
المنامة - بنا المنامة - بنا

األشـــغال  بـــوزارة  البحريـــة  والثـــروة  الزراعـــة  وكيـــل  قـــال 
وشـــؤون البلديات والتخطيـــط العمراني نبيـــل أبوالفتح، إن 
الوكالـــة ماضية في اســـتراتيجيتها لتشـــديد الرقابة البحرية 
إزاء المخالفـــات التـــي تؤثر علـــى المخزون الســـمكي لمملكة 
البحرين. وأشـــار إلى أن الوكالة ستواصل جهودها في طرح 
المبادرات الرامية للنهوض بقطاع الصيد الذي يشـــّكل ركيزة 
مهمـــة في تحقيق أمن غذائي مســـتدام لمملكـــة البحرين، لما 

يشكله البحر من مصدر مهم للغذاء في المملكة.
جاء ذلك خالل اســـتقباله بمكتبه في البديع، وبحضور مدير 
إدارة الرقابـــة البحريـــة خالـــد الشـــيراوي، وفـــًدا مـــن جمعية 
الصيادين المحترفين برئاســـة جاســـم الجيران، وذلك لبحث 

احتياجات الصيادين.
وأكـــد أبوالفتـــح أن الوكالـــة حريصة على تعزيز الشـــراكة مع 
جمعية الصيادين المحترفين لبحث أي مالحظات وتلقي أية 
مقترحـــات، انطالًقا من توجهاتها للنهوض بقطاع الصيد في 

البحرين.
وخـــالل اللقـــاء، نقل وفد الجمعية مجموعـــة من المالحظات 
واالقتراحـــات الرامية لتحســـين وضع البحرينييـــن العاملين 

في قطاع الصيد ومبادرات من شأنها دعم مهنتهم.
وقـــال أبوالفتـــح إن أبـــواب الوكالـــة مفتوحة أمـــام تلقي أية 
مالحظات أو اقتراحات من شـــأنها تحقيق التطور المنشـــود 
لهـــذا القطـــاع، مؤكـــًدا أن الوكالـــة ستســـعى وفًقـــا لإلمكانات 
المتاحـــة لتنفيـــذ تلك االقتراحـــات والمالحظـــات، إيماًنا منها 
بدورهـــا فـــي دعـــم الصياديـــن البحرينييـــن الذيـــن ال زالـــوا 

متمسكين بهذه المهنة.
وأشـــار إلـــى أن الوكالـــة علـــى تواصـــل مســـتمر مـــع الجهـــات 
الرســـمية المختلفـــة مـــن أجل بحـــث فرص تحســـين أوضاع 

الصيادين.

انطالًقا من حرصها الدائم على توضيح الحقائق للرأي العام، وفي إطار رصد ومتابعة ما يتم نشره في وسائل اإلعالم، أكدت 
وزارة الداخليــة بمملكــة البحريــن، فــي بيان أمس، أن زيارة وزيرة الداخلية بالمملكــة المتحدة بريتي باتل والوفد المرافق لها 
إلى مديرية شــرطة المحرق بتاريخ 6 ديســمبر الجاري جاءت على هامش زيارتها لمملكة البحرين في تلك الفترة، للمشــاركة 

في “حوار المنامة”.

وقـــد حرصـــت الـــوزارة علـــى إطالع 
علـــى  البريطانيـــة  الداخليـــة  وزيـــرة 
أنجح المبادرات والبرامج والخدمات 
األمنيـــة المتميـــزة فـــي مجـــال العمل 
الشـــرطي، ومنهـــا تلـــك التـــي تؤديها 
مديريـــة شـــرطة المحـــرق، من خالل 
مكتب حمايـــة األســـرة والمواصفات 
التـــي يتمتـــع بها والحـــاالت التي يتم 
التعامـــل معهـــا، فـــي إطـــار الحـــرص 
علـــى تأمين ســـالمة المـــرأة والطفل، 
باإلضافـــة إلـــى تجربـــة المديرية في 
البرامـــج والممارســـات الجيـــدة التي 
تقدمهـــا شـــرطة خدمـــة المجتمع، مع 

