


مجلــة  مواطن  1

تداعيات السلطة الشمولية على وعي الناخب والمرشح

  الحداثة العربية ومعوقاتها

الثورة السودانية نحو طريق النجاح..  والتحديات االقتصادية 
واإلدراج في قائمة اإلرهاب والنزاعات المسلحة أبرز العقبات

تساؤالت حول توتر العالقات بين عمان واإلمارات 
والسعودية.. هل يصل إلى التهديد االستراتيجي؟

 االستشراق الكالسيكي في سجاالت المفكرين العرب

ويسألونك عن الوحي؟! تجليات الوحي في األديان البشرية الكبرى

 لماذا تقمع سلطنة عمان  أصوات قبيلة الشحوح؟

االعتقاالت وسحب الجنسيات والعمالة الوافدة..أبرز ملفات 
قضايا حقوق اإلنسان في قطر

تاشيرة

أراء

بانورما

2

17

4

8

22
27

32

41
حوار حول كتاب تدليس السنة ووضع الحديث: القرآن النص المقدس 

اإلسالمي الوحيد والخالفات السياسية أنتجت مذهبي السنة والشيعة

وسط استعدادات النتخابات جديدة.. “الشورى العماني” بين 
تحديات الوالء للنظام وتطلعات المواطنين

حوارات

حريات

تداعيات

ترجمات

 ما ال تعرفه عن القرامطة.. الحركات السياسية في التاريخ 
اإلسالمي )فيديو جرافيك(

تقييد الحريات في عمان عبر القانون )انفوجرافيك( جراف

48
53

58

59



مجلــة  مواطن  2

يقــول جــورج برنــارد شــو بلهجــة اســتعالئية وقاســية: “إن الديمقراطيــة ال 
تصلــح لمجتمــع جاهــل؛ ألن أغلبيــة مــن الحميــر ســتحدد مصيــرك”. كلمــا قــرأت 
ـى عــدة حــوارات حدثــت معــي  هــذه العبــارة تعــود ـبـي الذاكــرة مباشــرة إـل
شــخصيا فــي غــرف التحقيــق الرســمية و”الوديــة” مــع أجهــزة األمــن العمانيــة 
ــن  ــع آخري ــدث م ــه ح ــوار ذات ــم أن الح ــورى، وأزع ــس الش ــات مجل ــول صالحي ح
ــر شــخص الطــرف  ــه فــي كل مــرة يتغي كان لهــم نفــس الهــم أيضــا، ورغــم أن

اآلخــر فــي الحــوار إال أن ســير الحــوار يــكاد أن يكــون متطابقــا.

“الشــعب غيــر قــادر علــى إدارة نفســه” هــو التعليــق الدائــم الــذي يتكــئ 
ــل  ــب إصالحــي فــي فص ــام أي مطل ــة أم ــه األمني ــرار وأجهزت ــب الق ــه صاح علي
مجلــس  ومنــح  الســلطة،  مركزيــة  وتقويــض  حقيقــي،  بشــكل  الســلطات 
ــة. دائمــا مــا يلقــون علــى  الشــورى الصالحيــات التشــريعية والرقابيــة الكامل
طاولــة كل حــوار وتحقيــق ســؤاال إنكاريــا توبيخيــا: “انظــر إلــى أعضــاء مجلــس 
الشــورى.. هــل تثــق فــي إمكانياتهــم فــي إدارة شــؤون البلــد؟”. بديهيــا كان 
الجــواب “ال” ـفـي كل مــرة، وـفـي هــذه اللحظــة مــن الحــوار دائمــا مــا كان 
يبتســم المحــاور مزهــوا بانتصــاره فقــد توقــع أنــه صــوب اللكمــة القاضيــة 

ــد. ــاوره إلــى األب ــتخرس مح ــي س الت

ورغــم واقعيــة الحجــة إال أنهــا ليســت لكمــة قاضيــة؛ فنضــج الوعــي السياســي 
لــدى الشــعب واســتعداده وجاهزيتــه ألي اســتحقاق سياســي ديمقراطــي 
فــي إيصــال الناخــب الكــفء مــا هــو ســوى نتيجــة لفشــل الســلطة الشــمولية 
علــى  وإعالئهــا  المواطنــة  فكــرة  ترســيخ  ـفـي  طويلــة  لعقــود  المركزيــة 
للممارســة  مطلــق  غيــاب  ـفـي  السياســي  والمــال  والقبليــة  المحســوبية 

السياســية وتــداول الســلطة.

هــل هنــاك مــن يســتطيع أن ينكــر أن الســلطة العمانيــة هــي ســلطة شــمولية 
مركزيــة، ولعقــود طويلــة فرضــت ســيطرتها ومازالــت علــى الفضــاء العــام 
وجميــع أنشــطة المجتمــع المدنــي، هــذا إن وجــد أصــال، وتهيمــن علــى التعليــم 
واإلعــالم المقــروء والمرئــي والمســموع بشــقيه الحكومــي والخــاص، وتغــذي 
مفهــوم القبليــة السياســية وتراعــي مصالــح طبقــة التجــار عــن طريــق تقديــم 

خدمــات اســتثنائية لهــم.

محمد الفزاري
رئيس التحرير

تأشيرة

وعــي  علــى  الشــمولية  الســلطة  تداعيــات 
والمرشــح الناخــب 
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كل هــذا أســهم فــي تشــكيل الوعــي وبنــاء منظومــة األفــكار والقيــم لــدى المواطــن العمانــي، والتحكــم بنوعيــة 

تفكيــره وطريقتــه ؛ لــذا فــإن أي خطــاب مــن هــذه الســلطة “الشــمولية المركزيــة” حــول ضعــف أو عــدم قــدرة 

ــليم  ــب التس ــوال يج ــببا مقب ــد س ــي، ال يع ــتحقاق سياس ــام أي اس ــه أم ــدم نضوج ــه وع ــى إدارة نفس ــعب عل الش

واالستســالم لــه، وفــي الحقيقــة مــا هــو إال اعتــراف ضمنــي بفشــل تلــك المنظومــة الشــمولية التــي أنتجــت هــذا 

النــوع مــن الوعــي فــي المجتمــع.

لســت مــع منــح أعضــاء مجلــس الشــورى الصالحيــات التشــريعية والرقابيــة الكاملــة “اآلن”، بيــد أنــي مــع منحــه 

تلــك الصالحيــات فــي أســرع وقــت “ممكــن”. هنالــك مــن ســيختلف معــي بحجــة أن التجربــة هــي أفضــل وســيلة 

ــل هــو  ــة، ب ــدى المجتمــع، والخطــأ جــزء أصيــل مــن التجرب ــاء الوعــي السياســي المتراكــم الصلــب ل ــم وبن للتعل

أســاس التعلــم. ال أختلــف مــع هــذا القــول إال فــي دعوتــي إلــى التقليــل مــن نســبة الخطــأ عــن طريــق رغبــة حقيقــة 

مــن قبــل الســلطة بمنــح تلــك الصالحيــات كاملــة غيــر ناقصــة ألعضــاء مجلــس الشــورى ـفـي موعــد محــدد، 

يســبقها برنامــج اســتراتيجي معلــن واضــح المعالــم تــدرس وتفصــل فيــه كل مــا يحتاجــه الناخــب والعضــو 

للوصــول لمرحلــة الحــد األدنــى مــن الوعــي.

رئيس التحرير
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أراء

الحداثة العربية ومعوقاتها  

تعاـنـي عــدة دول ـفـي المنطقــة العربيــة حاليــا مــن انقســامات عرقيــة 
ودينيــة وحــروب أهليــة، بينمــا تحــاول باقــي الــدول الهــروب مــن مصيــر 
معتــم يلــوح ـفـي أفــق المنطقــة العربيــة ككل. يــرى البعــض أن تلــك 
ــك أنصــار الثــورة  ــروج لذل ــع العربــي كمــا ي ــورات الربي ــاج ث الحــال هــي نت
ــم  ــن خلفه ــع العربــي وم ــل دول الربي ــابقة داخ ــة الس ــادة واألنظم المض
ــال  ــية أن تط ــلمية خش ــورات الس ــك الث ــر تل ــاول حس ــة تح ــات عربي َمَلكيَّ
عروشــها. بينمــا يــرى آخــرون أن الســبب الرئيــس وراء كل ذلــك هــو 

انســداد مســارات الحداثــة العربيــة.

ما الحداثة؟
ــياق تاريخــي،  ــدة س ــة، ولي ــات االجتماعي ــة؛ فهــي، ككل المصطلح ــع للحداث ــع مان ــف جام ــع تعري ــة وض ــن الصعوب م
ــة  ــا، بداي ــا وخارجه ــل أوروب ــدة داخ ــالت ع ــادة تأوي ــالت وإع ــمل تأوي ــك ليش ــد ذل ــع بع ــأته، وإن اتس أوروبــي فــي نش
مــن مدرســة دراســات التابــع فــي الهنــد حتــى دراســات مــا بعــد الحداثــة فــي أوروبــا وأمريــكا. لكننــا ســنكتفي هنــا 
بوضــع حــٍد أدنــى مــن خصائــص الحداثــة كتعريــف، وهــو: تصــور نســق اجتماعــي، اقتصــادي، ثقافــي يقــوم علــى األســس 

العقليــة فــي مختلــف مناحــي الحيــاة. 

اإلرهاصات األولى للحداثة العربية
مــع فجــر القــرن التاســع عشــر بــدأت فكــرة الهوّيــة العربيــة فــي التبلــور والظهــور، خاصــة لــدى مســيحيي الشــام، فــي 
تأثــر واضــح بالمــد األوروبــي ورغبــة فــي الفــكاك مــن أســر الدولــة العثمانيــة. فــي الفتــرة نفســها شــهدت مصــر بنــاء 
محمــد علــي دولــة قويــة ذات جيــش، ومــن خلفــه اقتصــاد، قائَمْيــن علــى أســس وقواعــد أوروبيــة فــي مجملهــا، مكنتــه 
ــرة نفســها، تســعى للتحديــث عــن طريــق تبنــي إصالحــات  مــن تحــدي اآلســتانة التــي كانــت هــي األخــرى، فــي الفت
جديــدة عرفــت باســم “التنظيــم العثمانــي“، وهــي سياســات تهــدف إلــى تحديــث الدولــة العثمانيــة والحفــاظ علــى 

وحدتهــا.

ــور  ــتلهمته كمح ــيحية واس ــابق للمس ــراث اليونانــي الس ــادت إلــى الت ــي ع ــة الت ــة األوروبي ــدث فــي النهض ــا ح وكم
انطــالق جديــد فــي عصــري النهضــة والتنويــر األوروبييــن، فــإن النهضــة العربيــة رجعــت إلــى التــراث اللغــوي واألدبــي 

العربــي مــع إحيــاء العربيــة الفصحــى علــى حســاب العاميــات المحكيــة.

محمد هالل

مدون وقاص
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معوقات الحداثة العربية
أنهــا  العربيــة  النهضــة  فشــل  أســباب  أهــم  ربمــا 

خضعــت الســتيراد نمــاذج الحداثــة األوروبيــة وأطرهــا 

ــر ذلــك  اإليديولوجيــة، قوميــة كانــت أو ماركســية أو غي

فالتجربــة  ـي.  العرـب التاريخــي  بالحــس  االهتمــام  دون 

األوروبيــة، عكــس العربيــة، هــي حصيلــة اشــتغال الــذات 

ــر اآلتــي مــن الداخــل أكثــر إقناعــا  علــى نفســها. فالتحري

األرض. علــى  ورســوخا  الواقــع  لمقتضيــات  ومالءمــة 

وطالمــا لــم يقــم العــرب بعمليــة نقــد الــذات والتــراث 

يخضــع  ســوف  الجميــع  فــإن  صحيــح  بشــكل  ـي  العرـب

ألحكامــه المســبقة بشــكل واٍع أو ال واع، وســوف نخضــع 

إلعــادة تدويــر أزماتــه الداخليــة باســتمرار. مــن أجــل ذلــك 

البــد مــن العــودة للتاريــخ العربــي اإلســالمي فــي محاولــة 

لفهــم أســباب تخّلــف المجتمعــات العربيــة والوقــوف 

علــى مــدى تأثيــر تلــك األســباب أو انتفائهــا فــي واقعنــا 

ــر. المعاص

يمكننــا تقســيم أســباب تخلــف العــرب حضاريــا، بعــد أن 

بلغــت حضارتهــم مرتبــة العالميــة، وأســهمت بعلومهــا 

وآدابهــا مســاهمات بالغــة األهميــة للحضــارة اإلنســانية، 

إلــى أســباب داخليــة وخارجيــة.

األسباب الخارجية
ومــن  ـي  والمغوـل الصليبــي  الخارجــي،  الغــزو  أســهم 

الداخليــة  البنيــة  خلخلــة  ـفـي  العثماـنـي،  بعدهمــا 

اإلنتــاج  فوائــض  وتوجيــه  العربيــة،  للمجتمعــات 

للعمليــات الحربيــة والعســكرية، إضافــة النتقــال مراكــز 

العربيــة. األقاليــم  خــارج  الحضــارة 

ويقظــة  العربيــة  كالنهضــة  مصطلحــات  اســتخدمت 

العــرب والتنويــر للداللــة علــى مجمــل التطــورات التــي 

وتونــس  مصــر  خصوصــا  العربيــة،  األقاليــم  شــهدتها 

ولبنــان، إيذانــا بتشــكل كيانــات سياســية جديــدة علــى 

أســس قوميــة وليســت دينيــة، ترتبــط بتخيــل هوياـتـي 

جديــد بعيــد كل البعــد عــن التصــور الدينــي، هــو العروبــة 

ومــن بعــده الوطنيــات الســورية والمصريــة. تلــك األســس 

التحديــث  مشــروعي  بيــن  باعــدت  والوطنيــة  اللغويــة 

ـي. والعرـب العثماـنـي 

شــكلت أعمــال بطــرس البســتاني ورفاعــة الطهطــاوي 

مــع اإلصالحييــن اإلســالميين كمحمــد عبــده ورشــيد رضــا 

وصــوال للعلمانييــن كفــرح أنطــون وشــبلي شــميل ومــن 

بعدهمــا ســالمة موســى وطــه حســين عمــاد النهضــة 

األدبيــة العربيــة التــي حملــت فــي داخلهــا مالمــح عصــري 

ــن. ــر األوروبيي النهضــة والتنوي

إال أن أغلــب تلــك المشــروعات النهضويــة كانــت مرهونــة 

ــأوا األخــذ  ــاء، محمــد علــي كمثــال، ارت ــإرادة حــكام أقوي ب

بنمــاذج الحداثــة األوروبيــة فــي إدارة االقتصــاد والجيــش، 

ولــم يتبنــوا نمــاذج اإلدارة السياســية كالحيــاة النيابيــة 

والديمقراطيــة. كمــا عمــل أغلــب مفكريهــا وتربــوا داخــل 

الــذي منــع تلــك األفــكار  جهــاز الدولــة اإلداري. األمــر 

العربيــة.  المجتمعــات  داخــل  التغلغــل  مــن  التنويريــة 

ــا  ــة، مثلم ــي العربي ــالل األوروبــي لألراض ــق االحت ــا خل كم

فعــل الغــزو الخارجــي المغولــي مــع ابــن تيميــة مــن قبــل، 

تيــارا داخليــا رافضــا للغــرب وقيمــه التنويريــة، مفضــال 

العــودة الكاملــة إلــى الرصيــد اإلســالمي الســابق. والقــى 

هــذا التيــار تأييــدا قويــا مــن جانــب المهمشــين مــن أبنــاء 

الريــف والطبقــات الفقيــرة الذيــن أنهكتهــم التحديثــات 

ــدة. ــمالية الجدي الرأس
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كمــا ســلط الغــزو الخارجــي علــى تلــك األقاليــم العربيــة بعــد ذلــك حكامــا غيــر عــرب، محاربيــن فــي األســاس، هــم أقــرب 
للبــداوة عــن حيــاة المدنيــة وال يجيــدون اللغــة العربيــة، لغــة العلــم والحضــارة آنــذاك، كحــكام المماليــك فــي مصــر 
ــاج العلمــي  ــم يهتمــوا بدعــم اإلنت ــن ل ــراك العثمانييــن، الذي ذوي األصــول المغوليــة فــي الغالــب ومــن بعدهــم األت

واألدبــي.

ــق رأس الرجــاء  ــة، كاســتخدام بحــر الشــمال واكتشــاف طري ــة وبديل ــن طــرق تجــارة بيني إضافــة الكتشــاف األوروبيي
الصالــح واألمريكّيتيــن بعــد ذلــك. كل تلــك االكتشــافات الجغرافيــة حرمــت المنطقــة العربيــة مــن مزايــا لوجســتية 

واقتصاديــة تمتعــت بهــا فــي الســابق نتيجــة لوقوعهــا فــي طــرق التجــارة العالميــة.

األسباب الداخلية
يمكن تقسيم أزمة الحضارة العربية داخليا إلى سببين رئيسين أحدهما عقائدي الهوتي واآلخر اقتصادي.

اقتضــت الحاجــة السياســية للحــكام العباســيين فــي القــرن الحــادي عشــر الميــالدي توحيــد صيغــة إســالمية واحــدة 
للســيطرة علــي مقاليــد األمــور فــي الدولــة اإلســالمية وإعــادة الخالفــة إلــى موقعهــا األصلــي المعــروف فــي الســيادة 
السياســية بعــد أن بــدأ انفــراط عقدهــا وظهــور دويــالت شــبه مســتقلة عــن الدولــة العباســية، بعضهــا تخالفهــا فــي 
المذهــب العقائــدي. انتهــى األمــر بتغليــب الحرفيــة النصيــة للمدرســتين األشــعرية والحنبليــة علــى حســاب المعتزلــة 

شــبه العقالنييــن.

كان لغلبــة المذاهــب الحرفيــة النصيــة أعمــق األثــر علــى تشــكل عقليــة عربيــة جديــدة تنتفــي عندهــا العالقــة بيــن 
ــج عــن تبنــي  ــار ال تحــرق ولكنهــا تحــرق بأمــر هللا”، إضافــة للجمــود والركــود الفكــري النات الســبب والنتيجــة “فالن
الدولــة صيغــة دينيــة رأســية بطريركيــة “هــي الصــواب بأمــر الســلطة” بعــد تأميــم الديــن اإلســالمي األفقــي المحمــدي 
ــكالت  ــم المش ــي هض ــادرة عل ــة الق ــة األفقي ــك الصيغ ــة، تل ــم البيني ــن وتفاعالته ــوع المؤمني ــة بتن ــه المتنوع بصيغ
ــة. كل  ــات والزمــان وتفــاوت قــدرات البشــر المعرفي ــى اختــالف البيئ ــول مالئمــة عل واالســتجابة لهــا والخــروج بحل
هــذا أدى إلــى ســبات العقــل العربــي حتــى كانــت الصدمــة واســتيعاب الهــوة الحضاريــة بينــه وبيــن اآلخــر الغربــي مــع 

الحملــة الفرنســية علــى مصــر.

أمــا علــى الجانــب االقتصــادي، لــم تعــرف المجتمعــاُت العربيــُة الملكيــَة الفرديــَة كحــق مســتقر قابــل للتعاقــد عليــه، 
بــل غلبــت عليهــا صفــة الوظيفيــة كالتصــرف واالنتفــاع بالملكيــة ال حــق امتالكهــا. كمــا نــرى ذلــك فــي حــق االلتــزام 

-أي الحيــازة والتصــرف فــي األراضــي نظيــر دفــع ضرائــب معينــة- فــي مصــر قبــل عهــد محمــد علــي.

تلــك الصــورة مــن الملكيــة كوظيفــة لــم تســمح بالتراكــم الرأســمالي وال بتبلــور طبقــة برجوازيــة تطمــح بعــد ذلــك 
فــي التدخــل والتحكــم فــي سياســات الدولــة بمــا يخــدم مصالحهــا، وبالتالــي بقيــت صيغــة الحاكــم -المســيطر بقــوة 
ــة وعــي  ــم تتطــور لمرحل ــة ول ــة علــى المجتمعــات العربي ــة- والرعيــة هــي الصفــة الغالب العشــيرة العســكرية القبلي

الفــرد بنفســه كفــرد حــر لــه مصالــح متباينــة عــن مصلحــة الحــكام أو باقــي المحكوميــن.
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الربيع العربي

خرجــت المظاهــرات فــي المــدن العربيــة فــي العــام 2011 رافعــة شــعارات حداثيــة علمانيــة “إنســانوية” متجــاوزة 

أي عــداء لآلخــر وأي وطنيــة شــوفينية تطمــح إلــى الحريــة والعدالــة االجتماعيــة. إال أن مــأزق الربيــع العربــي هــو 

أنــه جــاء قبــل أن نقــوم بمراجعــة داخليــة مفتوحــة مــع تراثنــا وماضينــا العربــي، قبــل أن نهضمــه ونتصالــح معــه، 

ــا  ــوم. ربمــا اآلن هــي فرصتن ــه الي ــن مــن تبعاتهــا مــرة أخــرى وهــو مــا نعانــي من ــر قلقي ــه غي حتــى نتجــاوز عيوب

الحقيقيــة الكبــرى كــي نقــوم بمراجعاتنــا المســتحقة، كــي نتبنــى بعــد ذلــك حداثــة عربيــة إنســانوية جديــدة فــي 

توجههــا، تضــع اإلنســان هّمهــا األول.

مراجع
     لم يعد ألوروبا ما تقدمه للعرب – خالد زيادة – مكتبة األسرة

    الغــرب واإلســالم.. الديــن والفكــر السياســي فــي التاريــخ العالمــي – أنتونــي بــالك، ترجمــة فــؤاد عبــد المطلــب       

-   سلســلة عالــم المعرفــة

    العرب ضد العالم.. األيديولوجيات الشمولية والالهوت العربي اإلسالمي – أمين المهدي – العربية للنشر

    في أصول المسألة المصرية – صبحي وحيدة – مكتبة األسرة

    االنسداد التاريخي.. لماذا فشل مشروع التنوير في العالم العربي – هاشم صالح – دار الساقي
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الســودان  يتجــه 

مرحلــة  نحــو 

بالتزامــن  جديــدة 

الحكومــة  رئيــس  إعــالن  مــع 

حمــدوك،  عبــدهللا  الســودانية 

أســماء   ،2019 ســبتمبر   5 مســاء 

التشــكيل  يمثلــون  وزيــرا،   20

انتقاليــة  الرئيســي ألول حكومــة 

الرئيــس  بنظــام  اإلطاحــة  بعــد 

ولقــي  البشــير.  عمــر  الســابق 

فعــل  ردود  الحكومــة  تشــكيل 

دوليــة إيجابيــة مــا بيــن اإلشــادة 

الكبيــر”  بـ”اإلنجــاز  ذلــك  ووصــف 

لصالــح  أفريقــي  رد  أول  وـفـي 

الســودان أعلنــت ســفارة الســودان 

أديــس  اإلثيوبيــة  العاصمــة  ـفـي 

أن   ،2019 ســبتمبر   6 ـفـي  أبابــا، 

ــلم اإلفريقــي  ــن والس ــس األم مجل

الســودان  عضويــة  تعليــق  رفــع 

اإلفريقــي. باالتحــاد 

الحكومــة التــي أتــت ـفـي مرحلــة 

صعبــة مــن تاريــخ الســودان تواجــه 

التدهــور  أبرزهــا  تحديــات  عــدة 

الخارجيــة  والديــون  االقتصــادي 

الســودان  اســم  إدراج  واســتمرار 

علــى قائمــة اإلرهــاب والنزاعــات 

. لمســلحة ا

ـفـي  الحكومــة  ســتنجح  فهــل 

ــهد  ــل سيش ــا؟ ه ــام بمهامه القي

الســودان تغييــرات حقيقيــة ـفـي 

التــي  الســابقة  اإلســتراتيجيات 

اتبعــت طيلــة الســنوات الماضيــة؟ 

بدايــة  الســودان  سيشــهد  هــل 

عهــد جديــد بعــد الفتــرة االنتقاليــة 

تحقيــق  ـفـي  الثــورة  وتنجــح 

أهدافهــا؟

آخر تطورات 
الثورة السودانية

الســودانية  الحكومــة  ســتعمل 

الجديــدة، بموجــب اتفــاق لتقاســم 

ــه  ــنوات، وقع ــه 3 س ــلطة مدت الس

نائــب رئيــس المجلــس العســكري 

وممثــل  دقلــو  حمــدان  محمــد 

والتغييــر  الحريــة  قــوى  تحالــف 

ـفـي  الســودان  ـفـي  الربيــع  أحمــد 

توصــل  إذ   2019 أغســطس 
مــن  أشــهر  بعــد  الطرفــان  إليــه 
ــذي مــن شــأنه أن  المفاوضــات وال
يضمــن االنتقــال إلــى حكــم مدنــي 
فــي البــالد، واتفــق الطرفــان علــى 
انتقاليــة  لمرحلــة  زمنــي  جــدول 
مــن 39 شــهرا، يتقاســمان خاللهــا 
باالنتخابــات.  وتنتهــي  الســلطة، 
ــك بعــد 8 أشــهر مــن الحــراك  وذل
الشــعبي ضــد نظــام البشــير الــذي 
تــم عزلــه وتجــري محاكمتــه حاليــا 

بالفســاد. تتعلــق  بتهــم 
وكان مــن المقــرر إعــالن تشــكيل 
أغســطس   28 ـفـي  الحكومــة 
تشــكيل  اتفــاق  حســب   ،2019
ـي،  االنتقاـل الحكــم  مؤسســات 
إلجــراء  أيــام  عــدة  أجــل  أنــه  غيــر 
أن  بعــد  التشــاور،  مــن  مزيــد 
والتغييــر  الحريــة  قــوى  ســلمت 
رئيــس  أغســطس   27 يــوم 
حمــدوك،  عبــدهللا  الحكومــة 
للمناصــب  مرشــحيها  قائمــة 
حمــدوك  التــزام  لكــن  الوزاريــة، 
بـــ30 معيــاًرا تــم االتفــاق عليهــا، 
خانــة  ـفـي  المرشــحين  وضــع 
ــر  ــوى التغيي ــر ق ــا اضط ــاد، م اإلبع
للدفــع بترشــيحات جديــدة لرئيــس 
يعلــن حمــدوك  أن  قبــل  الــوزراء، 

الحكومــة. تشــكيل  عــن 

الثورة السودانية نحو طريق النجاح.. 
 والتحديات االقتصادية واإلدراج في قائمة اإلرهاب 

والنزاعات المسلحة أبرز العقبات

بانورما
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تضــم الحكومــة الجديــدة20  وزيــرا، وقــد حظيــت المــرأة فــي هــذه الحكومــة بـــ4 وزارات، وعينــت أســماء عبــدهللا 
كأول وزيــرة خارجيــة للســودان. كمــا عيــن الفريــق أول جمــال عمــر، عضــو المجلــس العســكري، وزيــرا للدفــاع، فيمــا 
ــم  ــن إبراهي ــة، وعي ــرا للداخلي ــرطة، وزي ــا فــي الش ــا رفيع ــغل منصب ــذي كان يش ــع هللا، ال ــس دف ــن الطرفــي إدري عي
البــدوي، االقتصــادي والخبيــر الســابق فــي البنــك الدولــي وزيــرا للماليــة، ومدنــي عبــاس مدنــي، القيــادي فــي تحالــف 

الحريــة والتغييــر، وزيــرا للصناعــة والتجــارة.

