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غالًبــا مــا ُيعتقــد أن مفهــوم المواطنــة معقــد٬ وينظــر لــه بشــكل مريــب 
الســيما مــن قبــل ســلطات وأســر الملكيــات المطلقــة؛ لكــن هــل ينبغــي أن 

يكــون كذلــك؟!

السياســي،  والتحــول  االجتماعيــة  الحركــة  مــن  ولــدت  فكــرة  المواطنــة 
ــع.  ــًوا فــي المجتم ــرًدا وعض ــون ف ــه أن تك ــا يعني ــع م ــن فــي تقاط ــث تكم حي
المواطنــة تعنــي أنــك تعتــرف بحقوقــي ومســؤولياتي - وأنــا أدرك حقوقــك 
ومســؤولياتك - واالعتــراف بحقوقنــا الفرديــة والجماعيــة أمــام مــن هــم فــي 

الســلطة.

المواطنة تتطلب:
الحــكام  بيــن  العالقــة  ينظــم  أن  يجــب  الــذي  القانوـنـي  األســاس  أواًل، 
والمحكوميــن وهــو العقــد االجتماعــي. يجــب أن يــوازن هــذا العقــد بيــن 
مصالــح األفــراد والمجتمــع، ويجــب أن تتضمــن أحكامــا للمشــاركة العامــة 
فــي الحكــم؛ وهــذا غيــر متوفــر فــي أي بلــد خليجــي. دول الخليــج هــي أنظمــة 
ـى الشــمولية، تديرهــا أســر،  اســتبدادية وســلطوية، وبعضهــا أيضــا يصــل إـل
يتمتــع فيهــا المواطنــون بحقــوق فرديــة أو جماعيــة محــدودة جــدا. ـفـي 
حقيقــة األمــر، المواطــن فــي هــذه الــدول ليــس مواطنــا ولــو صرحــت قوانيــن 
ــو اســتخدمت مفــردة مواطــن. الســاكن ليــس  ــك، ول ــدول بخــالف ذل هــذه ال

مواطنــا.
  

ـى تلبيــة االحتياجــات الماديــة  ثانيــًا، أســاس اجتماعي-اقتصــادي، يهــدف إـل

ــرص.  ــؤ الف ــان تكاف ــاعدة فــي ضم ــر للمس ــال تدابي ــع وإدخ ــية للمجتم األساس
ليــس هــذا هــو الحــال فــي دول الخليج أيًضا، حيــث ال توجد العدالــة االجتماعية 
بــأي حــال مــن األحــوال. يحتــاج المــرء فقــط إلــى النظــر إلــى المملكــة العربيــة 
الســعودية، أكبــر دولــة مصــدرة للنفــط فــي العالــم. إن المــوارد النفطيــة فــي 
البــالد مملوكــة للعائلــة المالكة-الحاكمــة التــي تعيــش ببــذخ، فــي حيــن يقــدر 
مــا نســبته 25 فــي المئــة مــن النــاس فــي البــالد يعيشــون تحــت خــط الفقــر.  
هــذا الحــال مــا زال مســتمرا فــي كل دول الخليــج، حيــث ُتحــرم الشــعوب مــن 
ــة،  ــر المالكة-الحاكم ــا األس ــل عليه ــرص التــي تحص ــازات والف ــروة واالمتي الث
وال تحصــل هــذه الشــعوب إال علــى الفتــات تقريبــا مــع تفــاوت الحــال طبعــا 

بيــن هــذه الــدول. 

محمد الفزاري
رئيس التحرير

تأشيرة

الدول الخليجية والمواطنة المنشودة
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ثالثــا، أســاس أخالـقـي، يدعــم االحتــرام المتبــادل بيــن الحاكــم والمحكــوم، وعلــى األقــل التســامح مــع الــرأي 

ــة مفادهــا  ــم العقــد االجتماعــي. وهــذا األســاس يجــب أن يضمــن فكــرة أصيل والمعارضــة. وهــذه أحــد أهــم دعائ

أن جميــع األشــخاص متســاوون أمــام القانــون، دون أي تمييــز علــى أســاس الجنــس أو الديــن أو العــرق أو االنتمــاء 

ــرديات  ــث إن س ــامح؛ حي ــن التس ــون ع ــا تك ــد م ــك وأبع ــالف ذل ــج بخ ــدول الخلي ــع فــي ال ــد أن الواق ــي. بي السياس

األنظمــة ترفــع شــعارات التســامح وخاصــة فــي ســردية الدولــة األبويــة، وفــي الحقيقــة ال يوجــد أي مجــال لالختــالف 

ــرأي أو المعارضــة فــي دول الخليــج. فــي ال

تلــك األســس والمبــادئ هــي التــي ســمحت وتســمح للمجتمعــات باالزدهــار فــي كل مــكان فــي العالــم؛ ولذلــك 

ــى شــعوب بعينهــا. ال يجــب أن يكــون  ــة وليــس حصــرا عل ــى ثقافــة معين ــة” ليــس حكــرا عل فمفهــوم “المواطن

ــا. ــا أو طائفي ــا أو ديني ــا أو عرقي ــة محــدًدا ثقافي مفهــوم المواطن

 

 ما أهم العقبات التي تحول دون “المواطنة” في الخليج؟

فــي رأيــي، يمثــل وجــود النفــط فــي هــذه البلــدان العقبــة األكثــر وضوًحــا أمــام هــذا النــوع مــن اإلصــالح لســببين: 

ومــن  المنطقــة،  ـفـي  المالكة-الحاكمــة  العائــالت  مــع  مشــتركة  مصالــح  الكبــرى  العالميــة  للقــوى  خارجيــًا، 

مصلحتهــم أن يســتمر الوضــع الراهــن. علــى المســتوى المحلــي، يعتمــد النظــام السياســي-االقتصادي علــى توزيــع 

عائــدات النفــط مــن أعلــى إلــى أســفل، وهــذا مكــن العائــالت المالكة-الحاكمــة مــن الســيطرة علــى هبــات الدولــة 

ــذه  ــا به ــق والؤه ــرة يلتص ــكرية كبي ــة وعس ــوات أمني ــاء ق ــت ببن ــة قام ــذه الهب ــة وبه ــؤولية ورقاب دون أي مس

األســر التــي تمكنــت مــن خاللهــا فــرض هيمنتهــا علــى الشــعوب قســرا. 

هنــاك عقبــة أخــرى أمــام اإلصــالح والتعبئــة الشــعبية فــي المنطقــة الدافعــة إلــى هــذا النــوع مــن اإلصــالح وهــو 

قلــة الوعــي الحقوقــي والسياســي، وهــو بــال شــك نتيجــة لســيطرة األنظمــة الخليجيــة علــى المعلومــة ومصادرهــا، 

باإلضافــة إلــى انســحاب المثقــف مــن دوره الحقيقــي ســواء كان تقربــا مــن األنظمــة وثرواتهــا أو خوفــا مــن قواتهــا 

األمنيــة والعســكرية.

 

ما “المستقبل المنشود”؟

إنهــا دولــة تتركــز حــول مبــادئ المواطنــة. دولــة تضمــن أمــن وســالمة مواطنيهــا وتعمــل مــن أجــل التنميــة 

المســتدامة. ورغــم أن أنظمــة الخليــج تعــد بــكل هــذه اإلصالحــات، إال أنهــا وعــود زائفــة. كــم عــدد الوعــود التــي 

ــدد  ــم ع ــرة جــدا. ك ــة؟ كثي ــا هــذه األنظم ــرؤى التــي وضعته ــم عــدد ال ــدا. ك ــرة ج ــذه األنظمــة؟ كثي قطعتهــا ه

المواطنيــن المســجونين أو األســوأ مــن ذلــك، فقــط لدعوتهــم للتغييــر؟ كثيــرون جــدا. كــم عــدد األصــوات التــي 

تــم خنقهــا بالوظيفــة والتعليــم واألســرة؟ كثيــرة جــدا. الدولــة التــي تتمحــور حــول مبــادئ المواطنــة هــي دولــة 

ــد مصيرهــا وإدارة ثرواتهــا. ــى مشــاركة الشــعوب فــي تحدي تعتمــد عل

نطالــب بدولــة تركــز علــى مبــادئ المواطنــة. دولــة ذات دســتور توافقــي وهيئــات تشــاركية تــم إنشــاؤها بمشــاركة 

الشــعب، ومــن أجل الشــعب.

رئيس التحرير
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أراء

 موقــع الهويــة فــي دولــة المواطنــة:
أنموذجــا الهويــة األمازيغيــة 

لقــد بلــغ النضــال مــن أجــل الهويــة ـفـي بلــدان شــمال أفريقيــا شــوطا 

مســتوى  وعلــى  الوعــي،  كتحريــر  المجتمــع  مســتوى  علــى  متقدمــا، 

التنظيــم فــي الدولــة وقوانينهــا، وتعتبــر كل مــن الجزائــر والمغــرب مــن 

بيــن الــدول األكثــر نضجــا بيــن دول شــمال افريقيــا، حيــث تســتعد الجزائــر 

ــة  ــم ترســيم اللغــة األمازغي ــة، بعــد أن ت ــرأس الســنة األمازغي لالحتفــال ب

الســنة األمازغيــة كعطلــة  إعــالن رأس  كلغــة رســمية للدولــة، وكــذا 

ــر. ــة األج ــة مدفوع وطني

تعــد رأس الســنة األمازغيــة وترســيم اللغــة األمازغيــة مــن بيــن الخطــوات القليلــة والمحتشــمة مــن 

أجــل إبــراز الهويــة األمازغيــة علــى الصعيــد الثقاـفـي والسياســي كونهــا أحــد الرمــوز المؤسســة 

للهويــة والتــي يســتوجب علــى الدولــة أن تحميهــا وتثمنهــا مــن خــالل أجهزتهــا الحكوميــة وغيــر 

ــى غــرار منظمــات المجتمــع المدنــي.  ــة فيمــا يخــص المؤسســات الوســيطة عل الحكومي

ــى أســاس كونهــا حجــر  ــا عل ــات فــي شــمال أفريقي ــن الهوي ــة التعــارض مــا بي ولطالمــا تطــرح قضي

أســاس قــد تدفــع الدولــة ناحيــة االنشــقاق والشــرخ المجتمعــي، كــون مفهــوم الدولــة ال زال مرتبطــا 

لــدى العديــد مــن المثقفيــن وشــرائح واســعة مــن المجتمــع؛ علــى أنهــا تعبــر عــن رقعــة جغرافيــة 

ذات ســيادة يعيــش فيهــا مجتمــع منســجم مــن حيــث العــرق والديــن والعــادات والتقاليــد، وهــذا 

راجــع لكــون المجتمعــات ال زالــت فــي مرحلــة الشــعوب واألمــم، ولــم ترتــِق بعــد لمفاهيــم المواطنــة.

وعلــى هــذا األســاس، جــاء هــذا المقــال ليحــدد موقــع الهويــة فــي دولــة المواطنــة مــن خــالل اإلجابــة 

علــى التســاؤالت التاليــة: مــا الهويــة؟ مــا أقســامها؟ مــا موقــع الهويــة فــي دولــة المواطنــة؟ 

بوذراع حمودي 

كاتب من الجزائر 
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هويــة الجماعــة، هويــة القــوم.. وغيرهــا، ـفـي حيــن أن 

الســياق الموضوعــي للمقــال يفــرض علينــا التركيــز علــى 

مفهــم الهويــة القوميــة نظــرا لكونــه يتباحــث حــول 

موقــع الهويــة األمازغيــة فــي دولــة المواطنــة في شــمال 

عناصــر  تفكيــك  وجــب  المفهــوم  ولتقريــب  أفريقيــا 

افريقيــا،  شــمال  )األرض:  ـفـي  تتمثــل  والتــي  الهويــة 

الثقافــة الممتــدة: الثقافــة األمازغيــة )اختياريــة(، االعتــزاز 

الحضــاري: اإلبــراز الحضــاري للرمــوز والنضــال مــن أجلهــا، 

ــة، العــرق والســمات والعــادات(. اللغــة: اللغــة األمازغي

ـى  اـل يعــود  الهويــة  تشــكل  ســبيل  أن  حيــن  ـفـي 

آثــار  جغرافيــة،  معالــم  مــدون،  )تاريــخ  الموثــق  األثــر 

التدويــن  اإلعــالم،  التعليمــي،  النظــام  ومســيحات..(، 

والدســتور،  القانــون  والثقاـفـي،  العلمــي  والنشــر 

ــداع، المؤسســات الوســيطة،  الموســيقى والفنــون واإلب

للحضــارة. الرمــزي  اإلبــراز 

المواطنة
التجليــات  أهــم  أســاس كونهــا  علــى  المواطنــة  تعــد 

الدولــة  تعتبــر  حيــث  للديموقراطيــة،  الفكريــة 

ـفـي  األغلبيــة  خــالل  مــن  تحكــم  دولــة  الديموقراطيــة 

ــذا  ــز له ــن المي ــا م ــكل نوع ــدوره يش ــذا ب ــدوق، وه الصن

للديموقراطيــة  المكونــة  المفاهيــم  بيــن  مــن  أصبــح 

مفهــوم المواطنــة والــذي يقــوم علــى تســاوي جميــع 

أفــراد وجماعــات المجتمــع أمــام القانــون الــذي يحميهــم 

ــن، العــرق،  ــون، الدي ــز علــى أســاس الجنــس، الل مــن المي

المنصــب. االجتماعيــة،  المكانــة 

والعــادل  األمثــل  والتقســيم  االجتماعيــة  العدالــة  أمــا 

إقصــاء، الجميــع دون  يشــمل  الطبيعيــة  للمــوارد 

يطــرح  الهويــة،  مفهــوم  عــن  البحــث  فــي 
مــن  أنــا؟  مــن  التالــي:  الفلســفي  التســاؤل 

نحــن؟

)وعــي(  شــعور  عــن  تعبــر  أكاديمــي  كتعريــف  وهــي 

فــردي أو جماعــي بالنفــس، وغالبــا مــا يرتبــط الوعــي 

فــي الفكــر الفلســفي بالوجــود، إذ إن الوعــي هــو الوجــه 

الظاهــر للوجــود، ســواء كان وعــي اإلنســان بذاتــه أو 

وعــي الجماعــة بذاتهــا ككيانــات موجــودة، مســتقلة، 

يتميــز الفــرد عــن األفــراد األخــرى، وتتميــز الجماعــة عــن 

غيرهــا مــن الجماعــات.

أال  بالهويــة  للعيــان مفهومــان مرتبطــان  يبــرز  وهنــا 

وهمــا )الوعــي، التميــز(، إذ نالحــظ أن جميــع الحــركات 

التــي تناضــل مــن أجــل هوياتهــا تعــد نضالهــا نضــال 

وجــود حيــث إن الهويــة التــي تتســم بالتميــز هــي التــي 

تفضــي عليهــا صفــة الوجــود، وهنــا يجــدر علينــا أن نميــز 

اعتــزاز  عــن  األول  يعبــر  والتمييــز( حيــث  )التميــز  بيــن 

بالــذات المختلفــة كأفــراد وجماعــات وتواجدهــم ضمــن 

نســيج اجتماعــي يتســم باالختــالف تربطــه بهــم أواصــر 

التقبــل واالحتــرام، ـفـي حيــن أن التمييــز يمثــل النزعــة 

التــي علــى أساســها يعتبــر الفــرد أو الجماعــة بنــاء علــى 

ــة عناصــر  ــى أنهــم أفضــل مــن بقي ــة عل ــات الهوي مكون

النســيج المجتمعــي الذيــن يتواجــدون فيــه.

الهوية

ولكــون مفهــوم الهويــة مفهومــا شــامال مختلفــا غيــر 

مســتقر، نظــرا لتشــعباته كهويــة الفــرد،
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هويــة الجماعــة، هويــة القــوم.. وغيرهــا، فــي حيــن أن الســياق الموضوعــي للمقــال يفــرض علينــا التركيــز علــى مفهــم 
الهويــة القوميــة نظــرا لكونــه يتباحــث حــول موقــع الهويــة األمازغيــة ـفـي دولــة المواطنــة ـفـي شــمال أفريقيــا 
ــدة:  ــة الممت ــا، الثقاف ــمال افريقي ــل فــي )األرض: ش ــي تتمث ــة والت ــر الهوي ــك عناص ــب تفكي ــوم وج ــب المفه ولتقري
الثقافــة األمازغيــة )اختياريــة(، االعتــزاز الحضــاري: اإلبــراز الحضــاري للرمــوز والنضــال من أجلهــا، اللغة: اللغــة األمازغية، 

العــرق والســمات والعــادات(.

ــيحات..(،  ــار ومس ــة، آث ــم جغرافي ــدون، معال ــخ م ــق )تاري ــر الموث ــود الــى األث ــة يع ــكل الهوي ــبيل تش ــن أن س فــي حي
النظــام التعليمــي، اإلعــالم، التدويــن والنشــر العلمــي والثقافــي، القانــون والدســتور، الموســيقى والفنــون واإلبــداع، 

ــراز الرمــزي للحضــارة. المؤسســات الوســيطة، اإلب

المواطنة
ــة  ــة الديموقراطي ــر الدول ــث تعتب ــة، حي ــة للديموقراطي ــات الفكري ــم التجلي ــا أه ــاس كونه ــى أس ــة عل ــد المواطن تع
دولــة تحكــم مــن خــالل األغلبيــة فــي الصنــدوق، وهــذا بــدوره يشــكل نوعــا مــن الميــز لهــذا أصبــح مــن بيــن المفاهيــم 
المكونــة للديموقراطيــة مفهــوم المواطنــة والــذي يقــوم علــى تســاوي جميــع أفــراد وجماعــات المجتمــع أمــام 

القانــون الــذي يحميهــم مــن الميــز علــى أســاس الجنــس، اللــون، الديــن، العــرق، المكانــة االجتماعيــة، المنصــب.

