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تأشيرة
واقــع حريــة الصحافــة فــي عمــان ال يمكــن فصلــه عــن واقــع حريــة التعبيــر
بشــكل عــام فــي دول الخليــج العربــي .وهــذا يعــود إلــى ثالثــة أســباب تتشــارك
فيهــا كل الــدول الخليجيــة :أوال :أشــكال النظــم الحاكمــة فــي الخليــج القائمة
علــى الوراثــة واســتبداد الســلطة .ثانيــا :اســتبداد المجتمــع باســم العــادات
والتقاليــد .ثالثــا :اســتبداد التأويــات الدينيــة باســم الحــرام والحــال.
جميــع تلــك األســباب هــي نســق تفكيــر وإطــارات تعايــش ألفــت عليهــا
الســلطات والنــاس بشــكل عــام فــي هــذه الــدول؛ والخــروج عنهــا يعــد

محمد الفزاري
رئيس التحرير

خروجــا عــن تلــك األنســاق ،وتلــك األطــر المتعــارف عليهــا .إذن بشــكل عــام
هنــاك ثقافــة ســائدة قــد نســتطيع أن نطلــق عليهــا ثقافــة القطيــع تربــت
عليهــا المجتمعــات الخليجــة ،وأصبحــت تخــاف وتتوجــس الخــروج عــن رغبــات
القطيــع ،وتنكــر وتحــارب كل مــن يحــاول الخــروج عــن هــذه الثقافــة الســائدة.
فمــن يخــرج عــن سياســة الســلطة يعــد خائنــا وعميــا وناكــرا لفضــل الســلطة
عليــه ،ومــن يخــرج عــن ســائد الديــن يعــد زنديقــا ومهرطقــا وقــد يكفــر كذلــك،
ومــن يخــرج عــن ســائد المــوروث االجتماعــي يعــد شــاذا وتســقط عنــه صفــة
المــروءة وقــد تنكــره القبيلــة.
لكــن فــي هــذه القــراءة القصيــرة ســنركز علــى الجانــب السياســي ودوره
الرئيــس والمباشــر فــي واقــع حريــة الصحافــة فــي عمــان فقــط .هنالــك
محــددان رئيســان يرســمان إطــار واقــع حريــة الصحافــة فــي عمــان:

الفلسفة اإلعالمية للسلطة
الســلطة فــي عمــان تتبــع فلســفة اإلعــام التنمــوي ،ولتقريــب الصــورة لمعنــى
هــذا المفهــوم ،سأســتخدم المحاجــة الســائدة والمتكــررة التــي تســتخدمها
الســلطات األمنيــة فــي التحقيقــات عنــد كل معتقــل رأي“ ،لمــاذا ال تنظــر
للجــزء المملــوء مــن الــكأس؟” .الســلطة فــي عمــان تفهــم أن الصحافــة هــي
مجــرد نقــل الصــورة الجيــدة فقــط عــن طريــق إظهــار جوانــب التنميــة فــي
الدولــة وشــكر الســلطة علــى ذلــك .بيــد أن األمــر ال يتوقــف علــى ذلــك ،حيــث
يتــم تشــويه المعلومــة أحيانــا وإخراجهــا عــن حيزهــا الطبيعــي عــن طريــق
تفخيــم بعــض األخبــار وإظهارهــا كأنهــا إنجــازات كبيــرة جــدا وجــب الوقــوف
عندهــا واالحتفــاء بهــا.
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لكــن األنكــى مــن ذلــك ،أن الســلطة ال تتقبــل الصحفــي

لكــن فــي  11مــن ينايــر  ،2018أصــدر الســلطان قابــوس

أو المؤسســة الصحفيــة التــي تســأل لمــاذا الجــزء

مرســوما نــص علــى إلغــاء قانــون الجــزاء الســابق

الفــارغ مــن الــكأس فــارغ حتــى لــو نظــر للجــزء المملــوء

واســتبداله بقانــون جــزاء جديــد .إال أن قانــون الجــزاء

مــن الــكأس كمــا ترغــب الســلطة .فــكل أنــواع النقــد

الجديــد كمــا يــراه مراقبــون أتــى مكرســا ومعــززا بشــكل

فــي كل أشــكالها الصحفيــة ســواء كانــت التحقيقــات

أكبــر لســلبيات قانــون الجــزاء الســابق .وعــدوه انحـ ً
ـدارا

االســتقصائية أو مقــاالت الــرأي أو حتــى األخبــار والتقاريــر

حـ ً
ـادا علــى مســتوى مختلــف الحريــات بمــا تضمنــه مــن

الســطحية تعــد مرفوضــة مــن قبــل الســلطة حتــى لــو لــم

تهــم فضفاضــة وأحــكام قاســية تصــل لدرجــة اإلعــدام

تكــن تخالــف القوانيــن .ولهــذا تكتفــي كل الصحــف فــي

والســجن المؤبــد فــي بعــض التهــم.

عمــان -فــي الغالــب -باألخبــار التــي يتلقونهــا مــن أقســام

يحتــوي القانــون الجديــد عــدة مــواد غامضــة التعريــف

العالقــات العامــة فــي المؤسســات الحكوميــة والخاصة.

ويمكــن أن تســتخدم بســهولة مــن قبــل جهــاز األمــن

وهــذا النــوع مــن الصحافــة أصبــح يطلــق عليهــا صحافــة

الداخلــي المعــروف بتاريخــه الحافــل بانتهــاكات حقــوق

العالقــات العامــة أو صحافــة اإليميــات.

اإلنســان فــي اســتهداف:

التشريعات والقوانين

الباحثين في المجال السياسي والديني

حريــة الصحافــة إحــدى الركائــز األساســية لحريــة التعبيــر.

مدافعي حقوق اإلنسان

وحــق التعبيــر عــن الــرأي مــن الحقــوق التــي ضمنهــا

ناشطي اإلنترنت

النظــام األساســي العمانــي (الدســتور) فــي المــادة 29

الصحفيين

مــن البــاب الثالــث ،حيــث نصــت هــذه المــادة علــى أن
حريــة الــرأي والتعبيــر عنــه بالقــول والكتابــة وســائر
وســائل التعبيــر مكفولــة فــي حــدود القانــون.

لكن ما هي حدود القانون؟
أوال :قانون الجزاء العماني.

أمثلة من قانون الجزاء الجديد:
المــادة  :97يعاقــب بالســجن مــدة ال تقــل عــن ( )3ثــاث
ســنوات ،وال تزيــد علــى ( )7ســبع ســنوات كل مــن ارتكــب
عالنيــة أو بالنشــر طعنــا فــي حقــوق الســلطان ،وســلطته،
أو عابــه فــي ذاتــه.
المادة  :118يعاقــــب بالسجـــــن مــــدة ال تقــــل عـــن ()6

هنــاك انتقــادات عديــدة مــن قبــل محاميــن وناشــطين

ستـــــة أشهــــر ،وال تزيــــد على ( )3ثــــاث سنــوات كل من

سياســيين وحقوقيــن علــى بعــض مــواد قانــون الجــزاء

ً
تحبيــذا أو
حــاز أو أحــرز محــررات أو مطبوعــات تتضمــن

بشــكل عــام أهمهــا:

ترويجــا لشــيء ممــا نــص عليــه فـــي المــادة ( )116مــن

تعارضهــا مــع مبــدأ حريــة التعبيــر والصحافــة وحقــوق
المواطنــة.

عليهــا ،وكذلــك مــن حــاز أو أحــرز أي وســيلة مــن وســائل

معظــم المــواد التــي لهــا عالقــة بالحريــات كانــت
فضفاضــة ويمكــن إســاءة اســتخدامها.
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الطبــع أو التســجيل أو العالنيــة مخصصــة ولــو بصفــة
مؤقتـة…….

المــادة  :123يعاقــب بالســجن مــدة ال تقــل عــن ()3

المــادة  :26يحظــر نشــر كل مــا مــن شــأنه المســاس

ثالثــة أشــهر ،وال تزيــد علــى ( )6ســتة أشــهر كل مــن دعــا

بســامة الدولــة أو أمنهــا الداخلــي أو الخارجــي وكل

أو حــرض علــى التجمهــر.

مــا يتعلــق باألجهــزة العســكرية واألمنيــة وأنظمتهــا

المــادة  :269يعاقــب بالســجن مــدة ال تقــل عــن ()3

ولوائحهــا الداخليــة وأيــة وثائــق أو معلومــات أو أخبــار

ثــاث ســنوات ،وال تزيــد علــى ( )10ســنوات كل مــن

أو اتصــاالت رســمية ســرية ســواء أكان النشــر مــن خــال

ارتكــب فعــا مــن األفعــال اآلتيــة :

وســائل اإلعــام المرئيــة والمســموعة والمقــروءة أو مــن

التطــاول علــى الــذات اإللهيــة ،أو اإلســاءة إليهــا،
باللفــظ أو الكتابــة أو الرســم أو اإليمــاء ،أو بــأي وســيلة
أخــرى.

خــال اســتخدام الشــبكة المعلوماتيــة أو وســيلة مــن
وســائل تقنيــة المعلومــات.
مــادة  :27ال يجــوز نشــر مــا مــن شــأنه اإلضــرار بالعملــة

اإلساءة إلى القرآن الكريم أو تحريفه ،أو تدنيسه.

الوطنيــة أو يــؤدي إلــى بلبلــة األفــكار عــن ســوق المــال

اإلســاءة إلــى الديــن اإلســامي أو إحــدى شــعائره ،أو

بالســلطنة أو الوضــع االقتصــادي للبــاد.

ســب أحــد األديــان الســماوية.
التطــاول علــى أحــد األنبيــاء أو اإلســاءة إليــه باللفــظ أو

مــادة  :28ال يجــوز نشــر كل مــا مــن شــأنه المســاس
باألخــاق واآلداب العامــة والديانــات الســماوية.

الكتابــة أو الرســم أو اإليمــاء ،أو بــأي طريقــة أخــرى.
المــادة  :267يعاقــب بالســجن مــدة ال تقــل عــن ()10

نماذج لمصير مؤسسات صحفية تحدت الواقع:

عشــرة أيــام ،وال تزيــد علــى ســنة ،وبغرامــة ال تقــل عــن
( )100مائــة ريــال عمانــي ،وال تزيــد علــى ( )300ثالثمائــة

جريدة الزمن:

ريــال عمانــي ،أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن كل مــن صنــع

فــي يولــو  ،2016نشــرت جريــدة الزمــن فــي عدديــن

أو وزع أو نشــر أو عــرض ،ولــو فــي غيــر عالنيــة ،كتابــا أو

منفصليــن تحقيقــا صحفيــا حــول فســاد رئيــس المحكمــة

مطبوعــا أو رســومات أو صــورا أو أفالمــا أو رمــوزا أو غيــر

العليــا ورئيــس االدعــاء العــام.

ذلــك مــن األشــياء الخادشــة للحيــاء أو المخلــة بــاآلداب
العامــة.

لكــن تعــرض رئيــس التحريــر ومديــر التحريــر وأبــرز
صحفيــي الجريــدة للســجن لفتــرات وأحــكام متفاوتــة

ثانيــا :قانــون النشــر والمطبوعــات الصــادر
بمرســوم ســلطاني ســنة :1984

المــادة  :25ال يجــوز نشــر مــا شــأنه النيــل مــن شــخص

وصــل أشــدها فــي مرحلــة التقاضــي االبتدائيــة  3ســنوات،
وفــي مرحلــة االســتئناف ســنة واحــدة.
وفــي يــوم التاســع مــن أغســطس  ،2016أصــدر وزيــر
اإلعــام قــرارا بإغــاق الجريــدة ووقــف تداولهــا.

جاللــة الســلطان أو أفــراد األســرة المالكــة تلميحــا أو

وفــي يــوم الخامــس مــن أكتوبــر  ،2017أصــدرت

تصريحــا بالكلمــة أو بالصــورة ،وال يجــوز التحريــض ضــد

المحكمــة العليــا قــرارا نهائيــا بغلــق جريــدة الزمــن.

نظــام الحكــم فــي الســلطنة أو اإلســاءة إليــه أو اإلضــرار
بالنظــام العــام أو الدعــوة إلــى اعتنــاق أو ترويــج مــا
يتعــارض مــع مبــادئ الديــن اإلســامي الحنيــف.
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صحيفة البلد اإللكترونية:
في الثالثين من أكتوبر  ،2016أعلنت صحيفة البلد

عبــر بيــان نشــر فــي موقــع الصحيفــة عــن توقــف البلــد

خاتمة:

عــن النشــر .ولكــن البيــان لــم يوضــح الســبب الرئيســي

العمــل فــي المجــال الصحفــي فــي عمــان والخليــج العربي

للتوقــف رغــم التلميــح فــي البيــان إلــى “ضغــوط” تعرضت

بشــكل عــام ،مجــال آمــن وغيــر محفــوف بالمخاطــر ما دام

لهــا الصحيفــة .وحســب المركــز العمانــي لحقــوق

الصحفــي أو المؤسســة الصحفيــة لــم تخــرج عــن اإلطــار

اإلنســان ،فــإن رئيــس التحريــر كان قــد تــم اســتدعائه مــن

العــام الــذي رســمته الســلطة عــن طريــق أجهزتهــا

جهــاز األمــن الداخلــي (المخابــرات) واحتجــازه للتحقيــق

األمنيــة .وهــذا يســري علــى كل المؤسســات الصحفيــة

مــدة ّ 3أيــام ،وبعــد إطــاق ســراحه تم نشــر بيــان التوقف.

ســواء كانــت حكوميــة أو خاصــة ،وكل أشــكال اإلنتــاج

وحســب مصــدر المركــز ،فــإن الســبب الرئيــس -إضافــة

الصحفي ســواء كان مرئيا أو مســموعا أو مقروءا .وهذا

إلــى أســباب أخــرى -إلــى اســتدعاء رئيــس التحريــر ،كان

اإلطــار العــام يتلخــص فــي اآلتــي :ال تنتقــد بشــكل مباشــر

بســبب نشــر البلــد تقريــرا مترجمــا عــن وكالــة رويتــرز،

وغيــر مباشــر الحاكــم وأســرته وأجهزتــه األمنيــة ،ال تنتقد

أشــار إلــى أن عمــان أحــد الــدول التــي يتــم تهريــب الســاح

أداءه اإلداري فــي كل مؤسســات الدولــة التــي يديرهــا

منهــا إلــى اليمــن.

مهمــا كان مخيبــا .وفــي الحالــة العمانيــة ،الســلطان

شبكة مواطن اإلعالمية:

قابــوس يمتلــك كل الســلطات فــي عمــان ويديــر كل
مؤسســات الدولــة العليــا ،ولهــذا مــن األفضــل أال تنتقــد

فــي يــوم الثالــث مــن مايــو  ،2017يــوم حريــة الصحافــة،

إطالقــا وانــس مــا تعلمتــه حــول معنــى الصحافــة بشــكل

قامــت الســلطات بحجــب موقــع مواطــن ،تزامنــا مــع

عــام والصحافــة االســتقصائية بشــكل خــاص ،وأحــرص

إعــان مواطــن عودتهــا إلــى النشــر مجــددا.

علــى تمجيــد كل مــا يقــوم بــه هــو وحكومتــه.

وكانــت مواطــن قــد أعلنــت ســابقا فــي الرابــع عشــر مــن
ينايــر  2016توقفهــا عــن العمــل بعــد تكــرر تعــرض عــدد
مــن العامليــن فيهــا لمضايقــات أمنيــة مثــل االعتقــاالت
والتهديدات.

الهوامش:
منــذ انطالقــة مواطــن مــن لنــدن فــي يــوم حريــة
الصحافــة الثالــث مــن مايــو  ٢٠١٧حتــى االن ،تــم شــراء

كمــا تعــرض ســابقا مؤسســها ورئيــس تحريرهــا،

واســتخدام أكثــر مــن دميــن  Domainللموقــع كأحــد

لمضايقــات أمنيــة فــي عمــان تمثــل آخرهــا فــي ســحب

الحلــول التــي اتبعتهــا مواطــن لتجــاوز الحجــب .كذلــك

جــواز ســفره ووثائقــه الشــخصية بعــد منعــه مــن الســفر،

قدمــت منظمــة مراســلون بــا حــدود نفــس اآلليــة تقريبــا

وتعــرض قبلهــا لعــدة تهديــدات واعتقــاالت.

لقــراء مواطــن لتمكنهــم مــن تجــاوز الحجــب.

فــي الســابع عشــر مــن يوليــو  ،2015قــرر رئيــس تحريــر
مواطــن الخــروج مــن عمــان واالتجــاه إلــى المملكــة
المتحــدة لطلــب اللجــوء السياســي.
ال زال موقــع مواطــن محظــورا حتــى اآلن فــي عمــان
وبعــض الــدول الخليجيــة ،وال زال يالحــق أمنيــا كل مــن
لــه عالقــة بمواطــن.
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رئيس التحرير

أراء

العمانــي
العالقــات التاريخيــة بيــن النظــام ُ
ودولــة االحتــال الصهيونــي

بعــد زيــارة نتانياهــو أواخــر العــام المنصــرم إلــى مســقط وســط ترحيب حار
وعلنــي مــن قبــل قابــوس ،كان كل مــن أصادفــه هنــا فــي لنــدن ،ويعلــم
أننــي مــن عمــان ،يســألني عــن الزيــارة ورأيــي فيهــا ،حتــى مللــت مــن كثــرة
األســئلة وإجاباتــي المبــررة المتكــررة عــن عمالــة نظــام وممانعــة شــعب.

خلفان البدواوي
ناشط سياسي عماني

وكأن الجميــع مســتغرب مــن الزيــارة وتناســوا أنهــا ليســت األولــى
وتبدلــت الظــروف ،ولكــن
الرســمية بيــن البلديــن .ربمــا اختلــف التوقيــت
ّ
فــي عمــان يعلــم “غالبيــة” الشــعب أن هــذا النظــام وضــع فــي الحكــم

بســبب عمالتــه للبريطانييــن ،فالغرابــة أن يقــوم بالتطبيــع مــع العــدو
الصهيونــي حتــى لــو علنـ ًـا.

لقــراءة هــذه الزيــارة يجــب علينــا أن نقرأهــا ببعدهــا ومســارها التاريخــي ،حيــث إن العالقــات الرســمية بيــن نظــام
الســلطان قابــوس ودولــة االحتــال الصهيونــي ليســت بشــيء جديــد .وربمــا تحليــل وقــراءة هــذه العالقــة بيــن النظــام
الســلطاني ودولــة االحتــال الصهيونــي مــن جهــة ،وغالبيــة أفــراد الشــعب العمانــي مــن جهــة أخــرى ،لهــي دليــل
واضــح علــى الشــرخ بيــن الســلطة والشــعب فــي عمــان؛ التــي تظهــر الديكتاتوريــة فــي الحكــم والحريــة المقيــدة
بأغــال العصــي والزنازيــن .هــذه المقالــة هــي محاولــة لكشــف الســيرة التاريخيــة الحديثــة للموقــف الشــعبي الرافــض
للتطبيــع مــع العــدو الصهيونــي ،رغــم القمــع الممنهــج لحريتــه فــي التعبيــر عــن رأيــه مــن قبــل ســلطة قمعيــة علــى
رأس األنظمــة الديكتاتوريــة فــي المنطقــة.
فــي الثالثيــن مــن ســبتمبر مــن عــام  2000وفــي اليــوم الثالــث لالنتفاضــة الفلســطينية الثانيــة (انتفاضــة األقصــى)،
وقعــت حادثــة استشــهاد الطفــل محمــد الــدرة ذي االثنــي عشــر عامــا ،مــن قبــل نيــران قــوات االحتــال الصهيونــي
عنــد مفتــرق نتســاريم فــي قطــاع غــزة .كنــت حينهــا فــي بدايــة عامــي الدراســي األخيــر للثانويــة العامــة فــي مدرســة
الخــوض الثانويــة فــي مســقط .بعدهــا بأيــام ،وفــي يــوم األربعــاء الرابــع مــن أكتوبــر خرجــت مــع مجموعة مــن أصدقائي
الطلبــة للمشــاركة فــي مســيرة طالبيــة نظمهــا طــاب جامعــة الســلطان قابــوس الذيــن خرجــوا علــى بكــرة أبيهــم (مــا
يقــارب الـــ 25ألــف شــخص) ،وتوجهــوا مــن مقــر الجامعــة إلــى دوار الخــوض ســابقا فــي مســيرة ســلمية غاضبــة.
قبــل وصــول المســيرة إلــى الــدوار ،هاجمــت قــوات مكافحــة الشــغب المســيرة بالغــازات المســيلة للدمــوع والعصــي
واالعتقــاالت ،وبــدأت المناوشــات التــي اســتمرت لســاعات عديــدة 1.رغــم أن هــدف المظاهــرة الرئيســي كان هــو
ـزءا كبيـ ً
دعــم االنتفاضــة الفلســطينية واالحتجــاج علــى المجــازر التــي تقــوم بهــا قــوات االحتــال الصهيونــي ،إال أن جـ ً
ـرا

مــن الهتافــات والالفتــات كانــت تطالــب بشــكل واضــح وصريــح بقطــع العالقــات الرســمية مــع “إســرائيل” ،وإغــاق
المكتــب التجــاري اإلســرائيلي فــي مســقط،
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وهــو ربمــا يكــون الســبب الرئيســي الــذي يعــود إلــى شراســة قــوات النظــام فــي قمــع المظاهــرة المحتجــة بالقــوة.
ربمــا أرادت إقفــال الموضــوع بالقــوة حتــى ال يســكب الزيــت علــى النــار وتبــدأ الفضائــح بالظهــور للعلــن.
والهتمامــي بالقضيــة وبالنضــال العربــي ضــد المحتــل الصهيونــي ،فكنــت دائمــا منغمســا فــي البحــث عــن العالقــات
الســرية بيــن النظــام الســلطاني والصهاينــة إلــى أن تمكنــت فــي نوفمبــر  2013مــن العثــور علــى وثيقــة لشــركة
إســرائيلية كان أغلــب أفرادهــا ضبــاط موســاد ســابقين ،يعملــون كمتعاقديــن لدى الموانــئ العمانية كخبــراء أمنيين،

وقــد نشــرتها فــي الفيســبوك ونشــرتها صحيفــة اليــوم الســابع المصريــة (قامــت بحــذف الرابــط الحقـ ًـا) .بعدهــا بيــوم
واحــد فقــط ،وفــي صبيحــة يــوم الخميــس الســابع مــن نوفمبــر  2013وأثنــاء رجوعــي مــن صــور تــم اختطافــي فــي
الشــارع الســريع فــي مســقط مــن قبــل أفــراد جهــاز األمــن الداخلــي واقتيــادي لمــكان مجهــول ،والتحقيــق معــي
الســر ّي مــع الصهاينــة يثبــت أن العالقــة
خــاص .ردة فعــل الســلطة علــى فضــح التعامــل
بســبب المنشــور بشــكل
ّ
ّ
ـود ،وخصوصــا مــن الشــعب ،االعتــراض علــى ذلــك وســتفرض ذلــك بالقــوة2 .
أقــوى وأعمــق ،وأنهــا ال تـ ّ

بعــد ســنوات طويلــة ،وفــي يــوم الخميــس الســابع مــن ديســمبر مــن عــام  2017وفــي محاولــة شــجاعة وحيــدة ،خــرج
عمــاد الفارســي للتظاهــر أمــام الســفارة األميركيــة فــي مســقط احتجاجــا علــى قــرار ترامــب باعتمــاد القــدس كعاصمــة
موحــدة لدولــة االحتــال “إســرائيل” .اعتقــل عمــاد ســريعا وأفــرج عنــه بعــد ســاعات بعــد توقيعــه علــى تعهــد بعــدم
أن حــق التظاهــر والتعبيــر عــن
التظاهــر مجــددا 3.طبعــا يمكنــن ااالســتدالل علــى نقطتيــن رئيســيتين هنــا ،وهمــا ّ

الــرأي فــي عمــان مجـ ّـرم بقــوة القانــون والعصــا والرصــاص ،والثانيــة داللــة رســوخ ومتانــة العالقة بيــن النظــام العماني
والنظــام العنصــري المحتــل فــي فلســطين.

فــي أحــد األيــام البــاردة مــن أيــام لنــدن المعتــادة وأثنــاء رجوعــي مــن الجامعة ،قابلــت مجموعــة صغيرة مــن المراهقين
اإلنجليز.فقــط عرفــت أنهــم يهــود مــن “الكبيــاه” القبعــة الصغيــرة علــى رؤوســهم ،ولــم أعرهــم اهتمامــا بمــا أننــي
أقطــن فــي منطقــة غالبيتهــا مــن اإلنجليــز اليهــود .فجــأة بــدأوا بالصــراخ علــي“ :العــرب حثالــة”“ ،المــوت للعــرب”،
إرهابــي” .ورغــم أن الشــارع كان بــه عــدد مــن المــارة والعائــات ولكنــي أجــزم بأننــي لمحــت بعــض االبتســامات
والضحــكات مباركــة لموقــف المراهقيــن فــي الصــراخ العنصــري علــي .تيقنــت بعدهــا أنــه عندمــا يكــون شــعار
الصهاينــة هــو “المــوت للعــرب” فإنهــم ال يقصــدون الفلســطينيين وحدهــم بــل بالفعــل يقصــدون جميــع العــرب بمــن
فيهــم “أنــا” وبالتالــي وبالنســبة لهــم العــدو هــو شــخصية ذو خلفيــة واحــدة مشــتركة “العــرب جميعــا”.
بعــد تلــك الحادثــة بأشــهر وبالتحديــد فــي أكتوبــر مــن عــام  2018زار رئيــس دولــة االحتــال بنياميــن نتانياهــو مســقط
وســط حفــاوة وترحيــب حــار واســتقبال رســمي مــن قبــل الســلطان نفســه .خــال االســتقبال ال تــكاد تــرى أحــدا دون
ابتسامةيوشــك خاللهــا فمــه أن يتمــزق مــن فرحــه ،وال تجــد مثلهــا أبــدا فــي أي اســتقبال عــدا اســتقبال البريطانييــن.
اشــتعلت بعدهــا مواقــع التواصــل االجتماعــي العمانيــة بيــن غالبيــة منــددة تحــت هاشــتاغ “#عمانيون_ضــد_
التطبيــع” ،وقلــة قليلــة تحــاول جاهــدة التبريــر للزيــارة.كان الغضــب عارمــا ،ولكــن الخــوف مــا زال قائمــا لكــي يخــرج
ـوان
صارخــا وغاضبــا .تــم ترويــض األســد واحتمــى بقفــص مواقــع التواصــل حتــى تفــرج .أمــا النظــام الســلطاني فلــم يتـ َ

فــي اســتخدام أســاليبه التقليديــة فــي قمــع أي صــوت معــارض ،وتــم اعتقــال أبرزنشــطاء مواقــع التواصــل االجتماعــي
المعارضيــن للزيــارة وهــم :ســلطان المكتومي،عــدي العميــري،
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حاتــم المالكي،هيثــم المشــايخ ومصعــب الذهلــي 5 – 4.تــم اعتقالهــم وحجزهــم فــي زنازيــن انفراديــة تابعــة للقســم
الخــاص ،ال لشــيء فقــط لموقفهــم الشــجاع فــي رفضهــم اســتقبال ســفاح عنصــري علــى أراضيهــم .طبعــا هــذا دليــل
آخــر علــى الديكتاتوريــة فــي الحكــم وعمــق ومتانــة العالقــة بيــن النظــام الســلطاني وبيــن دولــة االحتــال الصهيونيــة.
رغــم االختــاف الشاســع بيــن الموقــف الشــعبي وموقــف نظــام قابــوس مــن العالقــة مــع دولــة االحتــال الصهيونــي
كمــا أســلفنا ،إال أن زيــارة نتانياهــو العلنيــة أســهمت فــي كشــف وفضــح العالقــة القديمــة الســرية بيــن قابــوس
ودولــة االحتــال .وبمــا أن مديــر الموســاد يوســي كوهيــن كان ضمــن الوفــد ،واتضــح الحقــا أنــه قــام بعــدة زيــارات
وصــرح
ســابقة لمســقط للتجهيــز للزيــارة التــي أتــت علــى طلــب مــن قابــوس نفســه كمــا صــرح نتانياهــو بنفســه.
ّ

المســؤولون اإلســرائيليون بــأن العالقــات مــع النظــام فــي مســقط مهمــة جــدا لفتــح البــاب مــع عالقــات مباشــرة
أخــرى مــع دول خليجيــة أخــرى كاإلمــارات وقطــر ،وعلــى حســب قولهــم فإنهــا ســتمكنهم مــن فتــح عالقــات أوســع
مــع آخريــن فــي المنطقــة “وبرعايــة كريمــة مــن قابــوس”.
والفضائــح لــم تكتــف بشــكل العالقــة الحاليــة ،بــل ذهبــت إلى أبعــد من ذلــك ،حين نشــرت صحيفة يديعــوت أحرونوت
(عمــان هــي صلــة إســرائيل فــي الشــرق األوســط) يتحــدث فيــه عــن
مقــا ًال للباحــث الصهيونــي رونيــن بيرغمــان بعنــوان ُ

قــدم العالقــات الدافئــة بيــن النظاميــن ،هــذه العالقــات التــي تعــود إلــى الســبعينيات مــن القــرن العشــرين ،عندمــا
أســهمت دولــة االحتــال “إســرائيل” فــي مســاعدة قابــوس للقضــاء علــى ثــورة ظفــار ،وكمــا تحــدث بالتفصيــل عــن
زيــارة ضابطيــن إســرائيليين يحمــان جــوازات ســفر أجنبيــة إلــى مســقط بعــد أســابيع مــن قيــام الثــورة فــي إيــران،
وذلــك فــي خريــف  .1979أحدهــم هــو روفيــن ميرهــاف ،وكان ضابطــا برتبــة عاليــة فــي الموســاد مهمتــه التعامــل
مــع األمــور المتعلقــة بالشــرق األوســط ،وأصبــح فيمــا بعــد المديــر العــام لــوزارة الخارجيــة “اإلســرائيلية” .واآلخــر هــو
اللــواء مناحيــم (منــدي) مــارون عضــو فــي هيئــة األركان العامــة لجيــش الدفــاع “اإلســرائيلي” .وبعــد اســتضافتهما في
فيــا فاخــرة فــي مســقط ،تــم نقلهمــا لمقابلــة الســلطان قابــوس علــى متــن طائــرة ســلطانية لمــكان خــارج مســقط.
خــال الرحلــة عبــر االثنــان عــن إعجابهمــا بالطائــرة ،وخصوصــا الحمــام المصنــوع مــن الذهــب الخالص.وبعــد مقابلــة
قابــوس ،زار االثنــان رأس مســندم المطــل علــى مضيــق هرمــز .يقــول ميرهــاف فــي المقــال إن “أهميــة االجتمــاع
تكمــن فــي مــكان وجــوده” وإن “هــذه الروابــط المباشــرة ،وإن كانــت ســرية ،مــع دولــة عربيــة فــي موقــع اســتراتيجي
هــي مهمــة للغايــة”6.
ونشــرت صحيفــة الجيروزالــم بوســت الصهيونيــة مقــا ًال مطــو ًال أيضـ ًـا بعنــوان (العالقــة المتجددة إلســرائيل مــع عمان)

للباحــث الصهيونــي إيلــي بوديــه ،تحــدث فيــه عــن العالقــة الدافئــة والطويلــة بيــن نظــام قابــوس ودولــة االحتــال
“إســرائيل” التــي تعــود إلــى طلــب قابــوس باالســتعانة بالخبــرات الصهيونيــة فــي قمــع الثــورة الشــعبية الماركســية
فــي ظفــار ،عبــر مشــورات وتوجيهــات وحتــى إمــدادات أســلحة 7.كمــا ذكــر فيهــا الكاتــب عــن أســباب قيــام قابــوس
(هــذه المــرة) بالتســويق العلنــي لزيــارة نتانياهــو فــي مواجهــة رفــض شــعبي عمانــي للتطبيــع ،ولكنــه يطمــع فــي
خبــرات إســرائيل األمنيــة والعســكرية لمواجهــة أيــة تحديــات داخليــة أو خارجيــة ضــد نظامــه الســلطاني فــي مســقط،

وأيضـ ًـا طمعـ ًـا فــي التأثيــر اإلســرائيلي علــى السياســات األمريكيــة بزعامــة دونالــد ترامــب ،كمــا صــرح لــه مســؤولون
“إســرائيليون” كانــوا ضمــن الوفــد الزائــر لمســقط.
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العمانــي مــا زال يرفــض بشــكل غالــب أي شــكل مــن أشــكال التطبيــع ،إال أن السياســة
ورغــم أن الموقــف الشــعبي ُ
الســلطانية اســتمرت فــي تأكيدهــا علــى األخبــار الصــادرة مــن تــل أبيــب ،أنهــا ســتكون جســرا للتطبيــع فــي المنطقــة

بعــد تصريــح يوســف بــن علــوي فــي المنتــدى االقتصــادي العالمــي بــاألردن بتبديــد مخــاوف “إســرائيل” و”نريدهــم
أن يشــعروا أنــه ال توجــد تهديــدات لمســتقبلهم ،نحــن علينــا ،وعلــى الفلســطينيين أن يســاعدوا اإلســرائيليين علــى
الخــروج مــن هــذا الخــوف الــذي يهددهــم”8.
وال يغيــب عــن أي باحــث فــي الشــأن العمانــي عند مطالعتــه للوثائق البريطانية لفتــرة الثمانينيات مــن القرن الماضي،
خاصــة تصريحــات فــأر الســراديب (علــوي) مــع المســؤولين البريطانييــن المعبــرة عــن “كرهــه للحــراك الفلســطيني”
ضــد االحتــال ،ووصفــه لهــم بأنهــم “ال يفقهــون فــي السياســة شـ ً
ـيئا” .وهــذا الموقــف يشــاركه الســلطان قابــوس

شــخصيا فــي تصريحــات عديــدة تملؤهــا الوثائــق البريطانيــة لتلــك الفتــرة.
الموقــف الرســمي للنظــام الســلطاني فــي مســقط مــن “إســرائيل” يعــود إلــى كرهــه للحــراكات الشــعبية الراغبــة
فــي حريتهــا ،وإلــى المســاعدة (ربمــا تكــون الفــارق) للبقــاء فــي عرشــه .وقــد أســهمت دولــة االحتــال فــي مســاعدة
قابــوس بالقضــاء علــى ثــورة ظفــار ،وقمــع العمانييــن ،وذلــك لتأميــن عرشــه فقــط .أمــا العالقــة المتجــددة الحاليــة
فهــي إلــى جانــب أخــذ المشــورة مــن نظــام متمــرس فــي قتــل وقمــع أبنــاء األرض–فلســطين– لمطالبتهــم بحريتهــم
تؤمــن اســتمرار النظــام الســلطاني فــي الحكــم ،دون األخــذ
وإنهــاء االحتــال فــي تكتيــكات وأســاليب وبرامــج أمنيــة ّ
ـك ،أنــه ال يهتــم
فــي االعتبــار رأي النــاس فــي عمــان أو مصلحتهــم .واالعتقــاالت
ّ
تؤكــد كدليــل واضــح ال يقبــل الشـ ّ