وفــور اإلعــالن عــن تشــكيل الحكومــة قــال رئيــس الــوزراء حمــدوك، فــي مؤتمــر صحفــي إن “أهــم أولوياتــه إحــالل 
الســالم فــي بلــد عانــى ســنوات مــن التمــرد وشــهورا مــن االضطرابــات السياســية”. وتابــع “الفصائــل المســلحة جــزء 

ال يتجــزأ مــن الثــورة، والمنــاخ السياســي الحالــي يمثــل البيئــة المناســبة للوصــول إلــى تفاهمــات حــول الســالم”.
وأشــار إلــى أن الحكومــة تواجــه الكثيــر مــن التحديــات، مــن بينهــا توفيــر النقــد األجنبــي لتمويــل وتغطيــة فاتــورة 
اســتيراد الســلع األساســية مثــل الوقــود والدقيــق. وأضــاف أن الحكومــة ســتعمل أيضــا علــى التفــاوض إلزالــة 
الســودان مــن القائمــة األمريكيــة للــدول الراعيــة “لإلرهــاب”، وتخفيــض اإلنفــاق العســكري للبــالد الــذي يمثــل مــا 

ــة العامــة. يصــل إلى%70مــن الميزاني

ترحيب دولي بتشكيل الحكومة
ــر مــول، فــي بيــان لهــا: “ترحــب  ووفقــا لـــ “ســبوتنيك” قالــت الناطقــة باســم الخارجيــة الفرنســية آنييــس فــون دي
فرنســا باإلعــالن عــن تشــكيل حكومــة جديــدة فــي الســودان برئاســة عبــدهللا حمــدوك، وتعتبــر أنهــا تشــكل مرحلــة 
مهمــة ضمــن العمليــة االنتقاليــة”. وأضافــت “فرنســا الحظــت برضــا عالمــات االنفتــاح غيــر المســبوقة التــي تمّثلــت 
بتســمية عــدد مــن النســاء علــى رأس وزارات مهمــة باإلضافــة لتواجــد العنصــر الشــبابي وعــدد مــن المدافعيــن عــن 

حقــوق اإلنســان والديمقراطيــة داخــل الفريــق الحكومــي”.
وقالــت وزارة الخارجيــة القطريــة، ـفـي بيــان رســمي لهــا: “دولــة قطــر تعــرب عــن ســعادتها بتغليــب األطــراف 

ــواق  ــن أش ــرة ع ــة معب ــكيل حكوم ــق لتش ــد الطري ــا مه ــة م ــة الوطني ــق والمصلح ــوار والتواف ــودانية روح الح الس
الشــعب الســوداني الكريــم ورغبتــه فــي التمثيــل المتــوازن للشــباب والنســاء ومناطــق البــالد المختلفــة”. وحســب 
وكالــة األنبــاء الســعودية “رحــب مصــدر مســؤول بــوزارة الخارجيــة بتشــكيل الحكومــة االنتقاليــة وبــارك المصــدر 
للشــعب الســوداني هــذه الخطــوة المهمــة التــي تؤكــد إرادة الســودانيين وحرصهــم علــى تحقيق مصلحة الســودان 

والحفــاظ علــى أمنــه وســالمته واســتقراره وتحقيــق تطلعــات أبنائــه”.
ووفقــا لبيانــات تناقلتهــا “وســائل إعــالم” أعربــت وزارة الخارجيــة البحرينيــة عــن تهانيهــا للشــعب الســوداني بهــذا 
ــتظل  ــن س ــة البحري ــى أن مملك ــددة عل ــداد، مش ــق والس ــودانية بالتوفي ــة الس ــا للحكوم ــص أمنياته ــاز وخال اإلنج
داعمــة لجمهوريــة الســودان ومســاندة لــكل الخطــوات واإلجــراءات التــي مــن شــأنها تحقيــق التنميــة واالزدهــار 
ــد  ــب القائ ــان، ولــي عهــد أبوظبــي نائ ــد آل نهي ــن زاي ــأ الشــيخ محمــد ب ــز األمــن واالســتقرار فيهــا. كمــا هن وتعزي
األعلــى للقــوات المســلحة، الشــعب الســوداني، بالخطــوات المهمــة التــي تــم اتخاذهــا مؤخــًرا، وأســفرت عــن توافــق 
ــوة  ــل خط ــاق يمث ــذا االتف ــر ه ــر تعتب ــة، أن مص ــة المصري ــوزارة الخارجي ــان ل ــاد بي ــا أف ــة. كم ــكيل الحكوم ــى تش عل
هامــة علــى طريــق تحقيــق األمــن واالســتقرار والســالم فــي البــالد، معربــًة عــن دعمهــا الكامــل لخيــارات الشــعب 

الســوداني الشــقيق بكامــل أطيافــه مــن أجــل تحقيــق آمالــه فــي األمــن واالســتقرار والرخــاء.
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وحــث األميــن العــام لألمــم المتحــدة أنطونيــو غوتيريــش فــي بيــان، “جميــع أصحــاب المصلحــة، علــى ضمــان تنفيــذ 
ــر  ــال وزي ــوار”. وق ــالل الح ــن خ ــة م ــا عالق ــل أي قضاي ــفاف، وح ــامل وش ــكل ش ــب وبش ــت المناس ــاق فــي الوق االتف
الخارجيــة البريطانــي جيرمــي هانــت، فــي تغريــدة بموقــع “تويتــر”، إن االتفــاق يمهــد الطريــق إلــى الحكــم المدنــي، 

ــة. ــة المقبل ــودانيين فــي المرحل ــاعدة للس ــم المس ــالده لتقدي ــتعداد ب ــدا اس مؤك

أول ردود فعل أفريقي إيجابي بعد تشكيل الحكومة
أعلنــت وزارة الخارجيــة الســودانية عــن قــرار مجلــس الســلم واألمــن األفريقــي رفــع تعليــق عضويــة الســودان باالتحــاد 
األفريقــي، ورفــع تجميــد أنشــطته فيه.وحســب “ســكاي نيــوز” أكــدت وزارة الخارجيــة الســودانية، فــي بيــان 6 ســبتمبر 
ــة مؤسســة لمنظمــة الوحــدة  ــاره دول ــزام الســودان بأهــداف ومقاصــد االتحــاد األفريقــي الجامعــة، باعتب 2019، الت
ــداف  ــق أه ــا لتحقي ــي األفريقــي، طريًق ــل الجماع ــة بالعم ــه التام ــن قناعت ــر ع ــودان يعب ــة أن “الس ــة. مضيف األفريقي
شــعوب القــارة فــي الرفــاه االقتصــادي والنمــو االجتماعــي وتعزيــز قيــم الديموقراطيــة والتمســك بهــا والعمــل علــى 
إعالئهــا. وعبــرت وزارة الخارجيــة عــن كامــل رضاهــا اآلن بتوفــر األســباب الكفيلــة بفعــل وفضــل هــذا القــرار، النخــراط 
واندمــاج الســودان الكامــل باألســرة الدوليــة، واســتئناف دوره الرائــد ـفـي منظمــة األمــم المتحــدة بالمشــاركة 
والمســاهمة فــي صيانــة الســلم واألمــن اإلقليمــي والدولــي، وتحقيــق التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة 

وترقيــة حقــوق اإلنســان.

أبرز تحديات
الصحافــي فــي إذاعــة مونــت كارلــو الدوليــة عاطــف علــي صالــح، رأى أن التحديــات التــي ســيواجهها الســودان فــي 
الفتــرة القادمــة تتمثــل “الحــرب والســالم والنزاعــات المســلحة والنازحيــن والالجئيــن فــي الســودان خاصــة فــي دارفــور 
والنوبــة والنيــل األزرق”، ثــم معضلــة “اقتصــاد دولــة منهار”وأيضــا “تفكيــك مؤسســات النظــام الســابق وإزالــة إرث 
دولــة التمكيــن التــي ظلــت علــى مــدى 3 عقــود حتــى اآلن”. واتفــق معــه محمــد عديلــة عضــو حــزب األمــة الســوداني، 
ــروع فــي  ــرورة الش ــل فــي ض ــودان، تتمث ــدوك فــي الس ــة حم ــام حكوم ــية أم ــات رئيس ــاك 3 تحدي ــيرا إلــى أن هن مش
تكويــن المفوضيــات وإكمــال الرافعــة الثالثــة مــن شــعار الثــورة وهــو الســالم وإيقــاف الحرب.وأضــاف، التحــدي اآلخــر 
ــة العميقــة وتمكنهــا مــن أركان الدولــة ونقــل الســودان لمرحلــة جديــدة فــي المحيــط الدولــي والعربــي  هــو الدول
وتقديــم عرابيــن للــدول التــي تضــررت مــن سياســات النظــام الســابق، والتحــدي الثالــث هــو االنتصــار لمشــكالت الناس 

ومعالجــة حالــة التــردي االقتصــادي فــي البــالد.

التحدي االقتصادي
ــًرا، ولكــن يمكــن  ــا كبي ــا اقتصادًي ــالده تواجــه تحدًي ــف عبــدهللا حمــدوك، إن ب ــوزراء الســوداني الُمكّل قــال رئيــس ال
ــوم 3  ــة األلمانــي هايكــو مــاس، فــي الســودان ي ــر الخارجي ــع، خــالل مؤتمــر صحفــي مشــترك مــع وزي ــه. وتاب معالجت
ســبتمبر 2019: “نحــن بحاجــة إلــى معالجــة تدهــور ســعر الصــرف ووقــف التضخــم وإعــادة الثقــة بالقطــاع المصرفــي”. 
وأضــاف: “نهــدف علــى المــدى الطويــل إلــى زيــادة اإلنتــاج في البــالد لتعزيز االقتصــاد وخلق بيئــة مالئمة لالســتثمار”. 
ــة خــالل  ــارات دوالر مســاعدة أجنبي ــة ملي ــاج ثماني ــوزراء الســوداني إن الســودان يحت وحســب “الحــرة” قــال رئيــس ال
العاميــن المقبليــن لتغطيــة الــواردات وللمســاعدة فــي إعــادة بنــاء االقتصــاد بعــد االضطرابــات السياســية المســتمرة 

منــذ شــهور.
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وذكــر حمــدوك فــي تصريحــات لـــ “رويتــرز” فــي 25 أغســطس 2019 أنــه بــدأ محادثــات مــع صنــدوق النقــد الدولــي 
والبنــك الدولــي، لمناقشــة إعــادة هيكلــة ديــون الســودان، وتواصــل مــع الــدول الصديقــة وهيئــات التمويــل بشــأن 
المســاعدات. وأضاف:”الســودان يحتــاج بصــورة عاجلــة مــن مليــار إلــى مليــاري دوالر ال بــد أن تتوفــر كاحتياطــي مــن 

النقــد فــي البنــك المركــزي للمســاعدة فــي إيقــاف تدهــور ســعر صــرف الجنيــه الســوداني”.
وقــال حمــدوك: “ســنعمل علــى توحيــد ســعر صــرف الجنيــه وأن يــدار ســعر الصــرف عــن طريــق ســعر الصــرف المــرن 

المــدار… تعــدد ســعر الصــرف للجنيــه هــو المدخــل للتشــوهات فــي االقتصــاد الســوداني”.

وحســب صحيفــة “الشــرق األوســط” كشــف تقريــر أداء وزارة الماليــة واالقتصــاد الوطنــي للربــع الثانــي مــن العــام 
2019، عــن عجــز ـفـي الموازنــة بلــغ 16 مليــار جنيــه ســوداني )355 مليــون دوالر(، بإيــرادات قدرهــا 61.8 مليــار 
ـى ســالب  جنيــه )1.37 مليــار دوالر(، ومنصرفــات 77.8 مليــار جنيــه )1.37 مليــار دوالر(، وتراجــع معــدل النمــو إـل
2.1 فــي المائة.وقــال وكيــل وزارة الماليــة عبــد المنعــم الطيــب إن موازنــة العــام 2019 واجهــت تحديــات أبرزهــا 
ضعــف اإليــرادات، وعــدم توفــر الســلع االســتراتيجية وكيفيــة اإليفــاء بتعويضــات العامليــن )الرواتــب(. مضيفــا أن 

ــات، لمواجهــة  ــر النقــد لدفــع المرتب ــار جنيــه خصصــت للســلع االســتراتيجية، وتوفي المنصرفــات البالغــة 77.8 ملي
أزمــة الســيولة التــي تجتــاح البــالد منــذ أكثــر مــن عام.ورغــم ترشــيح الســودان مــن قبــل عــدة مؤسســات بــأن يبلــغ 
نمــًوا يصــل إلــى 5 فــي المائــة خــالل هــذا العــام. أكــد تقريــر »آفــاق االقتصــاد العربــي« الصــادر عــن صنــدوق النقــد 

العربــي، تراجــع النســبة فــي أبريــل )نيســان( الماضــي ســلًبا إلــى 2.1 فــي المائــة.

رفع اسم السودان من قائمة اإلرهاب
ــن  ــودان م ــم الس ــع اس ــدة لرف ــات المتح ــع الوالي ــات م ــري محادث ــه يج ــطس 2019، إن ــدوك، فــي 25 أغس ــال حم ق
القائمــة األميركيــة للــدول الراعيــة لإلرهــاب. وتوقــع حمــدوك أن “يحــدث فــي هــذه المســألة تبــدل كبيــر ويمكــن أن 
يحــدث تفاهــم حــول هــذا األمــر”. وتعهــد وزيــر الخارجيــة األلمانــي هايكــو مــاس خــالل زيارتــه إلــى الخرطــوم، برفقــة 

وفــد يضــم 30 مســؤوال، بهــدف تعزيــز عالقــات التعــاون الثنائــي بيــن البلديــن. أن تطــرح بــالده مســألة اســتبعاد 
الســودان مــن قائمــة الــدول الراعيــة لإلرهاب.وقــال فــي مؤتمــر صحفــي: “ســنطرح مســألة إزالــة الســودان مــن قائمــة 
الــدول الداعمــة لإلرهــاب علــى المســتوى الدولــي”، مؤكــدا مواصلــة “دعــم الســودان وزيــادة المســاعدات اإلنســانية 

للســودانيين”، وفقــا لـــ “روســيا اليــوم”.

وقــال وكيــل الشــؤون السياســية فــي وزارة الخارجيــة األميركيــة ديفيــد هيــل فــي مؤتمــر صحافي عقــده بالخرطوم 8 
أغســطس 2019، إن توقيــع اإلعالنيــن الدســتوري والسياســي يمثــالن لحظــة تاريخيــة مهمــة بالنســبة للســودانيين، 
ودعــا للعمــل المشــترك مــن أجــل صناعــة المســتقبل. مشــيرا إلــى أن حكومــة بــالده ترهــن رفــع اســم الســودان مــن 
قائمــة الــدول الراعيــة لإلرهــاب، بتحقيــق التحــول لحكومــة مدنيــة، واالســتجابة لالنشــغاالت األميركيــة المتعلقــة 
بمكافحــة اإلرهاب.وأضــاف هيــل: “الحقيقــة الســودان مــا يــزال ضمــن قائمــة الــدول الراعيــة لإلرهــاب، ونحــن ننتظــر 
مــا ســتفعله الحكومــة المدنيــة، بشــأن كفالــة الحريــات وحقــوق اإلنســان ومكافحــة اإلرهــاب، واالنشــغاالت 

األميركيــة األخــرى، وتتضمــن تحقيــق االســتقرار السياســي وتصحيــح مســار االقتصــاد”.
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وكانــت واشــنطن قــد أدرجــت الســودان علــى قائمتهــا للــدول الراعيــة لإلرهــاب فــي 1993. وقالــت حينهــا 

ــا، وإنــه  ــران وليبي ــه عالقــات مشــبوهة بإي ــا دينيــة فــي الجنــوب ول إن نظــام الحكــم الســوداني يقــود حرب

متــورط فــي أعمــال إرهابيــة. وفــي عــام 1997، زادت واشــنطن مــن الضغــوط علــى الخرطــوم؛ حيــث فرضــت 

عقوبــات أوقفــت الشــركات األمريكيــة عــن التجــارة مــع الســودان وجعلتهــا معقــدة ألي شــركة أجنبيــة 

للتعامــل مــع البــالد، وقــد تــم رفــع هــذه العقوبــات فــي العــام الماضــي، لكــن الســودان ظــل مدرًجــا علــى 

قائمــة الــدول الراعيــة لإلرهــاب. وجــددت الواليات المتحــدة األمريكية، فــي عام 2010، تصنيف “الســودان” 

ــة  ــه وزارة الخارجي ــذي أصدرت ــر ال ــم، ضمــن التقري ــدول التــي تدعــم اإلرهــاب فــي العال ــى أنهــا إحــدى ال عل

األمريكيــة، عــن وضــع اإلرهــاب فــي دول العالــم، هــذا إلــى جانــب كل مــن ســوريا وإيــران وكوبــا. وتصنيــف 

ــا لإلرهــاب يجعلــه غيــر مؤّهــل لتخفيــف الديــون، كمــا يُحــّد مــن حصولــه علــى تمويــل  الســودان بلــًدا راعًي

مــن ُمقرضيــن مثــل صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي، فضــاًل عــن حــد قدرتــه فــي جــذب االســتثمارات 

األجنبيــة، وفــق صحيفــة “الشــرق األوســط”.
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تاريخ النزاع المسلح
العــدل  بــدأت مجموعتــان متمردتــان، همــا حركــة  إذ   2003 عــام  دارفــور  ـفـي  المســلح  النــزاع  اندلــع 

والمســاواة وحركــة تحريــر الســودان، بقتــال الحكومــة الســودانية التهامهــا باضطهــاد ســكان دارفــور مــن 

غيــر العــرب وردت الحكومــة علــى الهجمــات مــا أســفر عنــه مقتــل مئــات اآلالف واتهــم البشــير بارتــكاب 

إبــادة جماعيــة، ووقعــت الحكومــة الســودانية وحركــة العــدل والمســاواة اتفاقــا لوقــف إطــالق النــار فــي 

فبرايــر 2010، وفــي شــهر يوليــو وأغســطس 2006 تجــدد القتــال، وتركــت المنظمــات تقديــم المســاعدات 

بســبب الهجمــات ضــد موظفيهــا. وفــي مــارس 2009 أعلــن البشــير عــن طــرد مــا بيــن ســت إلــى عشــر مــن 

منظمــات تقــدم العــون واإلغاثــة للنازحيــن مــن الحــرب فــي إقليــم دارفــور، وبــررت الســلطات الســودانية 

قرارهــا بدعــوى تعامــل المنظمــات مــع محكمــة الجنايــات الدوليــة التــي أصــدرت مذكــرة اعتقــال دوليــة 

ضــد عمــر البشــير.

وقالــت منظمــة “هيومــن رايتــس ووتــش” الدوليــة لحقــوق اإلنســان خــالل تقريرهــا الصــادر فــي عــام 2019 

عــن األحــداث فــي الســودان خــالل عــام 2018 لــم يطــرأ تغييــر كبيــر علــى ســجل الســودان الحقوقــي فــي 

2018، فقــد اســتمرت النزاعــات فــي دارفــور، جنــوب كردفــان، والنيــل األزرق. كمــا اســتخدم “جهــاز األمــن 

والمخابــرات الوطنــي” القــوة المفرطــة لتفريــق االحتجاجــات، واحتجــز عشــرات النشــطاء وأعضــاء أحــزاب 

المعارضــة تعســفا، وفرضــت الســلطات رقابــة علــى وســائل اإلعالم، وصــادرت الجرائــد واحتجــزت المنتقدين 

ومنعــت أبــرز وجــوه المعارضــة مــن الســفر إلــى الخــارج. وأوضحــت أنــه علــى الرغــم أن الســودان مــّدد فــي 

ــه،  ــة العــام، فــإن قوات ــزاع إلــى نهاي ــب واحــد فــي مناطــق الن ــن مــن جان ــار الُمعل ــو وقــف إطــالق الن يولي

بمــا فيهــا “قــوات الدعــم الســريع” شــبه العســكرية، هاجمــت أكثــر مــن 10 قــرى فــي منطقــة جبــل مــّرة 

فــي دارفــور بيــن مــارس ومايــو. وقتــل المهاجمــون 23 مدنيــا علــى األقــل، ودمــروا ونهبــوا الممتلــكات 

الخاصــة، وتســببوا ـفـي فــرار اآلالف مــن منازلهــم. وأضافــت: منعــت القــوات الســودانية أيضــا وصــول 

“قــوات حفــظ الســالم المختلطــة لألمــم المتحــدة واالتحــاد األفريقــي فــي دارفــور ومراقبــي حفــظ الســالم 

ومنظمــات اإلغاثــة إلــى النازحيــن والمناطــق المتضــررة مــن النــزاع فــي عديــد مــن المناســبات. ومــا زال أكثــر 

مــن مليونــي شــخص مهجريــن بســبب النــزاع بيــن المعارضــة المســلحة والقــوات الحكوميــة الــذي بــدأ فــي 

.2003

وأكــدت المنظمــة فــي تقريرهــا يــوم 23 أغســطس 2019 إنــه ينبغــي للحكومــة االنتقاليــة الجديــدة فــي 

الســودان اتخــاذ خطــوات ملموســة لضمــان المســاءلة عــن االنتهــاكات الحقوقيــة الســابقة. يشــمل ذلــك 
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فيهــا الهجمــات علــى المتظاهريــن منــذ اإلطاحــة بالرئيــس الســابق عمــر البشــير فــي أبريــل 2019 ، مشــيرة 

إلــى ضــرورة وضــع معاييــر واضحــة للتقــدم فــي مجــال العدالــة، ومجموعــة مــن اإلصالحــات األخــرى التــي 

يجــب إنجازهــا خــالل المرحلــة االنتقاليــة الممتــدة لثــالث ســنوات. ودعــت المنظمــات الدوليــة بمــا فيهــا 

“األمــم المتحــدة” و”االتحــاد األفريقــي” و”االتحــاد األوروبــي” ودول أخــرى لمراقبــة تنفيــذ االتفــاق والتقــدم 

فــي اإلصالحــات الحقوقيــة الرئيســية.

القوى السياسية في السودان ومفاوضات السالم

ــر الســودان، الطاهــر حجــر، ورئيــس حركــة العــدل  ــن رئيــس تجمــع قــوى تحري وفقــا لـ”روســيا اليــوم”، أعل

والمســاواة، جبريــل إبراهيــم، ورئيــس حركــة تحريــر الســودان- المجلــس االنتقالــي، الهــادي إدريــس يحيــى، 

ورئيــس حركــة تحريــر الســودان، منــي أركــو منــاوي، وجميعهــم مقيمــون ـفـي جوبــا، عاصمــة جنــوب 

الســودان وجميعهــم حــركات مســلحة ســودانية تقــود تمــردا فــي إقليــم دارفــور “اتفاقهــا علــى الشــروع 

بمفاوضــات مــع الحكومــة الســودانية المقبلــة وااللتــزام بإعــالن وقــف العدائيــات مــع القــوات الحكوميــة، 

ــان لهــا، تمســكها “بالســالم العــادل الشــامل،  ــع، فــي بي إلتاحــة الفرصــة للســالم.”وأكدت الحــركات األرب

الــذي يخاطــب جــذور المشــكلة الســودانية ويعالــج آثــار الحــرب وبواعــث التهميــش، مــع بــذل كل الجهــود 

إلحــالل الســالم متــى مــا توفــرت إرادة الســالم لــدى الســلطات االنتقاليــة.”

وكان حــزب األمــة القومــي الســوداني، أصــدر فــي األول مــن ســبتمبر 2019 بزعامــة الصــادق المهــدي، بيانــا 

بشــأن الطريقــة التــي تــم بموجبهــا ترشــيح وزراء الحكومــة االنتقاليــة، مــن قــوى الحريــة والتغيير.وقــال 

خــالل البيــان إن الترشــيحات تمــت عبــر محاصصــات حزبيــة دون إعطــاء أي اعتبــار لمعانــي التنــوع والتمييــز 

اإليجابــي، والتمثيــل المتــوازن لألقاليــم الــذي تطلبــه ضــرورات مرحلــة صناعــة الســالم الشــامل والمســتدام 

ــة، مضيفــا أن “كل هــذه المالحظــات وغيرهــا، جعلــت تلــك الترشــيحات تأتــي  ــات المرحل ومواجهــة تحدي

بشــكل ال يلبــي طموحــات وتطلعــات الشــعب الســوداني”.

حول الثورة السودانية
ــورة فــي الســودان فــي ديســمبر عــام 2018، إذ اندلعــت سلســلة مــن االحتجاجــات ضــد  ــدأت أحــداث الث ب

الرئيــس الســابق عمــر البشــير، مطالبــة باإلصالحــات االقتصاديــة واســتقالة الرئيــس الــذي اســتمر حكمــه 

لثالثــة عقــود وتواصلــت االحتجاجــات التــي قوبلــت بــرد فعــل عنيــف مــن ِقبــل الســلطات التــي اســتعملت 

ُمختلــف األســلحة فــي تفريــِق المتظاهريــن بمــا فــي ذلــك الغــاز المســيل للدمــوع، والرصــاص المطاطــي،
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بــل شــهدت بعــض المــدن اســتعمااًل واضًحــا للرصــاص الحّي.وأعلنــت حالــة الطــوارئ ـفـي البــالد وأدت 

ــع البشــير مــن الســلطة، وتــم تكويــن مجلــس انتقالــي بقيــادة أحمــد  ــام الجيــش بخل االحتجاجــات إلــى قي

عــوض بــن عــوف، ولكــن المتظاهريــن، رأوا أنــه كان مجــرد تغييــر للقيــادة مــع اإلبقــاء علــى النظــام نفســه 

ــوا بتشــكيل مجلــس انتقالــي مدنــي. وطالب

وحكــم الســودان مجلــس عســكري منــذ اإلطاحــة بعمــر البشــير فيمــا تواصلــت التظاهــرات للمطالبــة 

بحكــم مدنــي. وحســب “وســائل إعــالم عربيــة ودوليــة”، بعــد فشــل المحادثــات بيــن المجلــس العســكري 

والمعارضــة حــول تشــكيل حكومــة انتقاليــة فــي الســودان، قــام الجيــش فــي يونيــو 2019 بفــض االعتصــام 

بالقــوة مــا أســفر عــن وقــوع قتلــى ومصابين.وأفــادت صحيفــة “الغارديــان” البريطانيــة فــي 11 يونيو 2019 

أن قــوات الدعــم الســريع التــي يقودهــا نائــب المجلــس العســكري االنتقالــي فــي الســودان، محمــد حمــدان 

دقلــو “حميدتــي” آنــذاك قــد فضــت اعتصــام الخرطــوم، ونفــذت حملــة قمــع، أدت إلــى مقتــل أكثــر مــن 100 

شــخص وجــرح مــا يصــل إلــى 700 وأنــه تــم تســجيل أكثــر مــن70 حالــة اغتصــاب خــالل فــض االعتصام.ونقلــت 

ــا اغتصــاب، خمــس  ــة ضحاي ــج ثماني ــه عال ــه: ”إن ــر” قول ــال كي “الصحيفــة” عــن طبيــب فــي مستشــفى “روي

نســاء وثالثــة رجــال. فيمــا قــال مصــدر طبــي إنــه تــم معالجــة حالتــي اغتصــاب فــي مستشــفى فــي جنــوب 

الخرطــوم، بمــا فــي ذلــك حالــة تعرضــت للهجــوم مــن قبــل أربعــة عناصــر تابعيــن لقــوات الدعــم الســريع.

ــو 2109  ــل االجتماعي“.فــي 14 يوني ــائل التواص ــى وس ــة عل ــاالت مماثل ــهود ح ــن الش ــد م ــف العدي ووص

قــال الفريــق أول شــمس الديــن كباشــي المتحــّدث باســم المجلــس العســكري الحاكــم فــي الســودان إّن 

“المجلــس العســكري هــو مــن اّتخــذ قــرار فــض االعتصــام ووضعــت الخطــة لذلــك، ولكــن بعــض األخطــاء 

واالنحرافــات حدثــت“. وجــاء ذلــك بعــد موافقــة المحتّجيــن علــى إنهــاء عصيانهــم المدنــي وموافقتهــم 

علــى عقــد مباحثــات جديــدة مــع المجلــس العســكري الحاكــم فــي أعقــاب وســاطة قادهــا رئيــس الــوزراء 

اإلثيوبــي آبــي أحمــد، حســب “فرانــس بــرس“.

فــي 14 يونيــو 2019 أعلــن نائــب رئيــس المجلــس العســكري االنتقالــي بالســودان، محمــد حمــدان دقلــو، 

ــة إلــى  ــرة المقبل ــر البــالد خــالل الفت ــى تشــكيل حكومــة تكنوقــراط مســتقلة، تدي أن المجلــس وافــق عل

ا،  ا–ســودانيًّ حيــن إجــراء انتخابــات. وتابــع خــالل لقــاء جماهيــري: “نريــد حكومــة ســريًعا، ونريــد حــالًّ سودانيًّ

ألن البــالد ال تتحمــل تأخيــًرا للحــل بعــد اآلن“، حســب العربيــة.
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فــي 20 يونيــو 2019 قــال رئيــس المجلــس العســكري االنتقالــي الســوداني الفريــق أول محمــد حمــدان 

دقلــو حميدتــي: “وصلنــا للشــخص الــذي يقــف وراء فــض االعتصــام ولــن نكشــف عنــه اآلن، كــي ال نؤثــر فــي 

لجنــة التحقيــق“. وكشــف أن هنــاك مندســين بيــن قــوات الدعــم الســريع. مشــيرا إلــى اعتقــال 9 أشــخاص 

منهــم. وأضــاف: “مهمــا طالــت الفتــرة االنتقاليــة فإننــا موافقــون عليهــا شــرط أن تأتــي بحــل شــامل. وتابــع 

“التوافــق هــو األســاس وبالتالــي يمكــن ســريًعا تشــكيل حكومــة“.

ــو 2019  ــات فــي 21 يوني ــه تظاهــر مئــات الســودانيين فــي عــدد مــن عواصــم الوالي ــرز” بأن وذكــرت “رويت

حيــث احتشــدوا فــي مــدن “ود مدنــي” و“األبيــض” و“بورتســودان“، لمطالبــة المجلــس العســكري االنتقالــي 

بتســليم الســلطة، باإلضافــة إلــى تظاهــر العشــرات فــي العاصمــة الخرطــوم وســط هتافات تنادي بالســلطة 

المدنيــة. وأفــادت بانهيــار المحادثــات التــي كانــت تجــرى بيــن المجلــس العســكري الحاكــم وتحالــف 

قــوى المعارضــة عقــب فــض قــوات األمــن االعتصــام ولــم تعقــد محادثــات مباشــرة بيــن الجانبيــن منــذ فــض 

االعتصــام.

فــي أغســطس 2019 وقــع نائــب رئيــس المجلــس العســكري محمــد حمــدان دقلــو وممثــل تحالــف قــوى 

الحريــة والتغييــر أحمــد الربيــع فــي الســودان علــى وثيقــة االتفــاق الــذي توصــل إليــه الطرفــان بعــد أشــهر 

مــن المفاوضــات والــذي مــن شــأنه أن يضمــن االنتقــال إلــى حكــم مدنــي فــي البــالد. ثــم أعلــن رئيــس الــوزراء 

“عبــدهللا حمــدوك” عــن تشــكيل الحكومــة، مســاء 5 ســبتمبر 2019.
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االستشــراق  يعــد 

القضايــا  أكثــر  مــن 

ـفـي  الشــائكة 

الســاحة الثقافيــة العربيــة، وعلــى 

تواجــد  الســنوات  عديــد  مــدار 

مختلفــة  بمفاهيــم  االستشــراق 

مؤيــد  بيــن  متباينــة  ومواقــف 

تحليليــة  واتجاهــات  ومعــارض 

دراســة  تمــت  لقــد  ونقديــة. 