أمــا العدالــة االجتماعيــة والتقســيم األمثــل والعــادل للمــوارد الطبيعيــة يشــمل الجميــع دون إقصــاء، وكذلــك تعنــي 
المواطنــة: انســحاب الدولــة مــن التدخــل فــي اختيارات األفــراد والجماعــات الثقافية والفلســفة والفكرية والسياســية 
واألخالقيــة لديهــم، حيــث إن الدولــة تقتصــر علــى مهــام تطبيــق القانــون الــذي يحمــي األفراد في ممارســة أنشــطتهم 
الحــرة، وكــذا عرقلــة ومحاربــة جميــع النشــاطات التــي تعــود بالضــرر علــى فــرد أو جماعــة أو المجتمــع حســب القوانيــن 

العادلة. 

والجنســية  والدينيــة  العرقيــة  المســتويات  علــى جميــع  بالتنــوع واالختــالف  تتســم  المواطنــة  إن دولــة  وحيــث 
واألخالقيــة، وتتوحــد فــي فكــرة واحــدة أال وهــي المســاواة كمواطنيــن أمــام القانــون، وأن الجميــع في خدمــة الجميع.

موقع الهوية األمازيغية في دولة المواطنة في شمال أفريقيا

لطالمــا أقصيــت الهويــة األمازيغيــة فــي الســاحة الثقافيــة والسياســية فــي بلــدان شــمال أفريقيــا، ونظــرا لتوجــه هــذه 
الــدول بعــد االســتقالل مــن االســتعمار األوربــي إلــى محــور الشــرق األوســط واالتحــاد الســوفياتي، وكــذا مــن خــالل 

تنامــي القوميــة العربيــة كهويــة ومحــور للمقاومــة فــي دول العالــم الثالــث ودول عــدم االنحيــاز.

وعلــى إثــر هــذا التهميــش، والعــدوان ســابق الذكــر علــى الهويــة األمازيغيــة، تولدت مؤسســات وســيطة، أخــذت على 
عاتقهــا مهمــة النضــال الســلمي والقانونــي مــن أجــل الهويــة األمازيغيــة والتــي أخذت األهــداف التاليــة كأولوية:
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    الحفاظ على مكانة الهوية األمازيغية في النسيج المجتمعي.

    حماية وتأهيل اللغة األمازيغية على المستوى األكاديمي، والدستوري.

    الحفاظ على المكانة السياسية لكل من الثقافة والمجتمع األمازيغي.

    االعتراف بكون دول شمال أفريقيا ذات جذور عرقية وثقافية أمازيغية أصيلة.

بحيــث أخــذ هــذا المخــاض العديــد مــن الصدمــات ســواء علــى مســتوى التهميــش أو التعنيــف أو االزدراء 

الممنهــج، ولقــد وصــل فــي بعــض مســتوياته إلــى التخويــن.

ومــن هنــا اتســم النضــال مــن أجــل القضيــة األمازيغيــة بالنضــال علــى المســتوى الضيــق والــذي ينحصــر 

فــي الدفــاع الوجــودي مــن أجــل الهويــة األمازيغيــة، وكــذا فــي مســتواها الثانــي علــى النضــال مــن أجــل 

دولــة المواطنــة التــي فيهــا يتــم حمايــة جميــع الثقافــات واألعــراق، والتــي كذلــك تجســد اإلطــار القانونــي 

والتشــريع لتأصيــل مفاهيــم التعايــش، وكــذا تضمــن التــوازن وعــدم الغلــو ألي مكــون عرقــي أو اجتماعــي 

أو ثقافــي أو دينــي عــن أي مكــون آخــر.

خاتمة.
الهويــة انتمــاء الفــرد أو الجماعــة لــأرض مــن خــالل تجليــات االعتــزاز بالرمــوز والتميــز باللغــة والعــادات 

والتقاليــد، بينمــا المواطنــة هــي نســق سياســي يحــدد العالقــة بيــن الفــرد مهمــا كانــت هويتــه بالدولــة 

علــى أســاس عقــد اجتماعــي بحيــث تطــور مفهــوم المواطنــة فــي الغــرب إبــان عصــر النهضــة والتنويــر، 

علــى أيــدي المفكريــن الفرنســيين وبخاصــة جــان جــاك روســو، مونتيســكيو والمــارت.

حيــث إن موقــع الهويــة فــي دولــة المواطنــة هــو موقــع الجــزء مــن الــكل، أو العنصــر مــن المــادة، وبالتالي 

فــإن المواطنــة تقــوم علــى دســتور وقوانيــن وتشــريعات مســتمدة مــن الهويــات الثقافــات المختلفــة 

ــة،  ــة هــذه األطــر الهوياتي ــدى المجتمــع، لحماي ــة أو انعدامهــا ل ــات المتباين ــخ المشــترك والديان والتاري

والحفــاظ عليــه، لضمــان تمتــع جميــع المواطنيــن علــى حقــوق متســاوية فــي إطــار النســيج االجتماعــي 

المكــون للهويــة باختالفاتهــا العرقيــة والمذهبيــة والدينيــة ومــا تحملــه مــن أقليــات ال يمكــن أن تنفــك 

ــة لتغيــرات وتحــوالت ومــد وجــذر علــى مــدار  عــن المكــون المجتمعــي العــام، وقــد تخضــع هــذه الهوي

الســنوات.
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أراء

قراءة في طبائع االستبداد للكواكبي 

تعانــي المجتمعــات العربيــة اليــوم مــن تخلــف حضــاري كبيــر عــن باقــي 
المنطقــة  تقريبــا  بقينــا  ـي،  الدوـل المجتمــع  أعضــاء  والشــعوب  األمــم 
الوحيــدة فــي العالــم التــي لــم تلحــق بركــب الديمقراطيــة والحداثــة. حتى 
ــة فــي النصــف  ــة طاحن ــا أهلي ــت حروب ــة، التــي عان المجتمعــات اإلفريقي
ــا  ــرقة موارده ــف وس ــت للتجري ــي تعرض ــت والت ــرن الفائ ــن الق ــر م األخي
ــا أشــواطا كبــرى نحــو  ــة والبشــرية طــوال قــرون، تقطــع حالي االقتصادي
ــرق  ــا نغ ــدم العلمــي والتكنولوجــي. بينم ــة والتق ــة والديمقراطي الحداث
نحــن فــي حــروب أهليــة وانقســامات ال تنتهــي، بالنظــر إلــى حالنــا، والــذي 

لــم يختلــف كثيــرا عــن حالنــا قبــل قــرن كامــل نجــد أن أســباب التخلــف

ال زالــت ســارية وأن موطــن الــداء هــو هــو لــم يتغيــر، وهــو ســبب تأخرنــا نفســه وتخلفنــا عــن ركــب الحداثــة والتقــدم 

والمواطنــة، هــذا الــداء هــو االســتبداد.

ــرد  ــب أف ــن حل ــا م ــا عربي ــد أن كاتب ــام 1902 نج ــد للع ــان بالتحدي ــن الزم ــرن م ــن ق ــر م ــوع ألكث بالرج

مؤلفــا كامــال ليضــع يــده علــى موطــن الــداء محلــال لــه، مفــككا أســبابه وأشــكاله وجوانبــه محــاوال 

اإلشــارة للحــل المثالــي لتغييــر واقــع المجتمعــات الشــرقية لأفضــل، وهــو الشــورى الدســتورية، وفي 

بدايــة كتابــه طبائــع االســتبداد ومصــارع االســتعباد يــرى عبدالرحمــن الكواكبــي أن مفكــري األمــة 

مــن الشــرقيين، ويقصــد بالشــرقيين، العالــم العربــي واإلســالمي فــي الدولــة العثمانيــة وبــالد فــارس 

وســائر بــالد المســلمين، يــرى أن مفكــري األمــة اجتهــدوا أيمــا اجتهــاد بحثــا عــن داء الشــرق ودوائــه، 

لكــن قليــل منهــم مــن وفقــوا لتحديــد ســبب الــداء وعلــة العلــل.

فبينمــا يــرى البعــض إلــى أن علــة تأخــر وانحطــاط األمــة هــو التهــاون فــي الديــن ثــم يقــف حائــرا عــن 

ســبب تهــاون النــاس فــي الديــن وبيــن قائــل إن ســببه اختــالف اآلراء بداعــي الجهــل ثــم ال يلبــث أن 

يجــد االختــالف بيــن علمــاء األمــة بينمــا يذهــب هو،الكواكبي،بعــد كثيــر عنــاء إلــى علــة العلــل وهــي 

االســتبداد. 

محمد هالل

مدون وقاص 
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ما االستبداد؟

يــرى الكواكبــي أن “االســتبداد لغــًة هــو غــرور المــرء برأيــه واألنفــة عــن قبــول النصيحــة أو االســتقالل 

فــي الــرأي وفــي الحقــوق المشــتركة. يقصــد باالســتبداد عنــد إطالقــه، االســتبداد السياســي و تعريفه 

هــو: “تصــرف فــرد أو جمــع فــي حقــوق قــوم بالمشــيئة وبــال خــوف”. “وأمــا تعريفــه بالوصــف فهــو أن 

االســتبداد صفــة للحكومــة المطلقــة العنــان فعــال أو حكمــا التــي تتصــرف فــي شــئون الرعيــة كمــا 

تشــاء بــال خشــية حســاب وال عقــاب محققيــن”.

ومــن أشــكال الحكومــات المســتبدة، حكومــة الحاكــم الفــرد المطلــق الــذي يتولــى الحكــم بالغلبــة 

ــر مسئول،وتشــمل حكومــة  ــد المنتخــب متــى كان غي أو الوراثة،تشــمل  أيضــا الحاكــم الفــرد المقي

الجمــع ولــو منتخبــا ألن االشــتراك فــي الــرأي ال يدفــع االســتبداد وإنمــا قــد يعدلــه االختــالف نوعــا، 

ــد االتفــاق أضــر مــن اســتبداد الفــرد. ويشــمل أيضــا الحكومــة الدســتورية المفرقــة  وقــد يكــون عن

ــة، ألن االســتبداد ال يرتفــع مــا  ــذ وعــن القــوة المراقب ــة قــوة التشــريع عــن قــوة التنفي فيهــا بالكلي

لــم يكــن هنــاك ارتبــاط ـفـي المســئولية فيكــون المنفــذون مســئولين لــدى المشــرعين، وهــؤالء 

ــب وأن  ــرف أن تراق ــه وتع ــأن كل ــة الش ــا صاحب ــرف أنه ــي تع ــة الت ــك األم ــة، تل ــدى األم ــئولين ل مس

ــاب.” ــى الحس تتقاض

إلمامــه الكبيــر بأغلــب معــارف وتجــارب عصــره  والقــارئ المدقــق لكتابــات الكواكبــي يالحــظ 

السياســية واالجتماعيــة فمثــال كمــا فــي الفقــرة الســابقة يســتعرض أشــكال الحكومــات المختلفــة 

ــة وحتــى عــوار الحكومــات شــبه الدســتورية، كمــا  ــة المطلقــة واألوليجاركي بيــن حكومــات الملكي

نلحــظ فــي أجــزاء متفرقــة مــن الكتــاب اطالعــه علــى المذاهــب االقتصاديــة المختلفــة فــي أوروبــا مــن 

اشــتراكية يميــل إليهــا غالبــا ورأســماليه يتفــق مــع بعــض جوانبهــا وحتــى الحــركات األناركيــة، حتــى 

المذاهــب الطبيعيــة كالنشــوء واالرتقــاء الحديثــة نســبيا فــي عهــده نالحــظ إلمامــه بهــا إلمامــا جيــدا 

وتوظيــف بعــض أفكارهــا عــن الترقــي فــي بحــث عالقــة االســتبداد والترقــي. 

يــرى الكواكبــي أن أســوأ أنــواع االســتبداد هــو حكومــة الفــرد المطلــق الــوارث للعــرش القائــد 

للجيــش الحائــز علــى ســلطة دينيــة. 
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وهــو حــال المشــرق عمومــا والدولــة العثمانيــة خصوصــا، والتــي عانــى مــن ويالتهــا وتعســفها فــي 

حلــب ممــا اضطــره للجــوء إلــى الهجــرة واتخــاذ مصــر التــي كانت شــبه مســتقلة عــن الدولــة العثمانية 

ــاءلة  ــع ألي مس ــر الخاض ــتبد غي ــع المس ــة تدف ــلطة المطلق ــه. فالس ــا ل ــن موطن ــم العلويي ــت حك تح

ــتبد  ــع المس ــه، تدف ــان وحتــى وقت ــن عف ــان ب ــذ عثم ــالمي من ــم االس ــال الحك ــو ح ــا ه ــة كم أو مراقب

إلــى العمــل علــى التأكــد مــن جهالــة المجتمــع واتخــاذ الجنــود المنظمــة ســدنة لهــا ومعينــا علــى 

اســتعباد النــاس. فالجنديــة دون رابــط أو مراقــب للحاكــم محاســبا لــه تدفــع الحاكــم الســتخدام تلــك 

القــوة المفرطــة فــي اســتعباد النــاس أو اســتعباد األمــم والشــعوب األخــرى. ويــرى الكواكبــي أن 

أفضــل شــكل مــن أشــكال الحكومــات قــد وصــل لــه اإلنجليــز والذيــن أخــذوا عنهــم مــن األمريــكان، 

ــر مــن  ــة أكث ــات فكــرة اعتباري ــذي ب ــاج ال ــى الحكومــة والت ــة صارمــة وشــديدة عل نظــرا لوجــود رقاب

كونــه ملــكا مطاعــا مهابــا. إضافــة للفكــرة األســاس أن تعلــق الفــرد بقومــه ليــس بأكثــر مــن رابطــة 

شــريك فــي شــركة اختياريــة. غيــر مجبــور علــى الســمع والطاعــة، بــل عضــوا فاعــال فــي جماعــة قــرر 

االنتمــاء إليهــا. 

وفــي عالقــة االســتبداد بالديــن، يــرى الكواكبــي أن كثيًرا مــن المفكريــن الغربيين يرون أن االســتبداد 

ــب وحــب الرياســة،  ــى األقــل همــا أخــوان مــن التغل ــد مــن االســتبداد الدينــي أو عل السياســي متول

والكثيــر مــن األديــان القديمــة والممارســات الدينيــة والكهانــة تســعى لتوطيــد االســتبداد السياســي 

للتشــابه بيــن القــوة الدينيــة وقــوة الســلطان السياســي فيلتبــس عليهــم الفــرق بيــن اإللــه المعبــود 

ــن المســتبد المطــاع بالقهــر، لكــن اإلســالم، وهــو يقصــد اإلســالم فــي نشــأته مــع النبــي  بحــق وبي

محمــد وتابعيــه أبــي بكــر وعمــر لــم يرســخ لتلــك الســلطة وال هــذا االســتبداد وإنمــا الدولــة االســالمية 

األولــى هــي دولــة إرســتقراطية القيــادة تأخــذ بمذهــب شــورى القيــادة. حيــث يشــارك الجميــع فــي 

ـى طاعــة المســتبدين مــن فقهــاء  اتخــاذ القــرار ـفـي األمــور العامــة. وقــد فنــد دعــاوى البعــض إـل

الســلطان مبينــا أي دور يمارســونه دعمــا للمســتبد. كمــا يــرى أن إصــالح الديــن هــو أســهل وأقــوى 

وأقــرب طريــق لإلصــالح السياســي.

وبينمــا يســتقوى االســتبداد الدينــي واالســتبداد السياســي بعضهمــا ببعــض يعتقــد الكواكبــي أن 

العلــم هــو العــدو األكبــر للمســتبد الــذي يعــرف أنــه لــوال الجهــل مــا اســتطاع الســيطرة علــى الجموع 

وال اجتــذب منهــم الجنــد يســتخدمهم كســوط عــذاب للعامــة والمســتضعفين، يقــول الكواكبــي: 

وال يخفــى علــى المســتبد مهمــا كان غبيــا أن ال اســتعباد وال اعتســاف إال مــا دامــت الرعيــة حمقــاء 

تخبــط فــي ظالمــة جهــل وتيــه عمــاء، فلــو كان المســتبد طيــرا لــكان خفاشــا يصطــاد هــوام العــوام 

فــي غشــاء الليــل، ولكنــه هــو اإلنســان يصيــد عالمــه جاهلــه.
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ــتبد  ــاها المس ــاها وال يخش ــي يخش ــوم الت ــه للعل ــن تصنيف ــزء م ــذا الج ــه فــي ه ــا قال ــم م ويبقــى أه

وأســبابها 

فالمســتبد، يقــول الكواكبــي، ال يخشــى علــوم اللغــة، تلــك العلــوم التــي بعضهــا يقــّوم اللســان 

وأكثرهــا هــزل وهذيــان يضيــع بــه الزمــان. وال يخشــى المســتبد مــن العلــوم الدينيــة المتعلقــة 

ــل غشــاوة، وإنمــا  ــاوة وال تزي ــه، العتقــاده أنهــا ال ترفــع غب ــن اإلنســان ورب بالمعــاد المختصــة مــا بي

يتلهــى بهــا المتهوســون للعمــل حتــى إذا ضــاع فيهــا عمرهــم، وامتأتهــا أدمغتهــم، وأخــذ منهــم 

الغــرور مــا أخــذ، فصــاروا ال يــرون علمــا غيــر علمهــم، فحينئــذ يأمــن المســتبد منهــم كمــا يؤمــن شــر 

ــر. ــكران إذا خم الس

بينمــا يخشــى المســتبد أشــد الخشــية مــن “علــوم الحيــاة مثــل الحكمــة النظريــة، والفلســفة العقليــة، 

وحقــوق األمــم، وطبائــع االجتمــاع، والسياســة المدنيــة، والتاريــخ المفصــل، والخطابــة األدبيــة، ونحــو 

ذلــك مــن العلــوم التــي تكبــر النفــوس وتوســع العقــول وتعــرف اإلنســان مــا هــي حقوقــه وكــم هــو 

مغبــون فيهــا، وكيــف الطلــب، وكيــف النــوال، وكيــف الحفــظ، وأخــوف مــا يخــاف المســتبد مــن 

أصحــاب هــذه العلــوم المندفعيــن منهــم لتعليــم النــاس بالخطابــة أو الكتابــة وهــم المعبــر عنهــم 

اِلُحــوَن وفــي  فــي القــرآن بالصالحيــن والمصلحيــن فــي نحــو قولــه تعالــى: َأنَّ اأَلْرَض َيِرُثَهــا ِعَبــاِدَي الصَّ

قولــه: ومــا كنــا لنهلــك القــرى وأهلهــا مصلحــون ، وإن كان علمــاء االســتبداد يفســرون مــادة الصالح 

ــد كمــا حركــوا معنــى مــادة الفســاد واإلفســاد مــن تخريــب نظــام هللا إلــى  ــرة التعب واإلصــالح بكث

التشــويش علــى المســتبدين.”

