألغلبيــة المطلقة]5[قــرارًا بعــدم إمــكان التعــاون مــع رئيــس مجلــس 
الــوزراء الــذي يعينــه األميــر، وعليــه ُيرفــع األمــر إلــى األميــر ليكــون صاحــب القــرار فــي فــض النــزاع. فإمــا أن يقبــل بقــرار 

المجلــس ويعفــي رئيــس الــوزراء ويعيــن بديــاًل لــه، وإمــا أن يحــل المجلــس وُتجــرى انتخابــات جديــدة.

ويــرى الدكتــور أحمــد الخطيــب أن هــذه المــادة أفســحت المجــال لفــرض “رئيــس وزراء شــعبي” مــن اختيــار المجلــس: 
“المجلــس يرفــض التعــاون، األميــر يحــل المجلــس، والمجلــس الجديــد قــد يكــون أقــوى مــن الســابق ويرفضــه مــرة 
ــوزراء علــى األميــر”]6[.  ــاره لرئاســة ال ثانية…ويقــدر المجلــس يرفــض كل رئيــس وزراء إلــى أن يســتطيع أن يفــرض خي
وعليــه، تفعيــل المــادة مــن شــأنها أن تغيــر مــن قواعــد اللعبــة وموازيــن القــوة بحيــث يصبــح األميــر فــي األمــر الواقــع 
غيــر قــادر علــى تعييــن رئيــس وزراء ال يحظــى بثقــة المجلــس ويتمتــع بدعــم أغلبيــة النــواب، ومــن الممكــن أن يتطــور 

ذلــك إلــى عــرف سياســي يحتكــم إليــه النظــام الدســتوري
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ويوافقــه ـفـي الــرأي الخبيــر الدســتوري الدكتــور جوانلــوكا باروليــن بالقــول إنــه ألن المــادة )102( ـفـي الدســتور 
الكويتــي والمــادة )67( ـفـي الدســتور البحرينــي، التــي نصــت علــى المســألة نفســها]7[، تركــت مســاحة ضبابيــة 
لتحديــد مــن هــو صاحــب الســيادة النهائيــة فــي اختيــار رئيــس الحكومــة: المجلــس النيابــي أو رئيــس الدولــة، ُخلقــت 

ــؤال]8[. ــك الس ــة ذل ــول إجاب ــا ح ــن ليتصارع ــاحة للطرفي مس

ويشــير إلــى أن “أســلوب األســرة الحاكمــة فــي اتبــاع خيــار الحــل دائمــًا يبــدو أنــه نجــح فــي العقــود الماضيــة، ولكــن 
التصعيــد فــي المطالبــات والمواجهــات بيــن القــوى السياســية واألســرة الحاكمــة قــد يــؤدي إلــى اتبــاع الخيــار األول 

(خيــار إعفــاء رئيــس الوزراء(“]9[بحيــث يمكــن أن يتطــور النظــام الدســتوري دون أن ُتغيــر نصــوص الدســتور نفســه.

وكالهمــا ُوفقــا فــي تقديرهمــا بــأن إضافــة مثــل هــذه المــادة إلــى الدســتورين يعكــس حكمــة مــن قبــل مصممــي 
الدســتور بحيــث أعطــوا مجــااًل لتطــور النظــام الدســتوري دون الحاجــة إلــى القيــام بتعديــالت فــي نصــوص الدســتور، 
إال أن إمكانيــة تفعيــل مثــل هــذه المــواد يبقــى مرهونــًا بالظــروف السياســية ونتائــج العمليــة االنتخابيــة وهــذا أمــر 

ال يمكــن تغافلــه حيــن ننظــر إلــى أي إجــراء يخــص صالحيــات الســلطة التشــريعية فــي كل مــن البحريــن والكويــت.

الدســتور الكويتــي اشــترط أغلبيــة مطلقــة، بينمــا الدســتور البحرينــي اشــترط أغلبيــة ثلثــي األعضــاء. ففــي حــال 
الكويــت، إذا افترضنــا أن أغلبيــة معارضــة تمكنــت مــن الوصــول إلــى المجلــس كمــا حــدث فــي مجلــس فبرايــر 2012، 
ــر النظــام االنتخابــي لمنــع وصــول مثــل هــذه التشــكيلة إلــى المجلــس مجــددًا  مــا الــذي يمنــع الســلطة فــي أن تغي
ــا جديــًدا عــن طريــق مرســوم بقانــون. وبالنســبة إلــى البحريــن،  كمــا فعلــت فــي العــام 2013 بإصدارهــا قانوًنــا انتخابيًّ
فاشــتراط أغلبيــة ثلثــي األعضــاء شــرط تعجيــزي باألســاس، وهــو أمــر يدفــع المراقــب للتســاؤل لمــاذا اشــترط أغلبيــة 
ــوزراء )الــذي ال يعتبــره الدســتور “ســحب ثقة”أصــاًل( وهــي ذاتهــا  الثلثيــن إلصــدار قــرار بعــدم التعــاون مــع رئيــس ال
األغلبيــة المطلوبــة إلجــراء تعديــالت دســتورية؟ فهــل ُيعتبــر قــرار عــدم التعــاون مــع رئيــس الحكومــة بمثابــة تعديــل 

دســتوري؟

ــوزراء” فــي  ــأن تفعيــل مــادة “عــدم إمــكان التعــاون مــع رئيــس ال ــة حــال، فــإن مالحظــة الخطيــب وباروليــن ب فــي أي
الدســتورين الكويتــي والبحرينــي قــد تجعــل الكفــة الراجحــة لصالــح الشــعب جديــرة باالهتمــام والدراســة حيــث قــد 
تكــون طريقــًا ممهــدًا لتطبيــق مبــدأ “الشــعب مصــدر الســلطات جميعــًا”. كمــا أن تفعيــل هــذه المــادة قــد تكــون 
أداة فاعلــة لقلــب موازيــن القــوة وتغييــر الــدور المرســوم للشــعب فــي الدســتورين الكويتــي والبحرينــي فــي لعــب 
دور المعارضــة دومــًا ودائمــًا، بعــدم إعطائــه أي أدوات بنــاءة تمكنــه مــن أن يكــون لــه الســيادة والحكــم وأن يتحمــل 
مســؤولية اتخــاذه هــو القــرار، ال أن يتحمــل مســؤولية وعواقــب قــرارات األســرة الحاكمــة. فــكال الدســتورين لــم يمنحــا 
الشــعب إال أدوات الشــجب والســحب واالســتجواب وكأنهمــا يلمحــان إلــى أن مســؤوليات الحكــم واإلدارة مــن شــأن 
األســرة الحاكمــة فقــط. كيــف يمكــن أن تبنــى الدولــة علــى مثــل هــذا األســاس حيــث يقــوم الشــعب بالدخــول فــي 
دوامــات ال نهايــة لهــا بالشــجب وســحب الثقــة والرفــض واالعتــراض وفــي الوقــت نفســه ال يحــق لــه تقديــم البديــل.

ــون  ــمى: أن يك ــدف األس ــذا اله ــل ه ــد وأن يحم ــه، ال ب ــه أو خارج ــن داخل ــواء م ــتوري، س ــام الدس ــور فــي النظ أي تط
ــًا ــلطات جميع ــدر الس ــعب مص الش

* مالحظة: المقالة تحتوي على مراجع وهوامش، الرجاء الرجوع إلى النسخة اإللكترونية.

https://muwatin.net/archives/6550
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أراء

التأريخ واألزمة الخليجية.. البحرين وقطر 

ــن  ــال، ولك ــتحق اإلهم ــا يس ــاد لم ــرد االنتق ــس مج ــالة لي ــذه الرس ــن ه م
محاولــة يائســة إليقــاظ ضميــر مــن ادعــى ـفـي يــوم مــن األيــام الحيــاد 

والموضوعيــة ـفـي التأريــخ!
ب،  ق ومــا ُيكــذَّ ــدت تبعــات األزمــة الخليجيــة أزمــة ثقــة بيــن مــا ُيصــدَّ وّل
ســواٌء مــن شــخصيات أو قنــوات إعالميــة لــكال الجانبيــن، لكــن مــا يهمنــا 
باعتبارنــا بحرينييــن هــو مــا خســرناه مــن أشــخاص كانــوا علــى وشــك أن 
يكونــوا مصــدًرا موثوًقــا بــه وبموضوعيتــه، فذلــك يعــد خســارة حقيقيــة 

فــي المســتقبل.

محمــد  بــن  ســلطان  الشــيخ  الســمو  صاحــب  قالــه  مــا  نقتبــس  وهنــا 
هللا: حفظــه  الشــارقة  حاكــم  القاســمي 

“التاريــخ هــو مــع األســف مكتــوب علــى حســب الســلطة، ومــع األســف كل مــا ُكتــب مــن يــوم ارتفــع الســيف وُأنــزل 
القــرآن فــي مجابهــة علــي بــن أبــي طالــب، مــن هنــا زيــف التاريــخ، فــأي شــيء عنــدك اآلن وهللا لــو أعطيتــه ألنســفه 
نســًفا، ألنــه غيــر صحيــح … تأتــي دولــة وتلعــن أختهــا ونحــن نســجل، ومــع األســف الكتــاب الذيــن يســترزقون مــن وراء 

ذلــك يكتبــون وهــي تأتينــا، مــن ينقــح التاريــخ ويقــول الحقيقــة؟ هــذه المشــكلة“.]1[

ولعــّل بعــض مــا أدلــى بــه الشــيخ ينطبــق عندمــا أقدمــت هــذه الــدول علــى مقاطعــة قطــر، فقد وصــل اإلعــالم المأجور 
فــي بعضهــا إلــى حــد التالعــب باأللفــاظ العلميــة لوضــع تفســير آخــر لألحــداث التاريخيــة والتــي فــي الحقيقــة لــن تغيــر 
شــيًئا غيــر خســارة المصداقيــة باإلضافــة إلــى دعــم بعــض متســلقي األزمــات، فقبــل البعــض أن يمتطــي الموجــة اليــوم 
لتلطمــه أخــرى غــًدا! وعمــد آخــرون مســتغلين الظــروف لتكييــف المصــادر حســب الرغبــة إلظهــار عــدم شــرعية دولــة 

مــا علــى أرضهــا.

ســتركز هــذه الورقــة تحديــًدا علــى دور اإلعــالم البحرينــي المحســوب واقًعــا علــى الحكومــة فــي محاولــة إعــادة كتابــة 
تاريــخ المنطقــة لتمريــر سياســات ظرفيــة ضــد قطــر تقرًبــا للدولــة وخرًقــا لمبــادئ االتحــاد المرجــو بيــن الشــعوب مــن 
خــالل استشــفاف مظاهــر االنحيــاز والغائيــة فــي الدراســات والكتــب التــي صــدرت فــي الفتــرة األخيــرة، وخاصــة بعــد 

مؤتمــر “آل خليفــة فــي شــبه جزيــرة قطــر: التاريــخ والســيادة“.

مؤتمر “حكم آل خليفة في شبه جزيرة قطر: التاريخ والسيادة”:
ُأقيــم المؤتمــر فــي يونيــو 2018م بالبحريــن لطــرح “األوراق األكاديميــة والتاريخيــة” حــول تاريــخ حكــم عائلــة آل خليفة 
ــة  ــتراتيجية والدولي ــات االس ــز الدراس ــه مرك ــد نّظم ــام 1763م،]2[وق ــارة ع ــيس الزب ــذ تأس ــر من ــرة قط ــبه جزي فــي ش

والطاقــة والــذي يــرأس مجلــس أمنائــه الشــيخ عبــدهللا بــن أحمــد آل خليفــة “وكيــل وزارة الخارجيــة”،]3[

علــي فــارس

كاتب بحريني
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وقــد نتــج عــن هــذا المؤتمــر قيــام عــدد مــن المشــاركين 
فيــه بتقديــم أوراق وكتــب ومحاضــرات علــى الرغــم مــن 
الباحــث  منهــم  حولــه،  والشــكوك  المريــب  التوقيــت 
راشــد الجاســم]7[الذي قــدم ورقــة ـفـي المؤتمــر بعنــوان 
“والة آل خليفــة ـفـي شــبه جزيــرة قطــر: دراســة تاريخيــة” 
دون نشــرها علــى الشــبكة العنكبوتيــة لالطــالع عليهــا 
والتثّبــت مــن المصــادر لكننــا اعتمدنــا علــى عرضــه للورقــة 
 20 يــوم  المضحكــي  عبدالرحمــن  الشــاعر  مجلــس  ـفـي 
نوفمبــر 2018م،]8[والصحفــي يوســف البنخليل]9[الــذي 
ولعبــة  واالحتــالل  التأســيس  “الزبــارة:  كتــاب  عنــه  صــدر 
ـى  إـل 2019م،]10[باإلضافــة  ينايــر  ـفـي  مؤخــًرا  النفــط” 
القانونــي علــي الصديقي]11[الــذي قــدم محاضــرة بعنــوان 
“جوانــب قانونيــة مــن تاريــخ الزبــارة” فــي مجلــس النفيعــي 
بتاريــخ 8 أغســطس 2018م،]12[وقــد اتخذناهــم أنموذًجــا 
ــوه  ــا عرض ــوا أو م ــا كتب ــى م ــالع عل ــى االط ــتطاعتنا عل الس
ألوراقهــم بعــد المؤتمــر، كمــا أن مــا ســنتطرق إليــه مــن 
انتقــادات منهجيــة أدنــاه تنطبــق كذلــك بطريقــة مباشــرة 
أو غيــر مباشــرة علــى األوراق األخــرى التــي ُعرضــت ـفـي 

المؤتمــر.
االنتقاد األول: التوقيت والتناقض في المواقف

ــر  ــن عش ــرن الثام ــارة بالق ــة فــي الزب ــوذ آل خليف ــر نف ال ننك
وحتــى النصــف الثاـنـي مــن القــرن التاســع عشــر، وبغــّض 
النظــر عــن صحــة ثبــوت الوقائــع التاريخيــة التــي طرحهــا 
التوقيــت  هــذا  اختــاروا  لمــاذا  عدمهــا،  مــن  الباحثــون 
الحســاس الــذي تشــهد فيــه األزمــة الخليجيــة مرحلــة فــي 
أوج تســّعرها لفتــح ملفــات َغَبــر عليهــا الزمــن؟ ال ســيما 
أن البحريــن قــد رّحبــت بلســان أميرهــا آنــذاك الملــك حمــد 
الدوليــة  العــدل  محكمــة  بحكــم  خليفــة  آل  عيســى  بــن 
الصــادر فــي عــام 2001م ودعــا فــي مكالمــة هاتفيــة نظيــره 
القطــري آنــذاك الشــيخ حمــد بــن خليفــة آل ثاـنـي لـ”بــدء 
أواصــر  تعزيــز  أجــل  مــن  ســوًيا  والعمــل  جديــدة  صفحــة 
التعــاون لخدمــة مصالــح بلديهمــا وشــعبيها“،]13[كما أيــد 
البنخليــل المحكمــة ســابًقا ودعــا إلــى “قيــام اتحــاد ثنائــي 
بيــن البحريــن وقطــر بعــد أن تطــورت العالقــات بشــكل 
الفــت منــذ انتهــاء النــزاع الحــدودي الســابق بقــرار تحكيــم 

ـي“]14[ دوـل

حيــث بّيــن ســبب تنظيــم المؤتمــر لـ”تســليط الضــوء 

علــى أطمــاع وفتــن حــكام آل ثانــي ودورهــم فــي تأزيــم 

ـي“،]4[ الوضــع السياســي ـفـي منطقــة الخليــج العرـب

ــداف  ــم أه ــد الجاس ــد مقدمــي األوراق راش ــا زاد أح كم

المؤتمــر لقنــاة  “24 الســعودية” بحجــة “منــع التزويــر 

فــي الحقائــق التاريخيــة“، فــي إشــارة إلــى تزويــر قطــر، 

قائــاًل بســيادة آل خليفــة علــى شــبه الجزيــرة القطريــة 

بســبب سياســتهم “الرشــيدة” علــى حــد تعبيــره ـفـي 

أواخــر القــرن الثامــن عشــر وحتــى ســيطرة آل ثانــي علــى 

الزبــارة عــام 1937م.]5[

إضافــًة لهــذه التصريحــات، فقــد نقلــت وســائل اإلعــالم 

اســتعمال  خــالل  مــن  وتوصياتــه  المؤتمــر  نتائــج 

األلفــاظ والمصطلحــات التــي تؤكــد تســييس المؤتمــر 

التاريخــي  األكاديمــي  الطــرح  ـفـي  جديتــه  وعــدم 

الحقيقــي القائــم علــى الحياديــة واالســتدالل بالمصــادر 

الســليمة،]6[فقد ســمى معركــة الزبــارة التــي خســر 

“باالحتــالل  ثاـنـي  آل  أمــام  خليفــة  آل  حلفــاء  فيهــا 

إعالمًيــا  المتــداول  ذاتــه  المصطلــح  وهــو  الغاشــم“، 

1990- عاَمــْي  للكويــت  العــراق  احتــالل  لوصــف 

روا قســًرا خاصًة  1991م، كمــا ادعــى وجــود عائــالت ُهجِّ

النعيــم ودعــا إلعــادة حقوقهــم المزعومــة نتيجــة هــذه 

الجريمــة التــي صنفهــا أنهــا جريمــة حــرب وعــدوان، 

وبعيــًدا عــن موضــوع المؤتمــر األساســي فقــد طالبــوا 

والتجنيــس  اإلرهــاب  علــى  التحريــض  بوقــف  قطــر 

ــك  ــى ذل ــم التعويضــات عل االنتقائــي وطالبوهــا بتقدي

فــي اإلشــارة إلــى الفتــرة األخيــرة، كمــا أن مــا يقــدح فــي 

مصداقيــة المؤتمــر كذلــك هــو التوقيــت الــذي جــاء 

فيــه بعــد ســنة تقريًبــا مــن انــدالع األزمــة الخليجيــة 

علــى  للداللــة  التصريحــات  ـفـي  األلفــاظ  واســتعمال 

االرتبــاط المســيس لقيــام هــذه المؤتمــر.
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ــر النشــط  ــح السياســي -غي ــان اآلخــَران وهــم أعضــاء مؤسســون الئتــالف شــباب الفات ــك، قــام الباحث ــى ذل عــالوًة عل
حالًيــا- للوحــدة الخليجيــة ووقعــا علــى مــا ُيعــرف بـ”وثيقــة االتحــاد الخليجــي” ـفـي نوفمبــر 2016م،]15[وصــرح 
االئتــالف بضــرورة الوحــدة لمواجهــة التقســيم،]16[ليؤكد الجاســم علــى ذلــك مســتنكًرا “أثــر االســتعمار فــي تفتيــت 
الــدول وتقســيم البحــار واألجــواء والحدود“،]17[باإلضافــة إلــى اســتفاضته فــي الدفــاع عــن الوحــدة مــن خــالل مدونتــه 

الشــخصية؟]18[

علــى الرغــم ذلــك، فإننــا قــد ال نؤاخــذ الجاســم فربمــا تعــرض للمضايقــات والضغوطــات بحكــم منصبــه “الجديــد” كونــه 
مديــًرا لألبحــاث فــي قســم الوثائــق التاريخيــة بمركــز عيســى الثقافــي، والصديقــي كونــه محاضــًرا للقانــون غيــر متفــرغ 

بجامعــة البحريــن، والبنخليــل رئيًســا لتحريــر صحيفــة الوطــن البحرينيــة.

فالســؤال الــذي يطــرح نفســه، إذا تصالحــت الــدول الخليجيــة وزال الخالف، فماذا ســيكون مصير صــورة هؤالء وغيرهم 
مــن النخــب المثقفــة أمــام العاّمــة قبــل المؤرخيــن؟ ألــم يكــن الســكوت هــو أضعــف اإليمــان للنــأي بالموضوعيــة عــن 

الصراع السياســي؟

االنتقاد الثاني: الغموض الدائر حول المصادر والمراجع
بعــد تصفــح المصــادر فــي كتــاب البنخليــل، تبيــن لنــا أن هنــاك مــا يقــارب 10 دراســات وأوراق البحثيــة، لكــن 5 منهــا 
)وهــي األوراق التــي صــدرت عــن المؤتمــر( غيــر منشــورة وربمــا غيــر موجــودة أصــاًل عنــد إصــدار الكتــاب، حيــث اســتدل 
بهــم 18 مــرة، لذلــك تبقــى عالمــات االســتفهام مفتوحــة حــول كيفيــة اعتمادهــا كمصــدر دون أن يتــم نشــرها وكذلك 

األســباب التــي تحــول دون ذلــك.

كمــا لــم يتــم نشــر ورقــة الجاســم التــي تــم االعتمــاد عليهــا ـفـي كتــاب البنخليــل وعــرض مصــادر الصديقــي أمــام 
المــأل لفحصهــا والرجــوع لمصادرهــا، وقــد حاولنــا قــدر المســتطاع الحصــول علــى نســخة مــن الورقــة لالطــالع ولكــن 
دون جــدوى، ممــا يثيــر عالمــات االســتفهام حــول وجودهــا باألســاس أو ثقــة الكاتــب بمصداقيــة محتواهــا وصحــة 
مصادرهــا بحيــث تصلــح للنشــر والتــداول، وممــا يثيــر الغرابــة كذلــك هــو أن الورقــة )غيــر المنشــورة( قــد اعُتمــدت 
كذلــك كمصــدر فــي كتــاب البنخليــل لوصــف والة آل خليفــة فــي الزبــارة مــن دون أي مصــدر آخــر حــول الموضــوع ذاتــه 

واعتمــاد الصديقــي عليهــا فــي عرضــه.

باإلضافــة إلــى ذلــك، اعتمــد البنخليــل فــي شــرح معركــة الزبــارة عــام 1937م وتبعاتهــا علــى مقابلــة بينه وبين شــخص 
مجهــول يدعــي أنــه أحــد أبنــاء شــهداء معركــة الزبــارة وتحفــظ علــى الكشــف عــن هويتــه لـ”أســباب خاصــة” بالمصــدر 
رقــم 128،]19[إال أن الشــخصيات المجهولــة والثقــة المجــردة فــي عــرف األكاديمييــن هــي مصــادر غيــر معتبــرة، خاصًة 

أن الكاتــب ال ُيعــرف لــه إنتــاج عميــق فــي علــم التاريــخ.

االنتقاد الثالث: االدعاء بسيادة آل خليفة على شبه جزيرة قطر
ادعــى البنخليــل فــي بدايــة حديثــه عــن الزبــارة أنــه عنــد الحديــث عنهــا فإنهــا ال تعتبــر المدينــة الواقعــة شــمال غربــي 

شــبه جزيــرة قطــر فحســب 
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وإنمــا جميــع شــبه الجزيــرة فــي إشــارة إلــى أن ســيادة آل خليفــة امتــدت فــي جميــع أراضيها،]20[واســتند كذلــك لورقــة 
عــي فيهــا أن الوالــي الشــيخ أحمــد بــن محمــد آل خليفــة جعــل الدوحــة عاصمــًة لــه،  الجاســم غيــر المنشــورة والتــي ادُّ
مــن دون ذكــر أي مصــدر صريــح أو آثــار مــن قــالع وغيرهــا تــدل علــى ذلك،]21[كمــا أن عنــوان ورقــة الجاســم حصــرت 
والة آل خليفــة فــي “شــبه جزيــرة قطــر” وليــس الزبــارة فقــط، أضــف إلــى ذلــك تأكيــد الصديقــي )الــذي يفتــرض أنــه 
ــرًرا ذلــك أن  ــه علــى هــذا المفهــوم للســيادة مب حصــل علــى شــهادة الدكتــوراه فــي فلســفة القانــون( فــي محاضرت
الزبــارة كانــت “مركــز اإلدارة” المتمثــل فــي قلعتهــا، كمــا تناقــض الباحثــان فــي تحديــد حــدود ســيادة آل خليفــة علــى 
قطــر، فتــارًة يقــوالن أنهــا امتــدت لكامــل شــبه الجزيــرة القطريــة، وتــارًة يفصــالن خــالل عرضهمــا يفصــالن بيــن الزبــارة 

والدوحــة والبــر القطــري، ممــا يشــير إلــى وجــود غمــوض حــول رقعــة امتــداد الســيادة.

