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أحــالم األباطــرة فــي أنقــرة وطهــران!

عبدالنبي الشعلة
الشــعبان

األحـد

الصديقــان

التركــي

وغيرها.

Û Ûلم يبق إال إمبراطور واحد فقط على وجه

اعتنق اإلســام بتشــجيع مــن العقيد معمر

واإليرانــي ،وابتلينــا نحــن العــرب معهمــا،
بنظاميــن سياســيين ينطبق عليهمــا المثل

عــرف كلمــة إمبراطوريــة فــي “معجــم
Û Ûوتُ َّ
المعانــي الجامــع” على أنها اســم لنظام ِمن

الــدارج أو واحــدة مــن الحكم التــي تقول:

أنظمــة الحكــم القديمــة قائــم على أســاس

يهدف ،كما يبدو ،إلى االحتفاظ والتشــبث

إنــه إذا أفلــس التاجــر يعــود إلــى دفاتــره

التحكــم فــي أقاليــم واســعة وشــعوب

بمــوروث يابانــي ،مــن دون أن تكون تحت

خفــف الحقً ــا إلــى
عليــه باإلعــدام الــذي ُ

القديمــة ،فالحــكام الحالمــون فــي أنقــرة

مختلفة.

إمرتــه إمبراطوريــة ومــن دون أن تبقى له

السجن المؤبد.

األرض وهو إمبراطور اليابان الذي ال يزال

القذافــي ،وكان بوكاســا متهمً ــا بولعه بأكل

يحمــل هــذا اللقــب كمجــرد رمــز تشــريفي

لحــوم البشــر ،ودامــت إمبراطوريتــه لـــ 3
ســنوات فقط ثم أزيح من الســلطة وحكم

وطهــران يســعون جاهديــن وبمختلــف
الطــرق والوســائل والعناويــن إلــى فتــح

خصوصا
ً
Û Ûوالبد أن يــدرك هؤالء الحالمون،
فــي أنقــرة وطهــران ،بــأن عصــر األباطــرة

الدفاتــر القديمــة ونبــش القبــور ومحاولــة

واإلمبراطوريــات قد ولى وانتهى إلى غير

نفــخ الــروح فــي الجســدين الميتيــن

رجعة ،وأن األموات ال يعودون إلى الحياة

والفارســية

فــي هــذه الدنيا ،وأنه ال ســبيل إلــى إيقاظ

Û Ûوشــهد النصــف الثانــي مــن القــرن الماضي
القضاء على إمبراطورية إثيوبيا الصغيرة

وإحيائهمــا ،يدفعهمــا اإلحســاس الموهــوم

السلطان عبدالحميد أو السلطان نادر شاه،

فــي

باإلمبراطــور

فــي بالدنا العربيــة ،والحالمون في طهران

بالتفــوق والفوقيــة واالســتعالء ،ونزعــة

وأن عليهــم أن يقــرأوا التاريــخ ويتعلمــوا

هيــا سيالســي ،الحالــم الــذي لقــب نفســه

وبرســيبولس ،وتحــت الغطــاء أو وراء

الهيمنــة والتوســع ،والرغبــة فــي التمــدد

مــن دروســه وعبــره ،وأن لعبــة أو نظريــة

رســميً ا بـ “األســد من ســبط يهوذا ،صاحب

القناع الشيعي ،تتقاطع أحالمهم بـ “حدود

والنفــوذ ،وهــي خصائص متأصلة لألســف

“حدود إيران الفارســية الكبرى” هي سالح

اإلمبراطورية ،جاللة هيال سيالسي األول،

إيــران الفارســية الكبــرى” مــع أيديولوجية

الشــديد في الفكرين العثماني والفارســي،

خطيــر ذو حديــن قــد يقودنــا إلــى حــدود

ملــك ملــوك أثيوبيــا المنتخــب مــن هللا”،

ومشروع دولة والية الفقيه التي يتصدرها

أيضــا فإنهــا تُ حقــن فــي
ً
ولألســف الشــديد

إمبراطورية األمويين التي كانت عاصمتها

وكان هــو آخــر أباطرة األســرة الســليمانية

حزب هللا في بالدنا العربية.