أمــا المجــد وهــو إحــراز المــرء مقــام حــب واحتــرام فــي القلــوب، وعكســه التمجــد فيــرى الكواكبــي 

ضــرورة حيــازة المجــد عــن طريــق البــذل والعطــاء للنــاس والجماعــة ال عــن الوراثــة أو خدمــة الســلطان، 

ــتبداد  ــال، االس ــتبداد والم ــة وهــي االس ــاب التالي ــزاء الكت ــي فــي أج ــك الكواكب ــد ذل ــتعرض بع يس

واألخــالق، االســتبداد والترقــي االســتبداد والتربيــة أثــر االســتبداد فــي كل ضــرب و منحــى مــن مناحــي 

الحيــاة ومناحــي االجتمــاع بمعرفــة موســوعية بمختلــف أفــرع معــارف عصــره فــي الشــرق والغــرب. 

ليصــل إلــى دواء أصــل الــداء وهــو 



مجلــة  مواطن  12

كيف نتخلص من االستبداد؟

مســتعينا بالتاريــخ الطبيعــي وعلــى هــدى االســتقراء يشــرح  الكواكبي تطــور المجتمعات اإلنســانية 

مــن البدائيــة للمدنيــة، طارحــا بعــد ذلــك خمســة وعشــرين مبحثــا؛ علــى ســبيل المثــال: مــا األمــة؟ مــا 

الحكومــة؟ التســاوي فــي الحقــوق، الحقــوق الشــخصية، الوظائــف الحكوميــة وغيرهــا مــن المباحــث 

ــا  ــق إن كن ــق عمي ــة وتدقي ــن الدراس ــول م ــث مط ــاج لبح ــا تحت ــد الكواكبــي أن كال منه التــي يعتق

نســعى لتقــدم أو خــالص مــن تأخرنــا وانحطاطنــا. 

ويختتم الكتاب معقبا علي المبحث األخير وهو مبحث السعي في رفع االستبداد، ويقول

1. األمــة التــي ال يشــعر كلهــا أو أكثرهــا بــآالم االســتبداد ال تســتحق الحريــة؛ ألنهــا قــد تقــاوم 

المســتبد بســوق مســتبد آخــر، فتســتبدل مرضــًا بمــرض.

ــة اإلدراك واإلحســاس  ــدرج، مــن خــالل ترقي ــن والت 2. االســتبداد ال يقــاوم بالشــدة إنمــا يقــاوم باللي

لأمــة، وهــذا ال يتأّتــى إال بالتعليــم والتحميــس، واالســتبداد ال ينبغــي أن ُيقــاوم بالعنــف؛ كــي ال 

تكــون فتنــة تحصــد النــاس حصــدًا.

3. يجــب قبــل مقاومــة االســتبداد تهيئــة مــاذا يســتبدل بــه االســتبداد، فمعرفــة الغاية شــرط طبيعي 

لإلقــدام علــى كل عمــل، والبــد مــن تعييــن الخطــة والمطلــب موافقــًا لأغلبيــة أو للــكل، والبــد مــن 

إشــهارها بيــن الكافــة والســعي فــي إقناعهــم.

 خاتمة

يعد كتاب طبائع االســتبداد ومصارع االســتعباد كتابا مؤسســا في الكتابات السياســية واالجتماعية 

ــر،  ــال ال الحص ــبيل المث ــى س ــا عل ــاب، منه ــى الكت ــذ عل ــن المآخ ــر م ــاك الكثي ــد هن ــة، بالتأكي العربي

انحيــازه للديــن اإلســالمي علــى باقــي األديــان الســماوية وغيــر الســماوية، وإن كان قــد تعــرض للنقــد 

الشــديد لفقــه االســتبداد العربــي اإلســالمي، لكنــه يعــد كتابــا رائــدا رغــم ذلــك. هنــاك أيضــا بعــض 

جوانــب الضعــف فــي الطــرح أهمهــا، عــدم األخــذ فــي االعتبــار أن الحكــم العثمانــي للمنطقــة العربيــة 

كان حكمــا اســتعماريا، يســرق خيــرات الشــعوب العربيــة لتصــب فــي مركــز الســلطة فــي اســطنبول، 

ليــس فقــط حكمــا اســتبداديا. رغــم كل ذلــك، إن كنــا نحلــم بتعويــض مــا فاتنــا فــإن علينــا أن ننظــر 

فــي ماضينــا ليــس فقــط بعيــن النقــد والرفــض لكــن أيضــا بعيــن االستحســان واالنتقــاء. هــذا الكتــاب 

واحــد مــن الكتابــات العربيــة التــي يجــب أن توضــع فــي عيــن االعتبــار.  



مجلــة  مواطن  13

أراء

 مشــكالت التعايــش: اإلســالم بيــن 
الشــرق والغــرب

أؤمــن بوحــدة اإلنســان ووحــدة الحضــارة اإلنســانية، فليــس ثمــة فــارق، 

بيــن ديــن أو مالمــح أو لــون أو لغــة، فكلنــا تجليــات مختلفــة، ألم واحــدة 

وتلــك األم هــي األرض، منــذ 300 ألــف ســنة يمتــد تاريــخ اإلنســانية حســب 

أحــدث الحفريــات فــي مراكــش بالمغــرب، وبعــد ظهــور اإلنســان، ظهــرت 

ــط  ــنة فق ــخ، 10 آالف س ــة والتاري ــان اللغ ــرع اإلنس ــم اخت ــن ث ــان وم األدي

تعــد تاريــخ البشــرية، ومــن خــالل التأمــل فــي ذلــك نجــد أننــا كلنــا واحــد. 

كانــت هنــاك محــاوالت وحــدة إنســانية مــع األديــان إال أنهــا كانــت 

اســتبعادية بشــكل مــا، إمــا أن تنضــم لــي وإمــا أن تكــون ملعونــا تمامــا، 

األفضليــة  بنســب  األمــم  كل  عنــد  اســتعالء  هنــاك  وكان 
العالميــة لهــا، حتــى داخــل أبنــاء األمــة الواحــدة، بــل والديــن 
ــر مــن الصراعــات  ــر والكثي ــخ الكثي الواحــد، ولقــد شــهد التاري
لذلــك  يمكــن  فهــل  اإلسالمية-اإلســالمية،  المذاهــب  بيــن 

التاريــخ مــن الصراعــات مــع المختلــف أن يتوقــف؟ 
نصــوص  أم مشــكلة  تاريخــي  تطــور  أزمــة  واآلخــر:  اإلســالم 

دينيــة؟ 
بالتأمــل فــي نصــوص القــرآن الكريــم، نجــد أن القــرآن المكــي، 
أي وقــت اســتضعاف المســلمين، يدعــو للحــوار والمحاججــة، 
كان أهــل قريــش يعذبــون ضعفــاء قريــش ممن مالــوا لجماعة 
ــمية  ــل س ــي، مث ــع القرش ــل المجتم ــدة داخ ــلمين الجدي المس
أم عمــار بــن ياســر، وهنــاك حديــث شــهير عــن النبــي الكريــم 
يقــول لعمــار بــن ياســر “إن عــادوا فعــد”، نجــد أن  اإلســالم بــرر 
المــدارة فــي أوقــات االســتكراه حيــن كانــت جماعة المســلمين 
ضعيفــة، ولكــن حيــن امتلــك اإلســالم قــوة أصبــح يســتنكر 
تلــك األفعــال القرشــية، بــل أصبــح يواجــه وبعنــف فــي مرحلــة 
الحقــة، بالفعــل. تلــك مواقــف متناقضــة تمامــا، إال أن الســياق 
ــك التناقضــات، فــأي  االجتماعــي عامــل رئيســي فــي فهــم تل
ــة  ــالت االجتماعي ــرات التفاع ــاج تأثي ــة هــي نت ــان أو جماع إنس

الحادثــة.

أحمد سعد زايد
باحث وناشط ثقافي
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المذاهــب اإلســالمية لآلخــر المســلم كانــت دنيئة 

دائمــا، وهــذا يبيــن كيــف ســتكون النظــرة لغيــر 

المســلم أساًســا.

ليــس ابــن تيميــة وحــده الــذي يحتكــر شــيطنة 

اآلخــر ومنــع الحــق فــي الحيــاة عنــه، فالتــراث كلــه 

متشــابه وإننــا نجــد كالمــا شــبيها عنــد الغزالــي 

ــذي رفضــه  ــردة ال والطوســي،  وأعتقــد أن حــد ال

تيــار اإلســالم العقالنــي على رأســه األســتاذ اإلمام 

محمــد عبــده، إال أن تلــك الفكــرة إلــى أيامنــا هــذه 

ــرر  ــن يق ــل م ــلمين، قت ــدور المس ــأ ص ــت تم ال زال

يعــج  العنــف  إن  المســلمين،  جماعــة  مخالفــة 

بالصــدور، فلنتخيــل أن قــوة أمريــكا مثــال ـفـي 

ــال  ــاء تعجي ــرية جمع ــيقتلون البش ــش، س ــد داع ي

ــاة المخالفيــن إذا  ــوا بحي ــن يقبل بيــوم القيامــة، ل

حــوارات  يصيغــوا  لــن  مثــال،  النــووي  امتلكــوا 

حــول التعايــش، بــل ســيبدأون التســابق حــول 

ثــم  األخــرى  والمذاهــب  األخــرى،  األمــم  فنــاء 

ــون.  ــك الك ــاء ذل ــدأون فــي فن يب

ـفـي  الحريــات  يســتخدم  اإلســالمي  فالعقــل 

الدعــوة لإلســالم ولكنــه يرفــض الشــيء نفســه 

ـفـي بــالده، مــن العــادي جــدا أن يذهــب شــاب 

ــا فيدعــو النــاس، أو شــيخ بأمريــكا  الجــئ بألماني

نجــد أيضــا أن مــن أكثــر الصفــات توغــال داخــل 

المختلــف،  احتقــار  هــي  اإلســالمي  العقــل 

اإلســالمية،  الفــرق  كل  عنــد  موجــود  ذلــك 

الفلســفية  للصوفيــة  بســيط  اســتثناء  مــع 

مــن  النــوع  بذلــك  المتأثــرة  والحــركات 

الفــرق  لبقيــة  النظــر  عنــد  لكــن  التصــوف، 

اإلســالمية نجــد الصــراع ممتــدا بيــن الفــرق 

ـي  الكتاـب بنــكاح  يقبلــون  الذيــن  كاألحنــاف 

ــافعية  ــا الش ــة، أم ــكاح الكتابي ــى ن ــا عل قياس

قــارورة  ـفـي  النبيــذ  ســقط  إذا  قالــوا  مثــال 

وجماعــة  حنفــي،  أو  لكلــب  تلقــى  المــاء 

تحديــدا  مســلمات  غيــر  الشــافعيات  تعتبــر 

تشــبه  وجماعــة  مســيحيات  أو  يهوديــات 

األحنــاف بالــكالب، ربمــا ال تحمــل األوصــاف 

تلعــن  مذهبيــة  اعتبــارات  أنهــا  إال  ازدراًء 

اليهوديــات والمســيحيات حتــى الحيوانــات 

تطــرف  مــن  تنــج  لــم  المســاكين  كالــكالب 

عنــد  مذهبيــة  فتــن  عــدة  وهنــاك  هــؤالء، 

والطبــري  كالذهبــي  المســلمين  المؤرخيــن 

لقــد  الحنبلــي،  المذهــب  ألبنــاء  وباألخــص 

كانــت الجماعــة الحنبليــة كثيــرة المشــكالت 

مــع جميــع المذاهــب، إال أن  النظــرة داخــل
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لقــد خــرج شــيخ مصــري يدعــو لحــل األزمــات 

االقتصاديــة بالغــزو والعــودة بأمــوال وذهب 

وســبايا وغلمــان وتجــارة الرقيــق، هــذا طــرح 

مضحــك إال أنــه يعبــر عــن إشــكالية فكريــة 

فــي العقــل المســلم الحالــي، وهــي العيــش 

خــارج الحيــاة العصريــة بتقاليدهــا وآلياتهــا 

بشــكل  يفكــر  الشــيخ  ذلــك  إن  وأدواتهــا، 

أحــادي، ويتجاهــل احتماليــة أن يكــون الوضع 

الســبايا،  تكــون نســاؤه هــن  أن  بالعكــس، 

ــو. ــل ه ــدا ويقت ــاؤه عبي ــاع أبن وأن يب

تلــك األفــكار المســمومة ليســت محصــورة 

ـفـي الجماعــات المتطرفــة، بــل ـفـي عقــول 

هــؤالء  حتــى  كذلــك،  المســلمين  بســطاء 

يطالبــون  مثــال،  للصــالة  يذهبــون  ال  الذيــن 

بقتــل المرتــد، ورجــم الزانيــة، وغــزو الغــرب 

واســتعادة األندلــس وأشــياء كثيــرة تحمــل 

ــن  ــد م ــد والعدي ــد العدي ــة، ض ــا تدميري أحالم

مــع  مختلفــون،  أنهــم  لمجــرد  المختلفيــن، 

أن كل ذلــك الهــراء يمكــن أن يتوقــف، إذا 

فهمنــا نســبية المقــدس، أو كمــا أردد دائمــا: 

دينــك هــو أســطورة اآلخــر وديــن اآلخــرة هــو 

أســطورة لــك.

ظهــر  إن  ســيحدث  مــاذا  تتخيــل  أن  لــك 

ببلــد  النــاس  آخــر، يدعــو  شــخص مــن ديــن 

ـي مســلم لديــن مخالــف، كل هــذا نــوع  عرـب

ــذي يمــأ العقــل المســلم،  مــن التشــويش ال

الــردة  حــد  يؤيــد  الــذي  اليــوم  فالمســلم 

هــل يقبــل بتطبيــق حــد الــردة بالمثــل ـفـي 

ــاس  ــع الن ــلمين ومن ــات المس ــق األقلي مناط

اإلســالم؟  دخــول  مــن 

المســلم الــذي يقــوم ويقبــل بهجــاء اآلخــر 

مــن  إهانــة  لمجــرد  ويشــتعل  ونهــارا  ليــال 

موتــور فــي أي بقعــة مــن األرض ضــد اإلســالم 

كل هــذه تناقضــات، توضــح لنــا لمــاذا يقولون 

إن الجماعــات اإلرهابيــة المتطرفــة، صناعــة 

النظــم الغربيــة، هــذا طبيعــي جــدا لعقــل 

متخــم بالمتناقضــات، أن يعيــش حالــة مــن 

اإلنــكار الدائــم، وبعيدا عن نظريــات المؤامرة 

فالجماعــات المتطرفــة ابنــة نصــوص أمهــات 

الدينيــة  والمدونــات  التــراث  ـفـي  الكتــب 

ــه دائمــا. ــم تجاهل وهــذا مــا يت



مجلــة  مواطن  16

اإلسالم في الغرب: لندن أنموذجا

اإلســالم فــي الغــرب وبالمــدن الكبــرى باألخــص فــي لنــدن، بحكــم معايشــتي هنــاك، يعــد تكثيفــا 

ــط،  ــا فق ــرأ عنه ــور أن تق ــي تتص ــك الت ــى تل ــودة، حت ــف موج ــالمي، كل الطوائ ــو إس ــا ه ــكل م ل

ــا  ــت دوم ــدن، وكن ــودة بلن ــل موج ــن قب ــا م ــا أو تعرفه ــمع عنه ــن تس ــم تك ــي ل ــك الت ــى تل وحت

أمــزح متســائال: لــَم ال تكــون لنــدن عاصمــة العالــم اإلســالمي طالمــا جمعــت كل تلــك الطوائــف 

ــالمية؟ اإلس

فــي النهايــة كل ذلــك التنــوع والتعــدد مــن الطوائــف اإلســالمية فــي المــدن الغربيــة، قــد يكــون 

ــك  ــا أن تل ــالمي، كم ــم العربــي اإلس ــس العال ــى عك ــات عل ــقف الحري ــاع س ــبب ارتف ــا بس طبيعي

الحريــة المتاحــة، تســتخدم مــن قبــل تلــك الطوائــف أحيانــا بشــكل مقبــول، أحيــان أخــرى بشــكل 

يســيء تمامــا للجاليــة اإلســالمية عامــة.

وبعــض االنفــالت أيضــا يفهــم بطبيعــة الخــروج مــن مجتمعــات قمعيــة بامتيــاز، ال ُتعــرف فيهــا 

حقــوق سياســية أو آدميــة حــول الحريــات والحقــوق والعدالــة، وال بــد مــن فيضــان كل كْبت، وهذا 

مــا يحــدث مــع أبنــاء الجاليــات اإلســالمية فــي المــدن األوروبيــة باألخــص فــي أول جيــل، ولكــن فــي 

النهايــة أيضــا قــد يكــون مــن الخطــأ النظــر إلــى الجاليــات اإلســالمية فــي البلــدان الغربيــة كوحــدة 

واحــدة، فالصــور دائمــا مركبــة وأشــد تعقيــدا ممــا يبــدو، فالغــرب نفســه ال يمكــن النظــر لــه 

كوحــدة واحــدة، فالبلــدان تختلــف كثيــرا، فرنســا ليســت إنجلتــرا، كمــا أن النمســا ليســت فرنســا 

أو انجلتــرا، كمــا أن الســلطة السياســية، ليســت هــي بطبيعــة الحــال سياســة الغربييــن.