اإلشـــارة إلـــى أن هذه التجـــارب، جار 
تعميمها على بقية المديريات األمنية 
فـــي المحافظـــات، منوهيـــن إلـــى أن 
العالقات الثنائيـــة التي تجمع مملكة 
البحريـــن والمملكة المتحدة، عالقات 
تاريخيـــة تمتد لما يزيد عن 200 عام 
وقائمـــة علـــى الوضـــوح والشـــفافية، 
مشـــيرين إلى أن االستقرار اإلقليمي 
يتطلـــب مواصلـــة التعـــاون عن كثب 
ومكافحـــة  المشـــترك  األمـــن  فـــي 
اإلرهاب والعمل بشكل وثيق مع هيئة 
إنفـــاذ القانـــون في المملكـــة المتحدة 
فـــي الســـعي المشـــترك لتحقيـــق أمن 

وسالمة وازدهار الشعبين.
مـــا  أن  الداخليـــة،  وزارة  وأكـــدت 
نشـــرته قنـــاة الجزيـــرة القطريـــة من 
ال  الزيـــارة،  هـــذه  حـــول  ادعـــاءات 
أســـاس لهـــا مـــن الصحـــة، معربة عن 
اســـتغرابها من هذه الحملة اإلعالمية 
فـــي  حـــدة  زادت  التـــي  المضللـــة، 
اآلونة األخيرة، وتســـتهدف المساس 
بالســـمعة الحقوقيـــة لمملكة البحرين 
للعالقـــات  واإلســـاءة  وإنجازاتهـــا، 
المتحـــدة،  المملكـــة  مـــع  المتميـــزة 
متســـائلة عن األســـباب الحقيقية من 

وراء ذلك.

ــن أوضــــــــاع الـــصـــيـــاديـــن ــي ــس ــح ــت مـــــبـــــادرات ل ال صحة الدعاءات “الجزيرة” حول زيارة باتل لشرطة المحرق

أبوالفتح: مساٍع جادة لتشديد الرقابة البحرية “الداخلية”: قطر تستهدف المساس بالسمعة الحقوقية للبحرين

“دراسـات” يصــدر مجلتـه نصـف السنـويـة المتخصصـة
أصـــدر مركـــز البحرين للدراســـات االســـتراتيجية 
والدوليـــة والطاقة العدد الثاني عشـــر من دوريته 
البحثيـــة المتخصصة “دراســـات”، والتـــي تتناول 
بالتحليل القضايا األمنية والدفاعية واالقتصادية 

من منظور استراتيجي.
التـــي جـــاءت  الجديـــد،  العـــدد  افتتاحيـــة  وفـــي 
فعالـــة  اســـتجابة  البحريـــن..  “مملكـــة  بعنـــوان 
لجائحـــة عالميـــة”، تنـــاول رئيـــس مجلـــس أمنـــاء 
المركـــز ورئيس تحريـــر الدورية، الشـــيخ عبدهللا 
بـــن أحمد آل خليفـــة، تجربة مملكـــة البحرين في 
مواجهـــة جائحة كورونا، مشـــيًرا إلـــى أن المملكة 
اتخـــذت منـــذ البدايات األولـــى للجائحة خطوات 
اســـتباقية لمواجهتهـــا، بتوجيهـــات عاهـــل البـــالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
حيـــث قـــام ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
باإلشـــراف علـــى إعـــداد واعتمـــاد خطـــة شـــاملة 

لمســـاعدة جميع المواطنيـــن والمقيمين على قدم 
المســـاواة، شـــملت المرحلة األولى منها إجراءات 
الوقاية واالســـتعداد، أما المرحلـــة الثانية فكانت 
اإلعـــالن عـــن تشـــكيل الفريـــق الوطنـــي للتصدي 
لهـــذه الجائحـــة، فضاًل عن التعـــاون بين الحكومة 
وقطـــاع الرعايـــة الصحيـــة، وكذلك التعـــاون بين 
مختلف شرائح المجتمع، إضافة إلى رسائل وسم 
“فريـــق البحريـــن” عبـــر مختلف وســـائل التواصل 
االجتماعـــي، والتـــي كان لهـــا أثـــر بالـــغ فـــي تنمية 
الوعـــي المجتمعي بأبعـــاد هذه الجائحـــة وكيفية 

التعاون للتصدي لها.