الباحثيــن  قبــل  مــن  االستشــراق 

األكاديمييــن فــي البلــدان العربيــة 

اإلســالمية كمــا تمــت دراســته مــن 

قبــل رجــال الديــن اإلســالمي، وبيــن 

يبــدو  قــد  الدراســات  تلــك  كل 

كمفهــوم  ضائعــا  االستشــراق 

التاريــخ،  عبــر  حــدث  وكتطــور 

تبنــى  ثابتــة  نقطــة  حيــث  يقــف 

األحــكام،  مــن  الكثيــر  عليهــا 

مــا  نفهــم.  أن  ســنحاول  ولهــذا 

تطــور؟  وكيــف  االستشــراق؟ 

العــرب  المفكريــن  مواقــف  ومــا 

ــا  مــن مــواد االستشــراق؟ كمــا أنن

ســوف نلتــزم بالبحــث فيمــا يعــرف 

الــذي  الكالســيكي  باالستشــراق 

امتــد زمنيــا إلــى نهايــة الســتينات 

العشــرين،  القــرن  مــن 

كمــا ســوف نلتــزم بمفهــوم محــدد 

ـى  حــول االستشــراق ال يلتفــت إـل

الصيــن  حــول  دراســته  تمــت  مــا 

مــن  االنطــالق  بقــدر  اليابــان،  أو 

مفهــوم محــدد، حــول استشــراق 

ـفـي  دار  وكيــف  اإلســالميات، 

العــرب. المفكريــن  ســجاالت 

تعريف االستشراق
شــاهين،  محمــد  للســيد  طبقــا   

دراســة  هــو  االستشــراق  فــإن 

مكونــة  والكلمــة  الشــرق  علــوم 

مــن مقطعيــن، وهمــا )ا–س–ت( 

و )ش–ر–ق(، والـــ )ا–س–ت( تعبــر 

اســتأذن:  فكلمــة  الطلــب،  عــن 

اســتبيان:  اإلذن،  طلــب  تعنــي 

تعنــي طلــب البيــان، ممــا يجعــل 

لكلمــة  اللفظــي  المعنــى 

الشــرق،  طلــب  هــو  استشــراق: 

وصــف  يقتصــر  أن  يجــب  كمــا 

المستشــرق وهــو العالــم الــدارس 

لتلــك العلــوم علــى الغربييــن مــن 

العلمــاء.

إال  هــي  مــا  استشــراق  وكلمــة 

 ”orientalism“ لكلمــة  ترجمــة 

تعــد  وال  اإلنجليزيــة،  اللغــة  مــن 

الداللــة اللفظيــة لكلمــة الشــرق، 

ألن  جغرافًيــا،  بهــا  يقصــد  مــا 

االستشــراق ال يهتــم مثــال بدراســة 

أوروبــا الشــرقية، وجغرافًيــا يتناول 

الواقعــة  المنطقــة  االستشــراق 

ـى الجنــوب  مــن جنــوب أوروبــا إـل

الشــرقي منهــا، بينمــا تشــير كلمــة 

حضــارات  دراســة  ـى  إـل استشــراق 

للترجمــة  طبقــا  القديــم،  الشــرق 

أرض  أي   morgenland األلمانيــة 

الصبــاح أو أرض شــروق الشــمس، 

التــي وقــع فيهــا  البلــدان  وهــي 

ظهــور األديــان اإلبراهيميــة، ومثل 

فيهــا علمــاء الحضــارة اإلســالمية 

ــن،  ــة لألوروبي ــة معرفي ــة نوعي نقل

كمــا أنهــا أيضــا منطقــة حضــارات 

قديمــة شــملت علًمــا واســًعا. 

 االستشراق الكالسيكي في سجاالت 
المفكرين العرب

بانورما

كتب: محمد سميح
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جذور االستشراق
حســب د. زكاري لوكمــان فــإن رؤيــة المستشــرقين تمــت 
وراثتهــا مــن اليونــان القديــم، حيــث كانــت كل الشــعوب 
األخــرى تعــد برابــرة، خاصــة وأن تلــك المقارنــات ظهــرت 
ـفـي عصــور ضعــف مصــر القديمــة وفــارس، ومــن بعــد 
ــى  ــيحية الت ــا المس ــرت فيه ــي انتش ــا الت ــت روم ــك أت ذل
شــرقا  اإلمبراطوريــة  انقســمت  ثــم  الشــرق،  مــن  أتــت 
القســطنطينية،  لصالــح  شــرقا  التفــوق  وكان  وغربــا، 
برمزيــة  ـي  الغرـب المســيحي  العالــم  تمســك  كان  وقــد 
بابويــة الفاتيــكان مقاومــة ضــد إعــالن القســطنطينية 
ســيطرتها علــى كل العالــم المســيحي، وـفـي النهايــة 
أرثوذكــس.  والشــرقيون  كاثوليــك  الغربيــون  أصبــح 
والتصــور المســيحي الغربــي للعالــم، اعتبــر أن كل العالــم 
مــن نســل نــوح، وأن أبنــاء يافــث فــي أوروبــا، وأبنــاء ســام 
هــم اآلســيويون، وأبنــاء حــام هــم األفارقــة. ورؤيــة تفــوق 

ــة يافــث علــى ســام وحــام. ــا ترجــع إلــى أفضلي أوروب

ــًدا يهاجــم  ا جدي ا شــرقيًّ ــر شــرًّ ومــع ظهــور اإلســالم اعتب
ـى  ـي المســيحي، وقــد مــال األوروبيــون إـل العالــم الغرـب
 ” وصــف  بإطــالق  مذهبيــا  ال  عرقيــا  العــرب  تصنيــف 
السراســنة” االســم الــذي كان يطلــق مــن قبــل اإلغريــق 
علــى ســكان منطقــة أرابيــا، ومــن ثــم ظهــرت تســميات 
أن  علــى  التنبيــه  ويجــب  واإلســماعيليين.  الهاجرييــن 
األوروبييــن لــم يعــوا أن المــورو ســكان شــمال أفريقيــا، 
جماعــات  مــن  أرابيــا،  منقطــة  ســكان  والسراســنة 
المســلمين، واعتبــروا أن كال منهمــا جماعــة منفصلــة 
بطبيعــة  معرفتهــم  عــدم  بســبب  وثقافيــا  عرقيــا 
نوعــا  األمــر مختلًفــا  يكــون  اإلســالم كديــن جديد،قــد 
مــا بيــن الكتــاب األســبان بســبب االحتــكاك المباشــر 
الثاـنـي عشــر  القــرن  قرابــة  ومــع  المســلمين.  بالعــرب 
الميــالدي نجــد كتابــات أكثــر دقــة عــن اإلســالم، كان 
هدفهــا الفهــم لوقــف تحــول المســيحيين فــي األراضــي 

اإلســالم،  ـى  إـل المهزومــة عســكريا 

ــص  ــال القص ــدأت تنه ــالم، وب ــلمين باإلس ــير المس وتبش
الخرافيــة عــن اإلســالم بيــن النــاس وعــن محمــد وعــن 
العصــور  ـفـي  الكتــب  حملــت  وقــد  اإلســالم.  دمويــة 
ــال ابــن  ــاًل للعــرب وعلومهــم أمث ــا هائ الوســطى احتراًم
ــة الحقــة ســيطر اإلعجــاب  ــن رشــد، وفــي مرحل ســينا واب
نوعــا مــا بقــوة العثمانيين في أوروبا، مع القرن الســادس 
ـفـي  بــدأت تظهــر دراســات جامعيــة متخصصــة  عشــر 
ــة اإلصــالح الدينــي  ــة. ومــع تجرب اإلســالم واللغــة العربي
اختلفــت النظــرة للعثمانيــن حيــث اعتبــرت نموذجــا ال 
يقــوم فــي حكمــه علــى مبــادئ الحريــة وســيادة القانــون، 
ــتبداد  ــرة االس ــل األوروبــي لفك ــس بالعق ــدأ يؤس ــا ب مم
الشــرقي التــي كانــت قــد بــدأت مــن عنــد أرســطو عــن أن 
أهــل الشــرق عبيــد ال يدافعــون عــن حرياتهــم، ومــن ثــم 
قامــت أوروبــا بالســيطرة علــى طــرق التجــارة العالميــة، 
وقــوت الحركــة التنويريــة التــى اعتبــرت مــن اإلســالم 
ــا لهــا يدعو إلى الكســل والخرافة والعنف. مناقضــا قيميًّ

مدارس االستشراق
حســب د. محمــد فــاروق النبهــان، والعديد مــن الباحثين، 
يمكننــا تقســيم مــدارس االستشــراق إلــى ثــالث مــدارس 
وألمانيــا. وإنجلتــرا  فرنســا  مــن  لــكل  تنتمــي  كبــرى، 

المدرسة الفرنسية:
كانــت لفرنســا عالقــات وثيقــة بالخالفــة العباســية، مــن 
بالحــروب  وشــاركت  وشــارلمان،  الرشــيد  هــارون  أيــام 
الصليبيــة، وغــزا نابليــون مصــر، واحتلــت فرنســا أجــزاء 
ـي،  الغرـب االســتعمار  مــع حركــة  المســلمة  البــالد  مــن 
الدراســات  ـفـي  والتقــدم  الســبق  لفرنســا  جعــل  ممــا 
كمــا  دراســية،  مراكــز  وأنشــأت  واإلســالمية،  العربيــة 
ــهر رواد  ــن أش ــس، وم ــة باألندل ــا للدراس ــدت طالبه أوف
االستشــراق الفرنســي العالــم ماســينيون، صاحــب بحــث 
عنــه  كتــب  وقــد  اإلســالمي،  التــراث  ـفـي  الحــالج  آالم 
بــدوي ـفـي موســوعة المستشــرقين:  د. عبــد الرحمــن 
ال  مكانــة  ـفـي  المستشــرقين  بيــن  مــن  “وهــو 
وجولدتســيهر“.  ونيلينــو  نولدكــه  إال  فيهــا  يضارعــه 
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المدرسة اإلنجليزية:
ــة  ــس المدرس ــى عك ــد، عل ــر والهن ــطين ومص ــج وفلس ــة الخلي ــة بمنطق ــة الصل ــة وثيق ــة اإلنجليزي ــت المدرس وكان
ــد والصيــن  ــة مــن خــالل آســيا فــي )الهن ــا، كانــت الدراســات اإلنجليزي الفرنســية التــي تمركــزت فــي شــمال أفريقي
وفلســطين والعــراق(. وكانــت مدرســة ذات أحــكام رصينــة غيــر مندفعــة مثــل حالــة االستشــراق الفرنســي، ومــن 
أشــهر المستشــرقين اإلنجليــز: هاملتــون جيــب الــذي انشــغل باالتجاهــات الحديثــة لإلســالم والحضــارة اإلســالمية 
وتوســعات العــرب ـفـي آســيا الوســطى والحمــالت الصليبيــة، والنظريــة اإلســالمية عنــد ابــن خلــدون ونظريــة 

المــاوردي فــي الخالفــة.

المدرسة األلمانية:
بــدأ اهتمــام الغــرب المســيحي عامــة بالشــرق اإلســالمي مــع الحــروب الصليبيــة، وقــد كانــت عالقــة األلمــان قويــة 
بســبب السياســة والمصالــح االقتصاديــة، ولمــا شــعرت ألمانيــا بأهميــة الدراســات الشــرقية أنشــأت فــي جامعاتهــا 
المتأخــرة نســبيا عــن  رغــم بداياتهــا  بالعمــق والدقــة،  المدرســة األلمانيــة  الشــرقية. وتتميــز  اللغــات  معاهــد 
االستشــراق الفرنســي واالنجليــزي، وبحســب  أحمــد ســعد زايــد يمكــن تقســيم االستشــراق مــن خــالل األلمــان إلــى 
أربــع مــدارس كبــرى، األولــى مدرســة الفيلولوجيــا: التــي علــى رأســها كارل بروكلمــان صاحــب كتــاب “تاريــخ األدب 
ــخ القــرآن“. وهــي مدرســة تهتــم بدراســات األدب وعلــوم  العربــي“، وتلميــذه تيــودور نولدكــه صاحــب كتــاب “تاري
اللغــة. أمــا الثانيــة فمدرســة التاريــخ، وعلــى رأســها يوليــوس فلهــاوزن صاحــب كتــاب “تاريــخ الدولــة العربيــة مــن 
ظهــور اإلســالم إلــى ســقوط الدولــة األمويــة“، وهــي المدرســة التــي تنطلــق مــن الدراســات التاريخيــة حــول اإلســالم 
والنشــأة والتطــور. وأمــا الثالثــة فهــي مدرســة النظريــة العامــة: محاولــة وضــع نظريــة عامــة عــن اإلســالم مــن 
ــاب “مذاهــب التفســير  ــاس جولدتســهير صاحــب كت ــك المدرســة: إيجن ــراث، ومــن أشــهر رواد تل خــالل الفقــه والت
اإلســالمي“. وأمــا الرابعــة فمدرســة الالنظريــة: وكانــت تــدرس اإلســالم مــن خــالل الفقــه والتــراث ووصفهــا د. عبــد 
ــات العامــة، ومــن أهــم رواد تلــك المدرســة  ــًرا عــن مدرســة أصحــاب النظري ــة وأث ــر علمي ــدوي بأنهــا أكث الرحمــن ب

جوزيــف شــاخت صاحــب كتــاب “المدخــل للفقــه اإلســالمي“.

االستشراق ومواقف المفكرين العرب 
ويشــير الباحــث عمــر كــوش أن بدايــة المناقشــات العربيــة حــول األعمــال االستشــراقية بــدأت مــع مقــال أنــور عبــد 
الملــك “االستشــراق مأزوًمــا” الــذي نشــر بمجلــة “ديوجين“عــام 1963م. ويأتــي مــن بعــده، فــي العــام 1978م، كتــاب 
إدوارد ســعيد “االستشــراق“. وانقســمت آراء المثقفيــن العــرب إزاء االستشــراق بيــن التأييــد التبريــري وبيــن الهجوم 
المتحامــل. وحســب دراســة د. محمــد ســعيد النبهــان قســم المفكريــن العــرب إلــى تيــار رافــض لالستشــراق وتيــار 

ناقــد تحليلــي.

 مفكرون ضد االستشراق: 
-1 محمــد عبــده: الــذي قــام بالــرد علــى المستشــرق “هانوتــو“. ويعتبــر محمــد عبــده امتــدادا لجمــال الديــن األفغانــي 
ــرد علــى المستشــرقين مــن خــالل فهــم إســالم  فــي محــاوالت اإلصــالح والتجديــد، ومقاومــة الجمــود الفكــري وال

خــال مــن الخرافــات.
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ــي،  ــاة النب ــرقين لحي ــد المستش ــى نق ــرد عل ــام بال ــذي ق ــد وال ــاة محم ــاب حي ــب كت ــكل: صاح ــين هي ــد حس 2. محم
وكتــب مقدمــة الكتــاب الشــيخ مصطفــى المراغــي شــيخ األزهــر ـفـي الثالثينــات.

3. مصطفــى عبــد الــرازق: الــذي ألقــى عــدة محاضــرات فــي جامعــة القاهــرة، يحــاول الرد علــى ادعاءات المستشــرقين 
عــن أن القــرآن عائــق فــي وجــه تطــور الفلســفة العربية.

4. محمــود شــاكر: أصــدر مجموعــة مــن الكتابــات التــى يهاجــم فيهــا االستشــراق، ويــرد علــى لويــس عــوض المتأثــر 
بالمستشــرقين.

مفكرو نقد وتحليل االستشراق:
1. إدوارد ســعيد: الــذي يــرى أن االستشــراق حالــة عدوانيــة، تنطلــق مــن أن الشــرق وجــد مــن أجــل الغــرب، وأن 
أطروحــات التخلــف واالنحطــاط والتفــاوت بيــن الشــرق والغــرب أفــكار معتمــدة علــى أســاس عرقــي وقــد ســاوى 

ــن المــدارس الرأســمالية واالشــتراكية. فــي نقــده بي

ــا هشــام صالــح مــن خــالل تحليــل مقــال أركــون عــن اإلســالم الحديــث لغرونبــاوم ، وفهــم  2.محمــد أركــون: يخبرن
اإلســالم لســميث، أن أركــون يأخــذ منحــى التعامــل الموضوعــي مــع االستشــراق، علــى نحــو يبــرز إيجابياتــه، وينتقــد 

ســلبياته.

3. أنــور عبدالملــك: قســم االستشــراق إلــى وجهيــن: أوروبــا الغربيــة وأوروبــا الشــرقية، فقــام بتقســيمه علــى أســاس 
الرأســمالية واالشــتراكية، إذ يــرى أن الــدول االشــتراكية تقــف موقــف المدافــع والمنصــف عكــس الدول الرأســمالية 

االستعمارية.

مفكرون في صف االستشراق:
يخبرنا عبد المنعم العجب الفيا عن االتهامات التى وجهت لكل من طه حسين وعلى عبدالرازق ولويس عوض 
وتوفيق الحكيم، ووصفهم بصبيان المستشرقين، ويعد عبدالمنعم العجب من ناقدي أطروحة إدوارد سعيد، 

كما فعل أيضا صادق جالل العظم في كتابه االستشراق واالستشراق معكوسا

ما وراء االستشراق 
يبقــى االستشــراق مــا بيــن التآمــر ومحــاوالت الفهــم الطبيعيــة يشــغل مســاحة كبيــرة حيــث تختلــف الرؤيــة، حســب 
فهــم االستشــراق ومضامينــه وســياقات ظهــوره، وربمــا تقــف الرؤيــة الدينيــة موقفــا حــذرا جــدا، وربمــا تقــف الرؤيــة 
ــابق  ــر الس ــيخ األزه ــزوق ش ــدي زق ــد حم ــم محم ــث يقس ــا، حي ــل تحفظ ــا وأق ــر تفهم ــاحة أكث ــة فــي مس األكاديمي
ـى أربعــة أهــداف: دينيــة وعلميــة وتجاريــة وسياســية. وتتلخــص األهــداف الدينيــة ـفـي  أهــداف االستشــراق إـل
محاربــة اإلســالم، والدفــاع عــن المســيحية فــي وجــه الدعــوة اإلســالمية، وأخيــًرا الرغبــة فــي التبشــير المســيحي بيــن 
المســلمين، بينمــا األهــداف العلميــة حســب زقــزوق فهــي فــي فهــم القلــة بقيمــة اإلســالم وأنــه رســالة ســماوية 
كجــزء مــن حركــة التنويــر، واألهــداف االقتصاديــة قامــت علــى فهــم الديــن واللغــة مــن أجــل تعميــق حركــة التجــارة، 

بينمــا األهــداف السياســية تمثــل فــي التوســع الغربــي االســتعماري.
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ينقــل لنــا عمــر كــوش فــي بحثــه االستشــراق بيــن دعاتــه ومعارضيــه رأي المستشــرق رودنســون فــي عــدة نقــاط 

تتلخــص فــي أنــه: “ال يوجــد علــم استشــراق وال إيرانيــات وال صينيــات، بــل هنــاك علــوم موضوعيــة مختصــة بدراســة 

تلــك المجتمعــات، كمــا أنــه ليــس هنــاك شــرق مأخــوذ كتلــة واحــدة، فهنــاك تباينــات فــي الحضــارات والثقافــات، 

ــا  ــة إال بحصره ــكالت العلمي ــع المش ــل م ــتطيع التعام ــه ال يس ــراقي أن ــث االستش ــى الباح ــاب عل ــد يع ــل ق وبالفع

داخــل حقــل اختصاصــه والتعامــل معهــا طبقــا للقواعــد المألوفــة، وتتزايــد النزعــة المحافظــة فــي االستشــراق وقــد 

يقلــب البعــض التاريــخ والوقائــع مــن أجــل الخــروج بنظريــة خارقــة، ولكــن تلــك االنتقــادات الموجهــة لالستشــراق 

ال يجــب أن تنســينا أهميــة االستشــراق، فمــاذا يهمنــا فــي رأي شــامبليون عــن المجتمــع، إذا كان قــد فــك لنــا رمــوز 

اللغــة الهيروغليفيــة، وارتمــاء المستشــرقين فــي أحضــان إيديولوجيــات المجتمــع البرجــوازي ال يعنــى االرتمــاء إلــى 

األيدلوجيــات المضــادة والمتخصصــون المحليــون بالبلــدان أنفســهم قــد ال يكونــوا أكثــر تحــرًرا مــن األيدلوجيــات من 

المستشــرقين أنفســهم“. يبقــى االستشــراق مســألة مثيــرة للجــدل، ومــن الصعــب أن تحســم، حيــث تتداخــل خيــوط 

ــا واآلخــر بشــكل معقــد وأحيانــا ضبابــي، بســبب عــدم كــون الغــرب وال االستشــراق  عالقــات االنفتــاح مــا بيــن األن

كتلــة واحــدة يمكــن اختزالهــا.
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شــّكل الديــن النقلــة 
ــرى فــي  األولــى الكب
اإلنســانية،  تاريــخ 
ــق تطورهــا  فــي طري
الكتــب  وشــكلت  وتحضرهــا، 
ـفـي  المرجعيــة،  المقدســة األطــر 
فتــرات طويلــة فــي تاريــخ اإلنســان، 
مــن  للكثيــر  اآلن،  حتــى  وربمــا 
الكــون  عــن  اإلنســان  تصــورات 
والضوابــط  والقواعــد  والحيــاة 

واألخالقيــة. االجتماعيــة 
مــن الصعوبــة وضــع تعريــف جامــع 
لتعــدد  الديــن؛  لمفهــوم  مانــع 
ـفـي  التفكيــر  منطلقــات  وتنــوع 
اســتلهام  يمكننــا  لكــن  نشــأته، 
يقــول  التعريفــات، فمثــال  بعــض 
األلماـنـي  الالهوـتـي  الفيلســوف 
1768-( شــاليرماخر  فريدريــك 
شــعور  هــو  الديــن  إن   :)1834
ومــا  لــه.  واختبــار  الالنهائــي 
هــو  هنــا،  الالنهائــي  بـــ  نعنيــه 
وحــدة وتكامــل العالــم المــدرك. 
وهــذه الوحــدة ال تواجــه الحــواس 
عــن  تنبــي  وإنمــا  كموضــوع، 
الداخليــة.  للمشــاعر  نفســها 
وعندمــا تنتقــل هــذه المشــاعر إلــى 
ــف فــي  ــا تخل ــالت، فإنه ــز التأم حي
الخيــال  وإن  هللا.  فكــرة  الذهــن 
الفــردي هــو الــذي يســير بفكــرة 
ــد  هللا إمــا نحــو المفارقــة والتوحي
مشــخص  غيــر  نــوع  نحــو  وإمــا 
الوجــود. لأللوهــة يتســم بوحــدة 

وأمــا ماكــس مولــر )1822-1900( 

األديــان  ومــؤرخ  الفيلســوف 

األلماـنـي فيعتقــد أن: الديــن هــو 

كــدح مــن أجــل تصــور مــا ال يمكــن 

تصــوره، وقــول ما ال يمكــن التعبير 

الالنهائــي.  ـى  إـل تــوق  إنــه  عنــه؛ 

هربــرت  اإلنجليــزي  والفيلســوف 

سبنســر )1903-1820( فيــرى أن 

بالحضــور  “االعتقــاد  هــو:  الديــن 

وعصــي  غامــض  لشــيء  الفائــق 

“أن  يــرى  كمــا  الفهــم”  علــى 

األديــان علــى قــدر اختالفهــا ـفـي 

عقائدهــا المعلنــة، تتفــق ضمنيــا 

الكــون  بــأن وجــود  إيمانهــا  ـفـي 

التفســير”. هــو ســر يتطلــب 

فكــرة  مــن  انطلقنــا  وســواء 

كمــا  الديــن  نشــأة  ـفـي  األلوهــة 

يــرى شــاليرماخر، أو فكــرة ” فــوق 

كمــا   supernatural الطبيعــي” 

ــر تبقــى هنــاك  يــرى سبنســر ومول

كيــف  وهــي  كبــرى  إشــكالية 

الالمحــدود  الالمتناهــي  يتجلــى 

“هللا/اآللهة/مــا فــوق الطبيعــي” 

 ” المحــدود  المتناهــي  ـفـي 

ــا تأتــي أهميــة  اإلنســان “؟ مــن هن

األديــان  ـفـي  الوحــي  مفهــوم 

فتأســيس  الكبــرى،  اإلنســانية 

أي ديــن البــد أن يتــم عبــر كتــاب 

المقدســة  والكتــب  مقــدس. 

مــن  تتجلــى  كــي  للوحــي  تحتــاج 

ـى  إـل الالمحــدود  الالمتناهــي 

المحــدود. المتناهــي  اإلنســان 

بشــكل  المقــال  يســتعرض 

لغــة  الوحــي  مفهــوم  بانورمــي 

الوحــي  طبيعــة  واصطالحــا، 

وطرقــه  تقنياتــه  وتجلياتــه، 

ــانية  ــان اإلنس ــددة فــي األدي المتع

الكبــرى مــن خــالل كتابــي “للوحــي 

اإلنســان”،  و”ديــن  أخــرى”  معــان 

وكذلــك المعجــم الوجيــز ومعجــم 

فــارس. ابــن 

ويسألونك عن الوحي؟! تجليات الوحي
في األديان البشرية الكبرى

بانورما

كتب: محمد هالل
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ما الوحي؟
مــادة  اللغويــة،  المصــادر  ـى  إـل بالرجــوع  لغــة:  الوحــي 
)و ح ي( جــاءت بمعنــى الكتابــة، وحــي، يوحــى، وحًيــا، 
أي كتــب، يكتــب، كتًبــا، والوحــي، واإللهــام واإلشــارة 
واإليحــاء والســرعة. وقــال ابــن فــارس )و ح ي(: “أصــل 
والوحــي،  غيــره،  أو  إخفــاء  ـفـي  علــم  إلقــاء  علــى  يــدل 
ألقيتــه  مــا  الكتابــة والرســالة وكل  االشــارة، والوحــي 
إلــى غيــرك حتــى َعَلَمــه فهــو وحــي كيــف كان”. وأصــل 
الوحــي، اإلشــارة الســريعة وقــد يكــون بصــوت مجــرد عــن 
التركيــب وبإشــارة بعــض الجــوارح وبالكتــاب. وبالجملــة 
فــإن معانــي الوحــي اللغويــة تشــتمل علــى أنــه بمعنــى 
والرســل،  والرســالة،  واإلعــالم،  واإلشــارة،  الكتابــة، 

والخفــاء.

أمــا الوحــي فــي االصطــالح فقــد ُعــرف بتعاريــف متعــددة 
منهــا. أن ُيعِلــم هللا مــن اصطفــاه مــن عبــاده كل مــا أراد 
إطالعــه عليــه مــن ألــوان الهدايــة والعلــم لكــن بطريقــة 
ســرية خفيــة غيــر معتــادة للبشــر. ومنهــم مــن قــال هــو 
حلــول روح هللا فــي روح الكتــاب الُملَهميــن إلطالعهــم 
علــى الحقائــق الروحيــة واألخبــار الغيبيــة، مــن غيــر أن 
يفقــد هــؤالء الكتــاب بالوحــي شــيًئا مــن شــخصياتهم 

ـفـي  وأســلوبه  التأليــف،  ـفـي  نمطــه  منهــم  فلــكل 
ــير. التفس

طبيعة الوحي
تتعــدد طبائــع الوحــي ووســائله مــن ديــن آلخــر، كمــا 
تظهــر أيضــا أشــكاال متنوعــة للوحــي، يمكــن تقســيم 

ـى أســلوبين متباينيــن : تلــك األشــكال إـل
    أســلوب الوحــي ـفـي التقليــد اليهودي/اإلســالمي/

المســيحي
فيديــه/ الهنــدي  التقليــد  ـفـي  الوحــي  أســلوب      

ســية و هند / نية هما بر

ففــي التقليــد اإلبراهيمــي )يهودية/مسيحية/إســالم( 
اإللــه، إلــه محــدد لــه ســمات وصفــات محــددة، يتصــل 
عــن طريــق وســيط بأشــخاص يختارهــم ليكونــوا ناطقيــن 
بكالمــه. وـفـي التقليــد الهندوســي ال وجــود “لُمرِســل 
ــم  ــة وإنمــا يت ــان اإلبراهيمي وٌمســتقِبل ووســيط” كاألدي
الوحــي عــن طريــق اســتقبال الحقيقــة األساســية للوجــود 

بواســطة الحكمــاء.

تجليات الوحي في األديان البشرية 
الكبرى

الفيدية
الفيــدا وحــي ليــس عــن طريــق مرسل-مستقبل-وســيط 
وإنمــا علــى شــكل اســتقبال روحــي للحقيقــة الكونيــة 
مــن قبــل الحكمــاء الملهميــن. كمــا يختلــف مفهــوم 
براهمــان عــن مفهــوم اإللــه ـفـي األديــان اإلبراهيميــة 
ــات  ــه بصف ــن وصف ــد، ال يمك ــز، محاي ــر ممي ــه غي ــو إل فه
إيجابيــة أو ســلبية، وليــس لــه مفهــوم محــدد. تعتبــر 
الفيــدا واحــدة مــن أقــدم الكتــب المقدســة التــي عرفهــا 
اإلنســان، ُيختلــف علــى زمــن تدويــن الفيــدا بيــن رأي قائل 
بـــ 6000 ســنة وألــف ســنة قبــل الميــالد، وبيــن رأي آخــر 
يقــول إنــه مــن 1500 ســنة إلــى 600 ســنة قبــل الميــالد.
أغلــب الظــن أن أســفار الفيــدا األربعــة )ريــج فيــدا، ياجــورا 
وقــت  ـفـي  تــدون  لــم  فيــدا(  ســامافيدا،أتهارفا  فيــدا، 
ــع  ــاق واس ــى نط ــفاهة عل ــرت ش ــت انتش ــد وإن كان واح

ــن. ــدء زمــن التدوي ــل ب قب

البراهمانية
مــن  مكونــة  سنســكريتية  كلمــة  وهــي  األوبانيشــاد، 
مقطعيــن upaوتعنــي “بالقــرب مــن”، وni-shadوتعنــي 

ــم.  ــن الُمعلِّ ــرب م ــس بالق ــود يجل ــس”. والمقص “يجل
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األوبانيشــاد هــي مجموعــة مــن المحــاورات تجمــع بيــن 

أنهــا  الظــن  وأغلــب  واألســطورة.  والديــن  الفلســفة 

دونــت بيــن ســنة 800 و500 قبــل الميــالد وهــي وحــي 

ــة  ــة الكلي ــتقبال روحــي للحقيق ــق اس ــن طري ــدا ع كالفي

عــن طريــق الحكمــاء الملهميــن وإْن ظهــر فيهــا بعــض 

اإلســالمي  المســيحي  التقليــد  ـفـي  بالوحــي  الشــبه 

اليهــودي؛ فنجــد مثــال فــي األوبانيشــاد مــا ُيخِبــر بــه أحــد 

ـى شــخص أو أشــخاص مختاريــن. اآللهــة إـل

البوذية
تعتــرف  التــي ال  الوحيــدة  الكبــرى  الديانــة  ربمــا هــي 

بالوحــي، بــل تنطلــق مــن نقطــة قيــام بشــرية محضــة، 

هــي إلهــام الحكيــم بــوذا.

