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فـي أحــدث أجـزاء مــســلــسـل الــتـاج ذا
ـــلـــكـــة كــــراون تـــصل إلـى مـــســـامـع ا
شـائــعـات بـأن رئـيس وزرائـهـا هـارولـد
ويـلـسـون يـعـمل سـراً لـصـالـح االحتاد
سـؤولون الـسـوفيـيـتي. ثم يطـمـئنـهـا ا
بـأنه ليس كـذلك ولكن هـل صدقت فعالً
اخملـــابـــرات الـــبـــريـــطـــانــيـــة ذلـك?كــان
ويـلـسون صـبيـاً في مـدرسة خـاصة في
بـــلـــدة هــادرســـفـــيـــلــد فـي مــقـــاطـــعــة
يـــــوركـــــشـــــايـــــر في شـــــمـــــال غـــــربي
إجنـلـتـرا.درس في جـامـعـة أوكـسـفورد
وكـان عضـواً في حزب الـعمـال وأصبح
رئـيـساً لـلـوزراء من عام  1964إلـى عام
ــنــصب نــفــسه مـرة  ?1970ثـم شـغل ا
أخـــــــــرى مـن عـــــــــام  1974إلـى عـــــــــام
.1976وصـل إلى السـلـطة ووعـد بـقطع
ـة الـتي لم ـؤسـسـة الـقـد عـالقـته مع ا
يــرُق لـهـا األمــر ولـكن هل كــانت هـنـاك
شـكـوك بأنه قـد يكـون عـميالً ?.الـقضـية
مـعـقـدة لكن ويـلـسـون كان مـتـأكـداً بأن
ــــســـؤولـــ هـــنــــاك مـــجـــمــــوعـــة من ا
الـيـميـنيـ الذين لـديـهم قنـاعة راسـخة
ـوسكو في مقر بـأن هناك خلـية مؤيدة 
رئــيس الـوزراء.وكـان رده عـلى ذلك هـو
ـنـصب أنـهـم يـخـطـطـون إلبـعـاده عن ا
وأنـهم عـمـلوا مع اخملـابـرات األمريـكـية
وجــنــوب أفــريــقــيــا لــتــشــويه صــورته
وحــجـبـوا عــنه مـعـلــومـات عن مـؤامـرة
داخـلــيـة لإلطـاحـة به.هل قـام ويـلـسـون
ـزاعـم إلى سـلـسـلـة من بــتـحـويل تـلك ا
التغريدات الصباحية الغاضبة الحقاً?
وبـعـد أسـابيع قـلـيـلة من اسـتـقـالته من
مـــنـــصـــبه عــام  1976دعـــا ويــلـــســون
صــحـفـيـ إلى مـنــزله وأخـبـرهـمـا بـأن
ــقـراطـيـة في بـريـطـانـيـا في خـطـر الـد
وأنه يـجب عـلـيهـمـا القـيـام بتـحـقيـقات
صــحــفـيــة في هـذا الــشــأن كـمــا عـرض
عـليهـما مسـاعدته.وقال: "أتـخيل نفسي
عــنـكـبــوتـاً ضـخــمـاً في زاويـة الــغـرفـة
وأحـيـانـاً أحتـدث أثـنـاء نومـي". وتابع:
"عــلـيــكـمــا اإلنـصــات لي"."إذا تـقــابـلــنـا
صــدفـة فـي يـوم مــا قـد أطــلب مــنـكــمـا