هذا إلى جانب حملة “كن واعًيا” التي تم إطالقها 
عبـــر بوابـــة الحكومة اإللكترونيـــة باللغات الثالث 
العربية واإلنجليزية والهندية، وصدور توجيهات 
ملكية ســـامية بتوفير الفحـــص والعالج المجاني 
للمصابيـــن مـــن المواطنيـــن والمقيميـــن علـــى حٍد 
سواء، كما أشار الشيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة 
فـــي افتتاحيـــة العـــدد إلـــى دور وســـائل التواصل 

االجتماعـــي فـــي مواجهـــة هـــذه الجائحـــة، فضاًل 
عن العمـــل التطوعي المتميز في مملكة البحرين، 
والذي يؤكد توحد الشعب البحريني في مواجهة 
الشـــدائد، إضافـــة إلى القـــرارات االقتصادية التي 
استهدفت تقديم الدعم للمواطنين للتخفيف من 

اآلثار االقتصادية المصاحبة للجائحة.
واختتـــم الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمـــد آل خليفـــة 
االفتتاحية بالتأكيـــد على أن مملكة البحرين تعد 
صـــورة مصغرة من المجتمـــع الدولي، إذ تحتضن 
كل الثقافـــات واألجنـــاس، ولديهـــا القـــدرة علـــى 
تقديم مساهمات ملهمة في هذا الشأن، من خالل 
مشـــاركة تجربتهـــا ودرايتهـــا بالتعامـــل مـــع هـــذه 
األزمـــة.  يذكـــر أن دورية “دراســـات” قد خصصت 
هذا العدد بأكمله لتناول جائحة كورونا بالتحليل 
مـــن زوايـــا مختلفـــة، إذ تضمـــن قســـم الدراســـات 
أشـــرف  الدكتـــور  قدمهـــا  األولـــى  دراســـتين: 
كشـــك، مديـــر برنامـــج الدراســـات االســـتراتيجية 
والدوليـــة بالمركز، بعنـــوان “دول الخليـــج وإدارة 

أزمـــة كورونـــا”، وخلصـــت إلـــى أن دول الخليـــج 
قـــد انتهجـــت اســـتراتيجية متكاملـــة ومتوازيـــة 
علـــى الُصُعـــد الطبيـــة واإلعالمية، فضـــاًل عن دور 
التكنولوجيا والعمل التطوعي خالل هذه األزمة، 
وما كانت تلك االستراتيجيات لتؤتي ثمارها لوال 
دور النخـــب الخليجيـــة فـــي إدارة األزمة، وهو ما 

أشارت إليه الدراسة بقدر من التفصيل.
أما الدراســـة الثانية فقدمها مديـــر إدارة البحوث 
بعنـــوان  العبيدلـــي،  عمـــر  بالمركـــز  والدراســـات 
االقتصاديـــة  التحديـــات  وإدارة  الخليـــج  “دول 
ألزمـــة كورونـــا”، وخلصـــت إلـــى أن أزمـــة كورونا 
كانـــت لها تداعيـــات على االقتصـــادات الخليجية 
علـــى المدييـــن القريـــب والبعيد، مـــا تطلب اتخاذ 
سياســـات نقدية ومالية متنوعـــة. وارتكزت دول 
الخليـــج فـــي هذه اإلجراءات على مـــا تمتلكه من 
قـــدرات ماليـــة، وكذلـــك علـــى عالقاتهـــا الدوليـــة 
المتميـــزة، فضـــاًل عن الحفاظ علـــى قيمة عمالتها 

ومعدالت األداء االقتصادي عموًما.