فاالســتبداد مثــال غيــر موجــود بيــن الجاليــات اإلســالمية فــي الغــرب، اللهــم داخــل الجماعــة، حيــن 

تقــوم جماعــة بــإدارة مركــز إســالمي، والمجتمعــات الغربيــة ذات تقاليــد ديمقراطيــة عميقــة، 

تجعــل الوافديــن يحترمــون تلــك القواعــد، ويمتنعــون عــن خرقهــا، وكان لــي صديــق وصــل لعمــدة 

مانشســتر كان مســلما باكســتانيا، وكان متشــرب جــدا ومنحــاز لقيــم المجتمــع اإلنجليــزي.
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وهنــاك البعــض وباألخــص بيــن الفئــات المتدينــة يكــون االنتمــاء للديــن، أكثــر مــن الوطــن، مــع 

البــالد العربيــة اإلســالمية، وذلــك يكــون أشــد داخــل البلــدان الغربيــة، وغالبــا كانــت األجيــال األولــى 

مــن المهاجريــن المســلمين بســطاء، ال يطمحــون إلــى أي شــيء ســوى الحيــاة العاديــة، ولكــن فــي 

الســتينات ومــع حــركات مــا يعــرف بالصحــوة اإلســالمية، بــدأت حركــة الســفر للغــرب من أجــل تحقيق 

مشــاريع إســالمية، وبــدأ ظهــور المراكــز اإلســالمية.

ــراث  ــد أن الت ــة نج ــا، ففــي النهاي ــدان أوروب ــن باقــي بل ــا م ــر تركيب ــدن أكث ــكلة لن ــت مش ــا كان وربم

العقلــي بيــن اإلنجليــز، عــن بريطانيــا التــي ال يغيــب عنهــا الشــمس، واســتيعاب الجميــع، والمجتمــع 

البريطانــي نفســه يقــوم علــى فكــرة التعدديــة الثقافيــة والدينيــة، أتذكــر أن ترحيــل إرهابــي كعمــر 

البكــري مــن لنــدن، احتــاج ســت ســنوات، فتميــز لنــدن بالمجتمــع المدنــي القــوي وجمعيــات حقــوق 

اإلنســان يمنــح المســلمين مــن الحقــوق مــا لــم يعرفــوه فــي بلدانهــم األصلية. ولكــن رغم تلــك الحرية 

الممنوحــة للجاليــات العديــد مــن األحــالم الهرطوقيــة، بأعــداد الالجئيــن والســيطرة علــى أوروبــا 

وتغييرهــا، ويبقــى البعــض يرفــض فكــرة االندمــاج فــي المجتمــع الغربــي، وترفــع بعــض الجماعــات 

شــعار اندمــاج بــال ذوبــان.

ولعــل أكثــر دعايــة تمــارس لترويــج فكــرة أن اإلســالم قــادم لحكــم أوروبــا، تمــارس مــن قبــل اإلســالم 

ـي المتطــرف، طــرف يبشــر جماهيــره، وطــرف يحــذر جماهيــره، وقــد  السياســي، واليميــن األوروـب

ظهــرت مراكــز مضــادة لإلســالم علــى غــرار المراكــز اإلســالمية، ولعــل طلــب ســالفوي جيجــك مــن 

ــح المســلم مــع الغــرب، ورغــم قــوة  النخبــة اإلســالمية علــى حســم والئهــا هــو الحــل الوحيــد لتصال

ــات  ــك الجالي ــة- تل ــة، إال أن -فــي النهاي ــة الغربي ــد الهوي ــحن العاطفــي ض ــة فــي الش ــر الديني المناب

ربمــا هاجســها األول هــو الملــف االقتصــادي، ولكــن يبقــى الرفــض الثقافــي ورفــض االختــالف واآلخــر 

يســيطر علــى العقــل العربــي واإلســالمي، ويجــب أن نفكــر حــول كيفيــة بعمــل حــوار مــن أجــل فهــم 

وتقــارب والتصالــح مــع الغربييــن مــن قبلنــا نحــن أصحــاب ثقافــة عربيــة إســالمية عقالنيــة.
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أراء

 واقع المواطنة بين االنتماء والسلطة 

والجنس في المجتمعات العربية

إن لم يكن بنا كريمًا آمنًا ...  ولم يكن محترمًا 

ولم يكن حرًا   ...    فال عشنا، وال عاش الوطن! 

بهــذه الكلمــات اختتــم الشــاعر العراقــي أحمــد مطــر قصيدتــه 

ــرة  ــات األخي ــذه األبي ــت ه ــن(. لخص ــقط الوط ــة بـ)يس المعنون

مجموعــة مــن أهــم أعمــدة المواطنــة فــي تفســيرها الحديــث، 

الكريــم  العيــش  األربعــة،  بصورهــا  عــاٍم  كمفهــوٍم  الحريــة 

والحــق االجتماعــي واإلنســاني، والكرامــة. 

أن تتلقــى حقوقــك اإلنســانية الكاملــة فــي مماثلــٍة مــع أقرانك 

فــي صــورٍة تســمح لــك باالنصــراف عــن االنشــغال فــي قضايــاك 

ديمقراطــٍي  نظــاٍم  تحــت  أكبــر  جمعيــٍة  لقضيــٍة  الشــخصية 

السياســية  والمشــاركة  والــرأي  التعبيــر  حريــة  لــك  يكفــل 

ــر األرض التــي تنتمــي إليهــا وإلــى  ــد مصيــرك ومصي فــي تحدي

شــعبها وتحمــل جنســيتها التــي تمنحــك حقوقك كاملــًة دون 

ــا  ــة، فهن ــٍة قانوني ــن أي مخالف ــٍل م ــت فــي ِح ــا دم ــاص م انتق

أنــت مواطــن تتمتــع بمزايــا المواطنــة التــي أصبحــت جــزءًا 

ال يتجــزأ مــن هويتــك الوطنيــة وتتحمــل كذلــك االلتزامــات 

الملقــاة علــى عاتقــك تجــاه المنظومــة الجمعيــة التــي تمنحك 

هــذه المواطنــة وهــي األرض والشــعب والتاريــخ واالنتمــاء، 

ــن العربــي أو  ــش فــي الوط ــريًا يعي ــت بش ــت لس ــد أن وبالتأكي

ــث.  ــم الثال ــن دول العال ــٍة م ــا فــي دول ــط أو ربم ــرق األوس الش

ــر اثبتــت مــدى هشاشــة الوعــي  يبــدو أن أحــداث العقــد األخي

ـي  الوطنــي ومفهــوم المواطنــة والوطــن ـفـي العقــل العرـب

واإلســالمي المتراكــم عبــر مــا يقــرب قرنــًا مــن الزمــان ـفـي 

صــورة الــدول الحديثــة بعــد األفــول العثماـنـي،

أوزوريس

كاتب 
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محتمليــن  ســببين  ـى  إـل تقريبــًا  معــزٌو  هــذا 

لهــذه الظاهــرة مــن فقــدان الشــعور باالنتمــاء 

مــن  لــه  الســلطة  أال وهمــا حرمــان  الوطنــي، 

يشــعره  بشــكٍل  والحريــة  المواطنــة  حقــوق 

غيــر  بشــكٍل  وتحفيــزه  موطنــه  عــن  بغربتــه 

مقصــود نحــو البحــث عــن انتمــاٍء أكثــر قربــًا لــه. 

الســبب اآلخــر هــو تمكــن األيديولوجيــة العابــرة 

وعــي  مــن  الدينيــة  كاأليدولوجيــا  للحــدود 

المواطــن العربــي، األمــر الــذي يجعلــه يعــادي 

وطنــه تجاههــا إذ إنــه يشــعر بانتمائــه لهــا أكثر 

مــن انتمائــه لوطنــه كنتيجــة تكريــس الســلطة 

والمجتمــع لهــذا المفهــوم في الوعي الشــعبي 

التعليميــة  المؤسســات  عبــر  رســمي  بشــكٍل 

والثقافيــة منتجــًة مخرجــاٍت كهــذه ال تصــب 

ــن. ــن أو المواط ــة الوط فــي مصلح

اإلخــوان  جماعــة  هــي  كمــا  اإلســالميون 

الــدول العربيــة  يعلــن أفرادهــا ـفـي مختلــف 

واإلســالمية انتماءهــم للجماعــة وللدولــة التــي 

ترعــى الجماعــة وتحقــق أهدافهــا وهــم بذلــك 

يخدمــون مشــاريعها حتــى ولــو كانــت تتعــارض 

مــع نصالــح بلدانهــم وشــعوبهم.

مــع غيــاب الديمقراطيــة والحريــة السياســية 

انتهــى  واإلســالمي  ـي  العرـب الواقــع  عــن 

بالمنطقــة إلــى مــا هــي عليــه مــن تشــرذماٍت 

ووالءات وصراعــاٍت طائفيــة وحــروٍب أهليــة 

ــدًا ال  ــٍر ج ــان إلــى منفــى صغي ــت األوط وحول

والتبلــد  التجهيــل  مــن  مخرجــاٍت  إال  ينتــج 

والتخلــف االقتصــادي والعلمــي والسياســي.

الشعور باالنتماء 

الشــعور باالنتمــاء للوطــن والشــعب والتاريخ 

الكريمــة والحريــة هــو  الحيــاة  عــن  الناتــج 

خالصــة معنــى المواطنــة وهــو مــا يغيــب عن 

المشــهد الشــعبي في أقطارنا الممتدة على 

العربيــة واإلســالمية، والشــعوب  الخارطــة 

انتماءاتهــا  الخصــوص  وجــه  علــى  العربيــة 

ــداداٌت  ــرٌة لمفــردة الوطــن ولهــا إمــا امت عاب

عرقيــة  أخــرى  وإمــا  خارجيــة  أيديولوجيــة 

ــرب  ــن الع ــن المواطني ــة م ــرة، والغالبي صغي

ال يشــعرون باالنتمــاء تجــاه أوطانهــم وإنمــا 

يشــعرون أن انتماءهــم يكــون عابرًا لمشــاريع 

خلــف الحــدود أو مشــاريع داخليــة أصغــر مــن 

ــًا.  ــاٌن فــي الخــارج غالب الوطــن ولهــا كي



مجلــة  مواطن  20

إليــه، بــل إن مذاهبهــا السياســية أيضــًا تعــد ذلــك 

ــن، والمواطــن فيهــا فاقــٌد للشــعور  نقيضــًا للدي

باالنتمــاء وانتمــاؤه إمــا لهويــاٍت أصغــر وأضيــق 

وإمــا أكبــر وأبعــد وفــي الحالتيــن ال تخــدم مصالح 

شــعبه أو بلــده.

السلطة والمواطنة 

علــى الضفــة األخــرى مــن القضيــة، الســلطة هــي 

األخــرى الركــن األساســي في المواطنــة والطرف 

اآلخــر فــي هــذه العالقــة الوطنيــة بيــن الشــعب 

ــكاز هــذه العالقــة، إن  والوطــن وهــي محــور ارت

ــا  ــرة إم ــات المعاص ــل الحكوم ــت ظ ــان تح اإلنس

التوصيــف  هــذا  وأتعمــد  عبــد،  وإمــا  مواطــٌن 

وفــق صــور الحريــة التــي يتمتــع بهــا أفــراد دول 

العالــم األول الحقــوق التــي يســتحقها البشــر 

ــابي.  ــر اكتس ــي وآخ ــتحقاٍق تكوين ــًا كاس عموم

باالنتمــاء  شــعورًا  فقــط  ليســت  المواطنــة 

وتعصبــًا وطنيــًا يجعــل منــك مشــروع شــهيٍد أو 

ــى  ــٍد يقحمــك فــي صراعــات مغفــٍل آخــر عل تجني

بــل هــي مجموعــٌة  بلــدك،  ـفـي  الســلطة  رأس 

ــك  ــا ل ــا وتوفيره ــب كفالته ــوق الواج ــن الحق م

ومنهــا  البلــد  هــذا  جنســية  يحمــل  كإنســان 

إدارتــه  بلــدك  مصيــر  تقريــر  ـفـي  مشــاركتك 

وحكومتــه

اإلثنيــات  هــي  اإلســالميون  هــم  كمــا 

والقوميــات التــي تتــوارث شــعورها باالنتمــاء 

اإلثنــي أو العرقــي، وهــذه األخيــرة كانــت أشــد 

خطــرًا علــى الوجــود اإلنســاني مــن الســلطة 

الدينيــة نفســها عــالوًة عــن أن تكــون ذاتهــا 

أن  كمــا  والمعتقــد،  الدينــي  للفكــر  قرينــًة 

التــي  التضحيــات  تتذكــر  زالــت  ال  البشــرية 

قدمتهــا أمــام النازيــة والفاشــية والعنصريــة 

الماضــي. القــرن  ـفـي  والعبوديــة  العرقيــة 

الهاشــمية  اإلســالمية  والســاللية  اليهوديــة 

فــي مذاهبهــا المختلفــة هــي صــورٌة مــن صــور 

هــذا االقتــران العرقــي الدينــي، وأفرادهــا كمــا 

أظهرتــه التحــوالت األخيــرة ـفـي المنطقــة ال 

يمتلكــون انتمــاًء وطنيــًا وشــعورهم الوحيــد 

باالنتمــاء هــو لهــذه الفكــرة أينمــا حلــت وفــي 

أّيمــا مشــروٍع كانــت.

األيدولوجيــا الدينيــة والمكونــات العرقيــة فــي 

المنطقــة تتعــارض فــي أدبياتهــا ومبادئهــا مع 

مفهــوم المواطنــة القاضــي بتحمــل التزامــاٍت 

الــذي  والشــعب  البلــد  تجــاه  ومســؤولياٍت 

ينتمــي
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مــن صكــوك  آخــر  اعتبــارًا صــٌك معنــوٌي  هــي 

امتــالك المواطــن وانتمائــه للســلطة ال انتمــاء 

الســلطة لــه.

أكثــر  الســلطة  تكــون  أن  عــن  ناهيــك  هــذا  و 

اســتبدادًا وفشــاًل بصــورٍة تحــرم الشــعب أبســط 

مقومــات الحيــاة الكريمــة وتجعــل أعلــى همــوم 

المواطــن هــي توفيــر لقمــة عيشــه، والــذي قــد ال 

يســتبعد أيضــًا أن يكــون ســلوكًا متعمــدًا لشــغل 

الفــرد بأمــوره الخاصــة عــن المطالبــة بحقوقــه 

السياســية والمدنيــة وطلــب الرفــاه الــذي كمــا 

ــُر أكبــر مســؤولي دول المنطقــة اإلســالمية  ُينظِّ

أن الرفاهيــة ـفـي العيــش أمــٌر كفــرٌي يســاعد 

الشــرعية  الحاكميــة  علــى  الشــعب  قلــب  ـفـي 

)اإللهيــة(. 

و زبــدة القــول إن انعــدام مقومــات المواطنــة 

وغيــاب  كريــم  وعيــٍش  وحريــات  حقــوق  مــن 

الســبب  هــو  لذلــك  وإرادتهــا  الســلطة  وعــي 

علــى  وســيعمل  المنطقــة  دول  مــزق  الــذي 

تمزيقهــا أكثــر وتشــتيت شــعوبها بيــن والءات 

آالم  مــن  تزيــد  وداخليــة  خارجيــة  وانتمــاءاٍت 

شــعوب المنطقــة وتهــدر إرثــًا تاريخيــًا حضاريــًا 

ـفـي تاريــخ تمــدن البشــر. كان األقــدم 

ــى  ــس معن ــك تلم ــم يجعل ــٍش كري ــاء بعي والهن

كمواطــن  المعنويــة  وقيمتــك  إنســانيتك 

االجتماعيــة  الخدمــات  كل  توفــر  حيــث  مــن 

وتكافــؤ  بلــدك  ـفـي  والخدميــة  والتعليميــة 

الشــعب. أفــراد  كل  بيــن  الفــرص 

المواطنــة ال تعنــي انتمــاًء يجهــز الشــعب لحــرٍب 

بمســؤولية  وحــس  واجبــات  وإنمــا  قادمــة، 

المشــاركة فــي التعلــم وبنــاء الــذات والمجتمــع 

فــي شــكٍل يحفــظ اســتمرار وبقــاء البلــد وشــعبه 

ــه  ــد نفس ــي ال يج ــتمر ك ــٍي مس ــاٍء جمع فــي ارتق

يومــًا فــي ذيــل الحضــارات واألمــم ودونمــا وطــن، 

وتبقــى الســلطة العربيــة واإلســالمية ال تتعامــل 

مــع شــعوبها كمواطــٍن وإنمــا كعبــٍد أو مقتنــى 

يخــدم مشــاريعها ويحافــظ علــى إمــداد خزينتهــا 

البلــد  وثــروات  الضريبيــة  والعوائــد  بالمــال 

وجنــدي احتيــاٍط للحفــاظ علــى بقائهــا ورفاههــا 

وفنــاء الشــعب في ســبيلها وســبيل مشــاريعها. 

ــة  ــا المختلف ــررة فــي صوره ــة المتك الديكتاتوري

لصــوص  أول  تعتبــر  مركبــة  أو  كبســيطٍة 

وتســلطها  الفكــري  واســتبدادها  المواطنــة، 

واالقتصاديــة  السياســية  الحريــات  علــى 

ومراقبــة  وتحجيمهــا  والفكريــة  والشــخصية 

منهــا  وحرمانــه  الشــعب 



مجلــة  مواطن  22

الجنس والمواطنة 

تحــت الوصايــة الذكوريــة تعيــش المــرأة فــي الشــعوب العربيــة واإلســالمية عبوديــًة علــى مســتويين 

ــاة بصــورة مباشــرة والمســتوى  ــذي يحــدد خياراتهــا فــي الحي مــن حيــث تملكهــا للذكــر الوصــي ال

اآلخــر هــو القبــوع تحــت وصايــة الذكــر الــذي تملكــه الســلطة بصــورٍة ضمنيــٍة هــو اآلخــر إلــى جانبهــا. 