سيادة خليفّية أم بريطانّية؟
ــه، حيــث إن  ــا بمــا فيهــم الصديقــي هــو مفهــوم ال أســاس ل إّن مفهــوم الســيادة التــي ركــز عليهــا الباحثــون جميًع
الســيادة آنــذاك مــا كانــت إال ســيادة جزئيــة، أو صوريــة بمعنــى آخــر، حيــث كانــت بريطانيــا العظمــى القــوة المهيمنــة 
ــن  ــة بتعيي ــل الموافقــة البريطاني ــن، مث ــن وعــزل حــكام البحري ــد فــي مــا يخــص تعيي ــج العربــي وبالتحدي ــى الخلي عل
الشــيخ حمــد بــن عيســى بــن علــي ولًيــا للعهد حســب رســالة شــكر مقدمــة من أبيه الشــيخ عيســى على الموافقــة،]22[
وكذلــك عــزل الشــيخ عيســى وتعييــن ابنــه حمــد حاكًما،]23[باإلضافــة للخطــاب الــذي قدمــه األخيــر عنــد تنصيبــه أنــه 
“امتثــااًل ألمــر الحكومــة العليــا أتولــى مســؤولية الحكــم” فــي إشــارة الرتبــاط شــرعية حكمــه بموافقــة حكومــة ملــك 
ــارة، لذلــك فــإن عــزل قطــر أو انفصالهــا  بريطانيا،]24[وهــو نفســه الــذي شــهد فــي عهــده مــا ُيعــرف بمعركــة الزب
سياســًيا عــن البحريــن مــا كان إال بــإرادة بريطانيــة، فهــي صاحبــة الســيادة التــي تعطــي الزبــارة أو البحريــن أو قطــر 
لمــن تشــاء، كمــا حصــل عــام 1868م بعقــد اتفاقيــة بيــن بريطانيــا والشــيخ محمــد بــن ثانــي لتســلمه مقاليــد الحكــم 
فــي قطــر ولــو بطريقــة غيــر مباشــرة،]25[وهذا هــو األســاس التــي ارتكــزت عليــه محكمــة العــدل الدوليــة )كمــا ســيتم 

بيانــه الحقــا(، فهــل الســيادة كمــا يدعــي الباحثــون كانــت آلل خليفــة حقيقــًة أم مجــاًزا؟
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ومــا قدمــه الباحثــان عــن وجــود والة آلل خليفــة ـفـي 

ـى دليــل قــوي  المناطــق المتاخمــة للدوحــة يحتــاج إـل

ال  قــد  تحصيلهــا  ألن  الضرائــب”  “تحصيــل  دليــل  غيــر 

يكــون لســبب الــوالء وإنمــا لســبب آخــر مثــل حــال الجزية 

التــي تفــرض علــى الغيــر مقابــل الحمايــة بــدون التدخــل 

عــن  نتســاءل  لذلــك  والقضــاء،  الداخلــي  الشــأن  ـفـي 

إصــرار الباحثيــن علــى إثبــات الســيادة علــى كامــل شــبه 

الجزيــرة علــى الرغــم مــن أن المفتــرض أن يقتصــر عنــوان 

حديثهمــا علــى الزبــارة فقــط؟ هــل تماشــًيا مــع الموجــة 

ــر؟ ــد قط ــة ض اإلعالمي

ــدة بهــذا  ــق جدي ــن ادعــى الجاســم إخــراج وثائ وفــي حي

الخصــوص للمؤتمــر لــم ُتعــرض قبــل حســب تصريحــه 

لقنــاة “24 الســعودية”، فإننــا نبــدي اســتغرابنا مــن عدم 

طــرح وثيقــة بريطانّيــة منشــورة ومهمــة حــول الوجــود 

العثمانــي عــام 1915م بعــد االتفاقيــة األنجلو-عثمانيــة 

التــي أّكــدت علــى “حكــم الشــيخ عبــد هللا بــن جاســم 

ــرة  آل ثانــي علــى شــبه جزيــرة قطــر الواقعــة شــرق جزي

البحرين“،]28[ممــا يعنــي أن بريطانيــا اعترفــت بخضــوع 

ــل  ــرة آلل ثانــي، لكــن البنخلي ــارة وباقــي شــبه الجزي الزب

ادعــى أنــه “لــم تشــمل هــذه االتفاقيــة ســيطرة بــن ثانــي 

علــى إقليــم الزبــارة“.]29[

وـفـي محاولــة أخــرى لتبريــر هــذا المفهــوم الخاطــئ، 

تســمية  ـفـي  “توابعهــا”  ورود  ســبب  البنخليــل  فســر 

أن  الزبــارة،]30[إال  هــي  بهــا  المقصــود  البحرينبــأن 

الزبــارة لــم تعــد خاضعــة لنفــوذ آل خليفــة فــي النصــف 

الثاـنـي مــن القــرن التاســع عشــر بعدمــا خســروها.

السيادة القبلية الصورية
كمــا أن مســألة الســيادة )الصوريــة( آنــذاك فــي المجتمــع 

القبلــي تختلــف كلًيــا عــن واقعنــا المعاصــر، ففــي الحاضــر 

المحــددة  الحــدود  ـفـي  الدولــة  تتمثــل مظاهــر ســيادة 

منظمــة  حكومــة  وجــود  مــع  دولًيــا  بهــا  والمعتــرف 

ــا تفــرض القانــون فــي داخــل هــذه الحــدود، أمــا فــي  إدارًي

ذلــك الوقــت فلــم يكــن هنــاك وجــود للدولــة القويــة 

القــادرة علــى بســط نفوذهــا فــي كامــل أقطــار المنطقــة 

نظــًرا للســيطرة األجنبيــة وضعــف وســائل المواصــالت 

واالتصــاالت وعــدم وجود مؤسســات إداريــة منظمة ُتعنى 

الضرائــب،  وتحصيــل  والخارجــي  الداخلــي  األمــن  بشــأن 

وإنمــا كان المفهــوم الســائد هــو الغلبــة للقــوي، إذ إن 

ــر  ــد تتغي ــي ق ــة الت ــوالءات القبلي ــى ال ــم عل ــع قائ المجتم

ــها  ــت نفس ــة وفرض ــت قبيل ــا طغ ــى م ــة مت فــي أي لحظ

ــون مــن  ــدًوا رحــاًل يتنقل ــوا ب ــى غيرهــا، كمــا أنهــم كان عل

مــكان آلخــر وبالتالــي نســتطيع القــول إن الســيادةتنتقل 

منزوعــة  المتروكــة  المنطقــة  وتبقــى  أخــرى  لمنطقــة 

الســيادة،]26[لكن األغــرب هــو اعتــراف البنخليــل نفســه 

بصحــة هــذا المفهــوم قائــاًل بــأن الحاكــم “يقيــم ســيادته 

ونفــوذه طبًقــا لإلقليــم الــي تتحــرك فيــه القبائــل التابعــة 

ــارة التــي أوردهــا تناقــض  والمواليــة له“،]27[وهــذه العب

مــا حــاول تقديمــه ســابًقا مــع غيــره بادعــاء أن ســيادة 

آل خليفــة امتــدت لقــرن ونصــف باســتمرار مــع إغفــال 

الــدور البريطانــي فــي المنطقــة، لذلــك يجــب قــراءة تاريــخ 

المنطقــة مــن هــذا األســاس وليــس بمــا تمليــه ظــروف 

ومعاييــر الحاضــر.

كمــا أن االتفــاق علــى ســيادة آل خليفــة )الصوريــة( علــى 

الزبــارة فــي شــمال غــرب شــبه جزيــرة قطــر جــداًل ال ُيلزمنــا 

بالضــرورة االعتــراف بســيادتهم علــى باقــي شــبه الجزيــرة 

وجودهــم  يثبــت  واضــح  دليــل  أو  قرينــة  وجــود  بــدون 

الفعلــي أو والء القبائــل هنــاك لهــم أو وجــود آثــار باقيــة 

ــة،  ــة البريطاني باســمهم خاصــة فــي ظــل الهيمن
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االنتقاد الرابع: التالعب في استخدام المصطلحات وإقحام اآلراء السياسية 
بدايــًة، يجــب التأكيــد علــى أن البنخليــل هــو صحفــي وليــس مؤرًخــا أو قانونًيــا، لذلــك فالغالــب أنــه غيــر ملــّم بالقواعــد 

المنهجيــة فــي كتابــة التاريــخ والقانــون ولــم يصــدر ســابًقا أي كتــب بهذيــن المجالين، ممــا أدى إلى مالحظتنــا التخّبط 

واســتخدام مصطلحــات مغلوطــة وســرد مواقــف سياســية تبيــن أنهــا مخصصــة لدعــم موقــف البحريــن الحالــي فــي 

األزمــة الخليجيــة.

ـى قيــام آل ثاـنـي  ـى “شــهداء الزبــارة” مــن قبيلــة النعيــم، ـفـي إشــارة إـل أواًل: اســتهل البنخليــل كتابــه بإهدائــه إـل

بـ”االحتالل“]31[و”الغــزو العســكري القطــري 1937م“،]32[ونشــر كمــا أســلفنا أعــاله مقابلــة لشــخص مجهــول 

يدعــي أنــه أحــد أبنــاء شــهداء الزبــارة، كمــا أن الجاســم وصــف ســيطرة آل ثانــي علــى الزبــارة بـ”العــدوان المؤلــم علــى 

غفلــة” وشــاطر الصديقــي فــي نعتــه بـ”االحتــالل” كذلــك، مدعًيــا أن آل خليفــة لــم يتنازلــوا يوًمــا عــن حقــوق البحريــن 

ــن بحكــم األمــر الواقــع. ــارة، والتــي كانتحقيقــًة للبريطانيي الســيادية فــي الزب

لكــن يالحــظ فــي موضــع آخــر تســمية الباحثيــن اســتيالء آل خليفــة للبحريــن عــام 1783م بأنــه “فتح”،]33[علــى الرغــم 

مــن إقــرار البنخليــل نفســه قيامهــم باالســتيالء علــى ســفن آل مذكــور حاكــم البحريــن وقتــل خمســة أشــخاص منهــم، 

بــدون أن يتــم تســمية هــؤالء بالشــهداء كمــا حصــل لقتلــى النعيــم بالزبــارة علــى الرغــم مــن كــون آل مذكــور وأهــل 

البحريــن مســلمين.

ومــن جانــب آخــر، اســتنكر البنخليــل علــى الشــيخ قاســم بــن ثانــي تحالفــه مــع العثمانييــن )المســلمين( ووصفــه بأنــه 

“عــّراب االحتالاللعثمانــي علــى قطر“،]34[علــى الرغــم مــن وجــود رســالة باألرشــيف البريطانــي مــن الشــيخ عيســى بــن 

علــي لإلنجليــز يطلــب منهــم منــع الشــيخ حمــد بــن محمــد آل خليفــة الســفر للبصــرة بســبب تواصلــه مــع “مأموريــن 

أتراك“،]35[ورســالة أخــرى مــن الوكيــل السياســي البريطانــي للمقيــم السياســي يصــف الشــيخ حمــد بـ”مؤامــرة الشــر 

مــع الســلطات التركيــة”.]36[

ــن  ــر م ــع آخ ــا فــي موض ــا بريطاني ــة ومنه ــوى اإلقليمي ــة للق ــتعانة آل خليف ــل اس ــر البنخلي ــو تبري ــر ه ــب أكث والغري

ــدرء خطــر عــدو آخــر” بحيــث أســهمت فــي تثبيــت  ــه بأنهــا “سياســة اســتباقية ذكيةتقــوم باالســتعانة بعــدو ل كتاب

ـى االنحيازيــة. حكمهم،]37[ممــا يشــير إـل

ــا: انتقــد الجاســم وكذلــك البنخليــل محاولــة قطــر لطمــس “تــراث وإرث” النعيــم الــذي بحســب زعمهــم ال يــزال  ثانًي

ــاألرض خــالل ســتينيات القــرن  ــر وســّواها ب ــأن حاكــم قطــر الســابق أزال أطــالل قلعــة مري ــر ب حًيا،]38[وادعــى األخي

ــَم لــم تــزل القلعــة موجــودة ومفتوحــة للزيــارة أمــام العاّمــة؟  العشــرين لطمــس التاريخ،]39[لكــن لــو كان كذلــك ِل

ولــَم اعتبــرت منظمــة اليونســكو آثــار الزبــارة آثــاًرا قطريــة عــام 2013م بــدون أي اعتــراض مــن الســلطات البحرينيــة 

ــا عــن حقهــا ليســقط بالتقــادم. آنذاك؟]40[ممــا يــدل افتراضنــا جــداًل أن البحريــن تنازلــت ضمًن
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كافــة  اســتخدام  ـى  إـل أدى  الــذي  سياســي  والتمــرد 

الوســائل غيــر المشــروعة مــن أجــل تدميــر إمــارة بالكامــل 

ــادة  ــه وكع ــخصية“،]47[ليتبين أن ــات ش ــق طموح لتحقي

والعناويــن  األحــداث  وخلــط  بهرجــة  ـفـي  الصحفييــن 

كأداة ترويجيــة، فقــد نســي وظــن أنــه يكتــب مقــااًل فــي 

جريدتــه.

محكمــة  فــي  الطعــن  الخامــس:  االنتقــاد 
للقانــون مغالــط  وتطبيــق  الدوليــة  العــدل 
بينمــا ســكت الصديقــي للــرد علــى حكــم محكمــة العــدل 

الدوليــة فيمــا يختــص بالنــزاع الحــدودي بيــن البحريــن 

ــا فــي ثنايــا الحكــم  وقطــر، غــاص الصحفــي البنخليــل عبًث

82 صفحــة باللغــة اإلنجليزيــة مــن  الــذي يتكــون مــن 

خــالل محاولــة دحــض حكمهــا ـفـي 4 صفحــات صغيــرة 

مــن كتابــه ناعًتــا إيــاه بـ”االنقــالب علــى التاريــخ“، ووصــف 

القضــاء  منصًفا“،]48[و”يظــل  “ليــس  بأنــه  حكمهــا 

ـي تكريًســا الحتــالل قطــر إلقليــم بحرينــي“،]49[ الدوـل

ــذ  ــل من ــه مثي ــبق ل ــم يس ــل قانونــي ل ــا أتــى بتحلي وكأنم

ــام اتحــاد  ــه لقي ــك بعــد دعوت ــا، كل ذل ــر مــن 15 عاًم أكث

ـي” ســابًقا  بيــن البحريــن وقطــر ومــدح “التحكيــم الدوـل

ــاله. ــرنا أع ــا أش كم

عــالوًة علــى ذلــك، فــإن اختصــاص محكمة العــدل الدولية 

ال ينعقــد إال بموافقــة الــدول األطــراف حســب المــادة 

)38( بالفقــرة )5( مــن قواعــد عمــل المحكمة،]50[لذلــك 

فموافقــة البحريــن علــى اختصــاص المحكمــة فــي تقريــر 

مصيــر الخــالف علــى الزبــارة يســقط حقهــا ـفـي رفــض 

مــا يصــدر عنهــا، وممــا يــدل علــى ذلــك ترحيــب البحريــن 

بلســان أميرهــا آنــذاك بحكــم المحكمــة كمــا أســلفنا 

أعــاله، أفــال يعــد ذلــك موافقــة صريحــة علــى مــا جــاء 

ــم؟ بالحك

ثالًثــا: طعــن البنخليــل فــي المنطقــة التــي قــدم منهــا 

بنجــد  الوشــم  إقليــم  وهــو  عنــه  المعلــن  ثاـنـي  آل 

وادعــى بــدون مصــدر بأنهــم قدمــوا مــن جزيــرة كيــش 

بشــكل مباشــر  يشــير  قــد  بفارس،]41[ممــا  )قيــس( 

إلــى عــدم ثبــوت نســبهم للقبائــل العربيــة، كمــا نعــت 

آل  ضــد  مًعــا  حاربــوا  التــي  لهــم  المواليــة  القبائــل 

خليفــة بـ”المرتزقــة” و”البــدو” بالرغــم مــن أنهــا قبائــل 

معروفــة منتشــرة فــي البحريــن وقطــر والخليــج، وقــد 

ذكــر أســماء بعضهــا.]42[

رابًعــا: وضــع البنخليــل ـفـي كتابــه فصــاًل خاًصــا مــن 

لقطــر  السياســي  التجنيــس  عــن  فقــط  صفحــات   3

بتاًتــا  يتعلــق  ال  مضمونــه  أن  إال  العربيــة،  للعوائــل 

ـفـي عنــوان الكتــاب الدائــر حــول تاريــخ الزبــارة، ممــا 

يشــير إلــى إقحامــه األزمــة الخليجيــة فــي كتابــه الــذي 

يفتــرض أن يكــون تاريخًيــا إذ كان وقــف التجنيــس مــن 

ضمــن المطالــب الثالثــة عشــر التــي طالبــت بهــا دول 

المقاطعــة مــن قطر،]43[لكــن غــاب عــن الكاتــب وعــن 

غيــره أن الحصــول علــى الجنســية أو تغييرهــا يعتبــر 

حًقــا مــن حقــوق اإلنســان المنصــوص عليــه فــي المــادة 

لحقــوق  العالمــي  اإلعــالن  مــن   )2( بالفقــرة   )15(

اإلنســان،]44[كما لــم يثبــت أن قطــر أجبــرت العوائــل 

ــا للتجنيــس وإنمــا كان ذلــك خيــار تلــك  آنــذاك أو حالًي

القبائــل التــي أرادت ذلــك.

البنخليــل  إقحــام  مظاهــر  كذلــك  تجلــت  خامًســا: 

ــا  للسياســة فــي كتابــه الــذي يفتــرض أن يكــون تاريخًي

باتهــام قطــر صراحــًة بمناهضتهــا لمجلــس التعــاون 

ــران،]45[ ــا وإي ودعمهــا اإلرهــاب وتحالفهــا مــع تركي

ثاـنـي يؤكــد علــى “مبــدأ  ادعــى أن “تمــرد” آل  كمــا 

االنقــالب السياســي، حتــى بــات مــن ثوابــت السياســة 

االنقــالب  لحــاالت  التاريخــي  و”االســتمرار  القطريــة” 

ــرة وإلــى  ــك الفت ــن تل ــر م ــرة آل ثانــي فــي قط فــي أس

ــية  ــة السياس ــا اتهــم آل ثانــي بـ”الخيان اليوم“،]46[كم
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ــل  ــة، ب ــة الحيادي ــة القانوني ــتعمل اللغ ــة ال تس ــه المحكم ــتندت علي ــا اس ــل لم ــا البنخلي ــي أورده ــردود الت ــا أن ال كم

لغــة تاريخيــة تــرد علــى اســتنتاجات قانونيــة، فمثــاًل اســتنكر إنكارهــا لســيادة البحريــن داخــل الزبــارة واالعتمــاد علــى 

اتفاقيــة عــام 1868م التــي حــددت نطــاق النفــوذ العثمانــي مــن خــالل فصــل إقليــم نجــد عــن إقليــم شــبه جزيــرة قطــر 

ــل بورقــة الجاســم عــن والة  ــون أو آل خليفــة، وقــد اكتفــى البنخلي ــارة ضمــن نفــوذ البريطاني ــم تكــن الزب وبالتالــي ل

آل خليفــة غيــر المنشــورة ووجــود وثائــق تاريخيــة بــدون عرضها،]51[وبالنظــر لحكــم المحكمــة فإنهــا أكــدت أن 

االتفاقيــة ذاتهــا إنمــا جــاءت بســبب “أعمــال القرصنــة” والمخالفــات فــي البحــر المتكــررة مــن قبــل الشــيخ علــي بــن 

خليفــة آل خليفــة، لذلــك ُعقــدت االتفاقيــة لكبــح جماحــه وعــدم الســماح لــه باالعتــداء بحــًرا علــى الزبارة،]52[ممــا يــدل 

علــى عــدم وجــود ســيطرة مباشــرة مــن آل خليفــة علــى الزبــارة كمــا بينــاه أعــاله فــي تفصيلنــا للســيادة البريطانيــة، 

كمــا أن البنخليــل لــم يعــرض تعريًفــا وافًيــا للشــيخ علــي فــي كتابــه واكتفــى بذكــر اســمه وســنوات حكمه،]53[وفــي 

رســالة للمقيــم السياســي فــي بوشــهر عــام 1875م فإنــه رأى األخيــر “ســقوط دعــوى البحريــن بالســيادة علــى الزبــارة“.

]54[

كمــا أن االتفاقيــة األنجلو-عثمانيــة عــام 1913م بينــت بــكل صراحــة أن “شــبه الجزيــرة القطريــة ســتبقى، كمــا كانــت 

فــي الماضــي، محكومــة مــن قبــل الشــيخ جاســم بــن ثانــي وذريتــه، وتعلــن حكومــة صاحــب الجاللــة أنهــا لــن تســمح 

لحاكــم البحريــن التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة فــي قطــر أو االعتــداء علــى ســيادتها أو ضمهــا إلقليمه”،]55[وهــذا 

أقــوى دليــل اســتندت عليــه المحكمــة لرفــض حجــج البحريــن.

ــا أن تحالفهــا مــع آل خليفــة يمثــل الســيادة فــي  كمــا اســتنكر كذلــك رفــض المحكمــة لســيادة قبيلــة النعيــم مدعًي

ــه  ــك، خاصــًة أن ــة آل ثانــي كذل ــة ثبــت أنهــا خدمــت عائل ــارة، إال أن المحكمــة أفحمــت الكاتــب بالقــول أن القبيل الزب

لــم يصــدر بيــان واضــح مــن قبيلــة النعيمــي حــول والئهــم أو ادعاءاتهــم للتعويضــات فــي معركــة 1937، وإن مجــرد 

التحالــف أو التعاطــف مــع قبيلــة بدولــة أخــرى ال يعنــي بالضــرورة اإلقــرار بالســيادة، كمــا أن لهــم إلــى اليــوم انتشــاًرا 

واســع فــي دولــة قطــر وتولــوا مناصــب قياديــة ووزارية،]56[فلمــاذا يتــم المطالبــة باســم قبيلــة النعيــم جميعهــا لــدى 

البحريــن للتعويــض عــن استشــهاد 100 شــهيد لــم يتــم ذكــر أســمائهم أو مصــدر يؤكــد علــى أعدادهــم مــع وجــود 

مقابلــة لشــخص مجهــول مــن أبنائهم،]57[والتهجيــر القســري بحســب ادعــاء البنخليــل إن لــم تكــن لدوافــع سياســية 

محضــة؟

كمــا أنــه أســاء أمــام ســكوت المختصيــن فــي القانــون تكييــف معركــة الزبــارة 1937م،]58[إذ اعتبــر أن هجــرة النعيــم 

ــكل  ــرام حقــوق األطفــال والنســاء، وبالتالــي أقــر وب ــدون مصــدر- عــدم احت ــك -ب ــر قســري“، وادعــى كذل هــو “تهجي

أريحيــة أن آل ثانــي قامــوا بارتــكاب “جريمــة ضــد اإلنســانية” و”جريمــة حــرب” حســب اتفاقيــة رومــا والمــادة )49( مــن 

اتفاقيــة جنيــف الرابعــة ويجــب االعتــذار لهــم مــع تعوضيهــم.

ـي لــم تتبلــور إال تدريجًيــا مــع نهايــة الحــرب  إال أن االدعــاء مــردود عليــه، ذلــك أن قواعــد القانــون الجنائــي الدوـل

العالميــة الثانيــة مــع محاكــم نورمبيــرغ بألمانيــا وطوكيــو باليابــان لمحاســبة المســؤولين عــن الجرائــم الدوليــة فــي 

هاتيــن الدولتيــن الخاســرتين،]59[
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وتأسســت الحًقــا محاكــم مؤقتــة ومختصــة بأقاليــم معينــة حدثــت فيهــا جرائــم حــرب مثــل المحكمــة الجنائيــة 

الدوليــة الخاصــة بيوغســالفيا الســابقة إبــان حــرب البلقــان فــي التســعينات،]60[وأخرى خاصــة بروانــدا لجرائــم اإلبــادة 

الجماعيــة التــي حصلــت بالتســعينات،]61[وهذه المحاكــم تقتصــر علــى إقليــم معيــن ثــم ينتهــي عملهــا.

وقــد تــم تأســيس محكمــة الجنايــات الدوليــة كمحكمــة دائمــة فعلًيــا ـفـي عــام 2002م بعــد دخــول نظــام رومــا 

لتأســيس المحكمــة حيــز التنفيــذ، وينحصــر اختصاصهــا الزمنــي للجرائــم التــي تقــع بعــد هــذا التاريــخ فقــط وليــس فــي 

الماضــي باســتثناء إذا أعلنــت الدولــة )قطــر( عــن قبولهــا اختصــاص المحكمــة بأثــر رجعــي، كــون الماضــي محكوًمــا 

بأعــراف وقواعــد اشــتباك تختلــف عــن الحاضــر خاصــة بعــد إقــرار ميثــاق األمــم المتحــدة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، 

لــذا فاالســتناد إلــى الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي هــذه المــادة هــو اســتناد باطــل، خاصــة لعــدم انضمــام قطــر لنظــام 

رومــا أصــاًل.

