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الجمهوريات العربية الملكية الوراثية!

Û Ûتقــول الروايــة ،والعهــدة علــى الــراوي ،إنــه عندمــا مــرض

الســلطة إلــى أن أزيحــوا منهــا بالقــوة ،أو اغتيلــوا ،أو بعــد

Û Ûأمــا أيقونــة هــذا الموضــوع ،فهــو “ملــك ملــوك إفريقيــا”

مســتلقيً ا علــى فــراش المــوت قبيــل أن يلفــظ أنفاســه

جميعهــم عملــوا وجاهــدوا ،بــكل طاقاتهم وبكل الوســائل

الســلطة فــي ليبيــا بعــد انقــاب عســكري قــاده فــي العــام

ديكتاتــور إســبانيا الجنــرال فرانسيســكو فرانكــو ،وكان
األخيــرة ،قــال لــه ســكرتيره الخــاص :إن جنــراالت وقادة
الجيــش اإلســباني يســتأذنوك بالدخــول للســام عليــك

وتوديعــك ،فأجــاب بصعوبــة وصــوت خافت “لمــاذا؟ أين
سيذهبون؟”.

Û Ûلــم يكــن الجنــرال فرانكــو مســتعدا ألن يقبــل أو يقتنــع
بــأن النهايــة قــد حانــت وأزفت ،وهــذه هي ســنة وطبيعة

الرؤســاء الدكتاتورييــن ،فقــد تولــى الجنــرال فرانكــو
الســلطة المطلقــة فــي إســبانيا لمــدة  36ســنة بعــد انتهــاء

الحــرب األهلية اإلســبانية التي اســتمرت مــن العام 1936

حتى 1939م.

أن يتفضــل المــوت باختطافهــم ،واألدهــى مــن ذلــك ،فإن

واألســاليب والحيــل ،ألن يضمنــوا ويبقــوا فــي مراكزهــم
ألجــل غيــر مســمى وألطــول مــدة ممكنــة ،وســعوا إلــى

توريــث كراســي الحكــم ألبنائهــم ،ونجح واحــد منهم في
تحقيــق ذلــك ،ولهذا الغــرض ،فإنهم حاولوا أن يســتنبطوا
نظامً ــا جديــدً ا هجينًــا للحكــم يتكــون مــن خليــط غريــب

شــاذ يمكن تســميته بنظــام “الجمهوريــات العربية الملكية

الوراثية”.

Û Ûولنقف عند بعض األمثلة والمحطات:

Û Ûالرئيــس الســوري الراحــل حافــظ األســد يبــرز مثــاال المعا
ورائدا ناجحا في هذا المضمار ،فقد استولى على السلطة

Û Ûوالشــك أن الــكل يعــرف عــن “اإلنفلونزا اإلســبانية” ،وهي

فــي انقــاب عســكري في العــام  ،1971وظل متمســكً ا بها

انتشــرت فــي أعقــاب الحــرب العالميــة األولى فــي أوروبا

توريــث الحكــم البنــه بشــار بعــد أن تــم تعديــل الدســتور

إنفلونــزا خطيــرة قاتلــة ومعديــة إلى درجــة مخيفة ،وقد

والعالــم ،وحصــدت أرواح الماليين من البشــر ،ولكن يبدو

أيضــا حالــة مرضيــة معديــة
ً
أن “إنفلونــزا فرانكــو” هــي

أصابت رؤســاء الجمهوريات العــرب ،وكان آخر ضحاياها
اثنين من الرؤساء المعمرين ،األول كان الرئيس الجزائري
عبدالعزيــز بوتفليقــة الــذي اضطــر ،مكرهً ــا ومرغمً ــا ،قبــل

بضعــة أيــام ،إلى االســتقالة مــن منصبه بعد حكــم دام 20
عامً ــا ،قبــل أن يتمكــن من تثبيت شــقيقه ســعيد بوتفليقة
لخالفتــه فــي رئاســة الجمهورية ،إذ المعــروف أن الرئيس

بوتفليقة لم يرزق بأبناء.

لمــدة  29عامً ــا حتــى وفاتــه ،كمــا أنــه نجــح فــي ضمــان

السوري لتخفيض السن القانوني لتولي السلطة ،وبالفعل
رئيســا فــي العــام 2000م ،وهو ال
ً
فقــد نُصب بشــار األســد

يــزال متربعً ــا علــى عرش الســلطة على الرغــم من الحرب
الطاحنــة التــي شــهدتها ســوريا ،والتــي دامت  8ســنوات،
وبذلــك فــإن رايــة “جمهوريــة آل األســد الوراثيــة” ظلــت

خفاقة على رؤوس السوريين طوال الـ  48عامً ا الماضية،

وال تزال.