النظــام للموقــف الشــعبي مــن التطبيــع ،وأنــه خــارج الحســابات تمامــا فــي موقــف يؤكــد الديكتاتوريــة فــي طريقــة
الحكــم بعمــان .أمــا الحــراك الشــعبي فــا أعتقــد أنــه ســيتوقف فــي مســاندة الفلســطينيين فــي نضالهــم ورفضهــم
العمانــي الرافــض مــن التطبيــع مــع االحتــال الصهيونــي ليــس
ألي شــكل مــن أشــكال االحتــال .الموقــف الشــعبي ُ
لــه صلــة بالديــن أو الوطنيــة فقــط كمــا يصــور لــه فــي الغــرب ،وإنمــا هــي عوامــل مشــتركة كاألرض والــدم واألثنيــة
والمصيــر المشــترك.
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أراء

رؤية ُعمان …والسيناريو المسكوت عنه

ً
جيــدا ولكــن يبقــى آليــات
عمــان التــي نريــد… نعــم نعــرف مــا نريــد
الوصــول لتحقيــق مــا نريــد ،فهــل وثيقــة رؤيــة عمــان النهائيــة 2040
ســتتمتع بالجاهزيــة الكاملــة لتحقيــق ذلــك وهــي التــي ســوف تعــرض
علــى مجلــس الــوزراء فــي الربــع األول مــن 2019؟

وضحاء شامس
كاتبة عمانية

ـدت مــن الجلســة العامــة لرؤيــة عمــان 2040
فــي تاريــخ 7مايــو  2018عـ ُ
محملــة بالــرؤى االنســحابية واألحــام المهزومــة ،وقــد كتبــت حينهــا
ً

منشــورا علــى الفيــس بــوك“ :أيقنــت اليــوم بعــد الجلســة العامــة لرؤيــة
عمــان  2040أن الــرؤى واألحــام ال تفســر إال بتفســير األحــام البن ســيرين

وقــد ســألني أحــد األصدقــاء :هــل يعنــي ذلــك أن نغســل أيدينــا؟ قلــت لـ ُـه ســأكتب فيمــا بعــد إجابــة علــى ســؤالك

لمــاذا علينــا غســل أيدينــا؟

لقــد تضمنــت الجلســة العــام لرؤيــة عمــان 2040مجموعــة مــن التســاؤالت الجماهيريــة التــي كانــت تحــاول أن تفتــح
ملــف رؤيــة  2020قبــل الولــوج إلــى رؤيــة جديــدة بعمــر  20ســنة قادمــة ،وفــي المقابــل كانــت الجلســة تحــاول تجاهــل
الرؤيــة والدعــوة للتركيــز علــى الرؤيــة المســتقبلية الضبابيــة لعــام  ،2040حتــى أنــه تملــص بعــض المســتضيفين فــي
الجلســة العامــة مــن اإلجابــة عــن التســاؤالت ،قائليــن :لــم نكــن مــن ضمــن القائميــن علــى رؤيــة  ،2020ولكــن الــذي
البــد أن نشــير إليــه اليــوم هــو أن رؤيــة عمــان  2020هــي أول رؤيــة علــى مســتوى دول مجلــس التعــاون.
حقيقــة ال أعلــم إن كانــت تلــك االجابــة الهاربــة مبهــرة للحضــور ،إال أنــه لــم يصفــق أحــد علــى هــذه المعلومــة المغريــة.
هــل كان يكفــي أن تكــون رؤيــة عمــان  2020أول رؤيــة تــم صياغتهــا فــي دول مجلــس التعــاون؟! ثــم مــاذا حــدث
للرؤيــة بعــد ذلــك؟ مــاذا أنجــز منهــا ومــا الــذي تحقــق مــن أهدافهــا؟ ومــن القائميــن عليهــا؟ كان يتوقــع الحضــور
فــي الجلســة العامــة أن يتــم مناقشــة مــا تــم تحقيقــه فــي رؤيــة عمــان  2020والوقــوف علــى التحديــات التــي حالــت
دون تحقيــق بعــض األهــداف ولكــن بــدا لــي أن رؤيــة عمــان  2040تبــدأ مــن قاعــدة صفريــة ،دون االعتمــاد علــى رؤيــة
ســابقة ،وحتــى الزائــر للموقــع اإللكترونــي عمــان ]1[2040ال يجــد أي إشــارة حــول رؤيــة عمــان .2020
لقــد كانــت رؤيــة عمــان  2020هــي الســيناريو المســكوت عنــه فــي الجلســة العامــة ،والتــي قــد تكــون قائمــة علــى
احتمــاالت تشــاؤمية لمــا ســيأتي بعدهــا مــن رؤى مســتقبلية ،يمكــن أن تكــون كاآلتــي:
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•

ً
امتــدادا لرؤيــة عمــان  2020فــي حالــة عــدم الوقــوف علــى التحديــات التــي
أن تكــون الــرؤى المســتقبلية

واجهــت الرؤيــة األولــى مــن نوعهــا فــي الخليــج العربــي ،ومحاولــة معالجتهــا ،وهــو النــوع الــذي طرحــه ســلوتر
( )Slaughter1996,pp.202باســم ســيناريو اســتمرار الوضــع القائــم أو الســيناريو المرجعــي[.]2
•

أن تجاهــل النقطــة العميــاء ( ،)Blind Spotوهــي المؤشــرات الحاضــرة مــن ارتفــاع أســعار النفــط ،وارتفــاع

لعمــان ،قــد يــؤدي إلــى
عــدد الباحثيــن عــن العمــل ،وانخفــاض مســتوى دخــل الفــرد فــي إعــداد الــرؤى المســتقبلية ُ
احتماليــة تحقــق ســيناريو االنهيــار وهــو يمثــل عجــز النســق عــن االســتمرار أو فقدانــه لقدرتــه علــى النمــو الذاتــي ،أو
حــدا يــؤدي إلــى انفجــاره مــن داخلــه]3[.
بلــوغ تناقضــات النظــام ً
لقــد ُن ِشــرت بعــض األوراق البحثيــة التــي حاولــت تســليط الضــوء علــى رؤيــة عمــان  2020وقراءتهــا بأســلوب ممنهــج
وعلمــي كان مــن بينهــم فــي حــدود اطالعــي :الورقــة البحثيــة للباحثيــن (الصقــري ،الكنــدي )168 :2017،التــي
جــاءت بعنــوان“ :رؤيــة عمــان بيــن الواقــع والمأمــول” وأفصحــت أن رؤيــة عمــان  2020لــم تســتطيع تحقيــق األهــداف
المرجــوة ،المتمثلــة فــي اآلتــي:
.1

اإلخفاق في تحقيق الهدف األول ،وهو تنويع قاعدة اإلنتاج وتقليل االعتماد على النفط.

.2

االبتعــاد عــن تحقيــق الهــدف الثانــي وهــو التــوازن بيــن مصروفــات ودخــل المــال العــام ،حيــث ارتفعــت

المصروفــات الحكوميــة بنســبة كبيــرة ممــا فاقــم حجــم العجــز العــام.
.3

التراجــع فــي تحقيــق الهــدف الثالــث المرتبــط بتنميــة المــوارد البشــرية ،وتشــير البيانــات المنشــورة إلــى

انخفــاض متوســط دخــل الفــرد الحقيقــي.
.4

عــدم تحقــق الهــدف الرابــع وهــو تطويــر ودعــم القطــاع الخــاص ليشــارك فــي عمليــة التنميــة والنمــو

االقتصــادي]4 [.
وبالعــودة إلــى مــا أشــار إليــه أحــد المتحدثيــن فــي الجلســة العامــة دون ذكــر أي نتائــج وتفاصيــل إلــى بعــض الدراســات
التــي أجريــت حــول رؤيــة  2020والتــي لــم أســتطع التوصــل إليهــا ،والمتمثلــة فــي :الدراســة التحليليــة المعمقــة عــن
رؤيــة  2020قــام بهــا فريــق مــن جامعــة الســلطان قابــوس ،ودراســة مجلــس البحــث العلمــي حــول رؤيــة ،2020
ودراســة أخــرى قــام بهــا مجلــس األعلــى للتخطيــط.
إن المنهــج التشــاركي المتبــع فــي رؤيــة عمــان  2040دون معرفتنــا كأفــراد حــول الحالــة التقييميــة لرؤيــة 2020
مســتقبال ،كمــا أشــار إليــه (الشــنفري )2013 ،فــي مؤتمــر
يضعنــا أمــام ضبابيــة فــي فهــم مــا حــدث ومــا ســيحدث
ً
التنميــة المســتدامة بيــن التخطيــط والواقــع“ :أن التخطيــط للمســتقبل يتطلــب وضــوح الرؤيــة ،وبعــد مــرور أكثــر
مــن ( )18عامـ ًـا علــى اعتمــاد الرؤيــة المســتقبلية عمــان  ،2020فإنــه مــن األهميــة اســتحداث رؤيــة جديــدة للســلطنة
تأخــذ بعيــن االعتبــار مســتجدات المرحلــة الحاليــة ،ومــا توفــره مــن فــرص وتبــرزه مــن تحديــات علــى المــدى القصيــر
والمتوســط والطويــل”]5[.
لقــد أثــار الحضــور فــي الجلســة العامــة لرؤيــة  2040مجموعــة مــن التســاؤالت كمحاولــة الســتيضاح آليــات تنفيــذ
العمانيــة ،وكانــت مــن بينهــا مــن ســينفذ رؤيــة 2040؟ ومــن ســيراقب تنفيــذ الرؤيــة
ومتابعــة الــرؤى المســتقبلية ُ
وهــل ســتكون هنــاك محاســبة للقائميــن علــى رؤيــة عمــان  ،2020ورؤيــة عمــان  2040فــي حالــة عــدم تحقيقهــا
األهــداف المرجــوة؟
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منفــذي الخطــط الخمســية فــي ســلطنة ُعمــان ،ولكــن اإلجابــة تبقــى غامضة
وقــد كان الــرد أن تنفيــذ الرؤيــة تحــال إلــى ّ
المنفــذون؟ أمــا بالنســبة لمحاســبة القائميــن علــى الرؤيتيــن  2040 ،2020فــكان الــرد :إلــى
أيضـ ًـا ،فمــن هــم هــؤالء
ّ
اآلن لــم يحســم الموضــوع .وأعتقــد أن وجــود مراقبــة ومحاســبة لتنفيــذ الــرؤى العمانيــة المســتقبلية يرفــع مــن حــس
المســؤولية أمــام المنفذيــن ،ويدفعهــم لبــذل المزيــد مــن الجهــود لتحقيــق الــرؤى والتطلعــات المســتقبلية علــى
أرض الواقــع.
كمــا ّ
علــق أحــد الحضــور إلــى غيــاب فئــة الشــباب مــن ضمــن المســتضيفين والمتحدثيــن فــي الجلســة العامــة لرؤيــة
عمــان  ،2040إن وجــود هــذه الفئــة فــي صياغــة الرؤيــة المســتقبلية لعمــان  2040هــي أحــد ضمانــات نجــاح الرؤيــة
المصاغــة ،حيــث لــن يقــود دفــة التنميــة ســوى فئــة الشــباب الــذي نعـ ّـول عليهــم فــي المســتقبل.
لعمــان ،ولكــن انتقــال هــذه الخبــرة إلــى شــريحة
وإننــا مــع مشــاركة أصحــاب الخبــرة فــي صياغــة الرؤيــة المســتقبلية ُ
العمانــي الذيــن أثبتــوا جدارتهــم فــي ظــل الظــروف االقتصاديــة واالجتماعيــة الحاليــة لهــو أمــر البــد
مــن الشــباب ُ
مــن وضعــه فــي الحســبان ،وقــد نــورد هنــا فرضيــة مســتقبلية أن معظــم مــن صــاغ رؤيــة ُعمــان  2040لــن يقفــوا علــى
ـتقبال والتــي تحتــاج إلــى عشــرين عامـ ًـا؛ وقــد يعــود ذلــك إلــى ارتفــاع أعمــار أصحــاب
الصــورة المرســومة لعمــان مسـ
ً

أي منهــم.
الخبــرة أو تقاعدهــم ،وبالتالــي لــن تكــون هنــاك القــدرة علــى متابعــة ومراقبــة و محاســبة ٍّ
ـت فــي قصاصـ ٍـة ورقيـ ٍـة صغيــرة ســؤا ًال للمســتضيفين فــي الجلســة العامــة لرؤيــة عمــان  ،2040وقــد كان
وقــد كتبـ ُ
الســؤال :ألــم يحــن الوقــت لســلطنة عمــان أن تنشــأ مراكــز للدراســات المســتقبلية واالســتراتيجية أو مراكــز بحثيــة
لالستشــراف المســتقبلي ،واالنتقــال مــن مرحلــة تجســيد الصــور الذهنيــة فــي صياغــة رؤى ُعمــان إلــى مرحلــة قائمــة
علــى أســس علميــة؟
ـريعا وموجـ ً
ً
ـزا لإلجابــة
ـل :هنــاك خطــة لفتــح وحــدة لالستشــراف المســتقبلي ،ثــم انتقــل سـ
فــكان رد أحدهمــا علــى عجـ ٍ
علــى تســاؤالت الحضــور المتبقيــة؛ لضيــق الوقــت.
وتعقيبـ ًـا علــى الــرد الموجــز فقــد ســبقتنا الــدول الخليجيــة فــي تأســيس مراكــز بحثيــة فــي االستشــراف المســتقبلي
الحديــث ويمكــن ذكــر بعضهــا :مركــز الدراســات االســتراتيجية المســتقبلية فــي جامعــة الكويــت ،ومركــز االمــارات
للدراســات االســتراتيجية والبحــوث فــي أبوظبــي ،ومركــز البحريــن للدراســات والبحــوث ،ومركــز دراســات الخليــج
والجزيــرة العربيــة فــي الكويــت[.]6
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مفهومــي الرؤيــة المســتقبلية والتــي تســتخدم المنهــج
مي َــز بيــن
َ
كمــا أن الباحــث (الجشــمعيّ )52-58 :2017 ،
االســتهدافي للوصــول إلــى مــا ترنــو إليــه ،واستشــراف المســتقبل المبنــي علــى فهــم القوانيــن الضمنيــة والعوامــل

واإلجــراءات والهيكليــات الواضحــة فــي الظاهــرة ،بحيــث يتوقــع األشــخاص المســتقبل ويقــوم بإجــراء اإلعــدادات
الالزمــة لالســتفادة مــن التطــورات ممكنــة الوقــوع ،ويوصــي باتخــاذ اإلجــراءات التــي تجعــل المســتقبل أفضــل[.]7
ـإن االنتقــال مــن مرحلــة صياغــة الــرؤى المســتقبلية إلــى تأســيس مراكــز بحثيــة الستشــراف المســتقبل قــد
لذلــك فـ ّ
ـكل أفضــل ،ورســم مالمــح عمــان الجديــدة كمــا نريــد
يضمــن قدرتنــا علــى مواجهــة المســتقبل بشـ ٍ

* مالحظة :المقالة تحتوي على مراجع وهوامش ،الرجاء الرجوع إلى النسخة اإللكترونية.
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أراء

بانورامــا حريــة الصحافــة فــي دول مجلــس
التعــاون
قــد يتســائل البعــض لمــاذا يهتــم القائمــون علــى “مواطــن” بالحريــات
الصحفيــة .ببســاطة غيــاب الحريــات بشــكل عــام ،وحريــة الصحافة بشــكل
خــاص ،فــي أي مجتمــع يــؤدي إلــى ضعفــه ،وضعــف القــدرات العقليــة
واالجتماعيــة والثقافيــة لإلنســان ..ببســاطة ألن غيــاب الحريــات بشــكل
عــام ،وحريــة الصحافــة بشــكل خــاص ،فــي أي مجتمــع يــؤدي إلــى ضعفــه،

بدر النعيمي
باحث وكاتب بحريني

وضعــف القــدرات العقليــة واالجتماعيــة والثقافيــة لإلنســان ،وتجعلــه
ٌ
خائــف مــن كل شــيء وهنــا تصبــح إنســانيته منصوقــة وبــدل مــن أن
يخــرج إلــى المجتمــع ويعبــر عــن ذاتــه ينكمــش وينعــزل ويختبــئ وراء
لغــة النفــاق.

إذن فالمجتمعــات التــي تســيطر فيهــا العبوديــة وتغيــب عنهــا الحريــة بالضــرورة ينتشــر فيهــا الفســاد بشــتى أنواعــه

السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة واألخالقيــة .لذلــك فــإن صــاح المجتمــع وإعــاء الحريــة هـ ٌ
ـدف واحــد ال يمكــن
فصلهمــا عــن بعــض .ال يمكــن أن يتقــدم المجتمــع دون الحريــة ،وال يمكــن أن يســود األمــن دون الحريــة ،وكذلــك ال
يمكــن أن ُينتــج دون الحريــة.
أمــا فــي دول الخليــج العربــي فيــكاد أن يغيــب عنهــا الحريــة بمعناهــا الصحيــح إال فــي بعــض المســاحات والهوامــش
المرســومة مــن قبــل الســلطات الحاكمــة ،والســماح لبعــض األفــراد للتعبيــر عــن آراءهــم فــي مواقــع وأوقــات محــددة
ومنــع غيرهــم فــي مواقــع وأوقــات أخــرى ،ووضــع الــرأي المســموح فــي الواجهــة وغيــر المســموح فــي أســفل القائمــة،
حيــث تصمــم الســلطات الحريــة تمامـ ًـا كمــا المهندس يصمــم العمارات ،ويختار المــواد واآلليات واألجهزة واألشــخاص

المناســبة لــكل غــرض“ .هندســة الحريــة” فــي الخليــج العربــي عمليــة متواتــرة ومؤثــرة فــي بنيــة المجتمــع .فكيــف
تنشــأ وتهــدم وتلغــى وتبقــى وتصمــم وتعــاد بنــاء العالقــات بيــن المواطنيــن والدولــة؟ فلــكل دولــة تركيبتهــا ،ولكن
مــا يجمــع بينهــا هــو تخــرج ســلطاتها مــن نفــس الكليــة الهندســية.

البحرين :الحكومة تغرد بمفردها

دخلــت الصحافــة المعاصــرة إلــى البحريــن مبكـ ً
ـرا بصــدور “جريــدة البحريــن” فــي العــام  ]1[ 1949الــذي تلتهــا صحــف
عديــدة ذات توجهــات قوميــة وناصريــة ويســارية وليبراليــة علــى مــر العقــود المتتاليــة إال أن أغلــب هــذه التجــارب لــم

طويال بسبب الظروف السياسية المتقلبة[.]2
تدم
ً

وكان االســتثناء الوحيــد لهــذه القاعــدة هــي القنــوات

والصحــف الحكوميــة وشــبه الحكوميــة التــي واصلــت عملهــا دون توقــف أو تعطــل منــذ نهايــة ســتينيات القــرن

المنصــرم وكانــت هــذه المنصــات تعمــل ألكثــر مــن  20عامـ ًـا دون منافــس يذكــر قــادر علــى مزاحمتهــا فــي الســاحة
اإلعالميــة..
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فمنــذ تأســيس قنــاة وإذاعــة البحريــن كمؤسســة بــث حكوميــة فــي  ]3[ 1975علــى ســبيل المثــال كانتــا تمثــان
القنــاة التلفزيونيــة واإلذاعيــة الوحيــدة فــي البلــد إلــى يومنــا هــذا علــى خــاف تجــارب الــدول الخليجيــة األخــرى فــي
التعدديــة اإلعالميــة فــي المجــال المرئــي والســمعي.
ويثيــر أيضـ ًـا وضــع الصحافــة الورقيــة بعــض التســاؤالت حــول طبيعــة عالقتهــا مــع الحكومــة حيــث أن جريدتــا أخبــار
الخليــج واأليــام ذات التجربــة الصحفيــة األقــدم فــي الســاحة ،مملوكــة أو مــدارة مــن قبــل شــخصيات مقربــة لــكل مــن
رئيــس الــوزراء والملــك[ ،]4وبقيتــا دون منافــس للســاحة ألكثــر مــن عقديــن مــن الزمــن.
نقطــة التحــول األولــى أتــت بدخــول البحريــن األلفيــة الجديــدة وإقــدام الحكومــة علــى إصالحــات سياســية فتحــت
المجــال للترخيــص لصحــف يوميــة أخــرى مثــل جريــدة البــاد وصحيفــة الوســط وصحيفــة الميثــاق وصحيفــة الوقــت[]5
 .ولكــن شــابت هــذه التجربــة بعــض التحديــات حيــث لــم تختلــف أغلــب هــذه الصحــف الجديــدة عــن األيــام وأخبــار
الخليــج مــن حيــث عالقتهــا مــع الحكومــة ورموزهــا باإلضافــة إلــى المحتــوى التــي تقدمــه حيــث تــكاد تكــون الصفحــة
األولــى فــي كل صحيفــة متشــابهة.
أمــا نقطــة التحــول الثانيــة فــكان انــدالع حركــة االحتجاجــات المتأثــرة بموجــة الربيــع العربــي فــي العــام  2011التــي
أنهــت هامــش الحريــة المحــدود الــذي كام ممنوحـ ًـا للصحــف والصحفييــن ،وأصبحــت مهنــة الصحافــة تشــكل خطـ ً
ـرا

حقيقيـ ًـا علــى حيــاة الصحفييــن وعوائلهــم ورزقهــم وســامتهم وحريتهــم .وتذكر االحصائيــات أنه قتــل  3صحفيين[]6
إلــى جانــب االعتقــاالت[ ]7التــي طالــت عــدد مــن الصحفييــن[ ]8والمصوريــن[ ،]9وتراجــع ترتيــب البحريــن علــى قائمــة
حريــة الصحافــة مــن  117فــي العــام  ]10[ 2003إلــى  166فــي العــام ]11[.2018
كمــا تــم مؤخـ ً
ـرا إغــاق صحيفــة الوســط فــي يونيــو  ،2017وهــي كانــت الصحيفــة المســتقلة الوحيــدة ذات الســجل
الطويــل والحافــل ،بقــرار مــن وزارة اإلعــام “لمخالفتهــا القانــون وتكــرار نشــر وبــث مــا… يؤثــر علــى عالقــات مملكــة
البحريــن بالــدول األخــرى”[ ،]12وكانــت هــذه المــرة الرابعــة التــي يتــم فيهــا إيقــاف الصحيفــة عــن اإلصــدار مؤقتـ ًـا منــذ
]13[.2011
معلــق علــى نجــاح قنــاة العــرب
وفــي صلــة متصلــة كان األمــل فــي تطويــر المجــال المرئــي والســمعي فــي البلــد
ٌ
الفضائيــة المملوكــة لألميــر الوليــد بــن طــال آل ســعود بعــد أن أعلنــت نيتهــا افتتــاح مقر أعمالهــا في البحريــن]14[ .

وكانــت تجربــة قنــاة العــرب األبــرز واألكثــر غرابــة علــى اإلطــاق حيــث تكــررت تصاريــح مديــر القنــاة جمــال الخاشــقجي
بنيتهــم بانتهــاج الحياديــة والجــرأة فــي تغطيــة األحــداث[ ]15وذلــك وســط شــكوك بعــض المحلليــن مــن قدرتهــا
علــى تجــاوز الخطــوط الحمــراء العديــدة لــدى الحكومــة البحرينيــة.
ً
ً
ً
إيجابيــا علــى ســمعة البحريــن
أثــرا
الحقــا دعــم الحكومــة نحــو اســتضافة لمــا فــي ذلــك
وعلــى عكــس ذلــك اتضــح
الدوليــة حســب مــا جــاء علــى لســان وزيــر اإلعــام الــذي وصــف افتتاحهــا بـــ “الخطــوة المبــارك“[ .]16ورغــم كل ذلــك
لــم تســتمر القنــاة فــي العمــل ألكثــر مــن يــوم واحــد حيــث منعــت مــن البــث بقــرار مــن وزيــر اإلعــام بعــد اســتضافة
القنــاة للمعــارض البحرينــي خليــل المــرزوق[ ،]17وفــي نهايــة المطــاف لــم تــؤدي محــاوالت التفــاوض بيــن الحكومــة

وإدارة القنــاة إلــى نتيجــة إلــى أن غــادرت البحريــن نهائيـ ًـا[.]18
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والجديــر بالذكــر تجربــة قنــاة اللؤلــؤة التــي تأسســت كقنــاة فضائيــة مســتقلة ذات توجــه معــارض فــي لنــدن العــام
 2011كأول قنــاة فضائيــة بحرينيــة مســتقلة عــن الحكومــة [ ،]19وللقنــاة عالقــات ونشــاطات تمتــد إلــى جميــع
أقطــار الوطــن العربــي.
ـنا كبيـ ً
أمــا المســاحات اإللكترونيــة فلــم تشــهد تحسـ ً
ـرا أيضـ ًـا ،ال ســيما مــع مالحقــة ومحاكمــة العشــرات مــن المغردين
والمصوريــن والمدونيــن فــي الســنوات األخيــرة بســبب نشــاطهم علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي[ . ]20ولكــن
تبلــورت تجربــة جديــدة للصحافــة اإللكترونيــة فــي شــكل موقــع “مــرآة البحريــن” (وإلــى حــد مــا “البحريــن اليــوم”) التــي

تأسســت أيضـ ًـا كمؤسســة مســتقلة فــي الخــارج[.]21

تشــير هــذه الحقائــق مجتمعــة أن البنيــة اإلعالميــة فــي البحريــن قائمــة علــى انفــراد الحكومــة فــي الســاحة اإلعالميــة
إلــى درجــة كبيــرة وال ســيما فــي المجــال المرئــي والســمعي ،وال يبــدو أن هنالــك تحســن لألوضــاع فــي آفــاق وخصوصـ ًـا
مــع تدهــور األوضــاع السياســية فــي البلــد.

قطر :معضلة الجزيرة والصحافة المحلية
ً
علــى الرغــم مــن صغــر دولــة قطــر مسـ ً
ـكانيا إال أنهــا اكتســبت حجمـ ًـا أكبــر اقليميـ ًـا وعالميـ ًـا علــى الصعيديــن
ـاحيا وسـ
يمكنهــا مــن منافســة الــدول االقليميــة الكبــرى .والمصــدر الرئيــس لهــذه القــوة هــو قنــاة
الدبلوماســي واإلعالمــي
ّ
الجزيــرة والثقــل التــي تمثلــه فــي الصحافــة العالميــة بقدرتهــا علــى التأثيــر علــى المجتمعــات والــدول وسياســاتها،
وفســر المحللــون أنهــا هــذه القــدرة علــى التأثيــر بالــذات كانــت إحــدى األســباب الرئيســية لألزمــة الدبلوماســية بيــن

قطــر وجاراتهــا االمــارات والبحريــن والســعودية فــي  2013لعــدم رضــى الــدول الثــاث بتأثيــر الجزيــرة اقليميـ ًـا فــي
تنافــس مــع النفــوذ الســعودي علــى وجــه الخصــوص[.]22
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المســتوى العالــي مــن المهنيــة والرياديــة التــي تنتهجهــا قنــاة الجزيــرة يبــدو متناقضـ ًـا مــع أوضــاع الصحافــة القطرية

المحليــة التــي ال تختلــف كثيـ ً
ـرا علــى نظيراتهــا فــي دول الخليــج مــن حيــث البنيــة المؤسســية واالتكاليــة علــى األخبــار
التــي تــورد إليهــا مــن الحكومــات وســقفها المنخفض.
ولكــن يوجــد ثمــة قاســم مشــترك بيــن الجزيــرة والصحافــة القطريــة وهــو اســتخدام الحكومــة القطريــة لهمــا كأداة
سياســية تصــب فــي صالــح السياســية القطريــة الخارجيــة .فمــن جانــب تظهــر قطــر نفســها للعالــم عبــر قنــاة الجزيــرة
كدولــة متقدمــة وعصريــة تؤمــن بالديمقراطيــة والحريــة والتعدديــة والحــوار ،بينمــا فــي الجانــب اآلخــر لــم تســمح
لصحافتهــا فــي الداخــل أن تلعــب دورهــا الصحيــح كســلطة رابعــة لعــدم ممارســة الثقافــة الديقمراطيــة فــي البلــد
حســب مــا تشــير إليــه التقاريــر الدوليــة ،ال ســيما مــع وجــود رقابــة ذاتيــة مشــددة علــى الصحافــة[.]23
وفــي صلــة متصلــة ،ال زال موقــع صحيفــة  Doha Newsاإللكترونيــة الناطقــة باإلنجليزيــة محظــور فــي قطــر منــذ العام
 2016لمخالفتهــا نظــام الترخيــص اإلعالمــي فــي الدولــة ورغــم محــاوالت الصحيفــة المتكــررة لتصحيــح أوضاعهــا
والعمــل مــن داخــل قطــر بشــكل قانونــي إال أنهــا عللــت فــي بيــان لهــا “أن الحكومــة القطريــة ال تعتــرف تعــاون
الصحيفــة مــع شــركة قطريــة” إلــى جانــب عــدم توضيحهــا لإلجــراءات الالزمــة لتصحيــح أوضــاع الصحيفــة مــا أدى لنقــل
أعمالهــا إلــى الخــارج[.]24
ً
ً
وخصوصــا مــع
إعالميــا
وتعقــدت األمــور مــع بــدء األزمــة الخليجيــة مــع الســعودية وأصبحــت األوضــاع مشــحونة
التراشــق اإلعالمــي الــذي تمارســه كل مــن البحريــن والســعودية واإلمــارات وقطــر علــى حــد ســواء.
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الكويت :نموذج اقتصادي منفتح يتصادم مع الواقع السياسي
المنغلق
ـرا جـ ً
لعــل مــا يميــز الكويــت عــن باقــي دول الخليــج هــو دخــول الصحافــة إلــى قاموســها الثقافــي مبكـ ً
ـدا فــي فتــرة
متقاربــة للصحافــة البحرينيــة ،إال أن الكويــت أقدمــت علــى نمــوذج إعالمــي مختلــف عــن البحريــن عمــوده التعدديــة

الصحفيــة واإلعالميــة حيــث تــم الســماح مبكـ ً
ـرا إلنشــاء الصحــف ذات التوجهــات المختلفــة باإلضافــة إلــى تأســيس
القنــوات التلفزيونيــة المســتقلة عــن أجهــزة الدولــة.
وقــد يعــود تطــور هــذه الســمة إلــى حالــة التمــازج بيــن قــوة رأس المــال وســلطة السياســة ،إذ شــكلت رغبــة بعــض

رجــال األعمــال واألســر التجاريــة البــارزة لكســب شـ ً
ـيئا مــن النفــوذ السياســي فــي الدولــة إحــدى الدوافــع التــي أدت
إلــى ظهــور صحــف يوميــة متعــددة منــذ الســبعينيات ،إال أن نقطــة التحــول الكبــرى أتــت مــع الســماح لتأســيس
ـدء بقنــاة الــراي وتلتهــا قنــاة الوطــن
قنــوات فضائيــة خاصــة ضمــن توجــه عــام لفتــح االقتصــاد للــرأس المــال الخــاص ،بـ ً

والفنــون والكــوت واليــوم.

ولكــن حصلــت بعــض التصادمــات بيــن هــذه القنــوات والحكومــة ،كمــا حصــل مــع  3قنــوات فضائيــة وصحيفتيــن خالل
الخمــس ســنوات األخيــرة بينهــا قنــاة اليــوم[ ]25وقنــاة الوطــن[ ]26وقنــاة الكــوت[ ]27باإلضافــة إلــى صحيفتــي
مسيســة علــى أفــراد
الوطــن[ ]28والعالــم اليــوم[ ،]29حيــث انتهــت الظــروف السياســية بإصــدار أحــكام قضائيــة
ّ

معينــة فــي مجالــس إدارة هــذه المؤسســات وســحب تراخيصهــا.