تفــرض المجتمعــات العربيــة والمســلمة قيــودًا علــى المــرأة وتمنعهــا أن تمــارس أبســط حقوقهــا 

وخياراتهــا فــي تقريــر مصيرهــا فــي الحيــاة كالذكــر مســلوب الحقــوق مــن قبــل الســلطة هــو اآلخــر، 

وهــذا فــي الدرجــة األولــى برعاية الســلطة ومنعهــا حقوقها المدنية وحريتها الشــخصية وتشــريعها 

لوصايــة الذكــر عليهــا، ناهيــك عــن حرمانهــا انتقــال الجنســية والهويــة الحضاريــة والمدنيــة ألبنائهــا 

فــي معظــم بلــدان المنطقــة علــى ســبيل االستشــهاد.

بالدرجــة الثانيــة يكــّرس الديــن والمجتمــع الســلطة والوصايــة الذكوريــة علــى المــرأة بشــكٍل يســلبها 

حــق التمتــع بحيــاٍة شــخصيٍة مســتقلة تبنــي فيهــا ذاتهــا المســتقلة عــن وعــي وقــرار أي فــرٍد آخــر قبل 

حرمانهــا مــن حقــوق المواطنــة واالنتمــاء للبلــد الــذي تعيــش فيــه، فــي صــورٍة أصبحــت أســوأ لعنــٍة 

علــى اإلنســان هــي أن يولــد فتــاًة فــي مجتمــٍع عربــٍي أو دينــي، وأن تولــد ذكــرًا معاقــًا لخيــٌر مــن أن 

تولــد كأنثــى. 

الــدول العربيــة هــي أقــل الــدول التــي تشــغل فيهــا المــرأة مناصــب إداريــة أو حكوميــة مقارنــًة بمــا 

يشــغله الذكــر إلــى جانــب األفضليــة الذكوريــة لشــغر الوظيفــة العامــة أمــام النــادر مــن مظاهــر عمــل 

المــرأة ووجودهــا فــي ســوق العمــل، وقائمــة رجــال األعمــال هــي األخــرى شــحيحة اإلنــاث ومــن النــادر 

ــرٍة فيهــا، أمــا الحيــاة السياســية فاألحــزاب السياســية العربيــة يســاريًة  ظهــور أســماٍء نســويٍة صغي

كانــت أو يمينيــة فهــي األخــرى تغيــب عــن مراكــز قرارهــا العناصــر النســوية أمــام حجــم المشــاركة 

الذكوريــة. 
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ــم  ــاء معظ ــوس نس ــود فــي قام ــر موج ــو غي ــخصي فه ــرار الش ــخصية والق ــاة الش ــبة للحي ــا بالنس أم

ــى  ــالوًة عل ــاء ع ــًا للبق ــاًل مهم ــاٍن وعام ــام أم ــا صم ــاء بكارته ــر غش ــي يعتب ــة الت ــات العربي المجتمع

تشــريع حمايــة العنــف الذكــوري تجــاه المــرأة فــي جرائــم الشــرف والــذوق العــام، وعلــى المســتوى 

الخدمــي والعيــش الكريــم المــرأة هــي أكثــر مكونــات المجتمــع معانــاًة وخصوصــا فــي المجتمعــات 

الريفيــة مــن حيــث تحملهــا أعبــاء الخدمــة والرعايــة العائليــة وممارســة أعمــال توفيــر الميــاه وتربيــة 

الماشــية ورعايتهــا وغيرهــا مــن مهــام الريــف، مــا يجعلهــا أكثــر األفــراد فــي المجتمــع حرمانــًا مــن 

حقــوق ومزايــا المواطنــة.

المــرأة  اضطهــاد  بمشــكلة  التعريــف  عــن  غنيــٌة  واإلســالمية  العربيــة  المنطقــة  دول وشــعوب 

وحرمانهــا أبســط مظاهــر المواطنــة فيهــا أو حتــى حــق الحيــاة، فقــد أثبتــت هــذه المشــكلة أن 

هــذه الســمة هــي األبــرز واألكثــر شــهرًة عالميــًا كقريــٍن ذهنــٍي مرتبــط مــع مفرداتهــا تســتحضرها 

كلمــا ُذِكــر المســلمون أو العــرب، ولهــذا أحجمــت واكتفيــت عــن أن أستشــهد بصــوٍر تفصيليــٍة عــن 

المشــكلة. 

و فــي األخيــر يجــدر التنويــه إلــى أن المــرأة العربيــة التــي تبــرز فــي أحــد المياديــن الذكوِريــِة التســلط، 

كالتعليــم وســوق العمــل والوظيفــة والسياســة، إن اســتطاعت النجــاة فهــي تحكــم علــى نفســها 

بالعيــش تحــت نظــرات االزدراء واالنتقــاص االجتماعــي فــي أقــذر صــور العنصريــة الجنســية بينمــا هــي 

تكافــح لنيــل أبســط حــٍق لهــا فــي معنــى أن تكــون إنســانًة قبــل أن تكــون مواطنــة، وهــذا كلــه تحــت 

رعايــة وتحريــض الســلطة والمــوروث الدينــي واالجتماعــي.
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أراء

نظرة جديدة في مفهوم المواطنة 

يعتبــر مفهــوم المواطنــة أحــد أكثــر المفاهيــم الشــائعة االســتخدام 
لــدى المثقفيــن واألكاديمييــن وأصحــاب االختصــاص، كمــا هــي شــائعة 
التــردد علــى أســماع العامــة مــن النــاس، وبحجــم شــيوعه وانتشــاره هــو 
بنفــس المقــدار مــن الحجــم الــذي يحيــط بتخبــط هــذا المفهــوم والعجــز 
ــه  ــدرج تحت ــه، خاصــة وأن هــذا المفهــوم تن ــواه ومضامين عــن حصــر محت
متطلبــات كثيــرة خاصــة أيضــا مــع مــا تــم إلصاقــه بــه فــي ظــل التطــورات 
الكثيــرة عليــه تزامنــا مــع التطــورات الكثيــرة التــي حصلــت علــى التركيبــة 
السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة ومــا رافــق تشــكل المجتمعــات 

والــدول وتطورهــا.

كمــا تنوعــت وكثــرت محــاوالت تعريــف هــذا المفهــوم، وأيضــا محــاوالت إلصاقــه بمفاهيــم وألفــاظ 

أخــرى، وعمليــات خلــق مترادفــات لــه عملــت علــى تعقيــده أكثــر مــن المهمــة المطمــوح لهــا 

بتبســيطه. خاصــة وأن هــذا المفهــوم يعتبــر مــن المفاهيــم المســماة بـ”مفاهيــم المنظومــة” والتــي 

يقصــد بهــا تلــك المفاهيــم التــي ال يمكــن أن تنــدرج لوحدهــا، وإنمــا هــي فــي إطــار تقاطــع مســتمر 

مــع غيرهــا مــن المفاهيــم.

مثــل:  مــن  أخــرى؛  بمفاهيــم  المفهــوم  هــذا  عــن  االســتعاضة  ـى  إـل اآلخــر  كمــا ســعى بعضهــم 

الديمقراطيــة، حقــوق اإلنســان، الــوالء وغيرهــا. مــع الفــرق الشاســع بيــن هــذه المفاهيــم، ومــع 

وتقاطعهــا. تالقيهــا  بإمكانيــة  واإلقــرار  أيضــا  التأكيــد 

المفاهيــم  الثقافيــة،  النظريــة  موســوعة  ـفـي  عنــه  التعبيــر  تــم  كمــا  المفهــوم  هــذا  ويظهــر 

ــارة عــن  “خصائــص اجتماعيــة معينــة” يتمتــع  والمصطلحــات األساســية علــى أن المواطنــة هــي عب

بهــا المواطــن، ولهــذه الخصائــص معناهــا السياســي الــذي يعتــد بــه قانونيــا متمثلــة بحقوقــه، 

واجباتــه، وتمتعــه بحريتــه فــي اتخــاذ القــرارات علــى الصعيــد الشــخصي الخــاص بــه، مشــكال بتطبيقــه 

لمــا ســبق لمبــدأ المواطنــة األساســية أو الفعليــة.

سفيان توفيق 

كاتب من األردن 
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فالمواطنــة هــي عبــارة عــن صفــة “فضفاضــة” يكتســبها كل إنســان يعيــش علــى بقعــة معينــة 
ــه  ــل علي مــن األرض، ويخضــع لســلطات محــددة تمنحــه مجموعــة مــن الحقــوق وتفــرض بالمقاب
ــة فــي  ــذه الصف ــل ه ــا تحم ــن”. كم ــد بـ”مواط ــا بع ــميته فيم ــم تس ــات، ليت ــن الواجب ــة م مجموع
طياتهــا لغــة اإلجبــار الصــارخ الضمنــي فــي طياتهــا، فــي حيــن يســتطيع اإلنســان أن يتملــص ولــو 

ــال مــن مترادفاتهــا وتوابعهــا.  قلي

كمــا نــود الذكــر أن المواطنــة كمواطنــة فــي ظــل شــرحها كمــا ســبق، تختلــف فــي شــكل دولــة 
مــا عنهــا فــي أخــرى، فــي مقــدار اختــالف األنظمــة السياســية وتعددهــا ـ ومــا يشــوب األوضــاع مــن 
تفــاوت كبيــر علــى الصعيــد السياســي، االقتصــادي، االجتماعــي. وهــو مــا يتفــق مــع قــول أرســطو 
-وهــو مــا ســنتعرض لــه ولبيانــه ولكــن فــي موضــع آخــر- إذ صــّرح بقولــه “ففــالن بمــا هــو مواطــن 
ــا  ــة أوليغرشــية.. ال يكــون المــرء مواطن ــه فــي دول ــا عــن أن يكون ــة ينقطــع غالب فــي الديمقراطي
ــك ال  ــد. كذل ــون والعبي ــب المقيم ــا األجان ــه أيض ــة يملك ــل اإلقام ــده، ألن مح ــة وح ــل اإلقام بمح
يكــون المــرء مواطنــا بمجــرد حــق المداعــاة لــدى القضــاء مدعيــا أو مدعــى عليــه. ألن هــذا الحــق 
يمكــن أن يخــول بمجــرد معاهــدة تجاريــة²”. والجديــر بالذكــر والتنبيــه أن االختــالف يكمــن فقــط 

فــي االتجــاه الســائد للمواطنــة وهــو مــا يمكــن تقســيمه بحســبها إلــى: 

1. مواطنــة ناضجــة )موجبــة(: وذلــك حيــن يكــون حجــم الحقــوق المعطــاة للمواطنيــن أكبــر 
مــن حجــم الواجبــات، وكالهمــا يؤخــذ بقــدر كاٍف ومناســب. ويظهــر هــذا الشــكل فــي األنظمــة 
الديمقراطيــة التــي تعنــى باألفــراد، وتمنحــه مزايــا معينــة فضــال عــن مشــاركته الفعالــة فــي صنــع 

القــرار وشــغل الوظائــف العامــة فــي ســبيل النهــوض بالــدول. 
ــة الســلطوية التــي  ــة قاصــرة )ســالبة(: ويظهــر هــذا الشــكل فــي األنظمــة الدكتاتوري 2. مواطن
تقــوم علــى حرمــان األفــراد مــن حقوقهــم، واالقتصــار علــى حقــوق بســيطة جــدا بدرجــة معينــة، 
فضــال عــن كبــر حجــم الواجبــات الملقــاة علــى عاتقهــم. وفــي هــذا الشــكل مــن أشــكال المواطنــة 
ـى حالــة مــن المــوت الســريري بمــا ينعكــس علــى الدولــة ككل بشــكل  يصــل الفــرد معهــا إـل

تدريجــي.

ويظهــر هــذا التعريــف بشــكل جلــي وواضــح عنــد متابعــة التطــور التاريخــي لهــذا المفهــوم، 
وخاصــة بعــد الثــورة الفرنســية، حينمــا تــم التخلــص مــن “ألوهيــة” الحاكــم وقداســته باتجــاه بنــاء 
جمهوريــات الحاكــم فيهــا فــرد منــزوع القداســة وتنحصــر مهمتــه فــي خدمــة شــعبه كمــا يعاقــب 
إذا أخطــأ، وبالتالــي فــإن الجامــع المشــترك بيــن كل األفــراد هــو الوطــن والنهــوض بــه، وتجــاوز 

كل الفروقــات مــن عــرق، ديــن ، لغــة، نــوع أو لــون.
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كمــا تتجــاوز كل األيدولوجيــات والمذاهــب الســائدة،  ففــي حيــن تعلــن حــاالت الــوالء واالندمــاج 
أليدولوجيــا معينــة بذاتهــا أو ديــن معيــن أو مذهــب محــدد، فــإن الدائــرة األكبــر تتســع، أو الحلقــة 
أو القيــد األكبــر يتســع ليحــوي القيــود الســابقة فــي إطــار طاعــة أبويــة تســتمد شــرعيتها فقــط من 
وجــود “وطــن”، والــذي يمكــن أن نحــدده هنــا علــى أنــه فقــط حيــن يمنــح مجموعــة مــن الحقــوق 

ويصــدر ويلزمهــم بمجموعــة مــن الواجبــات. 

وتكمــن المشــكلة األكبــر أن لفظــة مواطنــة قــد أســبغ عليهــا فقــط وتقيــدت إلــى األبــد -تقريبــا- 
بــكل مــن مفهومــي “الحقــوق والواجبــات “. علــى أننــا ال نســتطيع أن نحررهــا مــن هــذه القيــود 
ـى اآلن ـفـي أن ندخــل مفهومــا ثالثــا إليهــا، فبالفعــل  ونفلتهــا، كمــا أننــا أيضــا نســتصعب إـل
فــإن المواطنــة هــي حقــوق وواجبــات فقــط. ولعــل أكثــر مــا نالحــظ ذلــك فــي التصنيــف الــذي 
وضعــه ديريــك هيتــر فــي كتابــه الموســوم تاريــخ موجــز للمواطنيــة حيــن ربــط االنمــاط السياســية 

واالجتماعيــة الســائدة بطبيعــة تعلقاتهــا، فقــد ربــط²: 

النظام اإلقطاعي: األرض هي أساس العالقة بين كال الطرفين.

النظام الملكي: الوالء للشخص الحاكم.

النظام االستبدادي: الشخص هو مركز النظام تحت سيطرة )مبررات( عقدية أو أيدولوجية.

القومي )األمة(: يخضع لحكم األرض تحت اعتبارات مثالية.

المواطنية: تحت اعتبارات الحقوق والواجبات.

باختصــار، المواطنــة هــي عبــارة عــن صفــة فقــط يتــم إلصاقهــا علــى كل مــن يعيــش علــى بقعــة 
األرض المســماة “وطــن”، والخاضــع للســلطة المســماة “دولــة”، عــن طريــق أخــذ حقوقــه والقيــام 
بواجباتــه. وهــذه الصفــة قــد تلصــق بهــا حالــة المواطــن الصالــح أو المواطــن غيــر الصالــح والتــي ال 
تجــد فــي حجــم تصنيفهــا معيــارا ثابتــا، وإنمــا األهــواء والرغبــات هــي مــا يحــدد ذلــك اســتنادا أيضــا 
إلــى االختــالف حــول مفهــوم كل مــن الحقــوق والواجبــات ومــا ينــدرج تحتهــا. كمــا هــو الحــال فــي 
حــاالت التصنيــف عــن طريــق الديــن، فهــذا مؤمــن وهــذا كافــر، وهــذا مؤمــن صالــح أو مؤمــن غيــر 

صالــح، ومعيــار التصنيــف مــا يــزال نســبيا قاصــرا. 
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وانطالقــا مــن التعريــف األولــي للمواطــن الــذي يقضــي بــأن المواطــن هــو الخاضــع لســلطات دولة 
معينــة )دولتــه( فــإن صفــة المواطنــة تعنــي الخضــوع لســلطات تلكــم الدولــة بأخــذ الحقــوق التــي 

كفلتهــا لــه الدولــة، وأداء الواجبــات المفروضــة عليــه أيضــا. 

وعلــى هــذا يجــري األمــر علــى أن تكــون المواطنــة أو المواطنيــة هــي عبــارة عــن حال األفــراد الذين 
يعيشــون علــى بقعــة معينــة مــن األرض، ويخضعــون لســلطات تلكــم البقعــة التي اكتســبت صفة 
شــرعنة القوانيــن ضمــن مــا خلقتــه مــن مؤسســات لتســمى بالدولــة، والذيــن بموجــب خضوعهــم 
لهــذه القوانيــن التــي اعترفــت بحقوقهــم وشــرعنتها علنــا، وفرضــت عليهــم مجموعــة مــن 

الواجبــات التــي هــي فــي حقيقتهــا لحفــظ الحقــوق الســابقة الذكــر. 
ــا، وتنســف بقعــة األرض تاريــخ كونهــا  ــه فــردا ليصبــح مواطن ــة كون ــذاك يتعــدى الفــرد مرحل آن
بقعــة أرض لتصبــح “وطــن”، والعالقــة التبادليــة بيــن بقعــة األرض )الوطــن فيمــا بعــد ممثلــة 
ــرد  ــن الف ــا( وبي ــه وطن ــن جعل ــظ م ــه وحف ــة بحفظ ــمه والموكل ــمي باس ــق الرس ــلطة الناط بالس
)أيضــا المواطــن فيمــا بعــد( لتصــاغ هــذه العالقــة بمــا تمــت تســميته بـ”المواطنــة”. حتــى تكــون 
فــي نهايــة األمــر عبــارة عــن عالقــة حقــوق بيــن كل مــن األفــراد مــع بعضهم بعًضــا، ومع الســلطات 

فــي الدولــة.

ــة  ــهادة المواطن ــن )فش ــة المواطني ــم صف ــي عنه ــراد ال يلغ ــل فــي األف ــإن الخل ــم، ف ــى ذلك وعل
ــه  ــا يتج ــه(، وإنم ــن يلقــى رب ــى حي ــن حت ــع المواط ــا تبقــى م ــالد إذ إنه ــهادة المي ــن ش ــمى م أس
الحــال لوصفهــم بـ”مواطــن غيــر صالــح” ، كمــا ال يلغــي حصــول أي خلــل أيضــا انعــدام صفــة الوطــن 
عــن بقعــة األرض تلــك، فــكل بقعــة أرض هــي وطــن، ولكــن النتيجــة هــي فــي حجــم اللــوم الواقــع 

علــى الســلطة لكونهــا اللســان الناطــق “بديهيــا وبمحــض اختيارهــا” باســم الوطــن. 