Û Ûالرئيــس الراحل جمال عبدالناصر تســلم ســدة الحكم في
مصــر بعــد انقــاب  23يوليــو  ،1952وظــل فــي الســلطة

Û Ûوالثاني فخامة الرئيس السوداني عمر حسن البشير الذي

حتــى وفاتــه فــي العــام  ،1970تبعــه الرئيــس محمــد أنور

المنتخبة برئاسة رئيس الوزراء المنتخب في تلك الفترة

فــي “حــادث المنصــة” فــي العــام  ،1981ثم تولى الســلطة

كان قــد نجــح فــي قيادة انقالب عســكري علــى الحكومة
الصــادق المهــدي ،فــي العــام  ،1989حتــى أُطيــح بــه قبــل
يوميــن علــى إثــر االحتجاجــات الصاخبــة التــي عصفــت
بالســودان طــوال األشــهر الماضيــة ،والتــي كانــت تطالــب

باســتقالته وتنحيتــه .ويعتبــر البشــير أول رئيــس دولــة

يتــم مالحقتــه دوليا التهامه ،مــن قبل المحكمــة الجنائية

الدولية ،بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور.

السادات الذي حكم مصر لمدة  11عامً ا إلى أن تم اغتياله
رئيســا
ً
مــن بعــده الرئيس محمد حســني مبــارك الذي ظل

لمصــر لمــدة  30عامً ــا إلــى أن أُطيــح بــه علــى إثــر انــدالع
احتجاجــات أو ثــورة ينايــر  .2011وحســب تصنيــف
“فوريــن بوليســي” األميركيــة ،فــإن الرئيس مبــارك يحتل

المركــز الخامــس عشــر في “قائمة فورين بوليســي ألســوأ
السيئين” للعام  ،2010حيث اعتبرته “حاكم مطلق مستبد

Û Ûوفي ظاهرة غريبة وفريدة تســتحق الدراســة والتحليل،

يعاني داء العظمة وشــغله الشــاغل الوحيد أن يستمر في

السوداني األسبق المشير عبدالرحمن سوار الذهب ،ظلوا

عامــا بقانون الطــوارئ إلخماد أي نشــاط للمعارضة ،وكان

فــإن رؤســاء الجمهوريــات العــرب كافــة ،ماعــدا الرئيــس
فــي مراكزهــم وتشــبثوا وتمســكوا بمقاعدهــم وبكراســي

منصبــه ،وهــو يشــك حتى في ظله ويحكــم البالد منذ 30

يجهز ابنه جمال لخالفته”.

الرئيــس الليبــي العقيــد معمر القذافي الذي اســتولى على

 ،1969وظــل جاثمً ــا علــى خنــاق الشــعب الليبــي واألمــة
العربيــة لمــدة  42عامً ــا ،وكان قد هيأ ابنه ســيف اإلســام

لخالفته لوال انتفاضة الشعب الليبي التي أطاحت به في

العام  2011وأدت إلى مقتله بصورة مزرية بشعة.

بالربيع العربي.

Û Ûاضطــر بــن علــي ،علــى عجــل ،إلــى التنحــي عــن الســلطة
والهــروب هــو وأســرته خلســة مــن البــاد تــاركً ا وراءه

كميــة هائلة من المجوهــرات والمقتنيات الثمينة وخزائن
مملــوءة بمالييــن الــدوالرات لــم يتســع الوقــت أو المجال

لحملها كلها معه.

Û Ûومعروفــة للجميــع قصــة الرئيــس اليمنــي علــي عبــدهللا

Û Ûوعلــى الرغــم مــن أن عهــده بــدأ نائبــا لرئيــس الجمهوريــة

صالــح الــذي حكــم اليمــن لمدة  34ســنة ،إلــى أن تم خلعه

كان الحاكم الفعلي للعراق منذ ذلك الوقت حتى اإلطاحة

كان قد اختلس ،كغيره من الرؤساء العرب ،المليارات من

العراقيــة فــي العــام  ،1975إال أن الرئيــس صــدام حســين
بــه علــى يــد القــوات األميركيــة عندمــا اجتاحــت العــراق

فــي العــام  ،2003وبعدهــا بـــ  3ســنوات تــم إعدامه شــنقً ا.