مــع االفتــراض جــداًل أن االختصــاص الزمنــي متحقــق، فــإن عناصــر جريمــة التهجيــر القســري حســب منظومــة القانــون 

الجنائــي الدولــي ال تتحقــق، وهنــا نستشــهد بتفســير المحكمــة المختصــة بيوغســالفيا الســابقة التــي وضحــت أنــه من 

أجــل تأســيس طــرد أو تهجيــر قســري كجريمــة دوليــة، فإنــه يجــب أن يكــون قســرًيا مــن الناحيــة الفعليــة كاســتعمال 

القــوة، أو النفســية مــن ناحيــة اإلكــراه أو الضغــط النفســي، وال يتحقــق ذلــك إال إذا كان ذلــك مــع غيــاب اإلرادة الحــرة 

مــن قبــل المتضرريــن )قبيلــة النعيــم( للهجــرة، فــإذا كانــت موافقتهــم علــى الرحيــل طواعيــًة فــال يعــد ذلــك جريمــة 

ـفـي إطــار قانــون هــذا العصر،]62[ومــن المعلــوم وكمــا كتــب الكاتــب أن “غالبيــة” المواليــن آلل خليفــة “قــرروا” 

ــا بدليــل بقــاء بعضهــم،  ــًرا قســرًيا وإنمــا رضائًي ــم يكــن تهجي ــه ل ــن بعــد المعركة،]63[ممــا يعنــي أن الهجــرة للبحري

ورجــوع بعــض ممــن هاجــروا إلــى الزبــارة فــي نهايــة الخمســينيات دون أن تتــم معاقبتهــم أو مالحقتهم،]64[كمــا 

أن وثيقــة أوردهــا الكاتــب بينــت وجهــة نظــر آل ثانــي فــي معركــة الزبــارة “للقضــاء علــى االضطرابــات والمشــاغبون“، 

لكنــه بعــد المعركــة عفــا عنهــم ولــم يعاقبهم،]65[فــإن صــح ذلــك فإنــه ليــدل علــى عــدم وجــود إجــراءات انتقاميــة 

أدت إلــى إجبارهــم للهجــرة، لذلــك فقــد ارتكــب الكاتــب فســاًدا فــي االســتدالل وخطــأ فــي التســبيب ال يغتفــر عنــد 

التحليــل القانونــي.

ــم  ــة ول ــدل الدولي ــة الع ــم محكم ــى حك ــز عل ــم يرك ــه ل ــالل عرض ــه خ ــون، فإن ــا فــي القان ــه ملًم ــا الصديقــي فِلكون أم

يســتطع المحاولــة ولــو باطــاًل تفنيــد أحكامهــا أو االدعــاء بوقــوع عناصــر جريمــة التهجيــر القســري، ربمــا لمعرفتــه 

التامــة بحجيــة حكــم المحكمــة التــي تفنــد مــا قالــه بخصــوص ســيادة آل خليفــة علــى شــبه جزيــرة قطــر وعــدم اقتناعــه 

بالتحليــل الــذي أورده البنخليــل.

الخاتمة:
لقــد كانــت هــذه الدراســات واألبحــاث التــي تناولــت التاريــخ فــي ظــرف األزمــة الخليجيــة هــي إحــدى ظواهــر عــدم 

مقــدرة الباحثيــن فــي البــالد العربيــة وخاصــة الخليجيــة، مــن الذيــن كنــا نحســبهم مؤرخيــن وأكاديمييــن حقيقييــن، 

ــة  ــاز السياســي، بــل أضحــت كتاب علــى تحليــل الظواهــر التاريخيــة أو القانونيــة بأســلوب موضوعــي خــاٍل مــن االنحي

ــر الروابــط  ــد مــن تدمي ــه يزي ــك، إذ إن ــه إنجــاز وهــو ليــس كذل ــى أن ــه عل ــة ســبق صحفــي ُيحتفــى ب ــخ علــى هيئ التاري

االجتماعيــة بيــن الشــعوب، كمــا ســيحرج رواده ويصــدم جمهورهــم حيــن تصفــو القلــوب وتعــود العالقــات المقطوعة 

إلــى ســابق عهدهــا وربمــا أقــوى.

* مالحظة: المقالة تحتوي على مراجع وهوامش، الرجاء الرجوع إلى النسخة اإللكترونية.

https://muwatin.net/archives/6148
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دخــل  كيــف 

مصــر؟  العــرب 

تاريخــي  ســؤال 

إجابــة  لوضــع  ومحاولــة  هــام 

الكتابــات  صفحــات  بيــن  مــن 

األكاديميــة والدينيــة، متمثلــة فــي 

الكالســيكي  باتلــر  ألفريــد  عمــل 

عــن “غــزو مصــر“، وبحــث جــاك تاجر 

ومســلمون،  أقبــاط  كتــاب  ـفـي 

بينمــا تــم الوضــع فــي االعتبــار، فــرد 

اإلســالمية  للمدونتيــن  مســاحة 

ابــن  كتابــات  مــن  والمســيحية 

تدوينــات  وبعــض  الحكــم  عبــد 

إللقــاء  المســيحيين  المؤرخيــن 

اآلراء،  مختلــف  علــى  الظــالل 

العــرب  دخــول  كيفيــة  حــول 

العــرب  مخيــال  ـفـي  مصــر، 

وســرديات  المســيحيين  ومخيــال 

. يمييــن د كا أل ا

 

جاك تاجر – أقباط ومسلمون
بصدفــة  تاجــر  جــاك  ســرد  يبــدأ 

ينتقــل  العــاص  بــن  تجعــل عمــًرا 

ــدا  ــر، تحدي ــطين إلــى مص ــن فلس م

اإلســكندرية. وهنــاك يحضــر حفــال 

تقــام ـفـي الحفلــة لعبــة تتلخــص 

ــن،  فــي إلقــاء الكــرة علــى الحاضري

ومــن تقــع عليــه يعتبــر

كان  ومــا  القــادم،  مصــر  حاكــم 

مــن الكــرة إال أنهــا ســقطت علــى 

الصدفــة  أحضرتــه  الــذي  الغريــب 

أال وهــو عمــرو بــن العــاص. بعــد 

فلســطين  المســلمين  دخــول 

مصــر  غــزو  العــاص  ابــن  يطلــب 

وقــد رفــض طلبــه الخليفــة عمــر 

ابــن  إلحــاح  ومــع  الخطــاب،  بــن 

علــى  الخليفــة  يوافــق  العــاص 

المســير لغــزو مصــر، إال أنــه يتلقــى 

ـفـي  المســلمين  بهلكــة  تحذيــًرا 

هــذا الغــزو مــن عثمــان بــن عفــان، 

فيرســل البــن العــاص “إن أدركك 

كتابــي قبــل أن تدخــل مصــر، فعــد 

ـى موضعــك، وأن كنــت دخلــت  إـل

لوجهــك“ فامــض 

العســكرية  العمليــات  تســير 

ببــطء، وعمــرو يســارع ـفـي طلــب 

الخليفــة، مــن  المــدد 

وكان تقديــر جيــش المســلمين في 

عمليــة غــزو مصــر مــا بيــن 12 ألــف 

ــتمر  ــل، واس ــف رج ــل إلــى 15 أل رج

القتــال شــهرا فــي الفرمــا، وســبعة 

أشــهر حتــى ســقط حصــن بابليــون، 

وأربعــة عشــرا شــهًرا حتــى تســقط 

اإلســكندرية، وـفـي مقابــل جيــش 

البيزنطــي  الجيــش  كان  عمــرو، 

ـي 22 ألــف رجــل،  ـفـي مصــر حواـل

يمتلــك  ال  الجيــش  ذلــك  أن  إال 

وإداريــا  موحــدة،  مركزيــة  قيــادة 

كانــت مصــر مقســمة 5 دوقيــات 

وكان  محافظيــن،   5 يحكمهــا 

المحافــظ يحمــل كال مــن الســلطة 

تلــك  والسياســية،  العســكرية 

التجزئــة فــي الســلطة اإلدارية أدت 

لعــدم وضــع خطــة دفــاع مشــترك، 

العســكرية  القــوات  كانــت  كمــا 

البوليســية  باألعمــال  مرهقــة 

ـفـي  والتدخــل  الضرائــب،  وجمــع 

الخالفــات العقديــة بيــن المذاهــب 

المســيحية لصالــح اإلمبراطوريــة.

عمــرو  بيــن  باتفــاق  األمــر  ســار 

قيــرس  والبطــرك  العــاص  بــن 

أن  علــى  اإلســكندرية“.  “محافــظ 

يدفــع الثاـنـي الجزيــة دون دخــول 

العــرب مصــر وبقــي فــي الحكــم 3 

ســنوات،

سرديات المؤرخين
عن دخول العرب مصر

كتب: محمد سميح 

بانورما
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ــن  ــم تعيي ــرب، وت ــا للع ــم ويعطيه ــع أمواله ــه يجم ــور بأن ــن لالمبراط ــكوى المصريي ــبب ش ــه بس ــت إقالت ــد تم ــه ق إال أن

ــروا  ــارك، وخي ــك المع ــر تل ــر إث ــلمون مص ــرب المس ــل الع ــرب، فدخ ــبت ح ــة ونش ــع الجزي ــض دف ــذي رف ــل، ال ــد مانوي القائ

النــاس بيــن اســتئناف القتــال أو اإلســالم أو الجزيــة، ولعــب المقوقــس “قيرس“حســب المصــادر اإلســالمية دورا هامــا فــي 

تقريــب وجهــات النظــر وعقــد االتفاقــات مــع العــرب المســلمين وتســهيل دخــول حصــن بابليــون، بينمــا اســتقبل أقبــاط 

مصــر العــرب المســلمين بنــوع مــن الغرابــة، كمــا لــم يرحبــوا تمامــا بعــروض المســلمين إمــا اإلســالم وإمــا الجزيــة، فقــد 

أعلنــوا التمســك بالمســيحية، وشــعروا بالهــوان فــي قبــول تقديــم جزيــة للعــرب المســلمين، كمــا تشــير بعــض األخبــار عــن 

مســاعدات بعــض األفــراد فــي القتــال ضــد الــروم بســبب طبيعــة الخــالف المذهبــي بيــن اإلمبراطوريــة البيزنطيــة وقبــط 

مصــر، ويعــد أفضــل وصــف ألحــوال قبــط مصــر حيــال دخــول العــرب المســلمين مصــر أنهــم كانــوا فــي موقــف المشــاهد 

الــذي يتتبــع االجتيــاح العســكري بعيــن مــن الفضــول.

ــا  ــروم أحزاب ــار ال ــكندرية، وكان كب ــليم اإلس ــد تس ــب عق ــر 641م ُكِت ــر نوفمب ــر فــي أواخ ــد باتل ــث ألفري ــب بح بحس
وشــيعا يغلــب علــى عالقتهــا الصــراع ويبعدهــا حتــى عــن قتــال العــرب المســلمين، وربمــا مــا فعــل المقوقــس مــن 
تســهيل دخــول العــرب مصــر، كان ســببه رغبتــه أن يضعــوه علــى رأس الكنيســة، وقــد كانــت أهــم بنودعقــد الصلــح 

تســليم اإلســكندرية:

1 ـ أن يدفع الجزية كل من دخل في العقد.
2 ـ أن تعقــد هدنــة لنحــو أحــد عشــر شــهرا تنتهــي فــي أول شــهر بابــه القبطــي، الموافــق الثامــن والعشــرين مــن 

شــهر ســبتمبر مــن ســنة 642م.
3 ـ أن يبقــى العــرب فــي مواضعهــم فــي مــدة هــذه الهدنــة علــى أن يعتزلــوا وحدهــم وال يســعوا أي ســعي لقتــال 

اإلســكندرية، وأن يكــف الــروم عــن القتــال.
4 ـ أن ترحــل مســلحة اإلســكندرية فــي البحــر ويحمــل جنودهــا معهــم متاعهــم وأموالهــم جميعهــا، علــى أن مــن 
ــا مــا بقــي فــي أرض مصــر فــي  أراد الرحيــل مــن جانــب البــر فلــه أن يفعــل، مقابــل أن يدفــع كل شــهر جــزاء معلوًم

رحلتــه.
5 ـ أال يعود جيش من الروم إلى مصر أو يسعى لردها.

6 ـ أن يكف المسلمون عن أخذ كنائس المسيحيين وال يتدخلوا في أمورهم أي تدخل.
7 ـ أن يباح لليهود اإلقامة في اإلسكندرية.

ــاذ  ــا إلنف ــد ضمان ــر الجن ــن غي ــون م ــم وخمس ــن جنوده ــون م ــة وخمس ــم، مئ ــن قبله ــن م ــروم رهائ ــث ال 8 ـ أن يبع
ــد. العق

وفــي ســبتمبر 641م تفاجــئ أهــل اإلســكندرية بوفــد عربــي أتــى للمدينــة ليــس للحــرب بــل مــن أجــل طلــب الجزيــة، 
هــاج أهــل المدينــة وتجمعــوا وذهبــوا إلــى بطــرك المدينــة، الــذي أخبرهــم أن ذلــك فقــط حقنــا لدمائهــم، وأن مــن 
يريــد العيــش فــي أراضــي مســيحية فليغــادر اإلســكندرية، وبكــى البطــرك مــن تأثــره بالوضــع وانتهــى األمــر بتجميــع 

الجزيــة وتســليمها للعــرب.

ألفريد باتلر – غزو العرب لمصر
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ــون أشــد مقاومــة حتــى أن تلــك المعــارك  ــا، وقــد قــاوم المصري ــال العــرب وأهــل الدلت ــدأ قت ــو 642م ب وفــي يولي
اســتمرت مــدة ســنة، وقــد رفــض عمــرو بــن العــاص طلــب قيــرس بعــودة المصرييــن الذيــن أتــوا للمدينــة إثــر الحــرب، 
ــا  ــر بأرجــاء مصــر، وفــي 644م أطلــق عمــرو بــن العــاص عهــد األمــان للباب ــال الدائ خوفــا مــن مشــاركتهم فــي القت

بنياميــن، الــذي ظــل هاربــا لمــدة 13 عــام، 10 أعــوام مــن حكــم الرومــان، و3 أعــوام مــن حكــم العــرب.

وكانــت العالقــة قــد توتــرت بيــن الخليفــة عمــر وعمــرو بــن العــاص بســبب تأخــره فــي إرســال الخــراج، ممــا جعــل 
الخليفــة يأخــذ قــرارات تقلــل مــن ســلطان عمــرو علــى مصــر، حيــث أرســل لمصــر محمــد بــن ســلمة ليجمــع مــن المــال 
مــا اســتطاع فــوق جزيــة عمــرو، ثــم أرســل عبــدهللا بــن أبــي الســرح وتولــى حكــم الصعيــد والفيــوم وجبايــة الخــراج.
ومــع قتــل الخليفــة عمــر بــن الخطــاب ُعــزل عمــرو بــن العــاص مــن قبــل الخليفــة عثمــان، وتــم تعييــن عبــدهللا بــن أبــي 

الســرح والًيــا علــى مصــر.

ـى اإلســكندرية بقيــادة مانويــل، ويســتطيع اســتعادة  وـفـي ســنة 645م يرســل اإلمبراطــور قســطانز أســطواًل إـل

ــروم، أعــاد عمــرو  ــن عفــان عــن انتصــار ال ــغ الخليفــة عثمــان ب ــة منهــا، ولمــا بل ــة العربي اإلســكندرية وطــرد الحامي
ــام 646م  ــكندرية فــي ع ــرب لإلس ــول الع ــادة دخ ــرب بإع ــروم والع ــن ال ــال بي ــر، وانتهــى القت ــاص إلــى مص ــن الع ب
عــن طريــق بــواب ســاعد العــرب فــي دخــول المدينــة، مثلمــا ســاعد ابــن العــاص قيــرس مــن قبــل، ويدخــل العــرب 
اإلســكندرية بالقتــل وأخــذ الغنائــم وإشــعال الحرائــق، وقــد هــرب الكثيــر مــن جنــود الــروم عبــر البحر،وأخــذ العــرب 
النســاء والــذراري فجعلوهــم فيئــا، وبعــد إخمــاد حركــة التمــرد إثــر خــالف بيــن عمــرو بــن العــاص والخليفــة عثمــان 

يغــادر عمــرو البــالد مــرة أخــرى.

ابن عبد الحكم فتوح مصر وأخبارها

يخبرنــا ابــن عبــد الحكــم فــي كتابــه فتــوح مصــر وأخبارهــا، أن البابــا بنياميــن كتــب للقبــط فــي الفرمــا أن يكونــوا 
ـى بلبيــس واســتمر قتالــه فيهــا شــهًرا، ولكنــه ـفـي أم دنيــن تعــرض  أعوانــا للعــرب، ومــن ثــم تقــدم عمــرو إـل
لقتالشــديد جعلــه يرســل إلــى الخليفــة طالبــا المــدد، وهــو مــا تكــرر أيضــا أيــام حصــار بابليــون وقــد طالــب عمــرو أيضــا 
بالمــدد والرجــال، وبعــد اجتيــاح الحصــن خــاف المقوقــس علــى حياتــه وحيــاة مــن معــه فذهــب وطلــب عقــد صلــح، 
وحيــن عــارض اإلمبراطــور البيزنطــي الصلــح مــع العــرب ذهــب المقوقــس إلــى عمــرو بــن العــاص يطلــب منــه ثــالث 
خصــال:أوال أال ينقــض بالقبــط، وثانيــا عــدم صلــح الــروم، وثالثــا إن مــات يدفنــه بأبــي يحنــس “ديــر يوحنــا القصيــر” فــي 
اإلســكندرية، ووافــق لــه عمــرو بــن العــاص، وقــد تكــرر موقــف المقوقــس فــي التفــاوض مــع عمــرو بــن العــاص حــول 
مصيــر أهــل اإلســكندرية مثلمــا تفــاوض حــول مصيــر قبــط مصــر فــي بابليــون، وحاصــر عمــرو اإلســكندرية 9 أشــهر 
حتــى دخــل المدينــة للمــرة الثانيــة، عــن طريــق بــواب يدعــى ابــن بســامة عــرض علــى عمــرو أن يدخلــه المدينــة فــي 
مقابــل أن يأخــذ األمــان علــى نفســه وأهلــه وأرضــه، وبدخــول عمــرو بــن العــاص اإلســكندرية ترحــل منهــا 70 ألــف 
يهــودي خوفــا مــن العــرب، وكانــت سياســة التعامــل مــع المصرييــن حســب طلــب الخليفــة عمــر بــن الخطــاب بعيــدة 

عــن الســبي فــي حــال دخــول اإلســالم أو دفــع الجزيــة.
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وينقــل لنــا ابــن عبــد الحكــم خالًفــا حــول دخــول مصــر بالصلــح أم عنــوة أم أن دخــول مصــر كلهــا كان صلحــا بينمــا 
اإلســكندرية عنــوة، فيــروي عهــدة مــن 5 شــروط مــع أهــل مصــر: أال يؤخــذ مــن أنفســهم شــيء، وال نســائهم، وال 
مــن أوالدهــم، وال يــزاد عليهــم، ويدفــع عنهــم موضــع الخــوف مــن عدوهــم، فــي مقابــل روايــات عــن الدخــول عنــوة 
وأن أهــل مصــر بمثابــة العبيــد ال عهــد لهــم فــي رقبــة العــرب المســلمين، وأن الجزيــة فرضــت حتــى علــى أمــوات 

األقبــاط.

طبقــا لمخائيــل الســرياني ســلمت مصــر إثــر الصــراع القبطــي البيزنطــي، وأن البابــا بنياميــن هــو مــن ســاعد العــرب 
علــى دخــول مصــر بســبب اضطهــاد أصحــاب العقيــدة الخلقدونيــة لقبــط مصــر، واحتــل من بعدهــا األقبــاط الكنائس 
ــا لإلمبراطــور  واألديــرة، ولــم يعــد يوجــد مــن الخلقدونييــن ســوى عــدد قليــل، ويســرد ســاويرس بــن المقفــع مناًم

هرقــل، رأى فيــه أمــة مختونــة تهزمــه وتحكــم األرض، فظــن أن تلــك األمــة هــي اليهــود. فأمــر اإلمبراطــور بتعميــد 
ــار رجــل مــن العــرب  ــام يســيرة ث جميــع اليهــود والســامرة فــي األراضــي التــي تقــع تحــت ســلطانه، ومــن بعــده بأي
اســمه محمــد؛ فــرّد عبــادة األوثــان إلــى هللا الواحــد األحــد، وكانــت أمــة مختونــة بالجســد ال النامــوس، وملــك محمــد 
دمشــق والشــام وعبــر األردن وســادها، وكان الــرب يخــذل جنــد الــروم أمامــه بســبب أمانتهــم الفاســدة والحرمــات 
ــا بنياميــن مــن حكــم هرقــل والمقوقــس، ظهــر  التــي أحلوهــا فــي خلقدونيــة، وبعــد 10ســنوات مــن هــروب الباب
جيــش المســلمين، وبعــد انتصــار بابليــون يقــع عهــد مــع األقبــاط، أعطاهــم إيــاه رئيســهم محمــد ويقــول فيــه. “قــرى 
مصــر ومدنهــا تســتقر متــى دفــع أهلهــا الخــراج، وإن تعهــدوا لســلطانكم فعاهدوهــم وال تظلموهــم، وإن لــم 
ــاص  ــن الع ــرو ب ــل عم ــنوات دخ ــر 3 س ــرب مص ــك الع ــد مل ــه بع ــل أن ــلبوهم“. ويكم ــم واس ــك فانهبوه ــوا بذل يرض

اإلســكندرية، وهــدم ســور المدينــة وحــرق بيًعــا كثيــرة وبيعــة مــاري مرقــس التــى هــي علــى البحــر.

ــد البيزنطــي  ــوا القائ ــر ذبح ــماعيليين مص ــول اإلس ــع دخ ــد عنفا:وم ــار أش ــن أخب ــي ع ــا النقيوس ــا يوحن ــا يخبرن بينم
ثيودوســيوس وجنــوده بــال رحمــة، ومــع توغــل العــرب تصاعــدت المجــازر ـفـي مصــر باألخــص ـفـي الفيــوم، ودب 
الذعــر بيــن المصرييــن فهــرب مــن اســتطاع إلــى اإلســكندرية، وتابــع المســلمون ســيرهم يحرقــون المــدن ويقتلــون 
النــاس، وقــد هــزم البيزنطيــون بســبب تخليهــم عــن هللا، وقــد عذبــوا المصرييــن الســجناء يــوم عيــد الفصــح ألنهــم 
أرثوذكــس، وقــد هــرب الــروم واألثرياء.وفــي النهايــة، دخــل عمــرو بــن العــاص اإلســكندرية، ولــم يســلب الكنائــس 
فيهــا إال أنــه ضاعــف الضرائــب بكثــرة لدرجــة بيــع النــاس أوالدهــم لدفــع الجزيــة، وانضمــت أعــداد مــن المصرييــن إلــى 

الديــن الجديــد منهــم رئيــس ديــر ســيناء الخلقيدونــي الــذي قــام باضطهــاد المســيحيين بعــد إســالمه.

الصحافة المستقلة في مصر.. حجب عشرات المواقع

دخول العرب مصر في كتابات المؤرخين المسيحيين
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حقيقة واحدة
بعــد تلــك الرحلــة ـفـي ســرديات مختلفــة مــا بيــن الدينــي واألكاديمــي، نعــرف أن هنــاك العديــد مــن 

الخالفــات التاريخيــة حــول الترتيــب التاريخــي ألحــداث دخــول العــرب مصــر وحــول األســباب، باإلضافــة إلــى 

دور المقوقــس أو قيــرس فــي تســيير دخــول العــرب، ومســاعدة البابــا بنياميــن، وهــل دخــل العــرب مصــر 

صلحــا أم عنــوة؟ وهــل كان دخــول العــرب إلــى مصــر غــزوا أم فتــح؟ وهــل ترفــق الجنــود بأهــل مصــر عقــب 

االنتصــار العســكري أم ال؟ وهــل كان دخــول اإلســكندرية مــرة واحــدة أم مرتيــن؟ كلهــا تســاؤالت تبقــى 

ــة 3 ســنوات  ــا عــن دفــع قيــرس الجزي ــن فجــاك تاجــر يخبرن مفتوحــة حــول وجهــات نظــر أبحــاث المؤرخي

دون دخــول العــرب مصــر عســكريا، وألفريــد باتلــر ينفــي ترحيــب القبــط بدخــول العــرب بالدهــم وال ينفــي 

مســاعدات البعــض لهــم، بينمــا يأتــي ابــن عبــد الحكــم ليخبرنــا أن البابــا بنياميــن ســاعد عمــًرا بــن العــاص 

ــاة  ــأن تلــك األحــداث وقعــت فــي حي ــن المقفــع ب ــة، بينمــا يقــول ســاويرس ب فــي دخــول مصــر مــن البداي

النبــي محمــد.
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منظمــات  َتعتبــر 

وناشــطون  دوليــة 

أنــه  ســعوديون 

التــي  اإلصالحــات  مــن  بالرغــم 

أطلقتهــا الســعودية مؤخــرا ـفـي 

عهــد الملــك ســلمان وولــي عهــده 

ــر محمــد بــن ســلمان  ــه – األمي -ابن

إال أن ســجلها حافــل باالنتهــاكات 

الكثيــر  هنــاك  وأن  الحقوقيــة، 

علــى  المفروضــة  القيــود  مــن 

ـى الحــد الــذي طالــت  الحريــات إـل

مــن  العديــد  االعتقــاالت  فيــه 

الالـتـي  الســعوديات  الناشــطات 

مريــرًا  واقعــًا  يعشــن  أصبحــن 

المملكــة؛  ـفـي  الســجون  داخــل 

بســبب مناداتهــن بحقــوق منهــا 

األخيــرة  اإلصالحــات  تضمنتــه  مــا 

الســيارة.  قيــادة  حــق  أبرزهــا 

مازالــت  االعتقــاالت  وبخــالف 

تعانــي المــرأة فــي الســعودية مــن 

إهــدار حقوقهــا ســواء فــي المنــزل 

أو خارجــه ومنهــا اســتمرار فــرض 

الواليــة.