الـســيـر في طـريق مـعـروف وسط لـنـدن
وركـل رجل أعـمى وقـد يـخــبـركـمـا هـذا
ــا كــان الـــرجل األعــمى شــيـــئــاً مــا".ر
ويـلـسـون يـأمل أن تصـبح هـذه الـقـصة
مـادة ألكثـر الكـتب مبـيعـات. كان الـعالم
قــد ذهل من فــضــيـحــة "ووتــرغـيت" في
ـتحـدة ( قـصـة اقتـحـام مـقر الـواليـات ا
ـقراطي الـلـجـنة الـوطـنيـة لـلـحزب الـد
فـي واشنطن والـتستـرعلى ذلك من قبل
الــــــبـــــيـت األبـــــيـض والـــــتـي أدت إلى
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تـلقى مراسلو صحيفة واشنطن بوست
الـذين كـشفـوا عن الفـضيـحة مـعلـومات
مـن شخص غـامض أطـلقـوا عـليه اسم
ديـب ثـــروت (أي صــــاحب احلـــنــــجـــرة
الــعــمـــيــقــة) ويــبــدو أنه كــان من داخل
ـا ـؤامـرة.ور ـطـلـعــة عـلى ا الــدائـرة ا
كـــان ويــلــســون يــأمـل بــأن يــلــعب دور
صـاحب "احلنجـرة العمـيقة".إذاً اعـتقد
ويـلــسـون بـأن اخملـابـرات الـبـريـطـانـيـة
. كــانت تــعـتــبـره جــاســوسـاً شــيـوعــيـاً
"لـكــنـني تـسـاءلت إن كـانـوا حـقـاً يـرون
ذلك" عــنـدمـا ظـهـرت قـصـة "الـعـنـكـبـوت
الـضخم".يـقول دان لـوماس الـذي يقوم
ـؤامــرات" ضـد بــتــدريس مـادة حــول "ا
ويـــلــــســـون في جــــامـــعـــة ســــالـــفـــورد
الـبريطانيـة إن الرأي العام كان يرى أن
ويـلسـون يعاني مـن البارانـويا ( رهاب
االضـطهاد).ولـكن في ثمـانينـيات القرن
ـاضي نشـر ضابط سـاخط سابق في ا
اخملـابرات البريطانية يدعى بيتر رايت
كـتاباً بـعنوان  Spycatcherأي "صـياد
اجلـواسيس" ادعى فيه أنه كان عضواً
فـي فـريق من اخملـابــرات خـطط إلجـبـار
ويـلـسـون عـلى تـقـد اسـتـقـالـته ألنـهم
كــانـوا عـلى يــقـ بـأنه كــان جـاسـوسـاً
.بــالـكـاد كـان لــديـهم أي دلـيل شــيـوعـيـاً
عـلى عـمالـة ويـلسـون للـسـوفيـيت. ففي
األربـعيـنيـات واخلمـسيـنيـات من القرن
ـــاضـي قـــام ويـــلــــســـون بـــعـــشـــرات ا
الــرحالت إلـى دول الــكــتــلــة الــشــرقــيـة
كــوزيـر لـلــتـجـارة أوالً وثم كــمـعـارض

فـــمـــســـتــشـــاراً في شـــركـــة األخـــشــاب
الحـقاً.وبات رايت مقتنـعاً بأن ويلسون
قـد بـات ضـحـيـة إبـتـزاز أو  جتـنـيده
كـــــجــــاســـــوس خالل إحـــــدى زيــــاراته
تـلـك."لـقـد سـافـر عـدة مـرات إلى هـنـاك"
حـــسب مــا قـــال اجلــاســوس الـــســابق
لـبـرنـامج بانـورامـا الـذي عرضـته قـناة
بـي بي سي عام .1988وكـان ويـلـسون
مـقربـا من عدد من رجال األعـمال الذين
واطـني أوروبا الشـرقية لـهم صالت 
مــثل شـركـة جــوزيف كـاغـان لــصـنـاعـة
ــــطـــريـــة وقــــطب اإلعالم ــــعـــاطف ا ا
روبـــرت مـــاكــســـويل الـــذي اعــتـــبــرت
عـالقــاته مــوضـع شــبــهـــة لــدى بــعض
مـــســؤولي األمن في بـــريــطــانــيــا.وفي
ـاضي أخـبر أوائل سـتـيـنيـات الـقرن ا
مـــنــشق ســوفـــيــيــتي يـــدعى أنــاتــولي
غـــولــيـــتــســ احملـــقــقـــ أن هــارولــد
ويـلسون جاسوس سـوفييتي وأن هيو
غـايـتـسـكيـل سلف ويـلـسـون في زعـامة
حـــزب الــعـــمــال قـــد اغـــتــيل إلفـــســاح
ـنصب.ونفى مدير الـطريق أمامه إلى ا
أم أي  5هـــــذه اإلدعــــاءات لـــــكن رايت
ورئــيس قـسم مــحـاربـة الــتـجـسس في
CIA) ) ــركــزيــة وكـــالــة اخملــابـــرات ا