الرفاع - مركز دراسات

العدد تناول جائحة 
كورونا بالتحليل من 

زوايا مختلفة

لقــاح كــورونــا ونظــريــة المــؤامــرة
Û  ،انتعشــت “نظريــة المؤامــرة” وعلــى مســتوى عالمــي

فــي الفتــرة األخيــرة، علــى أثــر ظهــور جائحــة كورونــا 
وانتشارها، ثم أخذت أبعاًدا أعمق وأوسع بعد اكتشاف 
اللقاحات المضادة لها، وتقع نظرية المؤامرة المرتبطة 
بجائحــة كورونــا ضمــن تصنيــف “العــدو األعلــى” مــن 
النظريــة؛ وهــو تصنيــف يفتــرض وجــود جهــات نافذة 
أو أشــخاص أقويــاء يتالعبــون باألحــداث مــن أجــل 

مكاسبهم الخاصة.
Û  تصنيــف ضمــن  أيًضــا  تقــع  انهــا  ذلــك  مــن  واألخطــر 

“المؤامــرة العميقــة المنظمــة” التــي يتصــور منظروهــا 
ومريدوهــا والمؤمنــون بهــا أن هدفهــا األساســي، فــي 
الحالــة التــي نحن بصددهــا، هو إحكام الســيطرة على 
العالــم بأســره، وتتمــدد مخيلــة هــؤالء المنظــرون إلــى 
وراءهــا  والواقــف  المؤامــرة  لهــذه  الُمَنفــذ  أن  تصــور 
جماعة أو منظمة ســرية شريرة تسعى أواًل إلى تدمير 
المؤسســات القائمــة، وتقليص أعداد الجنس البشــري، 
الــذي  عــن طريــق تصنيــع وإطــالق فيــروس كورونــا 
ســيفتك بأكبــر عــدد ممكن من البشــر، ومن ثــم تصنيع 
وبيع اللقاحات والمضادات الواقية من الفيروس ذاته، 
وحقنها في أجسام من تبقى من البشر، بحيث تتضمن 
المــادة المحقونــة علــى صفائح ذكية فــي غاية الضآلة 
والدقــة، تبقــى فــي جســم اإلنســان، ويتــم مــن خاللهــا 
متابعة ورصد تحركات وتصرفات الشــخص المحقون 
والتحكــم فيــه، وبذلــك تتحقــق الســيطرة التامــة على 
البشــر جســدًيا وعقلًيــا بمــا يــؤدي إلــي الســيطرة علــى 

العالم بأسره.
Û  و”نظريــة المؤامــرة” تختلف عن “المؤامــرة” كمصطلح

ومفهــوم؛ فالمؤامــرة هــي أحــد عناصر الصــراع األزلي 
بيــن قــوى الخير وقوى الشــر، وهي عبــارة عن تصرف 
قائــم ال يمكــن إنــكار وجــوده، يمارســه البشــر ربما منذ 

عهد قابيل وهابيل.
Û  ف علــى إنها عمل ســري ُيخَطط له في والمؤامــرة ُتعــرَّ

الخفــاء، وهــي جريمــة أو ممارســة ســيئة ضــارة وغير 
قانونية، كما أنها تعتمد على التضليل وإخفاء الحقيقة 
وبث اإلشاعات واألكاذيب بشكل منظم، وتهدف غالًبا 

إلــى إحــداث ضرر، أو تحقيق مصلحٍة ما، أو الســيطرة 
على جهة أو مجتمع ما.

Û  ،وحيــث إن مفهوم المؤامرة يتــرادف مع الكيد والمكر
فإن القرآن الكريم قد أشار وأقر بوجود هذه المفاهيم 
والممارســات، بــل إنه كان صريًحا في ســورة القصص 
عندمــا ذكــر التآمــر بــكل وضــوح فــي إشــارة إلــى أن 
أعداء النبي موســى تآمروا على قتله؛ إذ قال سبحانه 
وتعالى: “ِإنَّ اْلَمَلَ َيْأَتِمُروَن ِبَك ِلَيْقُتُلوَك َفاْخُرْج ِإنِّي َلَك 

اِصِحيَن”. ِمَن النَّ
Û  أمــا “نظريــة المؤامــرة”، أو عقــدة المؤامــرة، فهي نتاج