انتقادات لولي العهد
“ســعوديات  حســاب  رأى 

تويتــر”أن  علــى  معتقــالت” 

الســيارة  بقيــادة  للمــرأة  الســماح 

ومطالــب  لجهــود  نتيجــة  جــاء 

وليــس  المعتقــالت  الناشــطات 

ووجــه  العهــد”.  ـي  وـل لرغبــة 

ـي  لوـل حــادة  انتقــادات  الحســاب 

ــا مــع ذكــرى البيعــة  العهــد تزامن

ــة  ــمح بإهان ــه س ــا أن ــة ومنه الثاني

المواطنــات  معاملــة  وإســاءة 

باعتقــال  وأمــر  المعارضــات 

عــن  المدافعــات  الناشــطات 

بمالحقــة  وأمــر  المــرأة  حقــوق 

الحكومــي  العنــف  مــن  الفــاّرات 

عبــر  ورد  مــا  حســب  واألســري.” 

“تويتــر”. بـــ  الرســمي  حســابهم 

حق قيادة السيارة
موقــع  علــى  الحســاب  ونشــر 

التغريــدات  مــن  سلســلة  تويتــر 

يونيــو  ـفـي  ســجلت  –جميعهــا 

-2019 وقــال فيهــا ”اليــوم المــرأة 

بكامــل  تتنقــل  الســعودية  ـفـي 

والقانــون  بســيارتها  الحريــة 

بظهرهــا، هكــذا تحققــت إحــدى 

ــات الناشــطات المعتقــالت  مطالب

علــى أرض الواقــع، فيمــا كان ُينظــر 

ومــا يــزال إليهــا بالمثاليــة. لكــن ال 

ــهن،  ــتحياًل فــي قاموس ــيء مس ش

فهــن مشــين فــي طريــق محفوفــة 

تمشــي  أن  أجــل  مــن  باألشــواك 

محفوفــة  طريــق  ـفـي  المــرأة 

بالــورود.”

رسالة لولي العهد

وتابــع: ” رســالتنا إلــى ولــي العهــد 

مــع حلــول ذكــرى البيعــة الثانيــة: 

صــاالت  بفتــح  يكــون  ال  التغييــر 

للمــرأة  والمالعــب  الســينما 

ــيارات؛  ــادة الس ــا بقي ــماح له والس

ــي  ــة ينبغ ــوق بديهي ــذه حق ألن ه

أن تتمتــع بهــا كل نســاء العالــم. 

ــا  ــل عندم ــري يحص ــر الجوه التغيي

كامــل  علــى  المواطنــة  تحصــل 

ــا  ــك واليته ــا فــي ذل ــا، بم حقوقه

نفســها.” علــى 

 مبايعة ابن سلمان
الســيدات  “كانــت  وتابــع: 

ـي  وـل بايعــن  قــد  المعتقــالت 

والطاعــة الســمع  علــى  العهــد 

المرأة السعودية بين هامش الحريات وقمع 
السلطة.. ناشطات يواجهن مصيًرا غامًضا خلف القضبان

بانورما
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مــا أمــر بإصالحــات تحقــق العدالــة للمــرأة، وتصــون كرامتهــا، وتحفــظ لهــا حقوقهــا الكاملــة فــي المجتمــع. لكــن أن يكــون 

مــن قمــن بمبايعتــه رمــزا للتنكيــل بهــن وقمعهــن والــزج بهــن وراء القضبــان، فهــذا يجعــل البيعــة باطلــة، ألنــه ال بيعــة 

لظالــم.”

رؤية 2030
وأردف: “كيــف تتحقــق رؤيــة 2030 التــي تســعى الســلطات إلــى تحقيقهــا، وبالدنــا تعــد واحــدة مــن بيــن أســوأ منتهكــي 

حقــوق اإلنســان فــي العالــم؟ يجــب علــى صاحــب القــرار، قبــل التكلــم عــن رؤيتــه اإلصالحيــة الشــاملة، أن يطلــق أوال ســراح 

النشــطاء والناشــطات فــي مجــال العمــل الحقوقــي واإلغاثــي واإلصالحــي، فــال رؤيــة بــال عدالــة وحريــات.”

وأضــاف: “بعــد عــام واحــد فقــط علــى بيعــة ولــي العهــد، 
أمســى ســجل البــالد الحقوـقـي مملــوًءا باالنتهــاكات 
ســعوديات  حســاب  بكشــفه  قــام  فمــا  الجســيمة. 
معتقــالت مــن وقائــع أثبتــت تعرض عدد مــن المعتقالت 
للتعذيــب والتحــرش الجنســي، يعتبــر ســابقة هــي األولى 
مــن نوعهــا بالبــالد، وتركــت وصمــات عــار علــى جبيــن 

ــادم.” ــرار ال تمحــى بالتق ــب الق صاح

القــرار  صاحــب  ُيومــئ  أن  حقــا  المعيــب  “مــن  وقــال: 
واإلعالميــة  الصحافيــة  منصاتــه  ـى  إـل السياســي 
واإللكترونيــة بشــن حمــالت تخوينيــة ضــد الناشــطات 
المعتقــالت رغــم قــراره القمعــي المســبق بزّجهــن وراء 
بــدل  عليــه  يجــب  كان  قانوـنـي.  أســاس  بــال  القضبــان 
ــن  ــات للوط ــن خدم ــه م ــا قّدمن ــى م ــن عل ــك تكريمه ذل
جعلتهــن بطــالت بمــا للبطولــة مــن معنــى.”  مشــيرا إلى 
أن الســلطات تعتقــل كل من”لجيــن الهذلــول – نــوف 
عبدالعزيــز – ميــاء الزهرانــي – عائشــة المــرزوق – عايــدة 
إســراء   – الســادة  نســيمة   – بــدوي  ســمر   – الغامــدي 
الغمغــام – نعيمــة المطــرود – نــور المســلم – فاطمــة آل 
نصيــف – خديجــة الحربــي – شــيخة العــرف” خــارج نطــاق 
القانــون، وأن علــى الســلطات اإلفــراج فــورا عنهــن دون 

قيــد أو شــرط.

االضطهــاد  بممارســة  الســلطات  الحســاب  واتهــم 
حقــا  المخــزي  “مــن  قائــال:  الناشــطات  ضــد  المســتمر 
الســجون  ـى  إـل المعتقــالت  الســعوديات  ُتســاق  أن 
باحترامهــا  الســلطات  تتشــدق  فيمــا  والمحاكمــات، 
لحقــوق المــرأة أمــام المجتمــع الدولــي ووســائل اإلعــالم 
العالميــة! االضطهــاد المســتمر الــذي يطــال الناشــطات 
أدل  وال  القــرار،  أصحــاب  نفــاق  علــى  مؤشــر  أبــرز  هــو 
وهــن  المحاكمــات  علــى  عرضهــن  مثــل  ذلــك  علــى 

بريئات.”وتابــع:

وذكــر الحســاب: “ســاد األمــل المجتمــع النســوي مــع 
ــة العهــد فــي البــالد،  تولــي شــاب ثالثينــي منصــب والي
وكانــت الناشــطات متفائــالت بــأن مطالباتهــن ســتلقى 
أذنــا متفهمــة صاغيــة، لكــن ســرعان مــا تحطمــت آمالهن 
الــذي قــرر  مــع أول اختبــار لصاحــب القــرار السياســي، 
التحفــظ علــى الناشــطات بالزنازيــن ومصــادرة جهودهــن 
ـى نفســه.” وتابــع: “عامــان  ـفـي المجتمــع ونســبتها إـل
وصاحــب القــرار السياســي لــم يحمــل فــي ســجل انجازاتــه 
ــيما  ــان، س ــوق اإلنس ــف حق ــرر بمل ــق الض ــا يلح ــوى م س
حقــوق المــرأة، فالقمــع يــكاد يكــون منعطفــا فارقــا 
يمّيــز المرحلــة الراهنــة مــن تاريــخ البــالد عمــا ســبقها مــن 

ــل.” مراح

سجل حقوقي مملوء باالنتهاكات

التحفظ على الناشطات بالزنازين

االضطهاد المستمر

الزج بالناشطات في السجون
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“الســلطات تدمــر ســمعة الوطــن بارتكابهــا االنتهــاكات الجســيمة ضــد حقــوق الســيدات بشــكل خــاص وحقــوق 
اإلنســان بشــكل عــام. واحــدة مــن التهــم التــي وجهتهــا النيابــة العامــة ضــد الناشــطات المعتقــالت هــي “اإلســاءة 
لصــورة المملكــة”، فيمــا يعتبــر اعتقالهــن ومــا رافقــه مــن جلســات تعذيــب وتحــرش أكبــر إســاءة لصــورة البــالد فــي 

العالــم.”

وأكمــل: “الســلطات إذ تماطــل فــي حســم ملــف النســاء المعتقــالت فهــي تحــاول كســر إرادتهــن وإجبارهــن علــى 
التنــازل عمــا كــن يســعين إليــه مــن مطالبــات لحقــوق المــرأة، ومســاومتهن فــي مقابــل ذلــك بالحريــة. الســلطات 
مطالبــة بــدل ذلــك بعــدم عرضهــن للمحاكمــة ألنهــن بريئــات باألســاس، مــا يقتضــي اإلفــراج عنهــن فــورا دون أيــة 
ــر  ــالت أكث ــاء المعتق ــش النس ــة تعي ــة االنفرادي ــان والزنزان ــف القضب ــك خل ــال: “هنال ــبقة.” وق ــود مس ــروط وقي ش

المشــاعر إيالمــا وتعقيــدا.. هنالــك يتســائلن كل لحظــة لمــاذا نحــن هنــا؟”

اإلبالغ عن التعذيب
ونقــل الحســاب عــن الحقوقيــة البــارزة ليــن معلــوف قولهــا: “تــم اإلبــالغ عــن التعذيــب واســع النطــاق وغيــره مــن 
ضــروب ســوء المعاملــة فــي مراكــز اعتقــال المملكــة، والتــي تعتبــر انتهــاكا اللتزاماتهــا بموجــب القانــون الدولــي، 
بمــا فــي ذلــك اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب. يجــب علــى المجتمــع الدولــي أن يأخــذ هــذه التدابيــر التــي اتخذناهــا علــى 

محمــل الجــد.”

ابتزاز الناشطات
وذكــرت منظمــة “القســط” وهــي منظمــة حقوقيــة ســعودية مقّرهــا لنــدن، تأّسســت عــام 2014، ويرأســها الناشــط 
الحقوقــي يحيــى العســيري، فــي بيــان لهــا أن “المحّققيــن عمــدوا إلى تصويــر إحدى الناشــطات وهي عاريــة، وُعرضت 
الصــور أمامهــا علــى الطاولــة أثنــاء التحقيــق، وســألها أحــد المحّققيــن ســاخرًا عمــن ســيحميها بعــد اعتقالهــا، ومــا 

إذا كانــت المنظمــات الحقوقيــة قــادرة علــى مســاعدتها.”

سعود القحطاني
وتابعــت: “أن المستشــار الســابق فــي الديــوان الملكــي، ســعود القحطاني، ُشــوهد أكثــر من مرة في غــرف التعذيب، 
حيــث هــّدد إحــدى المعتقــالت بالقــول: “ســأفعل بــك مــا أشــاء، وبعدهــا ســأحّلل جثتــك وأذيبهــا فــي المرحــاض.” 
ــي كمــا  ــة”، وعّرضوهــن للصعــق الكهربائ ــى أرجلهــن بطريقــة “الفَلَق ــوا النســاء عل ــن ضرب وأضافــت: “أن المحّققي
ــاة،  ــوا الحي ــا فارق ــراد عائلته ــض أف ــا أن بع ــن أخبروه ــي، وأن المحّققي ــب نفس ــالت لتعذي ــدى المعتق ــت إح تعرض

وأنهــم حريصــون علــى إنهــاء التحقيــق معهــا حتــى تتمّكــن مــن رؤيــة جثثهــم قبــل دفنهــا.”

المماطلة في حسم ملف المعتقالت
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اعتقاالت وحبس
وأصــدرت منظمــة العفــو الدوليــة بيانــا ـفـي 21 يونيــو 2018 ومحــدث بتاريــخ 15 مايــو 2019. قالــت فيــه: 
“مضــت ســنة علــى احتجــاز الســلطات الســعودية للجيــن الهذلــول وإيمــان النفجــان وعزيــزة اليوســف ومجموعــة 
ــق المســاواة ويدافعــن عــن حقــوق اإلنســان فــي  ــن ببســاطة بتحقي مــن الناشــطات الســعوديات ممــن يطالب

المملكــة العربيــة الســعودية”.

وتابعــت: “لــم تتوقــف موجــة االعتقــاالت عنــد هــذا الحــّد. وفــي يوليو/تمــوز2018، قبضت الســلطات الســعودية 
علــى اثنتيــن مــن المدافعــات البــارزات عــن حقــوق المــرأة، وال تــزاالن رهــن االحتجــاز بــدون توجيــه تهــم لهمــا. 
أو محاكمتهمــا. وُوضعــت نســيمة قيــد الحبــس االنفــرادي منــذ مطلــع فبراير/شــباط 2019 بســجن المباحــث 

فــي الدمــام.”

سوء المعاملة في السجون
وأردفــت: “خــالل األشــهر الثالثــة األولــى مــن احتجازهــن تعرضــت العديــد مــن المدافعــات عــن حقــوق اإلنســان، 
للتعذيــب، وبمــا فــي ذلــك التحــرش الجنســي، كمــا تعرضــن ألشــكال أخــرى مــن ســوء المعاملــة. وتــم احتجــاز 
الناشــطات بمعــزل عــن العالــم الخارجــي خــالل تلــك الفتــرة، مــع عــدم إمكانيــة االتصــال بعائالتهــن أو المحاميــن. 
“مشــيرة إلــى أنــه فــي يــوم 13مــارس 2018 قدمــت لجيــن وإيمــان وعزيــزة مــن بيــن 11 امــرأة ناشــطة للمحاكمــة 
أمــام المحكمــة الجنائيــة ـفـي الريــاض. وكانــت الجلســة مغلقــة ومنــع الدبلوماســيون والصحافيــون مــن 

الحضــور.”

التهم الموجه للناشطات
الناشــطات،  مــن  وغيرهــن  األجنبيــة  اإلعــالم  بوســائل  باالتصــال  الناشــطات  مــن  العديــد  “تتهــم  وأضافــت: 

ــز حقــوق المــرأة  ــك منظمــة العفــو. واُتهمــت بعــض الناشــطات أيضــا بتعزي ــة بمــا فــي ذل والمنظمــات الدولي

ـى إنهــاء نظــام الوصايــة علــى الذكــور.” والدعــوة إـل

وذكــرت أنــه “بعــد جلســة المحكمــة، كانــت إيمــان وعزيــزة وعــدد مــن الناشــطات األخريــات، ومــن بينهــن: 

ــاء  ــر النمنكانــي، وميس ــورة عبي ــي، والدكت ــون الفاس ــورة هت ــل الحربــي، والدكت ــارب، وأم ــة المح ــورة رقي الدكت

المانــع، تــم اإلفــراج عنهــن بصفــة مؤقتــة. ومــع ذلــك، مــا زالــن يواجهــن المحاكمــة، ويظلــن عرضــة للحكــم 

عليهــن بالســجن. فإطــالق ســراح هــؤالء النســوة مــن االحتجــاز ليــس كافًيــا، ويجــب علــى الســلطات الســعودية 

إســقاط جميــع التهــم الموجهــة إليهــن.” وأردفــت: “والتــزال لجيــن وســمر ونســيمة محتجــزات فــي الســجن بعيــدًا 

عــن أحبائهــن. ويجــب إطــالق ســراحهن فــورًا ودون قيــد أو شــرط لمواصلــة عملهــن الســلمي فــي مجــال حقــوق 

اإلنســان مــن أجــل مســتقبل أفضــل لبلدهــن وشــعبهن”.
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قمع وحشي
وأصــدرت منظمــة العفــو الدوليــة بيانــا ـفـي 21 يونيــو 2018 ومحــدث بتاريــخ 15 مايــو 2019. قالــت فيــه: 
“مضــت ســنة علــى احتجــاز الســلطات الســعودية للجيــن الهذلــول وإيمــان النفجــان وعزيــزة اليوســف ومجموعــة 
ــق المســاواة ويدافعــن عــن حقــوق اإلنســان فــي  ــن ببســاطة بتحقي مــن الناشــطات الســعوديات ممــن يطالب

المملكــة العربيــة الســعودية”.

وتابعــت: “لــم تتوقــف موجــة االعتقــاالت عنــد هــذا الحــّد. وفــي يوليو/تمــوز2018، قبضت الســلطات الســعودية 
علــى اثنتيــن مــن المدافعــات البــارزات عــن حقــوق المــرأة، وال تــزاالن رهــن االحتجــاز بــدون توجيــه تهــم لهمــا. 
أو محاكمتهمــا. وُوضعــت نســيمة قيــد الحبــس االنفــرادي منــذ مطلــع فبراير/شــباط 2019 بســجن المباحــث 

فــي الدمــام.”

لجين الهذلول
ــرأ  ــن أج ــدة م ــان، وهــي واح ــوق اإلنس ــن حق ــة ع ــرأة ومدافع ــوق الم ــال حق ــطة فــي مج ــول، ناش ــن الهذل لجي
المدافعــات عــن حقــوق اإلنســان فــي الســعودية، ومعروفــة بنضالهــا ضــد حظــر القيــادة، ونضالهــا لوضــع حــد 
لنظــام واليــة الرجــل. ففــي 2014، تــم احتجازهــا لمــدة 73 يوًمــا بعــد أن حاولــت قيــادة ســيارتها إلــى الســعودية 
مــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. كمــا تقدمــت لجيــن الهذلــول لخــوض االنتخابــات فــي المملكــة العربيــة 
ـى التــي ُيســمح فيهــا للنســاء بالتصويــت  الســعودية ـفـي نوفمبر/تشــرين الثاـنـي 2015 – وهــي المــرة األوـل
ــة كمترشــحة، فــإن  ــراف بهــا فــي النهاي ــى الرغــم مــن االعت ــك، وعل ــالد. ومــع ذل ــات فــي الب والترشــح لالنتخاب

اســمها لــم يــدرج أبــًدا إلــى قائمــة االقتــراع.

احتجــز المســؤولون الســعوديون لجيــن الهذلــول دون تهمــة أو محاكمــة فــي الفتــرة مــن23 مايو/أيــار 2018 
حتــى 13 مــارس/آذار 2019، عندمــا مثلــت فــي الجلســة األولــى للمحكمــة. وهــي ال تــزال قيــد الســجن فــي انتظار 

جلســة المحكمــة القادمــة.

إيمان النفجان
إيمــان النفجــان، ناشــطة ومدونــة وأســتاذة لغويــات وأم ألربعــة أطفــال، وواحــدة مــن أبــرز المناضــالت مــن أجــل 
حــق المــرأة فــي قيــادة الســيارة، والنضــال مــن أجــل إنهــاء نظــام واليــة الرجــل فــي الســعودية. وقــد تعرضــت 
ــوق  ــل حق ــن أج ــا م ــان ونضاله ــوق اإلنس ــال حق ــا فــي مج ــبب عمله ــتجواب بس ــة واالس ــابق للمضايق فــي الس
المــرأة فــي البــالد. وقــد تحــّدت فــي الســابق حظــر القيــادة فــي 2013، وتعرضــت للمضايقــة واالســتجواب بســبب 

نشــاطها الحقوقــي.

ــار 2018 حتــى 13 مــارس/آذار  واحتجــزت إيمــان النفجــان دون تهمــة أو محاكمــة فــي الفتــرة مــن 23 مايو/أي
ـى. ـفـي 28 مــارس/ آذار، ُأفــرج عــن إيمــان النفجــان مؤقتــًا،  2019، عندمــا مثلــت ـفـي جلســة المحكمــة األوـل

ــة. ــزال قيــد المحاكمــة بتهــم قــد تــؤدي إلــى عقوبــة ســجن طويل لكنهــا ال ت
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عزيزة اليوسف
عزيــزة اليوســف ناشــطة، وأســتاذة متقاعــدة وأم لخمســة أبنــاء وجــدة لثمانيــة أطفــال. وهــي ناشــطة بــارزة فــي 

ــز حقــوق المــرأة فــي الســعودية. كمــا أنهــا شــاركت  مجــال حقــوق المــرأة، وتعمــل دون كلــل مــن أجــل تعزي

مــرارا وتكــرارا فــي تحــدي حظــر قيــادة الســيارة، وتعرضــت للمضايقــة وأخضعــت لالســتجواب بســبب نشــاطها 

الحقوقــي. وفــي 2016، قدمــت عريضــة إلــى الديــوان الملكــي، وقعهــا 15 ألــف شــخص، مطالبيــن بإنهــاء نظــام 

واليــة الرجــل فــي الســعودية.

احتجــزت عزيــزة اليوســف دون تهمــة أو محاكمــة مــن 23 مايو/أيــار 2018 حتــى 13 مــارس/آذار 2019، عندمــا 

ــا، ومــع  مثلــت فــي أول جلســة لهــا أمــام المحكمــة. وفــي 28 مــارس/آذار، أطلــق ســراح عزيــزة اليوســف مؤقًت

ذلــك فإنهــا ال تــزال قيــد المحاكمــة بتهــم قــد تــؤدي إلــى عقوبــة ســجن طويلــة.

سمر بدوي
ســمر بــدوي، ناشــطة وأم لطفليــن، تــم اســتهدافها وأخضعــت لالســتجواب مــرارًا وتكــرارًا مــن قبــل الســلطات 

ــا فــي 2016  ــم اعتقاله ــفر وت ــى الس ــر عل ــت لحظ ــاطها الحقوقــي. ففــي 2014، تعرض ــبب نش ــعودية بس الس

بســبب نشــاطها فــي مجــال حقــوق اإلنســان. وهــي أخــت المــدون المســجون رائــف بــدوي، الــذي حكــم عليــه 

بالســجن لمــدة 10 ســنوات، وألــف جلــدة، إلنشــائه موقعــًا علــى شــبكة اإلنترنــت لطــرح المناقشــة العامــة. ســمر 

بــدوي محتجــزة منــذ يوليو/تمــوز 2018 بــدون تهمــة أو محاكمــة.
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نسيمة السادة 
نســيمة الســادة، وهــي ناشــطة حقوقيــة، وأم لثالثــة أطفــال، ناضلــت مــن أجــل الحقــوق المدنيــة والسياســية وحقــوق 

المــرأة وحقــوق األقليــة الشــيعية فــي المنطقــة الشــرقية بالمملكــة العربيــة الســعودية لســنوات عديــدة. ترشــحت 

ــادة  ــت مــن أجــل حــق المــرأة فــي قي ــة فــي 2015، لكنهــا ُمنعــت مــن المشــاركة. كمــا ناضل ــات البلدي فــي االنتخاب

الســيارة، وإنهــاء نظــام واليــة الرجــل. نســيمة الســادة محتجــزة منــذ يوليو/تمــوز 2018 دون توجيــه تهــم أو محاكمــة، 

وتــم وضعهــا فــي الحبــس االنفــرادي منــذ فبراير/شــباط 2019.

الديوان الملكي
ونقلــت المنظمــة عــن ناشــطين قولهــم إنــه فــي ســبتمبر 2017، “اتصــل الديــوان الملكــي بناشــطين بارزيــن.. وحّذرهــم 

مــن مغبــة اإلدالء بتصريحــات إعالميــة”. مشــيرة إلــى أن اتصــال الديــوان الملكــي بهــؤالء الناشــطين “تــم فــي اليــوم 

نفســه الــذي صــدر فيــه قــرار رفــع الحظــر المفــروض علــى قيــادة النســاء للســيارات”.

وتابعــت فــي بيــان: “يبــدو أن )الجريمــة( الوحيــدة التــي ارتكبهــا هــؤالء الناشــطون تكمــن فــي أن رغبتهــم فــي رؤيــة 

النســاء يُقــدن الســيارات ســبقت رغبــة محمــد بــن ســلمان فــي ذلــك”.