جـيمس جـيسس أنـغلـيتـون أكدا عـمالة
ويـلـسـون لـلـسـوفـيـيت.لـكن اتـضح بـعد
انـــــشـــــقــــاق مـــــســـــؤول األرشـــــيف في
اخملــابـرات الــسـوفــيـيــتــيـة كي جي بي
فـاسـيلي مـيـتروكـ في عام  ?1992أن
ويـلـسـون كان عـلى قـائـمـة السـيـاسـي
الـذين خـططت اخملـابرات الـسـوفيـيتـية
لــتـجــنـيـدهم لــكن رايت لم يــكن يـعـرف
ذلك فـي الـسـبـعــيـنـيـات بـل كـان يـخـمن
ذلـك. وأوضح مــيـــتــروكـــ أن اخلــطــة

بقيت حبراً على ورق.
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ـا لم يـكن ويــلـسـون وبــعـد كل هــذا ر
يــعــانـي من رهــاب الــبــارانــويــا?وهــنــا
تـــتــعـــقـــد األمــور. وتـــقــول اخملـــابــرات
الــبـريـطـانـيـة وغــيـرهـا من اجلـهـات إن
رايـت لم يـــكـن مـــصـــدراً مــــوثـــوقـــاً.في
صـفـحـتهـا اخملـصصـة لالدعـاءات حول
ويــلـسـون عــلى مـوقــعـهـا االلــكـتـروني
تــصف اخملـابـرات الـبـريــطـانـيـة مـزاعم
رايـت حـول الـتــآمـر ضــد ويـلــسـون من
قـــبل اخملـــابـــرات بـــأن "ال مـــصـــداقـــيــة
لـها".وفي كتابه "  " Spycatcherادعى
رايت أن  30مـن ضــــبــــاط اخملــــابـــرات
ـــؤامــــرة. وعــــنـــد كــــانــــوا جـــزءا مـن ا

ــمـثـلي مـؤسـسـة مــيـرور" في اجـتـمـاع 
احلــكم دعـا خالله كــيـنغ إلى اســتـبـدال
ـنتـخبـة بأخـرى بقـيادة ابن احلـكـومة ا
ـــلــكــة الــلــورد مــاونـــتــبــاتن.لــكن عم ا
مــاونــتـبــاتن الــذي كـان حــاضـراً رفض
ــؤامـــرة.وفي أوائل ذلـك ولم تـــنــجـح ا
الـسبـعينـيات بدأ عـدد من الشخـصيات
الـعسكرية اليـمينية السـابقة الغاضبة
من عـنف النـقابات العـماليـة في إنشاء
دني" والـتي كان مـجـموعـات "الدفـاع ا
يـــخــشى من أن تـــتــحـــول إلى جــيــوش
خـــــاصــــة في واقـع األمــــر.وفي فـــــيــــلم
وثـائقي لـبي بي سي عام  2006حتـدث
مـسؤولـون سابـقون في اجليش واألمن
دون حـرج عن دعـوتهـم للـقيـام بـإنقالب
عــسـكــري.وقــالت الـبــارونــة فـالــكـيــنـر
مــسـاعـدة ويــلـسـون األكــثـر ثـقــة إنـهـا
ورئـــيس الـــوزراء كــانـــا يــعـــتــقــدان أن
تـدريـبـات اجلـيش عام  1974فـي مـطار
هـيثرو كانت في الواقع إما استعراضاً
لـــلـــقـــوة أو تـــدريـــبـــات عـــلى الـــقـــيـــام
MI5 بـإنقالب.اعتقد ويلسون أيضاً أن
كــان يــنــشــر أكــاذيب ضــده في وســائل
اإلعـالم وهـو إدعـاء قــال رايت إنه كـان