وشــهدت الصحافــة اإللكترونيــة بمختلــف قطاعاتهــا الكتابيــة والمرئيــة والســمعية تطــورات أيضـ ًـا بظهــور أكثــر مــن

 240موقعـ ًـا اخباريـ ًـا وقنــاة وصحيفــة .وأصبــح الترخيــص مــن وزارة اإلعــام ملــزم بموجــب قانــون اإلعــام اإللكترونــي
لســنة  ،2016فيمــا ذهــب رؤســاء تحريــر الصحــف اإللكترونيــة أن منــذ تطبيــق القانــون زادت حــاالت إحالــة الصحــف
إلــى الجرائــم اإللكترونيــة كان بعضهــا بســبب “تــداول أخبــار كاذبــة وزعزعــة العالقــات مــع دولــة شــقيقة”]30[.
وعلــى صعيــد متصــل لــم يســلم النشــطاء والكتــاب والمغرديــن مــن القمــع المتزايــد حيــث تشــير االحصائيــات إلــى
وجــود أكثــر مــن  500قضيــة تتعلــق بحريــة التعبيــر جــاري النظــر فيهــا فــي المحاكــم حتــى العــام  ،]31[2016ال
ســيما مــع اســتغالل الحكومــة بعــض القوانيــن الفضفاضــة لوصــف االنتقــادات للحكومــة واألميــر علــى أنهــا جرائــم
أمنيــة[.]32
كمــا يواجــه الكويتيــون تحديــات كبيــرة فــي حريتهــم فــي تنــاول الشــأن العــام فــي الــدول األخــرى[ ]33حيــث يواجــه
عــدد مــن المغرديــن قضايــا جنائيــة علــى خلفيــة انتقادهــم سياســات دول خليجيــة أخــرى ووصلــت بعــض هــذه األحكام
إلــى  31ســنة بالســجن]34[.
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السعودية :الدولة المركزية تسترد قوتها

التنــوع الحضــاري والثقافــي بالســعودية مكــن الســعوديون مــن ابتكار تجــارب صحافيــة وإعالمية متعــددة التوجهات
واألهــداف ،وتتــراوح طبيعتهــا مــن الصحــف المناطقيــة الصغيــرة وإلــى الصحــف الوطنيــة والعالميــة ،إلــى القنــوات

الفضائيــة ذات تأثيــر فــي الوطــن العربــي.
مــا يمكــن قولــه عــن التجربــة الســعودية اإلعالميــة أنهــا تجربــة مركبــة تجمــع بيــن الخصائــص الموجــودة فــي دول
الخليــج األخــرى لتبتكــر نمــوذج خــاص بهــا يجمــع بيــن طمــوح الدولــة اإلقليميــة وإيجــاد مســاحة للتعبيــر عــن الــرأي
فــي الشــأن العــام ،وربمــا يعــود ذلــك إلــى دور الطبقــة التجاريــة الســعودية فــي تحريــك وتفعيــل المنصــات اإلعالميــة
بشــكل مســتقل إلــى حــد مــا عــن الدولــة مــا أدى إلــى ضعــف فاعليــة أدوات الرقابــة والمحاســبة لــدى الدولــة.
فليــس مــن المســتغرب أن تظهــر شــخصيات سياســية ذات توجهــات معارضــة علــى القنــوات الفضائيــة الســعودية
وتعبــر عــن آراءهــا بهامــش مــن الحريــة فــي انتقــاد الســلطات العامــة[ ]35بــل وحتــى مناقشــة بعــض المســائل
الدينيــة الحساســة تفــوق الهامــش الموجــود فــي بعــض دول الخليــج األخــرى مثــل البحريــن وقطــر وعمــان رغــم عــدم
تبلــور حيــاة سياســية حقيقيــة فــي المملكــة.
أمــا اليــوم فاألوضــاع بــدأت أن تتغيــر وتصبــح أكثــر تضييقـ ًـا علــى حريــة الصحافة حيث شــهدت الســعودية مؤخـ ً
ـرا حملة
اعتقــاالت موســعة طالــت عشــرات الصحفييــن[ ]36والكتــاب والباحثيــن واألكاديمييــن وعلمــاء الديــن لمخالفتهــم
سياســات الدولــة الخارجيــة والداخليــة[ ،]37وكانــت بعضهــا بأوامــر ملكيــة مباشــرة[ . ]38وفســر المحللــون أن هــذه
الحملــة الموســعة تأتــي متزامنــة مــع زيــادة نفــوذ ولــي العهــد الســعودي األميــر محمــد بــن ســلمان آل ســعود فــي

الدولــة وزيــادة مركزيــة اتخــاذ القــرار فيهــا[ ،]39فالرغــم مــن ظهــور بعــض الخطــوات مؤخـ ً
ـرا لالنفتــاح االجتماعــي إال
أن هــذا االنفتــاح لــم يترجــم إلــى انفتــاح سياســي.
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السعودية :الدولة المركزية تسترد قوتها

التنــوع الحضــاري والثقافــي بالســعودية مكــن الســعوديون مــن ابتكار تجــارب صحافيــة وإعالمية متعــددة التوجهات
واألهــداف ،وتتــراوح طبيعتهــا مــن الصحــف المناطقيــة الصغيــرة وإلــى الصحــف الوطنيــة والعالميــة ،إلــى القنــوات

الفضائيــة ذات تأثيــر فــي الوطــن العربــي.
مــا يمكــن قولــه عــن التجربــة الســعودية اإلعالميــة أنهــا تجربــة مركبــة تجمــع بيــن الخصائــص الموجــودة فــي دول
الخليــج األخــرى لتبتكــر نمــوذج خــاص بهــا يجمــع بيــن طمــوح الدولــة اإلقليميــة وإيجــاد مســاحة للتعبيــر عــن الــرأي
فــي الشــأن العــام ،وربمــا يعــود ذلــك إلــى دور الطبقــة التجاريــة الســعودية فــي تحريــك وتفعيــل المنصــات اإلعالميــة
بشــكل مســتقل إلــى حــد مــا عــن الدولــة مــا أدى إلــى ضعــف فاعليــة أدوات الرقابــة والمحاســبة لــدى الدولــة.
فليــس مــن المســتغرب أن تظهــر شــخصيات سياســية ذات توجهــات معارضــة علــى القنــوات الفضائيــة الســعودية
وتعبــر عــن آراءهــا بهامــش مــن الحريــة فــي انتقــاد الســلطات العامــة[ ]35بــل وحتــى مناقشــة بعــض المســائل
الدينيــة الحساســة تفــوق الهامــش الموجــود فــي بعــض دول الخليــج األخــرى مثــل البحريــن وقطــر وعمــان رغــم عــدم
تبلــور حيــاة سياســية حقيقيــة فــي المملكــة.
أمــا اليــوم فاألوضــاع بــدأت أن تتغيــر وتصبــح أكثــر تضييقـ ًـا علــى حريــة الصحافة حيث شــهدت الســعودية مؤخـ ً
ـرا حملة
اعتقــاالت موســعة طالــت عشــرات الصحفييــن[ ]36والكتــاب والباحثيــن واألكاديمييــن وعلمــاء الديــن لمخالفتهــم
سياســات الدولــة الخارجيــة والداخليــة[ ،]37وكانــت بعضهــا بأوامــر ملكيــة مباشــرة[ . ]38وفســر المحللــون أن هــذه
الحملــة الموســعة تأتــي متزامنــة مــع زيــادة نفــوذ ولــي العهــد الســعودي األميــر محمــد بــن ســلمان آل ســعود فــي

الدولــة وزيــادة مركزيــة اتخــاذ القــرار فيهــا[ ،]39فالرغــم مــن ظهــور بعــض الخطــوات مؤخـ ً
ـرا لالنفتــاح االجتماعــي إال
أن هــذا االنفتــاح لــم يترجــم إلــى انفتــاح سياســي.
كمــا توجــد فــي الســعودية ظاهــرة “الحســابات الوهميــة” ،الموجــودة فــي جميــع دول الخليــج إال أنهــا تشــاهد فــي
الفضــاءات الســعودية بكثــرة ،وتشــير دراســة بريطانيــة أنهــا تنشــأ مئــات الحســابات الجديــدة عبــر برامــج إلكترونيــة

فــي فتــرة محــددة متزامنــة مــع األحــداث السياســية وغالبـ ًـا مــا يكــون محتواهــا منســوخ[ ]40مــا يشــير إلــى وجــود
اســتراتيجية ممنهجــة وراء الظاهــرة.
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اإلمارات :اإلعالم في سبيل تضخيم الدور اإلقليمي والدولي

تتشــابه اإلمــارات إلــى حــد كبيــر مــع الحالــة القطريــة برغبتهــا فــي كســب شـ ً
ـيئا مــن النفــوذ االقليمــي عبــر االعــام
وبالتحديــد قنــاة Sky Newsالعربيــة كمؤسســة اإلعالميــة منافســة لقنــاة الجزيــرة ،كمــا تهتــم اإلمــارات بحفــر مكانــة
خاصــة لهــا فــي مجــال اإلعــام عبــر تنظيــم الجوائــز والمؤتمــرات اإلعالميــة الكبــرى التــي تحظــى علــى اهتمــام اقليمي
والعالمــي كبيــر[ ،]41ال ســيما مــع اهتمــام إمــارة دبــي بشــكل خــاص بإنشــاء مناطــق خاصــة مــن المدينــة لتنميــة
مجــال اإلعــام مثــل “مدينــة دبــي لإلعــام”.
أمــا الواقــع فــي الداخــل اإلماراتــي فيختلــف عــن الواجهــة اإلعالميــة للدولــة ،فالعديــد مــن برامــج االتصــاالت الحديثــة
مثــل برنامــج  Skypeوخاصيــة االتصــال عبــر برنامــج  WhatsAppو  Discordمحظــورة[ ،]42والقوانيــن اإلماراتيــة
المقيــدة لحريــة الصحافــة التــي تجعــل مــن الصحفــي اإلماراتــي يتحــرك بكل حذر حــول القضايــا السياســية واالقتصادية
والخارجيــة[.]43

ويتأثــر الخطــاب اإلعالمــي فــي الدولــة كثيـ ً
ـرا بانتشــار نظريــات المؤامــرة عــن تعــرض اإلمــارات إلــى “حــرب ممنهجــة
تهــدف إلــى تشــويش الــدور الريــادي والمشــاريع الحضاريــة لدولــة اإلمــارات” علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي ،كمــا
جــاء علــى لســان ضــرار بالهــول القيــادي فــي جهــاز أمــن الدولــة أثنــاء حديثــه فــي منتــدى اإلعــام اإلماراتــي[ ،]44إذ
العقليــة األمنيــة باتــت مهيمنــة علــى جميــع مفاصــل اإلعــام فــي الدولــة ال ســيما تجــاه تنظيمــات اإلســام السياســي.
وفــي صلــة متصلــة باتــت جميــع تحــركات الصحفييــن والكتــاب والنشــطاء عامــة تحــت المراقبــة األمنيــة المســتمرة
ال ســيما مــع سياســة الحكومــة اإلماراتيــة فــي تطويــر امكانياتهــا التجسســية عــن طريــق شــراء أحــدث األجهــزة[.]45
كمــا انخفــض معــدل اإلمــارات فــي معــدل حريــة الصحافــة  9مواقع بيــن العــام  2017و  ]46[ 2018ما يدعو للتســاؤل
حــول دور المتغيــرات االقليميــة وعلــى رأســها األزمة الخليجية في االنحســار.
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عمــان :المالحقــات القانونيــة مســتمرة وتطــال الكتــاب والصحفييــن
والروائييــن

تجربــة الصحافــة العمانيــة بقــت متواضعــة بســبب تأخــر نشــأتها نسـ ً
ـبيا بالمقارنــة بالمحيــط الخليجــي حيــث بقــت

وســائل اإلعــام فــي الســلطنة تقليديــة ال تخــرج عــن الخطــوط المرســومة لهــا ،إال أنــه بعــد موجــة االحتجاجــات التــي
بــدأت فــي فبرايــر  2011فــي مختلــف المحافظــات العمانيــة غيــرت فــي العالقــة بيــن الدولــة والمواطنيــن وباتــوا
ً
ـتعدادا لتشــكيل مؤسســات مدنيــة مســتقلة التــي تهتــم بالشــأن العــام إلــى جانــب زيادة مســتوى
العمانيــون أكثــر اسـ

التنســيق والتواصــل بيــن الكتابــة والباحثيــن والنشــطاء بهــدف ترشــيد الجهــود.
وهــي مــن خــال هــذه التجــارب التــي بــرزت فيهــا صحيفــة البلــد المســتقلة فــي العــام  2012كأول صحيفــة عمانيــة

إلكترونيــة[ ]47لتقــدم للســاحة العمانيــة الموضوعــات والقضايــا العامــة بطريقــة مغايــرة تمامـ ًـا عــن وســائل اإلعــام
الرســمية والصحــف الورقيــة ســواء كان ذلــك مــن حيــث آليــة نقــل المعلومــة عبــر اســتخدام وســائط اإلعــام الحديثــة
أو مــن حيــث طبيعــة المواضيــع التــي تطــرح .إال أن هــذه التجربــة الجديــدة لــم تتمكــن مــن االســتمرار حيــث أعلنــت
الصحيفــة فــي بيــان لهــا بالعــام  2016أنهــا لظــروف ماليــة وإداريــة خارجــة عــن إرادتهــا قــررت إغــاق الصحيفــة[.]48
وفــي صلــة متصلــة أنشــأت أيضـ ًـا مجلــة مواطــن فــي العــام يونيــو  2013كمجلــة سياســية ثقافيــة فكريــة تهتــم بقضايا
المواطــن والمجتمــع إال أنهــا أيضـ ًـا اضطــرت إلغــاق أبوابهــا بعــد تعــرض عــدد مــن كتابهــا إلــى االعتقــال واالختفــاء

القســري ]49[ .هــذا إلــى أن تــم إعــادة افتتــاح المجلــة فــي يــوم حريــة الصحافــة  3مايو  2017مــن العاصمــة البريطانية
لنــدن ولكــن تــم حجــب موقــع المجلــة فــي عمــان بعــد أقــل مــن  24ســاعة مــن إطالقــه]50[.
وواجهــت الصحافــة الورقيــة تحديــات كبيــرة تمثلــت فــي قضيــة جريــدة الزمــن التــي أغلقــت بحكــم محكمــة إثر نشــرها
موضــوع عــن الفســاد فــي القضــاء العمانــي ،وحكــم علــى رئيــس التحريــر ومســؤول التحريــر بـــالسجن  3ســنوات وعلــى
صحافــي آخــر بالســجن مــدة ســنة فــي المرحلــة االبتدائيــة.]51[ .
وتشــهد الســلطنة بشــكل عام كثــرة االعتقــاالت والمحاكمات للكتــاب[ ]52والروائيين والصحفييــن والمغردين[]53
بتهــم تتعلــق بإهانــة الســلطان والدين وتشــويه ســمعة الحكومة[.]54
ومــن جانــب آخــر ،قامــت الســلطنة بحظــر  23إصــدار مــن معــرض مســقط الدولــي للكتــاب  ]55[ 2018رغــم تصريحــات
وزيــر اإلعــام فــي الســنوات الســابقة بعــدم منــع أي مؤلفــات[ ،]56وطــال قــرار الحظــر قائمــة متنوعــة مــن الكتــب
منهــا السياســية والثقافيــة والروايــات بينهــا مؤلفــات صــادرة عــن وزارة الثقافــة العمانيــة وتشــير قائمــة الحظــر إلــى
أن القــرار كان يمــس المؤلــف بشــخصه أكثــر مــن أنــه اعتــراض علــى محتــوى المؤلفــات حيــث علــى ســبيل المثــال تــم
منــع جميــع مؤلفــات الباحــث ســعيد ســلطان الهاشــمي مــن المعــرض فــي نســخته األخيــرة رغــم تنوعهــا بيــن روايــات
ومقــاالت صحفيــة وكتــب أكاديميــة[.]57
* مالحظة :المقالة تحتوي على تلخيص للصور ،الرجاء الرجوع إلى النسخة اإللكترونية.
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أراء

التأريخ واألزمة الخليجية ..البحرين وقطر

مــن هــذه الرســالة ليــس مجــرد االنتقــاد لمــا يســتحق اإلهمــال ،ولكــن
محاولــة يائســة إليقــاظ ضميــر مــن ادعــى فــي يــوم مــن األيــام الحيــاد
والموضوعيــة فــي التأريــخ!
ّ
ولــدت تبعــات األزمــة الخليجيــة أزمــة ثقــة بيــن مــا ُيصـ َّـدق ومــا ُيكــذَّ ب،

ـواء مــن شــخصيات أو قنــوات إعالميــة لــكال الجانبيــن ،لكــن مــا يهمنــا
سـ ٌ

باعتبارنــا بحرينييــن هــو مــا خســرناه مــن أشــخاص كانــوا علــى وشــك أن

علي فارس

ً
موثوقــا بــه وبموضوعيتــه ،فذلــك يعــد خســارة حقيقيــة
ـدرا
يكونــوا مصـ ً

فــي المســتقبل.

وهنا نقتبس ما قاله صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة حفظه هللا:
“التاريــخ هــو مــع األســف مكتــوب علــى حســب الســلطة ،ومــع األســف كل مــا ُكتــب مــن يــوم ارتفــع الســيف ُ
وأنــزل
القــرآن فــي مجابهــة علــي بــن أبــي طالــب ،مــن هنــا زيــف التاريــخ ،فــأي شــيء عنــدك اآلن وهللا لــو أعطيتــه ألنســفه
نسـ ًـفا ،ألنــه غيــر صحيــح … تأتــي دولــة وتلعــن أختهــا ونحــن نســجل ،ومــع األســف الكتــاب الذيــن يســترزقون مــن وراء

ذلــك يكتبــون وهــي تأتينــا ،مــن ينقــح التاريــخ ويقــول الحقيقــة؟ هــذه المشــكلة“]1[.

ولعـ ّ
ـل بعــض مــا أدلــى بــه الشــيخ ينطبــق عندمــا أقدمــت هــذه الــدول علــى مقاطعــة قطــر ،فقد وصــل اإلعــام المأجور
فــي بعضهــا إلــى حــد التالعــب باأللفــاظ العلميــة لوضــع تفســير آخــر لألحــداث التاريخيــة والتــي فــي الحقيقــة لــن تغيــر
شــيئً ا غيــر خســارة المصداقيــة باإلضافــة إلــى دعــم بعــض متســلقي األزمــات ،فقبــل البعــض أن يمتطــي الموجــة اليــوم
لتلطمــه أخــرى غـ ًـدا! وعمــد آخــرون مســتغلين الظــروف لتكييــف المصــادر حســب الرغبــة إلظهــار عــدم شــرعية دولــة

مــا علــى أرضهــا.

واقعــا علــى الحكومــة فــي محاولــة إعــادة كتابــة
ســتركز هــذه الورقــة تحديـ ًـدا علــى دور اإلعــام البحرينــي المحســوب
ً

ً
وخرقــا لمبــادئ االتحــاد المرجــو بيــن الشــعوب مــن
تقربــا للدولــة
تاريــخ المنطقــة لتمريــر سياســات ظرفيــة ضــد قطــر
ً
خــال استشــفاف مظاهــر االنحيــاز والغائيــة فــي الدراســات والكتــب التــي صــدرت فــي الفتــرة األخيــرة ،وخاصــة بعــد

مؤتمــر “آل خليفــة فــي شــبه جزيــرة قطــر :التاريــخ والســيادة“.
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مؤتمر “حكم آل خليفة في شبه جزيرة قطر :التاريخ والسيادة”:
ُأقيــم المؤتمــر فــي يونيــو 2018م بالبحريــن لطــرح “األوراق األكاديميــة والتاريخيــة” حــول تاريــخ حكــم عائلــة آل خليفة
فــي شــبه جزيــرة قطــر منــذ تأســيس الزبــارة عــام 1763م]2[،وقــد ّ
نظمــه مركــز الدراســات االســتراتيجية والدوليــة

والطاقــة والــذي يــرأس مجلــس أمنائــه الشــيخ عبــدهللا بــن أحمــد آل خليفــة “وكيــل وزارة الخارجية”]3[،حيــث ّبيــن
ســبب تنظيــم المؤتمــر لـ”تســليط الضــوء علــى أطمــاع وفتــن حــكام آل ثانــي ودورهــم فــي تأزيــم الوضــع السياســي فــي

منطقــة الخليــج العربي“]4[،كمــا زاد أحــد مقدمــي األوراق راشــد الجاســم أهــداف المؤتمــر لقنــاة “ 24الســعودية”
بحجــة “منــع التزويــر فــي الحقائــق التاريخيــة“ ،فــي إشــارة إلــى تزويــر قطــر ،قائـ ًـا بســيادة آل خليفــة علــى شــبه الجزيــرة

القطريــة بســبب سياســتهم “الرشــيدة” علــى حــد تعبيــره فــي أواخــر القــرن الثامــن عشــر وحتــى ســيطرة آل ثانــي علــى
الزبــارة عــام 1937م]5[.
إضافــة لهــذه التصريحــات ،فقــد نقلــت وســائل اإلعــام نتائــج المؤتمــر وتوصياتــه مــن خــال اســتعمال األلفــاظ
ً
والمصطلحــات التــي تؤكــد تســييس المؤتمــر وعــدم جديتــه فــي الطــرح األكاديمــي التاريخــي الحقيقــي القائــم علــى
الحياديــة واالســتدالل بالمصــادر الســليمة]6[،فقد ســمى معركــة الزبــارة التــي خســر فيهــا حلفــاء آل خليفــة أمــام آل
ـي 1990-
ثانــي “باالحتــال الغاشــم“ ،وهــو المصطلــح ذاتــه المتــداول
إعالميــا لوصــف احتــال العــراق للكويــت َ
ً
عامـ ْ

خاصــة النعيــم ودعــا إلعــادة حقوقهــم المزعومــة نتيجــة هــذه
قســرا
1991م ،كمــا ادعــى وجــود عائــات ُه ِّجــروا
ً
ً
الجريمــة التــي صنفهــا أنهــا جريمــة حــرب وعــدوان ،وبعيـ ًـدا عــن موضــوع المؤتمــر األساســي فقــد طالبــوا قطــر بوقــف

التحريــض علــى اإلرهــاب والتجنيــس االنتقائــي وطالبوهــا بتقديــم التعويضــات علــى ذلــك فــي اإلشــارة إلــى الفتــرة
تقريبــا مــن انــدالع
األخيــرة ،كمــا أن مــا يقــدح فــي مصداقيــة المؤتمــر كذلــك هــو التوقيــت الــذي جــاء فيــه بعــد ســنة
ً

األزمــة الخليجيــة واســتعمال األلفــاظ فــي التصريحــات للداللــة علــى االرتبــاط المســيس لقيــام هــذه المؤتمــر.

وقــد نتــج عــن هــذا المؤتمــر قيــام عــدد مــن المشــاركين فيــه بتقديــم أوراق وكتــب ومحاضــرات علــى الرغــم مــن
التوقيــت المريــب والشــكوك حولــه ،منهــم الباحــث راشــد الجاســم[]7الذي قــدم ورقــة فــي المؤتمــر بعنــوان “والة آل
والتثبــت مــن
خليفــة فــي شــبه جزيــرة قطــر :دراســة تاريخيــة” دون نشــرها علــى الشــبكة العنكبوتيــة لالطــاع عليهــا
ّ

المصــادر لكننــا اعتمدنــا علــى عرضــه للورقــة فــي مجلــس الشــاعر عبدالرحمــن المضحكــي يــوم  20نوفمبــر 2018م]8[،

والصحفــي يوســف البنخليل[]9الــذي صــدر عنــه كتــاب “الزبــارة :التأســيس واالحتــال ولعبــة النفــط” مؤخـ ًـرا فــي ينايــر
2019م]10[،باإلضافــة إلــى القانونــي علــي الصديقي[]11الــذي قــدم محاضــرة بعنــوان “جوانــب قانونيــة مــن تاريــخ
أنموذجــا الســتطاعتنا علــى االطــاع
الزبــارة” فــي مجلــس النفيعــي بتاريــخ  8أغســطس 2018م]12[،وقــد اتخذناهــم
ً

علــى مــا كتبــوا أو مــا عرضــوه ألوراقهــم بعــد المؤتمــر ،كمــا أن مــا ســنتطرق إليــه مــن انتقــادات منهجيــة أدنــاه
تنطبــق كذلــك بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة علــى األوراق األخــرى التــي ُعرضــت فــي المؤتمــر.

االنتقاد األول :التوقيت والتناقض في المواقف
ـض النظــر
ال ننكــر نفــوذ آل خليفــة فــي الزبــارة بالقــرن الثامــن عشــر وحتــى النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر ،وبغـ ّ

عــن صحــة ثبــوت الوقائــع التاريخيــة التــي طرحهــا الباحثــون مــن عدمهــا ،لمــاذا اختــاروا هــذا التوقيــت الحســاس الــذي
تشــهد فيــه األزمــة الخليجيــة مرحلــة فــي أوج تسـ ّـعرها لفتــح ملفــات َغ َبــر عليــه
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رحبــت بلســان أميرهــا آنــذاك الملــك حمــد بن عيســى آل خليفــة بحكم محكمــة العدل
الزمــن؟ ال ســيما أن البحريــن قــد ّ

الدوليــة الصــادر فــي عــام 2001م ودعــا فــي مكالمــة هاتفيــة نظيــره القطــري آنــذاك الشــيخ حمــد بــن خليفــة آل ثانــي
ـويا مــن أجــل تعزيــز أواصــر التعــاون لخدمــة مصالــح بلديهمــا وشــعبيها“]13[،كما
لـ”بــدء صفحــة جديــدة والعمــل سـ ً
ـابقا ودعــا إلــى “قيــام اتحــاد ثنائــي بيــن البحريــن وقطــر بعــد أن تطــورت العالقــات بشــكل
أيــد البنخليــل المحكمــة سـ ً

الفــت منــذ انتهــاء النــزاع الحــدودي الســابق بقــرار تحكيــم دولــي“[]14
اآلخــران وهــم أعضــاء مؤسســون الئتــاف شــباب الفاتــح السياســي -غيــر النشــط
عــاوة علــى ذلــك ،قــام الباحثــان
ً
َ

حاليــا -للوحــدة الخليجيــة ووقعــا علــى مــا ُيعــرف بـ”وثيقــة االتحــاد الخليجــي” فــي نوفمبــر 2016م]15[،وصــرح
ً
ـتنكرا “أثــر االســتعمار فــي تفتيــت
االئتــاف بضــرورة الوحــدة لمواجهــة التقســيم]16[،ليؤكد الجاســم علــى ذلــك مسـ
ً
الــدول وتقســيم البحــار واألجــواء والحدود“]17[،باإلضافــة إلــى اســتفاضته فــي الدفــاع عــن الوحــدة مــن خــال مدونتــه
الشــخصية؟[]18
علــى الرغــم ذلــك ،فإننــا قــد ال نؤاخــذ الجاســم فربمــا تعــرض للمضايقــات والضغوطــات بحكــم منصبــه “الجديــد” كونــه
مديـ ًـرا لألبحــاث فــي قســم الوثائــق التاريخيــة بمركــز عيســى الثقافــي ،والصديقــي كونــه محاضـ ًـرا للقانــون غيــر متفــرغ
رئيســا لتحريــر صحيفــة الوطــن البحرينيــة.
بجامعــة البحريــن ،والبنخليــل
ً

فالســؤال الــذي يطــرح نفســه ،إذا تصالحــت الــدول الخليجيــة وزال الخالف ،فماذا ســيكون مصير صــورة هؤالء وغيرهم
العامــة قبــل المؤرخيــن؟ ألــم يكــن الســكوت هــو أضعــف اإليمــان للنــأي بالموضوعيــة عــن
مــن النخــب المثقفــة أمــام
ّ

الصراع السياســي؟

االنتقاد الثاني :الغموض الدائر حول المصادر والمراجع
بعــد تصفــح المصــادر فــي كتــاب البنخليــل ،تبيــن لنــا أن هنــاك مــا يقــارب  10دراســات وأوراق البحثيــة ،لكــن  5منهــا
(وهــي األوراق التــي صــدرت عــن المؤتمــر) غيــر منشــورة وربمــا غيــر موجــودة أصـ ًـا عنــد إصــدار الكتــاب ،حيــث اســتدل

بهــم  18مــرة ،لذلــك تبقــى عالمــات االســتفهام مفتوحــة حــول كيفيــة اعتمادهــا كمصــدر دون أن يتــم نشــرها وكذلك
األســباب التــي تحــول دون ذلــك.
كمــا لــم يتــم نشــر ورقــة الجاســم التــي تــم االعتمــاد عليهــا فــي كتــاب البنخليــل وعــرض مصــادر الصديقــي أمــام
المــأ لفحصهــا والرجــوع لمصادرهــا ،وقــد حاولنــا قــدر المســتطاع الحصــول علــى نســخة مــن الورقــة لالطــاع ولكــن
دون جــدوى ،ممــا يثيــر عالمــات االســتفهام حــول وجودهــا باألســاس أو ثقــة الكاتــب بمصداقيــة محتواهــا وصحــة
اعتمــدت
مصادرهــا بحيــث تصلــح للنشــر والتــداول ،وممــا يثيــر الغرابــة كذلــك هــو أن الورقــة (غيــر المنشــورة) قــد ُ

كذلــك كمصــدر فــي كتــاب البنخليــل لوصــف والة آل خليفــة فــي الزبــارة مــن دون أي مصــدر آخــر حــول الموضــوع ذاتــه
واعتمــاد الصديقــي عليهــا فــي عرضــه.
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باإلضافــة إلــى ذلــك ،اعتمــد البنخليــل فــي شــرح معركــة الزبــارة عــام 1937م وتبعاتهــا علــى مقابلــة بينه وبين شــخص
مجهــول يدعــي أنــه أحــد أبنــاء شــهداء معركــة الزبــارة وتحفــظ علــى الكشــف عــن هويتــه لـ”أســباب خاصــة” بالمصــدر
خاصة
رقــم ]19[،128إال أن الشــخصيات المجهولــة والثقــة المجــردة فــي عــرف األكاديمييــن هــي مصــادر غيــر معتبــرة،
ً
أن الكاتــب ال ُيعــرف لــه إنتــاج عميــق فــي علــم التاريــخ.

االنتقاد الثالث :االدعاء بسيادة آل خليفة على شبه جزيرة قطر
ادعــى البنخليــل فــي بدايــة حديثــه عــن الزبــارة أنــه عنــد الحديــث عنهــا فإنهــا ال تعتبــر المدينــة الواقعــة شــمال
غربــي شــبه جزيــرة قطــر فحســب وإنمــا جميــع شــبه الجزيــرة فــي إشــارة إلــى أن ســيادة آل خليفــة امتــدت فــي جميــع
ادعــي فيهــا أن الوالــي الشــيخ أحمــد بــن محمــد
أراضيها]20[،واســتند كذلــك لورقــة الجاســم غيــر المنشــورة والتــي ُّ

آل خليفــة جعــل الدوحــة عاصمـ ًـة لــه ،مــن دون ذكــر أي مصــدر صريــح أو آثــار مــن قــاع وغيرهــا تــدل علــى ذلــك]21[،
كمــا أن عنــوان ورقــة الجاســم حصــرت والة آل خليفــة فــي “شــبه جزيــرة قطــر” وليــس الزبــارة فقــط ،أضــف إلــى ذلــك
تأكيــد الصديقــي (الــذي يفتــرض أنــه حصــل علــى شــهادة الدكتــوراه فــي فلســفة القانــون) فــي محاضرتــه علــى هــذا
ـررا ذلــك أن الزبــارة كانــت “مركــز اإلدارة” المتمثــل فــي قلعتهــا ،كمــا تناقــض الباحثــان فــي
المفهــوم للســيادة مبـ ً
ـارة يفصــان
ـارة يقــوالن أنهــا امتــدت لكامــل شــبه الجزيــرة القطريــة ،وتـ ً
تحديــد حــدود ســيادة آل خليفــة علــى قطــر ،فتـ ً

خــال عرضهمــا يفصــان بيــن الزبــارة والدوحــة والبــر القطــري ،ممــا يشــير إلــى وجــود غمــوض حــول رقعــة امتــداد
الســيادة.

بريطانية؟
خليفية أم
سيادة
ّ
ّ
جميعــا بمــا فيهــم الصديقــي هــو مفهــوم ال أســاس لــه ،حيــث إن
إن مفهــوم الســيادة التــي ركــز عليهــا الباحثــون
ّ
ً
الســيادة آنــذاك مــا كانــت إال ســيادة جزئيــة ،أو صوريــة بمعنــى آخــر ،حيــث كانــت بريطانيــا العظمــى القــوة المهيمنــة

علــى الخليــج العربــي وبالتحديــد فــي مــا يخــص تعييــن وعــزل حــكام البحريــن ،مثــل الموافقــة البريطانيــة بتعييــن
وليــا للعهد حســب رســالة شــكر مقدمــة من أبيه الشــيخ عيســى على الموافقــة]22[،
الشــيخ حمــد بــن عيســى بــن علــي ً

حاكما]23[،باإلضافــة للخطــاب الــذي قدمــه األخيــر عنــد تنصيبــه أنــه
وكذلــك عــزل الشــيخ عيســى وتعييــن ابنــه حمــد
ً
“امتثـ ً
ـال ألمــر الحكومــة العليــا أتولــى مســؤولية الحكــم” فــي إشــارة الرتبــاط شــرعية حكمــه بموافقــة حكومــة ملــك

بريطانيا]24[،وهــو نفســه الــذي شــهد فــي عهــده مــا ُيعــرف بمعركــة الزبــارة ،لذلــك فــإن عــزل قطــر أو انفصالهــا
سياسـ ًـيا عــن البحريــن مــا كان إال بــإرادة بريطانيــة ،فهــي صاحبــة الســيادة التــي تعطــي الزبــارة أو البحريــن أو قطــر

لمــن تشــاء ،كمــا حصــل عــام 1868م بعقــد اتفاقيــة بيــن بريطانيــا والشــيخ محمــد بــن ثانــي لتســلمه مقاليــد الحكــم
فــي قطــر ولــو بطريقــة غيــر مباشــرة]25[،وهذا هــو األســاس التــي ارتكــزت عليــه محكمــة العــدل الدوليــة (كمــا ســيتم
ـازا؟
بيانــه الحقــا) ،فهــل الســيادة كمــا يدعــي الباحثــون كانــت آلل خليفــة حقيقـ ًـة أم مجـ ً
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السيادة القبلية الصورية
كليــا عــن واقعنــا المعاصــر ،ففــي الحاضــر
كمــا أن مســألة الســيادة (الصوريــة) آنــذاك فــي المجتمــع القبلــي تختلــف ً
إداريــا تفــرض
دوليــا مــع وجــود حكومــة منظمــة
تتمثــل مظاهــر ســيادة الدولــة فــي الحــدود المحــددة والمعتــرف بهــا
ً
ً
القانــون فــي داخــل هــذه الحــدود ،أمــا فــي ذلــك الوقــت فلــم يكــن هنــاك وجــود للدولــة القويــة القــادرة علــى بســط
نفوذهــا فــي كامــل أقطــار المنطقــة نظـ ًـرا للســيطرة األجنبيــة وضعــف وســائل المواصــات واالتصــاالت وعــدم وجــود

مؤسســات إداريــة منظمــة تُ عنــى بشــأن األمــن الداخلــي والخارجــي وتحصيــل الضرائــب ،وإنمــا كان المفهــوم الســائد
هــو الغلبــة للقــوي ،إذ إن المجتمــع قائــم علــى الــوالءات القبليــة التــي قــد تتغيــر فــي أي لحظــة متــى مــا طغــت

ـدوا رحـ ًـا يتنقلــون مــن مــكان آلخــر وبالتالــي نســتطيع القــول
قبيلــة وفرضــت نفســها علــى غيرهــا ،كمــا أنهــم كانــوا بـ ً
إن الســيادةتنتقل لمنطقــة أخــرى وتبقــى المنطقــة المتروكــة منزوعــة الســيادة]26[،لكن األغــرب هــو اعتــراف

طبقــا لإلقليــم الــي تتحــرك فيــه
البنخليــل نفســه بصحــة هــذا المفهــوم قائـ ًـا بــأن الحاكــم “يقيــم ســيادته ونفــوذه
ً
ـابقا مــع غيــره بادعــاء
القبائــل التابعــة والمواليــة له“]27[،وهــذه العبــارة التــي أوردهــا تناقــض مــا حــاول تقديمــه سـ ً
أن ســيادة آل خليفــة امتــدت لقــرن ونصــف باســتمرار مــع إغفــال الــدور البريطانــي فــي المنطقــة ،لذلــك يجــب قــراءة
تاريــخ المنطقــة مــن هــذا األســاس وليــس بمــا تمليــه ظــروف ومعاييــر الحاضــر.
كمــا أن االتفــاق علــى ســيادة آل خليفــة (الصوريــة) علــى الزبــارة فــي شــمال غــرب شــبه جزيــرة قطــر جـ ً
ـدل ال ُيلزمنــا
بالضــرورة االعتــراف بســيادتهم علــى باقــي شــبه الجزيــرة بــدون وجــود قرينــة أو دليــل واضــح يثبــت وجودهــم الفعلــي

أو والء القبائــل هنــاك لهــم أو وجــود آثــار باقيــة باســمهم خاصــة فــي ظــل الهيمنــة البريطانيــة ،ومــا قدمــه الباحثــان
عــن وجــود والة آلل خليفــة فــي المناطــق المتاخمــة للدوحــة يحتــاج إلــى دليــل قــوي غيــر دليــل “تحصيــل الضرائــب”
ألن تحصيلهــا قــد ال يكــون لســبب الــوالء وإنمــا لســبب آخــر مثــل حــال الجزيــة التــي تفــرض علــى الغيــر مقابــل الحمايــة
بــدون التدخــل فــي الشــأن الداخلــي والقضــاء ،لذلــك نتســاءل عــن إصــرار الباحثيــن علــى إثبــات الســيادة علــى كامــل
شــبه الجزيــرة علــى الرغــم مــن أن المفتــرض أن يقتصــر عنــوان حديثهمــا علــى الزبــارة فقــط؟ هــل تماشـ ًـيا مــع الموجــة
اإلعالميــة ضــد قطــر؟