إدانات سابقة
وأضافــت، أن للســلطات الســعودية تاريخــًا طويــاًل فــي قمــع النشــطاء والمعارضيــن لقيامهــم بأنشــطة ســلمية. فقــد 

أدانــت المحاكــم الســعودية 30ناشــطًا ومعارضــًا بــارًزا علــى األقــل منــذ 2011، واجــه كثيــر منهــم أحكامــًا بالســجن 10 

أو 15 ســنة بتهــم تهــدف إلــى تجريــم المعارضــة الســلمية، مثــل: “الخــروج على ولــي األمــر”، و”جلب الفتــن”، و”تحريض 

الــرأي العــام”، و”إنشــاء جمعيــة غيــر مرخــص لهــا”، وأحــكام غامضــة مــن “قانــون مكافحــة جرائــم المعلوماتيــة” لعــام 

.2007

رد المملكة حول االنتهاكات بحق الموقوفات
وفــي الســياق ذاتــه قــال رئيــس الجمعيــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان بالمملكــة العربيــة الســعودية الدكتــور مفلــح بــن 

ربيعــان القحطانــي فــي رد علــى مــا أوردتــه منظمــة العفــو الدوليــة حــول وجــود انتهــاكات بحــق بعــض الموقوفــات 

فــي المملكــة أن الجمعيــة لــم ترصــد شــيًئا مــن هــذا القبيــل ولــم يتقــدم لهــا أحــد بشــكوى فــي هــذا الخصــوص.

وحســب “وكالــة األنبــاء الســعودية الرســمية” أضــاف القحطانــي فــي بيــان للمنظمــة فــي 22 نوفمبــر 2018: “ندعــو 

منظمــة العفــو الدوليــة لتزويدنــا بــأي معلومــات متوفــرة لديهــا لمتابعتهــا وبحــث مــدى صحتهــا أمــا إطــالق مثــل 

هــذه االتهامــات دون أدلــة مؤكــدة فمثــل هــذا األمــر ال ينســجم مــع آليــات العمــل الحقوقــي”، مشــيرا إلــى أن هنــاك 

تنســيًقا مــع األجهــزة المختصــة فــي المملكــة يســمح ألعضــاء الجمعيــة ومنســوبيها بمتابعــة أوضــاع الحــاالت التــي 

يــرد بشــأنها تظلمــات أو شــكاوى أو ترصــد الجمعيــة حاجتهــا للمتابعــة أو التحقــق.
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ونقلــت نقلــت وكالــة األنبــاء الســعودية الرســمية عــن متحــدث باســم جهــاز أمــن الدولــة ـفـي 2018، قولــه: أن 

“الموقوفــات اعتقلــن بشــبهة “التجــاوز علــى الثوابــت الدينيــة والوطنيــة، والتواصــل المشــبوه مــع جهــات خارجيــة 

حمــة الوطنيــة”. وأضــاف أن “الجهــة  بهــدف النيــل مــن أمــن واســتقرار المملكــة وِســلمها االجتماعــي والمســاس باللُّ

المختصــة تمكنــت مــن القبــض علــى هــؤالء، فــي حيــن “ال يــزال العمــل جاريــًا علــى تحديــد كل مــن لــه صلــة بأنشــطتهم 

واتخــاذ اإلجــراءات النظاميــة كافــة بحقــه”.

اإلفراج عن 3 معتقالت
أعلنــت المحكمــة الجزائيــة بالريــاض، فــي 28 مــارس 2019، اإلفــراج مؤقتــًا عــن ثالثــة مــن الموقوفيــن المشــار إليهــم 

ــه  ــة والئحت ــراءات الجزائي ــام اإلج ــن نظ ــادة )123( م ــتنادًا للم ــخ17/ 9/ 1439هـــ اس ــة بتاري ــة العام ــان النياب فــي بي

التنفيذيــة بعــد أن تقدمــوا بطلــب اإلفــراج المؤقــت للمحكمــة. وأشــارت إلــى أن اإلفــراج المؤقــت تــم بعــد دراســتها 

لطلباتهــم التــي قدمــت أثنــاء جلســات المحاكمــة وتحققــت بشــأنها الضوابــط النظاميــة الالزمــة وارتــأت الموافقــة 

ــى أن تواصــل المحكمــة النظــر فــي قضاياهــم  ــه قــرار المحكمــة باإلفــراج المؤقــت عنهــم، عل عليهــا، وصــدر بموجب

وحضورهــم لجلســات المحاكمــة لحيــن صــدور األحــكام النهائيــة والمكتســبة للقطعيــة فيمــا نســب إليهــم.

حراك حقوقي نسوي في أوقات سابقة
ــدة  ــم تكــن ولي ــادة الســيارة ل ــة والســماح بقي ــة الناشــطات الســعوديات بحقــوق المــرأة ومنهــا إلغــاء الوالي مطالب

الســنوات القليلــة الماضيــة ففــي عــام 1990 خرجــت 47 امــرأة فــي 15 ســيارة تقودهــا نســاء فــي الريــاض احتجاجــا 

ــة  ــذاك. وفــي عــام 2011 دشــن ســعوديات حمل ــادة الســيارات. وقــد ألقــي القبــض عليهــن آن علــى منعهــن مــن قي

بعنــوان “ســأقود ســيارتي بنفســي”، إذ قــام بعضهــن بنشــر صــور وتســجيالت فيديــو ألنفســهن وهــن يقــدن ســيارات 

علــى مواقــع تويتــر وفيســبوك ويوتيــوب. وتــم احتجــاز بعضهــن لفتــرة قصيــرة.

مصادرة العديد من حقوق المرأة
ــزواج وفتــح حســاب بنكــي والســفر  ــزال الســعودية تصــادر عــدًدا مــن حقــوق المــرأة مثــل: “ال فــي اإلطــار نفســه ال ت

ــم  ــعودية رغ ــا فــي الس ــل قائم ــة الرج ــام والي ــزال نظ ــش” ال ي ــس ووت ــن رات ــت “هيوم ــة”. وقال ــة الطبي ــى الرعاي وحت

إصالحــات 2017 الحكوميــة التــي تحظــر فــرض قيــود وصايــة ذكوريــة “غيــر رســمية”. فــي ظــل هــذا النظــام، تضطــر 

ــفر أو  ــل الس ــن أج ــن – م ــزوج أو األب أو األخ أو االب ــادة ال ــون ع ــذي يك ــر – ال ــّي األم ــن ول ــب اإلذن م ــاء إلــى طل النس

الــزواج أو إطــالق ســراحهن مــن الســجن. قــد تضطــر النســاء إلــى موافقــة ولــّي األمــر للحصــول علــى وظيفــة أو الرعايــة 

ــب ذكــر، منهــا اســتئجار شــقة أو رفــع  ــدون قري ــام بمعامــالت ب ــات للقي ــد مــن العقب ــة. تواجــه النســاء العدي الصحي

دعــوى قانونيــة. فــي ســبتمبر/أيلول، أعلنــت الســلطات أنهــا ســُتنهي حظــر قيــادة النســاء فــي يونيو/حزيــران 2018، 

لكــن بعــض الناشــطات الحقوقيــات قلــن إن الســلطات حذرتهــن مــن التعليــق علــى اإلعــالن.
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انتقادات واسعة بعد مقتل خاشقجي
يشــار إلــى أن الســعودية تعرضــت للعديــد مــن االنتقــادات مقتــل الصحفــي الســعودي خاشــقجي الثانــي مــن أكتوبــر 

2018 داخــل مقــر الســفارة الســعودية فــي اســطنبول علــى أيــدي ســعوديين قطعــوا أوصالــه داخــل داخــل القنصليــة.

وحســب “رويتــرز”، تســعى الســلطات الســعودية إلــى إعــدام خمســة متهميــن مــن أصــل أحــد عشــر متهمــا مجهــوال 

تقــول المملكــة إنهــا زجــت بهــم خلــف القضبــان فــي إطــار محاكمــة داخليــة لقتلــة الصحفــي خاشــقجي”.

المطالبة بمحاسبة ولي العهد عن قتل خاشقجي
ومؤخــرا دعــا تقريــر صــادر عن األمم المتحدة حول مقتل خاشــقجي، إلى اســتجواب ولي العهد الســعودي، ومســؤولين 

آخريــن رفيعــي المســتوى فــي المملكــة. وحســب “bbc” أفــاد تقريــر األمــم المتحــدة الــذي أعدتــه أنيــاس كاالمــارد، أن 

المحاكمــة التــي تجريهــا الســعودية فشــلت فــي الوفــاء بالمعاييــر اإلجرائيــة الدوليــة وبالمعاييــر الموضوعيــة، ومــن 

ثــّم دعــت كاالمــارد إلــى تعليــق تلــك المحاكمــة. وأصــّرت كاالمــارد علــى وجــود “دليــل موثــوق” يســتحق مزيــدا مــن 

التحقيــق فــي المســؤولية الفرديــة لمســؤولين ســعوديين رفيعــي المســتوى، بينهــم ولــي العهــد”.
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بــرز دور المــرأة ـفـي 

بالــدول  الثــورات 

علــى  العربيــة 

بعدمــا  الماضيــة  الســنوات  مــدار 

أصبحــت هتافاتهــا مصــدرا يحمــل 

أصابــه  مــن  لــكل  قويــة  رســالة 

فتشــتعل  الوهــن،  أو  اليــأس 

المطالــب  وتتواصــل  المياديــن 

الثوريــة،  األهــداف  لتحقيــق 

ــت  ــان واجه ــن األحي ــر م وفــي كثي

المــرأة نفــس مصيــر الثــوار الرجــال 

واختطــاف  واعتقــال  قتــل  مــن 

ألســاليب  لتعرضهــا  باإلضافــة 

االغتصــاب  مثــل  أخــرى،  تعذيــب 

والتحــرش، التــي اســُتعملت دائًمــا 

لكــي  للنســاء  عقابيــة  كأدوات 

ــن  ــادرة الميادي ــى مغ ــن عل ترغمه

والتخلــي عــن النشــاط السياســي 

. ـقـي لحقو ا و

احتجاجــات  فــي  النســاء  دور 
الســودان

مــن  واحــدة  الســودان  تعــد 

فرضــت  التــي  الــدول  أشــهر 

والناشــطات  المتظاهــرات  فيهــا 

الثــورة  أحــداث  طيلــة  وجودهــن 

منــع  وتحديــن  الســودانية 

الخــروج  مــن  لهــن  العائــالت 

للثــورة  وهتفــن  للتظاهــر 

 وشــجعن باقــي المتظاهريــن مــن 

وبــرز  واألهازيــج  الزغاريــد  خــالل 

دورهــن بشــكل قــوي مــن خــالل 

التوعويــة  الخطابــات  تدشــين 

الدعــم  تقديــم  علــى  وحرصهــن 

للثــوار مــن ِخــالل إســعاف الجرحــى 

ونقــل المصابيــن، وتعــدى دورهــن 

أكثر من ذلك إذ شــاركت الشــابات 

الســودانيات فــي التصــدي لعناصــر 

مــن  ومنعتهــم  األمــن  قــوات 

التقــدم ـفـي أحيــاٍن كثيــرة. وفــق 

مــا أظهرتــه مقاطــع فيديــو وثقــت 

الثــورة. أحــداث 

آالء صالح أيقونة الثورة
ســودانية  طالبــة  صالح،هــي  آالء 

الالـتـي  الفتيــات  أشــهر  وإحــدى 

شــاركن ـفـي تظاهــرات الســودان 

للثــورة  أيقونــة  ـى  إـل وتحولــت 

التطقــت بعدمــا 

النــا هــارون صــورة لهــا فــي أبريــل 

وهــي  ظهــرت  إذ   2019 عــام 

ترتــدي الثــوب األبيــض الســوداني 

تتحــدث  ســيارة  علــى  وتقــف 

الرجــال  مــن  الحاشــدة  للجماهيــر 

رددوا  مــا  وســرعان  والنســاء 

خلفهــا مــا تقولــه مــن هتافــات، 

النظــام.  إســقاط  ـفـي  رغبــة 

كنداكة
مــن  تبلــغ  التــي  الفتــاة  وجذبــت 

انتبــاه  عامــا   22 نحــو  العمــر 

وســائل اإلعــالم ومواقــع التواصــل 

االجتماعــي وأشــاد العديــد بــدور 

إحــداث  علــى  وقدرتهــا  المــرأة 

التغييــر فــي المجتمــع فيمــا طالــب 

للفتــاة  تمثــال  بصنــع  البعــض 

ــيرين إلــى  ــورة مش ــزا للث ــون رم يك

صــورة  لألذهــان  أعــادت  أنهــا 

ضــد  الســودانيات  المتظاهــرات 

الديكتاتوريــات الســابقة، وكذلــك 

اللــوات  المتظاهــرات  الطالبــات 

“كنداكــة“.  باســم  إليهــن  أشــير 

ـى زوجــات  ويشــير هــذا اللقــب إـل

القديمــة،  العصــور  ـفـي  الملــوك 

إن  إذ  نفســها،  الملكــة  ـى  وإـل

المــرأة حكمــت فــي فتــرات عديــدة 

مــن تاريــخ الســودان فــي الممالــك 

البــالد. شــمال  النوبيــة 

النساء على خط المواجهةواستمرار الخالف
بين العسكر والمدنيين حول السلطة.. بانوراما حول الثورة السودانية

بانورما
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بــرزت صــورة قاتمــة  وعلــى عكــس المشــهد الســابق 
تعرضــن  إذ  الســودان  ثــورة  ـفـي  الفتيــات  لمشــاركة 
وأثنــاء  والعصــي  بالضــرب  واالعتقــاالت  لالعتــداءات 
اعتقــاالت  حملــة  النظــام  قــوات  شــنت  التظاهــرات 
طالــت عــدًدا مــن الرمــوز أمثــال آمــال جبــر هللا عضــو 
ــادرة »ال  ــري رئيســة مب الحــزب الشــيوعي، وإحســان فقي
لقهــر النســاء« كمــا انتشــرت الكثيــر مــن المزاعــم حــول 
تعــرض العديــد مــن الفتيــات والناشــطات لالعتــداءات 
ـفـي  االعتصــام  فــض  قــوات  قبــل  مــن  واالغتصــاب 

 .  2019 يونيــو  الخرطــوم 

اتهــم المتظاهــرون ولجنــة أطبــاء الســودان المركزيــة 
الســريع،  الدعــم  قــوات  اإلنســان  حقــوق  وجماعــات 
وهــي وحــدات شــبه عســكرية، بشــن حملــة قمــع ضــد 
ــرات  ــاة العش ــو 2019 أودت بحي ــن فــي يوني المتظاهري
وكذلــك شــن هجمــات علــى المستشــفيات واغتصــاب 

نســاء قــرب مقــر قيــادة الجيــش ـفـي الخرطــوم.

فيمــا أعربــت األمــم المتحــدة عــن مخاوفهــا بشــأن تقاريــر 
تفيــد بــأن ميليشــيات ســودانية، وقــوات الدعــم الســريع، 
ــم  ــكاب جرائ ــوا بارت ــن قام ــع المتظاهري ــة قم ــاء حمل أثن
اغتصــاب بحــق متظاهــرات وممرضــات وطبيبات.كمــا 
وصــف العديــد مــن الشــهود حــاالت مماثلــة على وســائل 

التواصــل االجتماعــي.

تعرض النساء لالعتداءات واالغتصاب

قمع المتظاهرين في يونيو 2019 

وحســب “bbc” اغتصبــت وحــدة ذات نفــوذ ـفـي قــوات 
األمــن الســودانية النســاء أثنــاء فــض االعتصــام أمــام مقــر 
القيــادة العامــة للجيــش منــذ 3يونيــو. وتقــول ســليمى 
إســحق شــريف، التــي تــرأس مركــز الصدمــات فــي جامعــة 
األحفــاد: “إنهــا وزمالءهــا يعالجــون 12 امــرأة تعرضــن 

لالغتصــاب يــوم 3يونيــو، 

االغتصاب كوسيلة حرب

ويقومــون بزيارتهــن ـفـي المنــزل أو يتحدثــون إليهــن 
فــي الهاتــف، وتعتقــد أن عــدد الضحايــا قــد يكــون أكبــر 
مــن ذلــك ألنــه لــم يتــم اإلبــالغ عــن الكثيــر مــن عمليــات 
االغتصــاب بســبب العــار المرتبــط باالغتصــاب والخــوف 

منــه“.

الحــال ذاتــه عندمــا  وتابعــت:”كان كل شــيء مدمــرا. 
تمــر بقريــة اجتاحهــا الجنجويــد فــي دارفــور، حيــث كانــوا 
يقتلــون النــاس وينهبــون الممتلــكات. إنهــا الصــورة 
واإلذالل  بالتحقيــر  يتعلــق  “األمــر  ذاتها“.وأضافــت: 
وســحق الروح.هــذا جــزء ممــا كانــوا يفعلونه فــي دارفور، 
كانــوا يســتخدمون االغتصــاب كوســيلة، كســالح حــرب“.

ــرة  ــال باتن“كبي ــت “برامي ــرس“: قال ــس ب ــا لـــ “فران ووفق
مســؤولي األمــم المتحــدة الكلفــة بمكافحــة العنــف 
الجنســي، إنــه ينبغــي إرســال فريــق لحقــوق اإلنســان 
الوضــع  “لتحــري  الســودان  ـى  إـل المتحــدة  لألمــم  تابــع 
الجنســي  العنــف  حــاالت  ذلــك  ـفـي  بمــا  األرض،  علــى 

المزعومــة“.

وأفــادت صحيفــة “الغارديــان” البريطانيــة فــي 11 يونيــو 
نائــب  يقودهــا  التــي  الســريع  الدعــم  قــوات  أن   2019
ـي ـفـي الســودان، محمــد  المجلــس العســكري االنتقاـل
حمــدان دقلــو “حميدتــي” قــد فضــت اعتصــام الخرطــوم، 
اإلثنيــن الماضــي، ونفــذت حملــة قمــع، أدت إلــى مقتــل 
ــه  ــل إلــى 700 وإن ــا يص ــرح م ــخص وج ــن 100 ش ــر م أكث
تــم تســجيل أكثــر مــن 70 حالــة اغتصــاب خــالل فــض 

االعتصــام.

ونقلــت “الصحيفــة” عــن طبيــب فــي مستشــفى “رويــال 
كير“قولــه: ”إنــه عالــج ثمانيــة ضحايــا اغتصاب–خمــس 

ــة رجــال.  نســاء وثالث

مقتل 100 شخص و70 حالة اغتصاب
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فيمــا قــال مصــدر طبــي إنــه تــم معالجــة حالتــي اغتصــاب 
ـفـي مستشــفى ـفـي جنــوب الخرطــوم، بمــا ـفـي ذلــك 
حالــة تعرضــت للهجــوم مــن قبــل أربعــة عناصــر تابعيــن 
لقــوات الدعــم الســريع. ووصــف العديــد مــن الشــهود 

ــي“. ــل االجتماع ــائل التواص ــى وس ــة عل ــاالت مماثل ح

لــم تكــن عمليــات االغتصــاب التــي ارتكتــب ـفـي فــض 

اعتصــام الخرطــوم الوحيــدة، التــي تتهــم بهــا ميليشــيات 

الجنجويــد؛ فحســب “هيومــن رايتــس ووتــش“ تــم توثيــق 

العديــد مــن وقائــع االغتصــاب، وغيره من أشــكال العنف 

الســودانية  الحكومــة  جنــود  يرتكبــه  الــذي  الجنســي 

وعناصــر ميليشــيا “الجنجويــد”، فــي شــتى أنحــاء دارفــور 

منــذ أوائــل عــام 2007.إذ اســتخدم االعتــداء الجنســي 

مــن النظــام الســوداني كســالح حــرب فــي دارفــور أيضــا، 

فقــد كان يأمــر جنــود الجنجويــد بشــكل مباشــر باغتصاب 

أي امــرأة أو فتــاة وجدوهــا فــي القــرى قبــل أن ُيبيدوهــا 

بأكملهــا. 

اعتداءات سابقة

ويــرى “مراقبــون“: أن “فزاعــة تعــرض الفتيــات للتعذيــب 

كثيــرة  عائــالت  بجعــل  كفيلــة  كانــت  واالعتــداء 

تمنــع بناتهــا مــن الخــروج والمشــاركة ـفـي األنشــطة 

مصير”الســمعة  تواجــه  ال  حتــى  والثوريــة  السياســية 

والشــرف”. مشــيرين إلــى أن الجهــاز العســكري يتعمــد 

ــاء  ــع للنس ــرة المجتم ــة ونظ ــة األبوي ــتناد للمنظوم االس

ــر مــن  ــداء الجنســي بالكثي ــات مــن العنــف واالعت الناجي

النبــذ والوصــم االجتماعــي باإلضافــة العتبــار المغتصبــات 

مســؤوالٍت عمــا حــدث لهــن.

فزاعة تعرض الفتيات للتعذيب 

بــدأت أحــداث الثــورة ـفـي الســودان ـفـي ديســمبر عــام 
2018، إذ اندلعــت سلســلة مــن االحتجاجات ضــد الرئيس 
الســابق عمــر البشــير، مطالبــة باإلصالحــات االقتصاديــة 
واســتقالة الرئيــس الــذي اســتمر حكمــه لثالثــة عقــود 
ــرد فعــل عنيــف  وتواصلــت االحتجاجــات التــي قوبلــت ب
مــن ِقبــل الســلطات التــي اســتعملت ُمختلــف األســلحة 
ــك الغــاز المســيل  ــن بمــا فــي ذل ــِق المتظاهري فــي تفري
بعــض  شــهدت  بــل  المطاطــي،  والرصــاص  للدمــوع، 

ــاص الحــّي. ــا للرص ــتعمااًل واضًح ــدن اس الم

أحدث الثورة في السودان

أعلنــت حالــة الطــوارئ فــي البــالد وأدت االحتجاجــات إلى 
ــن  ــم تكوي ــع البشــير مــن الســلطة، وت ــام الجيــش بخل قي
مجلــس انتقالــي بقيــادة أحمــد عــوض بــن عــوف، ولكــن 
المتظاهريــن، رأوا أنــه كان مجــرد تغييــر للقيــادة مــع 
اإلبقــاء علــى النظــام نفســه وطالبــوا بتشــكيل مجلــس 

انتقالــي مدنــي.

ويحكــم الســودان مجلــس عســكري منــذ اإلطاحــة بعمــر 
بحكــم  للمطالبــة  التظاهــرات  تواصلــت  فيمــا  البشــير 
ودولية“بعــد  عربيــة  إعــالم  “وســائل  وحســب  مدـنـي. 
فشــل المحادثــات بيــن المجلــس العســكري والمعارضــة 
قــام  الســودان،  ـفـي  انتقاليــة  تشــكيل حكومــة  حــول 
الجيــش بفــض االعتصــام بالقــوة مــا أســفر عــن وقــوع 
قتلــى ومصابيــن، ودعــت بريطانيــا وألمانيــا إلــى اجتمــاع 
الوضــع  لمناقشــة  ـي  الدوـل األمــن  لمجلــس  اســتثنائي 
ــس  ــس المجل ــد رئي ــك تعه ــى ذل ــودان.وردا عل فــي الس
العســكري، الفريــق أول عبــد الفتــاح برهــان، بالتحقيــق 

ــرى.  ــا ج فيم

إعالن حالة الطوارئ
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 ـفـي 14 يونيــو 2109 قــال الفريــق أول شــمس الديــن 

كباشــي المتحــّدث باســم المجلــس العســكري الحاكــم 

ـفـي الســودان أّن “المجلــس العســكري هــو مــن اّتخــذ 

لذلــك، ولكــن  الخطــة  قــرار فــض االعتصــام ووضعــت 

ــك بعــد  بعــض األخطــاء واالنحرافــات حدثــت“. وجــاء ذل

المدـنـي  عصيانهــم  إنهــاء  علــى  المحتّجيــن  موافقــة 

وموافقتهــم علــى عقــد مباحثــات جديــدة مــع المجلــس 

ــس  ــا رئي ــاطة قاده ــاب وس ــم فــي أعق ــكري الحاك العس

الــوزراء اإلثيوـبـي آـبـي أحمــد. حســب “فرانــس بــرس“.