. صحيحاً

اسـتجوابه في برنـامج بانوراما خفض
عـددهم إلى ثـمانـية أو تـسعـة واعترف
بـأن ضابطاً واحداً آخر كان على قناعة
بــوجـود مـؤامـرة لإلطـاحــة بـويـلـسـون.
وقـال إن هذا اجلزء من الكـتاب "ال يعتد
بـه".ومن نـاحـيـة أخـرى اعـتـرف رئـيس
اخملـــابــرات عــنـــد اســتــدعــائـه من قــبل
ويـــلـــســـون إلـى مـــقـــر إقـــامـــته في 10
داونـــيـــنغ ســـتـــريت عــام  ?1975بـــأنه
كــانت هــنــاك "مــجـمــوعــة صــغــيـرة من
الـــعــنــاصــر الـــســاخــطـــة" في اجلــهــار
يـؤمـنون بـوجود خـلـية شـيوعـية داخل
مـقـر احلـكـومـة وفـقـاً لـسـيـرة ويـلـسـون
ؤرخ بن بـيـمـلـوت. وأكد الـتي كـتـبـهـا ا
لـويلسون أن هذه اجملموعة كانت حتت
الـــســـيـــطـــرة.ويــبـــدو أن ذلـك لم يـــبــدد
الــشـكـوك الـتي كــانت تـراود ويـلـسـون.
وبـــصـــراحـــة لم يـــكن هـــو الـــشـــخص
الـوحـيد الـذي لم يشـعـر باالرتـياح. فـقد
وصـف الـكــاتب فـرانــسـيس ويــ تـلك
الـفـتـرة بأنـهـا "الـعـصر الـذهـبي لـرهاب
الـبـارانويـا في بريـطانـيا".راجت أخـبار
كـثـيـرة عن حـيـاكة مـؤامـرات وبـعـضـها
كـانت حقـيقـية. وفي عام  ?1968شارك
ســيـسـيل كـيــنغ مـالك صـحــيـفـة "ديـلي

تـنـظـر الـغـالـبـيـة الـسـاحـقـة من الـنـاشـطـ في مـيـدان حـقـوق اإلنـسـان إلى
ـوقف ذاته الذي تـتخذه األديـان باعـتبارهـا نقـيضاً حلـقوق اإلنـسان وهو ا
األوسـاط الدينية بشكل عـام إزاء منظومة حقوق اإلنـسان باعتبارها خارج
ان. ويرتفع اجلدل حـول "أحقية" كل فريق مـنهما وادعاءاته في دائـرة اإل
ـشتـركـات اإلنسـانيـة اجلـامعـة لبـني الـبشـر تلـك التي تـشكل حـ تُهـمل ا
عـموداً مـحوريـاً لألديان أسـاسه اإلنسـان األمر الـذي يقـتضي الـبحث عن

ُباعدة. قرّبة وليس الفوارق ا اجلوامع ا
في الـدين حـقـوق لإلنـسـان  مـثـلـمـا في حـقـوق اإلنـسـان قـيم ديـنيـة  وفي
ـنابع الـكثـير من األحـيان تـستـمد احلـركة احلـقوقـية اإلنـسانـية قوتـها من ا
تـأصلـة فيـها وهو األمـر الذي يـنبـغي للعـاملـ في ميـدان حقوق الـدينـية ا
اإلنـسان إدراكه ألنه يكسبهم قوة مهمـة وأساسية  بل وحليفاً جديداً إلى
جـانب الـشرعـة الـدولـية مـثـلمـا يُـكـسب األديان ذاتـهـا بُعـداً أكـثـر إنسـانـية