بعــض جوانبهــا بســموم الضغينــة والحقــد

دمشــق وكانــت األراضي الفارســية بأكملها

التي حكمت أثيوبيا ألكثر من  3آالف سنة،

والكراهيــة ضد العــرب بما في ذلك اتهامنا

ضمن حدودها وتحت سيطرتها.

وقــد ادعــى بأنه من ســالة الملك ســليمان

Û Ûإن هذه العقلية السائدة في أنقرة وطهران
ســتلحق الخســارة واألذى والضرر لألســف

اإلمبراطوريتيــن

وبلقيــس ملكــة ســبأ ،كمــا ورد في دســتور

الشــديد بالشــعبين الصديقيــن التركــي

وغيرهمــا

مــن

أثيوبيــا للعــام 1955م ،الــذي تم إلغاؤه بعد

واإليرانــي،

العربيــة

وولــى

عهــد

تحويــل صبغة الدولة من إمبراطورية إلى

المســلمة ،سنتها وشــيعتها ،أن تدرك وتعي
أن مشــروع “دولــة الخالفــة” ال يؤمــن بــه
جــدا من
ً
عــن قناعــة ســوى شــريحة ضيقة
المسلمين السنة ،وأن مشروع “دولة والية

لإلمبراطوريتيــن

العثمانيــة

مــن قبــل الحالميــن فــي أنقــرة بمســؤولية

Û Ûلقــد

حــدود

اندثــرت

لديــه صالحيــات أو ســلطات حتــى داخــل

الغطــاء أو وراء القنــاع الســني ،تتقاطــع

اليابان الديمقراطي نفسه.

أحالمهــم بـــ “اإلمبراطوريــة العثمانيــة

إفريقيــا

واإلطاحــة

الثانيــة” مــع أيديولوجيــة ومشــروع دولــة
الخالفة التي يتصدرها اإلخوان المسلمون

انهيــار اإلمبراطوريــة العثمانيــة؛ بســبب

الرومانيــة

الثورة العربية الكبرى التي قادها الشريف

اإلمبراطوريــات

حســين بــن علــي فــي الحجــاز بالتعــاون

أباطرتهــا إلــى غيــر رجعــة .وقضــى عــرب

جمهورية .وقد ُدفن اإلمبراطور بعد وفاته

مــع اإلنجليــز ،واتهامنــا مــن قبــل الحالمين

الصحــراء تحــت رايــة اإلســام علــى

مــع أحالمــه تحــت مرحــاض فــي قصــره

فــي طهــران باغتيــال تراثهــم وحضارتهــم

اإلمبراطوريــة الساســانية فــي فــارس ولم

المنيف.

الساسانية العظمى عندما فتحت الجيوش

ولــن تقــوم لها قائمة بعد ذلــك ،كما أجهزت
الحــرب العالميــة األولــى علــى آخــر أنفاس

Û Ûوفــي النصــف الثانــي مــن القــرن الماضــي
أيضا تَ وج ،حالم آخر ،وهو رئيس جمهورية
ً

اإلمبراطوريــة العثمانيــة ،وأنهــت الحــرب

إفريقيــا الوســطى الفقيــرة الدكتاتور جان

جميعً ا ،ســنة وشــيعة ،أال يســمحوا للحكام

العالميــة الثانيــة آخــر اإلمبراطوريــات في

بيديل بوكاســا نفســه إمبراطــورا في حفل

الحالميــن فــي أنقــرة وطهــران بتوظيــف

أيضــا
ً
مــن يتحســر علــى الماضــي ويحلــم

العالم وهي اإلمبراطورية البريطانية التي

تكلف  20مليون دوالر ،ما أدى إلى إفالس

واســتغالل عواطفهم ومشــاعرهم الدينية

باســتعادة أمجاد العرب إبان دولة الخالفة

أبدا ،فأصبحت
كانت الشمس ال تغيب عنها ً

البــاد عمليــا ،وقــد تكلــف تاجــه المرصــع

والمذهبيــة واســتخدامها كمعابــر وجســور

األموييــن

بريطانيــا نفســها اآلن ال تــرى الشــمس فــي

باأللمــاس وحــده  5مالييــن دوالر ،وســمى

لهــم للوصــول إلــى تحقيــق أحالمهــم

معظم أيام السنة.