الزرادشتية
ال تنتمــي الزرادشــتية لألديــان اإلبراهيميــة، وإن كانــت 

اإللــه  النبــوة واصطفــاء  ـفـي مفهــوم  تشــترك معهــا 

أهــورا مــازدا لزرادشــت وتبليغــه الوحــي، كالم هللا، فــي 

كتــاب مقــدس هــو “جاثــات” وهــي الترانيــم التــي تنســب 

لزرادشــت نفســه دون غيرهــا من األناشــيد التــي تحتويها 

األفســتا. ويغلــب الظــن أن عصــر زرادشــت يرجــع للقرنيــن 

الســابع والســادس قبــل الميــالد، أمــا عــن تدوين األفســتا 

فيرجــع للقــرن الرابــع قبــل الميــالد.

اليهودية
أقــدم األديــان االبراهيميــة الثالثــة، ال تســتند كتــب أنبيــاء 

بنــي اســرائيل علــى نبــي مؤســس واحــد بعينــه، بــل ينمــو 

نمــوا مطــردا خــالل قــرون. والنبــوة كمــا تظهر فــي أنبياء 

ــم اإلنســان مــا ال  بنــي إســرائيل هــي موهبــة روحيــة ٌتعلِّ

يمكــن أن يصــل إليــه بقــواه الخاصــة وحدهــا وهــدف

هــذه الموهبــة هــو الخــالص. وللوحــي ـفـي اليهوديــة 

وســائل تقنيــة قديمــة، أقــدم مــن النبــوة، مثــل العرافــة 

الوســائل.  مــن  وغيرهــا  والتنجيــم  واألحــالم  والفــأل 

فــكل تلــك الوســائل التقنيــة هــي اســتنطاق للقــدر أو 

اإللــه أو القــوى الماورائيــة بأمــور يجهلهــا اإلنســان فــي 

المســتقبل أو الماضــي أو الحاضــر. أمــا األنبيــاء فيعبــرون 

وســماع  الــرؤى  همــا  بطريقتيــن  الوحــي  اختبــار  عــن 

عــن  الوحــي  اختبــر  موســى  فالنبــي  اإللهيــة.  الكلمــة 

طريــق الــكالم المباشــر مــن هللا لــه. والنبــي صموئيــل 

ــر الوحــي عــن طريــق حلــول هللا فيــه وتقمــص روح  اختب

هللا روحــه والنطــق علــى لســانه.

 مراحل النبوة داخل العهد القديم
مرت النبوة في العهد القديم بعدة مراحل هي:

•طبيعــة نبويــة )إبراهيــم وإســحق ويعقــوب: أصحــاب 
رؤى ســماوية وإعالنــات إلهيــة(،

كقائــد  )موســى  مخلــص  قيــادي،  نبويــة:  •طبيعــة 
للعبرانييــن(، ومخلــص  اإللهيــة  للشــرائع  ومتلقــي 

ــع الوحــي،  ــم ينقط ــى ل ــن موس ــذ زم ــاة )من ــرة القض •فت
لكــن اتخــذ صــورة أخــرى، روح هللا يعمــل ـفـي األبطــال 

ــر ممــا يكلمهــم(، ــادة الشــعب، أكث ــن اختارهــم لقي الذي
حيــث  صموئيــل،  عصــر  مــن  )بدايــة  األنبيــاء  •مــدارس 
يجتمــع بعــض الشــباب الراغبيــن فــي التعلــم مــن نبيهــم 
ـفـي مســتعمرات هــم وأســرهم مــع  حولــه، واإلقامــة 

المختــار(، نبيهــم 
الذيــن  األنبيــاء  مــن  العديــد  )ظهــور  الملــوك  •عصــر 

هللا(، كلمــة  بطاعــة  الملــوك  طالبــوا 
)ازدهــار  الصغــار  واألنبيــاء  وهوشــع  عامــوس   •
الحالــة  تدهــور  ـفـي  ســببا  كان  الشــمالية  المملكــة 
ــار  ــرب هوشــع وعامــوس إلعــالن انهي ــة فأقــام ال الروحي

عظيمــة(، عالميــة  قــوة  أمــام  الوشــيك  المملكــة 

•األنبياء في يهوذا،
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ـفـي صــور ورؤى أكثــر  )الوحــي تشــكل  الســبي  •زمــن 

ــم  ــخ العال ــال تاري مــن الكلمــة، لخــص فيهــا النبــي حزقي

ـى مجــيء المســيح ثانيــة(، السياســي إـل

بنــاء  إعــادة  علــى  التشــجيع  )مرحلــة  الســبي  •بعــد 

وزكريــا(، حجــي  األنبيــاء  الهيــكل، 

•انقطــاع النبــوة )مالخــي آخــر أنبيــاء العهــد القديــم وبــه 

ــوة حتــى  ــم وانقطعــت النب ختمــت أســفار العهــد القدي

مجــيء يوحنــا المعمــدان(.

 

المسيحية

إلهيــة،  طبيعــة  ذو  الناصــري  يســوع  المســيحية  ـفـي 

وعالقتــه باللــه عالقــة متميــزة، متجــاوزة مفهــوم النبــوة 

اليهــودي، عالقتــه باللــه عالقــة بنــوة، عالقــة باطنيــة 

فعالــة مــع اإللــه األب. يقــول يســوع الناصــري عــن نفســه 

ابــن اإلنســان جالســا عــن  “أنــا هــو، وســوف تبصــرون 

يميــن القــوة وآتيــا فــي ســحاب الســماء”، “مــن رآنــي فقــد 

رأى أبــي”، “إن الــذي أرســلني هــو معــي”، “مــا أتيــت مــن 

نفســي، ولكــن الــذي أرســلني ينطــق بالحــق وأنتــم ال 

تعرفونــه. فيمــا أنــا أعرفــه ألنــي منــه أتيــت وهــو الــذي 

أرســلني”.

التــي  الكلمــات  فقــط  ليــس  المســيحية  ـفـي  الوحــي 

ينطــق بهــا يســوع، بــل الوحــي هــو يســوع نفســه، فهــو 

كلمــة هللا. لذلــك فاألناجيــل مــا هــي إال ســيرة لحيــاة 

يســوع وأقوالــه. وكأن يســوع تحــول إلــى كتــاب مقــدس 

مقــروء، ممــا كشــف عــن أهميــة وجــود نــص مقــدس 

الــروح  “إن  المســيح  قــال  فكمــا  الديــن،  الســتمرارية 

ـى  القــدس ســوف يعلمكــم كل شــيء”، “ويرشــدكم إـل

ــاب  جميــع الحــق” لذلــك فقــد أوحــى الــروح القــدس لُكتَّ

األســفار المقدســة مــا كتبــوا ويرشــدهم فيمــا كتبــوا، 

لكــن لــم تمــح الــروح القــدس شــخصياتهم بــل كتــب كل 

منهــم بأســلوبه الخــاص.

اإلسالم
ــوع، ألن  ــوة يس ــن بن ــيحي ع ــور المس ــالم التص ــل اإلس ــم يقب ل

هللا يتنــزه بشــكل مطلــق عــن التداخــل مــع الطبيعة البشــرية 

“قــل هــو هللا أحــد، هللا الصمــد، لــم يلــد ولــم يولــد، ولــم يكــن 

ــم(. ومعنــى الوحــي فــي القــرآن،  ــه كفــوا أحــد” )قــرآن كري ل

لــه عالقــة بأصلــه فــي اللغــة العربيــة مــن حيــث هــو اإلعــالم 

فــي الخفــاء، واإلشــارة الســريعة، وذلــك يكــون بالــكالم علــى 

ســبيل الرمــز والتعريــض، وقــد يكــون بصــوت مجــرد عــن 

التركيــب، وبإشــارة ببعــض الجــوارح، وبالكتابــة. والوحــي فــي 

القــرآن لــه أقســام متعــددة مرتبطــة بتلــك المعانــي، يمكــن 

تصنيفهــا علــى النحــو التالــي:

ــا  ــا إليــك كمــا أوحين ــا أوحين ــه )إن •مــا يبلغــه هللا إلــى أنبيائ

ــن مــن بعــده(، ــوح والنبيي إلــى ن

•وحــى بمعنــى إرســال جبريــل ألــى الرســل )أو يرســل رســوال 

فيوحــي بإذنــه(،

ــل  ــم فع ــا إليه ــل )وأوحين ــطة الرس ــم بواس •وحــي إلــى األم

الخيــرات(،

•األمر )وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي(،

•التســخير )بــأن ربــك أوحــى لهــا( أي ســخرها فــي قــول بعــض 

المفسرين،

•اإلشــارة )فخــرج علــى قومــه مــن المحــراب فأوحــى إليهــم 

أن ســبحوا بكــرة وعشــيا( أي أشــار لهــم أن ســبحوا فــي قــول 

بعــض المفســرين،

•الكتابــة )فأوحــى إليهــم أن ســبحوا بكــرة وعشــيا( أي كتــب 

لهــم علــى األرض فــي قــول بعــض المفســرين،

•اإللهام )وأوحى ربك إلى النحل( أي ألهمهم،

ــه(  ــى أن أرضعي ــا إلــى أم موس ــب )وأوحين ــذف فــي القل •الق

ــك، ــا لذل ــا قلبه ــا هدين ومعناه

•ُيِســّر، يوســوس )وكذلــك جعلنــا لــكل نبــي عــدوا شــياطين 

اإلنــس والجــن يوحــي بعضهــم إلــى بعــض زخــرف القــول(،

•اإلبــالغ )وال تعجــل بالقــرآن مــن قبــل أن يقضــى إليــك وحيه( 

إبالغه. أي 
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التقنيات والطرق المتعددة للوحي إلى األنبياء في اإلسالم:
•كالم جبريــل المباشــر إلــى الرســول، قــد يأتــي علــى صورتــه بســتمئة جنــاح كمــا ورد فــي األحاديــث أو فــي صــورة أخــرى 

غيــر صورتــه، فــي صــورة أعرابــي وغيرهــا مــن الصــور،

•االتصــال الخفــي باندمــاج الملــك بكيفيــة مجهولــة ودرجــة غيــر معلومــة مــع الرســول، كقــول الرســول )أحيانــا يأتينــي 

مثــل صلصلــة الجــرس وهــو أشــده علــي فيفصــم عنــي وقــد وعيــت عنــه مــا قــال(،

•سماع كالم هللا من غير روية هللا )من وراء حجاب(،

•إنزال الكالم اإللهي على قلب الرسول،

•الرؤيا في المنام.

 

خاتمة
ســؤال الديــن، مــن األســئلة الكبــرى فــي حيــاة البشــر، هــي مغامــرة العقــل األولــى كمــا يصفهــا فــراس الســواح، فقــد 

لعــب الديــن دورا كبيــرا فــي تاريــخ البشــر وفــي مســار تطورهــم الفكــري والروحــي. والتســاؤل حــول الحقيقــة المطلقــة 

الالنهائيــة يظــل عالقــا دائمــا أبــدا فــي قلــوب وعقــول البشــر بــال جــواب حاســم، وكل محاولــة للفهــم والتقــرب ال تعــدو 

ــت  ــة كان ــن الرومــي: الحقيق ــالل الدي ــول ج ــة. يق ــة الالنهائي ــة المطلق ــة بالحقيق ــرة فــي اإلحاط ــوة صغي ــا خط كونه

مــرآه بيــد هللا وقعــت وتشــظت، كل فــرد أخــذ قطعــة منهــا، نظــر إليهــا وخــال أنــه يملكهــا كاملــة. ويقــول ســلطان 

العارفيــن محيــي الديــن ابــن عربــي:

“لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي .. إذا لم يكن ديني إلى دينه داني

ــــاِن ـَ لقد صاَر قلـبي قاباًل كَل ُصـورٍة .. فـمرًعى لغـــــزالٍن وَديٌر لُرهب

وبيٌت ألوثــاٍن وكعـــبُة طـائـــٍف .. وألـواُح تـوراٍة ومصـحُف قــــرآن

أديـُن بديِن الحــــِب أّنى توّجـهـْت .. ركـائـبُه ، فالحبُّ ديـني وإيـَماني”
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مواقــف  تثيــر 
عمــان  ســلطنة 
أو  الحياديــة، 
“شــكليا”   الحياديــة 
المنتقديــن،  بعــض  يصفهــا  كمــا 
وتجــاه  الخارجيــة،  عالقاتهــا  ـفـي 
محاولــة  ـفـي  اإلقليميــة  األزمــات 
األطــراف،  كافــة  لكســب  منهــا 
التكهنــات  مــن  حالــة  تثيــر 
والتســاؤالت حــول توتــر العالقــة 
مــن  واإلمــارات  الســعودية  بيــن 
جهــة، وُعمــان مــن جهــة أخــرى، 
نظــًرا العتمــاد الســلطنة مواقــف 
وسياســات  تتماشــى  ال  سياســية 
مواقــف  تجلــت  إذ  المنطقــة. 
بدايــة  منــذ  الحياديــة  عمــان 
عــام  ـى  األوـل الخليجيــة  األزمــة 
1980 حيــن اندلعــت الحــرب بيــن 
العــراق وإيــران، ثــم أزمــة الخليــج 
الثانيــة حيــن غــزت العــراق دولــة 
ـى  الكويــت عــام 1991، وصــوال إـل
حيادهــا حاليــا تجــاه عاصفــة الحــزم 
العربيــة  المملكــة  قادتهــا  التــي 
ـفـي  الحوثييــن  ضــد  الســعودية 
وأيضــا   .2015 عــام  منــذ  اليمــن 
ومقاطعــة  إيــران  تجــاه  حيادهــا 
“الســعودية  ـي  العرـب الرباعــي 
ومصــر”  والبحريــن  واإلمــارات 
لدولــة قطــر علــى خلفيــة اتهامهــا 
بدعــم اإلرهــاب وزعزعــة االســتقرار 

المنطقــة. ـفـي 

الصراع بين اإلمارات 

والسعودية وعمان

ــاحة هــي  ــى الس ــرز عل ــة األب القضي

الصــراع بيــن اإلمــارات والســعودية 

الحــدود مــع دولــة  وعمــان علــى 

اليمــن، التــي تشــهد نزاعــا داميــا 

منــذ 2014 بيــن القــوات المواليــة 

دوليــا  بهــا  المعتــرف  للحكومــة 

والحوثييــن الذيــن يســيطرون منــذ 

نحــو أربــع ســنوات علــى العاصمــة 

صنعــاء ومناطــق أخــرى؛ مــا أســفر 

القتلــى  مــن  اآلالف  وقــوع  عــن 

األمــراض  وانتشــار  والمصابيــن 

والفقــر فــي العديــد مــن المناطــق.

مركــز  نشــره  تقريــر  وبحســب 

ـفـي  للشــرق األوســط  “كارنيغــي 

“موقــع  عــن  نقــال   ”2019 أبريــل 

للدراســات  ـي  اإليطاـل المعهــد 

 .  )ISPI(الدوليــة السياســية 

الشــريط  طــول  يبلــغ  فإنــه 

الحــدودي بيــن المهــرة ومحافظــة 

كيلومتــًرا،   288 الُعمانيــة  ظفــار 

مديريــة  ســاحل  مــن  يبــدأ  حيــث 

حــوف وينتهــي فــي قلــب الصحــراء 

بيــن  الحــدودي  المثلــث  علــى 

والســعودية،  وُعمــان  اليمــن 

وعــّززت ُعمــان أواصــر عالقاتهــا مــع 

مجتمــع المهــرة، ومنحــت العديــد 

المنطقــة  ـفـي  الشــخصيات  مــن 

الجنســية الُعمانيــة، والســيما بعــد 

توقيــع اتفاقيــة الحــدود مــع اليمــن 

.1992 العــام  ـفـي 

ــات  ــم االضطراب ــع: رغ ــع الموق وتاب

ــام  ــذ الع ــن من ــت باليم ــي عصف الت

2011، لــم تتأثــر محافظــة المهــرة 

علــى  اعتمــدت  ألنهــا  اقتصاديــًا، 

للحصــول  الُعمانيــة  األســواق 

علــى الوقــود والمــواد الغذائيــة، 

علــى  خــاص  بشــكل  وعّولــت 

األســواق الُعمانّيــة، بمــا فــي ذلــك 

يبعــد  الــذي  المزيونــة،  ســوق 

كيلومتــرات قليلة عن معبر شــحن 

اليمنــي الحــدودي، مــا يفّســر نجــاح 

الحفــاظ  ـفـي  المهــرة  محافظــة 

االقتصاديــة  اســتقالليتها  علــى 

المحافظــات. باـقـي  عــن 

تساؤالت حول توتر العالقات بين عمان واإلمارات والسعودية.. 

هل يصل إلى التهديد االستراتيجي؟

بانورما

كتب: محمد هالل
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ـى حــدود  إـل الحــرب  تبعــات  امتــدت  الموقــع:  وأضــاف 

2015. حيــث  العــام  المهــرة منــذ منتصــف  محافظــة 

خفــض الحوثيــون مخصصــات موظفــي المهــرة الماليــة 

ـى  إـل أّدى  مــا  للمحافظــة،  ـي  الماـل االحتيــاج  ربــع  ـى  إـل

المدنيّيــن  الموظفيــن  مــن  العديــد  رواتــب  عــدم دفــع 

مــن  والســيما  منهــم،  الكثيــر  فاضّطــر  والعســكريّين، 

ـى  إـل والعــودة  المغــادرة  ـى  إـل المهــرة،  ســكان  غيــر 

بالوقــود  الخدمــات  مرافــق  ُعمــان  مناطقهــم.وزّودت 

الضــروري، ووزعــت مســاعدات غذائيــة بشــكل منتظــم 

علــى الســكان.فيما بــدأ التدخــل اإلماراـتـي العســكري 

فــي المهــرة فــي العــام 2015، وتوّلــت اإلمــارات تدريــب 

نحــو 2500 مجنــد جديــد مــن ســكان المحافظــة، ووّفــرت 

الكثيــر مــن المســاعدات إلعــادة تأهيــل الشــرطة المحلية 

والخدمــات األمنيــة القائمــة. كمــا وّزعــت ســالل غذائيــة 

مــن  المهــرة  مديريــات  لســكان  إنســانية  ومســاعدات 

خــالل الهــالل األحمــر. فيما اعتبــرت الســلطنة أن الوجود 

اإلماراتــي علــى حدودهــا مــع اليمــن غيــر مبــرر؛ فالبلــدان 

منقســمان حــول عــدة مســائل، أهمهــا الحــدود.

وذكــر الموقــع أن: انهيــار مؤسســات الدولــة فــي اليمــن 

والتدّخــل العســكري للتحالــف الــذي تقــوده الســعودية، 

أدى لحــدوث مخــاوف لــدى مســقط تحّولــت إلــى واقــع. 

ففــي ينايــر مــن العــام 2016، أقفلت الســلطات الُعمانية 

-بشــكل مؤقــت- منافذهــا الواصلــة لمنطقتــي شــحن 

ــل  ــاط قبائ ــوذ الُعمانــي فــي أوس ــع النف ــت. ودف وصرفي

العســكري  وجودهــا  تعزيــز  ـى  إـل الســعودية  المهــرة 

ــت  ــر مــن العــام 2017، دخل فــي المنطقــة. ففــي نوفمب

القــوات الســعودية المحافظة واســتولت علــى مرافقها 

الحيويــة، بمــا فيهــا مطــار الغيضــة ومينــاء نشــطون 

ومنفــذي صرفيــت وشــحن علــى الحــدود مــع ُعمــان.

ــًا  ــن 12 موقع ــر م ــا فــي أكث ــعودية قواته ــرت الس ــا نش كم

المطــار.  موظفــي  وســرحت  المهــرة  ســاحل  طــول  علــى 

إدارة  علــى  المســيطرة  الســعودية مؤخــرًا هــي  وأصبحــت 

المهــرة. شــؤون 

تبرير النشاط السعودي على الحدود العمانية
األمريكــي  السياســي  المحلــل  قــال  نفســه  الســياق  ـفـي 

“ناشــيونال  مجلــة  ـفـي  نشــر  تقريــر  نيبور”خــالل  “ســيغرد 

الحــدود  علــى  نشــاطاتها  تبــرر  الســعودية  إنترســت”إن 

الُعمانيــة لمنــع تهريــب الســالح عبــر األراضــي الُعمانيــة إلــى 

ــد  ــا بع ــة له ــوى “حيل ــس س ــر لي ــذا التبري ــن ه ــن، لك الحوثيي

جيوسياســي”. مضيفــا أن عمليــة محاصــرة ُعمــان اكتملــت 

ــة  ــل 2018 عندمــا قامــت القــوات الخاصــة اإلماراتي فــي أبري

بالســيطرة علــى مينــاء جزيــرة ســقطرى.

توقع بانتهاء حياد عمان
المهــرة  ـفـي  الوضــع  يفاقــم  مــا  أن  ـى  إـل الكاتــب  وأشــار 

ــن بيــن ُعمــان واليمــن  ــن الوحيدي إغــالق الســعودية المعبري

والذيــن ينقــل عبرهمــا الجرحــى اليمنيــون لتلقــي العــالج 

ــة. متوقعــا  فــي مستشــفى الســلطان قابــوس بمدينــة صالل

أن ينتهــي حيــاد ســلطنة ُعمــان إزاء تطــورات األوضــاع ـفـي 

اليمــن، إثــر محاصــرة الســعودية واإلمــارات لهــا حيــث تمتــد 

حدودهــا مــع اليمــن.

ــر نشــرته “واشــنطن بوســت” فــي عــام 2017 أن  وذكــر تقري

هنــاك مخــاوف عمانيــة مــن اآلثار الجانبيــة للنــزاع، وأول هذه 

ــزاء  ــارات فــي األج ــة اإلم ــد لدول ــدور المتزاي ــو ال ــاوف ه المخ

الجنوبيــة مــن اليمــن كمــا يفّســر بعــض العمانييــن مســاعي 

اإلمــارات إلــى الســيطرة علــى األراضــي والنفــوذ فــي الجنــوب 

كمحاولــة لمنافســة االســتثمارات التــي تمولهــا الصيــن فــي 

ــق  ــاء العمانــي بالدقــم، أو بشــكل عــام لتطوي مشــروع المين

ــن  ــد م ــل العدي ــة فــي ظ ــتراتيجي خاص ــكل اس ــلطنة بش الس

الخالفــات بيــن الدولتيــن.
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خالفات سابقة بين عمان واإلمارات

فــي ينايــر 2018 ســادت حالــة مــن الجــدل بعــد أن عرضــت اإلمــارات، خريطــة فــي متحــف اللوفــر فــي أبوظبــي ُتظهــر 

ــن  ــا أعل ــمي عندم ــاء أول رد رس ــلطنة وج ــب الس ــار غض ــا أث ــارات، م ــدود اإلم ــن ح ــة ضم ــندم” الُعماني ــة “مس محافظ

حســاب “مركــز األخبــار” التابــع لهيئــة اإلذاعــة والتلفزيــون العمانــي فــي تدوينــة عبــر موقعــي التواصــل االجتماعــي 

“تويتــر” و”يوتيــوب” أنــه ســيتم بــث “سلســُة تقاريــر مــن مســندم لمطالعــة شــواهد أول محطــة اتصــاالت فــي الخليــج 

العربــي تربــط بيــن الشــرق والغــرب”. وبثــت أول حلقــة مــن جزيــرة التلغــراف بمحافظــة مســندم والتــي تعتبــر أول 

محطــة لالتصــاالت الحديثــة بالخليــج العربــي”.

خلية تجسس
فــي أول تعليــق رســمي مــن ســلطنة عمــان، علــى ضبــط خليــة تجســس تابعــة لدولــة مجــاورة، قــال يوســف بــن علــوي، 

الوزيــر المســؤول عــن الشــؤون الخارجيــة فــي عمــان، إن الســلطنة تتعامــل مــع كل جيرانهــا بلطف.وأضــاف ابــن علوي 

خــالل جلســة بعنــوان “أثــر العالقــات الخارجيــة  العمانيــة فــي ظــل المتغيــرات”: “هــذه أمــور تحصــل بيــن الجيــران، نحــن 

نتعامــل مــع كل جيراننــا بشــيء مــن اللطــف”  حســب موقــع “ســبوتنيك”.

ــتهدف  ــة، تس ــس إماراتي ــة تجس ــط خلي ــام 2011، ضب ــت فــي الع ــة أعلن ــة العماني ــع” إلــى أن الحكوم ــار “الموق وأش

ــه اإلمــارات. ــى الحكومــة والجيــش العمانــي، وهــو مــا نفت نظــام الحكــم فــي الســلطنة، وتتجســس عل

 كاتب عماني يتحدث عن توتر العالقات
وحســب صحيفــة “الخليــح أون اليــن” قــال األكاديمــي والسياســي الُعمانــي عبــدهللا الغيالنــي فــي تصريحــات صحفيــة 

فــي فبرايــر 2019 إن “عالقــة اإلمــارات وعمــان تشــهد توتــرًا غيــر مســبوق يوشــك أن يتحــول إلــى مهــدد اســتراتيجي 

تتجــاوز تبعاتــه ُعمــان واإلمــارات، لتصــل شــظاياه إلــى المشــهد اإلقليمــي”.

ووصــف مــا يحــدث فــي المحافظــة اليمنيــة الحدوديــة مــع عمــان بـ”صــراع نفــوذ”، وأضــاف: “محافظــة المهــرة تمّثــل 

أحــد مفاصــل األمــن القومــي الُعمانــي، ومــن ثــم فــإن الدفــاع عــن هــذا الثغــر ينبغــي أن يحتــل موقعــًا اســتثنائيًا فــي 

الرؤيــة القائــدة إلدارة المصالــح العمانيــة العليــا”. ويــرى أن اإلمــارات تعمــل حاليــًا علــى التواجــد سياســيًا وبقواتهــا 

العســكرية فــي محافظــة المهــرة )شــرق اليمــن(، فــي وقــت تعمــل فيــه ُعمــان علــى الحضــور فــي هــذه المحافظــة، 

والتــي تعتبرهــا “ضمــن امتداداتهــا الجيوسياســة التــي تســتثمر فيهــا تنمويــًا وسياســيًا”.
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موقف عمان من مقاطعة الدوحة
أزمــة الدوحــة زادت أيضــا مــن توتــر العالقــات؛ فحســب مــا نشــرته صحيفــة “األخبــار” اللبنانيــة فيمــا أســمته وثائــق 

ــاض  ــر والري ــن قط ــة بي ــة المحتدم ــة فــي األزم ــب الدوح ــًا إلــى جان ــّف عملي ــقط تصط ــارات أن مس ــرى اإلم ــرية” ت “س

وأبوظبــي، وإن كانــت تحــرص فــي العلــن علــى البقــاء فــي منطقــة الحيــاد. وأضافــت: أن هــذا االصطفــاف، الــذي ال 

يــروق الســعودية واإلمــارات، ُيفتــرض بقائدَتــي المقاطعــة ثنــي مســقط عنــه بـ”الترغيــب أو الترهيــب” وفــي اســتخدام 

ــرًا، وتمــّر  ــألردن أخي ــزاز االقتصــادي مثلمــا حصــل ل ــارات متعــددة، تبــدأ مــن االبت مصطلــح “الترهيــب” إشــارة إلــى خي

بالتحريــض الدبلوماســي الــذي شــرع فيــه بالفعــل )كمــا تفيــد بــه بعــض المعلومــات( الســفير اإلماراتــي فــي واشــنطن 

يوســف العتيبــة بدعــوى دعــم ُعمــان لـ”الحوثييــن”.

وكانــت األزمــة الدبلوماســية مــع قطــر بــدأت عــام 2017 وأعلنــت الســعودية واإلمــارات والبحريــن ومصــر مقاطعــة 

قطــر بســبب اتهامهــا باإلرهــاب ودعــم المنظمــات اإلرهابيــة وتمويــل وســائل إعالميــة لزعزعــة االســتقرار ـفـي 

المنطقــة. ورفضــت ســلطنة عمــان االنضمــام إلــى دول المقاطعــة وعندمــا احتفلــت قطــر فــي 18 ديســمبر 2018، 

بالعيــد الوطنــي لتأســيس الدولــة، بــادرت ُعمــان بمشــاركة قطــر احتفاالتهــا، وهنــأ الســلطان قابــوس األميــر القطــري 

تميــم آل ثانــي وبعــث إليــه برقيــة تضمنــت “أطيــب تهانــي جاللتــه وصــادق تمنياتــه األخويــة” بحســب وســائل اإلعــالم 

ــر  ــن اســتضافة قط ــان فــي تأمي ــاركة عم ــري والعمانــي مش ــن القط ــث الجانبي ــن بح ــاء ع ــرددت أنب ــا ت ــة، كم العماني

لــكأس العالــم باإلضافــة إلــى توفيــر قطــر آالف الوظائــف للعمانييــن.

ونقلــت صحيفــة “إيــالف” عــن الكاتــب الســعودي محمــد العصيمــي قولــه إن “مواقــف ســلطنة عمــان باتــت معروفــة 

فــي أكثــر مــن أزمــة خليجيــة حتــى أنهــا ال تــزال إلــى اآلن تدافــع وتبــرر مواقفهــا مــن غــزو العــراق للكويــت فــي عــام 

١٩٩٠، وبأنهــا وقفــت مــع الحــق الكويتــي وطالبــت بانســحاب القــوات العراقيــة”. وتابــع: “كان مــن المفتــرض أن 

يكــون للســلطنة دور أكبــر وأعمــق مــن أن تكتفــي بالتصريحــات والمطالبــات ـفـي األزمــات باعتبارهــا عضــوا ـفـي 

مجلــس التعــاون الخليجــي، ولــو كانــت باقــي دول الخليــج اتخــذت نفــس الموقــف الــذي اتخذتــه الســلطنة لمــا تحررت 

الكويــت ولمــا اســترد الكويتيــون بالدهــم”.