وتقدّماً ومدنية.
تعـلّقـة باحلـرّية والـكرامة عـارك الكـونيـة ا عـليـنا أن نـتذكر أن الـعديـد من ا
هـاتـمـا غـاندي في الـهـنـد رائد قـادتـهـا شخـصـيـات من مـنابع ديـنـيـة مـثل ا
دنـيـة - اللّـاعـنـفيـة والـذي اغـتيل في  30يـنـايـر (كانـون الـثاني) ـقـاومـة ا ا
قـاومة السـلميـة عبر سالح "  1948وعـبد الغـفار خان  الـذي شارك في ا
الـصـبـر واالسـتــقـامـة"  وأوسـكـار رومـيـرو من الـسـلـفـادور أحـد أبـرز روّاد
الهــوت الـتـحـريــر الـذي اغـتــيل في الـعـام  1980 ومــارتن لـوثــر كـيـنغ في
ساواة دنية من أجل ا تحدة  القس الذي قاد حركة احلقوق ا الواليات ا
والـذي اغـتيل في  4أبـريل (نـيسان)  .1968وكـان الـعديـد من قادة حـركة
سـيـحـي سـلـمـ وا الـتـحـرّر الوطـني ضـد االسـتعـمـار من رجـال الـدين ا
ـؤمـنــ نـاشـطـ من أجـل الـتـحـرّر واالسـتــقالل والـعـدالـة وغـيــرهم من ا
نحهم قوة أخالقية وروحية انهم الديني الذي  وغـالباً ما يقومون بذلك إل

وشرعية شعبية.
لم أجــد غـضـاضــة في الـتالقـي بـ حـقــوق األديـان وحـقــوق اإلنـسـان بل
ا يـعـزّز الكـرامة أعـتبـر ذلك أمـراً طبـيـعيـاً وواجـباً عـلى  الـطرفـ تـنمـيـته 
تأصلة في الـبشر فاألديان عموماً تـدعو إلى احملبة ب البشر اإلنـسانية ا
ــا يــعــني تــوفــيــر واحــتــرام حــقــوقــهم بــغض الــنــظــر عـن اخــتالفــاتــهم 
ـستلـزمات الضـرورية حلمـاية مـنظومـة احلقوق اإلنـسانيـة التي تسـلّم بها ا

 ? األديان فأين تكمن اإلشكالية إذاً
ـطالـبة اإلشـكالـية فـي استـخدام الـدين أحيـاناً لـقـمع األصوات الـشجـاعة ا
األة للـحكام وفي أحيان بـالتغييـر بل يتم تبريـر القمع وانتهـاك احلقوق 
ــا يــلــحق الــضـرر بــحــقــوق األديـان أخــرى خلــدمـة مــصــالح خــارجــيـة 
واإلنـسان سـواء في التـرويج لـلتـعصّب وولـيده الـتطـرّف ونتـاجهـما الـعنف
واإلرهـاب مثـلمـا يخـطأ بعض نـشطـاء حقـوق اإلنسـان  ح يـعتـبرون مثل
ـثّل الدين أو يـعبّـر عنه فـيكـون رد فعلـهم معـاداة الدين في هـذا السـلوك 
حـ ينـبغي علـيهم مـواصلـة الكفـاح ضد الـتعـصّب واخلرافة والـتفـسيرات
ا فـيها إضفـاء صفة الـقداسة عـلى ما يطـلق عليه "رجال ـاضوية لـلدين  ا

الدين".
سـلمة وهـكذا يبـالغ بعض دعـاة حقوق اإلنـسان في مجـتمـعاتنـا العربـية وا
ـتدين قـابل يستخـدمها بعض ا بـالعلمـانية ويضـعونها نـقيضاً لـلدين وبا
ي بـصـفـتـهـا رديـفـة لإلحلـاد ويـسـتـند الـفـريق األول إلى أن "اإلعـالن العـا
حلـقـوق اإلنـسـان" لم يتـضـمن أي إشـارة إلى الـله ويـنـسون إن ذلك وضِعَ
ن فيهم الذين بدون دين لتقبّل الناس هذا اإلعالن على اختالف دياناتهم 
سـماوي أو أرضي. ومثل هـذا األمر يقـود إلى إبعـاد أوساط واسعـة مؤمنة
ـتــديـنـ ـشــتـركــات الـكــثـيــرة الـتي جتــمع ا بـالــله عن حــقـوق اإلنــسـان وا
بـالعـلـمانـيـ  السيّـما كـونـهم بشـر مـثلـهم ولـهم نفس احلـقـوق والواجـبات