بصعوبة في العام  ،2012وخالل فترة حكمه لليمن الفقير

الدوالرات التي أنفق جزءا كبيرا منها الحقً ا في مؤامرات
ومغامــرات عســكرية فاشــلة كلفته حياتــه ،وكانت تهدف

ولســنوات عديــدة ،قبل اإلطاحة بــه ،كان ابنه عدي يعتبر

إلــى اســتعادته للســلطة ،والتــي أدت بدورهــا إلــى انــزالق

Û Ûوقــد أمضــى الرئيس المجاهــد الحبيب بورقيبــة أكثر من

Û Ûوإذا عدنا إلى الرئيس الدكتاتور الجنرال فرانكو ،فسنجد

وتقول رواية أخرى ،إن الرئيس السنغالي األديب الشاعر

فــي عهــده وبســبب مواقفــه أو تصرفاتــه ،كمــا ســنجد أنه

ولي عهده على الرغم من حدة طبعه وحماقته.

 30ســنة في حكم تونس منذ اســتقاللها في العام ،1954
ليوبولد سنغور ،بعد أن تنازل عن الرئاسة في العام 1980

قــام بزيــارة خاصــة إلــى تونــس والتقــى صديقــه الرئيس
ناصحــا“ :لمــاذا ال تتنحــى عــن الحكــم
ً
بورقيبــة ،وقــال لــه
مادمت اآلن في قمة مجدك؟” ،فغضب بورقيبة ورد عليه
قائل بالفرنسية ما معناه “لو كنت عبدً ا أسود مثلك
ً
بحدة

لفعلــت” ،وأمره باالنصراف ،ثم تمتم بهذا البيت المشــهور
ـن ...يُ سـيء بـي
َحسبُنـي أَحيـا إلـــى زَ مَ ٍ
نـــت أ َ
للمتنبي “مـــا كُ ُ
أيضــا العهدة علــى الراوي،
فيـــه عَ بـــد وَ ْهـــوَ مَ حمـــودُ ” ،هنا ً

مع أن المعروف عن بورقيبة حبه وولعه بالشعر العربي.

اليمن في حرب طاحنة ال تزال رحاها تدور حتى اآلن.

أن مــا يقــارب مــن  200ألــف إلــى  500ألــف إســباني قتلوا
أوفــى بوعده وأعاد الملكية الدســتورية إلــى بالده عندما
عيــن ،قبــل وفاتــه ،األمير خوان كارلوس فــي العام 1969
خليفــة لــه ليتولــى الحكــم من بعده ،فأســس بذلــك نظاما

ملكيا ديمقراطيا مســتقرا ،ولم يحاول أن يورث الســلطة
إلــى أي مــن أقربائــه أو اتباعــه ،كمــا أنــه أجــرى إصالحات

اقتصادية ووضع بالده إسبانيا على عتبات التطور والنمو

االقتصادي .أما رؤســاء الجمهوريات العربية المذكورون،
فــإن عــدد مــن ماتوا وقتلــوا فــي عهدهم وبســببهم يفوق

أضعــاف المــرات مــا حققــه واقترفــه الدكتاتــور فرانكــو،

Û Ûزيــن العابدين بن علــي وزير داخلية بورقيبة قام بانقالب

وقــد تربــع بعضهــم علــى كراســي الحكم لمدد تتســاوى أو

 ،1987وكغيــره من الرؤســاء العرب الذيــن يعاد انتخابهم

كمــا أن فرانكــو ال يســتطيع أن يضاهــي أي منهم في مدى

علــى ســيده وأطــاح بــه واســتولى علــى الحكم فــي العام

باإلجماع أو بغالبية  % 99.9أو في أسوأ األحوال بغالبية
ســاحقة في كل انتخابــات يخوضونها ،فقد أعيد انتخاب

زيــن العابديــن أكثــر من مرة وظــل ماســكً ا بناصية الحكم
بقبضة من حديد لمدة تزيد عن  23عامً ا حتى العام 2011
عندما ثار الشــعب التونســي ضده وأطاح به في انتفاضة

أيقظها الشاب محمد البوعزيزي الذي أحرق نفسه؛ تعبيرا
عــن غضبــه على بطالته ومصادرة عربتــه التي يبيع عليها

ومن ثم قيام شــرطية بصفعه أمام المأل ،وكانت انتفاضة

الشــعب التونســي الشــرارة التــي أضرمت نيران ما ســمي

تتخطى وتزيد عن المدة التي قضاها فرانكو في الحكم،
تفشــي وانتشــار الفســاد ،وفــي حجــم النهــب واالختالس

والتبذيــر والهــدر المالــي والتراجــع واالنهيــار االقتصــادي
الذي ألحقوه ببلدانهم.