وأضــاف: الســلطنة ســتحتاج يومــا وقــوف األشــقاء كمــا احتــاج األشــقاء منهــا اليــوم موقفــا ثابتــا وواضحــا، مشــيرا 

الــى أّن الهــدف الــذي تأســس عليــه مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربــي هــو الوحــدة والتعــاون واإليمــان بالمصيــر 

المشــترك، وهــو الســبب الرئيســي لتواجــد الســلطنة فــي المجلــس، علــى حــّد تعبيــره.

كمــا نقلــت صحيفــة إيــالف عــن الكاتــب الدكتــور وحيــد هاشــم أســتاذ العلــوم السياســية بجامعــة الملــك عبدالعزيــز 

قولــه “أن عالقــة ســلطنة عمــان بإيــران تمتــد منــذ عــام 1987 إذ كانــت تربطهمــا عالقــة وثيقــة، األمــر الــذي جعــل 

ــك.  ــلبيتها تل ــران فــي س ــاه إي ــة تج ــتها االيجابي ــس سياس ــج العربــي عك ــاه دول الخلي ــلبية تج ــلطنة س ــة الس سياس

وأضــاف: “عمــان تعتقــد أنهــا تقــف علــى الحيــاد بينمــا فــي الحقيقــة تمــارس التســويف والمماطلــة، متجاهلــة حجــم 

خطــر المخطــط اإليرانــي الفارســي الصفــوي ورغبتــه فــي التمــدد والهيمنــة علــى المنطقــة العربيــة”، منوهــا الــى أن 

الســلطنة “ال تــدرك خطــر هــذا التمــدد وأنهــا يومــا مــا ســيحين دورهــا وســتدفع ثمــن التقــارب مــع ايــران”.
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قابوس وسياسة الحياد
وتتجلــى سياســة الحيــاد العمانيــة خــالل تصريحــات الســلطان قابــوس بــن ســعيد لصحيفــة السياســة الكويتيــة فــي 

11 ديســمبر 1985 حيــث قــال: “نحــن ال نصــب الزيــت علــى النــار فــي أي اختــالف فــي وجهــات النظــر مــع أحــد” و”ليــس 

لنــا أي منغصــات مــع أحــد: ال فــي اإلقليــم أو خارجــه، نحــن دولــة ســالم وحتــى إذا مــا غضبنــا فإننــا نغضــب فــي صمــت 

والزمــن كفيــل بحــل المشــكالت وكالم ربنــا يقــول ادفــع بالتــي هــي أحســن فــإذا الــذي بينــك وبينــه عــداوة كأنــه ولــي 

حميم”.

وتابــع: “عمــان بلــد محــب للســالم نبنــي عالقاتنــا عبــر المصالــح المشــتركة مــع الجميــع مــن دون أن َنغبــن أو ُنغَبــن 

وهــذا مــا وضــع دبلوماســية الدولــة العمانيــة علــى الطريــق الهــادئ الصائــب فليســت لدينــا أي خصومــة مــع أي دولــة 

فــي المنطقــة نعــرف أن البعــض لديــه مصالــح يريدنــا أن نحترمهــا ونــدرك أيضــا أن لنــا مصالــح يجــب علــى اآلخريــن 

احترامهــا وعنــد هــذا تتالشــى الخالفــات.. كل مــا أتمنــاه أال يطــل شــبح الحــرب علــى هــذه المنطقــة”.

وأضــاف: “قمنــا بوســاطات كثيــرة وأخمدنــا خالفــات كثيــرة وتحركنــا دبلوماســيا ألشــياء كثيــرة أيضــا وكلهــا تمــت 

مــن دون إعــالن أو إشــهار ولكننــا يقينــا نعــرف أن الذيــن ســعينا لهــم ونجحنــا فــي مســاعينا ألجلهــم يعرفــون ذلــك 

ويقدرونــه وهــذا جــل مــا نريــده ونتوخــاه.. ولنــدع التاريــخ يحفــظ لنــا ذلــك عندمــا يكتــب”.

 ما بعد رحيل قابوس

صحيفــة لوفيغــارو الفرنســية نشــرت تقريــرا فــي مــارس 2019 قالــت خاللــه إن الســلطان قابــوس لــه عالقــات جيدة مع 

جميــع الــدول وُيعتبــر صديقــًا لإليرانييــن واألمريكييــن، إال أنــه ال يبــدو حــذرًا مــن جيرانــه “الســعوديين واإلماراتييــن” 

وتابعــت: “الدولتــان الخليجيتــان تطمعــان فــي إيجــاد موطــئ قــدم فــي الســلطنة مــا بعــد رحيــل قابــوس”.
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مــن   26 ـفـي 

 ،2019 أغســطس 

المحاميــة  نشــرت 

اإلنســان  حقــوق  وناشــطة 

Irina Tsuker- القومــي  واألمــن 

نيــوز”  بوليســي  في“فــورن   man

قضيــة  حــول  مفصــال  تقريــرا 

ومحافظــة  الشــحوح  قبيلــة 

مســندم بشــكل عــام. ركــز التقريــر 

الحقوقيــة  المطالبــات  علــى 

لــدى  والسياســية-التاريخية 

قبيلــة الشــحوح وأهــم أســبابها، 

ــة حــول  ــر خلفي كمــا أعطــى التقري

قبيلــة  مــن  الســتة  المعقليــن 

الشــحوح الذيــن يقضــون أحكامــا 

جائــرة كمــا يراهــا التقرير بنــاء على 

والمنظمــات  أهاليهــم  ادعــاءات 

التقريــر  مواطــن  تنشــر  الدوليــة. 

ــاة  ــع مراع ــة م ــا إلــى العربي مترجم

وقعــت  التــي  األخطــاء  بعــض 

فيهــا الصحفيــة دون اإلخــالل فــي 

ــه. ــر وأهــم تفاصيل مضمــون التقري

لماذا تقمع سلطنة عمان 
أصوات قبيلة الشحوح؟ 

تشــتهر  التــي  عمــان،  ســلطنة 
الخالبــة  وبوابتهــا  بعاصمتهــا 
تعانــق  التــي  مســقط  والشــاعرية 
عمــان،  وخليــج  والصحــراء  الجبــال 
تبــدو هادئــة وممتعة ومــكان مثالي 
للزيــارة. عمــان أحــد أعضــاء مجلــس 
التعــاون الخليجــي التــي تعــد أقلهــا 
الداخــل  ـفـي  ســيئة  ودعايــة  درامــا 
والخــارج. ـفـي عمــان يمكــن للــزوار 
المعماريــة  بالهندســة  االســتمتاع 
الرائعــة واألســواق الصاخبــة المليئــة 
بالحــرف التقليديــة ومراكــز التســوق 
التاريخيــة  والحصــون  الحديثــة 
البحريــة  والمأكــوالت  والشــواطئ 
ـفـي  ذلــك،  علــى  عــالوة  اللذيــذة. 
األشــهر األخيــرة، يبــدو أنعمــان باتــت 
الخارجيــة  السياســة  طليعــة  ـفـي 
بفضــل االتصــاالت رفيعــة المســتوى 
اإلســرائيليين.  المســؤولين  مــع 
وتصــف الحكومــة العمانيــة نفســها 
بأنهــا حكومــة “التســامح والســالم”.
قــد يختلف ســكان محافظة مســندم 
-وهــي شــبه جزيــرة عمانيــة جبليــة 
محاطــة بمضيق هرمز االســتراتيجي، 
وتفصلهــا دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة عــن بقيــة البــالد- عــن تصور 
الســلطنة لهــم كقصــة خياليــة ـفـي 

العصــر الحديــث.

ترجمات
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األهمية االستراتيجية لمسندم

من هم قبيلة الشحوح؟

عمــان  ســلطنة  مســندم  موقــع  يمنــح 

ــى  ــة عل ــيطرة جزئي ــران- س ــع إي ــتراك م -باالش

مــن  يقــرب  مــا  خاللــه  مــن  ويمــر  المضيــق، 

لبعــض  بالنســبة  العالــم.  إمــدادات  خمــس 

دول الخليــج، فــإن مضيــق هرمــز هــو الخيــار 

الواقعــي الوحيــد لنقــل النفــط إلــى عمالئهــم. 

ــط  ــا فق ــول إليه ــن الوص ــة يمك ــذه المنطق ه

ــة  ــارات العربي ــة اإلم ــن دول ــر م ــق الب ــن طري ع

بيــن  المنافســة  تثيــر  أنهــا  كمــا  المتحــدة. 

اإلمــارات وعمــان، والتــي تســتغلها أطــراف 

عمــان  ســلطنة  تحافــظ  إيــران.  مثــل  ثالثــة، 

حيــن  ـفـي  إيــران،  مــع  وثيقــة  علــى عالقــات 

الريــاض  معارضــة  ـى  إـل اإلمــارات  انضمــت 

لطموحــات الهيمنــة اإلقليميــة اإليرانيــة. فــي 

اآلونــة األخيــرة، منعــت عمــان المواطنيــن غيــر 

العمانييــن مــن امتــالك األراضــي فــي المناطق 

الحدوديــة، بمــا فــي ذلــك مســندم. التــي تعتبــر 

أكثــر المناطــق القريبــة مــن عمــان إلــى إيــران.

ــة  ــى خلي ــان عل ــت عم ــل 2019، حكم فــي أبري

مــن  تتألــف  “مزعومــة”  إماراتيــة  تجســس 

خمســة عمانييــن ومواطــن إماراـتـي، وتقــوم 

عمــان بقمــع شــبكات التجســس المزعومــة 

تــم القبــض علــى  2011، إذ  هــذه منــذ عــام 

عــام  ـفـي  النــوع  هــذا  مــن  مجموعــة  أول 

2017. ادعــى العمانيــون أن اإلمــارات العربيــة 

المتحــدة كانــت تســترق الســمع علــى هاتــف 

الخارجيــة  الشــؤون  عــن  المســؤول  الوزيــر 

العماـنـي، يوســف بــن علــوي بــن عبــد هللا.

األســلحة  بتهريــب  مســندم  تشــتهر 

والمهربــات المختلفــة التــي يتــم نقلهــا بعــد 

ذلــك إلــى الحوثييــن االنفصالييــن المدعوميــن 

ضــوء  ـفـي  القريــب.  اليمــن  ـفـي  إيــران  مــن 

ــا  ــار اعتقــاالت خالي ــة، يمكــن اعتب هــذه القضي

التــي  اإلجــراءات  مــن  وغيرهــا  التجســس 

علــى  فعــل  رد  مجــرد  الســلطنة  اتخذتهــا 

دولــة  جانــب  مــن  المحتملــة  االنتهــاكات 

نشــاطها  علــى  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 

اإلقليمــي، ولكنهــا وســيلة لتقليــل الضغــط 

علــى انتهاكاتهــا ذات صلــة بغــض الطــرف 

ضــوء  ـفـي  خاصــة  اإليرانيــة،  األنشــطة  عــن 

النفــط. ناقــالت  علــى  األخيــرة  الهجمــات 

ــا إذا  ــح م ــن الواض ــس م ــك، لي ــى ذل ــالوة عل ع

بالفعــل  منخرطــة  التجســس”  كانت”خاليــا 

ـفـي أي تجمــع اســتخباراتي. ـفـي عــام 2018، 

اعتقلــت عمــان 6 مــن نشــطاء حقــوق اإلنســان 

ـفـي مســندم مــن قبيلــة الشــحوح وحكمــت 

مزاعــم  بعــد  المؤبــد  بالســجن  عليهــم 

ــارات  بتعرضهــم للتعذيــب والحرمــان مــن الزي

العائليــة واالحتفــال باألعيــاد الدينيــة وعــدم 

ــزوا  ــد احتج ــام. وق ــول إلــى مح ــة الوص إمكاني

جميعــا ألشــهر بتهــم غامضــة لألمــن القومــي 

ــرا بأفعــال مــن شــأنها أن  ــل اتهامهــم أخي قب

تعــرض الســيادة الوطنيــة العمانيــة للخطــر.

ـي 31.425  يبلــغ عــدد ســكان مســندم حواـل

هــذه  مــن  الشــمالي  الجــزء  ـفـي  نســمة. 

المحافظــة، يتحــدث فئــة قليلــة مــن الســكان 

جنــوب  لغــة  وهــي  الكمزاريــة،  المحلييــن 

ولــوري.  بالريســتاني  تتعلــق  إيرانيــة  غــرب 

ــم  ــي يت ــة الت ــة القديم ــة العربي ــدو أن اللغ ويب

ــز  التحــدث بهــا فــي المنطقــة هــي حــوار ممي

ــة  ــة الســكان عــن بقي ــج عــن عزل قــد يكــون نت

الشــحوح  مجتمــع  يتكــون  ـي.  العرـب العالــم 

الذيــن يســكنون قســما مغلقــا بشــكل خــاص 

مــن المحافظــة فــي الشــمال، مــن عــدة قبائــل، 

ذات أصــول قحطانيــة يعتقــد بعــض الباحثيــن 

أنهــم قــد يكونــوا مــن الســكان األصلييــن فــي 

أهــل  باســم”  تُعــرف  العربيــة  الجزيــرة  شــبه 

الجبــال” ألنهــم يعيشــون فــي منطقــة جبليــة 

للغايــة  صعبــة  دائمــا  كانــت  والتــي  وعــرة، 

وجيرانهــم  الشــحوح  قبيلــة  للغزو.لــدى 

مميزة.علــى  وتقاليــد  ثقافــة  الظهورييــن 

عكــس البــدو، الذيــن ينحــدرون مــن العديــد من 

القبائــل األخــرى فــي ســلطنة عمــان واإلمــارات 

العربيــة المتحــدة، فإنهــم ليســوا مــن البــدو 

تاريخهــم  معظــم  مارســوا  لكنهــم  الرحــل، 

األسماك.وتشــكل  وصيــد  الزراعــة  ـفـي 

جــزءا  لهــا  التابعــة  المميــزة  الصيــد  قــرى 

كبيــرا مــن المناظــر الطبيعيــة ـفـي مســندم 

مهاجــرا  الســنة  الشــحي  الشــمالية.ويقضي 

بيــن الجبــال والســواحل، حيــث يزرعــون خــالل 

فصــل الشــتاء، ويصطــادون األســماك خــالل 

فصــل الصيــف. ونتيجــة لذلــك، فقــد طــوروا 

ــن  ــالك منطقتي ــل فــي امت ــزة تتمث ــمة ممي س

قبليتيــن وموطنيــن، علــى عكــس اآلخريــن مــن 

حولهــم. كمــا أنهــم يرتــدون مالبــس وســمات 

مميــزة أخــرى.
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اعتقال نشطاء القبيلة

ــر حقــوق اإلنســان تؤكــد  تقاري
مزاعم وجود أســباب سياســية 

لالعتقــاالت واإلدانــات

ــا، كان مــن الصعــب حكمهــم، خاصــة  تاريخي

مــن قبــل القــوى الخارجيــة، إذ إن العديــد مــن 

القــرى الشــمالية كانــت انفصاليــة وكانــت 

ـفـي صــراع مــع القبائــل اإلماراتيــة، لكنهــم 

يضعــون جانبــا النزاعــات الداخليــة لتوحيــد 

القــوى ضــد الســلطة المركزيــة فــي الشــارقة 

القريبــة. وعلــى الرغــم مــن أن الســكان كانــوا 

يعتبــرون عمانييــن وكانــوا ـفـي كثيــر مــن 

األحيــان أكثــر ارتباطــا بســيادة مســقط علــى 

معاقــل اإلماراتييــن القريبــة، إال أنهــم قامــوا 

األراضــي  ـفـي  وممتلــكات  تجاريــة  بأعمــال 

مــن  كثيــر  ـفـي  لديهــم  وكان  اإلماراتيــة 

األحيــان مصالــح مشــتركة أخــرى. كانــت كل 

هــذه االشــتباكات مصــدرا لإلحبــاط الشــديد 

نهايــة  ـفـي  قامــوا  الذيــن  للبريطانييــن، 

ـفـي  عمــان  ـى  إـل أراضيهــم  بضــم  المطــاف 

عــام 1970. ومنــذ ذلــك الحيــن، عانــوا مــن 

االضطهــاد والممارســات التمييزيــة وتدميــر 

تراثهــم وثقافتهــم مــن قبــل الســلطنة التــي 

اتخــذت موقفــا قاســيا ضــد أي نشــاط مؤيــد 

ــة. ــل القبيل ــن قب ــم الذاتــي م للحك

ــى ســتة أشــخاص  ــض عل فــي عــام 2018، قُب

واعُتقــل  الشــحوح،  قبيلــة  ـى  إـل ينتمــون 

خمســة منهــم فُيعمــان )كان أحدهُميعبــر 

العمــرة  رحلــة  مــن  عودتــه  بعــد  الحــدود 

ــة الســعودية(، وألقــي  إلــى المملكــة العربي

القبــض علــى شــخص واحــد فــي دبــي حيــث 

عديــدة،  لســنوات  نشــطا  وكان  يقيــم  كان 

بنــاء علــى طلــب مــن الســلطنة، تــم تســليمه 

خمســة  احتجــز  العمانيــة.  الســلطات  ـى  إـل

ــزل  ــة بمع ــطين فــي البداي ــؤالء الناش ــن ه م

عــن العالــم الخارجــي ـفـي أعقــاب سلســلة 

مــن االعتقــاالت التعســفية، حيــث لــم يتــم 

اإلعــالن عــن تهــم رســمية، ولــم تتوفــر لهــم 

يتــم  ولــم  محــام،  ـى  إـل الوصــول  إمكانيــة 

اعتقــال بحقهــم. إصــدار أي مذكــرات 

محمــد  ســليمان  محمــد  مــن  لــكل  .ســمح 

أحمــد  للــه  عبــد  محمــد  الشــحي،  مزيــود 

الصالحــي  راشــد ســعيد  الشــحي،  رحمــة  بــن 

الشــحي، علــي محمــد علــي المزيــود الشــحي، 

علــي أحمــد رجــب العبيــدي الشــحي بمكالمــة 

والتــي  باالعتقــال،  ذويهــم  إلخطــار  واحــدة 

بحريــة،  التحــدث  مــن  خاللهــا  يتمكنــوا  لــم 

وإال فلــن يتمكنــوا مــن االتصــال بأســرهم أو 

محاميهــم. واعُتبــر عبــد للــه الشــحي ســجين 

رأي مــن قبــل المركــز األوروبــي للديمقراطيــة 

اإلنســان. وحقــوق 

بعــد أشــهر مــن الضــرب وأشــكال مختلفــة مــن 

التعذيــب وســوء المعاملــة، أُديــن المحتجــزون 

“محاكمــة  بأنهــا  وصفــت  محاكمــة  ـفـي 

جائــرة للغايــة”. ولــم يتمكــن المعتقلــون مــن 

الوصــول لمحــام إال بعــد توجــه التهــم إليهــم. 

للمحكمــة  جلســات  ثــالث  ســوى  تعقــد  لــم 

2018وإدانتهــم  أبريــل  ـفـي  اعتقالهــم  بيــن 

مــن  الدفــاع  يتمكــن  ولــم  24 ســبتمبر.  ـفـي 

أو  اســتقبال  أو  موكليهــم  ـى  إـل التحــدث 

بالقضيــة  متعلقــة  مســتندات  أي  مراجعــة 

قبــل بــدء المحاكمــة. هــذا يعنــي أن الدفــاع 

لــم يكــن لديــه وقــت لإلعــداد المناســب وكان 

محرومــا بشــكل كبيــر. ووفقــا إلفــادة أحــد 

أفــراد أســرة ســجين، ويقيــم خارُجعمــان، الــذي 

المحتجزيــن  أســر  بأفــراد  اتصــال  علــى  كان 

فــإن  المحامــي،  مــع  مباشــرة  التقــوا  الذيــن 

المعلومــات  ونشــر  توزيــع  تشــمل  التهــم 

ـى الســلطات والتواصــل مــع  التــي تســيء إـل

مجموعــات دوليــة مــن أجــل تقويــض اســتقالل 

ـى  الدولــة. ووفقــا لعائــالت المعتقليــن، وإـل

الموقــع اإللكترونــي للمركــز العمانــي لحقــوق 

ــوا  ــى الرغــم مــن أن الســجناء كان اإلنســان، عل

يعملــون نحــو الحكــم الذاتــي لمنطقتهــم، لــم 

تكــن هنــاك حركــة انفصاليــة أو أي أنشــطة 

ـى تقويــض الدولــة أو ســيادتها. تهــدف إـل

ســتة  علــى  حكــم   ،2018 نوفمبــر  بحلــول 

ســجناء بالســجن مــدى الحيــاة بتهــم غامضــة 

تتعلــق باألمــن القومــي، بعــد مشــاركتهم 

ــم  ــم معظ ــم تقدي ــم يت ــلمي. ل ــاط س فــي نش

حقــوق  منظمــات  ـى  إـل واألدلــة  التهــم 

الدوليــة.  العفــو  منظمــة  مثــل  اإلنســان، 

الجنســية  يحملــون  الســجناء  مــن  أربعــة 

ــوا  ــن كان ــن آخري ــن أن إثني ــة فــي حي العماني

إماراتييــن. كمــا حــددت القضيــة عــددا مــن 

المشــاركين  أو  المشــتبه بهــم اإلماراتييــن 

يتــم اعتقالهــم. لــم  المزعوميــن، لكــن 

اســتندت  الدوليــة،  العفــو  لمنظمــة  وفقــا 

عبــدهللا  محمــد  ـى  إـل الموجهــة  اإلدانــات 

ـى المــادة  الشــحي والمتهميــن اآلخريــن إـل

التــي تفــرض  125 مــن قانــون العقوبــات، 

عقوبــة  أو  الحيــاة  مــدى  الســجن  عقوبــة 

عمــدا  يرتكــب  شــخص  “أي  علــى  اإلعــدام 

ـى انتهــاك ســيادة الدولــة  فعــال يــؤدي إـل

أراضيهــا”،  حرمــة  أو  وحــدة  أو  واســتقالل 

جرائــم  مكافحــة  قانــون  مــن  والمــادة19 

ــواد  ــرم م ــي تج ــات، الت ــا المعلوم تكنولوجي

اإلنترنــت “التعــدي علــى القيــم الدينيــة أو 

النظــام العــام”. كان محمــد الشــحي مدفوعــا 

مســندم  وضــع  عــن  والكتابــة  للتحــدث 

ـفـي  بمــا  اإلنســان  حقــوق  انتهــاكات  مــن 

ذلــك هــدم المنــازل والظــروف االجتماعيــة 

المحافظــة. ـفـي  الســيئة  واالقتصاديــة 

االعتقــاالت  مــن  موجــات  هنــاك  وكانــت 

التعســفية لســكان مســندم الذيــن يدافعــون 

عــن التاريــخ والثقافــة المحليــة فــي المنطقة 

عــن  موثوقــة  وتقاريــر   ،2015 عــام  منــذ 

التعســفي  االحتجــاز 
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يعــود  التــي  مســندم  ـفـي  الشــحوح  قبيلــة  ألفــراد 
ـى  ـى عــام 1991 علــى األقــل. باإلضافــة إـل تاريخهــا إـل
ــازل  ــدم المن ــرارا به ــرارا وتك ــة م ــت الحكوم ــك، قام ذل
بحجــة أنهــا تنتهــك قوانيــن البنــاء. وغالبــا مــا صــادرت 
الســلطات أراضــي الســتخدامها مــن قبــل الدولــة بعــد 
 ،2014 المبنيــة عليهــا. منــذ ســبتمبر  المنــازل  هــدم 
ــات  ــوزارة البلدي ــع ل ــة “التاب ــة الفوري ــق اإلزال ــن” فري أعل
اإلقليميــة ومــوارد الميــاه عــن الهــدم الوشــيك أو التــام 
للمســاكن وغيرهــا مــن الهيــاكل المحليــة فــي بلديــات 
ــى  ــا وخصــب وبخــا فــي مســندم فــي 15 مناســبة عل دب
األقــل. أصبــح محمــد الشــحي ناشــطا ـفـي عــام 2016 
ـفـي االجتماعــات والكتابــة علــى اإلنترنــت لمواجهــة 

المظالــم نظــرا لمعاملــة الحكومــة المركزيــة لمســندم، 
ــارات  ــة اإلم ــل فــي دبــي بدول ــش ويعم ــث كان يعي حي

العربيــة المتحــدة.

نــص الحكــم علــى أنــه فــي عــام 2013 أو 2014، التقــى 
الشــحي بمحــام فرنســي لمعرفــة المزيــد عــن الخيــارات 
ـي، وأنــه  الدوـل القانــون  القانونيــة لمســندم بموجــب 
ــة إلــى لنــدن فــي عــام 2016، حــاول االتصــال  ــاء رحل أثن
ــزه  ــو 2018، احتج ــو الدولية.وفــي5 ماي ــة العف بمنظم

مســؤولو األمــن اإلماراتيــون فــي منزلــه بدبــي وســلموه 
إلــى الحكومــة العمانيــة، وظــل فــي الســجن منــذ ذلــك 
ــل المتهمــون الخمســة اآلخــرون فُيعمــان  الوقت.اعتُق
فصلــي  خــالل  الحــدود(  علــى  الحــاالت،  إحــدى  )ـفـي 
2018. وكانــت إجــراءات المحكمــة  الربيــع والصيــف 
متعــددة  اتهــاكات  وشــابتها  موجــزة  الشــحي  ضــد 

ــة.” ــة عادل ــق فــي محاكم للح

فــي النهايــة، تلقــى جميــع أفــراد القبيلــة الســتة أحكامــا 
بالســجن المؤبــد علــى أســاس المــادة 125 مــن قانــون 
أو  الحيــاة  مــدى  بالســجن  تقضــي  التــي  العقوبــات، 
ـى  اإلعــدام ألي شــخص يرتكــب عمــدا فعــال يــؤدي إـل
انتهــاك اســتقالل البلــد أو وحدتــه أو حرمتــه أراضيــه، 

والمــادة 19 مــن قانــون مكافحــة جرائــم تكنولوجيــا 
المعلومــات، التــي تجــرم نشــر )أو حتــى حيــازة( مــواد 
اإلنترنــت “تنتهــك القيــم الدينيــة أو النظــام العــام”.

بعــد اإلدانــات، ُنقــل المتهمــون إلــى ســجن ســمائل فــي 
الجبــال الواقعــة غــرب مســقط والمعــروف بظروفــه 
الســيئة. واحتجــز العديــد مــن الســجناء ـفـي الحبــس 
ـى مبنــى يضــم 220  االنفــرادي ألســابيع، ثــم ُنقلــوا إـل
ســجينا تــم احتجازهــم جميعــا معا.وقدمنــع الســجناء 
الســتة جميعهــم مــن رؤيــة أســرهم ألســابيع فــي ينايــر 
وفــي يونيــو، ومنعــت الســلطات الســجناء مــن التحــدث 
جميــع  ألن  نظــرا  الفطــر.  عيــد  خــالل  أســرهم  ـى  إـل

الطعــون قــد اســتنفدت، فــإن وضعهــم ـفـي الوقــت 
الحالــي يائــس إلــى حــد مــا. ولكــن لمــاذا هــؤالء األفــراد 
الســتة يخاطــرون بــكل شــيء، بمــا فــي ذلــك -فــي حالــة 
ــن العيــش فــي دبــي، مــن أجل المشــاركة  واحــدة- مــن أمَّ

ــم؟ ــرة منطقته فــي مناص

ــات بعــد ثــورة الربيــع  حملــة قمعيــة علــى الحري
ــي العرب

اتخــذت الســلطنة موقفــا متشــددا بشــأن أي مســتوى 

للمركــز  وفقــا  الشــحوح  لقبيلــة  الذاـتـي  الحكــم  مــن 
العماـنـي لحقــوق اإلنســان. قامــت الســلطات بحملــة 
ـفـي  الجمعيــات  التعبيــر وحريــة تكويــن  علــى حريــة 
جميــع أنحــاء البــالد بشــكل عــام منــذ عــام2011 ـفـي 
ـي. أصبحــت االعتقــاالت  ذروة انتفاضــات الربيــع العرـب
ضــد المعارضيــن، بمــا فــي ذلــك األقليــات مثل الشــحوح، 

شــائعة ـفـي الســنوات القليلــة التاليــة.
حكــم  هــاوس(،  )فريــدوم  منظمــة  تقاريــر  أحــد  ـفـي 
علــى ســتة بالســجن بســبب انتقادهــم للحكومــة علــى 
ــن  ــة م ــى مجموع ــم عل ــرى، حك ــة أخ ــت. فــي حال اإلنترن
األشــخاص بالســجن لمــدة عــام بتهمــة “التجمــع غيــر 
القانوـنـي. “لكــن ـفـي حالــة أخــرى، حكــم علــى أربعــة 
ــى  ــدة عل ــم قصي ــر أحده ــد أن نش ــجن بع ــخاص بالس أش

اإلنترنــت، بزعــم انتقــاد الســلطان قابــوس. 
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تــم إلقــاء القبــض علــى مجموعــة كاملــة مــن المدافعين 
الشــعراء  ذلــك  ـفـي  بمــا  اإلنســان،  حقــوق  عــن 
ــاالت.  ــن االعتق ــة م ــن، فــي موج ــن والمدوني والصحفيي
وســجلت عمــان باســتمرار انخفاضــا فــي حريــة الصحافــة 
العفــو  لمنظمــة  وفقــا  األخــرى.  المدنيــة  والحريــات 
البــالد،  داخــل  حــرة  غيــر  بيئــة  خلقتعمــان  الدوليــة، 
ـى أبعــد مــن مضايقــة أفــراد  إـل إذ ذهبــت الســلطات 
أســر المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان. وعلــى الرغــم 
مــن ســمعتها باعتبارهــا واحــة للســالم ـفـي منطقــة 
مضطربــة، فــإن هجمــات عمــان علــى الصحافــة تنافــس، 
وربمــا تجــاوزت، معظــم البلــدان القمعيــة األخــر؛ فلــدى 
ــم  ــالق معظ ــم إغ ــدة، ت ــمية واح ــة رس ــلطنة صحيف الس
علــى  والمجــالت  والمنشــورات  الخاصــة،  الصحــف 
اإلنترنــت التــي تعرضــت إمــا للضغــوط لإلغــالق مــن 
قبــل أجهــزة األمــن أو تــم حظــر مواقعهــا علــى شــبكة 

اإلنترنــت.