المجلــس  رئيــس  نائــب  أعلــن   2019 يونيــو   14 ـفـي 

ــو،  العســكري االنتقالــي بالســودان، محمــد حمــدان دقل

الملقــب بـ“حميدتــي” أن المجلــس وافــق علــى تشــكيل 

حكومــة تكنوقــراط مســتقلة، تديــر البــالد خــالل الفتــرة 

ـى حيــن إجــراء انتخابات.وتابــع خــالل لقــاء  إـل المقبلــة 

جماهيــري: “نريــد حكومــة ســريعًا، ونريــد حــاًل ســودانيًا–

ــرًا للحــل بعــد اآلن“.  ســودانيًا، ألن البــالد ال تتحمــل تأخي

حســب “العربيــة“

ــكري  ــس العس ــس المجل ــال رئي ــو 2019 ق فــي 20 يوني

ــو  ــق أول محمــد حمــدان دقل االنتقالــي الســوداني الفري

فــض  وراء  يقــف  الــذي  للشــخص  “وصلنــا   : حميدـتـي 

ـفـي  نؤثــر  ال  كــي  اآلن،  عنــه  نكشــف  ولــن  االعتصــام 

بيــن  مندســين  هنــاك  أن  وكشــف  التحقيــق“.  لجنــة 

ـى اعتقــال 9 أشــخاص  قــوات الدعــم الســريع. مشــيرا إـل

منهــم. وأضــاف: “مهمــا طالــت الفتــرة االنتقاليــة فإننــا 

موافقــون عليهــا شــرط أن تأـتـي بحــل شــامل. وتابــع 

“التوافــق هــو األســاس وبالتالــي يمكــن ســريعًا تشــكيل 

حكومــة“. 

االعتراف بفض االعتصام

ذكــرت “رويتــرز” بإنــه تظاهــر مئــات الســودانيين ـفـي 
 2019 يونيــو   21 ـفـي  الواليــات  عواصــم  مــن  عــدد 
و“األبيــض”  مدـنـي”  “ود  مــدن  ـفـي  احتشــدوا  حيــث 
و“بورتســودان“، لمطالبــة المجلس العســكري االنتقالي 
بتســليم الســلطة، باإلضافــة إلــى تظاهــر العشــرات فــي 
العاصمــة الخرطــوم وســط هتافــات تنــادي بالســلطة 
المدنيــة. وأفــادت بإنــه انهــارت المحادثــات التــي كانــت 
تجــرى بيــن المجلــس العســكري الحاكــم وتحالــف قــوى 
المعارضــة عقــب فــض قــوات األمــن االعتصــام ولــم تعقــد 
ــام. ــض االعتص ــذ ف ــن من ــن الجانبي ــرة بي ــات مباش محادث

وفــي الســياق ذاتــه نفــت قوى“إعــالن الحريــة والتغييــر“، 
يونيــو   21 يــوم  الســودان،  ـفـي  االحتجاجــات  قائــدة 
2019 ، تســلمها مبــادرة مــن ســلفاكير ميارديــت، لحــل 
تعثــر المفاوضــات مــع المجلــس العســكري. وأضــاف 
محمــد يوســف أحمــد المصطفــى، القيــادي فــي ”تجمــع 
المهنييــن الســودانيين“، الــذي يقــود االحتجاجــات ضمــن 
قــوى الحريــة والتغييــر، أن ”مبعــوث ســلفاكير قــال لهــم 
إنــه ال يحمــل مبــادرة وال رؤى للوســاطة، وإنمــا حضــر 

لتقديــم النصــح للجميــع“. وفقــا لـــ ” األناضــول“.

وتســود حالــة مــن الجــدل بشــأن مــا إذا كان العســكريون 
أم المدنيــون هــو الطــرف الــذي ســيهيمن علــى مجلــس 

ســيادي جديــد لقيــادة البــالد.

استمرار التظاهرات لمطالبة 

المجلس العسكري بتسليم السلطة
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كورتيــس  مــارك 

هــو مــؤرخ بريطانــي 

كتــب  عــدة  لــه 

بالسياســة  تهتــم  ومقــاالت 

وتأثيرهــا  البريطانيــة  اإلمبرياليــة 

ـفـي  كتــب  العالــم.  دول  ـفـي 

الســابق عــدة مقــاالت تاريخيــة عــن 

ـي ـفـي  الــدور البريطاـنـي اإلمبرياـل

اإلثنيــن  يــوم  مــارك  نشــر  عمــان. 

مقالــة   ،2019 يونيــو   17 بتاريــخ 

آي(  إيســت  )الميــدل  موقــع  ـفـي 

أركان  رئيــس  زيــارة  مــع  تزامنــا 

ـفـي  لعمــان  البريطاـنـي  الجيــش 

حــرب  النتهــاء  الســتين  الذكــرى 

الجبــل األخضــر بيــن نظــام اإلمامــة 

والنظــام  الداخــل  عمــان  ـفـي 

الســلطاني المدعــوم مــن بريطانيــا 

 .1959 عــام  ـفـي  مســقط  ـفـي 

ويؤكــد مــارك أن خــروج بريطانيــا 

ســيدفع  ـي،  األوروـب االتحــاد  مــن 

الحكومــة البريطانيــة إلــى البحــث 

عــن عالقــات أوثــق مــع حلفائهــا 

الخليــج، ـفـي  القدامــى 

بريطانيا وعمان: هل تنجو عالقاتهما
الخاصة والمتنامية من مصير الخالفة؟

وهــذا ســيظل علــى حســاب تشــجيع 
واالقتصــادي  السياســي  التغييــر 
اإليجابــي فــي المنطقــة قبــل ســتين 
ــا منســية  ــا حرًب ــا، ربحــت بريطاني عاًم
إذ  ُعمــان،  ـفـي  بعيــد  أمــد  منــذ 
قامــت بتعميــق عالقــة خاصــة بيــن 
تطــور  ـفـي  تــزال  ال  التــي  البلديــن 
حتــى اليــوم. الذكــرى الســنوية لتلــك 
الحــرب المنســية توافقــت مــع زيــارة 
البريطاـنـي  الجيــش  أركان  رئيــس 
ــع  ــث وق ــًرا، حي ــان مؤخ ــلطنة عم لس
شــاماًل  مشــترًكا  “إعالًنــا  البلــدان 
الدائمة“واتفاقيــة  الصداقــة  حــول 
دفــاع مشــترك جديــدة. كمــا تعــاون 
الَبَلــدان العــام الماضــي ـفـي تنفيــذ 
أكبــر منــاورات بريطانيــة عســكرية 
ــا.  فــي الشــرق األوســط منــذ 20 عاًم
المتزايــد  المتحــدة  المملكــة  دعــم 
قابــوس،  الســلطان  ُعمــان،  لحاكــم 
تجاهــل  ويصحبــه  النطــاق،  واســع 
البريطانيــة.  اإلعــالم  وســائل  ـفـي 
الــذي  األساســي  الســؤال  لكــن 
ســيخلف  مــن  األفــق:  ـفـي  يلــوح 
وفاتــه،  بعــد  –قابــوس–  الســلطان 
وهــل ســتواصل لنــدن هــذه العالقــة 

الخاصــة؟.

ترجمات

ترجمة: خلفان البدواوي
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ليس هناك قدر كبير من األمل

حــرب 1959-1957 ـفـي وســط عمــان كانــت 

لدحــر انتفاضــة هــددت حكــم الســلطان ســعيد 

بــن تيمــور، أحــد أكثــر األنظمــة القمعيــة التــي 

اإلطــالق.  علــى  األوســط  الشــرق  شــهدها 

ُتظهــر الملفــات التــي رفعــت عنهــا الســرية 

ـفـي  البريطانييــن  الدبلوماســيين  كبيــر 

بــأن:  معترًفــا  ميدلتــون،  جــورج  المنطقــة، 

“حالــة النــاس بائســة، الســلطان غيــر محبــوب، 

النظــام  إدارة مركزيــة… وـفـي ظــل  ال توجــد 

الحالــي، ال يوجــد أمــل كبيــر فــي المســتقبل“.

لكــن ذلــك لــم يمنــع بريطانيــا مــن المجــيء 

ــا كان  ــذي حينه ــلطان، ال ــون للس ــم الع لتقدي

ــة،  ــره فــي صالل ــد فــي قص ــات العبي ــك مئ يمل

ونشــر القــوات الجويــة الملكيــة البريطانيــة 

)RAF( لقصــف المتمرديــن مــن الجــو وذلــك 

ــا”  “إلظهــار قــوة األســلحة التــي تحــت تصرفن

غيــر  ســتكون  “المقاومــة  بــأن  وإلقناعهــم 

المتاعب“،كمــا  ـى  إـل إال  تــؤدي  ولــن  مثمــرة 

الملفــات. أظهــرت 

هارولــد  الســابق  الــوزراء  رئيــس  وافــق 

الميــاه  إمــدادات  قصــف  علــى  ماكميــالن 

مدنيــة  أهــداف  –وهــي  الزراعيــة  واألراضــي 

تشــكل جرائــم حــرب– “لــردع القــرى المنشــقة 

عــن جمــع محاصيلهــا” ولتعزيــز “حرمانهــا مــن 

إمــدادات الميــاه عــن طريــق القصــف الجــوي“. 

تــم نشــر الفرقــة الجويــة الخاصــة )SAS( أيًضــا 

1958 التــي اســتولت علــى  ـفـي أواخــر عــام 

ــام التالــي. ــر فــي الع ــن األخي ــل المتمردي معق

كمــا أن التمــرد الــذي اندلــع بعــد بضــع ســنوات 

ـفـي محافظــة ظفــار ـفـي جنــوب عمــان دفــع 

أيًضــا إلــى التدخــل البريطانــي. كانــت انتفاضــة 

الســلطان  قمــع  ضــد  أصلًيــا  “تمــرًدا  ظفــار 

وإهمالــه“، كمــا ذكــرت وزارة الخارجيــة ـفـي 

مخاطباتهــا الخاصــة. بالــكاد توجــد أي مدارس 

أو منشــآت صحيــة فــي البــالد، حتى عــام 1970 

كان التدخيــن ممنوًعــا ـفـي األماكــن العامــة 

النظــارات  ارتــداء  أو  القــدم  كــرة  لعــب  أو 

 15 مــن  ألكثــر  شــخص  أي  ـى  إـل التحــدث  أو 

دقيقــة. كان رد الســلطان علــى االنتفاضــة هــو 

اســتخدام قــوة أكبــر – معظمهــا مــن الضبــاط 

علــى  يســيطرون  كانــوا  الذيــن  البريطانييــن 

الجيــش العماـنـي.

 قاعدة بريطانية عمالقة
قــد  الســلطان  أن  البريطانيــون  أدرك  عندمــا 

مستشــاروه  قــام  ظفــار،  حــرب  ـفـي  يفــوز  ال 

مســقط  ـفـي  البريطانيــون  العســكريون 

ــام 1970  ــر ع ــالب القص ــه فــي انق ــة ب باإلطاح

وتنصيــب ابنــه قابــوس علــى العــرش، الــذي 

ـفـي  الحيــن.  ذلــك  منــذ  الحكــم  ـفـي  بقــي 

عســكرية  قاعــدة  عمــان  أصبحــت  الواقــع، 

عمالقــة. بريطانيــة  واســتخباراتية 

إدوارد  ســربها  التــي  الملفــات  أظهــرت 

ن  د ســنو

الحكوميــة  االتصــاالت  مؤسســة  أن   

لديهــا   )GCHQ( البريطانيــة  االســتخباراتية 

ـفـي  للتجســس  قواعــد  ثــالث  مــن  شــبكة 

ســلطنة عمــان –تحمــل األســماء “تيمباـنـي” 

ــار” و“كالرينيــت“– والتــي تســتفيد مــن  و“غيت

العديــد مــن كابــالت األليــاف البحريــة التــي 

ــج العربــي.  ــز إلــى الخلي ــق هرم ــر مضي ــر عب تم

ومعالجــة  باعتــراض  تقــوم  القواعــد  هــذه 

كميــات هائلــة مــن رســائل البريــد اإللكترونــي 

ــى  ــرور عل ــة الم ــة وحرك ــات الهاتفي والمكالم

يتــم  ثــم  المنطقــة.  ـفـي  اإلنترنــت  شــبكة 

األمــن  وكالــة  مــع  المعلومــات  مشــاركة 

األمريكيــة. القومــي 

عســكرية  قاعــدة  بريطانيــا  أنشــأت  مؤخــرا، 

الدقــم  مينــاء  مجمــع  ـفـي  جديــدة  كبيــرة 

ــدة  ــدة الجدي ــتتمكن القاع ــان، وس ــط عم بوس

مــن احتضــان حاملتــي طائــرات جديــدة تــزن كل 

واحــدة منهمــا 65 ألــف طــن يتــم تشــييدهما 

للبحريــة الملكيــة البريطانيــة. ســيوفر ذلــك 

“قاعــدة بحريــة مهمــة ودائمــة مــن الناحيــة 

االســتراتيجية شــرق الســويس، ولكــن خــارج 

ــة  ــر مجموع ــالق لنش ــة انط ــج” و“كنقط الخلي

ــر  ــة عب ــة البريطاني ــرات الهجومي ــة الطائ حامل

المحيــط الهنــدي“.

 – عمانيــة  تدريــب  منطقــة  أنشــئت  كمــا 

العــام  هــذا  عمــان  ـفـي  جديــدة  بريطانيــة 

لتســهيل وجــود دائــم للجيــش البريطانــي فــي 

المنطقــة. وتــم تعزيــز العالقــة، كمــا كانــت 

دائًمــا، مــن خــالل صادرات األســلحة: اســتوردت 

عمــان أســلحة بقيمــة 2.4 مليــار دوالر خــالل 

الفتــرة 2018-2014، والتــي كانــت المملكــة 

المتحــدة أكبــر مــورد لهــا.
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المصالح االقتصادية

انتهاكات حقوق اإلنسان

العمل كالعادة

ـفـي  البريطانيــة  التجاريــة  المصالــح  إن 

خاصــة  النمــو،  ـفـي  آخــذة  عمــان  ســلطنة 

ـفـي مجــال النفــط والغــاز، الــذي يمثــل 30 

ـي  اإلجماـل المحلــي  الناتــج  مــن  المئــة  ـفـي 

ــة  ــل حص ــركة ش ــك ش ــان. تمتل ــلطنة عم لس

نفــط  تنميــة  شــركة  ـفـي  المائــة  ـفـي   34

ــر النفــط فــي البــالد، بينمــا  عمــان، التــي تدي

تمتلــك شــركة بريتيــش بتروليــوم حصــة 60 

فــي المائــة فــي مشــروع خــزان الضخــم للغــاز، 

مليــار دوالر.  16 فيــه  اســتثمرت  الــذي 

المملكــة  تربــط  تــزال  ال  المصالــح  هــذه 

المتحــدة بنظــام الســلطان بشــكل أعمــق، 

حتــى  وقمعــي  اســتبدادي  نظــام  وهــو 

السياســية  األحــزاب  الخليجيــة.  بالمعاييــر 

تــؤدي  أن  جــدا  المحتمــل  ومــن  محظــورة 

اعتقــاالت.  ـى  إـل السياســية  االجتماعــات 

ــان لديهــا انتخابــات  ــن أن عم علــى الرغــم م

ــد  ــس إلــى ح ــورى، إال أن المجل ــس الش لمجل

كبيــر بــال أســنان. يشــغل الســلطان قابــوس 

الــوزراء  رئيــس  مناصــب  رســمي  بشــكل 

ــد األعلــى للقــوات المســلحة ورئيــس  والقائ

البنــك المركــزي ووزيــر الدفــاع والشــؤون 

والماليــة. الخارجيــة 

اقتصاديــًا  تقدمــًا  ُعمــان  أحــرزت  بينمــا 

ــرة، فــإن تصويرهــا  ــرًا فــي العقــود األخي كبي

مضلــل.  أمــر  هــو  حميــدة  كدكتاتوريــة 

ـفـي عــام 2014، وصــف مقــرر خــاص األمــم 

المتحــدة –للتجمــع الســلمي والجمعيــات– 

المتفشــية  والخــوف  الصمــت  “ثقافــة 

التــي تؤثــر علــى أي شــخص يريــد التحــدث 

ــان“.  ــات فــي عم ــل اإلصالح ــن أج ــل م والعم

ـفـي العــام الماضــي –ينايــر -2018، قامــت 

ُعمــان بتعديــل قانونهــا الجزائــي ليشــمل 

عقوبــاٍت قاســيًة ضــد حريــة التعبيــر وغيرهــا 

الحقــوق،  مــن 

ويعطــي صالحيــاٍت واســعًة للســلطات. ينــص 

القانــون الجديــد علــى ســجن أي شــخص ينشــر 

الســلطان  لحقــوق  “تحديــا  تشــكل  مــواد 

ــوض  ــخصيته” أو “تق ــوه ش ــه، أو تش وصالحيات

ــة“. ــة الدول ــن مكان م

لنظــام  النشــط  بريطانيــا  دعــم  تأكيــد  تــم 

كشــفت  عندمــا   ،2017 عــام  ـفـي  الســلطان 

مجلــة “ميــدل إيســت أي“أن دائــرة الشــرطة 

ـفـي أيرلنــدا الشــمالية تديــر برامجــا لتدريــب 

قــوات الشــرطة والجيــش والقــوات الخاصــة 

اإلضرابــات  إدارة  كيفيــة  علــى  العمانيــة 

واالحتجاجــات.

ــة بشــأن انتهــاكات حقــوق  تظــل لنــدن صامت

علــى  التشــديد  مــع  ُعمــان،  ـفـي  اإلنســان 

اســتثنائي“.في  بشــكل  الوثيقــة  “عالقتهــا 

الواقــع، عندمــا كان وزيــر الدفــاع البريطاـنـي 

الــذي ُأقيــل مؤخــًرا، جافيــن ويليامســون، فــي 

عمــان فــي فبرايــر 2019، قــام بمــدح الســلطان 

واإلشــادة بـ“رجــل الدولة ومعرفتــه وحكمته“، 

ــة“. ــب رؤي ــه “صاح ــه بأن ــه وصف ــى أن حت

أالن دنــكان، وزيــر الدولــة فــي وزارة الخارجيــة 

وقــد  للســلطان،  منتظــم  ضيــف  البريطاـنـي، 

زار ُعمــان عشــرات المــرات منــذ عــام 2000، 

ــة فــي البرلمــان  ــح المالي ــا لســجل المصال وفًق

الرحــالت  هــذه  دفــع  تــم  وقــد  البريطاـنـي. 

ثــالث  الســلطنة؛  قبــل  مــن  رئيســي  بشــكل 

زيــارات تمــت منــذ تولــي دنــكان منصــب وزيــر 

الدولــة ـفـي يوليــو 2016.

ــا  ــى عالقته ــا عل ــتحافظ بريطاني ــل س ــن ه لك

ـي؟  الحاـل الســلطان  يمــوت  عندمــا  الخاصــة 

ــا ويعانــي  ــغ مــن العمــر 78 عاًم ــوس، البال قاب

مــن ســرطان القولــون منــذ عــام 2014، ليــس 

ــه رســمًيا.  ــا ل ــن خلًف ــم يعي ــة ول ــه ورث ل

ــان  ــلطنة عم ــي فــي س ــون األساس ــص القان ين

علــى أن يكــون الســلطان القــادم مــن الذكــور 

بــن  ســعيد  بــن  تركــي  الســيد  ســاللة  مــن 

ســلطان، ســلطان مســقط وعمــان مــن -1871

ــاء  ــان مــن أبن ــرز المرشــحين همــا اثن 1888. أب

آل  طــارق  بــن  أســعد  الســيد  قابــوس،  عــم 

ســعيد، وابنــه تيمــور.

ــوزراء، يجتمــع  ــب رئيــس مجلــس ال أســعد، نائ

نيابــة  األجانــب  الدبلوماســيين  مــع  بانتظــام 

األكثــر  الخلــف  أنــه  ويعتقــد  قابــوس  عــن 

ـفـي  تــدرب  قابــوس،  مثــل  أســعد  ترجيًحــا. 

ـفـي  البريطاـنـي  العســكري  التدريــب  مركــز 

ساندهيرســت فــي ســبعينيات القــرن الماضــي 

الجيــش  ـفـي  لكتيبــة  قائــدًا  يصبــح  أن  قبــل 

العماـنـي.

تيمــور، البالــغ مــن العمــر 39 عاًمــا، تــم وصفــه 

فــي برقيــة لــوزارة الخارجيــة األمريكيــة، والتــي 

“أنيــق  بأنــه  ويكيليكــس،  عنهــا  كشــفت 

أربــع  لمــدة  رســمي“.درس  وغيــر  ولطيــف 

ســنوات فــي المملكــة المتحــدة، فــي برايتــون 

وغاليشــيل ـفـي إســكتلندا ولنــدن.

عالقاتهــا  المتحــدة  المملكــة  ستســتخدم 

ـي  الحاـل برجلهــا  المحيطــة  البطانــة  مــع 

العالقــة  نفــس  بقــاء  لضمــان  مســقط  ـفـي 

الوطيــده عنــد وفــاة قابوس.وســيدفع خــروج 

الحكومــة  ـي  األوروـب االتحــاد  مــن  بريطانيــا 

البريطانيــة إلــى البحــث عــن عالقــات أوثــق مــع 

حلفائهــا القدامــى فــي الخليــج، وهــذا ســيظل 

السياســي  التغييــر  تشــجيع  حســاب  علــى 

المنطقــة. ـفـي  ـي  اإليجاـب واالقتصــادي 
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ماذا كان يفعل السلطان األبيض
الجديد آالن دنكان في عمان؟

ترجمة: خلفان البدواوي

ترجمات

ســليمان هيــوز، صحفي 

ـفـي  اســتقصائي 

الخاصــة  العيــن  مجلــة 

Private Eye Mag- )البريطانيــة 

اســتقصائيا  مقــاال  ينشــر   )azine

بتاريــخ 10 مايــو 2019 فــي جريــدة 

 )Morning Star( ــتار ــغ س المورنين

البريطانيــة عــن الســلطان األبيــض 

الجديــد لعمــان، النائــب البرلمانــي 

الــذي تقــدم للــزواج مــن عشــيقه 

ـفـي   2008 عــام  مثلًيــا-  -زواًجــا 

عمــان التــي تجــرم وتعاقــب حريــات 

تربطــه عالقــة  دنــكان  المثلييــن. 

وقــد  عمــان  ســلطان  مــع  قويــة 

مــن  العديــد  علــى  األول  حصــل 

الهدايــا مــن قابــوس أثنــاء وجــوده 

ـفـي عمــان. 

حمــل  الــذي  المقــال  هــذا  ـفـي   

آالن  يفعــل  كان  “مــاذا  عنــوان 

يكشــف  عمــان؟“؛  ـفـي  دنــكان 

ســليمان هيــوز الرحــالت الغامضــة 

ـى  لوزيــر الخارجيــة آالن دنــكان إـل

الخليجيــة  الديكتاتوريــة  الدولــة 

سياســيا  الســيئ  الصيــت  ذات 

وحقوقيــا. مواطــن تنشــر جــزءا مــن 

ــذي يتحــدث عــن عمــان  ــة ال المقال

العربيــة. ـى  إـل مترجمــا 

بالدولــة  بريطانيــا  عالقــة  إن 

الديكتاتوريــة الخليجيــة التــي تحكــم 

درجــة  ـى  إـل جــدا  قويــة  عمــان  أرض 

أنــه عندمــا تمــت دعــوة أحــد وزراء 

)ســكرتيري( الخارجيــة لرحلــة خاصــة 

جنيــه  آالف  ثالثــة  بتكلفــة  وســرية 

ــلطنة  ــم س ــل حاك ــن قب ــترليني م إس

عمــان، طلبــت وزارة الخارجيــة منــه 

للتقــرب  إقامتــه  وقــت  اســتغالل 

كثيــرا. الســلطان  مــن  والتــودد 

حاليــا  يشــغل  دنــكان  آالن 

ألوروبــا  الخارجيــة  وزيــر  منصــب 

واألمريكيتيــن، ولكــن تاجــر النفــط 

روابــط  يملــك  -دنــكان-  الســابق 

ـفـي  األوســط.  الشــرق  ـفـي  قويــة 

مبعــوث  دنــكان  كان   ،2014 عــام 

ديفيــد  الســابق  الــوزراء  رئيــس 

ـى عمــان. قــام  كاميــرون الخــاص إـل

عمــان  ـى  إـل طويلــة  برحلــة  دنــكان 

مــن 31 ديســمبر 2018 إلــى 6 ينايــر 

2019 مدفوعــة التكاليــف مــن قبــل 

ســلطنة عمــان. وفقــا للمدخــالت فــي 

ســجل آالن دنــكان الخــاص بســجل 

ــت  ــن، كان ــواب البرلمانيي ــح الن مصال

“ لحضــور  الرحلــة 
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اجتمــاع  وحضــور  الجديــدة  الســنة  رأس  “حفلــة 
اســتراتيجي مــع حكومــة ســلطنة عمــان”.  قــام دنــكان 
برحــالت مماثلــة مدفوعــة التكاليــف مــن قبــل عمــان 
كانــت  الرحــالت  وجميــع  و2018،   2017 ينايــر  ـفـي 

وزاريــة”. غيــر  “بصفــة 

طلبــُت وثائــق حــول رحــالت دنــكان إلــى عمــان بموجــب 
حريــة المعلومــات. أظهــرت طلباـتـي كيــف أن وزارة 
بيــن  مــن مناقشــة  دار  تعلــم شــيئا عمــا  الخارجيــة ال 
ــن  ــة الثم ــة الباهظ ــذه الرحل ــالل ه ــه خ ــا ومضيف وزيره
واحــد.  أســبوع  ولمــدة  عمــان  قبــل  مــن  الممولــة 
4 آالف ميــل لحضــور  ســافر وزيــر حكومــي بريطاـنـي 

ــع  ــم دف ــا ت ــبوع، وكله ــدة أس ــة لم ــدوة وعطل ــل ون حف
تكاليفهــا مــن قبــل ســلطان ديكتاتــوري.