وفــي حيــن ادعــى الجاســم إخــراج وثائــق جديــدة بهــذا الخصــوص للمؤتمــر لــم تُ عــرض قبــل حســب تصريحــه لقنــاة
بريطانيــة منشــورة ومهمــة حــول الوجــود العثمانــي
“ 24الســعودية” ،فإننــا نبــدي اســتغرابنا مــن عــدم طــرح وثيقــة
ّ

أكــدت علــى “حكــم الشــيخ عبــد هللا بــن جاســم آل ثانــي علــى
عــام 1915م بعــد االتفاقيــة األنجلو-عثمانيــة التــي ّ
شــبه جزيــرة قطــر الواقعــة شــرق جزيــرة البحرين“]28[،ممــا يعنــي أن بريطانيــا اعترفــت بخضــوع الزبــارة وباقــي شــبه
الجزيــرة آلل ثانــي ،لكــن البنخليــل ادعــى أنــه “لــم تشــمل هــذه االتفاقيــة ســيطرة بــن ثانــي علــى إقليــم الزبــارة“]29[.
وفــي محاولــة أخــرى لتبريــر هــذا المفهــوم الخاطــئ ،فســر البنخليــل ســبب ورود “توابعهــا” فــي تســمية البحرينبــأن
المقصــود بهــا هــي الزبــارة]30[،إال أن الزبــارة لــم تعــد خاضعــة لنفــوذ آل خليفــة فــي النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع
عشــر بعدمــا خســروها.
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االنتقــاد الرابــع :التالعــب فــي اســتخدام المصطلحــات وإقحــام اآلراء
السياســية
قانونيــا ،لذلــك فالغالــب أنــه غيــر ملـ ّـم بالقواعــد
مؤرخــا أو
بدايـ ًـة ،يجــب التأكيــد علــى أن البنخليــل هــو صحفــي وليــس
ً
ً

التخبط
ـابقا أي كتــب بهذيــن المجالين ،ممــا أدى إلى مالحظتنــا
المنهجيــة فــي كتابــة التاريــخ والقانــون ولــم يصــدر سـ ً
ّ
واســتخدام مصطلحــات مغلوطــة وســرد مواقــف سياســية تبيــن أنهــا مخصصــة لدعــم موقــف البحريــن الحالــي فــي

األزمــة الخليجيــة.
ً
أول :اســتهل البنخليــل كتابــه بإهدائــه إلــى “شــهداء الزبــارة” مــن قبيلــة النعيــم ،فــي إشــارة إلــى قيــام آل ثانــي
بـ”االحتالل“[]31و”الغــزو العســكري القطــري 1937م“]32[،ونشــر كمــا أســلفنا أعــاه مقابلــة لشــخص مجهــول
يدعــي أنــه أحــد أبنــاء شــهداء الزبــارة ،كمــا أن الجاســم وصــف ســيطرة آل ثانــي علــى الزبــارة بـ”العــدوان المؤلــم علــى
يومــا عــن حقــوق البحريــن
غفلــة” وشــاطر الصديقــي فــي نعتــه بـ”االحتــال” كذلــك،
مدعيــا أن آل خليفــة لــم يتنازلــوا ً
ً

كانتحقيقــة للبريطانييــن بحكــم األمــر الواقــع.
الســيادية فــي الزبــارة ،والتــي
ً

لكــن يالحــظ فــي موضــع آخــر تســمية الباحثيــن اســتيالء آل خليفــة للبحريــن عــام 1783م بأنــه “فتح”]33[،علــى الرغــم
مــن إقــرار البنخليــل نفســه قيامهــم باالســتيالء علــى ســفن آل مذكــور حاكــم البحريــن وقتــل خمســة أشــخاص منهــم،
بــدون أن يتــم تســمية هــؤالء بالشــهداء كمــا حصــل لقتلــى النعيــم بالزبــارة علــى الرغــم مــن كــون آل مذكــور وأهــل
البحريــن مســلمين.
ومــن جانــب آخــر ،اســتنكر البنخليــل علــى الشــيخ قاســم بــن ثانــي تحالفــه مــع العثمانييــن (المســلمين) ووصفــه بأنــه
“عـ ّـراب االحتالاللعثمانــي علــى قطر“]34[،علــى الرغــم مــن وجــود رســالة باألرشــيف البريطانــي مــن الشــيخ عيســى بــن

علــي لإلنجليــز يطلــب منهــم منــع الشــيخ حمــد بــن محمــد آل خليفــة الســفر للبصــرة بســبب تواصلــه مــع “مأموريــن
أتراك“]35[،ورســالة أخــرى مــن الوكيــل السياســي البريطانــي للمقيــم السياســي يصــف الشــيخ حمــد بـ”مؤامــرة الشــر
مــع الســلطات التركيــة”]36[.
والغريــب أكثــر هــو تبريــر البنخليــل اســتعانة آل خليفــة للقــوى اإلقليميــة ومنهــا بريطانيــا فــي موضــع آخــر مــن
كتابــه بأنهــا “سياســة اســتباقية ذكيةتقــوم باالســتعانة بعــدو لــدرء خطــر عــدو آخــر” بحيــث أســهمت فــي تثبيــت
حكمهم]37[،ممــا يشــير إلــى االنحيازيــة.
ثانيــا :انتقــد الجاســم وكذلــك البنخليــل محاولــة قطــر لطمــس “تــراث وإرث” النعيــم الــذي بحســب زعمهــم ال يــزال
ً

وســواها بــاألرض خــال ســتينيات القــرن
حيا]38[،وادعــى األخيــر بــأن حاكــم قطــر الســابق أزال أطــال قلعــة مريــر
ّ
ً
العامــة؟
العشــرين لطمــس التاريخ]39[،لكــن لــو كان كذلــك ِلـ َـم لــم تــزل القلعــة موجــودة ومفتوحــة للزيــارة أمــام
ّ
ـارا قطريــة عــام 2013م بــدون أي اعتــراض مــن الســلطات البحرينيــة
ولـ َـم اعتبــرت منظمــة اليونســكو آثــار الزبــارة آثـ ً

آنذاك؟[]40ممــا يــدل افتراضنــا جـ ً
ضمنــا عــن حقهــا ليســقط بالتقــادم.
ـدل أن البحريــن تنازلــت
ً
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ً
ثالثــا :طعــن البنخليــل فــي المنطقــة التــي قــدم منهــا آل ثانــي المعلــن عنــه وهــو إقليــم الوشــم بنجــد وادعــى بــدون
مصــدر بأنهــم قدمــوا مــن جزيــرة كيــش (قيــس) بفارس]41[،ممــا قــد يشــير بشــكل مباشــر إلــى عــدم ثبــوت نســبهم
معــا ضــد آل خليفــة بـ”المرتزقــة” و”البــدو” بالرغــم
للقبائــل العربيــة ،كمــا نعــت القبائــل المواليــة لهــم التــي حاربــوا ً

مــن أنهــا قبائــل معروفــة منتشــرة فــي البحريــن وقطــر والخليــج ،وقــد ذكــر أســماء بعضهــا]42[.

خاصــا مــن  3صفحــات فقــط عــن التجنيــس السياســي لقطــر للعوائــل العربيــة،
ً
رابعــا :وضــع البنخليــل فــي كتابــه فصـ ًـا ً

إال أن مضمونــه ال يتعلــق بتاتً ــا فــي عنــوان الكتــاب الدائــر حــول تاريــخ الزبــارة ،ممــا يشــير إلــى إقحامــه األزمــة الخليجيــة
تاريخيــا إذ كان وقــف التجنيــس مــن ضمــن المطالــب الثالثــة عشــر التــي طالبــت
فــي كتابــه الــذي يفتــرض أن يكــون
ً
بهــا دول المقاطعــة مــن قطر]43[،لكــن غــاب عــن الكاتــب وعــن غيــره أن الحصــول علــى الجنســية أو تغييرهــا يعتبــر
حقــا مــن حقــوق اإلنســان المنصــوص عليــه فــي المــادة ( )15بالفقــرة ( )2مــن اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان]44[،
ً
حاليــا للتجنيــس وإنمــا كان ذلــك خيــار تلــك القبائــل التــي أرادت
كمــا لــم يثبــت أن قطــر أجبــرت العوائــل آنــذاك أو
ً

ذلــك.

تاريخيــا باتهــام قطــر
خامســا :تجلــت كذلــك مظاهــر إقحــام البنخليــل للسياســة فــي كتابــه الــذي يفتــرض أن يكــون
ً
ً

صراحـ ًـة بمناهضتهــا لمجلــس التعــاون ودعمهــا اإلرهــاب وتحالفهــا مــع تركيــا وإيران]45[،كمــا ادعــى أن “تمــرد” آل
ثانــي يؤكــد علــى “مبــدأ االنقــاب السياســي ،حتــى بــات مــن ثوابــت السياســة القطريــة” و”االســتمرار التاريخــي لحــاالت
االنقــاب فــي أســرة آل ثانــي فــي قطــر مــن تلــك الفتــرة وإلــى اليوم“]46[،كمــا اتهــم آل ثانــي بـ”الخيانــة السياســية
والتمــرد سياســي الــذي أدى إلــى اســتخدام كافــة الوســائل غيــر المشــروعة مــن أجــل تدميــر إمــارة بالكامــل لتحقيــق
طموحــات شــخصية“]47[،ليتبين أنــه وكعــادة الصحفييــن فــي بهرجــة وخلــط األحــداث والعناويــن كأداة ترويجيــة،
فقــد نســي وظــن أنــه يكتــب مقـ ً
ـال فــي جريدتــه.

االنتقــاد الخامــس :الطعــن فــي محكمــة العــدل الدوليــة وتطبيــق مغالــط
للقانــون
بينمــا ســكت الصديقــي للــرد علــى حكــم محكمــة العــدل الدوليــة فيمــا يختــص بالنــزاع الحــدودي بيــن البحريــن وقطــر،

غــاص الصحفــي البنخليــل ً
عبثــا فــي ثنايــا الحكــم الــذي يتكــون مــن  82صفحــة باللغــة اإلنجليزيــة مــن خــال محاولــة
ناعتــا إيــاه بـ”االنقــاب علــى التاريــخ“ ،ووصــف حكمهــا بأنــه “ليــس
دحــض حكمهــا فــي  4صفحــات صغيــرة مــن كتابــه ً

تكريســا الحتــال قطــر إلقليــم بحريني“]49[،وكأنمــا أتــى بتحليــل قانونــي لــم
منصفا“]48[،و”يظــل القضــاء الدولــي
ً
ً
عامــا ،كل ذلــك بعــد دعوتــه لقيــام اتحــاد بيــن البحريــن وقطــر ومــدح “التحكيــم
يســبق لــه مثيــل منــذ أكثــر مــن ً 15
ـابقا كمــا أشــرنا أعــاه.
الدولــي” سـ ً

ـاوة علــى ذلــك ،فــإن اختصــاص محكمــة العــدل الدوليــة ال ينعقــد إال بموافقــة الــدول األطــراف حســب المــادة ()38
عـ ً

بالفقــرة ( )5مــن قواعــد عمــل المحكمة]50[،لذلــك فموافقــة البحريــن علــى اختصــاص المحكمــة فــي تقريــر مصيــر
الخــاف علــى الزبــارة يســقط حقهــا فــي رفــض مــا يصــدر عنهــا ،وممــا يــدل علــى ذلــك ترحيــب البحريــن بلســان أميرهــا
آنــذاك بحكــم المحكمــة كمــا أســلفنا أعــاه ،أفــا يعــد ذلــك موافقــة صريحــة علــى مــا جــاء بالحكــم؟
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كمــا أن الــردود التــي أوردهــا البنخليــل لمــا اســتندت عليــه المحكمــة ال تســتعمل اللغــة القانونيــة الحياديــة ،بــل
لغــة تاريخيــة تــرد علــى اســتنتاجات قانونيــة ،فمثـ ًـا اســتنكر إنكارهــا لســيادة البحريــن داخــل الزبــارة واالعتمــاد علــى

اتفاقيــة عــام 1868م التــي حــددت نطــاق النفــوذ العثمانــي مــن خــال فصــل إقليــم نجــد عــن إقليــم شــبه جزيــرة قطــر
وبالتالــي لــم تكــن الزبــارة ضمــن نفــوذ البريطانيــون أو آل خليفــة ،وقــد اكتفــى البنخليــل بورقــة الجاســم عــن والة
آل خليفــة غيــر المنشــورة ووجــود وثائــق تاريخيــة بــدون عرضها]51[،وبالنظــر لحكــم المحكمــة فإنهــا أكــدت أن
االتفاقيــة ذاتهــا إنمــا جــاءت بســبب “أعمــال القرصنــة” والمخالفــات فــي البحــر المتكــررة مــن قبــل الشــيخ علــي بــن
خليفــة آل خليفــة ،لذلــك ُعقــدت االتفاقيــة لكبــح جماحــه وعــدم الســماح لــه باالعتــداء بحـ ًـرا علــى الزبارة]52[،ممــا يــدل

علــى عــدم وجــود ســيطرة مباشــرة مــن آل خليفــة علــى الزبــارة كمــا بينــاه أعــاه فــي تفصيلنــا للســيادة البريطانيــة،
وافيــا للشــيخ علــي فــي كتابــه واكتفــى بذكــر اســمه وســنوات حكمه]53[،وفــي
تعريفــا
كمــا أن البنخليــل لــم يعــرض
ً
ً

رســالة للمقيــم السياســي فــي بوشــهر عــام 1875م فإنــه رأى األخيــر “ســقوط دعــوى البحريــن بالســيادة علــى الزبــارة“.

[]54
كمــا أن االتفاقيــة األنجلو-عثمانيــة عــام 1913م بينــت بــكل صراحــة أن “شــبه الجزيــرة القطريــة ســتبقى ،كمــا كانــت
فــي الماضــي ،محكومــة مــن قبــل الشــيخ جاســم بــن ثانــي وذريتــه ،وتعلــن حكومــة صاحــب الجاللــة أنهــا لــن تســمح
لحاكــم البحريــن التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة فــي قطــر أو االعتــداء علــى ســيادتها أو ضمهــا إلقليمه”]55[،وهــذا
أقــوى دليــل اســتندت عليــه المحكمــة لرفــض حجــج البحريــن.
مدعيــا أن تحالفهــا مــع آل خليفــة يمثــل الســيادة فــي
كمــا اســتنكر كذلــك رفــض المحكمــة لســيادة قبيلــة النعيــم
ً
الزبــارة ،إال أن المحكمــة أفحمــت الكاتــب بالقــول أن القبيلــة ثبــت أنهــا خدمــت عائلــة آل ثانــي كذلــك ،خاصـ ًـة أنــه

لــم يصــدر بيــان واضــح مــن قبيلــة النعيمــي حــول والئهــم أو ادعاءاتهــم للتعويضــات فــي معركــة  ،1937وإن مجــرد
ـارا
التحالــف أو التعاطــف مــع قبيلــة بدولــة أخــرى ال يعنــي بالضــرورة اإلقــرار بالســيادة ،كمــا أن لهــم إلــى اليــوم انتشـ ً
واســع فــي دولــة قطــر وتولــوا مناصــب قياديــة ووزارية]56[،فلمــاذا يتــم المطالبــة باســم قبيلــة النعيــم جميعهــا لــدى

البحريــن للتعويــض عــن استشــهاد  100شــهيد لــم يتــم ذكــر أســمائهم أو مصــدر يؤكــد علــى أعدادهــم مــع وجــود
مقابلــة لشــخص مجهــول مــن أبنائهم]57[،والتهجيــر القســري بحســب ادعــاء البنخليــل إن لــم تكــن لدوافــع سياســية
محضــة؟
كمــا أنــه أســاء أمــام ســكوت المختصيــن فــي القانــون تكييــف معركــة الزبــارة 1937م]58[،إذ اعتبــر أن هجــرة النعيــم
هــو “تهجيــر قســري“ ،وادعــى كذلــك -بــدون مصــدر -عــدم احتــرام حقــوق األطفــال والنســاء ،وبالتالــي أقــر وبــكل
أريحيــة أن آل ثانــي قامــوا بارتــكاب “جريمــة ضــد اإلنســانية” و”جريمــة حــرب” حســب اتفاقيــة رومــا والمــادة ( )49مــن
اتفاقيــة جنيــف الرابعــة ويجــب االعتــذار لهــم مــع تعوضيهــم.
تدريجيــا مــع نهايــة الحــرب
إال أن االدعــاء مــردود عليــه ،ذلــك أن قواعــد القانــون الجنائــي الدولــي لــم تتبلــور إال
ً

العالميــة الثانيــة مــع محاكــم نورمبيــرغ بألمانيــا وطوكيــو باليابــان لمحاســبة المســؤولين عــن الجرائــم الدوليــة فــي
الحقــا محاكــم مؤقتــة ومختصــة بأقاليــم معينــة حدثــت فيهــا جرائــم
هاتيــن الدولتيــن الخاسرتين]59[،وتأسســت
ً
حــرب مثــل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الخاصــة بيوغســافيا الســابقة إبــان حــرب البلقان فــي التســعينات]60[،وأخرى
خاصــة بروانــدا لجرائــم اإلبــادة الجماعيــة التــي حصلــت بالتســعينات]61[،وهذه المحاكــم تقتصــر علــى إقليــم معيــن
ثــم ينتهــي عملهــا.
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فعليــا فــي عــام 2002م بعــد دخــول نظــام رومــا
وقــد تــم تأســيس محكمــة الجنايــات الدوليــة كمحكمــة دائمــة
ً
لتأســيس المحكمــة حيــز التنفيــذ ،وينحصــر اختصاصهــا الزمنــي للجرائــم التــي تقــع بعــد هــذا التاريــخ فقــط وليــس فــي

محكومــا
الماضــي باســتثناء إذا أعلنــت الدولــة (قطــر) عــن قبولهــا اختصــاص المحكمــة بأثــر رجعــي ،كــون الماضــي
ً
بأعــراف وقواعــد اشــتباك تختلــف عــن الحاضــر خاصــة بعــد إقــرار ميثــاق األمــم المتحــدة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة،
لــذا فاالســتناد إلــى الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي هــذه المــادة هــو اســتناد باطــل ،خاصــة لعــدم انضمــام قطــر لنظــام

رومــا أصـ ًـا.

مــع االفتــراض جـ ً
ـدل أن االختصــاص الزمنــي متحقــق ،فــإن عناصــر جريمــة التهجيــر القســري حســب منظومــة القانــون
الجنائــي الدولــي ال تتحقــق ،وهنــا نستشــهد بتفســير المحكمــة المختصــة بيوغســافيا الســابقة التــي وضحــت أنــه من
ـريا مــن الناحيــة الفعليــة كاســتعمال
أجــل تأســيس طــرد أو تهجيــر قســري كجريمــة دوليــة ،فإنــه يجــب أن يكــون قسـ ً
القــوة ،أو النفســية مــن ناحيــة اإلكــراه أو الضغــط النفســي ،وال يتحقــق ذلــك إال إذا كان ذلــك مــع غيــاب اإلرادة الحــرة
مــن قبــل المتضرريــن (قبيلــة النعيــم) للهجــرة ،فــإذا كانــت موافقتهــم علــى الرحيــل طواعيـ ًـة فــا يعــد ذلــك جريمــة
فــي إطــار قانــون هــذا العصر]62[،ومــن المعلــوم وكمــا كتــب الكاتــب أن “غالبيــة” المواليــن آلل خليفــة “قــرروا”
رضائيــا بدليــل بقــاء بعضهــم،
ـريا وإنمــا
ً
الهجــرة للبحريــن بعــد المعركة]63[،ممــا يعنــي أنــه لــم يكــن تهجيـ ًـرا قسـ ً

ورجــوع بعــض ممــن هاجــروا إلــى الزبــارة فــي نهايــة الخمســينيات دون أن تتــم معاقبتهــم أو مالحقتهم]64[،كمــا
أن وثيقــة أوردهــا الكاتــب بينــت وجهــة نظــر آل ثانــي فــي معركــة الزبــارة “للقضــاء علــى االضطرابــات والمشــاغبون“،
لكنــه بعــد المعركــة عفــا عنهــم ولــم يعاقبهم]65[،فــإن صــح ذلــك فإنــه ليــدل علــى عــدم وجــود إجــراءات انتقاميــة
ـادا فــي االســتدالل وخطــأ فــي التســبيب ال يغتفــر عنــد
أدت إلــى إجبارهــم للهجــرة ،لذلــك فقــد ارتكــب الكاتــب فسـ ً
التحليــل القانونــي.

أمــا الصديقــي ِ
ملمــا فــي القانــون ،فإنــه خــال عرضــه لــم يركــز علــى حكــم محكمــة العــدل الدوليــة ولــم
فلكونــه ً

يســتطع المحاولــة ولــو باطـ ًـا تفنيــد أحكامهــا أو االدعــاء بوقــوع عناصــر جريمــة التهجيــر القســري ،ربمــا لمعرفتــه
التامــة بحجيــة حكــم المحكمــة التــي تفنــد مــا قالــه بخصــوص ســيادة آل خليفــة علــى شــبه جزيــرة قطــر وعــدم اقتناعــه
بالتحليــل الــذي أورده البنخليــل.

الخاتمة:

لقــد كانــت هــذه الدراســات واألبحــاث التــي تناولــت التاريــخ فــي ظــرف األزمــة الخليجيــة هــي إحــدى ظواهــر عــدم

مقــدرة الباحثيــن فــي البــاد العربيــة وخاصــة الخليجيــة ،مــن الذيــن كنــا نحســبهم مؤرخيــن وأكاديمييــن حقيقييــن،
ـال مــن االنحيــاز السياســي ،بــل أضحــت كتابــة
علــى تحليــل الظواهــر التاريخيــة أو القانونيــة بأســلوب موضوعــي خـ ٍ
التاريــخ علــى هيئــة ســبق صحفــي ُيحتفــى بــه علــى أنــه إنجــاز وهــو ليــس كذلــك ،إذ إنــه يزيــد مــن تدميــر الروابــط

االجتماعيــة بيــن الشــعوب ،كمــا ســيحرج رواده ويصــدم جمهورهــم حيــن تصفــو القلــوب وتعــود العالقــات المقطوعة
إلــى ســابق عهدهــا وربمــا أقــوى.
* مالحظة :المقالة تحتوي على تلخيص للصور ،الرجاء الرجوع إلى النسخة اإللكترونية.
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أشهر األحداث الدامية

بانورما

وأبرز  8عناصر نفذوا عمليات إرهابية في بريطانيا

ســتنجح

مثــل التعامــل مــع المســلحين

هــل

إســتراتيجية لنــدن

والعائديــن إلــى أوروبــا بعــد انهيــار

فــي

تنظيــم داعــش اإلرهابــي فــي

الجديــدة
القضــاء

علــى

ســوريا والعــراق.

اإلرهــاب؟

وحســب “رويتــرز“ ،فقــد تابــع يانغــر
شــهدت بريطانيــا سلســلة مــن

فــي تصريحــات للصحفييــن علــى

خــال

هامــش مؤتمــر ميونيــخ لألمــن:

الســنوات األخيــرة أســفر بعضهــا

“نحــن قلقــون جــدا مــن هــذا ألن

عــن مقتــل عشــرات الضحايــا

كل التجــارب تشــير إلــى أنــه بمجــرد

الهجمــات

اإلرهابيــة

وإصابــة آخريــن فيمــا بــاء عــدد
منهــا بالفشــل وكانــت هدفــا
رئيســيا لهجمــات القاعــدة وهــو
مــا عكســته تفجيــرات لنــدن فــي
يوليــو  2005والهجــوم الفاشــل
بســيارات مفخخــة علــى لنــدن
ومطــار جالســكوفي اســكتلندا
فــي يوليــو  2007فيمــا أعلــن
تنظيــم داعــش مســؤوليته عــن
عــدة حــوادث إرهابيــة وســجل
عــام  2018أعلــى معــدل لحــوادث
الطعــن منــذ أكثــر مــن  70عامــا
والــذي وصــل إلــى 285واقعــة.
فيمــا بــدأت بريطانيــا فــي تنفيــذ
قانــون مكافحــة اإلرهــاب وأمــن
الحــدود لعــام 2019فــي إطــار
إســتراتيجيتها لمكافحــة اإلرهــاب.
وبــرز علــى الســاحة أســماء  8مــن
العناصــر اإلرهابيــة
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الذيــن نفــذوا هجمــات طعــن أو
تفجيــرات وهــم“ :خالــد مســعود،
وســلمان العبيــدي ،خــرام بــات،
ومحيــي الديــن ميــر ،ومحمــد
عبدالرحمــن ،وســناء أحمــد خــان،
ورشــيد رضــوان ،ويوســف زغبــة”
وعلــى الرغــم مــن صلــة بعــض
العناصــر الســابقة بتنظيــم داعــش
إال أن تحذيــرات بريطانيــا مــن
عــودة تنظيــم القاعــدة تجــددت
مــرة أخــرى بعــد انهيــار تنظيــم
“داعــش” فــي العــراق وســوريا
وغيرهــا.
وقــال

مديــر

المخابــرات

البريطانيــة ،أليكــس يانغــر ،فــي
تصريــح صحفــي فــي فبرايــر ،2019
إن العالقــات األمنيــة بيــن لنــدن
وحلفائهــا

األوروبييــن

تخيــم

عليهــا مشــاكل مشــتركة

دخــول شــخص مــا فــي هــذا النــوع
مــن الصــات فإنــه يكتســب علــى
األرجــح المهــارات ويكــون قــد
شــكل العالقــات التــي ربمــا تجعــل
منــه شــخصا فــي غايــة الخطــورة“.
وأضــاف أن تنظيــم القاعــدة عــاود
الظهــور بدرجــة مــا نتيجــة تراجــع
داعــش .ومضــى قائــا “ :القاعــدة
التــي كانــت دائمــا فــي حالــة
خصومــة مــع داعــش… عــاودت
الظهــور بدرجــة مــا نتيجــة تراجــع
داعــش“.
وكان جهــاز ” إم آي فايــف” أصــدر
بيانــا فــي نوفمبــر  2008عــن
وجــود جيــوب ســرية للقاعــدة
فــي العاصمــة منهــا رصــد وجــود
حوالــي  2000شــخص علــى األقــل
تابــع للتنظيــم
ٍ

يمثلــون خطــرا علــى األمــن العــام ،واعتقــال مــا يقــرب مــن  1200شــخص منــذ عــام  2001يشــتبه فــي تورطهــم فــي أعمــال
إرهابيــة ،واتهــام ومحاكمــة أكثــر مــن  140شــخصا وإدانــة أكثــر مــن  45آخريــن لقيامهــم بأعمــال إرهابيــة ووجــود مــا يقــرب
مــن  200شــبكة إرهابيــة فــي بريطانيــا خاصــة فــي العاصمــة متورطــة فيمــا يقــرب مــن  30مؤامــرة فضــا عــن أن معظــم
المتورطيــن بريطانيــو المولــد.
وفــي ديســمبر  2018حــذر وزيــر الدولــة البريطانــي لشــؤون األمــن بــن واالس ،مــن أن تنظيــم القاعــدة اإلرهابــي يخطــط
الســتهداف أوروبــا بهجمــات إرهابيــة تســتهدف الطائــرات والمطــارات وأمــن المواطنيــن فــي دول االتحــاد بحــوادث أشــبه
فــي فظاعتهــا بـــ أحــداث  11ســبتمبر  . 2001مشــير إلــى أن حكومــة لنــدن تصــرف نحــو  25مليــون جنيــه إســترليني فــي
أبحــاث برامــج لحمايــة الطائــرات مــن أن تكــون هدفــا ألســاليب جديــدة للتفجيــر والتهديــدات المختلفــة.
ترصــد ” مواطــن” فــي هــذا التقريــر أبــرز العناصــر واألحــداث اإلرهابيــة ومالمــح إســتراتيجية بريطانيــا لمكافحــة اإلرهــاب
ســواء علــى المســتوى الداخلــي أو الخارجــي.

خالد مسعود

سلمان العبيدي

ارتكــب هجــوم “وستمنســتر” فــي مــارس  2017حيــث

هــو مواطــن بريطانــي مــن أصــل ليبــي ولــد عــام 1994

قــام بدهــس عــدد مــن األشــخاص علــى جســر ويستمنســر،

إرهابيــا فــي مــارس  2017قتــل فيــه 22
هجومــا
ونفــذ
ً
ًّ

أطلقــت الشــرطة عليــه األعيــرة الناريــة .فيمــا أعلنــت

الموســيقية فــي مدينــة مانشســتر وأعلــن تنظيــم داعــش

قــرب البرلمــان البريطانــي ولقــي مصرعــه بعــد أن
وكالــة “أعمــاق” التابعــة لتنظيــم “الدولــة اإلســامية”
(داعــش) ، ،مســؤولية التنظيــم عــن الهجــوم الــذي أســفر
عــن أربعــة قتلــى؛ هــم شــرطي و 3مدنييــن ،وإصابــة 40
شــخصا بجــروح.
ً

ولــد خالــد مســعود فــي دارتفــورد بمقاطعــة كنــت
جنــوب لنــدن ،نهايــة عــام  .1964وهــو متــزوج ولديــه
ثالثــة أبنــاء ،وعــاش فــي مناطــق متعــددة فــي إنجلتــرا،
وعــرف بأســماء عــدة بينهــا أدريــان إيلمز ،وأدين مســعود
عــام  1983بالتســبب بأضــرار عامــة وصــدر ضــده حكــم
عــام  2003بســبب ملكيتــه لســكين ،بحســب صحيفــة
“تليغــراف” البريطانيــة.

شــخصا وأكثــر مــن  50آخريــن فــي انفجار بقاعــة للحفالت
مســؤوليته عــن الحــادث.
وأفــادت صحيفــة ”تلغــراف“ البريطانيــة أن االنتحــاري
ينتمــي إلــى قبيلــة العبيــدات إحــدى أكبــر القبائــل
الليبيــة وتنتشــر شــرق ليبيــا وعاشــت أســرته فــي ليبيــا
قبــل هجرتهــا إلــى لنــدن هربــا مــن نظــام القذافــي.
وقالــت وزارة الداخليــة البريطانيــة ونظيرتهــا الفرنســية،
إن “العبيــدي ظــل يتــردد علــى ليبيــا إذ كانــت آخــر زيــارة
لــه قبــل ثالثــة أســابيع مــن تنفيــذه العمليــة االنتحاريــة،
أيضــا ســوريا” .
كمــا زار علــى األرجــح ً

وذكــرت صحيفــة “ذا صــن” البريطانيــة ،أن العبيــدي
تــدرب علــى يــد إرهابييــن فــي ليبيــا أثنــاء زيارتــه ألهلــه
ومــن المفتــرض أنــه التقــى هنــاك بمجموعــات إرهابيــة
تابعــة لداعــش.
ووفقــا لتقريــر نشــرته “دوتشــي فيللــه” األلمانيــة تــدرج
ســلمان العبيــدي فــي مختلــف المراحــل الدراســية حتــى
بلــغ التعليــم الجامعــي عــام  ،2014والتحــق بجامعــة
“ســالفورد” ليــدرس تخصــص إدارة األعمــال ،وانقطــع عــن
الدراســة الجامعيــة بشــكل نهائــي فــي  ،2016وعمــل
بعدهــا فــي مخبــز.
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محمد عبد الرحمن وسناء أحمد خان
أديــن محمــد عبــد الرحمــن ،بريطانــي  25عامـ ًـا ،وزوجتــه الســابقة ســناء أحمــد خــان ،بريطانيــة  24عامــا ،بالتخطيــط
لشــن هجــوم إرهابــي بمحطــة متــرو األنفــاق فــي لنــدن ،بالتزامــن مــع الذكــرى العاشــرة لتفجيــرات لنــدن الداميــة
التــي قتــل فيهــا 52شــخصا وجــرح نحــو  300آخريــن فــي عــام .2005
وقضــت محكمــة بريطانيــة فــي ديســمبر  2015بمعاقبــة المتهــم األول بالســجن لمــدة  27عامــا والمتهمــة الثانيــة
بالســجن لمــدة  25عامــا.
وكانــت الشــرطة ألقــت القبــض علــى المتهــم وزوجتــه الســابقة –والتــي كشــفت أنهمــا كانــا متزوجيــن وقــت
التخطيــط للجريمــة ،إال أنهــا طلقــت منــه بعــد ذلــك– بعدمــا الحظــت الســلطات المشــاركات المتطرفــة علــى
حســاب عبدالرحمــن بموقــع التواصــل االجتماعــي “تويتــر“ ،والــذي اســتخدم اســم “المفجــر الصامــت” إذ قــال فــي
إحــدى التغريــدات“ :مركــز تســوق ويســتفيلد ،أم قطــارات متــرو أنفــاق لنــدن؟ ..أي نصائــح ســتكون موضــع تقديــر
كبيــر“ ،وتضمنــت التغريــدة رابطـ ًـا لبيــان تنظيــم القاعــدة حــول الهجمــات اإلرهابيــة فــي لنــدن عــام  2005وأجــرى
ـددا
بحثـ ًـا علــى شــبكة االنترنــت عــن تنظيــم داعــش ،وكيفيــة صنــع المتفجــرات ومهاجمــي  7يوليــو  2005ونشــر عـ ً

مــن الصــور ألجهــزة متفجــرات محليــة الصنــع.

ووفقـ ًـا لبيــان صــادر عــن شــرطة مكافحــة اإلرهــاب البريطانيــة “عثــرت الشــرطة أثنــاء تفتيــش منــزل عبدالرحمــن
علــى مخــزون مــن المــواد الكيميائيــة والمــواد لصنــع القنابــل .كمــا وجــدت الســلطات مقطــع فيديــو علــى هاتــف
خــان ُيظهــر عبدالرحمــن وهــو ينفــذ انفجــارا تدريبيــا فــي فنــاء منزلــه الخلفــي فــي نوفمبــر الثانــي عــام .“2014

تورط  3عناصر في هجوم جسر لندن

“خــورام شــازاد بــات ،ورشــيد رضــوان ،ويوســف زغبــة” مــن أبــرز العناصــر اإلرهابيــة ،ونفــذوا هجــوم “لنــدن بريــدج”
فــي يونيــو  ،2017الــذي راح ضحيتــه  8قتلــى وعشــرات الجرحــى ،وبــدأوا الهجــوم مســتخدمين شــاحنة ،ثــم
ترجلــوا منهــا وطعنــوا المــارة ومرتــادي الحانــات والمطاعــم.
وخطــط المتهمــون الســتخدام شــاحنة عمالقــة تــزن 7أطنــان ونصــف الطــن فــي الهجــوم .إال إنهــم فشــلوا
فــي اســتئجارها؛ بســبب عــدم تقديــم بيانــات الدفــع المالــي؛ مــا اضطرهــم إلــى اســتئجار شــاحنة صغيــرة “فــان“،
وعثــر فــي الســيارة علــى
كمــا ربــط المهاجمــون الســكاكين التــي اســتخدموها فــي طعــن الضحايــا بأرســاغهمُ ،
زجاجــات ســوائل حارقــة ،وذلــك بحســب الـ“بــي بــي ســي“.