نفســه صــاح الدين أحمــد بوكاســا بعد أن

وأطماعهم في وطننا العربي.

العربية اإلسالمية بالد فارس.
Û Ûوقبــل أن نســتطرد البــد أن نكون منصفين
ونعتــرف أن بيــن صفوفنــا نحــن العــرب

الراشــدة

وإمبراطوريــات

والعباســيين والفاطمييــن ودولــة األندلس

والجرمانيــة

أحالم أو أوهام أو أطماع توســعية وليس

Û Ûالحالمــون فــي أنقــرة واألســتانة ،وتحــت

القديمــة

وعلــى

الشــعوب

الفقيه” ال يؤمن به عن قناعة سوى شريحة
جدا من المســلمين الشيعة ،وعليهم
ً
ضيقة

رسالة عن عوامل النجاح بالمشاريع االستثمارية المشتركة بين القطاعين

أوصــت بتشــكيل لجنــة تنســيقية للحصــول علــى الموافقــات األوليــة قبــل طرحهــا
محرر الشؤون المحلية

العــام ،إنشــاء جهــاز أو قطــاع عام معنــي بهذا
النــوع مــن المشــاريع االســتثمارية المشــتركة

ناقشــت رســالة ماجســتير بعنــوان “عوامــل

مكون مختصين وخبراء في مجال المشاريع.

النجــاح والفشــل فــي المشــاريع االســتثمارية

وأوصت بتشــكيل لجنة تنسيقية بين الجهات

المشــتركة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص
بــوزارة

شــؤون

البلديــات

الحكوميــة للحصــول علــى جميــع الموافقــات

والتخطيــط

األولية قبل طرح المشاريع وعرض الدراسات

العمراني” .وترتكز الرسالة على رؤية البحرين

والنتائــج األوليــة واألربــاح المتوقعــة للقطــاع

االقتصاديــة  2030لتحويــل القطــاع العام من

الخاص لتحفيزهم للمشاركة في المشروع.

مقدم للخدمة إلى منظم في بعض القطاعات

كمــا شــملت إعــادة دراســة عمليــة المزايــدات

بمــا يضمــن تقديــم الخدمــات بصــورة أفضــل

لتكــون بطريقــة علميــة واحترافيــة لتســهل

بالشــراكة مع القطاع الخاص.والدراســة تقدم

وتشــجع المســتثمرين علــى الدخــول فــي

بهــا حمد الغتم مــن بلدية الجنوبيــة للحصول
علــى شــهادة الماجســتير فــي علــوم اإلدارة

هــذه المشــاريع تأهيــل واقتصار المســتثمرين
البلديات .كما ناقشت العوامل المهمة المؤدية

القطاعيــن ،كمــا أن لــه فائــدة لتقليــل مخاطــر

وتمت مقابلة بعض المسؤولين في القطاعين

وتوصلــت الرســالة إلى العمل على تشــريعات

المختصيــن حســب نــوع االســتثمار فــي

وكذلــك الشــهادة االحترافيــة مــن المدرســة

إلــى نجــاح أو فشــل مشــاريع الشــراكة ما بين

الفشــل وزيــادة احتماليــة النجــاح ،عــن طريق

العــام والخاص للحصول على البيانات المهمة

وقوانين تنظم وتســهل نجاح عملية الشــراكة

مناقصــات المزايــدات ،واالســتعانة بمكاتــب

الوطنيــة لإلدارة.وقدمــت الرســالة توصيــات

القطاعيــن فــي الوزارة عن طريــق البحث في

أخــذ العوامــل المؤديــة للنجــاح واســتخدامها

والتي تم تحليلها والتعرف على أهم العوامل

في المشاريع االستثمارية مع القطاع الخاص،

قانونيــة لهــا خبــرة فــي مجــال إعــداد العقــود

مهمة في سبيل إنجاح المشاريع االستثمارية

المشاريع التابعة للوزارة.