خلــت وثائــق الحكومــة البريطانيــة بمــن التقــى أو بمــا 
ــا  ــعرت انه ــد ش ــة ق ــدو أن وزارة الخارجي ــن يب ــل، لك قي
مســتبعدة عوضــا عــن انهــا المعنيــة. وتظهــر الوثائــق 
التــي حصلــت عليهــا أن وزارة الخارجيــة ال تملــك جــدوال 
زمنيــا أو مالحظــات أو أي معلومــات أخــرى حــول رحلــة 
ــج  ــن أن تنزع ــداًل م ــك، وب ــن ذل ــم م ــى الرغ ــكان. وعل دن
مــن هــذه الرحلــة الســرية لمقابلــة حكومــة أجنبيــة، 

وعلــى العكــس، حثــت وزارة الخارجيــة آالن دنــكان علــى 
أن يكــون خاضعــا للســلطان.

كان “مكتــب عمــان” بــوزارة الخارجيــة فــي لنــدن حريصــا 
علــى تقديــم “رســائل مهمــة” لدنــكان لالســتفادة منهــا 
خــالل فتــرة وجــوده في ســلطنة عمــان، خاصــة إذا التقى 
مــع الســلطان. لقــد كانــوا حريصيــن جــدا علــى حصولــه 
بإرســال  قامــوا  للســلطان.  المهمــة”  “الرســائل  علــى 
الرســائل عبــر البريــد اإللكترونــي وطلبــوا مــن موظفــي 
الســفارة البريطانيــة فــي ســلطنة عمــان إعطــاء دنــكان 

نســخة ورقيــة عنــد وصولــه.
يحكمهــا  مطلــق،  حكــم  ذات  ملكيــة  دولــة  عمــان 
الســلطان قابــوس البالــغ مــن العمــر 78 عامــا. تلقــى 
الســلطان تعليمــه ـفـي ساندهيرســت وأطــاح بوالــده

ـفـي انقــالب مدعــوم مــن بريطانيــا ـفـي  مــن الحكــم 
السياســية.  الحريــات  تنعــدم  عمــان  ـفـي   .1970 عــام 
ـي”  العرـب “الربيــع  مظاهــرات  بقمــع  الســلطان  قــام 
ـفـي عــام 2011 ومــا زال يســجن ويقمــع المعارضيــن 
السياســيين. العمــال المهاجــرون منتهكــة حقوقهــم 

بشــكل ســيئ. اســتغاللهم  ويتــم 

تقــول الحكومــة البريطانيــة بــأن عمــان هــي “ســوق 
ــة  ــت الحكوم ــلحة. قدم ــع األس ــة” لبي ــة عالي ذات أولوي
إســترليني  جنيــه  مليــاري  بقيمــة  قرضــًا  البريطانيــة 
لعمــان حتــى تتمكــن مــن شــراء طائــرات “التايفــون” 
مــن شــركة بــي إيــه إي سيســتمز البريطانيــة وترخيــص 

بيــع دبابــات والعديــد مــن األســلحة األخــرى. المبيعــات 
مــع  الدفــاع  ـفـي  رئيســي  شــريك  “عمــان  ألن  ســهلة 
ــة  ــلحة العماني ــوات المس ــع الق ــدة”، م ــة المتح المملك

التــي دربهــا الجنــود البريطانيــون.
لــم تكــن أي مــن “الرســائل المهمــة” التــي أصدرتهــا 
وزارة الخارجيــة لدنــكان مــن أجــل نقاشــها مع الســلطان 
قابــوس تتعلــق بحقــوق اإلنســان. وعوضــًا عــن ذلــك، 
بأنــه  قابــوس  الســلطان  يخبــر  أن  دنــكان  مــن  أرادوا 
“ممتــن للغايــة لجاللــة الســلطان” علــى العمــل مــع 

الجيــش البريطانــي فــي المنــاورات العســكرية الضخمــة 
“الســيف الســريع” ـفـي نوفمبــر 2018، التــي نظمــت 
ــة،  بشــكل مشــترك بيــن القــوات البريطانيــة – العماني
“ألنهــا كانــت لحظــة محوريــة لرفــع مســتوى العالقــات 
لســنوات  التعــاون  وتعميــق  العمانيــة   – البريطانيــة 

قادمــة”.

أرادت وزارة الخارجيــة أن يقــول دنــكان بأنــه “ســعيد” 
بالمنــاورات العســكرية المشــتركة التــي مــن شــأنها 
الدفــاع المشــترك”  أن تســاعد علــى تعزيــز “اتفاقيــة 
البريطانيــة – العمانيــة لتضمــن مزيــدًا مــن التعــاون 
ـفـي  للمســاعدة  البلديــن والتشــجيع  بيــن  العســكري 

زيــادة مبيعــات األســلحة.
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تداعيات 

من بينها عمان…
أزمة الشهادات المزورة تضرب دول الخليج: تجارة ووجاهة اجتماعية

شــغلت قضيــة الشــهادات المــزورة الــرأي العــام خــالل الفتــرة الماضيــة فــي عــدد مــن دول الخليــج ومنهــا ســلطنة عمــان، 
عقــب الكشــف عــن شــهادات وهميــة فــي مواقــع حساســة وانكشــاف أمــر الكثيــر مــن الجامعــات التــي تــورط أشــخاص 
فيهــا فــي تســهيل الحصــول علــى هــذه الشــهادات باإلضافــة إلــى المنظمــات التــي دشــنت مواقــع إلكترونيــة يبــدو أنهــا 
ـى  ـى جامعــات حقيقيــة تتوفــر فيهــا التخصصــات األكاديميــة المختلفــة وتمنــح درجــات مــن البكالوريــس إـل تنتمــي إـل
الدكتــوراه والتــي غالبــا يقبــل بعــض األشــخاص علــى شــرائها لالنخــراط فــي ســوق العمــل أو يســتعين بهــا رجــال أعمــال 
ــًزا لمكانتهــم االجتماعيــة. واختلفــت األســعار بحســب الرتبــة العلميــة والتخصــص المختــار فــي الحقــل  وسياســيون  تعزي
األكاديمــي الــذي ســيتخرج منــه الشــخص “افتراضًيــا“، فيمــا اتخــذت الجهــات المختصــة عــدة إجــراءات إلحالــة العديــد 
مــن الوقائــع للتحقيــق وســط تعهــدات بمالحقــة المزوريــن وحظــر الجامعــات المــزورة، كمــا تباينــت ردور األفعــال حــول 
القضيــة، بيــن الترحيــب بجهــود الجهــات الرســمية لمواجهــة عمليــات التزويــر وبيــن التشــكيك فــي قدرتهــا علــى إتمــام 
المهمــة وتحميــل المســؤولين المختصيــن مســؤولية خاصــة فــي ظــل تســجيل الشــهادات العليــا فــى الســجل الحكومــي 
التابــع للــوزارات المســؤولة عــن التعليــم والتعليــم العالــي. إضافــة لمهاجمــة الوافديــن بعــد الكشــف عــن مشــاركة أحدهــم 

فــى هــذه القضيــة كمــا حــدث فــي الكويــت.
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“عمان” تحظر 39 جامعة وهمية.. واكتشاف 1250 شهادة مزورة  •
“اتحاد الجامعات الدولي” يتقدم بشكوى لـ “قابوس” ضد مواطن يكشف الشهادات المزورة  •

“صاحــب وســم هلكونــي” يثيــر مشــكلة إيقــاف معادلــة الشــهادات الصــادرة مــن مراكــز التعليــم المفتــوح   •
2008 عــام  واالنتســاب 

“صاحــب وســم هلكونــي” نســبة الشــهادات الوهميــة فــي الخليــج كبيــرة.. واألعــداد التــي تــم اكتشــافها أقــل   •
ــا ــارف عليه ــر المتع ــن غي م

“الكويت” تجري تحقيقات موسعة في وقائع التزوير وتصدر أول حكم قضائي ضد مواطن زور شهادته  •
ــة علــى الشــهادات العلميــة التــي  ــزام العامليــن بالقطــاع الخــاص بالتصديــق أو معادل “اإلمــارات” تبحــث إل  •

حصلــوا عليهــا قبــل وخــالل العمــل
“البحريــن” تحقــق فــي المعلومــات التــي ُأثيــرت بشــأن الشــهادات التــي ُتمَنــح مــن جامعــات وهميــة أو غيــر   •

معتــرف بهــا 
“السعودية” تهمة حيازة وتزوير واستعمال شهادات مزورة تالحق 712 مهندًسا خالل عام 2018  •

“قطــر” األزمةتمتــد منــذ ســنوات وتطــال مســؤولين كبــار .. و“طريليكــس“: ســفير قطــر فــي فلســطين حصــل   •
علــى شــهادة مــزورة 

عمان
فــي يونيــو 2019حظــرت ســلطنة عمــان 39 جامعــة مزيفــة ووضعتهــم علــى القائمــة الســوداء؛ بعدمــا تلقــت مئــات 

الشــهادات الصــادرة عــن تلــك الجامعــات لتصديقهــا مــن أجــل العمــل فــي الســلطنة حيــث تبيــن أن هــذه الجامعــات 

مســجلة علــى اإلنترنــت فقــط وليــس لهــا تواجــد حقيقــي. وأشــارت وزارة التعليــم إلــى أن 26 مــن هــذه الجامعــات 

مســجلة علــى أنهــا جامعــات أمريكيــة، فيمــا تــم اكتشــاف 7 جامعــات مســجلة علــى أنهــا هنديــة والبقيــة فــي دول 

أخــرى.

ونقلــت صحيفــة “تايمــز اوف عمــان”، الناطقــة باللغــة اإلنجليزيــة، عــن مســؤول فــي وزارة التربيــة قولــه: إن الجامعــات 

المزيفــة تضــم” كنجزبــردج وكورلينــز وكولومبــس واطالنطــا وبايتــاون وســاوث كريــك والجامعــة  األمريكيــة 

ــة“. ــة وجامعــة اتالنتيــك الدولي ــة بلنــدن وجامعــة هــاواي األمريكي األمريكي

وقــال النصــر بــن ناصــر الرقيشــي المديــر المســاعد لدائــرة معادلــة المؤهــالت بــوزارة التعليــم العالــي فــي تصريحــات 

صحفيــة ســابقة إن الــوزارة أحصــت مــا يقــارب 1250 حالــة تزويــر منهــا )108( حــاالت تزويــر لمؤهــل دراســي، و)25(

مؤهــال دراســيا صــادرا عــن مؤسســة وهميــة و)1117( ختمــا مــزورة خــالل الفتــرة مــن )2018-1975م(
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اتحاد الجامعات الدولي يتقدم بشكوى لـ “قابوس”
ـي وجامعــة االســطرالب )اريــس ســابقا(بخطاب للســلطان  ـفـي نهايــة يونيــو 2019 تقــدم اتحــاد الجامعــات الدوـل

قابــوس بــن ســعيد ضــد مواطــن عمانــي يدعــى “يوســف الزدجالــي” جــاء فيــه: “لقــد ُعــرف دور جاللتكــم فــي إحقــاق 

ــذا  ــه وه ــاته ورجال ــم ومؤسس ــم العل ــن ودع ــد المذنبي ــى ي ــذ عل ــن واألخ ــار للمظلومي ــدل واالنتص ــة الع ــق وإقام الح

ـي مؤسســة أكاديميــة علميــة ذات  مــا عهدنــاه طــوال فتــرة حكمكــم المجيدة.نحــن ـفـي اتحــاد الجامعــات الدوـل

طابــع دولــي تضــم جامعــات وكليــات ومؤسســات وهــي مرخصــة فــي الجمهوريــة التركيــة بموجــب قانــون تأســيس 

االتحــادات برقــم ترخيــص 104 – 248 – 34 ومنــذ فتــرة ونحــن نعانــي مــن حملــة تشــهير وقــدح وذم لالتحــاد ولرئيســه 

يقــوم بهــا الســيد “يوســف الزدجالــي” وهــو مــن مواطنــي ســلطنة عمــان والتــي ُعــرف عــن أهلهــا الصــدق والطيبــة 

والكــرم واألخــالق الحســنة وقــد عهدناهــا عبــر التاريــخ والحاضــر بالحكمــة وعــدم اإلســاءة تحــت قيادتكــم الرشــيدة 

وعليــه نلتمــس مــن جاللكــم إيقــاف “يوســف الزدجالي”عــن حملتــه التــي يقــوم بهــا لتشــويه صــورة االتحــاد ورئاســته 

وذلــك ضمــن األطــر القانونيــة”.

مواطن عماني يقود حراكا لكشف الشهادات المزورة
ورد يوســف الزدجالــي -المعــروف بنشــاطه المكثــف لكشــف الشــهادات المــزورة فــي الســلطنة- قائال:لقــد تشــرفت 

أن أكــون أحــد طــالب الجامعــة لمرحلــة البكالوريــوس فــي زيــارة جاللتــه األولــى ســنة ٢٠٠٠ وتشــرفت أن أكــون أحــد 

طــالب الجامعــة لمرحلــة الماجســتير ـفـي زيــارة جاللتــه الثانيــة وافتتــاح المركــز الثقاـفـي ســنة ٢٠١٠..وتأكــد أيهــا 

ــة واتحــادك الزائــف”. ــه أعــزه هللا أول مــن يحــارب جامعاتــك الوهمي الغبانــي أن جاللت

صاحب وسم هلكوني
ــار الســعودي عضــو مجلــس الشــورى الســابق، وصاحــب وســم “هلكوني”الشــهير المخصــص  وفــي نفــس اإلطــار أث

ــق  ــان تتعل ــرى فــي عم ــكلة أخ ــي مش ــق الرويل ــور مواف ــة، الدكت ــات الوهمي ــهادات والجامع ــاب الش ــف أصح لكش

ــدة  ــالل تغري ــال خ ــام 2008 . وق ــاب ع ــوح واالنتس ــم المفت ــز التعلي ــن مراك ــادرة م ــهادات الص ــة الش ــاف معادل بإيق

ــوث  ــد البح ــهادات معه ــة ش ــان معادل ــم العالــي فــي ُعم ــاف وزارة التعلي ــم إيق ــر” “رغ ــابة بـــ “تويت ــر حس ــرها عب نش

والدراســات العربيــة عــام 2013 وإيقــاف معادلــة الشــهادات الصــادرة مــن مراكــز التعليــم المفتــوح واالنتســاب 

ــرا مــن العمانييــن متبكرســين ومتمســترين منهــا عــام 2016 وعــام 2017هللا يعيــن  عــام 2008 وجــدت عــددا كبي

دائــرة معادلــة الشــهادات عليهــم!”. وأضــاف خــالل تغريــده عبــر حســابه علــى “تويتر”أنــه يــرى أن: “دائــرة معادلــة 

ــزة التــي نفخــر بهــا”. ــزة والمتمي الشــهادات فــي ُعمــان بهــا مــن الكفــاءات الممي

وحســب صحيفــة “سبق”الســعودية قــال “الرويلــي”: “مــن الصعــب تحديــد نســبة الشــهادات الوهميــة بدقــة، ولكــن 

يمكــن القــول إن هنــاك العديــد مــن المؤشــرات علــى وجــود هــذه الظاهــرة فــي المجتمــع الخليجــي بشــكل عــام، وأن 

األعــداد التــي كشــفت قليلــة، قــد تكــون هنــاك أعــداد كبيــرة مــن الشــهادات الوهميــة ال نعــرف عنهــا شــيًئا”.
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وتابــع: “الشــهادات الوهميــة قــد تكــون بكالوريــوس أو دبلــوم أو درجــات عليــا كالماجســتير أو الدكتــوراه، وغالًبــا مــا 

يكــون الغــرض مــن الحصــول علــى هــذه الدرجــات الوهميــة مادًيــا، أو التفاخــر والمشــكلة الكبيــرة فــي القطــاع الخــاص 

ــر،  ــن التزوي ــأن الشــهادات المــزورة جريمــة بنــص قواني ــة علمــا ب ــون علــى شــهادات وهمي ــه الحاصل ــر في ــذي يكث ال

حيــث يتــم التزويــر فــي محــرر رســمي، وتوجــد شــهادات وهميــة قــد تكــون صحيحــة ولكنهــا تــم الحصــول عليهــا مــن 

جامعــات ومؤسســات وهميــة”.

الكويت
فــي الســياق ذاتــه تفجــرت القضيــة فــي الكويــت فــي عــام 2018 بعــد القبــض على مقيــم مصري يعمــل بــوزارة التعليم 

العالــي الكويتيــة بتهمــة التســهيل لزبائنــه الحصــول علــى شــهادات عليــا، بينهــا الدكتــوراه مــن جامعــات مصريــة لــم 

يســبق لهــم أن دخلوهــا مقابــل مبالــغ ماليــة، مخلفــًا وراءه 400 مــن المشــتبه فــى حصولهــم علــى شــهادات مزورة.

ــم يكــن هــذا الكشــف ســوى الجــزء األول، بينمــا يبقــى الفصــل  ــاء” ل وحســب “وســائل إعالم”كويتيــة و”وكاالت أنب

األكثــر أهميــة وهــو أن المصــري المتهــم بالتزويــر كشــف عــن شــبكة داخليــة تتولــى تســجيل الشــهادات العليــا فــى 

الســجل الحكومــي التابــع للــوزارات المســؤولة عــن التعليــم والتعليــم العالــي، والتســجيل يضمــن لصاحــب الشــهادة 

الحصــول علــى امتيــازات وظيفيــة.

ــوزارة نحــو 40 بالغــًا لحــاالت مــن الشــهادات المــزورة خــالل العــام  ــم ال ــر التعليــم العالــي الكويتــي تقدي وأكــد وزي

الحالــي، فيمــا تعهــدت الحكومــة بأنهــا “لــن تتهــاون فــى تطبيــق القانــون علــى الجميــع دون اســتثناء” فيمــا دعــا 

رئيــس مجلــس األمــة، مــرزوق الغانــم، وزيــر التربيــة وزيــر التعليــم العالي وجميــع المعنيين قائــاًل فى تصريــح بالمجلس 

ــم أبناءنــا، أو أن يكــون بيــن مــن يشــغلون  إن “هــذا الملــف فــي غايــة الخطــورة، فــال يمكــن أن نتخيــل أن مــزورًا يعّل

الوظائــف العامــة صاحــب شــهادة مــزورة أو وهميــة”.

فــي 25يوليــو 2018، أصــدرت محكمــة الجنايــات الكويتيــة، أول حكــم قضائــي  بحبــس مواطــن كويتــى 3 ســنوات 

مــع النفــاذ، بســبب تزويــر شــهادته الجامعيــة، كمــا ألقــت األجهــزة األمنيــة القبــض علــى عــدد مــن المزوريــن، بينهــم 

مواطــن تبيــن أنــه حصــل علــى الشــهادة الثانويــة مــن الســعودية دون توجهــه إلــى هنــاك، وحصــل علــى البكالوريوس 

مــن مصــر، والماجســتير مــن ســلوفاكيا ولــم يســافر إليهمــا، ودكتــوراه مــزورة مــن اليونــان،  كمــا تــم احتجــاز موظــف 

فــي وزارة الداخليــة علــى ذمــة التحقيــق، لتزويــره شــهادته الجامعيــة وغيرهــم.

ــر  ــة تزوي ــر التربيــة والتعليــم العالــي فــي الكويــت حامــد العازمــي أنــه تــم اكتشــاف 47 حال فــي عــام 2018قــال وزي

جديــدة بالشــهادات الجامعيــة لطلبــة كويتييــن خــالل عــام 2018 معظمهــا مــن جامعــات مصرية. وأضــاف إن”جامعة 

المنصــورة المصريــة، جــاءت فــي المرتبــة األولــى مــن حيــث تزويــر الشــهادات، إذ تــم ضبــط 25شــهادة مــزورة صــادرة 

عنهــا مــا بيــن بكالوريــوس وماجســتير، بينمــا كان نصيــب جامعــة القاهــرة 8 شــهادات مــزورة، فــي حيــن تبيــن أن 5 

شــهادات مــزورة صــدرت عــن جامعــة طنطــا“.
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وفــي مايــو 2019أعلــن وزيــر التربيــة الكويتــي، ووفًقــا لصحيفة”القبس“الكويتيــة: إن اإلدارة العامــة للتعليــم الخــاص 

شــرعت فــي اإلجــراءات الالزمــة بشــأن تلــك الشــهادات، وإخطــار الجهــات ذات الصلــة التخــاذ الــالزم ضــد أصحابهــا مــن 

الناحيتيــن اإلداريــة والمالية.وأضــاف أن ”التعليــم الخــاص ال يعــادل الشــهادات الدراســية الصــادرة مــن الخــارج إال فــي 

حــال اســتيفاء شــروط المعادلــة، وتمتنــع الجهــة المختصــة عــن معادلــة الشــهادات التــي ال تســتوفي الشــروط“.

وحســب صحيفــة “الراي”الكويتيــة وافــق مجلــس األمــة خــالل جلســته المنعقــد فــي 25يونيــو 2019 علــى مشــروع 

ــة األولــى بأغلبيــة 44نائبــا وعــدم موافقــة 7، واقتــرح  ــة فــي المداول قانــون حظــر الشــهادات العلميــة غيــر المعادل

الرئيــس الغانــم تأجيــل التصويــت علــى المداولــة الثانيــة إلــى جلســة الخميــس.

ووفقــا لـــ “الصحيفة”أوضــح رئيــس اللجنــة النائــب عــودة الرويعــي فــي تعريفــه لفكــرة القانــون، بأنــه يحظــر اســتخدام 

الصفــة العلميــة غيــر المعتمــدة مــع وجــود جهــاز االعتمــاد األكاديمــي، وكذلــك يحظــر توظيفــه علــى أســاس هــذه 

الشــهادة، الفتــا إلــى أن القانــون مكــون مــن 12مــادة متمنيــا دعــم المجلــس لهــذا القانــون.

وقــال النائــب محمــد الــدالل أن هــذا القانــون مطلــوب لكــن المــادة 4 منــه تحتــاج للتوضيــح فــي مــا يخــص التعييــن 

فــي القطــاع الخــاص فهــي غيــر ملزمــة بتعييــن أي طــرف لشــغل وظيفــة بشــهادة معتمــدة مــن الكويــت وقــد تكــون 

ـي ينبغــي مراعــاة العامليــن بالقطــاع الخــاص، وكذلــك بعــض المهــن الحرفيــة  معتمــدة مــن دول أخــرى، وبالتاـل

والفنيــة التــي ال تســتوجب االعتــراف أو اعتمــاد الشــهادة بالكويــت.

وأضــاف النائــب أحمــد الفضــل أن الغــرض مــن القانــون منــع التكســب مــن النــاس مــن خــالل ادعــاء صفــة علميــة غيــر 

صحيحة،وقــال: هنــاك أحــد المســؤولين الكبــار فــي وزارة التربيــة ترقــى مــن مخلــص معامــالت إلــى وكيــل مســاعد، 

وهنــاك لغــط علــى شــهادته اآلن قــد يعمــل فــي معادلــة الشــهادات، الفتــا إلــى أنــه ينتظــر اإلجابــة مــن الوزيــر علــى 

هــذا الســؤال.

اإلمارات
حســب “اإلمــارات اليــوم” أكــدت وزارة التربيــة والتعليــم –حســب تقريــر لهــا صــدر فــي مــارس -2019  أنهــا تبحــث  مــع 

ــزام العامليــن لــدى مؤسســات القطــاع الخــاص كافــة،  وزارة المــوارد البشــرية والتوطيــن، آليــات اســتصدار قــرار، بإل

ســواء كانــوا )مواطنيــن أو مقيميــن(، بالتصديــق –أو المعادلة–علــى الشــهادات العلميــة التــي حصلــوا عليهــا قبــل 

وخــالل العمــل.

كمــا تبحــث الــوزارة، مــع الهيئــة االتحاديــة للمــوارد البشــرية الحكوميــة، بــأن يصــدرا قــرارًا آخــر يلــزم كل العامليــن 

لــدى المؤسســات والجهــات الحكوميــة االتحاديــة بالتصديــق علــى أي مؤهــل يحصلــون عليــه، خــالل العمــل، بغــرض 

الترقيــة أو تعديــل الوضــع الوظيفــي، مؤكــدة أن إجــراءات وآليــات معادلــة الشــهادات العلميــة، تتيــح كشــف 

ــة”. المؤهــالت المــزّورة، أو الصــادرة عــن جهــات “وهمي
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البحرين
وفــي البحريــن وجــه األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة رئيــس الــوزراء، 19 أغســطس 2018، مجلــس التعليــم العالــي 
ولجانــه المختصــة فــي االعتمــاد األكاديمــي إلــى التحقــق مــن المعلومــات التــي ُأثيــرت بشــأن الشــهادات التــي ُتمَنــح 

مــن جامعــات وهميــة أو غيــر معتــرف بهــا مــن خــارج البحريــن.