أعطــت  اإلنســان،  لحقــوق  العماـنـي  للمركــز  وفقــا 
20 مــن المرســوم الســلطاني وزارة الداخليــة  المــادة 
الســلطة المطلقــة لســحب جنســية أي شــخص تثبــت 
مــع  تتعــارض  دولــة  أو  حــزب  لــدى  بالعمــل  إدانتــه 

مصالــح عمــان. ومــع ذلــك، فــإن المــادة صيغــت بطريقــة 
فضفاضــة، ووفقــا لتحليــل المركــز العماـنـي لحقــوق 
مــن  جــزء  أي  ضــد  المــادة  هــذه  ُتســتخدم  اإلنســان، 
الصحافــة يتضمــن انتقــادات للسياســات الحكوميــة أو 

الكشــف عــن الفســاد.

الخطــب والتجمــع والتعبيــر فــي جميــع  قمــع 
أنحــاء البــالد

الرئيســي ـفـي هــذه التحقيقــات  ويبــدو أن المشــتبه 
هــو دولــة اإلمــارات. فــي الواقــع، أي مســألة خــالف مــع 
الســلطة أو أي انتقــاد لهــا قــد يواجــه بحجــج مرتبطــة 
بانتهــاك األمــن القومــي أو اتهــام بالتجســس مــن نــوع 

مــا، والتــي تســمح باالحتجــاز إلــى أجــل غيــر مســمى، 

ـى عــدم  ومحاكمــات ســرية. وبالتأكيــد هــذا يــؤدي إـل
القــدرة علــى النشــر أو التعبيــر عــن اآلراء التــي تنتقــد أي 
جانــب مــن الحكــم داخــل الســلطنة. وهنــاك مقــاالت 
علــى نفــس خــط الســلطة تنتقــد كل مــن يختلــف مــع 
الســلطة وينتقــد الفســاد. لكــن لمــاذا هنــاك الكثيــر 
مــن االنتقــادات علــى الفســاد؟ علــى الرغــم مــن الثــروة 
البــالد غارقــة  فــإن  الطبيعيــة،  المــوارد  ـفـي  الهائلــة 
ـفـي الفقــر حيــث يســتفيد المســؤولون الحكوميــون 
والعائلــة المالكــة مــن النفــط، ـفـي حيــن أن معظــم 
الرواتــب  وتدـنـي  البطالــة  مــن  تعاـنـي  البــالد  أنحــاء 
واالعتمــاد المفــرط للبــالد علــى النفــط، والــذي يعنــي 

عــدم وجــود تنــوع اقتصــادي.
عــالوة علــى ذلــك، وفــي انتهــاك صريــح للمــادة 20 مــن 
اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان، قامــت الســلطنة 
بقمــع التجمعــات الســلمية لألفــراد، ربمــا خشــية أن 
تــؤدي أي مظاهــرة أو مســيرة إلــى احتجاجــات جماعيــة 
وأعمــال شــغب مثــل مــا حــدث فــي مصــر وغيرهــا مــن 
األماكــن فــي المنطقــة. فــي الواقــع، نــص المــادة 121  
مــن قانــون العقوبــات العمانــي المنقــح صراحــة على أن 
التجمعــات العامــة، ســواء كانــت ســلمية أو غيــر ذلــك، 
تشــكل جريمــة يعاقــب عليهــا جميــع المشــاركين. ومــا 

أنــه حتــى  العمليــة هــو  الممارســة  ـفـي  يعنيــه هــذا 
بعــض األفــراد ال يمكنهــم التجمــع لمناقشــة أي شــيء 
لفتــرة طويلــة مــن الزمــن خوفــا مــن الســجن لمــدة عــام.

االنتهــاكات  مختلــف  علــى  الســجن  أحــكام  تطبــق 
ـى  بصرامــة. فمــن وفــاة دبلوماســي ســابق، تحــول إـل
ناشــط، فــي الســجن بعــد الحكــم عليــه بتهمــة اإللحــاد 
مــن  علــى مجموعــة  الحكــم  ـى  إـل الســلطان،  وإهانــة 
النشــطاء والصحفييــن والمدونيــن اآلخريــن بالســجن 
والغرامــات بســبب مجموعــة مــن الجرائــم المشــبوهة 
تتــراوح بيــن التجديف إلى نشــر المنشــورات على شــبكة 
اإلنترنــت. وواصــل أعضــاء قبيلــة الشــحوح المدانــون 

بمختلــف االنتهــاكات التواصــل مــع منظمــات.
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علــى  القمــع  أنــواع  كل  المختلفــة  اإلنســان  حقــوق 
ــم  ــد الســلطنة فــي عــام 1970، وت ــذ توحي ثقافتهــم من
ضــم مســندم إليهــا، وكذلــك نشــروا علــى موقعهــم 

الحكومــة. أغلقتــه  الــذي  اإللكتروـنـي 
 

اضطهاد خاص ضد قبيلة الشحي
ضــد  المرتكبــة  االنتهــاكات  أنــواع  ـى  إـل باإلضافــة 
الحريــات المدنيــة الشــائعة ـفـي جميــع أنحــاء البــالد، 
تعمــل ســلطنة عمــان بشــكل منهجــي لقمــع ثقافــة 
وهويــة الشــحوح األصلييــن. لقــد وثقــت وزارة الخارجيــة 
ــة  ــوء المعامل ــز وس ــم التميي ــتمرار مزاع ــة باس األمريكي
أعضــاء  حــق  ـفـي  الســلطات  أيــدي  علــى  والمضايقــة 
الشــحوح الذيــن اشــتكوا مــن ظروفهــم. وشــملت هــذه 

القضايــا:
•هــدم القــالع والحصــون واآلثــار التاريخيــة، وقــد تــم 
ذلــك بهــدف خلــق مظهــر متجانــس للثقافــة العمانيــة، 
ــا القديمــة فــي عــام 1985 لتحــل  حيــث هــدم قلعــة دب

ــة المظهــر. محلهــا نســخة حديث
األصلييــن،  الســكان  وممتلــكات  أراضــي  •مصــادرة 
القبيلــة  أفــراد  بعــض  بمضايقــة  ذلــك  بعــض  يرتبــط 
الذيــن يحملــون الجنســية اإلماراتيــة. والســبب اآلخــر 
يشــبه سياســة إيــران فــي محافظــة خوزســتان المهمــة 
ومصــادرة  الســكان  تهجيــر  حيــث  مــن  اســتراتيجيا 
أراضيهــم التــي جــل ســكانها مــن العــرب األحوازييــن 
ويتركــز فيهــا معظــم النفــط اإليــران، وبالمثــل تقــع 
مــن  بالقــرب  هــام  إســتراتيجي  موقــع  ـفـي  مســندم 
أن  المحتمــل  مــن  قبيلــة  وتســكنها  هرمــز،  مضيــق 
تكــون متمــردة أو غيــر متماســكة أو معرضــة للتعاطــف 
مــع دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة الــذي يعــرض 
الســلطنة علــى خطــر الســيطرة علــى مجالهــا، وبالطبــع 

أيضــا توجــد بهــا نقــاط تهريــب إليــران.
ــن  ــار المواطني ــع إلجب ــة والقم ــة المضايق ــاع سياس •اتب
مــن  الســكان  وتهجيــر  أماكنهــم  مغــادرة  علــى 
المنطقــة، نفســهاتلك السياســة المتعلقــة بالتغييــر 
علــى  الحفــاظ  أجــل  مــن  أعــاله  المذكــورة  الســكاني 

المتصــورة. الســيطرة 

•  القضــاء علــى الهويــة الوطنيــة مــن خــالل تجريــم 
المحلــي  الــزي  ولبــس  والتقاليــد  باألعــراف  االلتــزام 
-يشــبه  األجنبيــة  المســتوردة  تلــك  عليهــم  وفــرض 
ــة  ــات الثقافي ــران فــي قمــع الهوي ــه إي هــذا مــا تقــوم ب
للقوميــات غيــر الفارســية، والغــرض مــن ذلــك هو ضمان 
امتثــال مجموعــة األقليــات للحكومــة وكذلــك إليجــاد 
شــعور بالعــداء مــن القبائــل األخــرى ضــد ثقافــة فريــدة 
مــن نوعهــا التــي يمكــن إلقــاء كل اللــوم عليهــا فــي كل 
ــي إٕلــى  ــكل أساس ــان بش ــعى عم ــك تس ــم- كذل المظال
فــرض قوميــة ثقافيــة مركزيــة علــى حســاب ثقافــات مــا 

ــل الســلطنة.  قب
ــة بمــا  •  إنشــاء القواعــد والمراكــز العســكرية واألمني
يكبــح جمــاح الســكان ومصــادرة مســاحات شاســعة مــن 
األرضــي، وترتبــط هــذه األهــداف بالســيطرة العســكرية 
ــال  ــز وإيص ــق هرم ــة مضي ــبب أهمي ــة بس ــى المنطق عل
األســلحة ونقــاط التهريــب مــن قبــل إيــران. نظــرا ألن 
ــارات  ــوا إلــى اإلم ــد انتقل ــة ق ــراد القبيل ــن أف ــد م العدي
العربيــة المتحــدة، التــي انضمــت إلــى المملكــة العربيــة 
إيــران للحوثييــن ـفـي  الســعودية ـفـي معارضــة دعــم 
ــد مــن أن أقاربهــم الباقيــن  اليمــن، وهنــاك قلــق متزاي
المتعلقــة  اإلســتخباراتية  المعلومــات  ســينقلون 

بعمليــات التســليم إلــى اإلماراتييــن أو تســبيب قالقــل. 
•  ســن قانــون دكتاتــوري ومطلــق على أســاس مصادرة 
األراضــي  لمصــادرة  العامــة  للمصلحــة  الممتلــكات 
والممتلــكات مــن الســكان لغــرض االســتغالل األمنــي 
أو لخدمــة الســلطات فقــط، والعائــالت التــي فقــدت 
أراضيهــا نتيجــة لذلــك ال يتــم تعويضهــا وال يحــق لهــا 
اســتئناف عمليــات المصــادرة هــذه، إذ تشــير الحكومــة 

ــة غامضــة.  ــة أو قانوني إلــى أســباب أمني
•  إهمــال البنــى التحتيــة الصحيــة والتعليميــة حيــث 
يتلقــى أطفــال المنطقــة معظــم عالجهــم فــي اإلمارات. 
تــرك الســكان دون أي كليــة أو جامعــة ولهــذا عليهــم 
أن يعانــوا مــن مشــكلة الســفر لمســافة 400 كيلومتــر 

إلــى مســقط للدراســة،
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ــز  ــاء مراك ــى بن ــلطات عل ــدرة الس ــن ق ــم م ــى الرغ •  عل
وقواعد عســكرية.ال تعتبر الســلطنة أن الشــحوح قبيلة 
مهمــة أو قويــة مــن بيــن قبائــل الســلطنة.فهم مجــرد 
مزارعــون وصيــادون ال حــول لهــم وال قــوة وال يضاهــون 
ــنيون  ــم س ــك، فإنه ــى ذل ــالوة عل ــة. ع ــلطة الحكوم س
الرغــم مــن  األباضيــة، وعلــى  الحكومــة  علــى عكــس 
الســماح لهــم بممارســة دينهــم، فبفضــل تقــارب عمــان 
المتزايــد مــع إيــران، أصبــح التمييــز الدينــي مشــكلة. 
عــالوة علــى ذلــك، ال ترغــب الحكومــة ـفـي أن تزدهــر 
ــة بســبب  ــة للغاي ــة أو أن تكــون متعلمــة أو قوي القبيل
تاريخهــا ـفـي الحكــم المســتقل والمتمــرد وعالقاتهــا 

ــة المتحــدة.  األســرية الوثيقــة مــع اإلمــارات العربي
•  إغــالق العديــد مــن المناطــق التــي تمنــع الســكان 
مــن الدخــول بحجــة “إنهــا منطقــة عســكرية مغلقــة”. 
الجواســيس  مواجهــة  هاجــس  الســلطنة  ينتــاب 
اإلماراتييــن وهــو هاجــس وهمــي إلــى حــد كبيــر، والتــي 
المحافظــة  ـفـي  مــكان  كل  ـفـي  تتربــص  أنهــا  يبــدو 
علــى الرغــم مــن الســيطرة المشــددة. جــزء مــن أســباب 
ذلــك، بالطبــع هــو القــرب الحــدودي للبلديــن، وبالطبــع 
وبيــن  عمــان  ـفـي  القبيلــة  بيــن  العائليــة  الروابــط 
هــي  أخــرى  مســألة  وهنــاك  اإلماراتييــن.  نظرائهــم 
انتشــار المهربيــن اإليرانييــن، ومــن الناحيــة النظريــة 
خلفيــات  مــن  الجواســيس  تسلســل  ـفـي  سيســاعد 
مختلفــة للتطفــل علــى جميــع أنحــاء المنطقــة. ومــع 
ذلــك، فهــي أيضــا وســيلة لزيــادة اضطهــاد الســكان 
ومنــح المســؤولين الحكومييــن الفاســدين والمقربيــن 

أراضــي ـفـي المنطقــة. 
•  تزويــر تاريــخ المنطقــة وتشــويه الحقائــق لخدمــة 
ـى ســبب لحرمــان  مصالــح ذاتيــة؛ الســلطنة تحتــاج إـل
القبيلــة مــن أي تاريــخ يــدل علــى الحكــم الذاتــي وجميــع 
جوانــب ثقافتهــم الفريــدة، والعالقــات مــع اإلمــارات. ال 
ترغــب ســلطنة عمــان فــي الوصــول إلــى موقــف يــؤدي 
إلــى المطالبــات اإلقليميــة المحتملــة مــن جانــب دولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة بســبب تعاونهــا الوثيــق 
مــع إيــران ممــا يعــرض أمــن دولــة اإلمــارات للخطــر، 
ـى اســتخدام جــزء مــن ســكانها ضــد ســيادتها  إـل وال 

وسياســاتها.

والممتلــكات  األثريــة  المعالــم  جميــع  مصــادرة    •

مســقط.  متاحــف  ـفـي  ووضعهــا  الهامــة  التاريخيــة 

المركزيــة  الســلطة  تكــون  أن  ـفـي  الحكومــة  ترغــب 

الطــرق  إحــدى  هــي  وهــذه  التاريــخ،  عــن  المســؤولة 

فــإن  ذلــك،  علــى  عــالوة  قوتهــا.  وتوســيع  لتمجيــد 

مســقط هــي مركــز هــذه القــوة، ومنــذ توحيدهــا، كان 

التركيــز األساســي لجميــع مشــاريع الترميــم واالقتصــاد 

مســقط.  علــى 

•  حرمــان الســكان مــن ميــاه الشــرب النظيفــة؛ يشــتري 

الســكان كل احتياجاتهــم مــن الميــاه الصالحــة للشــرب 

مــن محطــات الميــاه ـفـي اإلمــارات العربيــة المتحــدة 

فــإن  للحكومــة،  بالنســبة  الخاصــة.  نفقتهــم  علــى 

المحافظــة ذات أهميــة عســكرية وأمنيــة للحكومــة، 

عــدد  ـي  إجماـل مــن  جــدا  صغيــرة  الشــحوح  ونســبة 

الســكان الســلطنة، وبالتالــي ال تحتــاج االهتمــام الكبيــر 

مــن حيــث الحقــوق اإلنســانية. علــى العكــس مــن ذلــك، 

تجــد الســلطنة أنــه مــن األفضــل قمــع القبائــل التــي كان 

ــخ مــن التمــرد مــن أجــل الســيطرة عليهــا.  لهــا تاري

•  اإلهمــال المتعمــد لتلــوث المياهفــي اليابســة وفــي 

ــة  البحــر. تعكــس هــذه االســتراتيجية الجهــود المماثل

التــي تبذلهــا إيــران لقمــع ســكانها إلــى حــد كبيــر مــن 

غيــر الُفــرس مــن خــالل الســدود المتعمــدة لتحويــل 

األنهــار وغيرهــا مــن السياســات غيــر الســليمة بيئيــا 

التــي أســهمت ـفـي الجفــاف والعديــد مــن الكــوارث 

المميتــة والمدمــرة وتدهــور  اإلنســانية والفيضانــات 

مهنــة الصيــد وتغيــر المنــاخ. جــزء مــن ذلــك هــو االزدراء 

العرقــي، وجــزء منــه هــو بــذل جهــد متعمــد لممارســة 

غيــر  بجعلهــا  المنطقــة  علــى  والســيطرة  الهيمنــة 

قابلــة للســكن ألولئــك الذيــن يقطنونهــا. هــذا جــزء 

مــن اســتراتيجية إزالــة ســكان مســندم وجعلهــا نقطــة 

تهريــب أســهل.
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•  إنشــاء كســارات األحجــار فــي المناطــق البحريــة التــي 
ــل  ــن أج ــماك م ــد األس ــكان فــي صي ــا الس ــد عليه يعتم
ــرات  ــار والتفجي ــة بالغب ــث المنطق ــرزق وتلوي ــب ال كس
الحكومــة،  وزراء  أحــد  لصالــح  المزعجــة  المســتمرة 
وليــس الحكومــة. ويشــبه هــذا التعامــل مــا قامــت بــه 
ــل  ــم تحوي طهــران فــي خوزســتان عــام 2019، عندمــا ت
ميــاه الفيضــان عــن عمــد إلى مــزارع أهــواز عربيــة لتجنب 
إغــراق منصــات النفــط التــي تســيطر عليهــا الصيــن. 
ألســباب  العادييــن  بالنــاس  التضحيــة  يتــم  وبالمثــل 
فاســدة إلنقــاذ ممتلــكات المســؤولين الحكومييــن. 

•  تعريــض حيــاة ســكان المنطقــة للخطر مــن خالل عدم 
حمايــة الحــدود البحريــة مــع إيــران، ممــا أدى إلــى دخــول 
المهربيــن )المخــدرات واألســلحة( ممــا أســفر عــن جرائم 
القتــل والســطو المســلح علــى أيــدي العصابــات وتبادل 
وجهــة  ومــن  الشــواطئ.  مــن  بالقــرب  النــار  إطــالق 
نظــر الســلطنة، فمــن األفضــل لــو لــم يكــن للســكان 
المحلييــن وجــود علــى اإلطــالق مــا دامــوا ال يرغبــون 

فــي التغاضــي عــن عمليــات التهريــب وتجاهلهــا. 
الجبليــة  المناطــق  ســكان  منــازل  وإزالــة  هــدم    •
ــظ  ــنين والتــي حاف ــا إلــى آالف الس ــود تاريخه التــي يع
عليهــا أصحابهــا لغــرض االســتمرار فــي العيــش هنــاك 
هــي  ذلــك  وأســباب  صحيحــة،  غيــر  ذرائــع  بتقديــم 
نفســها المذكــورة أعــاله: تهجيــر الســكان، والتشــويه 
والســيطرة علــى التاريــخ، واســتخدام المناطــق الجبليــة 

المختلفــة.  والعمليــات  للتهريــب 
مــن  كل  آراء  ومصــادرة  واعتقــال  خطــف  سياســة    •
العقوبــات  تصــل  قــد  نظــره،  يحــاول توضيــح وجهــة 
المفروضــة إلــى أكثــر مــن خمــس ســنوات؛ العديــد مــن 
ســكان المنطقــة ســجناء رأي وال يزالــون فــي الســجون 
ـفـي  عوملــوا  لقــد  العمانيــة.  االحتجــاز  ومعســكرات 
الســنوات األخيــرة معاملــة أقســى ـفـي هــذا الجانــب 
مــن بقيــة الشــعب بســبب الصــالت المتصــورة باإلمارات 
ــالة إلــى  ــال الرس ــة إلرس ــذه طريق ــدة. ه ــة المتح العربي
المجتمــع الدولــي وجيــران ســلطنة عمــان بعــدم التدخــل 

ــيادتها. ــره س ــا تعتب ــى م ــدي عل أو التع

ومــع ذلــك، لــم تعــد هــذه االنتهــاكات موجــودة باللغــة 

اإلنجليزيــة بعــد أن حرصــت الحكومــة علــى إزالــة أي 

إشــارات إلــى هــذه القضايــا التــي رصدهــا نشــطاء حقــوق 

اإلنســان الموجــودون اآلن فــي الســجن. ولهــذا ســتبقى 

ــوء  ــر دون اللج ــد كبي ــة إلــى ح ــحوح مجهول ــة الش قضي

ـي لإلغاثــة القانونيــة والسياســية  ـى المجتمــع الدوـل إـل

واإلنســانية.

توصيــات للحكومــات الغربيــة والمنظمــات غيــر 
الحكوميــة والمؤسســات األكاديميــة

•الضغــط علــى الســلطنة لقبــول الزيــارات اإلنســانية 

ألفــراد القبيلــة المدانيــن.

•تشــجيع الدراســات األكاديميــة فــي التاريــخ والثقافــة 

اإلنســان  وحقــوق  السياســية  والقضايــا  واللغــة 

المتعلقــة بقبيلــة الشــحوح مــن أجــل الحفــاظ علــى 

حقوقهــم. عــن  الدفــاع  وكذلــك  الفريــدة،  ســماتهم 

ــن  ــة والمدافعي ــات الغربي ــاء الحكوم ــي لرؤس •ال ينبغ

عــن حقــوق اإلنســان أن يكتفــوا بهــذه اإلدانــات غيــر 

ــق  ــل يجــب أن يضغطــوا علىعمــان لتعلي ــة، ب المعقول

الشــحوح  جميــع  عــن  واإلفــراج  المتبقيــة،  األحــكام 

جميــع  وإلغــاء  فــورا،  الــرأي  ســجناء  مــن  وغيرهــم 

األحــكام الصــادرة بحقهــم، والســماح بإجــراء اتصــاالت 

مــع مدافعــي حقــوق اإلنســان، واالســتماع لمظالمهــم.

•يجــب إخضاع مســؤولي الحكومــة العمانية الفاســدين 

والمتورطين في اإلســاءة واالحتجاز التعســفي، وأحكام 

الســجن علــى المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان، بمــا فــي 

ذلــك الشــحوح، لعقوبــات تحــت قانــون ماغنيتســكي

Magnitsky-type sanctions فــي البلــدان التــي تنفــذ 

فيهــا هــذا القانــون، وغيرهــا مــن العقوبــات ذات الصلة 

بحقــوق اإلنســان.
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•  كانــت التغطيــة اإلعالميــة الحكومــة لقاضيــا الشــحوح غيــر موضوعيــة؛ إذ يجــب علــى المراســلين والصحفييــن 

النظــر فــي االدعــاءات المتعلقــة بالدمــار البيئــي والتلــوث، كمــا يجــب علــى المنظمــات التــي تدافــع عــن حريــة 

الصحافــة أن تدافــع عــن حقــوق الصحفييــن والمدونيــن والكتــاب والناشــطين الذيــن عانــوا أثنــاء تزويــد الســكان 

بمعلومــات دقيقــة أو انتقــاد سياســات الحكومــة ســلميا. 

•  يجــب التحقيــق ـفـي الخطــر الــذي يتعــرض لــه الســكان المحليــون ـفـي مســندم مــن المهربيــن اإليرانييــن 

والعصابــات اإلجراميــة. إن انتهــاكات حقــوق اإلنســان هــذه تمكــن ـفـي نهايــة المطــاف اإلرهــاب اإليراـنـي 

والحوـثـي ـفـي المنطقــة وترتبــط ارتباطــا وثيقــا بالمخــاوف واالعتبــارات األمنيــة الدوليــة.
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االعتقاالت وسحب الجنسيات والعمالة 
أبرز ملفات قضايا حقوق اإلنسان في قطر

اتهمــت قبيلــة الغفــران الحكومــة القطريــة باضطهادهــم وســحب جنســية اآلالف مــن أبنائهــا وحرمانهــم مــن حــق العمــل 
والرعايــة الصحيــة وغيرهــا، وذلــك علــى خلفيــة رفــض عــدد مــن أبنــاء القبيلــة انقــالب حمــد بــن خليفــة آل ثانــي والــد حاكــم 
قطــر الحالــي األميــر تميــم علــى والــده عــام 1996، فيمــا اتهمــت الســلطاُت القبيلــَة بمحاولــة االنقــالب علــى الحكــم الجديــد 
بقيــادة “خليفــة آل ثانــي” آنــذاك لتبــدأ سلســلة مــا وصفــه أبنــاء القبيلــة بـ”انتهــاكات حقوقهــم”، ومــا ســاعد علــى ذلــك أن 
قطــر ليســت طرفــا فــي “اتفاقيــة األمــم المتحــدة لعــام 1954 بشــأن وضــع األشــخاص عديمــي الجنســية” و”اتفاقيــة األمــم 

المتحــدة لعــام 1961 بشــأن خفــض حــاالت انعــدام الجنســية”.

ــق  ــا يتعل ــة فيم ــة خاص ــات الحقوقي ــض اإلصالح ــذ بع ــة فــي تنفي ــة القطري ــه الحكوم ــذي قطعت ــر ال ــوط الكبي ــم الش ورغ
ــات بقمــع  ــد الحري ــت تواصــل تقيي ــة، إال إن قطــر مــا زال ــة الدولي ــه بعــض المنظمــات الحقوقي ــن كمــا أشــارت إلي بالقواني
ــان زوجــة الشــيخ طــالل آل ثانــي  ــت أســماء أري ــاء األســرة الحاكمــة فــي الســجون. وقال معارضيهــا وبينهــم أفــراد مــن أبن

ــر جريمــة”. ــر عــن الحقــوق فــي قطــر يعتب ــة قطــر إن “التعبي ــد مؤســس دول حفي

حريات
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كمــا تعانــي النســاء فــي قطــر مــن التمييــز خاصــة فيمــا يتعلــق بمنــح الجنســية ألبنائهــن وأزواجهــن باإلضافــة إلــى 
األوضــاع الســيئة التــي يعانــي منهــا بعــض العمــال الوافديــن والترحيــل القســري لالجئيــن.

سحب الجنسيات
ووفقــا لـــ”bbc”، تنتمــي عشــيرة الغفــران لقبيلــة آل مــرة وتقطــن شــرق شــبه الجزيــرة العربيــة فــي الســعودية وقطــر، 
وفــي عــام 2004 ســحبت الســلطات القطريــة الجنســية مــن 6 آالف أســرة مــن عشــيرة الغفــران. وفــي ســبتمبر 2017، 
ســحبت الســلطات الجنســية مــن شــيخهم طالــب بــن الهــوم بــن شــريم المــري مــع 55 شــخصا آخريــن، مــن بينهــم 

أطفــال ونســاء مــن أفــراد عائلتــه.

وتقــول الســلطات القطريــة إنهــا ســحبت الجنســية مــن أفــراد قبيلــة الغفــران ألنهــم يحملــون الجنســية الســعودية 
والقانــون القطــري يمنــع ازدواج الجنســية، فيمــا قالــت القبيلــة إنهــا تعرضــت لالنتهــاكات والتنكيــل كعقــاب 

ــده عــام 1996 “. ــر الحالــي، علــى وال ــد األمي ــر قطــر الســابق ووال جماعــي لرفضهــم انقــالب أمي

ذكــرت منظمــة “هيومــن رايتــس ووتــش” الحقوقيــة الدوليــة خــالل تقريــر نشــرته فــي 12 مايــو 2019: أنهــا راســلت 
وزارة الداخليــة القطريــة ـفـي 29 أبريــل 2019 لإلعــراب عــن قلقهــا بشــأن وضــع عشــيرة الغفــران. وأوضحــت أن 
الســلطات القطريــة قالــت إنهــا ســحبت الجنســية وفقــا لقانــون الجنســية فــي قطــر الصــادر عــام 2005 والــذي يســمح 
بســحب الجنســية بقــرار أميــري دون أي حــق فــي االســتئناف. ويحــدد القانــون 5 أســباب يمكــن علــى أساســها ســحب 
الجنســية، منهــا اكتســاب جنســية أخــرى. فيمــا أشــار دبلوماســيون إلــى أن العديــد مــن مزدوجــي الجنســية اآلخريــن 
فــي قطــر لــم تســحب جنســياتهم مثلمــا حــدث مــع أفــراد قبيلــة الغفــران حســب “تقريــر لــوزارة الخارجيــة األمريكيــة 

فــي 2006”.

وأشــارت “هيومــن رايتــس ووتــش” إلــى إنهــا قابلــت 9 أفــراد مــن 3 عائــالت بــال جنســية مــن عشــيرة الغفران يعيشــون 
فــي قطــر، وشــخًصا آخــر مــن عائلــة رابعــة يعيــش فــي الســعودية، وتضــم العائــالت مجتمعــة 28 فــردا مــن عديمــي 
الجنســية. وأكــدوا عــدم تلقــي أي منهــم أي اتصــال رســمي أو مكتــوب يوضــح ســبب ســحب جنســيتهم أو يمنحهــم 
فرصــة للطعــن، بمــا فــي ذلــك أولئــك الذيــن عــادوا إلــى قطــر بعــد أزمــة الخليــج فــي يونيــو 2017، قالــوا إنهــم إمــا 
هربــوا، وإمــا ُرحلــوا، وإمــا ُمنعــوا مــن العــودة إلــى قطــر بعــد ســحب جنســيتهم. كمــا نفــوا امتالكهــم جنســية ثانيــة 
عندمــا ُســحبت جنســيتهم القطريــة. وقــال البعــض إنهــم لــم يتمكنــوا الحقــا مــن الحصــول علــى جنســية ثانيــة. وقــال 

آخــرون إنهــم تمكنــوا مــن الحصــول علــى جنســية ثانيــة، لكــن أصولهــم قطريــة.