يشــاء إلــى ذلــك فكــرة أخيــرة تقضــي بــأن هــذه العالقــة التــي تربــط بيــن كال العنصريــن الرئيســين، 
تحمــل كل منهمــا حمــال زائــدا بإقرارهــا علنــا بوجــود مجموعــة مــن الحقــوق لأفــراد، ومجموعــة 
مــن الواجبــات أيضــا وعليهــم اإلتيــان بهــا، وهــو فــي ذلــك كمــا عبــر أرســطو أيضــا فــي أن المواطنة 
ال يمكــن أن تعمــل بكفائيــة عاليــة إال فــي مجتمــع متــراص فقــط.  كمــا تقضــي أيضــا علــى الوطــن 
ممثــال بالســلطة بوجــوب حفــظ هــذه الحقــوق المحمولــة للمواطــن، وجلــب الواجبــات المحمولــة 
عليــه. وفــي ذلــك حفــظ وبقــاء لكليهمــا، واســتمرار وجــود، إذ تكمــن األهميــة الكبــرى كمــا ذكرنــا 
ســابقا فــي قدرتهــا علــى إخضــاع كل الفروقــات بيــن األفــراد )ديــن، نــوع، لــون، عرق، لغــة( وصهرها 
فــي بوتقــة واحــدة تحــت شــعار المواطنــة. وعليــه فــإن كل األفــراد داخــل هــذه البوتقــة متســاوون 

فــي الحقــوق والواجبــات. 
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وتظهــر الصــورة جليــا للمواطنــة فــي أخــذ كل مواطــن لحقــه الكامــل دون نقصــان أو تغــول منــه 

ــدوران، وال يظهــر كل  ــة اللعــب وال ــه دون تخــاذل أو محاول ــره، وقيامــه بواجبات ــى حقــوق غي عل

ذلــك إال فــي النظــم الديمقراطيــة فقــط. وعلــى ذلــك إن اســتمر الخلــل لصالــح أي مــن الطرفيــن، 

فباختصــار فــإن الدولــة فــي ضيــاع مشــمولة بــكال طرفيهــا. 

المصادر:

1. انــدرو ايدجــار وبيتــر ســيدجويك ، موســوعة النظريــة الثقافيــة ، المفاهيــم والمصطلحــات 

االساســية، ترجمــة : هنــاء الجوهــري ، مراجعــة : محمــد الجوهــري ، المركــز القومــي للترجمــة 

،الطبعــة الثانيــة ، 2014 ،  ص 628.

2. طاليــس، ارســطو ، السياســة ، ترجمــة احمــد لطفــي الســيد ، منشــورات الجمــل ، الطبعــة االولــى 

، بيروت-لبنــان ،2009 ، ص 190.

ــة ، ترجمــة : آصــف ناصــر ومكــرم خليــل ، دار الســاقي ،  ــر ، ديريــك ، تاريــخ موجــز للمواطني 3. هيت

ـى ، 2007، ص 15 .  الطبعــة االوـل
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 النسوية والمواطنة
 في دول الخليج العربي

حوارات

حوار: محمد سميح

• قوانين الدولة متحيزة ضد المرأة وال تحمي المرأة المعنفة في قطر

ــدول  ــص فــي ال ــن العربــي وباألخ ــرأة فــي الوط ــوق الم ــى حق ــلبا عل ــس س ــة انعك ــة المواطن ــاب دول • غي

الخليجيــة القبليــة.

• علــى الرغــم مــن أن المــرأة فــي الخليــج تبــدو أنهــا تعيــش مســتوى مــن الرفاهيــة العالــي إال أن الرجــل فــي 

الحقيقــة هــو المهيمــن.

• دائمــا مــا يستشــعرون بالخطــر مــن أي خطــاب مختلــف خاصــة لــو كان يدعــو إلــى تحريــر العقــل والمطالبــة 

بالعدالة والمســاواة. 

ــة أو  ــف مختلف ــا مواق ــرى لديه ــدات دول أخ ــح أجن ــر لصال ــوية فــي قط ــا النس ــيس القضاي ــض أن تس • أرف

ــري. ــف القط ــع الموق ــة م متعارض

عائشة القحطاني

 رسامة وناشطة نسوية

دائًمــا مــا تقــود حــاالت القمــع إلــى االنفجــار، فــال يمكــن 
أن يتــم تقييــد إرادة وروح إنســان، ورغــم كل التشــديد 
ــًرا،  ــوت ح ــرج ص ــر، يخ ــي فــي قط ــلطوي والمجتمع الس
متمثــاًل ـفـي عشــرينية ثائــرة، ترفــض القمــع وتهاجــم 
ســلطة وتســلط المجتمــع، حتــى تضطــر لمغــادرة البــالد 
حفاًطــا علــى حياتهــا، كان هــذا صوت عائشــة القحطاني 
وحكايتهــا فــي مقاومــة ســلطة قمــع النســاء فــي دولــة 
نســوية،  وناشــطة  رســامة  القحطاـنـي  عائشــة  قطــر. 

وصاحبــة العديــد مــن التدوينــات
المثيــرة علــى موقــع توتيــر، خريجــة بكالوريــوس 
ــن”  ــا “مواط ــرت معه ــانيات. أج ــزي ولس أدب إنجلي

ــوار: ــذا الح ه
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1. بالعالــم العربــي عامــة فكــرة دولــة المواطنــة ليســت أصيلــة تماًمــا، فهــل أوضــاع 

النســاء بالعالــم العربــي جــزء مــن غيــاب حقــوق المواطنــة، أي قضيــة تتشــابه مــع 

حقــوق األمازيــغ والكــرد والبــدون وغيرهــم، أم أن هنــاك مــا هــو أكبــر مــن أفــكار 

المواطنــة فــي قضايــا النســاء؟
بــدون أدنــى شــك أن غيــاب دولــة المواطنــة انعكــس ســلبا علــى حقــوق المــرأة فــي الوطــن العربــي 

وباألخــص فــي الــدول الخليجيــة القبليــة، ولذلــك كلمــا ترســخ مفهــوم المواطنــة فــي قوانيــن الدولــة، 

قّلــت معــه االنتهــاكات التــي تتعــرض لهــا المــرأة. بيــد أن وجــود واســتمرارية الخطــاب النســوي 

ســيعزز ويرســخ فكــرة المواطنــة فــي المجتمــع أكثــر وسيشــكل ضمانــة ناجعــة فــي تطبيــق المواطنــة 

التــي تنــص عليهــا قوانيــن الدولــة عــن طريــق الرقابــة والنقــد.

ــي، وانتقــل صــدى الحــراك  ــر تاريخهــا الغرب ــرى عب 2. مــرت الحركــة النســوية بثــالث موجــات كب

النســوي علــى يــد رائــدات القــرن العشــرين إلــى العالــم العربــي، فــي رأيــك مــا هــي أهــم الفــوارق 

بيــن حــراك النســوية شــرًقا، وحــراك النســوية غرًبــا، أو بمعنــى آخــر لمــاذا يمتلكــن، النســاء غرًبــا، 

حقوًقــا وحريــات بقــدر أكبــر مــن نظيراتهــن الشــرقيات؟

أكيــد أن هنــاك فروًقــا عــدة، بعضهــا يرتبــط بالصيــرورة التاريخيــة، وبعضهــا اآلخــر باأليديولوجيــة 

التــي تنطلــق منهــا الخطابــات النســوية. فعلــى ســبيل المثــال فــي وطننــا العربــي مــن الصعــب جــدا 

أن نالحــظ خطابــات نســوية متأصلــة ومتمايــزة كبنيــة فلســفية حتــى اآلن. والنســوية العربيــة ظهــرت 

ـفـي ظــروف اجتماعيــة وثقافيــة خاصــة تختلــف عــن النســوية الغربيــة؛ فالعقــل الجمعــي الدينــي، 

واالجتماعــي، مــن حيــث العــادات واألعــراف، مختلــف جــًدا. 

وكمــا ذكــرت الصيــرورة التاريخيــة هنــاك فــي العالــم الغربــي للخطــاب النســوي أطــول وأقــدم عــن 

عالمنــا العربــي. ومــن الطبيعــي أال تحصــد المــرأة العربيــة ذات النتائــج بهــذه الســرعة. بيــد أن ظهــور 

هــذه النتائــج يرتبــط ارتباطــا أصيــال أيضــا بالتغيــرات البنيويــة للمجتمــع بشــكل عــام ســواء علــى 

مســتوى السياســة أو الديــن أو االقتصــاد. 
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3. مــن وجهــة نظــر كثيريــن، فــإن المــرأة القطريــة والخليجيــة عامــة، مــن أكثــر نســاء العالــم 
حصــواًل علــى مســتويات مــن الرفاهيــة مــن حيــث مســتويات الدخــل والقــدرات الشــرائية، ويكمــل 

ــن بحقوقهــن؟ مــا ردك علــى مثــل وجهــات النظــر تلــك؟ “البعــض”: فلمــاذا يطالب
ال أنكــر واقــع أن المــرأة الخليجيــة، وعلــى وجــه التحديــد المــرأة القطريــة، تمتلــك وضعــا ماديــا أفضل عن 
المــرأة خــارج دول الخليــج؛ بيــد أن هــذا الوضــع المــادي المتفــوق الــذي أتــى نتيجــة بنيــة الدولــة الريعيــة 
فــي الخليــج أســهم ســلًبا فــي تــردي الوضــع الحقوقــي بشــكل عــام وخاصــة للمــرأة فــي ظــل غيــاب دولــة 
المواطنــة وحضــور الملكيــات المطلقــة والعقــل الجمعــي المتديــن الرافــض لمواكبــة التطــورات التــي 
يشــهدها العالــم. وعلــى الرغــم مــن أن المــرأة فــي الخليــج تبــدو أنهــا تعيــش مســتوى مــن الرفاهيــة 
العالــي إال أن الرجــل فــي الحقيقــة هــو المهيمــن علــى هــذا الوضــع المــادي الــذي ينعكــس ســلبا علــى 
حقوقهــا. فالرجــل يســتطيع أن يســاومها فــي حقوقهــا مثل العمل والدراســة واالســتقاللية فــي التنقل 
والعيــش نتيجــة القوانيــن المتحيــزة ضــد المــرأة مثــل قانــون “عــدم ممانعــة العمــل” وقانــون “تصريــح 
الســفر” فــي قطــر. باإلضافــة إلــى تحيــز بعــض األعــراف والتقاليــد الدينيــة والثقافيــة التــي تكــرس لهــذه 

العقليــة الذكوريــة.

4. أنــت فــي نظــر البعــض متهمــة بالدعــوة إلــى العيــش بحريــة، وتهديــد اســتقرار ثوابــت المجتمــع 
المســلم. مــن وجهــة نظــرك، مــا أســباب ودوافــع ذلــك الهجــوم عليــك؟ لمــاذا غــادرت الدوحــة؟

األســباب تختلــف باختــالف توجهــات وخلفيــات صاحــب االتهــام لكــن أغلبهــا، أتوقــع، أتــى مــن منطلــق 
ــاب  ــن أي خط ــر م ــعرون بالخط ــا يستش ــا م ــن دائم ــكال العقليتي ــعبوي. ف ــظ أو وطنــي ش دينــي محاف
مختلــف خاصــة لــو كان يدعــو إلــى تحريــر العقــل والمطالبــة بالعدالــة والمســاواة. ومغادرتــي الدوحــة 
فــي الحقيقــة ترتبــط بمــا ذكــرت فــي جوابــي علــى الشــق األول مــن الســؤال، إذ أنــه رغــم وجــود قوانيــن 
فــي الدولــة متحيــزة ضــد المــرأة وال تحمــي المــرأة المعنفــة فــي قطــر؛ بيــد أن تلــك العقليتيــن ســواء 
كان فــي المجتمــع الصغيــر فــي البيــت أو الكبيــر فــي الدولــة بشــكل عــام دفــع إلــى تعميــق المشــكلة 

أكثــر. 
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5. ذكــرت فــي إحــدي تدويناتــك أنــك تعرضــت لعنــف مؤسســاتي مــن خــالل الدولــة فــي قطــر، مــا 
أهــم مظاهــر العنــف الــذي تتعــرض لــه النســاء فــي بــالدك؟ أو فــي رأيــك عامــة مــا أهــم مشــكالت 

المــرأة القطريــة؟

كمــا ذكــرت أعــاله هنــاك وضــع قانونــي متحيــز ضــد المــرأة وال يحمــي المــرأة المعنفــة علــى ســبيل المثال: 

بــكل بســاطة يمكــن ألي متابــع للقانــون القطــري أن يالحــظ كيــف يتعامــل مــع حــاالت العنــف، إذ فــي 

العــادة تقابــل بتجاهــل مــن قبــل الشــرطة والمؤسســات المعنيــة بســبب التحفظــات القبليــة التــي تصــر 

علــى إبقــاء قضيــة المــرأة هامشــية وال يمكــن أن تتجــاوز أســوار العائلــة والقبيلــة. وفي كل قصص النســاء 

التــي وصلــت لــي عبــر ضحاياهــا، تــم فــي جميــع الحــاالت محاولــة إقناعهــن، أو إجبارهــن، علــى التنــازل عــن 

األخــذ بحقهــن. واألمــر مــن ذلــك فإنــه ال يتــم حتــى فــرض توقيــع أي ورقــة تعهــد علــى الجانــي الــذي قــام 

بالتعنيــف ويبقــى ســجله نظيفــا. وفــي الحــاالت التــي تصــر فيهــا المعنفــة علــى فكــرة التعهــد، فــإن هــذا 

التعهــد ال يعنــي شــيئا مــع مــرور الوقــت ويتــم التجــاوز عنــه وإرجــاع المعنفــة الــى منزلهــا مــع الجانــي.

6. وكيف يمكن حل مثل تلك المشكالت من وجهة نظرك؟

هنــاك بعــض االقتراحــات التــي يمكــن أن تطبــق بســهولة لــو كانــت هنــاك إرادة سياســية جــادة بجانــب 

اإلصالحــات القانونيــة:

– تفعيــل دور “أمــان: مركــز الحمايــة والتأهيــل االجتماعــي” والــذي ال يقــوم بــأي وظيفــة ســوى الوعــظ 

االجتماعــي المقيــد بالعــادات والتقاليــد بشــكل بحــت والتــي تحكــم علــى المــرأة الخضــوع لذويهــا. 

– إنشــاء خــط ســاخن الســتقبال اتصــاالت المعنفــات وأخذهــا علــى محمــل الجــد حتــى ال تتــردد المعنفــة 

مــن االتصــال فــور وقــوع العنــف. 

– اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة التــي تحتاجهــا الحالــة مثــل اإليــواء المؤقــت كنــوع مــن الحمايــة حتــى يتــم 

اتخــاذ عقوبــة قانونيــة واضحــة علــى الجانــي. 

– اإلشــراف علــى حــاالت العنــف بعنايــة ووضــع الضحيــة فــي المنتصــف، وفــي محــور االهتمــام بــدال مــن 

االنحيــاز دائمــا فــي صــف الطــرف اآلخــر “الجانــي”.

– نشــر الوعــي بوجــود مشــكلة العنــف ضــد المــرأة والطفــل فــي المجتمــع، حتــى نحــدد ونواجــه المشــكلة 

ونقــوم بتفكيكهــا وحلهــا بــدال مــن نكــران وقــوع مثــل هــذه الحــاالت.
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7. لــك بعــض التدوينــات األخــرى التــي تتحفــظ علــى موقــف المعارضــة السياســية فــي قطــر، 
ــع عــام فــي المعارضــة  ــا النســاء بأشــكال سياســية، هــل ذلــك طاب إذ تعتبريــن أنهــا تســتغل قضاي

السياســية، أم يمكــن للنســاء أن يكــّن ضمــن حركــة معارضــة سياســية حقيقيــة؟

بالطبــع ممكــن أن تنخــرط المــرأة النســوية فــي المعارضة السياســية الســيما هناك الكثير مــن المؤاخذات 

علــى بنيــة الدولــة السياســية؛ بيــد أنــي أرفــض أن تســيس القضايــا النســوية فــي قطــر لصالــح أجنــدات دول 

أخــرى لديهــا مواقــف مختلفــة أو متعارضــة مــع الموقــف القطري. 

8. لــدى بلــدك قطــر قنــاة الجزيــرة التــي تدعــي دائًمــا، تبنــي وجهــات نظــر أصحــاب قضايــا الحقــوق 
والحريــات، مــن جهــة ثانيــة نفــس البلــد تقيــد وتقــوض تلــك الحقــوق علــى مواطنيهــا، والقنــاة التــي 
تغطــي أغلــب قضايــا البلــدان تتجاهــل األخبــار فيهــا مــا يحــدث بالداخــل القطــري، فــي رأيــك كيــف 
ــواًل، أم أن األصــوات بالداخــل  يتعاطــى الداخــل القطــري مــع ذلــك التناقــض؟ هــل يعــد أمــًرا مقب

تهمــس ضــد قمعيــة النظــام؟

مــن الطبيعــي جــدا أال تغطــي أي قنــاة حكوميــة “غيــر مســتقلة” مــا يدينهــا ســواء فــي قطــر أو خارجهــا. 

وفعــال هــذا موقــف مشــين غيــر مهنــي مــن أي قنــاة مهمــا كانــت عندمــا تحــاول تســييس القضايــا 

الحقوقيــة لصالــح مموليهــا. أمــا بخصــوص العقــل الجمعــي القطــري، فهــو ملتــف بشــكل كبيــر حــول 

النظــام خاصــة بعــد الحصــار الــذي تعرضــت لــه دولــة قطــر. إال أن هنــاك أصواًتــا ولــو كانــت محــدودة لديهــا 

ــذات  ــة لكنهــا ليســت ب ــة ويتعامــل معهــا النظــام فــي العــادة بقمعي ــة مختلفــة ومتفاوت رؤى إصالحي

القمعيــة التــي تمارســها دول الجــوار الخليجيــة.