ــن أن أي  ــق م ــمل التحق ــوزراء يش ــس ال ــه رئي ــي:أن “توجي ــؤول بحرين ــال مس ــط” ق ــرق األوس ــة “الش ــب صحيف وحس
مســؤول أو موظــف، قــد تبــوأ موقعــه بنــاء علــى شــهادة وهميــة أو مــزورة. وأكــد رئيــس الــوزراء علــى عــدم وجــود 
ــن اعتمــدوا علــى مثــل هــذه الشــهادات للتأهــل لوظائــف أو لمراكــز علــى رأس عملهــم أو مواقعهــم  أي مــن الذي
الوظيفيــة، كمــا وجــه بــأن يتــم التعــاون مــع الجهــات ذات العالقــة واالختصــاص فــي هــذا الشــأن. كمــا وجــه رئيــس 
الــوزراء بضــرورة االســتمرار فــي تطويــر النظــم اإلداريــة والفنيــة المعمول بهــا بشــأن اعتمادية الشــهادات ومراجعتها 

وإعــادة تقييمهــا دوريــًا.”

ونقلــت صحيفــة أخبــار الخليــج خــالل تقريــر لهــا ٌنشــر فــي 25 يوليــو 2018عــن القانونيــة والمحاميــة البحرينيــة فاتــن 
حــداد قولهــا فــي عــام 2014، إن: “المحكمــة الكبــرى الجنائيــة قضــت فــي قضيــة تزوير شــهادات 8 طالب وكشــوفات 
درجــات 33مــن الطلبــة بســجن المدانيــن )ابــن صاحــب الجامعــة ومبرمــج إفريقــي الجنســية( 5 ســنوات مــع النفــاذ، 
وإبعــاد المــدان الثانــي مــن البــالد ومصــادرة المحــررات المزورة”.مشــيرة إلــى أن القانــون البحرينــي يعاقــب المــزور 

بالحبــس مــدة ال تزيــد عــن 10 ســنوات.

السعودية
وفــي الســعودية قــال الكاتــب الســعودي فهــد عامــر األحمــدي أنــه قبــل 10 ســنوات أعلنــت وزارة العــدل األميركيــة 

عــن القائمــة الســوداء والمتضمنــة عشــرة آالف شــخص يحملــون شــهادات علميــة مــزورة، ومــن بيــن هــؤالء )العشــرة 
آالف( 70 ســعوديًا يعملــون حاليــًا فــي مناصــب ومهــن ال يســتهان بهــا، مــن بينهــم امــرأة حصلــت علــى تخصــص مــزور 

فــي أمــراض النســاء والــوالدة )حســب صحيفــة SpokesMan- reviewمــن واشــنطن(!. وفقــا لـــ “العربيــة . نــت”.

وأضــاف: “فــي 2012 وضمــن نتائــج اختبــارات الهيئــة الســعودية للمهندســين، فضحــت وجــود 700 شــهادة مــزورة 
صــدرت مــن أوروبــا وأميــركا وباكســتان والهنــد.. وإن كان هــذا مــا تــم اكتشــافه خــالل يــوم واحــد، يحــق لنــا التســاؤل 

عمــا يفــوق إمكانياتهــا أو لــم يتــم كشــفه خــالل الســنوات الماضيــة؟”.

وحســب صحيفــة “عكاظ”الســعودية وّجهــت النيابــة العامــة فــي المملكة عــام 2018تهمة حيــازة وتزوير واســتعمال 
ــجن  ــت بس ــة طالب ــة العام ــادر أن النياب ــدت مص ــا. وأك ــى أراضيه ــون عل ــا يعمل ــق 712مهندًس ــزورة بح ــهادات م ش

المتهميــن لمــدة تصــل إلــى 3 ســنوات، وتغريمهــم بمــا يصــل إلــى 300 ألــف ريــال)80,000 دوالر(.
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قطر  
ــد  ــراء محم ــر فــي 2019”، ش ــر نش ــالل تقري ــة “خ ــة القطري ــى المعارض ــوب عل ــس” المحس ــع “طريليك ــف موق كش
العمــادي، ســفير قطــر فــى األراضــي الفلســطينية، شــهادة جامعيــة مــزورة. مشــيرا إلــى أنــه ادعــى حصولــه علــى 
ــر  ــة عب ــا جامع ــم أنه ــبانيا رغ ــرع إس ــن ف ــه م ــا ل ــم منحه ــث زع ــام”، حي ــى “بيرش ــة تدع ــن جامع ــة م ــوراه فخري دكت

ــع. ــى أرض الواق ــروع عل ــا أي ف ــد له ــت وال يوج اإلنترن

وكان مديــر إدارة التراخيــص الطبيــة بالمجلــس األعلــى القطــري للصحــة أعلــن عــام 2006 فــي تصريحــات للصحفييــن 
علــى هامــش أعمــال ورشــة تســجيل الممارســين فــي القطاع الصحياكتشــاف مــا يقارب عــن 60 حالة تزوير شــهادات 

لممارســين فــي القطــاع الطبــي الخاص.

ويــرى “مراقبــون”أن “خطــورة هــذه القضيــة تتمثــل فــي النظــرة إلــى العلــم علــى أنــه ســلعة تبــاع وتشــترى ومــن 
ثــم ضــرب النظــام المهنــي واإلداري فــي مختلــف القطاعــات وإعاقــة حــدوث تنميــة حقيقيــة كمــا أنهــا تشــير إلــى 

افتقــار الحكومــات إلــى األنظمــة الرقابيــة التــي تســهم فــي القضــاء علــى هــذه الظاهــرة ومنــع حدوثهــا” مشــيرين 
ـى ضــرورة اتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة الالزمــة حيــال المزوريــن والمخالفيــن وتفعيــل دور الجهــات المختصــة  إـل

باعتمــاد الشــهادات وصــوال للقضــاء علــى هــذه المشــكلة.
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مالحقة الناشطين وتقييد الحريات في ُعمان..
هل تصعد من مشكلة الهجرة؟

ُتعــد حقــوق اإلنســان حقوًقــا متأصلــة فــي البشــر جميًعــا وقــد كفلتهــا قوانيــن ومعاييــر دوليــة إال أن غيــاَب حقــوٍق 
ــرز األســباب التــي دفعــت  ــَد حريــات التعبيــر والصحافــة فــي ســلطنة عمــان تعــد مــن أب مثــل الديمقراطيــة، وتقيي
عــدًدا مــن الناشــطين العمانييــن للهجــرة إلــى خــارج البــالد بعدمــا شــعروا أنهــم يعيشــون تحــت نــوع مــن الســلطوية 
ـى االعتقــاالت وصــدور أحــكام بالحبــس بحــق العديــد مــن الناشــطين واإلصالحييــن،  وتكميــم األفــواه وصــوال إـل
ــذ االحتجاحــات التــي اندلعــت فــي الســلطنة  ــدة ضــد الناشــطين من ــة قمــٍع متزاي خاصــة بعــد أن شــن النظــام حمل
فــي ينايــر 2011.كمــا رأى المركــز العمانــي لحقــوق اإلنســان أنقانــون الجــزاء العمانــي الجديــد الصــادر فــي 14 ينايــر 
2018 يغتــال حقــوق اإلنســان وأن الحرّيــات الشــخصية ليــس لهــا أّيــة حمايــة فــي القانــون، ممــا يضــع الفردانيــة فــي 
المجتمــع فــي خطــر، وأن القانــون أوجــد المــواد لعقابهــم وليــس لحمايتهــم ممــا ُيّصعد مــن مشــكلة الهجرة؛فعلى 

ســبيل المثــال ليســت هنــاك أّيــة ضمانــات لحمايــة “المثلييــن” و“الالدينييــن“.

رغبة الشباب في التعبير عن رأيهم في صنع القرار
شــهدت الســنوات الماضيــة فــي عمــان بــدء ظهــور عــدد مــن الشــباب الُعمانييــن الذيــن أرادوا التعبيــر عــن رأيهــم 

فــي صنــع القــرار، وافُتِتَحــت منتديــات اإلنترنــت، واســتخدم بعــض المشــاركين أســماءهم الحقيقيــة،

حريات
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ــور أول  ــى تبل ــاعد عل ــا س ــع الُعمانــي، م ــدة فــي المجتم ــية الجدي ــة والسياس ــات االجتماعي ــجيع النقاش ــدف تش به
أشــكال الحــراك المدـنـي والمجتمعــي. وـفـي عــام 2010، اســتغّل المثقفــون والناشــطون ـفـي مجــال حقــوق 
اإلنســان فرصــة الذكــرى األربعيــن العتــالء قابــوس العــرش كــي يقّدمــوا التماســًا علــى اإلنترنــت إلــى الســلطان يدعو 
ــؤّدي إلــى نظــام ملكــي برلمانــي واّتخــاذ  ــد مــن شــأنه أن ي ــل وضــع دســتور جدي إلــى إجــراء إصالحــات واســعة، مث
ــار المســؤولين. وفــي عــام 2011شــهدت عمــان العديــد مــن االحتجاجــات وســادت  إجــراءات ضــد الفســاد بيــن كب
شــعارات “الشــعب يريــد إصــالح النظــام” و“الشــعب يريــد إســقاط الفســاد” و“نعــم لُعمــان جديــدة“، و“نريــد الحريــة“، 
ــر للحــّد مــن ارتفــاع  ــد مــن فــرص العمــل، واّتخــاذ تدابي ــة بالمزي ــات والتظاهــرات حــول المطالب وتمحــورت اإلضراب
األســعار والتفــاوت االجتماعــي. أمــا االعتصــام الــذي قــاده مثقفــون وناشــطون فــي مجــال حقــوق اإلنســان أمــام 
ــة فــي البــالد، حســب“مركز  ــة ال تمتلــك ســلطة حقيقي ــة ُمنتَخب ــد هيئ ــرا لرفــض تأيي مجلــس الشــورى فــكان تعبي

كارنيغــي للشــرق األوســط“.

حقوق مشروعة يقابلها القمع واالعتقاالت
ــات  ــن المضايق ــات ع ــت رواي ــبكة اإلنترن ــى ش ــرت عل ــع، وانتش ــة بالقم ــب االجتماعي ــات والمطال ــت االحتجاج قوبل
وانتهــاكات حقــوق اإلنســان األساســية التــي تقــوم بهــا قــوات األمــن، ولقــي ذلــك إدانــات واســتنكارات واســعة 
ووصــف بعــض المنتقديــن الســلطنة بـــ “دولــة األمــن والبوليــس“. وبســبب اســتراتيجية القمــع فقــد ُقِتــل متظاهران 
اثنــان فــي اشــتباكات مــع الشــرطة فــي صحــار وأخلــت شــرطة مكافحــة الشــغب التجّمعــات الســلمية والــدّوارات. 
كمــا ُألقــي القبــض علــى مئــات المحتجيــن والصحافييــن والناشــطين فــي مجــال حقــوق اإلنســان.وفي يونيــو ويوليــو 
2011، أصــدر القضــاء العمانــي أحكاًمــا ضــد عــدد كبيــر مــن المتظاهريــن وصــل بعضهــا إلــى خمــس ســنوات، بُتَهــم 
مثــل “حيــازة مــواد بقصــد صنــع متفجــرات لنشــر الرعــب“، و“التجّمــع غيــر القانونــي“، و“تخريــب وتدميــر الممتلــكات 

العامــة والخاصــة“، وفقــا لـــ “كارنيغــي للشــرق األوســط“.

ــة  ــة مشــاركتهم فــي وقفــة احتجاجي ــى خلفي ــت عل ــن وناشــطي اإلنترن وفــي ٢٠١٢، اعتقــل ١١ مواطــن مــن المثقفي
للمطالبــة باإلفــراج عــن عــدد مــن الناشــطين، وعرفــت القضيــة إعالميــا بـ“قضيــة التجمهــر“. كمــا صاحــب القضيــة 
المذكــورة حملــة اعتقــاالت واســعة زاد عــدد ضحاياهــا عــن ٤٠ مواطنــا وعرفــت القضيــة إعالميــا بـ“قضيــة اإلعابــة“. 
وتفاوتــت األحــكام فــي القضيتيــن بيــن نصــف ســنة إلــى ســنة ونصــف. وعلــى الرغــم مــن إصــدار قابــوس عفــوا – فــي 
الذكــرى الـــ 43 العتالئــه العــرش –عــن المعتقليــن الذيــن صــدرت ضدهــم أحــكام بالســجن فــي قضايــا سياســية علــى 

خلفيــة احتجاجــات 2011 و2012إال أن حمــالت االعتقــاالت تجــددت وطالــت حتــى المفــرج عنهــم.
ــة بعــد احتجاجــات  ــم ســحق الحقــوق األساســية بصــورة روتيني ــه ت وذكــرت منظمــة “هيومــن رايتــس ووتــش“، أن
ــروعة”  ــر المش ــات غي ــرم “التجمع ــن تج ــى قواني ــدوا عل ــن اعتم ــؤولين عمانيي ــيرة إلــى أن مس 2011 – 2012. مش
سياســية  إصالحــات  إجــراء  ـى  إـل دعــوا  الذيــن  المتظاهريــن  إدانــة  لفــرض  وذلــك  قابــوس”  و“إهانة“الســلطان 
واجتماعيــة، ووجهــت لهــم تهــم مثل“التقليــل مــن هيبــة الدولــة“، و“االتصــال مــع هيئــات حقــوق إنســان أجنبيــة” 
و“التجّمــع بصــورة غيــر قانونيــة” باإلضافــة إلــى نشــر بيانــات وتغريــدات علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي تنتقــد 

ــي. ــام السياس النظ
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ولفتــت المنظمــة –التــي دعــت فــي وقــت ســابق إلــى إجــراء إصالحــات تشــريعية تتطابــق مــع المعاييــر الدوليــة فــي 
الســلطنة–، أن كثيــًرا مــن المواطنيــن الذيــن تــم اعتقالهــم جــرى احتجازهــم فــي الحبــس االنفــرادي وصــدرت أحــكام 

قضائيــة ضــد عــدد منهــم حيــث حكــم علــى ناشــطين بالســجن لمــدد تراوحــت مــا بيــن عــام وثالثــة أعــوام أو أكثــر.
ــر مــن الناشــطين للهجــرة وطلــب اللجــوء السياســي إلــى  وحســب المركــز العمانــي لحقــوق اإلنســان، اضطــر كثي
المملكــة المتحــدة بعدمــا تعرضــوا لالعتقــاالت والحبــس أكثــر مــن مــرة وســحب بطاقــات هويتهــم وجواز ســفرهم. 
وأشــار المركــز أن مــا دفعهــم للهجــرة الخــوف مــن تلفيــق تهــم كيديــة لهــم ولضمــان ســالمتهم الشــخصية 

وحريتهــم وعــدم تعرضهــم لالعتقــال والســجن مجــددا.

وأكــدت مصــادر لـــ “مواطــن” أن عــدد الالجئيــن العمانييــن فــي تزايــد مســتمر، لكــن الغالبيــة العظمــى مــن الالجئيــن 
ــا وتحســًبا مــن مغبــة التداعيــات التــي قــد تســببها  ال يرغبــون فــي التصريــح عــن ذلــك والظهــور فــي العلــن خوًف

الســلطة علــى أســرهم ومصالحهــم.

وفاة حسن البشام
شــهد عــام 2018وفــاة الناشــط العمانــي حســن البشــام )52 عاما(داخــل الســجن مــا شــكل صدمــة لعــدد كبيــر مــن 
المواطنيــن والسياســيين والحقوقييــن. وقــال “التحالــف الُعمانــي لحقــوق اإلنســان” المؤلــف مــن أربــع منظمــات 
حقوقيــة إن البّشــام توفــي فــي 28 أبريــل 2018فــي ســجن ســمائل المركــزي بعــد تدهــوٍر مفاجــئ فــي صحتــه بســبب 

انخفــاض حــاد بمســتوى الســكر فــي الــدم.
واتهــم “التحالف“الســلطات فــي ســجن ســمائل المركــزي بتســبب فــي وفــاة البشــام بســبب عــدم تقديــم الخدمــة 
الصحيــة الالزمــة لــه. وأضــاف خــالل البيــان أن: “الســلطات فــي ســجن ســمائل المركــزي فشــلت فــي توفيــر العــالج 
ــه“.  ــه بعــدم التصــرف بشــكٍل عاجــل بعــد التدهــور المفاجــئ فــي صحت ــاء احتجــازه وتســببت فــي وفات ــام أثن للبّش

.”DW“وطالــب بفتــح “تحقيــق فــوري ومســتقل فــي الواقعــة“، حســب وكالــة الصحافــة الفرنســية و

وأشــار “التحالف“إلــى أن البشــام شــارك فــي احتجاجــات 2011 وكان ناشــًطا علــى اإلنترنــت وبعــد اعتقالــه وجهــت 
لــه تهــم “اســتخدام الشــبكة المعلوماتيــة فيمــا مــن شــأنه المســاس بالقيــم الدينيــة“، وبتهمــة “إهانــة الســلطان” 

قابــوس بــن ســعيد، وحكــم عليــه بالســجن لمــدة ثــالث ســنوات إال أنالمنيــة وافتــه داخــل الســجن.

قانون الجزاء العماني وانتهاك حقوق اإلنسان
فــي الســياق نفســه ذكــر المركــز العمانــي لحقــوق اإلنســان بعــض المــواد المتعلقــة بحريــة الــرأي والتعبيــر فــي 
هــا انتهــاكا لحقــوق اإلنســان منهــا المــادة  قانــون الجــزاء العمانــي الجديــد الصــادر فــي 14 ينايــر 2018والتــي عدَّ
ــب  ــن ارتك ــنوات كل م ــن 7س ــد ع ــنوات وال تزي ــن 3 س ــل ع ــدة ال تق ــجن م ــب بالس ــى أن “يعاق ــص عل ــي تن 97والت
ــع  ــدة تقم ــذه الم ــيرا إلــى أن ه ــه. مش ــه فــي ذات ــلطته أو أعاب ــلطان وس ــوق الس ــا فــي حق ــر طعن ــة أو بالنش عالني
أصحــاب الــرأي المخالــف للتوجــه الحكومــي، أو الذيــن ينتقــدون األداء الحكومــي والســلطان قابــوس رأس الســلطة 

والــذي يتولــى عــدًدا مــن الــوزارات أيضــا.
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ووصــف “المركز“هــذه المــادة بالفضفاضــة إذ ُتتــرك عــادة لتقديــر الجهــة األمنيــة )االدعــاء العام(ـفـي تفصيــل 
هــم وتكييفهــا بمــا يوافــق مــزاج الجهــة األمنيــة، ويقمــع حريــة الــرأي والتعبيــر، ويدخــل فــي إطــار حملــة القمــع  التُّ
الممنهجــة والمســتمرة التــي يديرهــا جهــاز األمــن الداخلــي باالشــتراك مــع االدعــاء العام وشــرطة ُعمان الســلطانية 

ابتــداء مــن عــام 2011.

وتابــع المركــز: المــادة 108 ” تســتغل لمنــع المقــاالت والدراســات األكاديميــة التــي تعتمــد علــى االستشــهاد 
ــق اآلفــاق علــى أي دراســة أكاديميــة أو بحــث أكاديمــي فــي  بالحــوادث التاريخيــة وتنقدهــا. وأن هــذه المــادة ُتضيِّ
ظــل غيــاب أســاس للبحــث العلمــي المســتقل أو العمــل األكاديمــي الحــر الــذي يضــع فــي االعتبــار األمانــة العلميــة 

ومعاييــر تقييمهــا ومناهجهــا النقديــة“.

وأوضــح أن المــادة تنــص علــى أنــه “يعاقــب بالســجن مــدة ال تقــل عــن )3( ثــالث ســنوات، وال تزيــد عــن)10( عشــر 
ســنوات كل مــن روج لمــا يثيــر النعــرات أو الفتــن الدينيــة أو المذهبيــة، أو أثــار مــا مــن شــأنه الشــعور بالكراهيــة 
أو البغضــاء أو الفرقــة بيــن ســكان البــالد، أو حــرض علــى ذلــك. ويعاقــب بــذات العقوبــة كل مــن عقــد اجتماعــا أو 
نــدوة أو مؤتمــرا لــه عالقــة باألغــراض المبينــة فــي الفقــرة الســابقة، أو شــارك فــي أي منهــا مــع علمــه بذلــك. ويعتبر 
ــن  ــس واألماك ــمية، أو فــي المجال ــآت الرس ــادة، أو المنش ــدى دور العب ــة فــي إح ــت الجريم ــددا إذا وقع ــا مش ظرف

العامــة، أو مــن موظــف عــام أثنــاء أو بمناســبة تأديــة عملــه، أو مــن شــخص ذي صفــة دينيــة أو مكلــف بهــا“.

وأضــاف أن المــادة 115 تســتخدم الســتهداف المدّونيــن والناشــطين والكّتــاب فــي حالــة كتابــة أي شــيء يفضــح 
أي فســاد فــي الحكومة.مشــيرا إلــى اســتغالل محتــوى هــذا القانــون نفســه)المادة 19مــن قانــون جرائــم تقنيــة 
المعلومــات( ـفـي 2016إلغــالق جريــدة الزمــن، واســُتغل للتضييــق علــى جريــدة البلــد اإللكترونيــة حتــى قــرر 
فريــق تحريرهــا إغالقهــا خوفــًا مــن أي إجــراءات عقابيــة قــد تطــال أعضاءه.كمــا اســتغلته الســلطات األمنيــة فــي 

2017 لســحب رخصــة صحفيــة بســبب خبــر نشــرته وكالــة رويتــرز، كمــا اســُتغل أيضــًا لحظــر موقــع مجلــة مواطــن 
اإللكترونيــة.

وحــول التضييــق علــى األعمــال المدنيــة الســلمية ســواء حقوقيــة أو سياســية أو فكريــة، قــال “المركــز” إن المــادة 
116 “ُتســتغل للقضــاء علــى أي عمــل مدنــي سلمي“مشــيرا إلــى أن القانــون ســاعد الجهــات األمنيــة فــي الســابق 
فــي القضــاء علــى العديــد مــن الحــركات والمبــادرات الثقافيــة، وتهديــد ومالحقــة واحتجــاز مؤسســيها.كما تســهل 
ــا علــى الفضــاء  ــة قائًم ــة أو فكري ــادرة ثقافي ــة االعتقــال حتــى وإن كان نشــاط أي مب المــادة 118 للجهــات األمني

اإللكترونــي.

ورأى المركــز أن المادتيــن 119 و120 ســوف ُتســتغالن الســتهداف أي كاتــب أو ناشــط ينشــر كتاباتــه أو تقاريــره 
فــي مؤسســات صحفيــة أو منظمــات حقوقيــة خارجيــة أو حتــى داخليــة. ولفــت إلــى تخوفــه مــن أن يتــم اســتغالل 

المــادة فــي ترصــد أي تواصــل ألي ناشــط أو كاتــب مــع مؤسســات حقوقيــة أو إعالميــة خــارج الســلطنة. 
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وأضــاف “المركــز“أن المادتيــن 261 و262 تحاربــان حقــوق المثلييــن وتثبتــان أن ال مــكان لهــم فــي ُعمــان، وهــذا مــا 
ســيؤزم وجودهــم ليــس مــع القانــون العمانــي فقــط، ولكــن حتــى فــي المجتمــع“.

ويــرى “مراقبــون“أن اســتمرار العمــل بقانــون تقييــد الحريــات والتعبيــر عــن الــرأي يعنــي أن الســلطنة ماضيــة فــي 
مســار يــؤدي إلــى المزيــد مــن االحتقــان خاصــة بيــن الشــباب، مشــيرين إلــى ضــرورة أْن تراجــع الســلطنة مواقفهــا مــن 
قضيــة الحريــات بشــكل عــام مــن أجــل دعــم االســتقرار خاصــة أن مــا يحقــق االصطفــاف الحقيقــي فــي مواجهــة أي 

تحديــات هــو تعــدد اآلراء والســماح بمســاءلة الحكومــة والمشــاركة فــي صنــع القــرار.
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 هل الدماغ مصدر التجربة الدينية؟ 
هكذا وجد العلماء الله في مخ اإلنسان

جراف

https://muwatin.net/archives/6774
https://muwatin.net/archives/6774


ــورة سياســية. تأسســت مواطــن  ــة، ث ــورة فكري ــة.. ث ــة المواطن نحــو دول

فــي 6 يونيــو ٢٠١3. تصــدر مــن لنــدن تحــت إدارة شــبكة مواطــن اإلعالميــة

Contact@muwatin.net :للتواصل

w w w . m u w a t i n . n e t

http://www.muwatin.net