فكــر اســطوري يــرى خلــف كل ظاهرة أو فعل إنســاني 
يؤثــر عليه ســلًبا فاعاًل أو متآمــًرا خبيًثا قادًرا على كل 
شــيء. ونظريــة المؤامرة هي أيًضــا االعتقاد واإليمان 
بأن هناك جهة بشرية مركزية في هذا الكون هي التي 
تتحكم في مجرى األحداث في أرجاء المعمورة كافة، 
وتســيطر علــى االقتصــاد العالمــي، وهي وراء نشــوب 
وقيــام  االنتصــارات،  أو  الهزائــم  وحــدوث  الحــروب 
الثورات واإلطاحة باألنظمة، وال يمكن ألحد أن يخرج 

عن سيطرتها.
Û  ونظريــة المؤامــرة هــي فــي الحقيقة تلــك الحالة التي

تنتج عن الفشــل في مواجهة التحديات أو العجز عن 
فهــم وتفســير الظواهــر واألحداث التي تلــم بنا، فنلجأ 
إلى إرجاعها إلى وجود قوى شريرة تتحكم في العالم، 
وتعمــل فــي الخفــاء علــى تدميرنا، وهــي بذلك تصبح 

كالشماعة التي نعلق عليها أخطاءنا وإخفاقاتنا.
Û  وترتكز نظرية المؤامرة، كما رأينا، على تهم وادعاءات

غيــر معــززة باألدلــة، وعلــى افتراضــات تتناقــض فــي 
الكثيــر مــن األحيــان مــع األســس المنطقيــة والواقعية 

والعلمية والتاريخية.
Û  وفــي الغالب يتــم تصور وجود المؤامــرة أو تخيلها أو

غرســها فــي الحس المجتمعــي نتيجة للخــوف والقلق 
من عدم وضوح الرؤية، أو تبريًرا للعجز وعدم المقدرة 
علــى مواجهة التحديــات، ونظرية المؤامرة ترتكز في 
معظــم األحيــان على الشــك أو القناعــة أو اإليمان بداًل 
من األدلة والبراهين، وبالنسبة للضعفاء والبسطاء من 

النــاس فــإن نظريــة المؤامرة تصبح المــالذ المفضل أو 
األخير.

Û  و”نظرية المؤامرة” ليست صناعة عربية كما يدعي أو
كمــا يظــن البعض، فقد بدأت تتبلور بشــكل واضح في 
أوروبا في القرن التاســع عشــر بعد أن اشتدت كراهية 
المســيحيين األوروبييــن لليهود المقيميــن في أوروبا، 
وأخــذوا يتهمونهــم ويحملونهم المســؤولية عن كل ما 
يحدث لهم وما يلم بهم  من مصائب ونكبات وكوارث. 

Û  ،إال أننا، نحن العرب، أصبحت لنا عالقة حميمة بامتياز
وقصة طويلة مع نظرية المؤامرة التي تتألق وتنتصر 
بيــن الشــعوب المهزومــة والمأزومــة والمحبطــة التــي 
تشــعر بأنهــا فشــلت واخفقــت ولــم تتمكن مــن تحقيق 
تطلعاتها، فكما ذكرنا في البداية فإن حياكة المؤامرات 
ربمــا كان قــد بــدأ مــع بدايــة الخليقــة، وأن تنظيرهــا 
واإليمــان بنظرياتهــا قــد بــدأ منــذ قرنين تقريًبــا، إال أن 
المجتمعــات المتطورة أخذت وتمكنت، إلى حد وبقدر 
كبيريــن، مــن تخطيهــا والتخلص منها بعــد أن فرضت 
العلــوم والمعــارف وجودهــا فــي تلــك المجتمعات، في 
الوقت نفســه فــإن نظرية المؤامرة، وبقــدر كبير أيًضا، 
ظلــت عالقة ومتشــبثة بتالبيب العقــل والفكر العربي، 
مــن  أكثــر  العربيــة  والسياســة  الثقافــة  فــي  وســائدة 
غيرهــا، وأصبحــت مــن أهم أســس منظومتنــا الفكرية 
العقــود  فــي  كبيــر  بشــكل  تمــددت  وقــد  والعقائديــة، 
األخيــرة نتيجــة العجــز العربــي عــن مواجهــة التحدي 
الذي فرضته األطماع الصهيونية، وأخذ تعلقنا بنظرية 
المؤامرة في التشعب والتجذر إلى أن أصبحت أجيال 
منا تنشأ وتنمو في مجتمعات يسودها فكر تآمر الغير 
الغــرب  وأن  معتقداتنــا،  وضــد  أوطاننــا  وضــد  ضدنــا 
بشكل خاص يتآمر علينا ويستهدفنا ويستهدف ديننا، 
ويمنعنا من التطور والتقدم والنمو، فليس ثمة أســهل 
من إلقاء اللوم على الغير لتبرير العجز والفشل، إلى أن 
أصبــح العقل العربي مســكوًنا ومهموًمــا ومقتنًعا بهذه 
النظريــة التــي أراحتــه من مشــقة نقد الــذات، واقتناء 
مقومات وأدوات النهوض، وعناء البحث عن األسباب 
الحقيقيــة وراء مــا يعانيــه من جهل وتخلــف، وجعلته 