 – 1رشيد رضوان

رشــيد رضــوان مــن مواليــد يوليــو  1986مغربــي الجنســية وعــاش فــي إيرلنــدا فترة وتزوج من ســيدة إســكتلندية.
وشــارك فــي عمليــة الدهــس علــى جســر لنــدن فــي يونيــو  2017والــذي أدى إلــى مقتــل ســبعة أشــخاص وإصابــة
العشــرات ،ولقــي مصرعــه علــى يــد الشــرطة البريطانية.
وحســب “الشــرطة البريطانيــة” كان رشــيد يحمــل معــه هويتيــن مختلفتيــن تحمــل األولــى الجنســية المغربيــة
فيمــا تحمــل الثانيــة اســما مختلفــا ”رشــيد خضــار” وجنســية ليبيــة .كمــا تــزوج رشــيد بكاريــس عــام  2012فــي
العاصمــة اإليرلنديــة دوبلــن ،وعــاش هنــاك رفقــة زوجتــه حتــى عــام .2014
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 – 2خرام بات

خــرام شــزاد بــات ( 29عامــا) بريطانــي مولــود فــي باكســتان وكان عضـ ً
ـوا فــي جماعــة “المهاجــرون” المحظــورة

حاليـ ًـا ،والتــي أسســها الداعيــة اإلعالمــي الشــهير أنجــم شــودري وحكــم عليــه فــي ســبتمبر  2016بالســجن 5

ســنوات ونصــف بتهمــة دعــم تنظيــم “داعــش“.
ونشــرت القنــاة الرابعــة البريطانيــة عــام  2016فيلمــا وثائقيــا تحــت عنــوان “جــاري الجهــادي“ .ظهــر خاللــه
خــرام بــات ملوحـ ًـا بعلــم تنظيــم “داعــش” جنبـ ًـا إلــى جنــب مــع عــدد مــن الدعــاة اإلســاميين المتشــددين ،حســب
“رويتــرز“.

 – 3يوسف زغبة

إيطالــي مــن أصــل مغربــي ( 22عاما)شــارك فــي تنفيــذ عمليــة دهــس علــى جســر لنــدن .وحســب “أ ف ب” حــاول
زغبــة االنضمــام إلــى تنظيــم الدولــة اإلســامية “داعــش” فــي ســوريا عــام  ،2016وأبلغــت الســلطات اإليطاليــة
بريطانيــا بتحركاتــه فــي وقــت ســابق قبــل اشــتراكه فــي تنفيــذ الهجــوم حيــث أوقفتــه الســلطات فــى مطــار
بإيطاليــا عــام  ،2016وهــو يحــاول الذهــاب إلــى تركيــا وبعدهــا إلــى ســوريا.
ونقلــت مجلــة “ال اسبريســو” اإليطاليــة عــن فاليريــا كولينــا والــدة زغبــة وهــي مواطنــة إيطاليــة مقيمــة فــي
مدينــة بولونيــا :أنهــا تعتقــد أن ابنهــا أصبــح متطرفــا بســبب الدعايــة اإلعالميــة علــى اإلنترنــت ورفقتــه فــي
لنــدن.
وأضافــت “األم” التــي اعتنقــت اإلســام وانفصلــت عــن والــد ابنهــا المغربــي ،إن “ابنهــا كان يــرى أن ســوريا
المــكان الــذي يمكــن أن يعيــش فيــه طبقــا ألحــكام الشــريعة“ .كمــا جعلهــا تشــاهد تســجيالت فيديــو عــن
ســوريا قبــل محاولتــه التوجــه إلــى تركيــا فــي مــارس  2016بنيــة الدخــول إلــى ســوريا.

محيي الدين مير

هاجــم رجــل ركاب قطــار األنفــاق بســكين ،فــي محطــة ليتونســتون شــرقي لنــدن فــي عــام  .2015وصــاح“ :هــذا
ـرطة.وحكم
مــن أجــل أخوتــي فــي ســوريا .سأســفك دماءكــم“ ،وذلــك قبــل أن تتــم الســيطرة عليــه مــن قبــل الشـ
ُ

علــى ميــر ،الــذي عانــى ســابقا مــن اضطــراب عقلــي ،بالســجن مــدى الحيــاة .وقــال القاضــي خــال المحاكمــة إن
مايــر مدفــوع بـ“التطــرف اإلســامي“.

تسلسل زمني ألحداث إرهابية

اكتشــفت ســياراتان مفخختــان وتــم تفكيكهمــا فــي منطقــة
وحســب “بــي بــي ســي” فــي  29يوينــو ُ 2007

وســت إنــد فــي وســط لنــدن .تركــت إحــدى الســيارتين بالقــرب مــن ملهــى “تايغــر تايغــر” الليلــي ،وقالــت مصــادر
بالشــرطة إنهــا ربمــا كانــت قــد تســببت فــي “مذبحــة” حــال انفجارهــا .أمــا األخــرى فقــد وجــدت فــي مــرآب فــي
شــارع كوكســبور.
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وفــي  7يوليــو  2005شــهدت بريطانيــا  4هجمــات منســقة فــي ســاعة الــذروة ،فــي  3مــن قطــارات األنفــاق وحافلــة،
مــا أســفر عــن ســقوط  56قتيــا و 700جريــح .وتبنــت الهجمــات مجموعــة اســتلهمت فكــر تنظيــم القاعــدة.
وفــي  21يوليــو مــن العــام  ،2005فشــلت  4محــاوالت جديــدة لتنفيــذ اعتــداءات مماثلــة ومنســقة داخــل متــرو
وبــاص فــي لنــدن ،إذ إن القنابــل التــي اســتخدمت لــم تنفجــر بســبب خلــل فــي تصنيعهــا.
 30يونيــو  2007قــاد مهاجمــان ســيارة جيــب مشــتعلة بالنيــران ،فــي المبنــي الرئيســي بمطــار غالســغو ،فــي محاولة
فاشــلة لهجــوم انتحــاري ،وأصيــب خمســة أشــخاص خــال الهجــوم ،وتوفــي أحــد المهاجميــن ويدعــى كفيــل أحمــد
بعــد الحــادث بنحــو شــهر ،بســبب حــروق أصابتــه خــال الحــادث .أمــا المهاجــم اآلخــر ويدعــى بــال عبــدهللا ،وهــو
طبيــب ولــد فــي العــراق ،حكــم عليــه بالســجن لمــدة  32عامــا.
 22مايــو  2008جــرت محاولــة فاشــلة لتفجيــر قنبلــة فــي أحــد المطاعــم بمدينــة إكســتر .نفــذ المحاولــة نيكــي ريلــي،
وكان هــو الشــخص الوحيــد الــذي أصيــب ،إذ انفجــرت القنبلــة اليدويــة فــي يــده.
 22مايــو ُ 2016قتــل الجنــدي البريطانــي لــي ريغبــي علــى أيــدي متطرفيــن ،همــا مايــكل أديبوالغــو ومايــكل
أديبوالــي ،وقــاال إنهمــا قتــا الجنــدي البريطانــي انتقامــا لقيــام القــوات البريطانيــة بقتــل المســلمين .واالثنــان
بريطانيــان مــن أصــول نيجيريــة .وحكــم علــى األول بالســجن مــدى الحيــاة ،بينمــا حكــم علــى أديبوالــي بالســجن
لمــدة  45عامــا.
وفــي  16يونيــو  2016أطلــق تومــاس ميــر الرصــاص وطعــن النائبــة العماليــة فــي البرلمــان البريطانــي جــو كوكــس،
فــي قريــة بريســتال بمقاطعــة ويســت يوركشــير ،وصــاح خــال الهجــوم“ :بريطانيــا أوال“ .وحكــم عليــه بالســجن مــدى
الحياة.
 18يونيــو  2017دهســت شــاحنة صغيــرة مصليــن خارجيــن مــن مســجد فينســبري بــارك شــمالي لنــدن ،وقتل شــخص
واحــد وأصيــب  10بجــروح ،وتــم اعتقــال ســائق الشــاحنة الــذي قــال إنــه “يريــد قتل المســلمين“.
 15ســبتمبر  2017أصيــب عــدة أشــخاص فــي محطــة متــرو أنفــاق فــي العاصمــة البريطانيــة لنــدن بعــد وقــوع انفجــار
صغيــر فــي قطــار ركاب مزدحــم فــي ســاعة الــذروة وذكــرت الشــرطة أنهــا تتعامــل معــه علــى أنــه حــادث إرهابــي.
وفــي مطلــع أبريــل  2019شــهدت بريطانيــا  5وقائــع طعــن خــال أربعــة أيــام فــي نفــس المنطقــة بشــمال لنــدن.
وعقــدت رئيســة الــوزراء البريطانيــة ،تيريــزا ماياجتماعــا لبحــث التعامــل مــع تزايــد جرائــم الطعــن بســكاكين.
حســب صحيفــة “اإلندبندنــت البريطانيــة” بــدأت بريطانيــا فــي  12أبريــل  2019تنفيــذ قانــون مكافحــة اإلرهاب وأمن
الحــدود لعــام  2019وينــص علــى عقوبــة الســجن لمــن ينشــرون صــورا أو يكتبــون عبــارات علــى مواقــع التواصــل
االجتماعــي تدعــم الجماعــات المحظــورة والســجن لـــ 10ســنوات لألشــخاص الذيــن يدخلــون أو ينتقلــون للعيــش فــي
مناطــق معينــة خــارج البــاد“ .فــي إشــارة إلــى أي بلــد تشــهد تواجــد للجماعــات اإلرهابيــة وصراعــات.
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وقــال وزيــر الداخليــة البريطانــي ســاجد جاويــد فــي تصريحــات صحفيــة إن القانــون يمنــح “الشــرطة الصالحيــات التــي
تحتــاج إليهــا لتعطيــل المؤامــرات اإلرهابيــة قبــل حصولهــا ،والتأكــد مــن أن الذيــن يســعون إلــى إلحــاق األذى بنــا
يواجهــون عقوبــة عادلــة“.
وكان جاويــد قــدم فــي يونيــو  2018إســتراتيجية جديــدة لمكافحــة اإلرهاب–تناقلتهــا وكاالت األنبــاء العالميــة–
تتلخــص فــي تبــادل المعلومــات بيــن جهــاز األمــن “إم أي  5والشــرطة والســلطات المحليــة وكذلــك القطــاع الخــاص.
وقــال جاويــد“ :إســتراتيجيتنا المعدلــة لمكافحــة اإلرهــاب المســماة “كونتيســت” (المكافحــة) تتضمــن الــدروس
المســتخلصة مــن اعتــداءات  2017وردود أفعالنــا إزاءهــا“ .مشــيرا إلــى ضــرورة تبــادل المعلومــات بيــن الشــرطة
واالســتخبارات الداخليــة البريطانيــة “إم أي  5والســلطات المحليــة حــول  20ألــف مواطــن بريطانــي مشــتبه بميلهــم
إلــى اإلرهــاب.
وأعلــن جاويــد عــن تخصيــص أكثــر مــن  50مليــون جنيــه إســترليني لتبلــغ الميزانيــة الخاصــة بمكافحــة اإلرهــاب 750
مليــون جنيــه إســترليني.
وحســب “مركــز الخليــج للدراســات” ترتكــز إســتراتيجة بريطانيــا لمواجهــة اإلرهــاب علــى عــدة محــاور أبرزهــا :مواصلة
مالحقــة العناصــر اإلرهابيــة واإلصــرار علــى مواجهتهــا وتعزيــز الدفاعــات الداخليــة ومحاولــة معرفــة األســباب التــي
تــؤدي إلــى التطــرف ومعالجتهــا فــي المدييــن القريــب والبعيد.وعلــى المســتوى الوطنــي ترتكــز علــى بنــاء إطــار
محكــم لمكافحــة اإلرهــاب مــن خــال زيــادة اإلنفــاق علــى مكافحتــه.
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بانورما

بين التهديد والتضييق..

واقع الصحافة العربية المستقلة ،عمان ومصر والمغرب نموذجا
كتب :علي السكي

أصبحــت الصحافــة

أن هــذا النــوع مــن الصحــف

ـزءا ال يتجــزأ مــن
جـ ً

يهــدد مســتقبلهم ال ســيما كبــار

الكيــان السياســي
واالجتماعــي فــي أي مــكان مــن

إال عرقلــة مســيرة هــذه الصحــف

المعمــورة ،والصحافــة لمــا لهــا

بطــرق مختلفــة منهــا مــا كان عبــر

مــن خصائــص ومميــزات أصبحــت

القضــاء مــن خــال رفــع دعــاوى

ً
ومتميــزا
مرموقــا
تحتــل مكانــا
ً

قضائيــة ضــد هــذه الصحــف

عــن ســائر وســائل اإلعــام األخــرى،

بتهــم مختلفــة ،أو عبــر تحالــف

فهــي تســتطيع أن تتوجــه إلــى

الحكومــات والشــركات التابــع

جماهيــر متنوعــة فــي أنحــاء شــتى،
رأيــا
وتســتطيع الصحافــة أن تكــون ً
عامــا حــول قضيــة معينــة ،وهــي
ً

بذلــك تضــع الجــدول اليومــي
للحيــاة االجتماعيــة للشــعوب،
لتكــون أداة رئيســة فــي تشــكيل
الــرأي العــام فــي أي مجتمــع.
وتلعــب الصحافــة وال ســيما

وفــي الوقــت نفســه ال تتبنــى
أيديولوجيــة

بعينهــا،

وإنمــا

تُ فــرد صفحاتهــا لمختلــف اآلراء
واألفــكار فــي شــتى االتجاهــات
السياســية والمذاهــب الفكريــة،
حتــى وإن كانــت تتناقــض مــع
بعضهــا البعــض ،وتحــاول الصحف
المســتقلة أن تتحــرى الموضوعيــة
والحياديــة فيمــا تقدمــه مــن مــواد

بــارزا فــي
دورا
المســتقلة منهــا
ً
ً

للقــارئ.

مجتمعــات ديمقراطيــة معاصــرة،

ـارا
القــت الصحــف المســتقلة انتشـ ً

تســميتها الســلطة الرابعــة بعــد

تحتــرم القــارئ ،ومحاولتهــا تحــري

الحيــاة السياســية مــن خــال خلــق

والتــي بلغــت مــن التأثيــر إلــى حــد
الســلطات التنفيذيــة والتشــريعية
والقضائيــة .والصحافــة المســتقلة
هــي تلــك التــي ال تتبــع أي جهــة
سياســية ســواء كانــت هــذه
الجهــة أحــزاب أو حكومــة،
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واسـ ًـعا نظــرا لمــا تقدمــه مــن مادة

الدقــة والموضوعيــة فــي األخبــار،
وتحقيقاتهــا التــي تعكــف علــى
كشــف ملفــات الفســاد ،وجــدت
بعــض أنظمــة الحكــم المختلفــة ال
ســيما المســتبدة منهــا،

لهــا هــذه الصحــف فــي محاولــة
لتكميــم

وإســكات

األفــواه

األلســنة الحــرة المســتقلة.
وفــي هــذا الصــدد تقــول رنــا صبــاغ
وهــي المديــرة التنفيذيــة لمنظمــة
“صحفيــون مــن أجــل صحافــة
اســتقصائية عربيــة” ( ،)ARIJفــي
مقــال ســابق لهــا إن “األمــن ،
وليــس الديموقراطيــة  ،هــو اآلن
أولويــة قصــوى لبعــض العــرب،
لقــد ولــت الشــعارات الشــعبية في
الســنوات الماضيــة مثــل :العدالــة
االجتماعيــة،
إنهــاء

حكــم

الفســاد

القانــون،

المستشــري،

القيــم الديمقراطيــة ،الحــق فــي
المعلومــات ووســائل اإلعــام
المهنيــة” ،مضيفــة أنــه “مــن
المثيــر للقلــق

ـا عــن الجمهــور العــادي  ،قــد وضــع نفســه فــي مواجهــة األصــوات
أن تحالــف الحكومــات وشــركات اإلعــام الخاصــة  ،فضـ ً
المعارضــة التــي يتــم تصويرهــا علــى نحــو متزايــد كتهديــد ألمــن الدولــة ،ويواجــه الصحفيــون والكتــاب واألكاديميــون،
الرقابــة والمحاكمــات التعســفية والعنــف ،ولقــد تخلــى العديــد مــن الصحفييــن عــن النضــال مــن أجــل مزيــج مــن األســباب
منهــا :الخــوف ،أو رغبــة انتهازيــة إلرضــاء الحــكام الجــدد مقابــل الحصــول علــى مكاســب شــخصية”.
“مواطــن” تلقــي الضــوء فــي الســطور التاليــة علــى موقــف بعــض الحكومــات العربيــة مــن الصحافــة المســتقلة فــي كل
مــن البلــدان التاليــة :عمــان باعتبارهــا إحــدى دول الخليــج العربــي ،مصــر كنمــوذج بلــدان الربيــع العربــي التــي ثــار شــعبها
مــن أجــل الحريــة وضــد تكميــم األفــواه ،وأخيــرا المغــرب التــي كانــت بمنــأى عــن االحتجاجــات التــي شــهدتها المنطقــة
قبــل  7ســنوات.

ُعمان ..تضييق واسع
جــاءت ســلطنة ُعمــان فــي المركــز  127ضمــن الترتيــب العالمــي لحريــة الصحافــة لعــام ،2018الصــادر عــن “مراســلون
بــا حــدود” ،وفــي تقريــر لــه أفــاد مركــز “الخليــج لحقــوق اإلنســان” أن ســنوات حكــم الســلطان قابــوس بــن ســعيد

تميــزت بســعي القــوات األمنيــة الــدؤوب وفــي مقدمتهــا جهــاز األمــن الداخلــي مــن أجــل مصــادرة الحريــات العامــة
ومــن ضمنهــا حريــة الصحافــة والــزج بمدافعــي حقــوق اإلنســان والصحفييــن المســتقلين والمدونيــن وغيرهــم مــن
الناشــطين فــي الســجون وتعذيبهــم وترهيبهــم كــي يتركــوا نشــاطهم الســلمي والشــرعي فــي مجــال حقــوق
اإلنســان أو التعبيــر عــن آرائهــم بحريــة حــول الشــؤون العامــة لبلدهــم أو التحــدث عــن الفســاد المستشــري فــي
األجهــزة والمؤسســات الحكوميــة.
وهــو مــا أكــده مديرالمركــز العمانــي لحقــوق اإلنســان ،الناشــط الحقوقــي نبهــان الحنشــي فــي مقــال ســابق
لــه بعنــوان ” الصحافــة فــي عمــان :قوانيــن تكـ ّـرس التضييــق علــى الحريــات” نشــر علــى موقــع “رابطــة الصحافــة
البحرينيــة”  ،بقولــه إن ســلطنة عمــان شــهدت فــي عــام  2011احتجاجــات واســعة فــي أكبــر المــدن ،مثــل العاصمــة

مســقط ،وصحــار وصاللــة وصــور .إال أن الحــراك االحتجاجــي علــى أرض الواقــع لــم يكــن هــو مــا ينقلــه اإلعــام أو
الصحافــة ،وتابــع “رغــم أن ســقف حريــة العمــل الصحفــي المحــدود معروفــة للجميــع قبــل أحــداث  ،2011إال أن هــذه
األحــداث أعطــت تأكيـ ًـدا علــى وجــود خلــل فــي العمــل الصحفــي وضــرورة إيجــاد البديــل عــن اإلعــان الرســمي ،أو

حتــى الخــاص الــذي تتحكــم بسياســة تحريــره أجهــزة الدولــة األمنيــة”.

المســتقل ضحيــة لتضييــق
ويــرى الكاتــب الصحفــي رشــيد خشــانة فــي مقــال لــه بعنــوان “ســلطنة عمــان  :اإلعــام ُ

مجــال المشــاركة” ،نشــر علــى موقــع “المرصــد العربــي للصحافــة” أن اإلعــام فــي ســلطنة ُعمــان يخضــع لســيطرة

الســلطات ،التــي تُ راقــب أيضــا مختلــف مظاهــر العمــل األهلــي وال تســمح بانتقــاد المســؤولين” ،مضيفــا “ويـ ُ
ـدل
التعاطــي المتشــدد مــع اإلعــام المســتقل فــي ُعمــان علــى مخــاوف الســلطات مــن تطـ ُـور احتجاجــات جديــدة تعيــد
البلــد إلــى أجــواء المظاهــرات التــي اندلعــت فــي واليــة ُصحــار (شــمال) غيــر بعيــد عــن الحــدود المشــتركة مــع دولــة

اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي ســياق الربيــع العربــي بيــن يومــي
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ينايــر و  6مايــو  ،2011ثــم انتقلــت إلــى صاللــة عاصمــة واليــة ظفــار ،حيــث احتــل المتظاهــرون ســاحة الواليــة علــى
مــدى أشــهر ،وصــوال إلــى العاصمــة مســقط”.
ولعــل أبــرز انتهــاكات الدولــة ضــد الصحافــة المســتقلة فــي ُعمــان مــا قامــت بــه الســلطات في التاســع من أغســطس

 2016مــن إغــاق جريــدة “الزمــن” ،وهــي مــن الصحــف المســتقلة فــي عمــان التــي تميــزت بالجــرأة فــي الطــرح أحيانــا،
بســبب تغطيــة قضيــة فســاد فــي الســلطنة ،وتعــــرض رئيــــس التحريــــر ومديــــر التحريــــر وأبــــرز صحفيــــي الجريــــدة
للتحقيق والســــجن لفتــــرات وأحــكام متفاوتـة.
وتعقيبــا علــى إغــاق جريــدة “الزمــن” ،نقلــت وكالــة األنبــاء العمانيــة الرســمية عــن الحكومــة قولهــا إن “مــا نشــر لــم
يضــرب بعــرض الحائــط أبجديــات حريــة التعبيــر فحســب بــل دخــل بهــا فــي مزالــق اإلضــرار بأحــد أهــم المرافــق التــي
يتأســس عليهــا كيــان الــدول وهــو مرفــق القضــاء”.
كذلــك توقــف صحيفــة البلــد اإللكترونيــة فــي  30أكتوبــر  2016عــن النشــر ،باإلضافــة إلــى اســتدعاء رئيــس التحريــر
والتحقيــق معــه ،وحســبما أفــاد المركــز العمانــي لحقــوق اإلنســان فــإن ســبب توقــف الصحيفــة عــن النشــر جــاء
بســبب ضغوطــات مورســت عليهــا بعــد تقريــر نشــرته الصحيفــة نقــا عــن وكالــة “رويتــرز” أشــار إلــى أن ُعمــان إحــدى

الــدول التــي تــم تهريــب الســاح منهــا إلــى اليمــن.

العمانيــة أوقفــت مشــاريع أخــرى تنتقــد الحكومــة ،مــن بينهــا
وذكــر مركــز “الخليــج لحقــوق اإلنســان” أن الســلطات ُ

حجــب الموقــع اإللكترونــي ل “مواطــن” ،المســتقلة فــي جميــع أنحــاء البــاد ،باإلضافــة إلــى مــا صرحــت بــه منظمــة
“هيومــان رايتــس ووتــش” أن الســلطات العمانيــة منعــت أســرة رئيــس تحريــر “مواطن” ومؤسســها محمــد الفزاري
المقيــم حاليــا فــي المملكــة المتحــدة -مــن الســفر خــارج عمــان.ويؤكــد رئيــس تحريــر “مواطن”الكاتــب والصحافــي محمــد الفــزاري فــي مقــال ُنشــر علــى مواطــن “إن العمـــل فـــي
المجـــال الصحفـــي فـــي ُعمــان والخليــج العربــي بشـــكل عــام ،مجــال آمــن وغير محفوف بالمخاطـــر مـــا دام الصحفـــي
أو المؤسســـة الصحفيـــة لـــم تخـــرج عـــن اإلطـار العـام الـــذي رسـمته الســلطة عــن طريــق أجهزتهــــا األمنيــة ،وهــذا

يســــري علــــى كل المؤسســــات الصحفيــــة ســــواء كانــت حكوميــة أو خاصــة ،وكل أشـــكال اإلنتــاج الصحفــي ســـواء
مضيفا “وهـــذا اإلطـــار العـــام يتلخـــص فـــي اآلتـــي :ال تنتقـــد بشـكل مباشـر وغيـر
مقروءا”،
ـموعا أو
كان
ً
مرئيا أو مســ ً
ً
ً

مباشـــر الحاكـــم وأســـرته وأجهزتـــه األمنيـــة ،ال تنتقـــد أداءه اإلداري فـي كل مؤسسـات الدولـــة التـي يديرهـا مهمـا
كان مخيبــا”.
وتابع “فــي الحالــة العمانيــة ،الســلطان قابــوس يمتلــك كل الســلطات فــي عمــان ويديــر كل مؤسسـات الدولـة
العليـــا ،ولهـــذا مـــن األفضـــل أال تنتقـــد إطالقـــا وانـــس مـــا تعلمتـــه حـــول معنـــى الصحافـــة بشـكل عـــام والصحافـة
االســـتقصائية بشـــكل خـــاص ،وأحـــرص علـى تمجيـد كل مـا يقـوم بـــه هـو وحكومتـه”.
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الصحافة المستقلة في مصر ..حجب عشرات المواقع
قبــل نحــو عــام حجبــت الســلطات المصريــة عشــرات المواقــع اإللكترونيــة اإلخبارية مثل “مصــر العربيــة” و”مصريون”
و”البورصــة” ،ومواقــع تابعــة لمنظمــات حقوقيــة مثــل “هيومــان رايتــس ووتــش” و”مراســلون بــا حــدود” ،وذلــك
فــي خطــوة ُاعتبــرت انتكاســة لالزدهــار الــذي شــهده اإلعــام الخــاص الــذي أســهم فــي اإلطاحــة بالرئيــس الســابق
حســني مبــارك ،وكذلــك تعــد هــذه اإلجــراءات خطــوة لســد المجــال أمــام وســائل اإلعــام المســتقلة باســتثناء تلــك
المؤيــدة للحكومــة.
ـداء
وقــد حــذرت منظمــات المجتمــع المدنــي مــن تســييس الصحــف المســتقلة فــي مصــر لصالــح الدولــة ،مــا يعــد اعتـ ً

علــى حريــة الــرأي والتعبيــر ،ففــي تقريــر لهــا قالــت الشــبكة العربيــة لمعلومــات حقــوق اإلنســان ،وهــي إحــدى
منظمــات المجتمــع فــي مصــر ،إن الصحافــة المصريــة باتــت أســيرة أجهــزة الدولــة المعاديــة لحريــة الصحافــة وحريــة
ً
محفوفــا بالمخاطــر ،مــع تزايــد الحصــار
التعبيــر ،معتبــرة أن ممارســة الصحفييــن لدورهــم بشــكل مهنــي أصبــح
والحجــب والمصــادرة.
وفــي خطــوة أخــرى تــدل علــى التضييــق علــى الصحــف المســتقلة ،تعــرض موقــع صحيفــة “المصــري اليــوم” للحجــب
وهــي مــن الصحــف المســتقلة ،وأيضــا إحالــة رئيــس تحريرهــا ومحــرر بالجريــدة للتحقيــق ،باإلضافــة إلــى إلــزام
الجريــدة نشــر اعتــذار للهيئــة الوطنيــة لالنتخابــات بنفــس المــكان ونفــس المســاحة ،وكــذا توقيــع عقوبــة ماليــة
قدرهــا  150ألــف جنيــه علــى الصحيفــة ،وذلــك علــى خلفيــة نشــر خبــر علــى موقــع الصحيفــة يتعلــق بحشــد الدولــة
للناخبيــن خــال االنتخابــات الرئاســية األخيــرة التــي فــاز فيهــا الجنــرال عبدالفتــاح السيســي بواليــة رئاســية ثانيــة،
واســتخدام الدولــة عبــر مؤسســاتها وأجهزتهــا ومصالحهــا الحكوميــة لسياســة الترهيــب لحــث المواطنيــن علــى
النــزول والمشــاركة فــي االنتخابــات الرئاســية ،وهــو مــا يعــد مخالفــة صريحــة لمــواد الدســتور الــذي ينــص علــى عــدم
اســتخدام المــال العــام والمصالــح الحكوميــة والمرافــق العامــة ودور العبــادة فــي األغــراض السياســية أو الدعايــة
االنتخابيــة.
وفــي نفــس الســياق فرضــت لجنــة الشــكاوى فــي المجلــس األعلــى لإلعــام غرامــة ماليــة قدرهــا  50ألــف جنيــه علــى
موقــع “مصــر العربيــة” –أحــد المواقــع الصحفيــة المســتقلة فــي مصــر -وكذلــك اعتقلــت قــوات األمــن رئيــس تحريــر
الموقــع الكاتــب الصحفــي عــادل صبــري مطلــع أبريــل الماضــي حتــى إخــاء ســبيله فــي التاســع مــن يوليــو 2018
بكفالــة ماليــة ،بعــد نشــره تقريــرا صــدر فــي  29مــارس الماضــي ،بعنــوان “نيويــورك تايمــز ..المصريــون يزحفــون
لالنتخابــات مــن أجــل  3دوالرات” ،بزعــم مخالفتــه للقواعــد المهنيــة ،وذلــك بالرغــم مــن اتبــاع الموقــع للمهنيــة
ونســبه للخبــر إلــى صحيفــة نيويــورك تايمــز ،ولكــن اللجنــة اعتبرتــه مســؤوال عــن نشــر خبــر كاذب مــن دون تدقيــق
أو تحقــق مــن صدقــه أو التعليــق عليــه بــرأي.
وفــي ســياق متصــل صــرح الكاتــب الصحفــي حســام الســكري عبــر صفحتــه علــى موقــع “فيســبوك” ،أن جريــدة
الشــروق “المســتقلة” منعــت نشــر مقــال لــه بالجريــدة للمــرة الثانيــة فــي أقــل مــن شــهر ،وهــو مــا يعــد موقفــا
معاديــا لحريــة الــرأي والتعبيــر الــذي تفرضــه الدولــة علــى الصحافــة المســتقلة.
ً
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وقالــت الشــبكة العربيــة فــي تقريرهــا الســابق إن “االنتهــاكات واالعتــداءات الصارخــة المتكــررة ضــد حريــة الصحافة
وحريــة التعبيــر كإطــار أساســي تقــوم عليــه دعائــم الدولــة الديمقراطيــة باتــت شــيئً ا مــن الماضــي ،وفضــا عــن
إخــراس األصــوات المختلفــة أو المهنيــة وتجــاوز القانــون بشــكل منهجــي ،بتنــا نشــهد توقيــع عقوبــات قبــل إجــراء
التحقيــق ،مثــل غرامــة (المصــري اليــوم) ،قبــل التحقيــق مــع مســؤوليها فــي مزاعــم تجاوزهــم ،لتصبــح مصــر خاليــة
مــن الصحافــة المســتقلة وحريــة التعبيــر”.
ودانــت الشــبكة ســلوك الســلطات المصريــة فــي اســتعمال سياســة التعتيــم والتضييــق علــى حريــة الصحافــة
ـدءا مــن منــع الظهــور اإلعالمــي والنشــر الصحفــي ،إلــى حجــب المواقــع اإللكترونيــة لتتزايــد
وتــداول المعلومــات ،بـ ً

الوتيــرة مــع االنتخابــات الرئاســية األخيــرة ،إلــى سياســة إحالــة الصحفييــن إلــى التحقيــق وتغريــم الصحــف بعقوبــات
ماليــة بالمخالفــة للدســتور الــذي ينــص فــي مادتــه الخامســة والتســعين علــى عــدم جــواز تطبيــق عقوبــة إال بنــاء
أيضــا أن حجــب المعلومــات ومنعهــا مــن قبــل أجهــزة
علــى حكــم قضائــي صــادر مــن محكمــة مختصــة ،كمــا تؤكــد ً
الدولــة ،لــن يمنــع الحقائــق واألفــكار مــن الوصــول إلــى متلقيهــا.
المقوضــة لحريــة الــرأي والتعبيــر ،واحتــرام حريــة تــداول
وطالبــت الشــبكة ســلطات الدولــة بوقــف كافــة السياســات
ّ
المعلومــات ،مــع كـ ّـف يدهــا عــن المواقــع والمنصــات اإلعالميــة مــن الحجــب ،وإطــاق يــد الصحافــة الحــرة دونمــا

وفقــا لألطــر الدســتورية والقانونيــة وبالتــوازي مــع العهــود والمواثيــق الدوليــة.
قيــد أو شــرط
ً

المغرب ..مالحقات قضائية وقطع اإلعالنات عن الصحف المستقلة
حــاز المغــرب علــى المرتبــة  135مــن أصــل  180فــي الترتيــب العالمــي لحريــة الصحافــة لســنة  ،2018وذلــك حســب
منظمــة “مراســلون بــا حــدود” ،وقــد دقــت جمعيــات ومنظمــات حقوقيــة وإعالميــة غيــر حكوميــة مغربيــة ،ناقوس
الخطــر بخصــوص مــا يمكــن وصفــه بالمســاس بحريــة الصحافــة والتضييــق علــى الصحفييــن.
وذكــرت وســائل إعــام مغربيــة مختلفــة فضــا عــن تقاريــر لمنظمــات دوليــة ومحليــة أن الســلطات تضيــق الخنــاق
علــى الصحفييــن ســواء بالســجن أو فــرض غرامــات أو المالحقــات األمنيــة ،ووصلــت إلى حــد االعتداء خــال تغطيتهم
ووجهــت لهــم تهــم عديــدة منهــا المســاس بأمــن الدولــة والســب والقــذف ونشــر أخبــار كاذبــة،
ألحــداث احتجاجيــةُ ،

نعــرض أبرزهــا فيمــا يلــي:

تعــرض الصحفــي رشــيد البلغيتــي لالعتقــال بتهمــة حيــازة شــيك بــدون رصيــد ،وهــو مــا نفــاه فــي نــدوة صحفية عقب
إطــاق ســراحه ،حيــث أعلــن أن الملــف الــذي تســبب فــي اعتقالــه والتحقيــق معــه تقــف وراءه جهــة غيــر معروفــة،
عبثــت بالملــف علــى عــدة مســتويات ،مــن المســؤولية اإلداريــة المحليــة فــي مدينــة طاطــا وكــذا اإلقليميــة وصــوال
إلــى البنــك الــذي عــرض حســابه لعمليــة قرصنــة متواليــة.
كذلــك قــرر القضــاء المغربــي فــرض غرامــة ماليــة علــى الكاتــب الصحفــي توفيــق بوعشــرين مديــر جريــدة “أخبــار
اليــوم” ،قدرهــا  30ألــف درهــم ،وتعويــض قــدره  450ألــف درهــم لصالــح وزيــري الفالحــة والماليــة،
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وذلــك علــى خلفيــة دعــوى قضائيــة رفعهــا الوزيــران ضــد بوعشــرين بتهــم نشــر خبــر زائــف والســب والقــذف ،وتعــود
صحفيــا حــول ســحب صالحيــة اآلمــر بالصــرف فــي صنــدوق تنميــة العالــم القروي،
تحقيقــا
الواقعــة إلــى نشــر الجريــدة
ً
ً

وهــو صنــدوق يضــم ميزانيــة مهمــة (ســتة مليــارات دوالر) ،مــن يــد رئيــس الحكومــة الســابق ،عبــد اإللــه بــن كيــران،
ووضعهــا فــي يــد وزيــر الفالحــة والصيــد البحــري ،عزيــز أخنــوش.
ولــم يتوقــف األمــر عنــد حــد القضــاء ،بــل تعــدى ذلــك إلــى قطــع شــركات تابعــة لــوزارة أخنــوش لإلعالنــات عــن
الجريــدة ،وهــو مــا اعتبــره بوعشــرين ســابقة مــن نوعهــا الســتعمال إعالنــات الــوزارة أداة لعقــاب الجرائــد التــي ال
يــروق خــط تحريرهــا ســيادة الوزيــر .ويعــد منهــج قطــع اإلعالنــات نوعــا مــن العقــاب المالــي الــذي قــد يضــع مواقــع
صحفيــة أو جرائــد علــى حافــة اإلفــاس ،وهــو كابــوس يكتــم أنفــاس حلــم صحافــة مســتقلة.
ويــرى الكاتــب الصحفــي علــي أنــوزال فــي مقــال لــه أن المغــرب تميــز عــن باقــي بلــدان المشــرق الــذي شــهد ثــورات
مرنــا ،حتــى فــي أحلــك فتــرات القمــع
جنبــه تلــك األعاصيــر ،بســبب هامــش الحريــة الــذي ظــل ً
الربيــع العربــي ،ومــا ّ
التــي عاشــها المغــرب ويقصــد هنــا “ســنوات الجمــر والرصــاص” ،إذ ظلــت صحــف المعارضــة آنــذاك ،فــي ســتينات
القــرن الماضــي وســبعيناته وثمانيناتــه تصــدر بعناويــن علــى صفحاتهــا األولــى بالبنــط العريــض ،تعــارض وتنتقــد
ـادرا مــا كان الصحفيــون ُيقتــادون إلــى الســجون ،وأغلبهــم آنــذاك كانــوا مناضليــن في أحزابهم يمارســون
وتحتــج ،ونـ ً

السياســة أكثــر ممــا يمارســون الصحافــة ،ومــع ذلــك ،وحتــى فــي حــاالت محاكماتهــم ،كانــوا ُيتابعــون بقانــون

الصحافــة ،وليــس بقانــون آخــر.