Û Ûإن الهــدف مــن هــذه الوقفــة هــو المســاهمة المتواضعــة
فــي رصــد الظواهر والتصرفــات التي قادتنــا وتقودنا إلى

هاوية التخلف واالنكسار ،ومنها ظاهرة أو أنظمة رؤساء
الجمهوريــات العــرب المخلــدون ،دون محاولــة منا لتنزيه

األنظمــة الملكيــة العربية مــن التجــاوزات واألخطاء التي

نتمنى أن يوفقهم هللا إلى إصالحها وتجاوزها.

تكريم  86فائزة في الجائزة الكبرى للقرآن الكريم لإلناث

مــريــم بــنــت حــســن :تــزايــد عـــدد الــخــريــجــات مــن حــافــظــات كــتــاب اهلل هـــذا الــعــام

وبهذه المناســبة ،أعربت الشيخة مريم بنت

الخريجــات من حافظات القرآن الكريم هذا

مريــم بنــت ،ومديــرة مكتب صاحبة الســمو

ً
عددا من
ســبع مســابقات ،تضم كال مســابقة

أنابت قرينة عاهل البالد ،رئيسة المجلس األعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي األميرة

عــن امتنانهــا لمــا تقــوم بــه مراكــز تحفيــظ

العام ،مشــيدة بإقبال الشــباب من الجنسين

الملكي قرينة عاهل البالد الشيخة مرام بنت

الفــروع للذكــور واإلنــاث ،وســجلت الــدورة

القــرآن التابعــة لــوزارة العــدل والشــؤون

علــى التــزود من علــوم القرآن الكريــم لما له

عيســى آل خليفة بتكريم الجهات المشاركة

أعلى نســبة مشــاركة منذ انطالقها مما يدل

سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة ،نائبة رئيسة المجلس األعلى للمرأة الشيخة مريم بنت

اإلســامية واألوقــاف مــن دور كبيــر فــي

مــن فوائــد عظيمــة علــى تماســك المجتمــع

فــي المســابقة وعضــوات لجنــة التحكيــم،

علــى اإلقبــال الكبيــر علــى المشــاركة فيهــا،

حفــظ القــرآن الكريــم وتــدارس علومــه مــن

واســتقراره .وبــدأ الحفــل بتــاوة عطرة من

إلــى جانــب تكريــم  86مــن الفائــزات فــي

في دورتها الرابعة والعشــرين ،الذي نظمته إدارة شــؤون القرآن الكريم بوزارة العدل

خــال وجودها المكثف في كل المحافظات

الذكر الحكيم للطالبة زينب البلوشــي ،وبعد

وتشــجيعها المســتمر للشــباب والشابات من

و 1484مــن اإلنــاث ،موزعيــن علــى مختلف

والشؤون اإلسالمية واألوقاف.

كل الفئــات العمريــة .ونوهــت بتزايــد عــدد

فيلــم وثائقــي حــول الــدورة الرابعــة
عــرض
ٍ
ٍ
والعشرين للجائزة ،تفضلت كل من الشيخة

المســابقة .يذكــر أن جائــزة البحريــن الكبرى
ً
ً
ملحوظا ،من
تطــورا
للقــرآن الكريم شــهدت

حيــث بلــغ إجمالــي عــدد المشــاركين 3370
ً
متسابقا ومتسابقة ،بواقع  1886من الذكور

حيــث تحولهــا لمظلــة كبيــرة تضــم تحتهــا

مسابقات الجائزة.