إلنجــاح المشــاريع وتفــادي العوامــل المؤديــة

المؤديــة للنجــاح والفشــل بنــاء علــى خبــرات

التعاقــد مــع بيــوت خبــرة قبــل البــدء فــي

بين القطاعين خصوصا فيما يتعلق بمشــاريع

والبحــث مبنــي علــى مقابــات شــخصية مــع

للفشل في المشاريع المستقبلية في الوزارة.

الذين تمت مقابلتهم.

المشــروع لتغطيه نقص الخبــرات في القطاع

العامــة مــن جامعــه إكــس مرســيليا الفرنســية

ً
حفاظــا لحقوق الشــركاء في
لهــذه المشــاريع؛
القطاعين.

“االستئناف” ترفض إلزام “البلديات” بدفع  7ماليين دينار
المنامة  -وزارة األشغال وشؤون البلديات

وإلزامهــا بالرســوم والمصاريف ومقابل أتعاب

قضــت محكمــة االســتئناف العليــا المدنيــة الثانيــة برفــض الدعــوى المرفوعــة وتأييــد الحكــم المســتأنف ضد وزارة األشــغال

المحاماة عن درجتي التقاضي.

المســتحق عن قرارات االستمالك المشار إليها

وتداولت فصول الدعوى القضائية أمام عدالة

يخضــع ألحكام المرســوم بقانون رقم  8لســنة

محكمــة االســتئناف العليــا ،التــي أشــارت إلــى

 1970بشأن استمالك األراضي للمنفعة العامة

وأشــارت المحكمة في حكمها أن عمل الخبير

أن البيــن مــن الئحــة تعديــل الطلبــات المقيدة

لكونها صدرت في ظل العمل بأحكامه.

المنتــدب ال يعــدو أن يكون عنصرًا من عناصر

وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي بخصوص رفع قيمة التعويض عن اســتمالك ثالثة عقارات بمنطقة الشــاخورة ،كما
ألزمت المستأنفين بالمصاريف.
وتتمثــل الدعــوى بإصــدار وزارة األشــغال

العقارات المستملكة أراضي فضاء كبير وغير

وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي 3

مخططة وغير مرتبطة بشبكة الطرق.

العقــار األول بقيمــة 87.552دينــارا ،والثانــي

قــرارات اســتمالك علــى  3العقــارات موضــوع

إال أن مالك العقار أبدى رفضه للسعر المذكور،

بقيمــة  115.718دينــارا ،والثالــث بقيمــة

الدعــوى فــي العــام  2004لصالــح إنشــاء

وتقــدم بطعــن علــى قــرار التثميــن أمــام لجنة

 832.546دينــارا ،وبمجمــوع 1,035,817

مشــروع الشــاخورة اإلســكاني حســب طلــب

التظلمــات ،التــي بدورهــا تداولــت بالبحــث

دينــارا .وإال أنــه وفــي العــام  2014تقدم مالك

وزارة اإلسكان.

والتمحيص األوراق والمستندات المقدمة من

العقــار بالطعــن أمــام محكمة الكبــرى اإلدارية،

وبعــد اتخــاذ إجــراءات الالزمــة المنصــوص

المدعــي ،وكمــا انتقلــت اللجنــة لمعاينــة العقار

عليهــا فــي قانــون االســتمالك ،ونشــر قــرار

علــى الطبيعة وقدرت قيمة العقار االســتمالك

والتي قضت برفض الدعوى ،وألزمت المدعي
ً
قبول
بالمصروفــات ،وإذ لــم يلــق هذا القضــاء

االســتمالك فــي الجريــدة الرســمية ،وإشــعار

بمراعاة معايير العدالة اإلنصاف.