وانتقــد أنــوزال قانــون الصحافــة الجديــد فــي المغــرب ،معتبـ ًـرا إيــاه أنــه تميــز بالتراجعــات الكبيــرة التــي شــهدتها

ـادة” التــي
حريــة الــرأي والتعبيــر ،ليــس فــي المغــرب فقــط ،وإنمــا فــي المنطقــة برمتهــا ،إثــر نجــاح “الثــورات المضـ ّ

أفرغــت شــعارات ثــورات “الربيــع العربــي” التــي خرجــت تطالــب بالحريــة والكرامــة والعدالــة االجتماعيــة مــن كل
محتــوى.
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ترجمات

ماذا يمكن أن تعني حكومة

كوربين للسياسة البريطانية الخارجية في ُعمان؟

بعــد

انتهــاء

مؤتمــر

حــزب

المحافظيــن بفتــرة وجيــزة ،زار

مــن

نوفمبــر

وزيــر الدفــاع البريطانــي مــارك

،2018

لبــدء التدريبــات .كمــا افتتــح قاعــدة

ناشــط سياســي عمانــي مقيــم فــي

فــي الدقــم ،مكلفــا دافعــي الضرائــب

المتحــدة

نشــر

ــم العمانــي
النكســتر مينــاء ُّ
الد ُق ْ

موقــع نوفــارا حــوارا صحفيــا مــع

جديــدة للبحريــة الملكيــة البريطانية

لنــدن حــول عــدة قضايــا سياســية

فــي المملكــة المتحــدة المالييــن

وعالقتهــا المشــبوهة بســلط نــة

(الســعر الكامــل للبطاقــة ســري).
تمامــا كمــا هــو الحــال فــي الجــزء
األول ،إذ استكشــفنا السياســة
الخارجيــة البريطانيــة تجــاه البحريــن،
ومــن الواضــح أن المملكــة المتحــدة
تدعــم نظامــا عربيــا آخــر فــي عمــان.
هنالــك القليــل جــدا ممــا هــو
مكتــوب باللغــة اإلنجليزيــة حــول مــا
يعتقــده العمانيــون فيمــا يتعلــق
بالقــوات البريطانيــة التــي تدعــم
ســلطانهم .لذلــك ولمعرفــة المزيــد،

تتعلــق

بالممكلــة

عمــان ،وقــام بالحــوار الصحافــي
فيــل ميلــر .تنشــر مواطــن الحــوار

مترجمــا إلــى اللغــة العربيــة:

فــي الشــهر الماضــي ،خــاض أكثــر
مــن خمســة آالف محــارب بريطانــي

لعبــة حــرب عمالقــة فــي الشــرق
األوســط ســميت بالســيف الســريع
 .3جــرت العمليــة فــي عمــان ,فــي

ركــن هــادئ مــن شــبه الجزيــرة
العربيــة علــى الحــدود مــع اليمــن

والممــل كــة العربيــة الســعودية
واإلمــارات العربيــة المتحــدة.

التقيــت الناشــط العمانــي خلفــان

وعمــان يحكمهــا دكتاتــور مــا
ُ

للتعذيــب فــي عمــان ويعيــش اآلن

نصــف قــرن.

البــدواوي ( 34عامــا) ،الــذي تعــرض
فــي المنفــى فــي لنــدن.
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التاســع
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زال يتربــع علــى العــرش منــذ نحــو

المغتربيــن ،الهنــود والبنغــال فــي األســفل

للقــوات البريطانيــة لتطويــق اإلمبراطوريــة

والبيــض فــي األعلــى .كان مديــري الكنــدي

العثمانيــة مــن الجنــوب .الســلطان ســعيد بــن

ً
ســؤال مفــاده
هــو الــذي بعــث فــي رأســي

تيمــور والــد قابــوس تــم تدريبــه فــي المدرســة

لمــاذا لــم تكــن هنــاك نقابــات عماليــة فــي

االســتعمارية لبريطانيــا فــي الهنــد ليحمــل

ُعمــان إذ لــم يكــن لدينــا أي منهــا وقتهــا.
كنــت قــد بــدأت الكتابــة علــى اإلنترنــت،
واستفســرت عــن سياســة عمــان االقتصاديــة
واقتصادهــا ،باســتخدام اســم مســتعار ،خائفــا
مــن اســتخدام اســمي الحقيقــي فــي حيــن
كنــت أتذكــر قصــص أبــي .منهــا علــى ســبيل
المثــال :فــي عامــي  1971وُ 1972أ ِ
عــدم
منظمــو مظاهــرات العمــال واالحتجاجــات
الطالبيــة فــي العاصمــة ،وألقيــت جثثهــم
ُ
نشــاط جيــل للســحق.
وع ِّــرض
بالجرافــات ُ
ـي أن أتعمــق أكثــر فــي معرفــة
شــعرت بــأن علـ َّ

كيف كانت حياتك في عمان؟
كنــت أعمــل ممرضــاً فــي العنايــة المشــددة
وشــاهدت الكثيــر مــن الفســاد والظلــم
فــي المستشــفى :فمــن أجــل توفيــر مــكان
فــي الجنــاح لشــخصية عمانيــة مــن العائلــة
الحاكمــة تعانــي زكامــا -علــى ســبيل المثــال،-
ُأجبرنــا علــى طــرد نزيــل كان مريضــا حقــا .فــي
النهايــة تركــت التمريــض وبــدأت أعمــل فــي
قســم الصحــة والســامة فــي حقــول النفــط
العمانيــة.

والفســاد.

متــى كانــت أول مــرة تدخلــت
فيهــا بريطانيــا فــي ُعمــان ومــا

تأثيرهــا فــي البلــد؟
بريطانيــا

لديهــا

تاريــخ

ملفــات فســاد ،وشــركة  BPتمتلــك أيضــا حقــا
ضخمــا للغــاز فــي عمــان إذ تحصــل علــى 60%
مــن الدخــل .وأعتقــد أن هــذا الــدور فتــح عينــي
للمخاطــرة بالتشــكيك فــي الوضــع.
عملــت فــي منطقــة صحــار الصناعيــة ،وهــي
مدينــة بهــا الكثيــر مــن المصافــي ومصهــر

مــن

التدخــل.

اســتخدمت شــركة الهنــد الشــرقية عمــان
كمركــز لإلمــدادات إلــى الهنــد .مــن الناحيــة
الجيوسياســية ،كانــت البــاد تتمتــع بموقــع
اســتراتيجي للقــوات البريطانيــة لتطويــق

ضخمــا يضــم
موقعــا
لأللومنيــوم .كانــت
ً
ً
 1000موظــف .الصناعــة هنــاك تعتمــد فــي
الغالــب علــى العمــال
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الســلطان ســعيد بــن تيمــور والــد قابــوس تــم
تدريبــه فــي المدرســة االســتعمارية لبريطانيــا
فــي الهنــد ليحمــل عقليــة اســتعمارية حكــم
ُعمــان مــن  1932إلــى  1970كمحميــة
بريطانيــة – مســتعمرة فعالــة .رأى الســلطان
القديــم العــرب كبرابــرة ال ينبغــي أن يكونــوا
متعلميــن أو أن تتوفــر لهــم رعايــة صحيــة.
أشــار عليــه أحــد المستشــارين البريطانييــن
ببنــاء

إلــى  1970كمحميــة بريطانيــة – مســتعمرة
فعالــة .رأى الســلطان القديــم العــرب
كبرابــرة ال ينبغــي أن يكونــوا متعلميــن أو
أن تتوفــر لهــم رعايــة صحيــة .أشــار عليــه أحــد
المستشــارين البريطانييــن ببنــاء مستشــفى
لكنــه رفــض ،وقال“ :إذا قمت ببناء مستشــفى
فســوف يرغبــون فــي الحصــول علــى الطعــام”.
كل هــذا كان الســبب فــي غيــاب بنيــة تحتيــة
فــي عمــان.
“لقــد كان قاســياً جــدا” ,خــال الفتــرة التــي
وصفهــا باألوقــات العصيبــة ،هاجــر والــدي
إلــى الكويــت التــي كانــت تســتخدم إيراداتهــا
النفطيــة لتوفيــر فــرص العمــل والتعليــم.
لقــد تعلــم الكثيــر هنــاك :كان المشــهد فــي
الكويــت يســارياً متزايــداً  ،جنبــاً إلــى جنــب

اإلمبراطوريــة العثمانيــة مــن الجنــوب.

شــركة  shellمتورطــة بشــكل كبيــر فــي
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دور بريطانيــا فــي اســتخراج النفــط العمانــي

عقليــة اســتعمارية حكــم ُعمــان مــن 1932

مــع تنامــي التضامــن العروبــي والحــركات
السياســية والمناصــرة والنقابــات .انخــرط
العمانيــون فــي الكويــت فــي تلــك الحــركات
وربطوهــا بالوضــع فــي الوطــن ،خصوصــاً
ظفــار.
ظفــار منطقــة فــي جنــوب عمــان لهــا لغتهــا،
ثقافتهــا ،لباســها ومناخهــا الخــاص ،فهــي
مختلفــة تمامــا عــن شــمال ُعمــان ودول
الخليــج األخــرى .فــي تلــك المرحلــة لــم تكــن
الســيارات متوفــرة فــي ظفــار ،لذلــك أدركــوا
مــدى فقرهــم عندمــا كانــوا يســافرون إلــى
الخــارج.

بحلــول نهايــة حكــم الســلطان
ســعيد بــن تيمــور ،كان لــدى
بريطانيــا حكومــة عمــل بقيــادة
هارولــد ويلســون .مــاذا كانــت
سياســتها فــي عمــان؟
فــي عــام  1964اندلعــت ثــورة فــي ظفــار.
بغــض النظــر عــن الســلطان ،كانــت النخبــة
القويــة فــي ســلطنة عمــان بريطانيــة ،لذلــك
كانــت حركــة التحــرر الثوريــة عربيــة قوميــة
هدفهــا االســتقالل عــن الســلطان والوضــع
االســتعماري.
جذبــت الثــورة  80%مــن ســكان ظفــار الذيــن
بــدأوا النضــال المســلح .كانــوا يحملــون فكرا
تقدميــا جــدا ،وكان لديهــم أيضــا مشــروع
ً
فكــري مــع التركيــز القــوي لتحريــر المــرأة
ومســاواتها بالرجــل فــي حقــوق الميــراث،
وإنهــاء تعــدد الزوجــات ،وإنشــاء مــدارس
للبنــات ،وتوفيــر فــرص عمــل للنســاء .وهــو
أمــر مثيــر جــدا لالهتمــام مقارنــة بالحــركات
األخــرى فــي المنطقــة .ربمــا كان ذلــك أحــد
األســباب التــي جعلــت بريطانيــا ترســل
لســحقها واحــدة مــن أكثــر وحداتهــا

لحــزب

هنــاك عمانيــون علــى قيــد الحيــاة اليــوم

اســتخدمت

حكومــة

ويلســون

العمــال أســاليب وحشــية إلبقــاء الســلطان

خاضــوا هــذه القســوة وكانــوا شــهود عيــان

فــي الســلطة .قــام ســاح الجــو الملكــي

عليهــا لكنهــم ال يرغبــون فــي االنتفاضــة مــن

البريطانــي بتطبيــق سياســة “إنــكار الميــاه”،

جديــد ،حيــث أصبــح مــن الطبيعــي العيــش

بمعنــى آخــر تفجيــر اآلبــار .انتشــرت الثــورة

مــع إرهــاب الدولــة .لذلــك ســيطر النظــام

مــن جنــوب ُعمــان إلــى شــمالها ،وذلــك بســبب

علــى الحكــم باســتعمال الخــوف .ال يمكــن

قلــة شــعبية الســلطان ،وألهمــت الحــركات

للعمانييــن ذكــر اســم الســلطان بــدون لقــب

التحرريــة عبــر الخليــج وحصلــت علــى الدعــم

وعليهــم أن يطلقــوا عليــه اســم “أبينــا” .يحظــر

خصوصــاً فــي البحريــن التــي تمثــل مســتعمرة

قانونيــا ذكــر أي شــيء عــن ثــورة ظفــار.

بريطانيــة أخــرى.

صحيــح أن الســلطان الجديــد بنــى المــدارس،

كانــت نقطــة التحــول عندمــا بــدأ ثائــر شــاب

أي شــيء .لقــد أنشــأ حكــم الدكتاتــور قابــوس

هــو زاهــر المياحــي ،بمهاجمــة القواعــد

بشــرا غيــر قادريــن علــى التفكير وليــس لديهم

العســكرية البريطانيــة بالقــرب مــن العاصمــة

أي فضــول معرفــي ،فالتعليــم متــاح ولكنــه

العمانيــة مســقط .حتــى الشــركات البريطانيــة

فــارغ بشــكل كبيــر .عشــنا فقــط لنكــون

التــي كانــت تمتلــك حقــول نفــط فــي عمــان

مخلصيــن وال يمكننــا التفكيــر بأنفســنا .ليــس

مثــل شــل كانــت قلقــة .كانــت بريطانيــا

لدينــا حقــوق سياســية أو مدنيــة .يؤلمنــي

تخــوض االنتخابــات التــي خســرها ويلســون.

حقــا رؤيــة العمانييــن الذيــن مــا زالــوا يعيشــون

قــرر وايــت هــول اتخــاذ إجــراءات جذريــة،

هكــذا ،دون معرفــة أي شــيء عــن ماضينــا أو

واإلطاحــة بالســلطان وتثبيــت ابنــه قابــوس

مســتقبلنا .نحــن نعيــش لليــوم نفســه فقــط

علــى العــرش.

دون الســماح لنــا بالتحــدث بحريــة .أغضــب

بعــض المؤيديــن لعمــان يــرون
الســلطان قابــوس دكتاتــوراً

النخبويــة القتاليــة شراســة المعروفــة باســم
القــوات الجويــة الخاصــة .SAS

أقــل قســاوة مــن أبيــه .كيــف

تــرد علــى هــذا؟

هنــاك صــور عديــدة لنســاء مــن ثــورة ظفــار

بــدأ الســلطان الجديــد حملــة “القلــوب

ـن
ذوات شــعر قصيــر ومــزودات بأســلحةُ ،كـ َّ
مــن ضمــن المقاتليــن تمامــا مثــل النســاء
الكرديــات اآلن .التقيــت بأشــخاص صرحــوا
لــي بــأن هــذه هــي المــرة الوحيــدة التــي
تحظــى فيهــا المــرأة فــي عمــان بهــذا القــدر
مــن االزدهــار ،وهــي فتــرة تذكــر بمزيــج مــن
الفخــر والحــزن .هنالــك الكثيــر مــن ُّ
ــوار
الث َّ
ممــن هربــوا إلــى اليمــن أو استســلموا.

والعقــول” لســحق الثــورة .اســتخدم عائــدات
النفــط لبنــاء المستشــفيات والمــدارس
والطــرق ومنــح وظائــف الدولــة لتأميــن الــوالء
صعــدت القــوات الجويــة
لــه .فــي غضــون ذلــكَّ ،
البريطانيــة الخاصــة حملتهــا علــى التمــرد
والمقاومــة المســلحة فــي “ظفــار” .ســحقت
أغلبيــة ُقــوى الثــورة عــام  .1976يبــدو أن
حكومــة حــزب العمــل لهارولــد ويلســون
الثانيــة (التــي انتخبــت عــام  )1974كانــت
مصممــة علــى إنهــاء المهمــة.
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ولكــن التالميــذ ُيعلَّ مــون عــدم التســاؤل فــي

كثيــرا حيــن أفكــر أن الحكومــة البريطانيــة
أنشــأت هــذا النظــام القمعــي ونفذتــه مــن
أجــل قابــوس.

مــاذا حــدث لعمــان فــي الربيــع

تحــد
العربــي؟ هــل كان هنــاك
ٍّ
آخــر للســلطان قابــوس؟
كنــت أدرس القانــون بــدوام جزئــي مــن خــال
التعلُّ ــم عــن بعــد فــي مصــر ويتوجــب
نظــام َ
علــي قضــاء شــهرين دراســة كل عــام فــي
القاهــرة .قابلــت العديــد مــن الطــاب
المصرييــن المشــاركين فــي االحتجاجــات
والمظاهــرات .كنــت قــادرا علــى أن أشــعر
با لغضــب

والغليــان فــي كل مــرة أزورهــم إذ كانــت
األمــور تــزداد حــرارة أكثــر مــن ذي قبــل.
كنــت هنــاك فــي ديســمبر  .2010كان الربيع
العربــي قــد بــدأ بالفعــل فــي تونــس ،ورأيــت
أول االحتجاجــات فــي مصــر قبــل أن أعــود
إلــى عمــان.

ماذا فعلت بعد الربيع العربي؟
عفــا

قابــوس

عــن

جميــع

الســجناء

قدمــوا
السياســيين ،باســتثناء  26متظاهــرا ِّ
كأكبــاش

فــداء

واتهمــوا

باإلرهــاب.

ـي تغيــر شــيء بعــد ذلــك .عندمــا
بالنســبة إلـ َّ

أفــرج عنــي بــدأت بالكتابــة تحــت اســمي

فــي شــباط /فبرايــر  ،2011اندلــع “الربيــع
العربــي” فــي صحــار وانضممــت إلــى
االحتجاجــات واالعتصامــات مــن اليــوم األول.
ِّ
منظ ًمــا ..لقــد كانــت تجربــة
لــم أكــن عضــوا
جــدا ،شــعرت فيهــا بالــروح الثوريــة
جيــدة ً
والحريــة ألول مــرة .انهــار جــدار الخــوف
فجــأة :كانــت لدينــا القــوة وكنــا قادريــن
علــى القيــام بذلــك .تراجعــت الشــرطة
واختفــت مــن المدينــة .نظمنــا األمــن
الخــاص بنــا ،الجريمــة انخفضــت وربمــا لــم
يبــق منهــا شــيء علــى اإلطــاق ألن النــاس
بــدأوا يراعــون شــؤون بعضهــم بعضــاً  ،حيــث
قمنــا بتوفيــر الغــذاء لبعضنــا .لقــد أجرينــا
مناقشــات ديمقراطيــة فــي االعتصامــات
حــول أفضــل طريقــة لفعــل األشــياء ،كان
أمــرا طبيعيــا شــعرت فيــه بشــعور رائــع علــى
الرغــم مــن أنــه لــم يكــن لدينــا تدريــب.
تحــرك الجيــش العمانــي فــي أبريــل وهاجمنــا
بوحشــية ،وبينمــا كنــت جالســا هنــاك
تعرضــت للضــربُ .أعلِ نــت حالــة الطــوارئ فــي
المدينــة واعتقــل  800شــخص .صــرح بشــكل
غيــر رســمي بمقتــل ســتة أشــخاص بينمــا
قتــل شــخصان حســب اإلعــان الرســمي.
بعــد ذلــك ُز َّج بــي فــي الســجن لكنــه كان
تجربــة جيــدة ،ألننــا كنــا معــاً واســتمررنا فــي
النقــاش ،تذكرنــا األيــام الجيــدة ،ولحمايــة
بعضنــا بعضــاً خططنــا لمــا يجــب أن نقولــه
أثنــاء االســتجواب.

الحقيقــي ،اختفــى الخــوف .لقــد انتقــدت
الحكومــة ومــا حــدث .بــدأت مــع خمســة

الربيــع العربــي .كل شــركة لديهــا اآلن نقابــة
تمثلهــا لكــن الحكومــة تتحكــم فــي مــكان
إضرابهــا وكيفيتــه أو حظــره ،وعلــى ســبيل
المثــال ُح ِظـ َـر إضــراب عمــال المطــار.

هــل اتجهــت النقابــات الجديــدة
لإلضــراب وكيــف كانــت ردة فعــل
الســلطان نحوهــا؟

أصدقــاء حملــة لإلفــراج عــن الســجناء الـــ 26

فــي مايــو  ،2012بــدأ  10آالف عامــل فــي

المتبقيــن .لــم نكــن نريــد أن تمــوت الــروح

حقــول النفــط ،معظمهــم مــن شــركة شــل،

الثوريــة وكنــا بحاجــة الــى عمــل .كان لقــاء

إضرابــا بشــكل مســتقل عــن مجموعتنــا.
ً

أعضــاء فريقنــا المكــون مــن ســتة أشــخاص

توقــف إنتــاج النفــط فــي عمــان ،حيــث طالــب

ممكنــاً فــي حيــن إن اجتمــاع تســعة أشــخاص

العمــال بمزيــد مــن الحقــوق مثــل العطــل

يعتبــر غيــر قانونــي.

والعقــود وليــس العقــود الفرعيــةُ .طــرد
 700شــخص ُ
وألقــي القبــض علــى كثيريــن.

بدأنــا بإنشــاء حســابات فيســبوك وكتابــة

فــي الوقــت نفســه ،جــاء قابــوس إلــى لنــدن

أصبحــت مــن
 30-40مشــاركة كل يــوم.
ُ

بمناســبة عيــد الميــاد التســعين للملكــة،

أكثــر منتقــدي الســلطان وشــرطته الســرية

وجلــب معــه حوالــي مائــة مــن الخيــول

بعدهــا

اعتبــرت عمليــة نقلهــا واحــدة مــن
لالحتفــال ُ

بفتــرة وجيــزة اســتدعاني االدعــاء العــام.

أكبــر عمليــات نقــل الخيــول جــواً فــي التاريــخ

قامــوا بتحذيــري مــن أننــي ال أســتطيع أن

وقــد كلفــت المالييــن .كل هــذا حــدث بعــد

أشــير إلــى الســلطان علــى هــذا النحــو وأن

مــرور عــام فقــط علــى خــروج النــاس إلــى

علــي اســتخدام لقبــه الكامــل .لقــد جربــوا
َّ

الشــوارع مطالبيــن بالوظائــف والحقــوق

والمستشــارين

البريطانييــن.

معــي مبــدأ الثــواب والعقــاب أو العصــا

المدنيــة .مــا الــذي كان يفكــر فيــه وهــو

منصبــا.
والجــزرة ،حتــى إنهــم عرضــوا علــي
ً

يقــوم بإذاللنــا هكــذا؟ جعلنــي هــذا األمــر

رفضــت العمــل معهــم وقــررت تصعيــد

أغضــب جــدا.

ً
خططــا مــع
نشــاطاتي .كنــت قــد وضعــت
بعــض األشــخاص لبــدء تشــغيل إذاعــة

قمــت بتنظيــم مظاهــرة فــي وســط

ســرية وحركــة شــبابية معارضــة ،كانــت

العاصمــة فــي مســقط حضرهــا العديــد مــن

لدينــا خطــط كاملــة لشــراء المعــدات .كان

األصدقــاء وطرحنــا الســؤال :مــن المهــم:

هنــاك صــوت واحــد فقــط يتــم تمثيلــه فــي

الخيــول أم البشــر؟ انضــم إلينــا حوالــي 100

الحكومــة فــي حيــن أننــا نحــن بحاجــة إلــى

شــخصَّ .
أيضــا شــيئً ا آخــر لدعــم
نظمــت
ً

صوتنــا .اإلذاعــة ســتكون األســلوب األقــوى

وطلبــا للحقــوق السياســية مثــل
المضربيــن
ً

مــع توزيــع المنشــورات فــي المســاجد.

حريــة التعبيــر والتجمــع وحقــوق العمــال.

اتصلنــا بنقابــات فــي حقــول النفــط ازدهــرت

كنــا بحاجــة إلــى حقوقنــا السياســية لضمــان

فــي نهايــة عــام  2011كامتيــاز صغيــر بعــد

الحقــوق االقتصاديــة .كان هــذا النــوع مــن
االحتجــاج جديــداً فــي ُعمــان،
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ضــد قابــوس
مــن النــوع الصغيــر والمنظــم
ّ

ووضعــوا كيســا أســود فوقــي من الــرأس إلى

شــخصياً ومــن أجــل الحقــوق السياســية.

أخمــص القدميــن .أخــذوا نظارتــي وهاتفــي،

كان الربيــع العربــي يتمحــور حــول الحقــوق

وربطــوا يــدي خلــف ظهــري بإحــكام لدرجــة

االقتصاديــة ،لكننــا عرفنــا اآلن مــا نحتــاج

أن الحبــل تــرك عالمــات .كنــت مكبــا مــن

إليــه ورفعنــا مــن ســقف المطالــب .حضــرت

فلفــا مــن خــارج
علــي
القدميــن ورشــوا
ً
َّ
علــي التنفــس.
الغطــاء حتــى يصعــب
َّ

شــرطة مكافحــة الشــغب لنحــو  100شــخص

مــرت قصــص أبــي علــى عقلــي مثــل الوميض.

منــا .قمــت بتعــداد الشــاحنات الكبيــرة التــي
ّ

إلــى أيــن ســيأخذونني؟ هــل هــم علــى وشــك

تتســع لنقــل  50شــرطياً وكان هنــاك حقــا

أن يقتلونــي؟ وضعونــي داخــل زنزانــة خاليــة

 50منهــم .كانــوا يبــرزون قوتهــم ويصرخون

من كل شــيء وفكــوا الكيس .كان الموقف

محاوليــن تخويفنــا ،مرتديــن اللــون األســود

مهينــا للغايــة .كانــت الزنزانــة صغيــرة× 2 ،
ً

ـي لــم أعــد خائفــا
وملثميــن .لكــن بالنســبة إلـ َّ

 1.5متــر ،وهــم يصوبــون بنادقهــم نحــوي.

(تغطيــة الــرأس ،الحرمــان الحســي،

كان هنــاك ســقف مرتفــع وضــوء قــوي

الســجناء فــي كثيــر مــن الحــاالت.

بعدهــا مظاهــرة أخــرى نظمهــا ناشــطون
آخــرون ،وكان هنــاك علــى األقــل  2000مــن

حينــذاك .قــرر المتظاهــرون المغــادرة
لتجنــب وقــوع مجــزرة بعــد أن ُأبلِ غنــا بــأن

ســاطع جــدا علــى نحــو غيــر طبيعــي .كان

لدينــا  3دقائــق ثــم يبــدأون فــي ضربنــا بــدل

ـاردا.
الجــو حــارا أحيانــا وفــي بعــض األحيــان بـ ً

اعتقالنــا.

كان هنــاك ميكروفــون ومكبــر صــوت فــي

هــذا يبــدو مرعبــا .مــاذا حــدث
بعــد ه ؟

الســقف ،بــاب فــوالذي بفتحــة فــي األســفل
لتقديــم الطعــام ،وزر يمكننــي الضغــط عليــه
إذا أردت الذهــاب إلــى المرحــاض حيــث

بعــد مــرور أســبوع علــى ذلــك( ،فــي  6يونيــو

كانــوا يســتغرقون عهــدا مــن الزمــن للقــدوم

ــب منــي فيهــا الحضــور إلــى
صباحــاً ُطلِ َ

إلــي ،وكنــت أوشــك علــى التبــول علــى
َّ
نفســي .كانــت الموســيقى مــن مكبــر صــوت

 ،)2012تلقيــت مكالمــة فــي الســابعة
القســم الخــاص التابــع للشــرطة ،كمــا هــو
الحــال هنــا .أفهــم مــن هــذا أن المملكــة
المتحــدة هــي التــي أنشــأت عمــان التــي

مســموعة بشــكل عــال جــدا ،أناشــيد عمانيــة
وطنيــة تمــدح الســلطان  24ســاعة بــدون
توقــف .كنــت فقــدت القــدرة علــى معرفــة

يحكمهــا قابــوس ،إذ إن هيــكل الشــرطة

الوقــت ولــم أكــن أعــرف الصبــاح مــن الليــل.

البريطانيــة .طلبــوا منــي القــدوم وعــدم

فــي مرحلــة مــا مــن األســبوع األول حاولــت

لدينــا هــو نفــس هيــكل شــرطة العاصمــة
القلــق .ظننــت أنــه مجــرد حديــث وأمضــي.
طلبــوا منــي الجلــوس فــي مكتــب فــي
انتظــار شــخص مــا ليأتــي .بعــد مــرور  5أو
 10دقائــق ،كســرت مجموعــة مــن القــوات
الخاصــة التــي كانــت ترتــدي مالبــس ســوداء
وتحمــل بنــادق أوتوماتيكيــة البــاب وصرخت
فــي وجهــي مطالبــة منــي مواجهــة الجــدار.
قامــوا بصعــق أضلعــي بعصــا الصدمــات
الكهربائيــة،
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االنتحــار بضــرب رأســي علــى الحائــط .لــم
يحــاول الحــراس أن يمنعونــي .فــي المــرة
األولــى لــم يحــدث شــيء فقــررت أننــي
بحاجــة إلــى تأثيــر أقــوى .عــدت إلــى الــوراء
وحاولــت ضــرب الحائــط كأننــي العــب كــرة
قــدم يضــرب الكــرة .لقــد كان التأثيــر قويــا
جــدا أدى إلــى انهيــاري،

اســتيقظت وأنــا أنــزف .لــم أكــن أعــرف إذا كنــت
ميتــا أم علــى قيــد الحيــاة .ســألت نفســي عمــا
ً
إذا كان األشــخاص الذيــن ماتــوا هنــا مــا زالــت
أرواحهــم داخــل الزنازيــن .اســتنزفت كل طاقتــي
وانهــرت مــرة أخــرى ،ثــم جــاء الحــراس وركلونــي
إليقاظــي .بعدهــا قــررت أنــه ربمــا كان قــدري
ليــس أن أمــوت اآلن ،بــل أن أقاتــل.

يظهــر صــوت مــا تقولــه مثــل
التعذيــب .أعلــم أن بريطانيــا
اســتخدمت

طرقــاً

مشــابهة

درجــات الحــرارة القصــوى) لكســر
كيــف اســتطعت أن تقــاوم وتظــل

علــى قيــد الحيــاة فــي هــذه
الزنزانــة؟

لقــد ألَّ فــت مســرحيات باســتخدام الجــدران
لشــغل نفســي .ســميت جــدارا باســم “الحريــة”
وآخــر باســم “خلفــان” .كان كل منهمــا يتحــدث
إلــى اآلخــر ،كوميديــا ،نقــاش ،وفــي بعــض
األحيــان يتقاتــان .كانــت هــذه اآلليــة التــي
وضعتهــا للبقــاء علــى قيــد الحيــاة مضحكــة
بالنســبة لــي .علمــت الحقــاً أن  12منــا قــد
اعتقلــوا واتُّ همــوا بمحاولــة إطاحــة النظــام.
ُ
يومــا فــي تلــك الزنزانــة االنفراديــة
بعــد ً 32
أخذونــي إلــى المدعــي العــام وأنــا مغطــى تمامــاً
عــدم.
بالكيــس .ظننــت أننــي ُأخــذت لكــي ُأ َ
تمامــا للمــوت .خــال
مســتعدا
كان ذهنــي
ً
ً
التحقيقــات ،كانــوا يقولــون لــي إننــي أســتحق
أن أمــوت ،وإننــي كنــت صرصــوراً يحتاجــون
إلــى تحطيمــه ،وإننــي كنــت مضــرا جــداً لعمــان
بســبب تنظيمــي لالحتجاجــات.

قلــت إلــى المحكمــة بتهمــة
فــي النهايــة ُن
ُ
محاولــة اإلطاحــة بالنظــام وإهانة الســلطان.
جلــس المدعــي العــام والقاضــي علــى نفــس
محاميا
وكلــوا
معــا .كان أهلــي قــد َّ
الطاولــة ً
ً
لــم أقابلــه مــن قبــل ،وتمكــن والــدي مــن
رؤيتــي آنــذاك إذ أخبرنــي بمــا كان يحــدث
ألصدقائــي .فــي النهايــة حضــرت  14جلســة،
تنقلــت بيــن المحكمــة والســجن وفــي
ســبتمبر /أيلــول أطلــق ســراحي بكفالــة،
ٍ
آنئــذ أننــي فقــدت وظيفتــي
وعلمــت
ومنعــت مــن العمــل والســفر.

مــاذا فعلــت عندمــا ُأطلِ ــق

ســراحك مــن الســجن؟

بصفقــة تقــدر بثالثــة مليــارات جنيــه

اســتأنفت نشــاطي علــى وســائل التواصــل

إســترليني وصفقــة غــاز ضخمــة لشــركة BP

االجتماعــي .معظــم األشــخاص اآلخريــن
الذيــن ُأوقفــوا توقفــوا عــن إدارة الحمــات
االعتصاميــة .كانــت وســائل اإلعــام تدعونــي
بالخائــن الــذي أراد أن يفســد الثقافــة
العمانيــة ،وكان النــاس يخشــون
والتقاليــد ُ
ـي .كانــت زوجتــي قلقــة وكذلــك
التحــدث إلـ َّ
كانــت عائلتهــا .لــم يكــن لــدي مــال .كنــت
أتلقــى أجــرا كافيــا ســابقا ،ثــم أصبحــت
جــدا .لــم أســتطع العــودة
فــي وضــع مربــك ً
إلــى مــا كنــت عليــه مــن قبــل ،ألن عقلــي
فــي تلــك اللحظــة أصبــح حــرا يمكننــي
مــن طــرح األســئلة حــول األشــياء .شــعرت
بالشــجاعة ،لكــن التأثيــر فــي عائلتــي كان
أكثــر مــن الــازم .هجرنــي العديــد مــن
األصدقــاء وأصبحــت مجموعتــي السياســية
هادئــة .ليــس كل شــخص يمكــن أن يتحمــل
التعذيــب.