يفقد األمل ويركن إلى الشــعور بأن العرب والمســلمين 
أصبحــوا ضحايــا األعــداء األقويــاء المتآمريــن ضدنــا 
الذين ال طاقة وال قبل لنا بمواجهتهم، فنمت وتطورت 
فــي نفوســنا عالقــة طردية بين الخــوف والعجز وفكر 

المؤامرة الذي صار كل واحد منهم يغذي اآلخر.
Û  ،إن قبولنــا وركوننــا للنظريــة ليــس مؤامــرة بحــد ذاته

بل إن له ما يفســره؛ فقد جاء نتيجة للضياع والحيرة 
التــي وقــع فيهــا جيلنــا بعــد مــا تعرضنــا له مــن كوارث 
الفوضــى واالنقالبــات العســكرية منــذ بدايــة النصــف 
الثانــي مــن القــرن الماضــي، ومــا أدى إليــه ذلــك مــن 
هزائــم وإخفاقــات وانكســارات، فوجدنــا فــي نظريــة 
المؤامــرة الملجــأ والمهرب أو األفيــون الفكري المخدر 
الذي يعطينا اإلحســاس الخــادع براحة البال والضمير 

والمبرر الذي نغطي به ضعفنا وفشلنا وإحباطنا.
Û  ،ولتحرير أنفسنا من هذه النظرية علينا أن ُننّقي تراثنا

واألســاطير  والخرافــات  األوهــام  أتربــة  ننفــض  وأن 
عــن عقولنــا، وأن نســتنهض فــي نفوســنا قيــم العمــل 
العلــوم  بنواصــي  األخــذ  إلــى  ونتوجــه  والمســؤولية، 
والمعارف، وأن نســعى إلى تفســير األحداث والظواهر 
تفســيًرا علمًيــا ســليًما، ونحــاول أن نفهــم مــا وراء كل 

حدث.
Û  ،وإذا كان لنــا أعــداء فإنهم ســيدفعوننا وسيشــجعوننا

دون شــك، علــى التمســك والتعلــق واإليمــان بنظريــة 
المؤامــرة؛ فالقبــول واإليمــان بهــا يؤديــان إلــى إغــالق 
عقولنــا وتكبيــل تفكيرنــا، ويجردنــا مــن اإلرادة وينزع 
من داخلنا خصال الفاعلية، ويجعلنا نستســلم ألسباب 
التثبيط واإلحباط واإلقعاد عن العمل وهو ما يتناقض 
مع قوله سبحانه وتعالى: “وقل إعملوا...”، كما أن هذه 
النظريــة تتعــارض مــع المنطــق القرآني الــذي يؤكد أن 
هللا وحدة هو المتحكم في الكون وال أحد ســواه؛ فال 
أحد يستطيع أن يسيطر على عقولنا أو يسلب إرادتنا. 
وال نســتطيع أن نلــوم أحــًدا غيرنــا أو نبــرر تقاعســنا 
وتقاعدنــا وتخلينــا عــن المســؤولية، فقد حســم الباري 

عز وجل هذا األمر بقوله “قل هو من عند أنفسكم”.
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