لــدى المســتأنفين من ورثة المدعــي ،فتقدموا

الجهــات المعنيــة ذات العالقــة ،إذ تــم قــدرت

ً
شــكل وفي
وانتهــت اللجنــة إلى قبول التظلم

لجنــة التثميــن ســعر العقــار للعقاريــن األول

الموضــوع بتأييد الســعر الــذي انتهت له لجنة
ً
محمــول علــى أســاس أن األراضــي
التثميــن

لألرض ،وبالنسبة للعقار الثالث بواقع 37.674

المســتملكة كبيــرة وغيــر مخططــة وليــس

دينــارا للمتــر المربــع لــأرض ،علــى أســاس أن

لهــا شــوارع وال يمكــن مقارنتهــا مــع القســائم

الثانــي بواقــع  40.903دينــارا للمتــر المربــع

الســكنية الصغيــرة والمخططــة؛ ليكون تثمين

بالطعــن علــى الحكم أمام محكمة االســتئناف
ً
شــكل،
العليا ،ابتغاء الحكم بقبول االســتئناف
وفــي الموضــوع باإللغــاء الحكــم المســتأنف
والقضــاء مجــد ًدا بإلزام المســتأنف ضدها بأن
ً
مبلغــا وقــدره  8.715.857دينــارا
تــؤدي لهــم

العقــارات المســتملكة وتقديــر التعويــض

رفــض مالــك العقــار اســتالم مبالــغ التعويــض،
وقيامه بالطعن على قرارات االســتمالك محل
التداعي.

ً
أيضــا قيــام إدارة
وحيــث إن مــن الثابــت

اإلثبــات الواقعيــة في الدعوى يخضــع لتقدير

الدعــوى باختصــام الورثــة كمســتأنفين ،أنهــم

االســتمالك والتعويــض بإشــعار مــورث

محكمــة الموضــوع التــي لهــا ســلطة األخذ بما

يطلبــون التعويض عن قيمــة األراضي الثالث

المســتأنفين للتقــدم بصــرف مبلــغ التعويــض،

انتهــى إليــه إذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق وما

المســتملكة والتــي قدرهــا الخبيــر المنتــدب

إال أنــه لــم يتقــدم بطلــب الصــرف ،حيــث تــم

رأت أنــه وجــه الحق في الدعوى مــا دام قائمً ا

بمبلــغ  8.715.857دينــارا ،وكذلــك التعويــض

اســتيفاء إجــراءات العرض بالوفــاء واإليداع

علــى أســباب لهــا أصلهــا ،وهــو مــا تلتــف معــه

عــن التأخيــر في صرف مبلــغ التعويض وعدم

منذ العام .2005

المحكمــة عــن طلــب إعــادة المأموريــة للخبير

االنتفــاع بالعقــارات المســتملكة منــذ صــدور

وكمــا ثبت أيضا قيام اإلدارة المذكورة بإيداع

لعــدم جــدواه ،وإذ أخذ الحكم المســتأنف بهذا

قرارات االستمالك وحتى تاريخه.

مبلــغ مبالــغ التعويــض لــكل عقــار مــن عقارات

النظــر وخلص إلــى رفض الدعوى المســتأنفة،

وأضافــت أن الثابــت مــن األوراق قيــام الجهة

موضــوع التداعــي لــدى مكتــب المســجل

فإن بات جديرًا بالتأييد.

اإلداريــة بإصــدار  3قــرارات اســتمالك ســنة

العــام بــوزارة العــدل ،األمــر الــذي تخلص معه

2004؛ الستمالك قطع األراضي محل التداعي

المحكمــة إلــى أن تأخير صرف مبلغ التعويض

ولهــذه األســباب حكمــت المحكمــة بقبــول
ً
شــكل وفــي الموضــوع برفضــه
االســتئناف

المملوكــة لمــورث المســتأنفين والكائنــة فــي

الفعلــي لــم يكــن راجعً ــا تأخــر إجــراءات إدارة

وتأييد الحكم المســتأنف وألزمت المستأنفين

الشــاخورة مــن المنامــة ،ومــن ثــم فــإن تثمين

االســتمالك والتعويــض ،وإنمــا كان راجعً ــا إلى

بالمصاريف.

أمام محكمة أول درجة ،وكذلك تعديل شــكل