مــن اإليــرادات وحصلــت ُعمــان علــى 40٪
فقــط .ظننــت أن وســائل اإلعــام الغربيــة
ســترافق األميــر تشــارلز فــي مســقط.
أردت تنظيــم مظاهــرة إللقــاء الضــوء علــى
الوحشــية التــي عانيناهــا واالحتجــاج علــى
التــورط البريطانــي .حاولــت نشــر الدعــوة
إلــى التنظيــم مــن خــال الواتــس أب وعلــى
موقــع فيســبوك مــع رســالة لتشــجيع النــاس
علــى االعتصــام.
يبــدو أن جهــاز األمــن الداخلــي العمانــي كان
يتعقبنــي .قبــل يوميــن مــن زيــارة األميــر
ـت مــن ســيارتي .كنــت أقــود
تشــارلز ُ
اخت ِطفـ ُ
ســيارتي لمــا ظهــرت ســيارتان مــن الخلــف
كمــا يحــدث فــي فيلــم .رأيــت ســيارة طــراز
جــي ام ســي فــي المــرآة األماميــة تتقــدم
نحــوي بســرعة كبيــرة ،وبعدهــا بثانيــة

بعــد ذلــك ســمعت أن األميــر تشــارلز قــادم
إلــى عمــان للترويــج لصفقتيــن تجاريتيــن.
بلغــت كلفــة بيــع طائــرات تايفــون المقاتلــة
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مــن الزمــن تصادمــت الســيارتان أمامــي
وأوقفونــي .كان هنالــك رجــال ملثمــون
يقفــزون علــى غطــاء المحــرك مســتعملين
بنــادق آليــة.

شــخص مــا فتــح البــاب ،وآخــر فتــح حــزام
األمــان الخــاص بــي ،وثالث رفعنــي كأن وزني
وزن فراشــة .كنــت ثقيــا ،لذلــك ضحكــت!
كنــت بحاجــة للفكاهــة خــال تلــك األوقــات.
وضعــوا الكيــس الطويــل فوقــي مــرة أخــرى
وقيدونــي ووضعونــي فــي زنزانــة مــن النــوع
الســابق نفســه .انظــر إلــى مــدى االحتــراف
فــي األمــر! ربمــا يشــارك البريطانيــون فــي
تدريبهــم علــى القيــام بتكتيــكات القــوات
الخاصــة هــذهُ .أفــ ِرج عنــي بعــد أن غــادر
األميــر تشــارلز عمــان.

إنه ألمر مدهش أن هذه األمور
تحــدث لنشــطاء ديمقراطييــن

عندمــا تــزور بريطانيــا العظمــى
الخليــج .حــدث شــيء مماثــل
فــي البحريــن عندمــا زارهــا

األميــر تشــارلز واألميــرة ديانــا
فــي ثمانينيــات القــرن الماضــي.

كيــف أثــرت كل هذه االعتقاالت

فــي نشــاطك؟

حتــى ذلــك الوقــت لــم يكــن لــدي مــال
أو عمــل ،كنــت مالحقــا بالســيارات كل
الوقــت .كان النــاس يقتربــون منــي فــي
الشــارع ويصفوننــي بأننــي نملــة ســرعان مــا
ســيأتون لســحقها .شــعرت أننــي ال أســتطيع
أن أتحمــل أكثــر لذلــك غــادرت .كان نبهــان
الحنشــي ،وهــو ناشــط حقوقــي ،قــد ذهــب
بالفعــل إلــى بيــروت وحصــل علــى حمايــة
األمــم المتحــدة.
قررنــا الذهــاب معــا إلــى المملكــة المتحــدة
للمطالبــة باللجــوء .فــي ذلــك الوقــت لم أكن
أعــرف الســبب وراء هــذه الحركــة ،ولكــن
اآلن أعتقــد أنــه كان التأثيــر اإلمبراطــوري.
كنــت أجيــد اإلنجليزيــة .كبلــد غربــي عرفــت
فــي حياتــي بريطانيــا فقــط لــذا شــعرت
بأنهــا الخيــار الوحيــد .األمــر مثــل األفارقــة
الناطقيــن بالفرنســية الذيــن يذهبــون إلــى
فرنســا .كنــت أرغــب فــي حيــاة جديــدة أينمــا
يمكننــي المســاهمة والعيــش بحريــة.
ظننــت أننــي ذكــي بمــا فيــه الكفايــة ولكــن
لــم يكــن لــدي أي فــرص فــي عمــان حيــث
يفــرض علينــا أن ال نقــرأ وال نحلــل .لقــد
طلبــت اللجــوء فــي المملكــة المتحــدة فــي
ينايــر  ،2014وجعلتنــي وزارة الداخليــة أقيــم
فــي مدينــة هــال.
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كنــت محظوظــاً عندمــا أتمكــن مــن النــوم
ممزوجــا
أكثــر مــن ثــاث ســاعات ،كان نومــي
ً
بالكوابيــس .كنــت أقــوم بالتــداوي الذاتــي
منتظــرا مــدة ثمانيــة أشــهر مقابلــة طبيــب
نفســي .أدركــت أن النــاس فــي المملكــة
أيضــا ،ويموتــون مــن
المتحــدة يعانــون
ً
التقشــف ،لــذا بــدأت فــي بنــاء وعــي مفــاده
أن النــاس مــن العالــم األول يعانــون أيضــا.

صعبــا
كان عــام  2014وقتً ــا
ً

للغايــة بالنســبة للكثيــر مــن

النــاس فــي المملكــة المتحــدة.
مــاذا تعتقــد بشــأن انتخــاب

جيريمــي كوربيــن رئيســاً للعمــال
فــي 2015؟

وأخذتنــي لحضــور حــدث لحــزب العمــال فــي
الوديــان .كان جيريمــي كوربيــن مــن بيــن
الحضــور يتحــدث إلــى الجميــع .اســتدرجني
صديــق إليــه وبعدهــا أخبرتــه أننــي طالــب
لجــوء مــن عمــان .أول شــيء ســألني عنــه،
والــذي كان لطيفــاً منــه ،ما إذا كنت شــعرت
باألمــان هنــا .أجبتــه نعــم بالمقارنــة بعمــان،
ولكــن كان لــدي أســئلة حــول مشــاركة
المملكــة المتحــدة الســلبية فــي عمــان.
أخبرنــي أنــه ينظــر فــي ذلــك عــن كثــب .مــا
حصلــت عليــه منــه أنــه كان يريــد معرفــة
المزيــد عمــا يحــدث هنــاك وعمــا تحــاول
المؤسســة إبعــاده عنــه.

وجون ماكدونيل؟

عندمــا أصبــح جيريمــي كوربيــن زعيمــاً

عندمــا انتقلــت إلــى لنــدن بعــد فــوزي بقضية

للمعارضــة ،رأيــت األمــل لألشــخاص الذيــن

اللجــوء ،التحقــت بالكليــة هنــا وذهبــت

حتضــرون ،بــا مــأوى ،فــي
كانــوا يائســينُ ،ي َ

إلــى االحتجاجــات كل أســبوعين مــن أجــل

فقــر ،خريجيــن عاطليــن عــن العمــل .جــاء

( NHSهيئــة الخدمــات الصحيــة الوطنيــة)

وقــدم لهــم األمــل فــي أن يهــدد المؤسســة.

وألســباب مختلفــة للجنــاح اليســاري .بعــد

ســيكون مــن الصعــب عليــه التمســك بهــذه

واحــدة مــن مظاهــرات  NHSفجــأة رأينــا

المبــادئ ،لكــن عليــه أن يســأل إن كان ذلــك

جــون ماكدونيــل هنــاك فــي الداخــل ثــم مــر

ســيجدي نفعــا وإذا أراد الوقــوف فــي صــف

جنبــي .أخذنــي صديــق إيرلنــدي إلــى حانــة

النــاس .إنــه أكثــر مــن مجــرد ســؤال بالنســبة

فــي  Whitehallحيــث أوقفتــه وصافحــت

لــه مقارنــة بنــا لكــي يتمســك بمبادئــه.

قائــا“ :مرحبــا! اســمي خلفــان وأنــا
يــده
ً

لمــاذا يجتمــع النــاس حولــه؟ ألنهــم يــرون

مــن عمــان .هــل تعــرف أيــن تقــع عمــان؟”

مختلفــا .لكــن لمــاذا ال أراه أنــا؟ ألننــي
شــيئً ا
ً

أعتقــد أنــه فوجــئ بطريقــة التحيــة هــذه!

عندمــا بــدأت القــراءة عــن تاريــخ عمــان ،رأيــت

قــال إنــه هــو وجيريمــي يبحثــان عــن كثــب

أن هارولــد ويلســون كان متواطئــا فــي قمــع

فــي محاولــة معرفــة المزيــد عمــا يحــدث

ُعمــان وأســأل عمــا إذا كان جيريمــي كوربيــن

هنــاك ،ولكــن مــرة أخــرى كان انطباعــي أنــه

ســيغير هــذا الوضــع أم ال.

ال يعــرف الكثيــر.

فــي آذار /مــارس  ،2016كنــت مقيمــا مــع
صديقــة فــي ويلــز فــي حيــن كنــت أنتظــر
نتيجــة اللجــوء،

إذا أصبــح جيرمــي كوربيــن رئيســا للــوزراء ،مــا الــذي تريــد أن تفعلــه بشــأن سياســة
المملكــة المتحــدة تجــاه عمــان؟

إذا نجــح جيريمــي كوربيــن فــي الدخــول إلــى داون ســتريت ،فــإن أول شــيء يريــده العمانيــون هــو معرفــة مــا الــذي تفعلــه بريطانيــا فــي
ُعمــان ،نريــد معرفــة الحقيقــة .ثــم يمكننــا بعــد ذلــك أن نحــدد مطالبنــا .لكــن فــي الوقــت الحالــي ،هنــاك الكثيــر مــن األفــراد البريطانييــن فــي
ُعمــان ،مثــل القاعــدة البحريــة الجديــدة فــي الدقــم ،ال نعــرف مــاذا يفعلــون هنــاك بالتحديــد .إننــا نقــول إن بلدنــا هــو الحديقــة الخلفيــة لـــMI6
لقــد تــم تصنيــف الكثيــر مــن الوثائــق البريطانيــة لفتــرة طويلــة وال يمكننــا الوصــول إليهــا .أريــد أن أعــرف مــن الــذي قــام بتدريــب العمانييــن
علــى تقنيــات التعذيــب هــذه وأســاليبها .وأريــد أن أعــرف مــا الــذي يفعلــه البريطانيــون هنــاك اآلن ،,لمــاذا تــزور شــركتا  BPو Shellالعائلــة
الحاكمــة دائمــاً ؟
يجــب علــى جيريمــي كوربيــن أن يدعــم ويدعــو للتحــول الديمقراطــي فــي عمــان ،للوقــوف مــع النــاس ومبادئــه ،ستســاعد سياســاته الخارجيــة
ويعتقلون.
أيضــا البيئــة والســام .مــن غيــر القانونــي أن يتجمــع أكثــر مــن  9أشــخاص فــي ُعمــان ،وإذا كان
اجتماعا سياســياً فســوف ُي َ
ً
هاجمــون ُ
لذلــك فــإن أهــم شــيء هــو أن ُيســمح للشــعب العمانــي بااللتقــاء والنقــاش دون خــوف مــن أن ُيعاقــب مثلــي..
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ترجمات

ماذا وراء اإلمبريالية البريطانية
في عمان؟

ترجمة :خلفان البدواوي

بريطانيــا

منــذ توقيــع معاهــدة “مســاعدة” مع

معاهــدة “مســاعدة”

عمــان فــي عــام  – 1798وهــي األولى

مــع عمــان فــي عــام

فــي المنطقــة – لعبــت بريطانيــا دور

 .1798فــي عام  2017تم الكشــف

المشــرف اإلمبريالــي علــى البــاد.

عــن تدريــب بريطانيــا لســلطنة

ويشــير المــؤرخ البريطانــي مــارك

عمــان فــي “كيفيــة التعامــل مــع

كورتيــس إلــى أن النظــام “القمعــي

اإلضرابــات وقمــع االحتجاجــات”.

للغايــة” للســلطان ســعيد بــن تيمــور

يعـ�رض الصحافـ�ي �IAN SIN

مــن عــام  1932إلــى  1970كان فــي

 CLAIRفــي هــذا المقــال العالقــة

“واقــع األمــر يديــره البريطانيــون”.

جــدا بيــن
اإلســتعمارية الطويلــة
ً

خــدم البريطانيــون فــي عمــان كقــادة

وقعــت

بريطانيــا وعمــان .نشــر المقــال

للقــوات المســلحة ،ووزراء للشــؤون
والشــؤون

الخارجيــة،

تاريــخ  28ينايــر  2019فــي صحيفــة

الماليــة،

 . Morning Starتنشــر مواطــن

وأيضــا عملــوا
وشــؤون البتــرول.
ً

مترجمــا إلــى العربيــة.
المقــال
ً

كمــدراء لالســتخبارات كمــا يشــير

فــي كتابــه الجديــد األنجلــو-

كورتيــس فــي كتابــه الــذي نشــر عــام

عــرب :لمــاذا ثــروات الخليــج تهــم

 2003بعنــوان “شــبكة مــن الخــداع:

بريطانيــا؟ ،يالحــظ الدكتــور ديفيــد

دور بريطانيــا الحقيقــي فــي العالــم”.

ويرينــغ أن “القــوة البريطانيــة
ً
مهمــا – ضمــن
عامــا
تعتبــر
ً

عوامــل أخــرى – فــي تعزيــز وحفــظ
الحكــم الملكــي” فــي الخليــج

 1970بــات ُينظــر للســلطان ســعيد

العربــي .والصحفــي االســتقصائي
فيــل ميلــر مــن صحيفــةMorning

يمكــن االعتمــاد عليــه وضعيــف فــي

مؤخــرا عــدة مقــاالت
 Starنشــر
ً

الحكــم ،ولذلــك ســاعدوا لإلطاحــة

العســكري فــي عمــان.
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لكــن فــي خضــم الحــرب األهليــة التي

بــه فــي انقــاب القصــر .وعلــى إثــر
ذلــك فقــد تــم نفيــه إلــى بريطانيــا
وأقــام فــي فنــدق دورتشســتر فــي

المواطنــون العمانيــون هادئــون
جــدا بســبب القمــع والخــوف .ال
ً
تتحــدث عــن السياســة أو ســوف يتــم

لنــدن إلــى أن توفــي بعــد عاميــن

أخــذك إلــى مــا وراء الشــمس!”.

انفتاحــا فــي مكانــه ،والــذي
األكثــر
ً

وممكــن أن يفهــم مــن تلــك

مــن ذلــك .تــم تنصيــب ابنــه قابــوس
مــا زال يحكــم عمــان بعــد  49ســنة
مــن ذلــك التاريــخ ممــا يجعلــه أقــدم
حاكــم فــي العالــم العربــي.
وكمــا تشــير هــذه المــدة الطويلــة
مــن الحكــم ،فــإن نظــام الحكــم
فــي عمــان هــو نظــام حكــم ملكــي
مطلــق حيــث “تتمركــز الســلطة
وفقــا
تقريبــا بيــد الســلطان”
كلهــا
ً
ً

لمــا قالــه الدكتــور مــارك فاليــري
الخبيــر فــي الشــؤون العمانيــة مــن
جامعــة إكســتر .كمــا يشــير فاليــري
فــي تقريــر صــادر عــن مؤسســة
كارنيغــي للســام الدولــي عــام

األحــزاب

السياســية

وحريــة الصحافــة مقيــدة بشــدة.
ومــع تقديــم قابــوس لعمــان كواحــة
مســتقرة فــي منطقــة مضطربــة،
قــدم أحــد المثقفيــن العمانييــن
ً
مختلفــا عندمــا أجــرى
هامــا
ً
ســياقا ً

فاليــري مقابلــة معــه فــي عــام
“ :2012العمانيــون ليســوا صامتيــن
باختيارهــم ،بــل تــم إســكاتهم مــن
قبــل النظــام.
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وإقالــة العديــد مــن الــوزراء ،وزيــادة
محــدودة فــي صالحيــات مجلــس

فــي الســنوات األخيــرة مــع تزايــد
عــدد العمانييــن الذيــن ينتقــدون

وجنبــا إلــى جنــب مــع الجــزرة،
ذلــك
ً

فاليــري :فــي عــام  2010تــم تقديــم

جيــدا؛ حيــث “تــم اعتقــال
العصــا
ً

علنــا؛ حيــث يشــير
حكومتهــم
ً
عريضــة علــى اإلنترنــت إلــى قابــوس
مــن أجــل “إصالحــات واســعة النطــاق
مثــل دســتور جديــد مــن شــأنه أن
يــؤدي إلــى ملكيــة دســتورية”.
وفــي أوائــل عــام  ،2011وقعــت
مظاهــرات (ســلمية إلــى حــد كبيــر)
فــي عــدة مــدن عمانيــة اســتوحيت
مــن احتجاجــات الربيــع العربــي التــي

الــوزراء ،والقائــد األعلــى للقــوات

محظــورة

وخلــق خمســين ألــف وظيفــة،

ويشــير فاليــري ،باإلضافــة إلــى

والمحكوميــن

بــدأت

بالتغييــر

علــى الرغــم مــن تركــز المطالــب

ووزيــر الدفــاع والخارجيــة والماليــة”.

مثــل :زيــادة الحــد األدنــى لألجــور،

المقابــات ،أن العالقــة بيــن الحاكــم

“ :2015يشــغل قابــوس فــي نفــس

المســلحة ،ورئيــس البنــك المركــزي،

تنــازالت وإن كانــت محــدودة

الشــورى.

هــزت أرجــاء العالــم العربــي.

الوقــت مناصــب عــدة مثــل رئيــس

إال أنــه أجبــر النظــام علــى تقديــم

الرئيســة للمتظاهريــن فــي تحســين
فــرص العمــل ،وزيــادة األجــور،
ووضــع حــد للفســاد المستشــري،
أيضــا دعــوات لإلصــاح
كانــت هنــاك ً

أيضــا بإســتخدام
قــام قابــوس
ً

عــدة مئــات مــن المتظاهريــن
والصحفييــن

ونشــطاء

حقــوق

اإلنســان فــي جميــع أنحــاء البــاد”.
ويضيــف إلــى أنــه بعــد عــام 2011
إزداد القمــع بشــكل ملحــوظ كمــا
لخصتــه هيومــان رايتــس ووتــش
علــى موقعهــا علــى اإلنترنــت“ :إن
قوانيــن عمــان الواســعة للغايــة
تقيــد مــن حريــات التعبيــر والتجمــع
وتكويــن

الجمعيــات،

وتقــوم

الســلطات باســتهداف النشــطاء
الســلميين والمدونيــن المطالبيــن
باإلصــاح

ومنتقــدي

الحكومــة

الــذي تقــوم باعتقالهــم واســتخدام
أشــكال مختلفــة مــن المضايقــات

السياســي بمــا فــي ذلــك إعطــاء مزيد

واالعتقــاالت القصيــرة المــدى.

المنتخــب ،وزيــادة اســتقالل القضــاء،

علــى صعيــد آخــر ،فــإن الحكومــة

مــن الصالحيــات لمجلــس الشــورى
والمطالبــة بإعــام حــر ومفتــوح.
ومــع أن حجــم التظاهــرات فــي عمــان
صغيــر مقارنــة بالعديــد مــن الــدول
العربيــة األخــرى،

البريطانيــة التــي تحــرص علــى
تســليط الضــوء علــى انتهــاكات
حقــوق اإلنســان التــي تقــوم بهــا
حكومــات

“معاديــة”

مثــل ليبيــا وســوريا ،كانــت كمــا أذكر
تمامــا بشــأن االحتجاجــات
صامتــة
ً
والقمــع الحكومــي فــي عمــان.

كيــف أعــرف ذلــك؟ بعــد بحــث غيــر
مثمــر علــى موقعهــا علــى شــبكة
اإلنترنــت ،طلبــت مــن مكتــب
اإلعــام التابــع لــوزارة الخارجيــة
والكومنولــث البريطانيــة تأكيــد
مــا إذا كانــت الحكومــة البريطانيــة
قــد أصــدرت أي بيانــات عامــة حــول
حقــوق اإلنســان فــي عمــان منــذ
عــام  .2010رد المكتــب لــم يتمكــن
مــن اإلشــارة إلــى أي بيــان مــن هــذا
مدعيــا أن هنــاك العديــد مــن
القبيــل
ً

البيانــات التــي تصدرهــا الحكومــة
التــي يجــب البحــث عنهــا مــن أجــل
الــرد علــى مثــل هــذا الســؤال.
هــذا الصمــت ال يثيــر الدهشــة
عندمــا ينظــر المــرء إلــى المصالــح
االســتراتيجية

الجغرافيــة

واالقتصاديــة العميقــة لبريطانيــا
فــي الحفــاظ علــى الوضــع الراهــن
فــي عمــان .فإلــى جانــب إيــران ،تقــع
عمــان إلــى جانــب “أهــم نقطــة مــرور
فــي العالــم مــن أجــل النفــط – مضيق
هرمــز – الــذي يمــر عبــره أكثرمــن
أربعيــن فــي المائــة مــن النفــط الخــام
المســتخدم علــى الصعيــد الدولــي
حســب مــا ذكرتــه بلومبــرغ فــي
األونــة األخيــرة.
أعلنــت بريطانيــا مؤخــرا عــن افتتــاح
قاعدتيــن عســكريتين جديدتيــن فــي
ســلطنة عمــان،
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همــا مجمــع مينــاء الدقــم البحــري

وتقــوم بمشــاركة هــذه المعلومــات

والقاعــدة البريــة للتدريــب المشــترك

مــع “وكالــة األمــن القومــي فــي

الــذي أعلــن عنهــا وزيــر الدفــاع

الواليــات المتحــدة” كمــا أوضــح

البريطانــي جافيــن ويليامســون فــي

كورتيــس فــي مقال لــه لهافينغتون

نوفمبــر الماضــي فــي عمــان .ومــع

بوســت عــام .2016

قــدرة القاعــدة البحريــة البريطانيــة
الجديــدة فــي عمــان علــى اســتيعاب

ويشــعر العمانيــون بقلــق حــول

الغواصــات وحامــات الطائــرات

العالقــة الوثيقــة بيــن حكومتهــم

الجديــدة ،ممــا يســمح لبريطانيــا

وبريطانيــا والواليــات المتحــدة.

بمزيــد مــن الفعاليــة لعــرض قوتهــا

ويشــير فاليــري إلــى “الناشــطين

العســكرية فــي منطقــة غنيــة

عبــر اإلنترنــت الذيــن انتقــدوا عالنيــة

بالمــوارد .وعلــى ســبيل المثــال ،أثناء

ممارســات الســلطان وعالقتــه مــع

الغــزو الغربــي ألفغانســتان عــام

المصالــح البريطانيــة واألمريكيــة؛

 2001بقيــادة الواليــات المتحــدة

حيــث تــم القبــض عليهــم بســرعة

األمريكيــة ،يذكــر مــارك كورتيــس

وإدانتهــم بالســجن” بعــد احتجاجــات

أن عمــان قامــت “بتوفيــر الخدمــات

عــام .2011

اللوجســتية ومرافقهــا العســكرية
البريطانيــة

للقــوات

المشــاركة

بالغــزو”.

أمــا فــي الواقــع ،وفــق مــا نشــرته
مجلــة ميــدل إيســت آي فــي عــام
 ،2017فــإن بريطانيــا تشــارك

ولدينــا المخبــر األمريكــي إدوارد

مباشــرة فــي قمــع المعارضــة

ســنودن الــذي نشــكره علــى كشــف

الداخليــة فــي عمــان؛ حيــث قــام

ســبب آخــر فــي اهتمــام بريطانيــا

“ضبــاط

البريطانيــة

الدائــم لعمــان وذلــك عبــر الملفــات

بتدريــب أعضــاء مــن القــوات الخاصــة

التــي تســربت فــي عــام  2013والتــي

والشــرطة والجيــش العمانييــن علــى

تظهــر أن بريطانيــا لديهــا شــبكة

تكتيــكات حفــظ النظــام العــام منــذ

ســرية مــن ثــاث قواعــد للتجســس

عــام  2014كجــزء مــن مشــروع أمنــي

فــي ســلطنة عمــان والتــي تســتغل

مثيــر للجــدل بقيمــة مليــون ونصــف

كابــات األليــاف البصريــة تحــت

جنيــة إســترليني” .واتضــح أن دائــرة

البحــر التــي تمــر عبــر مضيــق هرمــز.

الشــرطة فــي إيرلنــدا الشــمالية

االســتخباراتية

كانــت توجــه وتــدرب الســلطات

“تعتــرض وتحلــل كميــات هائلــة

العمانيــة فــي “كيفيــة التعامــل مــع

مــن رســائل البريــد اإللكترونــي

اإلضرابــات وقمــع االحتجاجــات فــي

والمكالمــات الهاتفيــة وحركــة

إطــار مشــروع ممــول مــن قبــل وزارة

المــرور عبــر شــبكة اإلنترنــت”.

الخارجيــة البريطانــي”.

هــذه

القواعــد

الشــرطة

ـرارا،
خلفــان البــدواوي الناشــط العمانــي فــي مجــال حقــوق اإلنســان الــذي فـ َّـر مــن ســلطنة عمــان فــي عــام  2013بعــد اعتقالــه مـ ً

ذكــر لصحيفــة ميــدل إيســت آي أن “عالقــة بريطانيــا العســكرية مــع عمــان هــي عقبــة رئيســية أمــام نشــطاء حقــوق اإلنســان فــي
عمــان بســبب الدعــم العســكري واالســتخباراتي مــن قبــل لنــدن التــي تدعــم ديكتاتوريــة الســلطان”.
نبهــان الحنشــي الــذي فـ َّـر مــن عمــان فــي عــام  2012ويديــر منظمــة مهتمــة بحقــوق اإلنســان فــي بلــده األم ،يتفــق مــع هــذا

الــرأي“ .نحــن فــي المركــز العمانــي لحقــوق اإلنســان نعتقــد أن اإلهمــال البريطانــي ألوضــاع حقــوق اإلنســان فــي عمــان يشــجع
الحكومــة العمانيــة علــى ارتــكاب المزيــد مــن االنتهــاكات”.
دورا
ومــع عــدم رغبــة وســائل اإلعــام الرئيســة البريطانيــة فــي نشــر تقاريــر عــن هــذه القضيــة ،فــإن اليســار فــي بريطانيــا يملــك ً
رئيســا فــي تســليط الضــوء علــى الصداقــة البريطانيــة المخفيــة مــع النظــام الســلطوي فــي عمــان .فعلــى غــرار الحركــة المناهضــة
ً

للحــرب فــي العــراق وأفغانســتان ،يحتــاج النشــطاء التقدميــون إلــى إقامــة روابــط متماســكة مــع النشــطاء والمنظمــات المؤيــدة
للديمقراطيــة فــي عمــان وبقيــة دول الخليــج الملكيــة.
دائمــا ،فــإن التضامــن بيــن الشــعوب هــو أحــد
ومــع الدعــم القــوي للحكومــة البريطانيــة لحكــم قابــوس الديكتاتــوري كمــا كان
ً

الطــرق الفاعلــة التــي يمكــن للبريطانييــن أن يســاعدوا بهــا فــي بنــاء دولــة ديمقراطيــة حــرة وعادلــة فــي عمــان والتــي ظــل الكثيــر
مــن العمانييــن يعملــون مــن أجلهــا منــذ فتــرة طويلــة.
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ترجمات

هل يجب أن يتم تمويل
متاحفنا من قبل الديكتاتوريين؟

ترجمة :خلفان البدواوي

فــي تاريــخ 10مايــو
،2019
صحيفــة

نشــرت
المورنينــغ

ســتار البريطانيــة تحقيقــا صحفيــا
للصحفــي

االســتقصائي

فيــل

ميلــر بالتعــاون مــع ناشــط عمانــي
مقيــم فــي لنــدن مهتــم بالعالقــة
التاريخيــة العمانيــة – البريطانيــة.
ركــز االســتقصاء علــى الدعــم
المالــي المتتالــي المقــدم مــن
ســلطان عمــان لبنــاء وتطويــر
متحــف الجيــش الوطنــي فــي أحــد
أرقــى أحيــاء لنــدن ،وســبب غيــاب
ذكــر عمــان فــي المتحــف أو عالقــة
الجيــش البريطانــي بعمــان عــدا
اســم الســلطان قابــوس المنقــوش
علــى حائطيــن وذلــك مقابــل نصف
مليــون جنيــه إســترليني .تنشــر
مواطــن االســتقصاء مترجمــا إلــى
العربيــة.

مــن

االحتجاجــات

ضــد

رعايــة

شــركة النفــط البريطانيــة (بريتــش
بتروليــوم) للمتحــف البريطانــي إلــى
المظاهــرات ضــد رعايــة شــركة شــل
لمعــرض الصــور الوطنــي ،مــا زال
الجــدل مســتمرا حــول مــن ينبغــي لــه
أن يمــول مؤسســاتنا الثقافيــة .اآلن
معلــم آخــر مــن معالــم لنــدن تطالــه
أســهم االنتقــاد وهــذه المــرة بســبب
صلتــه بديكتاتــور خليجــي.
متحــف الجيــش الوطنــي ،المجــاور
لمستشــفى تشيلســي للمتقاعديــن،
هــو هيئــة عامــة تصــف نفســها
بأنهــا “ســلطة رائــدة فــي الجيــش
البريطانــي وتأثيــره فــي المجتمــع
فــي الماضــي والحاضــر ”.ولكــن
عندمــا قــام الجــئ مــن عمــان بجولــة
فــي المتحــف مؤخـ ً
ـرا ،فوجــئ بعــدم
رؤيــة أي ذكــر تقريبــا لمــا قامــت بــه
القــوات البريطانيــة فــي وطنــه األم.

فــي آخــر إحصــاء ،كان هنــاك مــا يقــارب مــن  ٢٠٠مــن األفــراد العســكريين البريطانيين
متمركــزون فــي عمــان ،أكثــر مــن أي مــكان آخــر فــي الخليــج ،ومــع ذلــك فــإن إحــدى
العالمــات الوحيــدة فــي متحــف الجيــش الوطنــي التــي تشــير إلــى وجــود صلــة بيــن
الجيــش البريطانــي وعمــان هــي لوحــة شــفافة تعلــن “المتحــف ممتــن لمــا يلــي
لدعمهــم الســخي لمشــروع التطويــر الرئيســي في عــام  …٢٠١٧الداعمين الرئيســيين…
جاللــة الســلطان قابــوس بــن ســعيد آل ســعيد”.
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مــا ال يقولــه المتحــف هــو أن الســلطان قابــوس هــو

كان الثنائــي مــن متحــف الجيــش الوطنــي واثقيــن تمامــا

الديكتاتــور األطــول حكمــا فــي الشــرق األوســط ،وتطالــه

مــن أن العمانييــن سيشــهقون فرحــا عندمــا يعلمــون أن

اتهامــات بقتــل وتعذيــب خصومــه .ويعلــق العمانــي

الســلطان “قــد أعطــي النظــرة األولــى لمقترحــات التطويــر”.

ناشــط الربيــع العربــي خلفــان البــداوي مــن منفــاه“ :ال يوجــد

لــم يكــن حكمهــم فــي غيــر محلــه ،بحلــول مايــو  ٢٠١٧وبعــد

شــيء يعــرض فــي متحــف الجيــش الوطنــي يذكــر مــن هــو

جولــة فــي المتحــف كتــب الســفير إلــى دفيريــل يبلغــه أن

الســلطان ومــا هــي أفعالــه“.

منحــة بقيمــة  ٤٠٠ألــف جنيــه إســترليني كانــت فــي طريقهــا.

ويضيــف“ :فــي أوائــل ســبعينات القــرن الماضــي ،قامــت

التبرع األول

القــوات البريطانيــة بســحق تمــرد يســاري فــي عمــان ونصبــوا
الســلطان قابــوس فــي الســلطة منــذ أكثــر مــن نصــف قــرن

وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،لــم تكــن هــذه المــرة األولــى التــي لــم

تقريبــا ،لكنــك لــن تتعلــم ذلــك هنــا“ .كان الثــوار العمانيــون

يتخـ َّ
ـل فيهــا الســلطان قابــوس عــن مســاعدة المتحــف فــي

فــي أوائــل الســبعينات يشــبهون إلــى حــد كبيــر فكريــا

تشيلســي .فــي الواقــع ،أشــار إفصــاح لطلــب حريــة الحصــول

وأيدولوجيــا الثــوار المقاومــون األكــراد فــي ســوريا اليــوم،

علــى المعلومــات إلــى “العالقــة التاريخيــة بيــن عمــان

فــي تركيزهــم بشــدة علــى مبــادئ الحكــم الذاتــي والنســوية.

والمتحــف وكــرم الســلطان فــي  ”.١٩٧٩/١٩٧٨بعــد طلــب
آخــر لحريــة الحصــول علــى المعلومــاتُ ،و ِّفــرت مجموعــة

إذن ربمــا ليــس مــن المفاجــئ أن يكــون متحــف الجيــش

للفحــص مــن األوراق الصفــراء المنقــوش عليهــا الشــعارات

الوطنــي صامتــا إلــى حــد كبيــر حــول تاريــخ دعــم الجيــش

الرســمية للملــك العماني.قــام خلفــان البــدواوي بمعاينــة

البريطانــي للديكتاتــور العمانــي ،خاصــة عندمــا يستكشــف

المراســات والوثائــق التــي بــدأت فــي عــام  ١٩٧٧بعــد عــام

المــرء مــوارد المتحــف الماليــة .تبــرع قابــوس بأكثــر مــن

مــن هزيمــة االنتفاضــة اليســارية فــي عمــان.

نصــف مليــون جنيــه إســترليني للمتحــف فــي لحظتيــن
حاســمتين خــال مراحــل تطويــر المتحــف ،وفقــا لمــا توصــل

آنــذاك ،كان المتحــف تحــت إدارة المســؤول االســتعماري

إليــه بحــث مشــترك بيــن جريــدة المورنينــغ ســتار والســيد

المخضــرم ،المارشــال الســير جيرالــد تيمبلــر .احتــاج متحــف

البــدواوي.

الجيــش الوطنــي إلــى جمــع  ٦٠٠ألــف جنيــه إســترليني لتمويل

كان آخــر تبــرع قبــل عقــد مــن الزمــن ،عندمــا كتــب رئيــس

مرحلتــه الثانيــة مــن التطويــر“ ،مســاحة إضافيــة تبلــغ  ٢٦ألــف

مجلــس أمنــاء المتحــف آنــذاك الجنــرال الســير جــاك دفيريــل

قــدم مربــع للمعــرض ومكاتــب إداريــة”.