9. اليــوم تعــد قطــر فــي مرتبــة أدنــى مــن المملكــة العربيــة الســعودية فــي حقــوق النســاء، فــي 
رأيــك مــن المســتفيد الرئيســي مــن ثبــات وضــع المــرأة القطريــة دون تغييــر علــى مســتوى الحقوق 

والحريات؟

ال أعلــم ماهــي األرقــام والتصنيفــات التــي اعتمدتهــا في ســؤالك أعاله، حيــث أني أختلف مع هــذا التعميم 

والحكــم المطلــق. أعتقــد هنــاك تفاوتــات عــدة فــي هــذا الصــدد قياســا بوضــع المــرأة فــي الســعودية؛ 

فهنــاك نقــاط تقــع لصالــح المــرأة القطريــة مثــل: ال توجــد تقريبــا أحــكام بالســجن تــم تنفيذهــا ضــد النســاء 

بســبب حريــة التعبيــر لكــن ليــس بســبب تســامح النظــام بــل بســبب قبلــي بحــت. وهنــاك نقــاط لصالــح 

المــرأة الســعودية مثــل: إلغــاء تصاريــح الســفر.. 



مجلــة  مواطن  34

ــة الســعودية، هــل هــو  ــا المــرأة بالمملكــة العربي ــن للتطــور فــي مواضيــع قضاي 10. كيــف تنظري
تطــور حقيقــي يقــود لتغيــرات اجتماعيــة جذريــة بالمســتقبل؟ أم هــو تطــور ظاهــري بنــاًء علــى 

ــر؟ ــة الســلطة الحاكمــة ليــس أكث رغب

بشــكل عــام أرى مــن الصعــب الحكــم علــى ظاهــرة اجتماعيــة فــي بدايتهــا ســواء كان بالســلب أو اإليجاب؛ 

بيــد أنــه ال يمكــن إطالقــا تجاهــل طبيعــة التحــول الســريع جــدا الــذي أتــى نتيجــة رغبــة سياســية قــد تكــون 

براغماتيــة بحتــة وليســت نتيجــة تحــوالت طبيعيــة علــى مســتوى بنيــة المجتمــع التــي فــي العــادة تكــون 

نتيجــة التجــاذب والتدافــع الطبقــي واأليديولوجــي والفجــوة بيــن األجيــال كصيــرورة تاريخيــة طويلــة عبــر 

الزمــن وليــس بيــن ليلــة وضحاهــا. لكننــي مؤمنــة أنهــا ســتؤثر بشــكل كبيــر ليــس فقــط علــى مســتوى 

ــة  ــم بســبب مكان ــل أيضــا علــى مســتوى العقــل اإلســالمي فــي العال ــة الســعودية ب الخارطــة االجتماعي

الدولــة الســعودية الروحيــة كذلــك بســبب قدراتهــا الماليــة الكبيــرة التــي تؤهلهــا بشــكل أســهل وأســرع 

فــي تصديــر أفكارهــا مثــل مــا حــدث مــع المــد الوهابــي.
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العــرب  ينظــر 

غالبــا إلــى كتابــات 

قين  لمستشــر ا

بعيــن الريبــة. ربمــا ألن االستشــراق 

بالحقبــة  األســاس  ـفـي  ارتبــط  

بســبب  أو  االســتعمارية. 

التــي  الحساســة  الموضوعــات 

ــتها  ــرقون مناقش ــل المستش يفض

الثقافيــة  بالبنــى  والمتعلقــة 

اإلســالم  ـفـي  التأســيس  ومرحلــة 

بإعــادة  انشــغالهم  جانــب  ـى  إـل

الدينــي  النــص  وتحليــل  قــراءة 

لكننــا  نيــة،  بســوء  أو  بحســن 

قــراءة  أمــام  المــرة  تلــك  ـفـي 

استشــراقية جديــدة، قــراءة تضــع 

المســتقبل – ال الماضــي – نصــب 

توجــه  ـفـي  التغيــر  هــذا  أعينهــا. 

أعيــن المستشــرقين إلــى مســتقبل 

المنطقــة مرجعــه تحــول الممالــك 

ـى  الخليجيــة ـفـي عصــر النفــط  إـل

قــوة دوليــة فاعلــة والعــب أســاس 

مــن  الدوليــة،  السياســات  ـفـي 

الكتــاب  هــذا  أهميــة  تأـتـي  هنــا 

الممالــك  بمصيــر  المنشــغل 

الخليجيــة والــدور الــذي تلعبــه فــي 

السياســة الدوليــة. حيــث يــري د. 

ديفيدســون  كريســتوفر 

الشــرق  شــئون  ـفـي  الباحــث   

درهــام  بجامعــة  األوســط 

بعــد  “مــا  كتابــه  ـفـي  ببريطانيــا 

الشــيوخ ”  أن الممالــك الخليجيــة 

لــن تصمــد فــي المســتقبل القريــب. 

ــكلها الحالــي. ــل فــي ش ــى األق عل

مرحلة التأسيس 
الممالــك،  تلــك  أغلــب  نشــأت   

القــرن  مــن  األول  النصــف  ـفـي 

بريطانيــة،   برعايــة  العشــرين، 

ــث  ــائرية. حي ــة عش ــم قبلي ــى قي عل

مســاحة  ـفـي  مــا  قبيلــة  تتحكــم 

ــرة، باســتثناء  ــا صغي جغرافيــة غالب

الســعودية، علــى ســاحل الخليــج 

ـي بدعــم ورعايــة بريطانيــة.  العرـب

وتقــوم تلــك القبيلــة المســيطرة 

األخــرى  القبائــل  والءات  بشــراء 

عــن طريــق توزيــع القيــم اإليجاريــة 

بريطانيــا  إليهــا  تدفعهــا  التــي 

و  موانئهــم  اســتخدام  نظيــر 

الجــوي.  مجالهــم  أو  أراضيهــم 

تلــك  كل  بريطانيــا  وتجمــع 

القبائــل الحاكمــة معــا عــن طريــق 

ممــا  معهــا  ثنائيــة  اتفاقيــات 

تلــك  بيــن  الســالم  بإقــرار  يســمح 

القبائــل وبعضهــا البعــض وعــدم 

بينيــة.  صراعــات  نشــوب 

الثانيــة  العالميــة  الحــرب  بعــد 

اإلمــارات  تلــك  أغلــب  وإعــالن 

ســعت  اســتقاللها.  والممالــك 

األســر الحاكمــة، علــى الرغــم مــن 

ـى  إـل شــكليًا،  الحداثــة  تبنيهــا 

عبــر  األبويــة  الســلطة  ترســيخ 

عــدة آليــات متوازيــة  كاســتخدام 

والســلطة  القبلــي  الميــراث 

ـفـي توزيــع  التحكــم  الدينيــة مــع 

ســاعدت  كمــا  النفــط.  عائــدات 

ـفـي  النفــط  أســعار  طفــرة 

ســبعينيات القــرن العشــرين حكام 

تلــك الممالــك فــي تبنــي سياســات 

لرعاياهــا. الرفــاه  دولــة 

ما بعد الشيوخ
قراءة في مستقبل دول الخليج

بانورما

 محمد هالل 
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أسباب البقاء 
تعــددت، وفقــا لديفيدســون، أســباب بقــاء تلــك الممالــك الخليجيــة وتجنبهــا للمــد القومــي العروبــي والتغييــرات 

الجذريــة التــي شــهدتها باقــي الــدول العربيــة فــي خمســينيات وســتينيات القــرن العشــرين، داخليــا حافــظ الحــكام 

علــى العقــد االجتماعــي الشــفهي بينهــم وبيــن رعاياهــم. فالحكومــات التــي تديــر البــالد تســتند إلــى ســلطة أبويــة. 

حكومــات ال تمثــل المحكوميــن وال تخضــع للمســاءلة أمامهــم شــريطة أن تقــوم هــي بتوزيــع الثــروة علــى رعاياهــا 

عبــر عــدة آليــات اقتصاديــة ريعيــة.

 أهمهــا نظــام الكفالــة الــذي يتيــح للمواطــن كفالــة أي شــركة أجنبيــة ترغــب فــي العمــل فــي الســوق الوطنــي نظير 

حصــة مــن األربــاح يتقاضاهــا الكفيل/المواطــن دون أن يقــدم أي عمــل فعلــي. إلــى جانــب توزيــع األراضــي وقــروض 

ــاه  ــة الرف ــزات دول ــة لممي ــدة. إضاف ــة الواف ــاكن للعمال ــك المس ــر تل ــن تأجي ــن للمواط ــم يمك ــن ث ــرة وم ــاء ميس بن

مــن تعليــم مجانــي ورعايــة صحيــة وقــروض ميســرة لإلســكان وقــروض الــزواج والهبــات الملكيــة لضمــان الــوالءات 

الشــخصية والقبليــة للحاكــم.

 كل هــذه اآلليــات تتيــح للدولــة ضمــان اســتمرارها وعــدم قيــام أي منظمــات مجتمــع مدنــي فاعلــة.  “فالدولــة تــوزع 

الثــروات بــدال مــن أن تكــون منتزعــا لها”.إلــى جانــب اآلليــات االقتصاديــة كانــت الثقافــة آليــة أخــرى لضمــان البقــاء. 

بــدءا مــن اســتخدام الديــن ودعــم المؤسســات الدينيــة لقطــع الطريــق علــى أي جماعــة دينيــة معارضــة.  والتركيــز 

علــى خلــق هويــة وطنيــة واعتمــاد زي وطنــي محظــور علــى الوافديــن. مــع الســيطرة علــى الــزواج بيــن المواطنيــن 

وغيــر المواطنيــن. وســعي الحــكام باســتمرار إلــى تصويــر أنفســهم كحــكام معبوديــن عبــر التأكيــد علــي ألقابهــم 

الملكيــة وصورهــم الشــخصية التــي تعكــس قوتهــم وأحيانــا رحمتهــم وتســامحهم والتركيــز علــي مهاراتهــم 

الرياضيــة وحبهــم للتــراث القبلــي والتاريخــي. 

أما على مستوى الشئون الخارجية، فآليات بقاء تلك الممالك تمحورت في عدة نقاط أبرزها 
التأكيــد علــى مناهضــة إســرائيل وخلــق روابــط جيــدة مــع الفلســطينيين، نظــرا لتعاطــف أغلــب الســكان مــع القضيــة 

الفلســطينية.  والبقــاء جنبــا الــي جنــب مــع الحكومــات القوميــة العربيــة. 

كمــا تحــرص الممالــك الخليجيــة علــى توزيــع البعــض مــن مواردهــا علــى دول الجــوار والــدول اإلســالمية األخــرى فــي  

شــكل هبــات ومشــروعات تنمويــة وأحيانــا قــروض طويلــة األجــل أو منعدمــة الفائــدة. 

وتشــكل اســتثمارات الممالــك الخليجيــة وصناديقهــا الســيادية الســاعية باســتمرار لضــخ ثــروات ضخمــة فــي أســواق 

الــدول الغربيــة الحليفــة لهــا ســببا آخــر مــن أســباب البقــاء إضافــة الــى الدعــم الســخي إلــى مراكــز أبحــاث وجامعــات 

ومتاحــف غربيــة فــي محاولــة للتحكــم بشــكل غيــر مباشــر فــي الموضوعــات المطروحــة للبحــث والنقــاش. وتجنــب 

الموضوعــات الحساســة المتعلقــة ببنيــة الممالــك الخليجيــة أو سياســاتها غيــر الديمقراطيــة.
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الضغوطات المتصاعدة 
كمــا هــي أســباب البقــاء يعتقــد ديفيدســون أن الممالــك الخليجيــة الســت تواجــه ضغوطــات متصاعــدة داخليــا 

وخارجيــا.

داخليــا، أمــام تناقــص احتياطيــات البتــرول، وارتفــاع أنمــاط اســتهالك الطاقــة والزيــادة الســكانية األعلــى تقريبــا فــي 

العالــم، لــن تتمكــن الممالــك الخليجيــة مــن الحفــاظ علــى مســتويات الرفاهيــة التــي يتمتــع بهــا مواطنوهــا. كمــا 

تشــهد ارتفــاع معــدالت البطالــة ســواء الطوعيــة أو غيــر الطوعيــة. مــع انعــدام  الشــفافية واالســتمرار فــي التبذيــر 

الحكومــي علــى مشــروعات عديمــة الفائــدة االقتصاديــة كشــراء أنديــة كــرة قــدم أوروبيــة، وبنــاء ناطحــات ســحاب 

بقــوة تشــغيلية لوحداتهــا الســكنية واإلداريــة ضعيفــة. وإنشــاء شــركات طيــران متعــددة رغــم ضعــف ســوق الطيــران 

ــران  ــركة طي ــيس ش ــت تأس ــرض وق ــا كان يفت ــت كم ــدول الس ــع ال ــدة تجم ــركة واح ــاء ش ــن إنش ــدال م ــج ب فــي الخلي

الخليــج. إلــى جانــب التمييــز ضــد المواطنيــن الشــيعة والبــدون )الذيــن ال يحملــون الجنســية(. إلــى جانــب تواجــد قواعــد 

ــر حفيظــة المواطنيــن خاصــة مــع مــا  ــذي يثي ــك الخليــج. األمــر ال ــة فــي ممال ــة للــدول الغربي عســكرية ســرية وعلني

يستشــعرونه مــن محابــاة حكوماتهــم  لأجانــب داخــل بالدهــم.

ــا  ــى صورته ــاظ عل ــن الحف ــدال م ــة فب ــك الخليجي ــات الممال ــوظ فــي سياس ــر ملح ــف إلــى تغي ــير المؤل ــا، يش وخارجي

النمطيــة التــي شــكلتها السياســة الخارجيــة عبــر عقــود  كــدول داعمــة للســالم ومحايــدة. تتدخــل كثيــرا بعالقاتهــا 

وقدراتهــا الماليــة لحســم الكثيــر مــن النزاعــات فــي العالــم. إلــى دول تجاهــر بالعــداء الصريــح إليــران وتلــوح أحيانــا 

ــة المواطنيــن. ــة اإلســرائيلية المتناميــة ضــد رغب باســتعدادها للحــرب. كمــا يشــير إلــى العالقــات الخليجي

 واألهــم مــن ذلــك هــو عــدم ثقــة الممالــك الخليجيــة ببعضهــا البعــض. والنزاعــات الحدوديــة كالنــزاع  بيــن أبــو ظبــي 

والســعودية. وبيــن عمــان وإبوظبــي. مــع دعــم بعــض هــذه الــدول النقالبــات القصــور فــي الــدول األخــري. وفشــل 

مجلــس التعــاون الخليجــي فــي أن يكــون قــوة سياســية واقتصاديــة إقليميــة حقيقيــة علــى غــرار اإلتحــاد األوروبــي. 

بعدمــا فشــلت عملتــه الموحــدة. 

اإلنهيار المقبل   
يعتقــد ديفيدســون أن تلــك الممالــك ، بــدال مــن دعــم ظهــور قــوى مدنيــة تحديثيــة أكثــر وعيــا ، ســعت الــي الســيطرة 

والتحكــم فــي هــذه القــوى مــن أجــل دعــم الدولــة – ال المجتمــع – واألســر الحاكمــة بشــكل مباشــر. ومــن أجــل ذلــك 

ــية  ــوم السياس ــاالت العل ــض مج ــاب بع ــة الــي غي ــة ، اضاف ــوهة أو مغلوط ــورة مش ــخ بص ــس التاري ــدت الــى تدري عم

ــة  ــر المتعلميــن . مــع فــرض رقاب ــر مــن الدارســين غي ــج الكثي والقانــون فــي جامعاتهــا األمــر الــذي ســاهم فــي تخري

صارمــة علــى األجانــب. كل ذلــك لــم يمنــع المواطنيــن فــي عصــر اإلنترنت ومواقــع التواصــل اإلجتماعي ، رغــم محاوالت 

الحجــب والتضييــق ، مــن فــرض كثيــر مــن التســاؤالت عــن فســاد حكوماتهــم وتبذيــر الحــكام. 
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ووفقــا لديفيدســون اختــارت الممالــك  الوقــوف فــي الجانــب الخاطــئ مــن التاريــخ حيــن ناهضــت الثــورات العربيــة 

ــرة  ــة خــارج أراضــي جزي ــورات العربي ــة منهــم لحســر الث ــن فــي محاول ــة للحــكام المخلوعي وقدمــت الدعــم والحماي

العــرب. وعلــى المســتوى الداخلــي صّعــدت مــن القمــع ضــد الجماعــات واألفــراد المناديــة بالحريــات والديمقراطيــة. 

كمــا دعمــت الممالــك الغنيــة تلــك الممالــك األقــل حظــا كســلطنة عمــان والبحريــن ماليــا وعســكريا كمــا فــي حالــة 

األخيــرة ضــد مظاهــرات شــعبية تنــادي باإلصــالح حدثــت فــي العــام 2011. فــي المقابــل اعتمــدت زيــادة المعونــات 

اإلجتماعيــة لشــراء صمــت مواطنيهــا بعــد البطــش بالمعارضيــن.

ـفـي النهايــة يعتقــد المؤلــف أن أي حركــة احتجاجيــة قويــة ـفـي أي مملكــة مــن الممالــك الخليجيــة ، خاصــة 

ــدث فــي  ــا ح ــرى. كم ــس األخ ــك الخم ــريعا فــي الممال ــر س ــي ،  ستنتش ــر واألغن ــا األكب ــم كونه ــعودية ، بحك الس

ــآكل الفوائــض الماليــه ، نتيجــة سياســات التقشــف الحاليــة مــن رفــع الدعــم  ــات العربيــة. خاصــة بعــد ت الجمهوري

علــي المحروقــات واقــرار ضرائــب علــى المواطنيــن ألول مــرة فــي الكثيــر مــن تلــك الممالــك ، تلــك الفوائــض التــي 

ــة.  ــرات جذري ــب بتغيي ــرى تطال ــورات كب ــدالع ث ــية ان ــعوب خش ــكنات للش ــع العربــي كمس ــد الربي ــتخدمت بع اس



مجلــة  مواطن  39

عمان الجديدة.. 
تحديات الواقع وآمال المستقبل

فــي مطلــع العــام الجــاري 2020 تولــى الســلطان هيثــم بــن طــارق مقاليــد األمــور فــي البــالد بعــد وفــاة 

الســلطان قابــوس بــن ســعيد. جــرى انتقــال الســلطة ســلميا، لــم ينتظــر مجلــس العائلــة المهلــة القانونيــة 

الختيــار خليفــة للســلطان قابــوس وقــرروا الموافقــة علــى مــن اختــاره هــو فــي وصيتــه.