فــي 5 أغســطس 2008، قــال رئيــس اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان فــي قطــر إن نحــو 5,700 شــخص اســتعادوا 
جنســياتهم مشــيًرا إلــى أنهــم يشــكلون %95 ممــن جــردوا مــن جنســياتهم. وقوبــل ذلــك بالنفــي مــن قبــل نشــطاء 
مــن أبنــاء الغفــران مشــيرين إلــى أن اللجنــة أحصــت فقــط أولئــك الذيــن ألغيــت جنســياتهم فــي 2004، متجاهلــة مــن 

ألغيــت جنســياتهم فــي وقــت ســابق.
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ــع لألمــم المتحــدة”  وحســب “هيومــن رايتــس ووتــش”، ناشــد نشــطاء مــن الغفــران “مجلــس حقــوق اإلنســان التاب

2018، ُطرحــت القضيــة ـفـي ورقــة  لمســاعدتهم ـفـي اســتعادة الحقــوق المفقــودة لعشــيرتهم. وـفـي أكتوبــر 

ـى االســتعراض مــن “الحملــة العالميــة مــن أجــل حقــوق المســاواة ـفـي الجنســية” و”معهــد  مــة إـل مشــتركة مقدَّ

عديمــي الجنســية واإلدمــاج” و”مركــز تفعيــل الحقــوق”.

كمــا تقــدم أبنــاء القبيلــة بشــكوى إلــى مفوضيــة األمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان فــي ســبتمبر 2017، شــرحوا فيهــا 

أشــكال تضررهــم مــن تعســفات النظــام القطــري فــي إســقاط الجنســية عنهــم ومــا رافــق ذلك مــن اعتقــاالت وتعذيب 

وترحيــل قســري ومصــادرة أمــالك ومنعهــم مــن العــودة إلــى وطنهــم، حســب “ســكاي نيــوز عربيــة”.

وفــي عــام 2017 نقلــت “ســكاي نيــوز عربيــة” عــن محمــد بــن جــالب المــري فــي لقــاء علــى هامــش مؤتمــر المعارضــة 

القطريــة فــي لنــدن قولــه إن: “الســلطات القطريــة جــردت “عــدًدا مــن الشــعب القطــري” وأفــراد “األســرة الحاكمــة ” 

مــن الجنســية قبــل ســنوات إثــر ادعــاءات كاذبــة بمحاولــة قلــب النظــام.” وتابــع: “قامــت الســلطات باعتقــال أكثــر مــن 

200 شــخص وتعذيبهــم، بينهــم والــده الــذي ســجن لســنتين ونصــف وتعــّرض للتعذيــب قبــل أن يطلــق ســراحه إثــر 

تبرئتــه دون إعطــاء أي مبــررات عــن ســبب االعتقــال”.

ونقلــت شــبكة “bbc” البريطانيــة عــن جابــر عبــد الهــادي المــري أحــد أبنــاء القبيلــة قولــه إن “أبنــاء القبيلــة ال يريــدون 

اإلضــرار بوطنهــم قطــر”. وتابــع: “لكــن نحــن نواجــه حكامــا امتــأل صدرهــم حقــدا وكراهيــة ألي شــخص يحمــل اســم 

الغفرانــي”. مشــيرا إلــى أن كل المناشــدات ألميــر قطــر والســلطات “لــم تلــق أي اســتجابة”.

اضطهاد أفراد من األسرة الحاكمة والمعارضين
قالــت أســماء أريــان زوجــة الشــيخ طــالل آل ثانــي حفيــد مؤســس دولــة قطــر، إنــه حكــم علــى زوجهــا بالســجن لمــدة 

25 عامــا ألنــه “طالــب بحقوقــه” مضيفــة: “التعبيــر عــن الحقــوق فــي قطــر يعتبــر جريمــة”. مشــيرة إلــى أن والــد زوجهــا 

توفــي فــي المنفــى فــي الســعودية عــام 2008.

وقالــت أريــان خــالل مقطــع فيديــو موثــق مــن نــدوة صحفيــة عقــدت فــي مدينــة جنيــف فــي سويســرا وتناقلتــه وســائل 

اإلعــالم فــي مــارس 2019، إنــه بعــد وفــاة والــد الشــيخ طــالل آل ثانــي لــم تعــد تتمتــع عائلتهــا بــأي حصانــة، مضيفــة: 

“تــم منــع زوجــي مــن أخــذ حصتــه فــي اإلرث وجمــدت أموالــه وممتلكاتــه ولــم يعــد يتمكــن مــن دفــع ديونــه األمــر الــذي 

أدى بنــا إلــى أزمــة كبيــرة”.

وأضافــت “كان األطفــال مضطهديــن عقليــا وجســديا وٌأجبرنــا علــى مغــادرة المنــزل وتــم وضعنــا فــي منــازل كانــت 

معــدة لعمــال اتحــاد الكــرة وبــدأت معانــاة األبنــاء إذ تعرضــوا لألمــراض وتــم منعهــم مــن الحصــول علــى المســاعدات 

ــف  ــدون تكيي ــزل ب ــاء فــي المن ــى البق ــا عل ــة وأجبرون ــول إلــى المدرس ــة الوص ــال األربع ــتطع األطف ــم يس ــة ول الطبي

ووصلــت الحــرارة لـــ %50 وتــم توثيــق ذلــك كلــه”. ومضــت قائلــة: “لــم يحصــل األطفــال علــى حقوقهــم لكونهــم فقــط 

أبنــاء الشــيخ طــالل وعوملــوا مــن طــرف النظــام بـــ “كل كــره”. وقالــت: “حاولــوا أن يجبــروا زوجــي علــى توقيــع ورقــة 

تثبــت معاناتــه مــن مشــاكل عقليــة، لكننــي منعتــه مــن ذلــك”.
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ــا  ــر” -تناقلته ــى “تويت ــخصي عل ــابه الش ــر حس ــه عب ــدة ل ــري، فــى تغري ــة الم ــر الكحل ــري، جاب ــارض القط ــال المع وق

وســائل إعــالم-: “بســبب مطالبــي بحقــوق قبيلــة الغفــران فــى قطــر، محاكمــة اثنيــن مــن أخوتــي بتهمــة عــدم الــوالء 

التــام، وفصلهــم وحرمانهــم مــن نهايــة الخدمــة، واآلن أخــي صالــح وابنــه محمــد فــي ســجون تميــم بــن حمــد وتحــت 

الظلــم واالســتبداد بســبب نشــر مقطــع الفيديــو والتغريــدات، اللهــم عليــك بالظالميــن”.

ــام  ــال الع ــرع بالم ــة فهــي تتب ــا الزوج ــيا، أم ــاق سياس ــادة الع ــت قي ــر تح ــارة، ال زال األم ــال إم ــر ب ــم أمي ــاف: “تمي وأض

ـي، بينمــا يعيــش اآلالف مــن القطرييــن تحــت ظلــم الحكومــة مــن  القطــري مــن أجــل كســب جوائــز وتكريــم دوـل

اعتقــال وتعذيــب وتهجيــر وســلب المواطنــة”. وأضــاف ـفـي تغريــده عبــر حســابه: “إنــه منــذ أواخــر 2018 حــدث 

اختفــاء لمغرديــن قطرييــن أبرزهــم الشــيخ محمــد بــن عبدالرحمــن آل ثانــي، وعبــدهللا أحمــد المهنــدي، وبنــت فهيــد 

ــالم. ــائل إع ــا لوس ــيفري” وفق ــة المس ــري، لطيف الهاج

االعتقال التعسفي
ووفقــا للجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان فــي قطــر، تعــد بعــض األحــكام الــواردة فــي قانــون حمايــة المجتمــع وقانــون 

اإلرهــاب وقانـــون جهــاز أمـــن الدولــة تحديــا لحمايــة وتعزيـــز حقــــوق اإلنســان المنصــوص عليهـــا فــي العهــد الدولــي 

للحقــوق المدنيــة والسياســية واللتزامــات دولــة قطـــر فــي العديــد مـــن االتفاقيــات ذات الصلــة، إذ تســــمح القوانيــن 

بالتحفــظ علــى المحتجزيــن لمــدد طويلــة، وتشـــكل تناقضــا مــع المعاييــر الدوليــة التــي تؤكــد وجــوب إبالغ أي شــخص 

عنــد توقيفــه بأســباب التوقيــف والتهمــة المنســوبة لــه وأن يحاكــم فــي مهلــة معقولــة.

ــول  ــا ادعــاءات حـ وأوضحــت اللجنــة أنهــا تلقــت 5 شــكاوى خــالل عــام 2018 بشــأن االعتقــال التعســفي وجميعهــ

االعتقــال دون توجـــيه تهـــم، وتبيــن أن الجهـــة المختصــة اســتعملت أحــكام قانــــون اإلرهــاب العتقالهــم والتحفــــظ 

عليهــــم، وقــــد تــم اإلفــراج عنهــم فــي وقــت الحــق.

حرية الصحافة والتعبير
ســعت دولــة قطــر لتحديــث منظومتهـــا التشـــريعية لتطويــر الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر، وجــاء مشـــروع قانــون 

تنظيـــم المطبوعــات والنشــــر واألنشـــطة اإلعالميــــة والفنــون متماشـــيا مــع العديد مــن المعايير الدوليــة في البعض 

ــة  ــع الصحــف ووســائل اإلعــالم ألي رقاب ــة وال تخضـ ــرأي مكفول ــة والـ ــة الصحافـ مــن أحكامــه إذ ينــص علــى أن حريــ

ســابقة وأن الصحفييــن مســتقلون فــي أداء عملهــم ال ســلطان عليهــم لغيــر القانــون. إال أن اللجنــة الوطنيــة لحقــوق 

اإلنســان فــي قطــر قالــت فــي تقريرهــا عــام 2019 إنهــا: “تأســف الســـتمرار ظهـــور الســلطة بمظهــر محتكــر قـــرارات 

الترخيــص واإللغــاء ضمــن هــــذا القانـــون، إلــى جانـــب االحتفــاظ بالرقابــة علــى العديـــد مـــن األنشــطة. كمــا أن القانــون 

رقــم 14 لســنة 2014 بشــأن مكافحــة الجرائــم اإللكترونيــة يشــكل تحديــا أمــام حريــة التعبيــر، بســـبب مــا اســـتخدمه 

مــــن عبــارات فضفاضــة علــــى غـــرار مخالفــة النظــام العــام أو المبادئ العامة، والتـــي تحتـــاج لتعريـــف منضبط يوضـــح 

مـــاذا يقصـــد المشـــرع بمخالفـــة النظــام العــام أو المبــادئ العامة.
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حقوق المرأة
قالــت “هيومــن رايتــس” إن المــرأة تعانــي التمييــز فــي قطــر ومنهــا عــدم الســماح للمــرأة بتمريــر الجنســية ألطفالهــا 

ــدم  ــوى التق ــن س ــر المواطني ــن غي ــات وأزواجه ــاء القطري ــاء النس ــتطيع أبن ــل وال يس ــع الرج ــاواة م ــدم المس ــى ق عل

للحصــول علــى الجنســية فــي ظــل شــروط محــدودة. وأكــدت أن قانــون العقوبــات فــي قطــر ال يجــّرم العنــف المنزلــي 

أو االغتصــاب الزوجــي، باســتثناء مــادة واحــدة مــن قانــون األســرة تمنــع األزواج مــن إيــذاء زوجاتهــم جســديا أو معنويــا. 

وأضافــت “المنظمــة” خــالل تقريرهــا الصــادر فــي عــام 2019 عــن األوضــاع فــي قطــر عــام 2018:

“أصــدرت قطــر قانونــا لإلقامــة الدائمــة ســيكون متاحــا للمــرة األولــى ألبنــاء النســاء القطريــات المتزوجــات مــن رجــال 

غيــر قطرييــن وتتيــح اإلقامــة الدائمــة لألبنــاء المؤهليــن الحصــول علــى الخدمــات الصحيــة والتعليميــة الحكوميــة 

واالســتثمار فــي االقتصــاد وامتــالك العقــارات. غيــر أن القانــون يفشــل فــي إعطــاء النســاء حقوقــا مســاوية لحقــوق 

الرجــال فــي منــح الجنســية ألبنائهــن وأزواجهــن”.

وقالــت ينــّص “قانــون األســرة” )قانــون األحــوال الشــخصية( فــي قطــر علــى أنــه ال يمكــن للمــرأة الــزواج إال إذا وافــق 

ولــي األمــر الذكــر علــى ذلــك؛ يتمتــع الرجــال بحــق أحــادي الطــرف فــي الطــالق بينمــا يتوّجــب علــى النســاء التقــدم 

ـى المحاكــم للطــالق ألســباب محــدودة؛ وتكــون الزوجــة مســؤولة عــن رعايــة األســرة وطاعــة زوجهــا.  بطلــب إـل

وبموجــب أحــكام الميــراث، تحصــل اإلنــاث علــى نصــف المبلــغ الــذي يحصــل عليــه أشــقاؤهن. مشــيرة إلــى أن ذلــك 

ــزواج والطــالق وحضانــة األطفــال والميــراث. يعــد تمييــزا ضــد المــرأة فــي ال

وفــي الســياق نفســه أشــارت اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان إلــى أهميــة تحســين وضــع المــرأة فــي مراكــز صنــع 

ــه رغــم  ــاول حقــوق اإلنســان فــي قطــر إن ــذي تن ــت خــالل تقريرهــا الســنوي الصــادر فــي عــام 2019 وال القــرار. وقال

ــزال بعــض األنمــاط  ــة وجودهــا ومســاهمتها، ال ت التحســن فــي النظــرة إلــى مشــاركة المــرأة فــي المجتمــع وأهمي

المجتمعيــة تشــكل تحديــا، ففــي انتخابــات المجلــس البلــدي المركــزي عــام 1999 رشــحت ســت نســاء أنفســهن ولــم 

يتــم انتخــاب أي واحــدة منهــن، وفــي انتخابــات المجلــس ذاتــه فــي عــام 2015 رشــحت خمــس نســاء أنفســهن وتــم 

انتخــاب اثنتيــن فقــط، ممــا يعــد مؤشــرا علــى ضعــف مشــاركة المــرأة السياســية.

الترحيل القسري
أصــدرت قطــر القانــون رقــم 11 لســنة 2018 الخــاص بتنظيــم اللجــوء السياســي، وإعمــاال لحكــم المــادة 4 مــن هــذا 

القانــون ســوف تشــكل لجنــة فــي وزارة الداخليــة، مــن ممثليــن لعــدة جهــات فــي الدولــة ومــن خــالل هــذه اللجنــة 

ُيقــدم طلــب اللجــوء السياســي. إال أن بعــض المنظمــات الحقوقيــة رصــدت عــددا مــن حــاالت الترحيــل القســري فــي 

قطــر.



مجلــة  مواطن  46

قالــت مؤسســة ماعــت للســالم والتنميــة وحقــوق اإلنســان إن قطــر قامــت بترحيــل عــدد مــن األشــخاص قســريا علــى 
الرغــم أن ذلــك محظــور بموجــب القانــون الدولــي مشــيرة إلــى أنــه فــي عــام 2017 قامــت الســلطات القطريــة بترحيــل 
المواطــن الســعودي محمــد العتيبــي قســريا للريــاض بعــد شــهرين مــن وصولــه لألراضــي القطريــة. وفــي أغســطس 
ــَة بعــدم ترحيــل الناشــط ابليكيــم يوســف )53 عامــا( وهــو مســلم مــن  2019 طالبــت المؤسســُة الســلطاِت القطري

أقليــة اإليجــور إلــى الصيــن والمتوقــع أن يخضــع فيهــا للســجن والتعذيــب وربمــا لإلعــدام.
وقــال أيمــن عقيــل رئيــس مؤسســة ماعــت خــالل بيــان للمؤسســة إن ترحيــل قطــر للمواطــن االيجــوري يمثــل انتهــاكا 
للمواثيــق الدوليــة لحقــوق اإلنســان وينتهــك مبــدأ عــدم اإلعــادة القســرية، والحظــر الــذي يفرضــه القانــون الدولــي 
العرفــي علــى إعــادة شــخص إلــى خطــر حقيقــي باالضطهــاد، حيــث تتعــرض حياتــه أو حريتــه للتهديــد بســبب عرقــه أو 
دينــه أو جنســيته أو عضويتــه أو انتمائــه إلــى فئــة اجتماعيــة معينــة أو بســبب رأيــه السياســي، أو عندمــا يكــون هنــاك 
خطــر حقيقــي بالتعذيــب أو المعاملــة الالإنســانية أو المهينــة أو غيرهــا مــن االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان.

وفــي الســياق نفســه كشــفت منظمــة “هيومــن رايتــس ووتــش” فــي بدايــة عــام 2019 عــن رفــض قطــر طلــب الجــئ 

يمنــي مــع زوجتــه وطفليــه الصغيريــن، بــل هــددت الســلطات بترحيــل الالجــئ قســًرا رغــم أنــه مؤهــل للحصــول علــى 
اللجــوء السياســي بموجــب المــادة 1 مــن قانــون قطــر رقــم ″11/2018 كمــا أنــه مهــدد فــي حــال إعادتــه إلــى بــالده، 

فإنــه ســيتعرض إلــى خطــر االعتقــال والتعذيــب علــى يــد الحوثييــن”.

وأوضحــت المنظمــة أنهــا راســلت إدارات حقــوق اإلنســان فــي وزارتــي الداخليــة والخارجية فــي قطر، واللجنــة الوطنية 
ــر 2019 وأوقفــت وزارة الداخليــة عمليــة الترحيــل، ولكــن قــال الرجــل إن المســؤولين  لحقــوق اإلنســان فــي 20 يناي
بعــد ذلــك بفتــرة وجيــزة بــدأوا يهــددون بترحيلــه إلــى بلــد ثالــث إذا لــم يغــادر طوعــا، قائليــن لــه إنــه ال يمكنــه طلــب 

اللجــوء لعــدم إنشــاء لجنــة تســمى “لجنــة شــؤون الالجئيــن السياســيين”.

العمالة الوافدة
قالــت “هيومــن رايتــس ووتــش” فــي تقريــر نشــرته عبــر موقعهــا االلكترونــي فــي أبريــل 2019 إن العمــال الوافديــن 
فــي قطــر يخضعــون لنظــام عمــل اســتغاللي يعرضهــم لخطــر العمــل الجبــري، إذ يحاصرهــم فــي ظــروف عمــل تهــدد 
حقوقهــم فــي األجــور العادلــة، واألجــر اإلضافــي، والســكن الالئــق، وحريــة التنقــل، والقــدرة علــى اللجــوء إلــى العدالــة. 
ــح أصحــاب العمــل ســلطة  ــذي يغــّذي االنتهــاكات ويمن ــة، ال ــِغ نظــام الكفال ــم تل ــة ل مضيفــة أن الســلطات القطري
مفرطــة علــى العامليــن. كمــا أن القانــون القطــري يحظــر علــى العمــال الوافديــن االنضمــام إلــى نقابــات أو المشــاركة 
فــي إضرابــات. وأشــارت المنظمــة إلــى أن المئــات مــن العمــال دخلــوا فــي إضــراب عــن العمــل فــي عــام 2019 احتجاجــا 

علــى مــا وصفــوه بظــروف العمــل الســيئة والتهديــدات بخفــض األجــور.

ــة  ــة والنظاف ــات الصيان ــركة خدم ــل فــي ش ــه يعم ــه: “إن ــة قول ــركة قطري ــر بش ــل مهاج ــن عام ــة ع ــت المنظم ونقل
والســباكة وخدمــات أخــرى، وإنــه أضــرب عــن العمــل برفقــة 800 إلــى ألــف موظــف آخريــن فــي 5 أغســطس 2019 
احتجاجــا علــى تهديــدات متكــررة وصلتهــم مــن اإلدارة بالترحيــل إذا رفضــوا التوقيــع علــى عقــود جديــدة تقلــل كثيــرا 

مــن أجورهــم.



مجلــة  مواطن  47

وفــي اإلطــار نفســه ذكــرت اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان فــي قطــر أن اللجنــة رصــدت تظاهــر بعــض العمــال 
بشــكل عفــوي دون الحصــول علــى إذن للتظاهــر فيمــا تعاملــت معــم الشــرطة باحتــرام ومهنيــة ولكــن يؤخــذ علــى 

قانــون العمــل رقــم 14 الصــادر فــي عــام 2004 تقييــد الحــق فــي اإلضــراب.

إصالحات حقوقية
ــى كل المعاهــدات واالتفاقيــات األساســية المعنيــة بحقــوق اإلنســان حتــى ديســمبر  يذكــر أن قطــر صادقــت علـ
2018، ومنهــا العهــد الدولــي الخــاص بالحقوق المدنية والسياســية والعهـــد الدولي الخــاص بالحقوق االقتصادية 
واالجتماعيــة والثقافيــة، كمــا صادقـــت علــى االتفاقيــات المتعلقــة بحقــوق الفئــات األولــى بالرعايــة مثــل األطفــال 
ــوالت أخــرى  ــات وبروتوكــ ــى معاهــدات واتفاقي ــك صادقــت عل والمــرأة واألشــخاص ذوي اإلعاقــة. باإلضافــة لذل
للتوافـــق مـــع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان، حسب “اللجنــــة الوطنية لحقـــوق اإلنسان في قطر”.  ولــــم ترصــــد 
اللجنــــة أو تتلــقَّ أي شــــكوى تشــير إلــى وجــود أي حالــة لالختفــاء القســري كمــا لــم تتلــقَّ أي شــكاوى خــالل 2018 
تتعلــق بمضايقــات ألتبــاع أي مــن الديانــات أو المذاهــب داخــل دولــة قطــر مشــيرة إلــى أن أتبــاع الديانــات المختلفــة 

يتمتعــون بالحريــة فــي ممارســة شــعائرهم الدينيــة، بمــا يمثــل نموذجــا للتعايـــش المشـــترك وعــــدم االنتقــاص مـــن 
الديانــات األخــرى.
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حوار حول كتاب تدليس السنة ووضع الحديث: 
القرآن النص المقدس اإلسالمي الوحيد والخالفات السياسية 

أنتجت مذهبي السنة والشيعة

يعــد الحديــث النبــوي ثانــي مصــادر التشــريع اإلســالمي بعــد القــرآن، ويــرى البعــض أن الحديــث يكمــل 

كل شــيء وأنــه بمثابــة التطبيــق العملــي لفهــم الديــن، بينمــا يــرى آخــرون أن مدونــة الحديــث ضيقــت 

أفــق االجتهــاد والتجديــد داخــل مفاهيــم الديــن. وهنــاك معركــة فكريــة دائمــة دائــرة مــا بيــن تيــار دينــي 

تقليــدي وتيــار دينــي حداثــي فــي تنــازع حــول مكانــة وقيمــة وقداســة األحاديــث. أ. أحمــد هــالل، الباحــث 

فــي الدراســات اإلســالمية بدرجــة الماجســتير فــي قســم الشــريعة بالمعهــد العالــي للدراســات اإلســالمية، 

ــاول  ــث يتن ــث، حي ــول األحادي ــري ح ــراع الفك ــك الص ــن ذل ــت م ــال التــي نتج ــد األعم ــو أح ــا وه ــر كتاب نش

الكتــاب مدونــة الحديــث بأســلوب نقــدي يعتمــد آليــة الحــذف واالســتبعاد فــي إطــار مــا يســمى بعمليــة 

عقلنــة، لرؤيــة قــد تعــد أكثــر تصالحــا مــع الواقــع المعــاش، ومشــاكل المســلمين المعاصــرة، ويقــدم لنــا 

محاولــة نبــش فــي أصــول عمليــات الكــذب المنظــم، حســب رؤيــة صاحــب الكتــاب بيــن طيــات مدونــات 

الحديــث، وكان لـــ مجلــة مواطــن حــوار مــع أ. أحمــد هــالل حــول مؤلفــه “تدليــس الســنة ووضــع الحديــث”.

حوارات

 حوار: محمد سميح
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•الخالفــات السياســية تمخــض عنهــا ظهــور مذهبيــن دينييــن، مختلفيــن، متناوئيــن أحيانــا، متهادنيــن 

أحيــان أخــرى، فــي النهايــة لــم يكــن علــى عهــد النبــي بعــد تمــام الرســالة، أو بعــد مــرور ثالثيــن عامــا مــن 

وفاتــه، مــا يســمى بالســنة والشــيعة.

•حــدث تــزاوج بيــن الســلطة الدينيــة والســلطة السياســية، نتــج عنــه الكثيــر مــن التشــوهات لمضاميــن 

التــراث اإلســالمي، فأدخلــوا فــي الديــن مــا ليــس فيــه، ووظــف ذلــك لخدمــة مصالــح وأغــراض سياســية 

ــخصية. وش

•الحديــث هــو األقــوال واألفعــال التــي نظــن أنهــا منســوبة للنبــي وهــي تحتمــل الصــدق والكــذب مــن 

حيــث النقــل.

 •تنامــي التيــارات الدينيــة فــي الحقــب الماضيــة، واســتخدامها العنــف لفــرض رأيهــا، كان بمثابــة صدمــة 

للعقــل الجمعــي، جعلتــه يرفــض هــذه األفــكار وأســقطها، وهــو اآلن مســتعد أكثــر مــن أي وقــت مضــى 

لتلقــي أفــكار جديــدة معاصــرة.

•رفضــت الســيدة عائشــة حديثــا رواه أبــو هريــرة عندمــا قــال: ” تقطــع الصــالة المــرأة والحمــار والكلــب”، 

فقالــت: “شــبهتمونا بالحميــر والــكالب”.

 •هنــاك أحــكام فقهيــة مبنيــة علــى أحاديــث ضعيــف أو موضوعــة، أو تخالــف صريــح القــرآن، وأحيانــا كان 

يتــم تأويــل القــرآن لكــي يتوافــق مــع الحديــث.

•فبســبب توقــف االجتهــاد، لــم ننتــج علمــا جديــدا، واســتدعينا علــم األمــوات، وأصبــح العالــم دينيــا هــو 

األكثــر حفظــا ألقــوال الفقهــاء وليــس المنتــج للعلــم.

ــا المقصــود بوضــع  ــة، فســر لن ــث النبوي ــر السياســي فــي وضــع األحادي ــاب عــن التأثي ــك كت 1. لدي

األحاديــث؟ ومــا هــي رؤيتــك ألبعــاد التأثيــر السياســي علــى المدونــة الحديثيــة؟

نعــم، الكتــاب محاولــة لفهــم وتفســير ظاهــرة وضــع الحديــث وانتشــاره، واألحاديــث الموضوعــة هــي التــي 

نســبت زورا وبهتانــا للنبــي، إمــا لمصلحــة شــخصية، أو مذهبيــة، أو عقديــة، أو فقهيــة، أو سياســية.

ـى فــرق وأحــزاب سياســية  وتعتبــر الخالفــات السياســية بيــن علــي ومعاويــة، وانقســام المســلمين إـل

ــرز أســباب الوضــع فــي الحديــث، إذ قــام كل فصيــل سياســي بوضــع الحديــث،  وطائفيــة متناحــرة، مــن أب

انتصــارا لرأيــه ومذهبــه وإعــالء مــن شــأنه، والحــط مــن قــدر الخصــوم، فوضــع أنصــار علــي األحاديــث فــي 

مدحــه وقــدح معاويــة، كحديــث: “إذا رأيتــم معاويــة يخطــب علــى منبــري هــذا فاقتلــوه”. ووضــع أنصــار 

ــة” ــا وجبريــل ومعاوي ــة: أن ــاء عنــد هللا ثالث ــة األحاديــث فــي مدحــه وذم علــي، كحديــث: “األمن معاوي
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فالخالفــات السياســية تمخــض عنهــا ظهــور مذهبيــن دينييــن، مختلفيــن، متناوئيــن أحيانــا، متهادنيــن 

أحيانــا أخــرى، فــي النهايــة لــم يكــن علــى عهــد النبــي بعــد تمــام الرســالة، أو بعــد مــرور ثالثــون عامــا مــن 

وفاتــه، مــا يســمى بالســنة والشــيعة.

2. هــل هنــاك آليــة مــا تضبــط أبعــاد التأثيــر السياســي، كيــف يمكــن تتبــع وفصل السياســي والديني 
داخــل مدونــات الحديث؟

للفصــل بيــن مــا هــو دينــي وسياســي، يجــب البــدء فــي عمليــة تنقيــح للتــراث اإلســالمي وخاصــة الحديــث، 

ــية  ــراض سياس ــا ألغ ــل عليه ــا دخ ــن كل م ــت م ــوص تخلص ــنفاجأ أن النص ــح س ــة التنقي ــك عملي ــد تل وبع

بشــكل تلقائــي، فعلــى مــر العصــور، حــدث تــزاوج بيــن الســلطة الدينيــة والســلطة السياســية، نتــج عنــه 

الكثيــر مــن التشــوهات لمضاميــن التــراث اإلســالمي، فأدخلــوا فــي الديــن مــا ليــس فيــه، ووظــف ذلــك 

لخدمــة مصالــح وأغــراض سياســية وشــخصية، وفــي رأيــي فــإن المعيــار الــذي يجــب أن نحتكــم إليــه هــو 

القــرأن، ألنــه النــص اإلســالمي المقــدس الوحيــد، فنعــرض عليــه كافــة النصــوص فمــا اتفــق معــه أخذنــاه، 

ومــا خالفــه تركنــاه.