والتطلّعات حتى وإن كانت هناك بعض اجلوانب االختالفية العقائدية.
تديّن ويـخطأ بعض النـاشط في حركات حقـوق اإلنسان ح يبـعدون ا
ـتــديـنـ حـ ـهم مـثــلـمـا يـخــطـأ بـعض ا عن الـتــواصل مع هـذا احلـقـل ا
يـعتـبرون هذا احلـقل خاص بـالعـلمـاني ولـذلك ال بدّ من جتـسيـر العالقة
ـدنـية  لـكي ال تـتسع ـا يـعزز الـثـقافـة احلـقوقـيـة في األوسـاط الديـنـية وا
الـفـجـوة بــ اجملـمـوعـتـ فـالـديـن هـو وجـهـة نـظـر كـونـيــة تـتـضـمن الـقـيم
ـا فـيـهـا حـيـاة اإلنـسـان ونـظـام الـكـون وتـطـلـعـات ـتـأصـلـة في اإلنـسـان  ا
ا ـسـتقـبل إذْ أنّ خـسارة حـقـوق اإلنـسان لألديـان سـتكـون كـبيـرة جـداً  ا
فـيها من قـوة روحيـة ومعنـوية مؤثـرة تستـحوذ عـلى عقول مـليارات الـبشر
ـتـديـن من مـثـلـما تـكـون حـقـوق اإلنـسان ضـرورة ال غـنى عـنـهـا حلمـايـة ا
االنـتهـاكات أيضـاً ألسبـاب دينيـة أو مذهبـية أو طـائفيـة  وذلك عبـر الدعوة
سـاواة واحلق في تأدية لـنظام يـحتـرم حقوق اجلـميع ويؤكـد على مـباد ا
الـطقوس والـشعـائر الديـنية بـحرية. وعـليـنا إدراك أن القـوة الدينـية التي ال
تـرتبط بـالـتزامـات حقـوق اإلنـسان تـتحـوّل إلى قـوة شيـطانـيـة عمـياء خـطرة
ومــدمّـرة مــثــلــمـا هــو "داعش" واجلــمــاعـات اإلرهــابــيـة بــغض الــنــظـر عن
فالبشر خلقوا من خالق واحد وهم سواسية عند مسمياتها وشعاراتها
الـله ويتـمتـعون بحـقوق مـشتـركة ومتـماثـلة وهـو ما تؤكـده الشـرعة الـدولية
حلـقوق اإلنـسان ولـعلّ ذلك ما كـان مثـار حوار مـعمّق بـدعوة من " مـنتدى
الـــتـــنـــمـــيــــة والـــثـــقـــافـــة واحلـــوار" و" حـــوار األديـــان
الـدانيمـاركي- العـربي" في أيانابـا (قبرص) بـحضور

وازن لشخصيات فكرية وثقافية وحقوقية.
{ باحث ومفكر عربي
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فـــــــقــــــدت
مـــــــــــــــنـي
الـــهـــويـــة
الــــصـــادر
مـن وزارة
الـكـهـربـاء
بـــــــــــــأسـم
(وســــــــــام
فـــــيـــــصل
تــــــــــركـي)
الـــــرجــــاء
ن يعثر
عــــــــلــــــــيه
تـســلــيـمه

صدره.
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حتية طيبة..
اليـة ولعدم امكانية اكـمال اجراءات التعاقد قبل بـالنظر لقرب نهـاية السنة ا
الية ولعدم بلغ اخملصص لشركتنا من وزارة ا نهـاية السنة ولتأخر اطالق ا

رقمة ٢لسنة ٢٠١٩  ناقصة ا الية  الغاء ا الدخول في االلتزامات ا
”bMN*«
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لقاء رئيس
الوزراء هارولد
لكة ويلسون مع ا
إليزابيث في
محطة واترلو
بلندن في عام
1965
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