بعــد تولــي الســلطان هيثــم بــن طــارق، وكأي لحظــة فارقــة مــن لحظــات التغييــر، تتطلــع النفــوس إلــى 

تغييــر جــذري للوضــع القائــم. فبيــن أزمــة البطالــة، واألزمــة االقتصاديــة وغــروب عصــر النفــط وبيــن آمــال 

ــة عمــان 2040 يبحــث الجميــع عــن مســتقبل أفضــل لهــم و ألوالدهــم. فــي هــذا الصــدد  وتطلعــات رؤي

التقــت مواطــن كال مــن د. جاســم حســين المستشــار االقتصــادي، األســتاذ أنــور الرشــيد رئيــس المنتــدى 

الخليجــي لمؤسســات المجتمــع المدـنـي والناشــط الحقوـقـي نبهــان الحنشــي مديــر المركــز العماـنـي 

لحقــوق اإلنســان فــي محاولــة الستشــراف آمــال المســتقبل وتحديــات الواقــع فــي العمانــي والخليجــي.

تداعيات

متابعة: محمد هالل
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االنتقال السلمي للسلطة 

يــرى أنــور الرشــيد أن االنتقــال الســلمي للســلطة بحــد ذاتــه أمــر رائــع. هــذا جانــب، أمــا علــى الجانــب اآلخــر فــإن 

الــذي يرجــوه أن تتطــور، آليــة انتقــال الســلطة، بحكــم تطــورات الواقــع المعاصــر، لتشــمل إرادة الشــعب وليــس 

فقــط إرادة األســرة الحاكمــة.

ــو  ــا ه ــن م ــلميا، لك ــال س ــة كان االنتق ــات التلفزيوني ــر فــي الشاش ــا ظه ــب م ــول: حس ــي فيق ــان الحنش ــا نبه أم

مفهــوم االنتقــال الســلمي؟ ألنــه ـفـي األخيــر المجلــس العســكري كان القائــم المشــرف علــى عمليــة انتقــال 

الســلطة، إضافــة النتشــار المدرعــات واآلليــات العســكرية فــي شــوارع عمــان وقــت اإلعــالن عــن وفــاة قابــوس . وال 

يعــرف أحــد اســم الموصــى بــه فــي وصيتــه، فهــل الســلطان هيثــم بــن طــارق هــو المذكــور فــي وصيــة قابــوس أم 

ــه المرشــح المناســب المالئــم لأجنــدات الداخليــة والخارجيــة.  أن

أمــا د. جاســم حســين فيــرى أنــه مــن األفضــل تهيئــة ولــي العهــد حتــى يتســنى لــه معرفــة الملفــات وبالتالــي تقديــر 

التحديــات والحلــول المناســبة فضــال عــن الوقــوف علــى ظــروف النــاس وإرســاء العالقــات الدوليــة الالزمة.

وعن التحديات التي تواجهها السلطنة 

يــرى د. جاســم أن التطــورات العالميــة المتســارعة ورغبــة مختلــف الــدول فــي تحقيــق مســتويات نمــو تتناســب 

وحجــم التحديــات مــن قبيــل إيجــاد فــرص عمــل للمواطنيــن ال تســمح لعمــان رفاهيــة التأخــر فــي تنفيــذ اإلصالحــات 

االقتصاديــة المنشــودة. كغيرهــا مــن الــدول، تواجــه الســلطنة ظروفــا دوليــة بالغــة التعقيــد. رغــم ذلــك ولحســن 

الحــظ، تمتلــك الســلطنة مقومــات نوعيــة تؤهلهــا لتحقيــق قفــزات اقتصاديــة مــن قبيــل الثــروة البشــرية المحليــة 

واإلمكانيــات الســياحية لكــن بشــرط التوظيــف الصحيــح لإلمكانيــات دونمــا تأخيــر غيــر ضــروري.

ويحــذر د. جاســم أنــه البــد مــن التأكيــد بــأن إيجــاد فــرص عمــل للمواطنيــن يجــب أال يكــون علــى حســاب القــدرة 

ــة الطــاردة لالســتثمارات  ــوب تحاشــي السياســات االقتصادي التنافســية القتصــاد الســلطنة. بمعنــى آخــر، المطل

المحليــة واإلقليميــة والدوليــة. نعيــش فــي عصــر العولمــة حيــث بمقــدور االســتثمارات االنتقــال مــن بلــد آلخــر

مــن جانــب حقوقــي يــرى نبهــان أن أهــم التحديــات التــي تواجههــا الســلطنة  هــي تغييــر القوانيــن التــي تمثــل 

انتهــاكا لحقــوق اإلنســان، إضافــة لتحــدي اإلصــالح السياســي للســلطة ، فالزالــت الســلطة مطلقــة فــي يــد رجــل 

واحــد والبــد مــن إصــالح سياســي يشــمل فصــل الســلطات وتوزيــع الســلطة وإنشــاء دســتور جديــد مــع إلغــاء كافــة 

القوانيــن التــي تمنــع إنشــاء األحــزاب السياســية والمنظمــات المدنيــة.
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مــن جانبــه يعتقــد أنــور الرشــيد أن التحــدي األبــرز واألهــم هــو تطويــر المنهجيــة التــي ُتــدار بهــا الســلطة، فــكل 

ــم  ــم اليــوم تطــورت بشــكل أو بآخــر وانتقلــت للنظــام الديمقراطــي فمــن ُيشــاهد خارطــة دول العال دول العال

سُيشــاهد كل األنظمــة ـفـي العالــم ســواء ـفـي أمريــكا الالتينيــة أو القــارة األفريقيــة أو اآلســيوية جميعهــا 

تحولــت ألنظمــة ديمقراطيــة وهــذا الــذي ُيفتــرض أن تكــون عليــه ســلطنة عمــان الحاليــة والمســتقبلية ألنهــا 

مــن أكثــر مجتمعــات منطقتنــا قــدرة علــى التحــول للنظــام الملكــي الدســتوري علــى غــرار النظــام البريطانــي.

رؤية عمان 2040

يعتقــد أنــور الرشــيد أن أي نظــام يتطلــع للمســتقبل مــا لــم تكــن الشــفافية والحريــة والديمقراطيــة هــي أســس 

لرؤيتــه المســتقبلية فــإن تلــك الرؤيــة تكــون ناقصــة وفــي احتيــاج لتدعيــم ديمقراطــي حقيقــي وآليــة محاســبة 

ومســاءلة واضحــة ونظــام مكافــأة وعقــاب كــي تنجــح تلــك الرؤيــة.

ولقــد الحظــت بــأن كل دول الخليــج قــد وضعــت لنفســها رؤيــة مســتقبلية، لكــن تلــك الــرؤى لوضعــت بعيــدا 

عــن الشــعب وحســاب مصالحــه وليــس لصالــح نخبــة مجتمعيــة فقــط، فلــن يكتــب لهــا النجــاح

مــن جانبــه يعتقــد نبهــان الحنشــي أن الحديــث عــن رؤيــة عمــان 2040 ســيكون غيــر دقيــق، ويجــب أال ننســي 

فشــل خطــة 2020 ، والتــي كانــت مــن أهــم أهدافهــا إلغــاء االعتمــاد علــى النفــط وإنهــاء البطالــة إلــى جانــب 

عديــد مــن األهــداف التــي لــم تتحقــق. وأن العديــد مــن المســؤولين ركــزوا علــى إنشــاء المــدارس ورصــف 

الشــوارع وإنشــاء المستشــفيات إللهــاء الشــعب عــن األهــداف األساســية لتلــك الرؤيــة. ولكــي تنجــح أي رؤيــة 

مســتقبلية البــد مــن إنشــاء لجنــة مســتقلة فاعلــة تامــة الصالحيــات للرقابــة والمســاءلة والمحاســبة مــن خــالل 

ــا  ــريعيا ال مجلس ــا تش ــون مجلس ــبة ليك ــات المناس ــه الصالحي ــد أعطائ ــورى بع ــس الش ــان أو مجل ــة البرلم بواب

ــه اآلن. استشــاريا كمــا هــو حال

ــأن علــى الســلطنة أال تتغاضــى عــن األمــور االقتصاديــة  بينمــا ينصــح المستشــار االقتصــادي د.جاســم حســين ب

الجاريــة فــي الــدول اإلقليميــة علــى وجــه التحديــد. وأن تلتفــت للتقريــر الصــادر مــن صنــدوق النقــد الدولــي حــول 

ــارة عــن الســحب مــن االحتياطــي العــام. حقيقــة القــول،  ــرادات الماليــة العامــة ألن البديــل عب ــز إي ضــرورة تعزي

ال تتمتــع عمــان باحتياطــي مالــي ضخــم قياًســا ببعــض الــدول االخــرى فــي مجلــس التعــاون مــا يضيــف التحــدي 

الــذي يواجــه صنــاع القــرار فــي الســلطنة.
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ويشــير إلــى أن معاييــر النجــاح االقتصــادي تتضمــن تحســن المــالءة الماليــة ومعــدالت الفائــدة المفروضــة علــى 

ــدي  ــى تح ــاء عل ــات والقض ــن النجاح ــد الدولــي م ــدوق النق ــاح صن ــان وارتي ــة لعم ــة المقدم ــهيالت المالي التس

الماليــة العامــة؛ معالجــة عجــز الموازنــة تتطلــب خطــوات مثــل التفكيــر بشــكل جــدي بإعــادة تســعير الخدمــات 

الحكوميــة مــع فــرض الضرائــب كمــا الحــال مــع بعــض االقتصاديــات اإلقليميــة، كل ذلــك فــي ظــل محدوديــة 

البدائــل األخــرى أمــام الســلطنة.     

حول ضرورة التغيير السياسي واإلداري في عمان 
يــرى نبهــان باحتيــاج الســلطنة إلــى التحــول مــن شــكل الســلطة المطلقــة والتــي يكــون فيهــا الشــعب بعيــدا 

تمامــا عــن القــرار السياســي إلــى نظــام حكــم ديمقراطــي بمجالــس تشــريعية منتخبــة ال مجالــس استشــارية كمــا 

هــو الحــال اآلن 

مــن جانبــه يــرى أنــور الرشــيد أن علــى الســلطات فــي الخليــج وليــس فقــط فــي عمــان، عليهــم أن ينتبهــوا لعصــر 

التكنولوجيــا والجيــل الجديــد مــن الشــباب القــادر علــى الوصــول للمعلومــة وتداولهــا. وأن شــكل ونمــط وآليــات 

الحكــم القديمــة لــن تناســب هــذا الجيــل الشــاب. 

محاوالت اإلصالح والتحديث في دول الخليج 

يــرى أنــور الرشــيد أن مجموعــة دول الخليــج حقيقــًة تمــر بمــأزق حضــاري وإنســاني فهــي ُتريــد أن تحكــم شــعوب 

الخليــج بعقليــة رجــل القبيلــة بينمــا الشــعوب تشــعر بــأن ذلــك النــوع مــن األحــكام لــم يعــد لــه وجــود فــي الحاضــر 

ناهيــك عــن المســتقبل، 

ويــرى أن األنظمــة الخليجيــة يجــب أن تفكــر بنظريــة “الــكل رابــح” والتــي  تتلخــص فــي تحــول األســر الحاكمــة 

الخليجيــة ألســر مالكــة علــى غــرار األســر الملكيــة األوروبيــة. ويرجــو أن تتبنــى شــعوب الخليــج هــذه النظريــة 

وننتقــل لمرحلــة تاريخيــة بــكل سالســة وحضــارة.  

ويــرى نبهــان الحنشــي أن الوضــع الخليجــي مــن ســيئ ألســوأ، الكويــت مثــال منــذ  عقديــن كانــت منــارة للحريــات 

والحقــوق والعمــل السياســي البرلماـنـي لكــن لأســف تراجعــت وصــارت وكــرا لالنتهــاكات الحقوقيــة ضــد 

الناشــطين علــى حــد قولــه أمــا الســعودية فتســتغل الدعايــة االعالميــة االقتصاديــة للترويــج لنفســها وللتغطيــة 

علــى االنتهــاكات الحقوقيــة التــي تحــدث مــع الناشــطين داخــل الســعودية والتــي تعتبــر مــن أســوأ دول الخليــج 

ـفـي مجــال حقــوق اإلنســان وفيمــا يتعلــق بالنظــام السياســي يعتقــد نبهــان أن الناشــطين ـفـي الســعودية 

أمامهــم شــوط كبيــر جــدا يقطعونــه مــن أجــل أن يصلــوا لمرحلــة يتــم فيهــا احتــرام الحقــوق والحريــات وتقديــم 

نمــوذج سياســي مثالــي أو شــبه مثالــي بمــا يتــالءم مــع ظــروف المنطقــة. وتتشــابه باقــي دول الخليــج لتشــابه 

أنظمــة الحكــم فيهــا، الســلطة المطلقــة، فالحــال فــي  قطــر والبحريــن وعمان ال يفــرق كثيرا عن حال الســعودية. 
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وبالسؤال عن إمكانية أن تمتد محاوالت التحديث لتشمل إصالحات في اتجاه الديمقراطية 

يقــول أنــور الرشــيد إنــه اليعتقــد ذلــك، فــكل مانســمعه مــن إصالحــات فهــي إصالحــات قشــرية التالمــس 

الجوهــر، بالطبــع هنــاك بعــض اآلراء التــي تؤيــد تلــك اإلصالحــات وأقــول ليكــن ذلــك،  فهنــاك انفتــاح اجتماعــي 

واقتصــادي علــى االقــل والحقــًا ســوف يكــون هنــاك إصــالح سياســي، أي ُحريــات و ديمقراطيــة وتــداول ســلطة 

ــال،  ــاج األمــر ألجي ــب العاجــل وإنمــا يحت ــن تحــدث بالقري ــل تلــك اآلمــال، ل ــة، بطبيعــة الحــال، مث وأحــزاب مدني

وستســتمر األجيــال فــي تقديــم  التضحيــات، ســواء معتقليــن بالســجون أو ُمهجريــن أو طالبــي لجــوء سياســي، 

ــا وأمريــكا؟ اليــوم ال يســتطيع أحــد أن ُينكــر وجــود الجئيــن سياســيين خليجيــن فــي دول أورب

لذلــك التطــور الحقيقــي هــو تطــور بكافــة المجــاالت النســتطيع أن نقبــل بمصــادرة حريــة شــعب بحجــة انفتــاح 

اجتماعــي واقتصــادي فحريــة الشــعوب حزمــة واحــدة ال يمكــن تجزئتهــا لحزمــة اجتماعيــة واقتصاديــة وأفصــل 

عنهــا السياســية. 

أمــا نبهــان الحنشــي فيقــول حينمــا نتحــدث فــي هــذا الشــأن علينــا أن نفــرق بيــن الجانــب االقتصــادي والجانــب 

الحقوقــي والسياســي ، فرغــم محاولــة تقديــم نمــوذج عصــري بقوانيــن اقتصاديــة عصريــة تشــبه قوانيــن الــدول 

ــن  ــن ملتفي ــة محصــورة حــول أشــخاص معيني ــة االقتصادي ــه يبقــى ممارســة العملي ــة واآلســيوية إال أن األوروبي

حــول الســلطة وهــم المنتفعــون الرئيســيون أمــا المنافســة االقتصاديــة فغيــر موجــودة. 

هــل التحــول الديمقراطــي حتميــة عربيــة أم مــن الممكــن أن تســير األمــور مســتقبال بنفــس شــكل 

أنظمــة الحكــم الحالية؟

يعتقــد أنــور الرشــيد أن التحــول الديمقراطــي حتميــة تاريخيــة، فاليــوم كل المجتمعــات البشــرية تحولــت ألنظمة 

ديمقراطيــة ماعــدا الــدول العربيــة وإيــران وكوريــا الشــمالية أمــا باـقـي دول العالــم فقــد تحولــت ألنظمــة 

ــك التحــول، لذلــك نشــاهد نــدوب تنــزف دمــاء  ــا هــو مقاومــة لذل ــة ومــا يحصــل اليــوم فــي منطقتن ديمقراطي

بمنطقتنــا وصراعــا ليــس بيــن أنظمــة وأخــرى وإنمــا بيــن األنظمــة والشــعوب، اليــوم أنظمــة المنطقــة العربيــة 

تتصــادم مــع شــعوبها وهــذا ماحصــل والزال يحصــل.

ويــرى نبهــان الحنشــي أن مســألة التغييــر ال تتعلــق بالــدول العربيــة فقــط، المجتمعــات حــول العالــم فــي تغيــر، 

اليــوم نشــهد تغيــرا اجتماعيــا كبيــرا وهــذا يســتلزم وجــود أنظمــة سياســية تتــالءم مــع هــذا التغيــر، ودول الخليج 

العربــي، بســبب األنظمــة القمعيــة المســتبدة فيهــا، أصبــح تصنيفهــا تحــت بنــد الــدول المتخلفــة، بســبب غيــاب 

صــوت الشــعوب عــن المســاهمة فــي القــرار السياســي، وأعتقــد أنــه إذا لــم تســارع دول الخليــج والــدول العربيــة 

اليــوم إلــى عمليــة إصــالح سياســي حقيقــي وتأســيس قوانيــن وأنظمــة تحمــي الحقــوق والحريــات فأعتقــد أن 

المســتقبل سيشــهد نوعــا مــن األزمــات المتصاعــدة والتــي قــد تؤثــر أيضــا فــي االســتقرار الســلمي داخــل أي بلــد 

عربــي وأي بلــد خليجــي.
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