الرفاع  -المجلس األعلى للمرأة

حسن آل خليفة لحضور الحفل الختامي لجائزة البحرين الكبرى للقرآن الكريم لإلناث

االستفادة من “اإلقليمي للتكنولوجيا” لنشر “العربية”

تعزيز آلية التنسيق بين “اإلسكان” و “اإلذاعة”

النعيمي يقــدم ورقة في المؤتمر الدولــي الثامن بدبي

الحمر :تحقيــق أعلى درجــات التواصل مــع المواطنين
المنامة  -وزارة اإلسكان

مدينة عيسى  -وزارة التربية والتعليم

شــارك وزيــر التربيــة والتعليــم ماجــد

تــرأس وزيــر اإلســكان باســم الحمــر اجتماع

النعيمــي بورقة فــي المؤتمر الدولي الثامن

عمــل موســعا بيــن وزارة اإلســكان وإدارة
إذاعــة البحريــن بــوزارة شــؤون اإلعــام،

للغــة العربيــة بعنــوان “دور المنظمــات

بحضــور الوكيــل المســاعد للسياســات

والهيئات العربية والدولية في خدمة اللغة

والخدمات اإلسكانية خالد الحيدان ،ومدير

العربيــة” ،بيــن فيهــا دور الــوزارة في تعزيز

الخدمــات اإلســكانية ســامي قمبــر ،ورئيــس

تدريس اللغة العربية في مختلف المراحل

اإلذاعة نسرين معروف.

الدراســية.واختتم المؤتمــر الــذي أقيــم
برعايــة نائب رئيس دولــة اإلمارات ،رئيس
مجلــس الــوزراء حاكــم دبي الشــيخ محمد

بــن راشــد آل مكتــوم ،بمشــاركة  1500مــن

المســؤولين والخبــراء وذوي االختصــاص
ً
بحثا قدمت في
من  80دولة لمناقشة 718

 150ندوة في المؤتمر.

وفــي ختام المؤتمر اعتمدت توصية تدعو
إلــى التعــاون بيــن المجلــس الدولــي للغــة

العربيــة والمركــز اإلقليمــي لتكنولوجيــا

جلسة المؤتمر الدولي للغة العربية

وخــال اللقــاء ،أثنــى الحمــر علــى الجهــود
المميــزة التــي تضطلــع بهــا وزارة شــئون

المعلومــات واالتصــال والــذي يعمــل فــي

العربيــة ،ومــا يتعلــق بهــا بهدف المســاهمة

مملكــة البحريــن بالتعــاون مــع منظمــة

فــي نشــرها ،وإيصالهــا بطــرق تتناســب مع

اليونســكو ،فــي مجــال تعزيــز المحتــوى

مــا يشــهده العالــم مــن تطــورات معرفيــة،

العربــي علــى الشــبكة العالميــة مــن خــال

باإلضافــة لعــدة توصيــات منهــا ،الموافقــة

عدد من المشاريع يتم العمل على تنظيمها

علــى عقــد المؤتمــر الدولــي للترجمــة،

وبحثهــا بيــن الطرفيــن ،انطالقا مــن أهمية

والمؤتمــر الدولــي للتعليم ،ومؤتمر القياس

تمــس اهتمامــات المواطــن ،ومنهــا بالتأكيــد

اســتخدام الوســائل الحديثــة لنشــر اللغــة

والتقويم واالختبارات.

االهتمامــات اإلســكانية ،مؤكــدا أن الــوزارة

اإلعــام وعلــى وجــه الخصــوص إذاعــة
البحريــن فــي إثــراء الــرأي العــام بالبرامــج
والمواضيع الهادفــة ،وبصفة خاصة البرامج
التــي تتواصــل بصفــة مباشــرة ومســتمرة
مــع المواطنيــن؛ كونهــا تبــرز المواضيــع التي

وزير اإلسكان يترأس اجتماع عمل بين الوزارة وإدارة إذاعة البحرين

حريصــة علــى رصــد جميــع االتصــاالت التي

والتواصل معهم باستمرار.

ترد إلى اإلذاعة والمتعلقة بالشأن اإلسكاني.

وأكــد الوزيــر ضــرورة وجــود آليــة وتواصــل

وأضــاف الوزيــر أن التعــاون بيــن الــوزارات

مستمر بين الوزارة وإذاعة البحرين لتنظيم

والهيئــات الحكوميــة الســيما ذات الصفــة

االتصــاالت مــع المواطنين والتنســيق بشــأن

الخدمية ،يؤسس لمنظومة ناجحة.

آليــة رفــع تلــك الطلبــات إلــى الــوزارة وآليــة

وأردف الوزيــر أن الــوزارة حريصــة تمامــا

الرد عليها؛ لضمان أقصى درجات االستفادة

علــى تلقــي جميــع مالحظــات المواطنيــن

المشتركة.