3. هل تنفي القداسة عن الحديث؟ أم تعتبر أن في ترتيب القداسة للقرآن مكانة أعلى؟

القــرآن وحــي الســماء الصــادق المنــزل علــى الرســول، والحديــث هــو األقــوال واألفعــال التــي نظــن 

أنهــا منســوبة للنبــي وهــي تحتمــل الصــدق والكــذب مــن حيــث النقــل، فالحديــث ليــس وحــدة 

واحــدة مــن حيــث الدرجــة وإنمــا عــدة مراتــب أعالهــا المتواتــر الصحيــح وأدناهــا اآلحــاد الــذي 

ــم  ــه اهت ــث فــي مجمل ــة، إن الحدي ــة والموضوع ــث الضعيف ــن األحادي ــال ع ــح، فض ــه صحي ــن أن نظ

ــاة المســلمين التــي كان النبــي يرســخ  ــل واألخــالق اهتمامــا بالغــا دون غيرهــا فهــو حي بالفضائ

ــرة التــي هــي عليهــا اآلن،  ــث األحــكام بالكث ــم تكــن أحادي ــم مجتمــع ناشــئ فل مــن خاللهــا دعائ

فالنبــي نفســه لــم ينــزل كالمــه فــي أمــور العــادات منزلــة التقديــس وهــذا واضــح فــي قولــه: “أنتــم 

أعلــم بأمــور دنياكــم”. وإذا مــا تحدثنــا عــن الســنة الفعليــة فأســتطيع أن أقــول إنهــا تقتــرب كثيــرا 

مــن الصــواب خصوصــا أنهــا مفصلــة لمجمــل القــرآن وشــارحة ومبينــة لــه، وهنــا أقــول إن تقديســنا 

للقــرآن تقديــس إذعــان وإيمــان، أمــا الحديــث فتقديــس عمــل واجتهــاد.
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4. مــا تقــوم بــه مــن أعمــال قــد ينــدرج تحــت مــا يســمى تنقيــح مدونــة الحديــث، ولكــن مــا العائــد 

مــن مثــل تلــك األعمــال ومــا مــدى تأثيرهــا؟

أعتقــد أن كتابــي “تدليــس الســنة والوضــع فــي الحديــث” خطــوة فــي هــذا الطريــق إلــى عمليــة التنقيــح، 

وأرى أن العائــد المباشــر مــن مثــل هــذه األعمــال، هــو تنقيــة النــص الحديثــي أو الفقهــي مــن التشــوهات 

التــي علقــت بــه علــى مــر العصــور، ومــن ثــم تتفتــح شــرايين االجتهــاد مــرة أخــرى، وتســري دمــاء جديــدة، 

تنتــج مذاهــب فقهيــة جديــدة، يتمخــض عنهــا أحــكام فقهيــة معاصــرة، بــدال مــن اســتدعاء أقــوال فقهيــة 

أنتجــت منــذ أكثــر مــن ألــف عــام.

5. ككاتــب يقــدم أطروحــة جديــدة حــول مفاهيــم دينيــة، كيــف تــرى مرونــة العقــل الجمعــي لمثــل 
تلــك األطروحــات؟ وحجــم تــداول األفــكار الجديــدة داخــل المجتمــع؟

تنامــي التيــارات الدينيــة فــي الحقــب الماضيــة، واســتخدامها العنــف لفــرض رأيهــا، كان بمثابــة صدمــة 

للعقــل الجمعــي، جعلتــه يرفــض هــذه األفــكار وأســقطها، وهــو اآلن مســتعد أكثــر مــن أي وقــت مضــى 

لتلقــي أفــكار جديــدة معاصــرة، فمــن المالحــظ أن كثيــرا مــن الشــباب اآلن يتجهــون نحــو قــراءة كتــب نصــر 

حامــد أبــو زيــد، وفــرج فــودة، أو غيرهــم مــن هــذا التيــار، بالرغــم مــن أن تلــك الكتــب أو األفــكار التــي كانــوا 

يطرحونهــا لــم تكــن تلقــى قبــوال شــعبيا فــي زمنهــم، وهــذا شــيء مبشــر للغايــة، وأســتطيع أن أقــول إن 

الوقــت الراهــن هــو أفضــل وقــت للتغييــر.

6. هنــاك محــاوالت ســابقة مارســت عمليــة نقديــة لمدونــة الحديــث مــن ابــن الصــالح قديمــا، 
ومحمــد عبــده حديثــا، ومحمــود أبــو ريــة وحتــى عدنــان الرفاعــي، مــا مــدى االختــالف أو التطويــر 

ــك المحــاوالت مــن حيــث المنهــج والطريقــة؟ ــذي تقدمــه مــع كل تل ال

نعــم.. بــدأ نقــد الحديــث مبكــرا جــدا، فعندمــا كتــب اإلمــام مالــك الموطــأ وضــع فيــه عشــرة آالف حديــث 

مــن أصــل مائــة ألــف، ومكــث علــى مــدار عمــره يفحــص ويدقــق وينقــح فــي تلــك األحاديــث التــي جمعهــا 

وكتبهــا بيــده، حتــى اســتقر فــي موطئــه علــى خمســمائة حديــث، ولــو امتــد عمــره أكثــر لقــل هــذا العــدد، 

ومــن قبلــه رفضــت الســيدة عائشــة حديثــا رواه أبــو هريــرة عندمــا قــال: ” تقطــع الصــالة المــرأة والحمــار 

والكلــب” ، فقالــت:  “شــبهتمونا بالحميــر والــكالب”.

وتبــع ذلــك علمــاء كثــر علــى مــر العصــور، كل لــه منهجــه وطريقتــه، فمنهــم مــن اهتــم بنقــد الســند فقط، 

ــد  ــة خاصــة لتجدي ــدي رؤي ــة، بالنســبة لــي ل ــادى بتــرك الحديــث كلي أو المتــن فقــط، بــل إن هنــاك مــن ن

الفكــر الدينــي، لهــا عــدة محــاور مــن أهمهــا الجــزء المتعلــق بالســنة، بدايــة باألحاديــث الموضوعــة، 

ومــرورا بروايــات التاريــخ، وانتهــاء بكتــب الصحــاح.
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الفكــر الدينــي، لهــا عــدة محــاور مــن أهمهــا الجــزء المتعلــق بالســنة، بدايــة باألحاديــث الموضوعــة، ومــرورا 
بروايــات التاريــخ، وانتهــاء بكتــب الصحــاح.

ففــي منهجــي تحــررت مــن فكــرة القداســة، فكمــا قلــت ســابقا إن المقــدس الوحيــد هــو القــرآن، وشــخص 
الرســول، ودون ذلــك يؤخــذ منــه ويــرد، فأنــا أحــاول النظــر للحديــث ســندا ومتنــا بعيــن مجــردة، عــن طريــق 
عرضــه علــى القــرآن أوال، ومقارنتــه بأحــداث التاريــخ المجــردة ثانيــا، إذا عمليــة التنقيــح بــدأت منــذ زمــن بعيــد 

ومســتمرة، وأتوقــع أن تــزداد وتيرتهــا فــي المســتقبل القريــب.

7. يعــد كتــاب مــن إســالم القــرآن إلــى إســالم الحديــث للمفكــر والباحــث جــورج طرابيشــي مــن أهــم 
ــا مــن المدونــة  أعمــال النقــد فــي نطــاق مدونــة الحديــث، فهــل تــرى أيضــا أن هنــاك اســتيالًء تامًّ

الحديثيــة علــى النــص المؤســس “القــرآن”؟
لألســف هــذا الــكالم صحيــح إلــى حــد كبيــر، وخاصــة فــي العصــور المتأخــرة، ففــي البدايــة لــم يكن هناك ســوى 
القــرآن، وكان هــو المصــدر الوحيــد والمؤســس لألحــكام الفقهيــة، لكــن بعــد جمــع األحاديــث وتدوينهــا فــي 
الكتــب المعروفــة حاليــا فيمــا يســمى بالصحــاح، أصبــح الحديــث المصــدر الثانــي للتشــريع كمــا هــو معــروف، 
ومــع مــرور الوقــت، اعتمــد العلمــاء أكثــر فأكثــر علــى األحاديــث علــى حســاب النــص القرآنــي، لدرجــة أن هنــاك 
أحكاًمــا فقهيــة مبنيــة علــى أحاديــث ضعيفــة أو موضوعــة، أو تخالــف صريــح القــرآن، وأحيانــا كان يتــم تأويــل 
ــم  ــص القرآنــي، ث ــس الن ــاء لنف ــالت الفقه ــت تأوي ــددت واختلف ــا تع ــث، كم ــع الحدي ــق م ــي يتواف ــرآن لك الق
ارتكــن أتباعهــم علــى أقــوال علمائهــم، دون الرجــوع للنــص األصلــي، فأصبحــت اقــوال الفقهــاء تســبق أقــوال 

الرســول، وتأويــل النــص يســبق النــص.

8. كيــف تــرى التعامــل األنســب مــع التــراث مراجعــة عقليــة أم قطيعة؟ وما مشــكلة التــراث واألزمات 
التــي يثيرهــا مــن وجهــة نظرك؟

ــراث علمــي وثقافــي  ــا، وبمي ــة تضحــي بتراثه ــد أم ــه ال توج ــة، ألن ــدو مضحك ــراث تب ــع الت ــة م ــرة القطيع فك
عمــره أكثــر مــن ألــف عــام، فالتــراث فــي جوهــره منتــج ثقافــي، يتأثــر بالزمــان والمــكان، فهــو وحــدة واحــدة 
مــن حيــث المضمــون، ولكنــه مجموعــة مــن الطبقــات الزمنيــة والمكانيــة التــي تختلــف عــن بعضهــا البعــض، 
فــكل زمــن لــه ثقافتــه، وكل مــكان أنتــج فكــره، وإن كانــت بعــض نصــوص التــراث أنتجــت لنــا العنــف فكــرا 

وممارســة، والتــي ارتكنــت إليهــا الجماعــات اإلرهابيــة.
المشــكلة األكبــر تكمــن ـفـي نظرتنــا وفهمنــا للتــراث، فبســبب توقــف االجتهــاد، لــم ننتــج علمــا جديــدا، 
واســتدعينا علــم األمــوات، وأصبــح العالــم دينيــا هــو األكثــر حفظــا ألقــوال الفقهــاء وليــس المنتــج للعلــم، 
فالتصقنــا بالتــراث أكثــر فأكثــر، واســتمر ذلــك لعــدة قرون، حتــى أصبحت أقوال العلماء وشــخوصها مقدســة، 
تعلــو علــى قــول الرســول وعلــى نصــوص القــرآن، وال شــك أن وجــود هــذه القداســات الموهومــة هــي أولــى 
معوقــات التغييــر، فالتحــرر مــن الموروثــات واألفــكار القديمــة هــي أولــى خطــوات التنويــر، والرجــوع للنــص 
وفهــم مدلوالتــه فــي إطــار معرفــي حديــث، متجــدد، هــو أولــى مراحــل البنــاء الحقيقــي، يجــب أن ننظــر للتــراث 

علــى أنــه تــراث، نأخــد منــه، ونــرد، ونضيــف إليــه.
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وسط استعدادات النتخابات جديدة.. 
“الشورى العماني” بين تحديات الوالء للنظام وتطلعات المواطنين

تســتعد ُعمــان إلجــراء انتخابــات مجلــس الشــورى لفترتــه التاســعة )2019 ـ 2023(. فــي 21 يوليــو 2019 عقــدت 
اللجنــة العليــا النتخابــات أعضــاء مجلــس الشــورى اجتماعهــا الرابــع بمقــر اللجنــة، ونظــرت اللجنــة فــي الطعــون 
المقدمــة إليهــا فــي قــرارات لجــان االنتخابــات فــي الواليــات )بشــأن االعتراضــات علــى القوائــم األولية(، واســتعرضت 
اللجنــة كذلــك التعاميــم الصــادرة مــن اللجنــة الرئيســية لالنتخابــات ال ســيما تلــك المتعلقــة بمشــروع التصويــت 

اإللكترونــي.
يواجــه المجلــس الحالــي العديــد مــن االنتقــادات مــن قبــل المواطنيــن وبعــض األعضــاء التــي تتمثــل فــي عــدم قيامه 
بــدوره الرقابــي والتشــريعي والدفــاع عــن مصالــح المواطنيــن وذلــك علــى الرغــم مــن الصالحيــات المخولــة لــه بعــد 
ـى الــدور االستشــاري تــم منحــه بموجــب مرســوم ســلطاني  احتجاجــات عــام 2011. فبعــد أن كان دوره أقــرب إـل
ــم يقــدم أي دور ملمــوس وظــل دوره استشــاريا، وعــادة ال  ــر نســبيا عــن ذي قبــل، إال أن المجلــس ل ــات أكث صالحي

تكــون توصيــات المجالــس االستشــارية ملزمــة للحكومــة كتشــريعات نافــذة لتطبيقهــا.

ــلطة  ــن الس ــات تأتــي م ــريعية فــي البرلمان ــن التش ــودات القواني ــن مس ــق اللواتــي: %75 م ــورى توفي ــو الش – عض
ــة التنفيذي

– عضو الشورى توفيق اللواتي: المجلس حتى اآلن ال يستطيع أن يدعو وزراء إلى المناقشة
ــر االنتخابيــة وإعطــاء المــرأة فرصــة  ــد مــن مراعــاة التــوازن بيــن حجــم الدوائ – عضــو الشــورى توفيــق اللواتــي: الب

ــات  ــر للمشــاركة فــي االنتخاب أكب

تداعيات 
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– عضو الشورى توفيق اللواتي: ال توجد رقابة إعالمية لمتابعة أداء المجلس
– حبيبــة الهنائــي: مجلــس الشــورى ال يملــك أي ســلطة أو صالحيــة لتعديــل أي قانــون، وفــي اعتقادي فــأن األعضاء 

ال يمثلــون الشــعب وال يعبــرون عــن رغباتهم
– ميــس الفارســي: تلقيــت تهديــدا مــن عائلــة عضــو شــورى بســبب انتقــادي الســتغالله الوقــت المخصــص لــه فــي 

الجلســة لمــدح أحــد الــوزراء
– ميس الفارسي: تفادوا التصويت لمن يستهلك جل الوقت في مدح إنجازات الوزراء الزائفة

– ميــس الفارســي: ُيفتــرض أن نرشــح األشــخاص الذيــن يمتلكــون وعيــا سياســيا إليصــال صــوت الشــعب ولتحقيــق 
مطالبــه

وفقــا للمرســوم الســلطاني رقــم 39/2011 الــذي صــدر ـفـي مــارس 2011 بشــأن صالحيــات مجلــس الشــورى، 
والمرســوم اآلخــر الــذي صــدر فــي أكتوبــر ويحمــل الرقــم 99/2011 الــذي نــص بتعديــل النظــام األساســي للدولــة، 
يقــوم المجلــس بوظائــف محــددة منهــا: مناقشــة مشــاريع القوانيــن التــي لها صفــة االســتعجال والتــي يحيلها إليه 
مجلــس الــوزراء. وإقــرار أو تعديــل مشــاريع القوانيــن التــي تعدهــا الحكومــة وتحيلهــا إلــى مجلــس عمان)مجلــس 
ـى ســلطان البــالد إلصدارهــا. ومناقشــة  مكــون مــن مجلــس الشــورى ومجلــس الدولــة(، ثــم رفعهــا مباشــرة إـل
مشــاريع خطــط التنميــة والميزانيــة الســنوية للدولــة التــي يحيلهــا إليــه مجلــس الــوزراء. وبحــث وإبــداء الــرأي بشــأن 
االتفاقيــات االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي تعتــزم الحكومــة إبرامهــا أو االنضمــام إليهــا. واســتجواب أي مــن وزراء 

الخدمــات فــي األمــور المتعلقــة بتجــاوز صالحياتهــم المخالفــة للقانــون.

فــي أبريــل 2019 أثيــرت حالــة مــن الجــدل بشــأن عــدم اهتمــام بعــض أعضــاء المجلــس فــي دورتــه الحاليــة بمشــكالت 
ــداول  ــك بعــد ت ــة التامــة عــن الحكومــة وجــاء ذل ــاب الرقاب ــاة المســؤولين بشــكل يعكــس غي ــن ومحاب المواطني
ــوزراء قــال فيــه: “معالــي الشــيخ بعــد التعبيــر عــن عظيــم  مقطــع فيديــو لـــ “عضــو مجلــس شــورى” يمــدح أحــد ال
مشــاعرنا وخالــص تقديرنــا واحترامنــا وشــدة إعجابنــا وإنجــازات معاليكــم المشــهود لهــا ـفـي خدمــة الوطــن 
والمواطــن والتفانــي فــي العمــل مــن أجــل إســعاد المواطــن العمانــي والعمــل علــى راحتــه التــي تنــم عــن مــدى 

ــاه هللا.” ــا أبق ــالص لقائدن ــاء واإلخ ــة والوف ــان الحبيب ــم لعم ــم وإخالصك حبك

وتابــع: “فهنالــك إنجــازات عديــدة لمعاليكــم يشــهد لهــا الجميــع داخــل الوطــن وخارجــه ويســطرها التاريــخ بأحــرف 
مــن نــور لتظــل خالــدة فريــدة.. لمعاليكــم شــخصيا خالــص الشــكر المغلــف بمعاـنـي الفخــر وجميــل العرفــان 

ــه معاليكــم.” ومفــردات اإلعجــاب بمــا نشــاهده ونلمســه ومــا نســمعه مــن إطــراء جماهيــري مشــهود تتســم ب

وُســمع خــالل المقطــع صــوت رئيــس المجلــس )كمــا يبــدو( يقاطــع عضــو الشــورى قائــال: “إذا تدخــل فــي الموضــوع 
لــو تكرمــت أكــون شــاكر لــك”إال أن حديثــه لــم ُيوقــف عضــو الشــورى عــن اســتكمال الثنــاء والمــدح.
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وأردف قائــال: “مــا يتســم بــه معاليكــم مــن تميــز وتفــوق وتقــدم وســمو ورقــي بالحكمــة والخبــرة العمليــة والهــدوء 
والعقالنيــة مــع اإلخــالص والحســم والعــزم وحســن التدبيــر والتنظيــم وبالحلــم والتواضــع.. واســتمعتم معاليكــم 
مشــكورا للمواطــن وأحســنتم اســتقباله.. وبــكل معانــي اإلنســانية ســاعدتم األيتــام واألرامــل والمحتاجيــن والفقراء 
والمطلقــات وكل صاحــب حاجــة مــن فئــة الضمــان االجتماعــي والدخــل المحــدود ولمعاليكــم كل الشــكر والتقديــر 

واالحتــرام والعرفــان.”

فــي الــدورة القادمــة تفــادوا التصويــت لمــن يســتهلك جــل الوقــت المخصــص لــه فــي مــدح إنجــازات 
الــوزراء الزائفة

وقالــت المواطنــة “ميــس الفارســي” خريجــة عالقــات دوليــة وعلــوم سياســية ودراســات شــرق أوســطية مــن جامعــة 
أســتراليا الوطنيــة علــى مقطــع الفيديــو قائلــة: “رســالة لشــعبنا الُعماـنـي العزيــز: ـفـي الــدورة القادمــة تفــادوا 
التصويــت لمــن يســتهلك جــل الوقــت المخصــص لــه فــي مــدح إنجــازات الــوزراء -الزائفــة-؛ فهــذا الوقــت الــذي ضــاع 
فــي مــدح معالــي الوزيــر وســعادة الوكيــل هــو وقتكــم؛ وهــذا الصــوت صوتكــم؛ مللنــا مــن المــدح والتبجيــل الــذي 

لــم يحصــد منــه المواطــن الُعمانــي أي شــيء”.

وأضافــت الفارســي فــي تصريحــات لـــ “مواطــن”: “إن مجلــس الشــورى لــم ُيخصــص أبــدًا لمــدح إنجــازات أي وزيــر أو 
أي مســؤول؛ ألن هــذا الــدور تقــوم بــه وســائل اإلعــالم المختلفــة وأمــا دور ممثــل الشــورى فهــو مســاءلة ومحاســبة 
ــًا  ــذي ُيعــد وقت ــه )ال ــق مــن وقت ــول أن ُيخصــص أي عضــو شــورى دقائ ــر المقب ــك مــن غي ــر أو المســؤول، لذل الوزي
للشــعب(؛ فــي مــدح معاليــه.. بــداًل مــن أن يســتغل كل دقيقــة وكل ثانيــة مــن وقتــه فــي نقــل همــوم المواطــن!”.

وتابعــت: “علينــا أن ُنفــّرق بيــن المواطــن الطيــب والكريــم والمتواضــع اجتماعيــًا، وبيــن المواطــن الــذي يســتطيع أن 
يقــوم بــدور سياســي فــي مجلــس الشــورى فقــد يكــون المرشــح ناجًحــا اجتماعيــا؛ ولكــن قــد يفشــل بالقيــام بــدوره 

السياســي فــي مجلــس الشــورى لــذا ُيفتــرض أن نقــوم بترشــيح األشــخاص الذيــن يمتلكــون وعيــا سياســيا وأدوات 
سياســية إليصــال صــوت الشــعب ولتحقيــق مطالبــه”.

ـي  ـى أنهــا تلقــت تهديــدا مــن عائلــة عضــو الشــورى بعــد انتقادهــا لــه. وقالــت: “أرســل ـل وأشــارت الفارســي إـل
ــرف  ــن أع ــم أك ــة ل ــي. فــي البداي ــل االجتماع ــع التواص ــد مواق ــى أح ــالة عل ــعب” رس ــل الش ــة “ممث ــراد عائل ــد أف أح
أن الشــخص هــو ابــن “عضــو مجلــس الشــورى” إال أنــه ذكــر ذلــك بشــكل صريــح فــي رســالته الموجهــة لــي وكان 
فحواهــا تهديــدي- بصيغــة الجمــع- أنهــم ســيوصلون الموضــوع للمحكمــة إن لــم أقــم بحــذف التغريــدة األمــر الــذي 

ــر المســؤولين”. ــه مصــادرة لحقــي فــي مشــاركة رأيــي وانتقــادي لتقصي أرى في

وأردفــت: “أتمنــى أن تكتمــل تجربــة الديمقراطيــة المتمّثلــة فــي مجلس الشــورى بإعطــاء أعضاء المجلــس صالحيات 
أكثــر ليكــون أكثــر فعاليــة، وأعتقــد أن الوقــت قــد جــاء لمنــح المجلــس هــذه الصالحيــات إلــى جــوار تعديــل بعــض 

شــروط الترشــح ليحقــق المجلــس غايتــه”.
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وفوز األعضاء بعضوية المجلس لم يكن نتيجة الختيار الشعب
وفــي الســياق نفســه قالــت المواطنــة حبيبــة الهنائــي لـــ “مواطــن”: إن “مجلــس الشــورى ال يملــك أي ســلطة أو 

صالحيــة لتعديــل أي قانــون، وفــي اعتقــادي فــأن األعضــاء ال يمثلــون الشــعب وال يعبــرون عن رغباتهــم، ومعظمهم 

يتلقــون األوامــر فقــط ويعملــون علــى تنفيذهــا، وأرى أنــه ال توجــد عمليــة ديمقراطيــة مــن األســاس، وفــوز األعضــاء 

بعضويــة المجلــس لــم يكــن نتيجــة الختيــار الشــعب وإنمــا تــم اختيارهــم مــن قبــل الســلطة وفقــا للــوالء”. مشــيرة 

ــاء العمانيــات مــن حقوقهــم وفــي  ــاب القوانيــن التــي تحــرم أبن ــات المتضــررات مــن غي إلــى أنهــا إحــدى المواطن

مقدمتهــا الحصــول علــى الجنســية واالبتعــاث وغيرهــا وصــوال الضطرارهــم إلــى المغــادرة عنــد بلــوغ ســن الـــ 18 

عامــا حتــى فــي حــال كان عقــد عمــل األب غيــر الُعمانــي ســاري المفعــول.

الشباب هم من يقع على عاتقهم بناء مستقبل البالد
ــا  ــيرا إلــى إن م ــة مش ــه الحالي ــورى فــي دورت ــس الش ــاء مجل ــض أعض ــمه(أداء بع ــر اس ــض ذك ــن )رف ــد مواط وانتق

يهمهــم تحقيــق مصالحهــم الخاصــة وتملــق الســلطان “قابــوس” والمســؤولين. وأضــاف إن “عضــو مجلس الشــورى 

العمانــي ورئيــس لجنــة اإلعــالم بــه علــي بــن أحمــد المعشــني، أثــار حالــة مــن الغضــب بيــن الشــباب فــي عــام 2018 

بعدمــا وصــف الشــباب العمانــي بـ”جيــل البرجــر واآليــس كريــم” وهــو يذكرهــم بالظــروف الصعبــة التــي عاشــها 

أجدادهــم مــا دفــع الشــباب لتدشــين هاشــتاق بــذات االســم وجهــوا خاللــه انتقــادات حــادة لعضــو الشــورى”.

وتابــع:”إذا كان عضــو الشــورى يــرى أن بدايــات عمــان علــى يــد الســلطان كانــت صعبــة فيجــب عليــه أن يعلــم أن 

الشــباب هــم مــن يقــع علــى عاتقهــم بنــاء مســتقبل البــالد وتنميتهــا فــي كل المجــاالت والدفــاع عنهــا”. وأردف: 

“إذا كان عضــو شــورى يطلــق علــى الشــباب هــذا الوصــف الهــش بــدال مــن دعــم الشــباب والدفــاع مصالحهــم فمــاذا 

ينتظــر مــن مجلــس علــى هــذه الشــاكلة ولذلــك البــد مــن إحيــاء الحيــاة السياســية فــي الســلطنة ويكــون للشــباب 

دور ملمــوس فــي صنــع القــرار واختيــار أعضــاء المجالــس المنتخبــة وفــق أســس وقواعــد تدعــم اختيــار أعضــاء علــى 

مســتوى تطلعــات الشــعب ال أن يســتمر اختيــار األعضــاء وفقــا لـ”القبليــة” ومصالــح رجــال األعمــال والــوالء للنظــام”.

يفترض أن تكون لدينا صحافة متخصصة في تغطية شؤون البرلمان
وقــال عضــو مجلــس الشــورى فــي عمــان توفيــق اللواتــي، فــي حــوار لــه فــي قنــاة بــدر العبــري فــي اليوتيــوب بعنــوان 

ـي مــن المفتــرض أن نراقــب أعمــال  ”فلســفة البرلمــان والتجربــة العمانيــة ـفـي الشــورى”: ”نحــن كمجلــس رقاـب

الحكومــة ولكــن مــن يراقــب أعمــال المجلــس”. وتابــع: “يفتــرض أن تكــون لدينــا صحافــة، ســواء إلكترونيــة أو ورقية، 

ــام  ــس والنظ ــة للمجل ــة الداخلي ــة بالالئح ــة كامل ــى دراي ــان عل ــؤون البرلم ــة ش ــون فــي تغطي ــون متخصص وصحفي

األساســي وأيضــا يكــون لهــم الحــق فــي حضــور االجتماعــات ومراقبــة الجلســات”. مشــيرا إلــى أن هنــاك العديــد مــن 

الــدول األوروبيــة والعربيــة التــي تســمح للعديــد مــن القنــوات بنقــل وقائــع المــداوالت بشــكل يتيــح للمواطنيــن 

االطــالع علــى أداء األعضــاء وأطروحاتهــم.”
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وأردف قائــال: ”فــي دولــة الكويــت أطلــق أحــد األصدقــاء مبــادرة عبــارة عــن مركــز يســمى “اتجاهــات” يقــوم أثنــاء 
ــك  ــا فــي ذل ــاء بم ــب أداء األعض ــل يراق ــاء العم ــوز، وأثن ــرص الف ــر وف ــة للدوائ ــر التحليلي ــداد التقاري ــات بإع االنتخاب
حضــور وغيــاب األعضــاء وأيضــا التصويــت علــى أي موضــوع أو قضيــة فــي إطــار الشــفافية”. ومضــى قائــال”إذا كانــت 

هنــاك جهــة متفرغــة لمراقبــة المجلــس فهــذا يعنــي أننــا حققنــا إنجــازا مهمــا”.

 

المجلس ال يستطيع أن يقوم بدوره الرقابي
وعلــى جانــب آخــر قــال اللواتــي: ”فــي العمــل التشــريعي نجــد أن %75 مــن أصــل التشــريع فــي البرلمانــات يأتــي مــن 
الســلطة التنفيذيــة ألنهــا تمــارس العمــل وأقــرب إلــى المطالبــات لتعديــل القوانيــن” وتابــع: “الســقف المتــاح لنــا 
فيمــا يخــص التشــريع أننــا نرفــع مقترحــات التعديــل إلــى الحكومــة دون أن تلتــزم بالــرد فــي وقــت محدد ســواء شــهر 

أو أكثــر أو حتــى عــام”. وأردف: ”ولكــن إذا عــرض علينــا مشــروعات القوانيــن فــي ظــروف اعتياديــة يكــون أمامنــا 
3 أشــهر، ومجلــس الدولــة شــهر ونصــف، أمــا فــي ظــروف االســتعجال يكــون أمامنــا شــهر ومجلــس الدولــة نصــف 
شــهر”. وأضــاف: “فيمــا يتعلــق بالــدور الرقابــي فالمجلــس حتــى اآلن ال يســتطيع أن يدعــو وزراء إلــى المناقشــة وإن 

كان القانــون يعطينــا الحــق فــي ذلــك إال إنــه لــم يحــدث”.

وانتقــد اللواتــي الخلــط بيــن دور أعضــاء مجلــس الشــورى والمجلــس البلــدي مشــيرا إلــى أن الــدور األساســي لعضــو 
الشــورى هــو الرقابــة والتشــريع ليكــون قــادرا علــى اتخــاذ موقــف لمحاســبة الحكومــة ومراقبــة أدائهــا والمشــاركة 

فــي مناقشــة القوانيــن وإقرارهــا.

ــة  ــة ومزاحم ــة والقبلي ــاس الوالي ــى أس ــورى عل ــاء الش ــار أعض ــرة اختي ــن فك ــاوز المواطني ــرورة تج ــى ض ــدد عل وش
أعضــاء المجلــس البلــدي علــى طــرح الخدمــات حتــى يكــون هنــاك مســتوى أعلــى فــي التمثيــل البرلمانــي. وأشــار 
إلــى أن المــرأة العمانيــة فــي حاجــة إلــى نظــام الكوتــة لتحظــى بعــدد أكبــر مــن المقاعــد فــي المجالــس المنتخبــة.
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 ما ال تعرفه عن القرامطة.. الحركات 
السياسية في التاريخ اإلسالمي
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ــورة سياســية. تأسســت مواطــن  ــة، ث ــورة فكري ــة.. ث ــة المواطن نحــو دول

فــي 6 يونيــو 2٠١3. تصــدر مــن لنــدن تحــت إدارة شــبكة مواطــن اإلعالميــة
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