إلــى الســلطان يطلــب فيــه دعمــا ماليــا لبنــاء المرحلــة ‘ســي‘.
ً
طموحــا لموقــع تشيلســي حيــث تضــم
كان هــذا امتــدادا

“المعــرض الدائــم سيســتمر فــي عــرض قصــة الجيــش

منطقــة اســتقالل رائعــة بجــدران زجاجيــة ومرافــق جديــدة

البريطانــي ،اإلمبرياليــة واالســتعمارية مــن عــام  ١٩١٤وحتــى

للــزوار ،تــم االنتهــاء منهــا فــي نهايــة عــام .٢٠١٧

اليــوم“ ،كمــا وأعــدت خطــة بنــاء التطوير.تحقيقــا لهــذه
الغايــة ،التقــى تمبلــر مــع تيــم النــدون ،مــا يســمى بســلطان

ـي دفيريــل ومديــر المتحــف إلــى
لتأميــن الدعــم المالــيُ ،د ِعـ َ
ســفارة عمــان فــي لنــدن لشــرح أســباب ودرجــة التمويــل،
وفقــا للوثائــق التــي حصــل عليهــا مــن خــال طلــب حريــة
الحصــول علــى المعلومــات .بمجــرد وصولهــم للســفارة،
أخبــروا الســفير أن أمــوال الســلطان ســتغطي قاعــة
اجتماعــات “أرقــى غرفــة فــي المتحــف ،حيــث تُ َّتخــذ القــرارات
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عمــان األبيــض.كان النــدون جنديــا بريطانيــا ســابقا ويعتبــر
مــن أكثــر مســاعدي الســلطان قابــوس والء وقربــا ،ويعتبــر
القــوة الحقيقيــة خلــف العــرش فــي مســقط.

انضــم إلــى النــدون فــي االجتمــاع العديــد مــن الضبــاط
القدامــى للقــوة المظليــة الخاصــة ( ،)SASوكان واحــد
منهــم علــى األقــل قــد لعــب دورا رئيســيا فــي قمــع
المتمرديــن العمانييــن قبــل االجتمــاع ببضــع ســنوات.
لقــد اقترحــوا أن يقــوم تيمبلربرحلــة إلــى عمــان ســتكون
“موضــع تقديــر كبيــر مــن الســلطان“وقد تســاعد فــي
تأميــن دعــم مالــي .وحرصــا علــى اإلرضــاء ،توجهــت
إدارة المتحــف إلــى عمــان فــي رحلــة علــى متــن الطيــران
الســلطاني لمــدة خمســة أيــام ،مــع زوجاتهــم ،فــي بدايــة
إبريــل .١٩٧٨

صــرح البيــان الصحفــي“ :فــي تقديم هــذه الهديــة الكبيرة
لمتحــف الجيــش الوطنــي ،أعــرب جاللتــه عــن أملــه في أن
يؤكــد علــى قــوة العالقــة بين الجيــش العمانــي ورجاالت
الجيــش البريطانــي الذيــن ســاعدوا فــي تدريبهــم

قــام الســلطان بإعطــاء تيمبلــر جولــة خاصــة فــي

وشــاركوهم المعــارك ضــد عــدو ماهــر وحــازم”.

اإلســطبالت الســلطانية ،والتــي تفاخــر بهــا تيمبلــر
الحقــا“ :أنــا ،يــا صاحــب الجاللــة ،مديــن جــدا لــك حقــا”.
لقــد قامــت الزيــارة بالخدعــة ،وفــي ذلــك الشــهر تعهــد
الســلطان بتقديــم  ١٥٠ألــف جنيــه إســترليني لخطــة
البنــاء.

ميداليــات أثنــاء القتــال مــن أجــل الســلطان لعرضهــا
فــي متحــف الجيــش الوطنــي .ومــع ذلــك ،لــم تعــد تلــك
القائمــة تظهــر ضمــن المعروضــات الدائمــة للمتحــف.

غطــت األمــوال مــن مســقط ربــع تكاليــف المتحــف
وجعلــت قابــوس أكبــر مانــح فــردي لخطــة التطويــر.
“يرغــب صاحــب الجاللــة فــي تقديــم هــذه الهديــة تقديرا
للــدور الــذي لعبــه الجيــش البريطانــي فــي العمليــات
العســكرية األخيــرة فــي بــاده ،“،كمــا أوضــح مســؤول
عمانــي.

حاليــا ،اإلشــارة الوحيــدة إلــى عمــان فــي المتحــف التــي
الحظناهــا –بصــرف النظــر عــن اســم الســلطان قابــوس
المنقــوش فــي حائطيــن– هــي لوحــة تحمــل ســنوات
القتــال فــي عمــان.
اللوحــة جــزء صغيــر مــن عــرض أكبــر بكثيــر يســرد عشــرات
المعــارك األخــرى التــي خاضتهــا بريطانيــا فــي جميــع

لــم يكــن التبــرع ســرا فــي ذلــك الوقــت ،علــى الرغــم
ـي منــذ فتــرة طويلــة .قــام مديــر العالقــات
مــن أنــه ُن ِسـ َ

العامــة بــوزارة الدفــاع البريطانيــة ووزارة الخارجيــة
البريطانيــة بإصــدار بيانــات صحفيــة حــول هــذا التبــرع.
أكــدت البيانــات أن تبــرع الســلطان كان محوريــا فــي
الســماح لخطــة البنــاء فــي المضــي قدمــا وكان اعترافــا
بالدعــم البريطانــي المحــوري لنظــام قابــوس.
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أنحــاء العالــم ،دون ذكــر أي تفاصيــل عــن الصراعــات.
األمــوال العمانيــة قامــت بالتمهيــد وبنــاء المتحــف،
ولكــن هــو ليــس المــكان الــذي يمكــن للزائــر العــادي
أن يتعلــم فيــه عــن عالقــة بريطانيــا الخاصــة بأحــد أقــدم
الديكتاتوريــات فــي العالــم.

ترجمات

ترجمة :الزهراء عزازي

نتنياهــو زار عمــان بعــد

تلقيه دعوة من السلطان

قابوس..ورجــال األعمــال
اإلســرائيليون يســافرون

بانتظــام إلــى اإلمــارات
عبــر عمــان

كتــب إيــان بــاك المحــرر الســابق لشــؤون الشــرق األوســط بالغارديــان ،يــوم الثالثــاء  19مــارس،
ـا فــي الغارديــان يحمــل عنــوان “لمــاذا تتملــق اســرائيل ممالــك الخليــج بهــدوء؟“،
مقــا ًال مفصـ ً
ً
واصفــا فيــه عالقــات إســرائيل الســرية بــدول الخليــج وحــرص نتنياهــو علــى اإلعــان عنهــا
ً
أيضــا التسلســل الزمنــي لحــدوث
والتلميــح لهــا فــي كل مناســبة وســبب ذلــك .كمــا أوضــح
التحالــف المتنامــي بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي وعلــى رأســهم الســعودية واإلمــارات،
وبيــن العــدو الرســمي للعــرب ،إســرائيل ،هــل عداؤهــم المشــترك إليــران وللجماعــات اإلســامية
وولعهــم المشــترك بترامــب هــو مــا تســبب بظهــور بعــض هــذه الروابــط للعلــن؟ هــل ال زالــت
القضيــة الفلســطينية تمثــل أولويــة لــدول الخليــج؟ ومــا مــدى تعــاون اســرائيل مــع ممالــك
الخليــج؟ ولمــاذا ال تكــون العالقــات علنيــة بالكامــل؟ اإلجابــات عــن هــذه االســئلة والكثيــر
غيرهــا ســتجدونها بشــكل مفصــل فــي هــذا المقــال الــذي ترجمتــه “مواطــن” إلــى العربيــة:
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• خطة نتنياهو تعزيز العالقات مع الخليج لتهميش الفلسطينيين والضغط عليهم.
• تتزايــد األدلــة علــى وجــود عالقــات وثيقــة ومتناميــة بيــن إســرائيل وخمــس مــن الســت
دول األعضــاء فــي مجلــس التعــاون الخليجــي ،والتــي ال ترتبــط أي منهــا بعالقــات رســمية
مــع الدولــة اليهوديــة.
• ال تــزال كلمــة “التطبيــع مــع اســرائيل” كلمــة قــذرة بالنســبة لمالييــن العــرب ولهــذا
الســبب يخشــى قــادة الخليج المســتبدين مــن المعارضة الشــعبية لصداقتهم مــع نتنياهو.
• كان الدافــع األصلــي لهــذه العالقــات المتطــورة بيــن إســرائيل ودول الخليــج هــو
الكراهيــة المشــتركة لبــاراك أوبامــا .إذ أغضــب الســعوديين واإلماراتييــن وأزعــج إســرائيل
فــي الســنوات األولــى مــن الربيــع العربــي ،بتخليــه عــن الرئيــس المصــري حســني مبــارك ،ثــم
عبــر عــن تأييــده لالنتفاضــة الشــعبية فــي ســوريا ودعــا بشــار األســد إلــى االســتقالة.
• االعتــراف بدولــة فلســطينية عاصمتهــا القــدس الشــرقية هــو أكثــر بكثيــر ممــا ســيقبله
نتنياهــو ،إذ لــن يفكــر ولــن يقبــل إال بدولــة فلســطينية “ناقصــة” ،ويرفــض عالنيــة تفكيــك
المســتوطنات غيــر القانونيــة.
• رافــق نتنياهــو فــي زيارتــه لمســقط يوســي كوهيــن ،رئيــس جهــاز المخابرات االســرائيلي
“الموساد”.
وجــرح  180بيــد قناصــة الجيــش
• بعــد زيــارة نتنياهــو ِل ُعمــانُ ،قتــل  6فلســطينيين ُ
اإلســرائيلي.
• قــال الناشــط الفلســطيني كمــال حــواش “إخواننــا العــرب (الخليجييــن) طعنونــا فــي
ظهورنــا وقلوبنــا ،إذ تخلــوا عنــا سياسـ ً
ـيا بينمــا يرحبــون بإســرائيل” و “يمكــن أن ترفــرف
قريبــا فــي ســماء بعــض دول الخليــج ،بينمــا يضغطــون علــى القيــادة
األعــام اإلســرائيلية
ً
الفلســطينية لقبــول صفقــة” ســام “غيــر مقبولــة”.
• الناشــط كمــال جــواش“ :صــور نتنياهو-زعيــم الفصــل العنصــري القمعــي ،والملطخــة
يــداه بدمــاء الكثيــر مــن الفلســطينيين والعــرب والمبتســم بابتهــاج أثنــاء ترحيــب ســلطان
عمــان المريــض بــه مثيــرة للغثيــان”.
• لم يكن نتنياهو أول زعيم إسرائيلي يزور مسقط ويلتقي قابوس.
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• رغــم اإلعــان عــن بعــض العالقــات بيــن اســرائيل ودول الخليــج مؤخـ ً
ـرا إال أن غالبيتهــا
العظمــى تظــل ســرية.
عمومــا “يؤمنــون بــأن إســرائيل يمكنهــا فعــل
• دبلوماســي إســرائيلي :عــرب الخليــج
ً
العجائــب”.
• التعــاون الســري بيــن إســرائيل واإلمــارات يتضمــن مراقبــة المخابــرات اإلســرائيلية إليــران
وبيــع الطائــرات بــدون طيــار اإلســرائيلية المســتخدمة فــي حــرب اليمــن.
• أصبحــت عالقــة ســلطنة عمــان ســيئة مــع الســعوديين واإلماراتييــن ألنهــا كانــت دومـ ًـا
علــى عالقــات وديــة مــع إيــران ،ممــا أثــار تكهنــات بــأن رحلــة نتنياهــو كانــت تهــدف إلــى
إرســال رســالة إلــى طهــران.
• كانــت زيــارة نتنياهــو بدعــوة مــن قابــوس ليعلــن األخيــر عــن اعتمــاده المؤيــد إلســرائيل
والموجــه لواشــنطن.
• مــا زالــت عالقــات إســرائيل الســرية مــع الــدول العربيــة تعتبــر قضيــة أمــن قومــي فــي
اســرائيل مــن قبــل ســلطات الرقابــة العســكرية علــى المطبوعــات.
• دبلوماســي إماراتــي “لــوال القضيــة الفلســطينية ،لكانــت هــذه العالقــة مــع إســرائيل
ً
جــدا ،وســتكون موضــع ترحيــب كبيــر ،ألننــا نحتــاج إلــى معداتهــم العســكرية
علنيــة
وتقنياتهــم التكنولوجيــة”.
• جمــال الســويدي الداعــم للنظــام الموالــي للنظــام اإلماراتــي “لــم تعــد القضيــة
الفلســطينية فــي طليعــة اهتمامــات العــرب ،كمــا كانــت منــذ عقــود طويلــة؛ لقــد فقــدت
األولويــة بشــكل كبيــر فــي ضــوء التحديــات والتهديــدات والمشــاكل التي تواجههــا بلدان
المنطقــة”.
• لــم يتــم اإلعــان عــن العديــد مــن التطــورات الهامــة فــي العالقــة المتناميــة بين إســرائيل
وأحيانــا بأكاذيــب صريحة.
ودول الخليــج ألنهــا تلثمــت بمواقــف عامــة مناقضــة –
ً
• نائــب رئيــس مجلــس األمــن القومــي اإلســرائيلي أثنــاء عمليــة الرصــاص المصبــوب علــى
غــزة والتــي راح ضحيتهــا  1400فلســطيني “كان يتعــاون كبــار المحترفيــن فــي مجالــي
االســتخبارات واألمــن مــن إســرائيل مــع دول الخليــج” ،وأخطــروا الســعودية مسـ ً
ـبقا قبــل
الهجــوم علــى قوافــل الســاح فــي الســودان.
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• منــدوب اإلســرائيلي لشــركة متعــددة الجنســيات يســافر إلــى الــدول العربية بجواز ســفر
مــن االتحــاد األوروبــي“ :هنــاك كــم ضخــم مــن التجارة يتــم بيــن إســرائيل ودول الخليج”.
عمان.
• هناك رحالت غامضة واسبوعية من اسرائيل لإلمارات عبر ّ
• منــدوب اســرائيلي يســافر لإلمــارات بجــواز ســفر أوروبــي ” هنــاك كــم ضخــم مــن التجــارة
يتــم بيــن اســرائيل ودول الخليــج”
• التقــى بنــدر بــن ســلطان فــي  ،2013والــذي كان يديــر االســتخبارات العامــة الســعودية
آنــذاك ،برئيــس الموســاد ،تاميــر بــاردو ،فــي لقــاء وصفــه مصــدر بريطانــي كبيــر بأنــه “عشــاء
طويــل ملــيء بالخمــور” فــي أحــد فنــادق نايتســبريدج.
• مخابراتــي اســرائيلي “ :يمكننــي فهــم أن اإلســرائيليين مــا كانــوا ليمنحــوا الســعوديين
معلومــات حساســة ألنهــم ال يثقــون بقــدرة الســعوديين علــى حمايــة المصــدر ،وهــذا مــن
شــأنه أن يخلــق مشــكلة خطيــرة فــي التجســس المضــاد”.
• مخابراتــي اســرائيلي “اإلســرائيليون مــن الطــراز العالمــي والخليجيــون ليســوا كذلــك.
ولــن يدخــل اإلســرائيليون فــي عالقــة مــا لــم يحصلــوا علــى بعــض األربــاح المناســبة”.
توجــه رئيــس الــوزراء االســرائيلي بنياميــن نتنياهــو،
فــي منتصــف فبرايــر  ،2019إلــى وارســو لحضــور مؤتمــر
اســتثنائي للغايــة .إذ التقــى ،تحــت رعايــة نائــب الرئيــس
األميركــي مايــك بنــس ،بــوزراء خارجيــة المملكــة
العربيــة الســعودية ،واإلمــارات العربيــة المتحــدة،
ودولتيــن خليجيتيــن أخرييــن ال تربطهمــا أي عالقــات
دبلوماســية بإســرائيل .وكان الهــدف الرئيســي للقــاء
هــو احتــواء إيــران ،ولــم يحضــر أي فلســطينيين .كانــت
تتســم معظــم الروابــط القائمــة بيــن إســرائيل ودول
الخليــج بالســرية ،إال أن هــذه المحادثــات لــم تكــن
ســرب مكتــب نتنياهــو فيديــو لجلســة
كذلــك .إذ
ّ

مغلقــة ،ممــا أحــرج المشــاركين العــرب.

أعلــن االجتمــاع للعامــة الحقيقــة المتمثلــة ،والتــي
ً
جــدا علــى إعالنهــا ،فــي أن إســرائيل
حــرص نتنياهــو
تحظــى بنــوع مــا مــن القبــول مــن أغنــى الــدول فــي
العالــم العربــي
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حتــى ولــو كانت احتماالت حل المشــكلة الفلســطينيةالقائمــة حتــى اآلن فــي أدنــى مســتوياتها علــى
ً
مدفوعــا
اإلطــاق .-كان هــذا التقــارب غيــر المســبوق
بشــكل رئيــس بالعــداء المشــترك إليــران ،والسياســات
المربكــة الجديــدة لدونالــد ترامــب.
كان العــداء إلســرائيل ســمة مميــزة للمشــهد
الجيوسياســي فــي الشــرق األوســط منــذ إعــان دولــة
إســرائيل عــام  1948ومــا رافقهــا مــن طــرد ونــزوح
أكثــر مــن  700000فلســطيني -فيمــا يســميه العــرب
بالنكبــة .-تالشــى ،بمــرور الســنوات ،التضامــن العربــي،
ومقاطعــة “الكيــان الصهيونــي” لحــد كبيــر .وكانــت
آخــر حــرب بيــن إســرائيل والعــرب عــام  .1973ورغــم أن
معاهــدات الســام بيــن مصــر واألردن وإســرائيل لــم
تحــظ بشــعبية إال أنهــا اســتمرت لعقــود.

وكان اتفــاق أوســلو بيــن إســرائيل ومنظمــة التحريــر

وكانــت إســرائيل ومعظــم دول الخليــج مــن أشــد

ً
ً
تاريخيــا -رغــم كونــه
إنجــازا
الفلســطينية عــام 1993

المعارضيــن لتوقيــع االتفاقيــة النوويــة التــي أجرتهــا

مخبيـ ًـا لآلمــال .-ومــا يحــدث اآلن مــع دول الخليــج هــو

الواليــات المتحــدة مــع إيــران عــام  .2015وفــي ســبتمبر

تحــول مهــم للغايــة.
ّ

مــن ذلــك العــام ،كان تدخــل روســيا العســكري فــي
ســوريا بمثابــة بدايــة نهايــة األزمــة بالنســبة لألســد.

تتزايــد األدلــة علــى وجــود عالقــات وثيقــة ومتناميــة

كان دعــم طهــران الثابــت لحليفتهــا فــي دمشــق،

بيــن إســرائيل وخمــس مــن الســت دول األعضــاء فــي

ودعمهــا لحــزب هللا فــي لبنــان – “محــور المقاومــة”

مجلــس التعــاون الخليجــي ،والتــي ال ترتبــط أي منهــا

إليــران – ُينظــر إليــه بوصفــه مثيــرا لالشــمئزاز فــي

بعالقــات رســمية مــع الدولــة اليهوديــة .أبــرز ترامــب

القــدس والريــاض وأبوظبــي.

هــذا التغييــر المتســارع فــي أول رحلــة خارجيــة لــه
كرئيــس -إلــى العاصمــة الســعودية الريــاض -عــن

أخبرنــي أحــد كبــار المســئولين الســعوديين أن”

طريــق الســفر بعدهــا مباشــرة إلــى تــل أبيــب .وتالشــت

الســعودية وإســرائيل كرهتــا إدارة أوبامــا ألنهــا

اآلمــال ،منــذ ذلــك الحيــن ،فــي الحصــول علــى مســاعدة

تجاهلتهمــا” ،وقــد قــدم مســؤول إســرائيلي مخضــرم

المــروج لهــا بكثافــة
الســعوديين فــي “صفقــة القــرن” ُ

قائــا “كان هنــاك شــعور بأننــا ننظــر
الحجــة نفســها
ً

لكــن نتنياهــو يســعى ،حتــى اآلن ،لتطبيــع العالقــات

التقليدييــن .كان لدينــا ســبب مشــترك ألننــا شــعرنا

مــع الســعودية .وحتــى أن هنــاك تكهنــات حــول عقــد

بأننــا قــد تُ ركنــا لندافــع عــن أنفســنا .وعــن غيــر قصــد،

لقــاء علنــي بينــه وبيــن محمــد بــن ســلمان ،ولــي العهــد

أســهم أوبامــا بشــكل كبيــر فــي تعزيــز العالقــات بيننــا

الســعودي الــذي ألقــى اللــوم عليــه علــى نطــاق واســع

وبيــن اإلمــارات والســعودية”.

ســتنهي الصــراع اإلســرائيلي الفلســطيني.
علــى أنهــا ُ

إلــى إدارة أمريكيــة ليســت ملتزمــة بأصدقــاء أمريــكا

فــي القتــل الوحشــي للصحفــي جمــال خاشــقجي فــي
أكتوبــر الماضــي .ســتكون هــذه لحظــة مثيــرة ومثيــرة

تعــد خطــة نتنياهــو الجريئــة هــي تعزيــز العالقــات مــع

للجــدل ألبعــد حــد ،والتــي يشــير الســعوديون بشــكل

الخليــج وخارجــه ،وبالتالــي تهميــش الفلســطينيين

محمــوم إلــى أنهــا لــن تحــدث .ومــع ذلــك ،فــإن اللقــاء

والضغــط عليهــم .إذ قــال بصيغــة مصقولــة بعنايــة “مــا

مــع نتنياهــو فــي وارســو تجــاوز كل مــا حــدث مــن قبــل.

يحــدث مــع الــدول العربيــة لــم يحــدث قــط فــي تاريخنــا،

الشــاذ أصبــح طبيعيــا.

حتــى عندمــا وقعنــا اتفاقيــات الســام” ،وأن “التعــاون
الــذي يتــم بطرائــق مختلفــة وعلــى مســتويات مختلفــة

كان الدافــع األصلــي لهــذه العالقــات المتطــورة بيــن

ً
ظاهــرا للعيــان ،ولكــن
ليــس بالضــرورة أن يكــون

إســرائيل ودول الخليــج هــو الكراهيــة المشــتركة

التعــاون غيــر الظاهــر هــو أكبــر بكثيــر مــن أي فتــرة

لبــاراك أوبامــا .إذ أغضــب الســعوديين واإلماراتييــن

أخــرى” .وكمــا قــال دور جولــد ،مستشــار األمــن القومــي

وأزعــج إســرائيل فــي الســنوات األولــى مــن الربيــع

الســابق لنتنياهــو ،وهو يشــرح مبتسـ ً
ـما ،هــذه الكلمات

العربــي ،بتخليــه عــن الرئيــس المصــري حســني مبــارك،

“تمــت صياغتهــا بعنايــة فائقــة إلعطــاء رســالة إيجابيــة

ثــم عبــر عــن تأييــده لالنتفاضــة الشــعبية فــي ســوريا

دون كشــف األســرار”.

ودعــا بشــار األســد إلــى االســتقالة.
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تعــد أولويــة الســعوديين وحلفائهــم هــي مقاومــة
إيــران ،التــي عــززت ،فــي الســنوات القليلــة الماضيــة،
مــن موقعهــا فــي العــراق وســوريا ولبنــان واليمــن،
حيــث تدعــم المتمرديــن الحوثييــن .وقــد وصــف محمــد
بــن ســلمان المعــروف ،آيــة هللا علــي خامنئــي ،القائــد
األعلــى إليــران ،بأنــه “هتلــر جديد”.كمــا قــارن نتنياهــو
اتفــاق أوبامــا النــووي باتفــاق ميونيــخ لعــام1938
والــذي حــدث بيــن ألمانيــا النازيــة ،وبريطانيــا وفرنســا
وإيطاليــا ،وبعــد أن أهمــل ترامــب ذلــك الملــف فــي
الصيــف الماضــي ،أشــار نتنياهــو إلــى اســتعداد إســرائيل
لالنضمــام إلــى “تحالــف دولي”ضــد طهــران .يقــول
أحــد المحلليــن اإلماراتييــن“ :لقــد نشــأنا ونحــن نــرى
إســرائيل كعــدو محتــل لــدول عربيــة”“ ،الحقيقــة اآلن
هــي أن اإلســرائيليين موجــودون ســواء أحببنــا ذلــك أم

ً
رســميا ،تظــل كل دولــة مــن دول مجلــس التعــاون
الخليجــي ملتزمــة بمبــادرة الســام العربيــة لعــام
ً
اعترافــا بإســرائيل مقابــل قيــام
 ،2002والتــي تقــدم
احتلــت عــام
دولــة فلســطينية فــي األراضــي التــي ُ
 ،1967وعاصمتهــا القــدس الشــرقية .لكــن حتــى هــذا
االعتــراف هــو أكثــر بكثيــر ممــا ســيقبله نتنياهــو ،إذ
لــن يفكــر إال فــي دولــة فلســطينية “ناقصــة” ،ويرفــض
عالنيــة تفكيــك المســتوطنات غيــر القانونيــة التــي
تقســم الضفــة الغربيــة إلــى مقاطعــات منفصلــة.
اشــتكى العديــد مــن منتقــدي نتنياهــو مــن
اإلســرائيليين -والغاضبيــن مــن اتهامــات الفســاد التــي
يواجههــا مــع اقتــراب موعــد االنتخابــات فــي الشــهر
المقبــل -مــن أنــه يبالــغ فــي كل مــن التهديــد اإليرانــي
وأهميــة دبلوماســيته مــع دول الخليــج ،بينمــا يتجاهــل

ال .ولدينــا مصالــح مشــتركة معهــم – وهــي متعلقــة

تمامــا األزمــة الوجوديــة الموجــودة بالقــرب مــن
ً

أيضــا اعتــراف عملــي فــي عواصــم الخليــج بفوائــد
هنــاك ً

ا لفلســطينيين .

ً
حاليــا ،ليــس
إســرائيل القويــة وغيــر المعاديــة لهــم

لــم يكــن لقــاء نتنياهــو مــع الســعوديين واإلماراتييــن

بإيــران ،والمصالــح المشــتركة ،وليــس المشــاعر”.
الروابــط األمنيــة والتكنولوجيــة واالقتصاديــة مــع
أيضــا بســبب
فقــط ألجــل مصلحتهــم الخاصــة ،ولكــن ً
موافقــة الواليــات المتحــدة علــى بعــض األشــياء مقابــل
ذلــك .تــرى إســرائيل أن العالقــات مــع الخليــج وســيلة
مهمــة إلظهــار نفوذهــا فــي واشــنطن .يقــول إيــران
ليرمــان ،النائــب الســابق لرئيــس مجلــس األمــن القومــي
اإلســرائيلي“ :مــن المشــكوك فيــه أن تســتمر إمكانيــة
منــح المعونــات (األمريكيــة) للــدول العربيــة دون
دعــم أيبــاك (اللوبــي المؤيــد إلســرائيل) والمنظمــات

إســرائيل -وهــي الفشــل المســتمر فــي صنــع الســام مــع

فــي وارســو أول لمحــة عامــة مثيــرة لالهتمــام عــن هــذا
الواقــع المتغيــر فــي الشــرق األوســط .إذ أجــرى رئيــس
الــوزراء االســرائيلي ،فــي أكتوبــر الماضــي ،محادثــات
فــي مســقط ،عاصمــة عمــان ،مــع حاكمهــا الســلطان
قابــوس بــن ســعيد .وزار زميلــه فــي حــزب الليكــود،
وزيــر الثقافــة والرياضــة ميــري ريجيــف ،أبوظبــي فــي
اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،بينمــا كان الرياضيــون
اإلســرائيليين ،فــي الوقــت نفســه يتنافســون فــي

اليهوديــة”.

الدوحــة فــي قطــر.

ال يعنــي أي مــن هــذا أن القضيــة الفلســطينية قــد

تضمنــت أخبــار رحلــة نتنياهــو لمســقط لقطــات فيديــو

اختفــت .إذ تظــل كلمــة “تطبيع”العالقــات مع إســرائيل
كلمــة قــذرة بالنســبة لمالييــن العــرب ،ولهــذا الســبب
يخشــى قــادة الخليــج المســتبدين مــن المعارضــة
الشــعبية لصداقتهــم الجديــدة مــع نتنياهــو.
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لمحادثاتــه فــي قصــر بيــت البركــة المزخــرف .إذ شــوهد
رئيــس الــوزراء ،فــي حلــة زرقــاء وربطــة عنــق ،يتبــادل
المجامــات مــع الســلطان ،الــذي كان يرتــدي عمامــة
وثــوب أبيــض تقليديــا.

كانــت ســارة ،زوجــة رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي ،هنــاك
مــع أعضــاء آخريــن مــن وفــده ،ومنهــم ذلــك الرجــل
الهــادئ متوســط العمــر والــذي يدعــى يوســي كوهين،
والــذي يشــغل منصــب رئيــس جهــاز المخابــرات
االســرائيلي “الموســاد”.
بكــت ريجيــف أمــام الكاميــرات فــي أبوظبــي ،أثنــاء
مشــاركة أكبــر فريــق جــودو إســرائيلي فــي البطولــة،

فــي الواقــع ،لــم يكــن نتنياهــو أول زعيــم إســرائيلي يــزور
مســقط .إذ التقــى رئيــس الــوزراء العمالي إســحاق رابين
بـــ قابــوس عــام  ،1994وكذلــك خليفتــه شــمعون بيريــز.
ولكــن كانــت تلــك الزيــارات فــي منتصــف تســعينيات
القــرن الماضــي ،إذ كانــت إســرائيل ومنظمــة التحريــر
الفلســطينية بزعامــة ياســر عرفــات يناضلــون مــن أجــل
عمليــة الســام فــي أوســلو ،وإن كانــت معيبــة ومتعثرة
بالفعــل .وقــد حدثــت تلــك الزيــارات أثناء وجــود احتمال

عندمــا ُعــزف الهاتيكفــاه ،النشــيد الوطنــي إلســرائيل

تقريبــا -اإليمــان بنهايــة ســعيدة
أنــه -مــن الممكــن
ً

وقامــت ،فــي وقــت الحــق ،بجولــة فــي مســجد

وعلــى النقيــض مــن ذلــك ،لــم تجــر أي محادثــات ســام

(والــذي تــدور كلماتــه العبريــة حــول الحنيــن لصهيون).
الشــيخ زايــد الفخــم ،احتفــا ًال بذكــرى مؤســس دولــة

اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،الداعــم المخلــص للقضيــة

ألكثــر صراعــات العالــم صعوبــة .أمــا فــي الوقــت الحالي،
بيــن إســرائيل ومنظمــة التحريــر الفلســطينية منــذ عــام
معلنــة
أخيــرا
 ،2014بعدمــا انســحبت إدارة أوبامــا
ً
ً

الفلســطينية .وقــد عــززت هاتــان الزيارتانالوزاريتــان

هزيمتهــا .لــذا فالفــارق كبيــر جــدا.

تغييــرات جذريــة فــي تحالفــات المنطقــة.

لكــن علــى الرغــم مــن هــذه اللمحــات العلنيــة التــي

اإلســرائيليتان لعواصــم الخليــج بقــوة االنطبــاع بوجــود

لكــن كان هنــاك تذكيــر بمخاطــر رد الفعــل العكســي

ظهــرت مؤخـ ً
ـرا ،إال أن األدلــة القويــة علــى وجــود روابــط
إســرائيلية مــع دول الخليــج ال تــزال نــادرة -ألنهــا تظــل

مــع انتشــار أخبــار زيــارة نتنياهــو لعمــان .إذ ُقتــل ســتة

مخفيــة بشــكل عــام.

اإلســرائيلي علــى حــدود قطــاع غــزة ،حيــث تتحــدى

تظهــر الروابــط بشــكل أوضــح مــع دولــة اإلمــارات

وجــرح  180علــى أيــدي قناصــة الجيــش
فلســطينيين ُ
االحتجاجــات األســبوعية اآلن الحصــار الــذي تفرضــه
إســرائيل علــى القطــاع منــذ عــام .2007
تذمــر الناشــط الفلســطيني كمــال حــواش مــن قيــام
“إخواننــا العــرب (الخليجييــن) بطعننــا فــي ظهورنــا
ً
سياســيا بينمــا يرحبــون
وصدورنــا ،إذ تخلــوا عنــا

العربيــة المتحــدة ،إذ تتمتــع إســرائيل ،بشــكل فريــد،
بوجــود دبلوماســي رســمي فــي مقــر الوكالــة الدوليــة
للطاقــة المتجــددة فــي أبوظبــي -علــى الرغــم مــن
تأكيــد كال البلديــن علــى عــدم وجــود عالقــات ثنائيــة
بينهمــا .عقــد أفــي جابــاي ،زعيــم حــزب العمــل
المعــارض ،محادثــات هنــاك فــي ديســمبر الماضــي.

ـرائيل”.قائال “يمكــن أن ترفــرف األعــام اإلســرائيلية
بإسـ
ً

ُيعتقــد أن نتنياهــو التقــى القــادة اإلماراتييــن فــي

علــى القيــادة الفلســطينية لقبــول صفقــة” ســام

لكــن االتصــاالت الســرية بيــن البلديــن كانــت روتينيــة

قريبــا فــي ســماء بعــض دول الخليــج ،بينمــا يضغطــون
ً
“غيــر مقبولــة” .وأضــاف “صــور نتنياهو-زعيــم الفصــل
العنصــري القمعــي ،والملطخــة يــداه بدمــاء الكثيــر
مــن الفلســطينيين والعــرب -المبتســم بابتهــاج أثنــاء
ترحيــب ســلطان عمــان المريــض بــه مثيــرة للغثيــان”.
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قبــرص عــام 2015لمناقشــة كيفيــة التعامــل مــع إيــران.

منــذ منتصــف التســعينيات والتــي تــم تســجيل بعضهــا
فــي البرقيــات الدبلوماســية األمريكيــة التــي نشــرتها
ويكيليكــس.

وقــد أشــار دبلوماســي إســرائيلي عــام  2009إلــى أن

جــاء أوضــح دليــل علــى تداخــل المصالــح بيــن الخليــج

اإلماراتييــن “يؤمنــون بــدور إســرائيل بســبب إدراكهــم

وإســرائيل فــي تصريحــات عامــة مــن مســؤولين

للعالقــة الوثيقــة بيــن اســرائيل والواليــات المتحــدة

خليجييــن .ففــي مملكــة البحريــن ،حيــث تضطهــد

وأيضـ ًـا بســبب شــعورهم بــأن بإمكانهــم االعتمــاد علــى

مملكــة آل خليفــة الســنية األغلبيــة الشــيعية وســحقت

عمومــا
مضيفــا أن عــرب الخليــج
إســرائيل ضــد إيــران”،
ً
ً

االحتجاجــات مــن خــال التدخــل الســعودي فــي عــام

“يؤمنــون بــأن إســرائيل يمكنهــا فعــل العجائــب”.

 ،2011واجــه وزيــر الخارجيــة إدانــة العــام الماضــي
عندمــا تحــدث عــن حــق إســرائيل فــي الدفــاع عــن

عانــت هــذه العالقــات “غيــر الظاهرة”مــن نكســة

نفســها بعــد إطــاق الصواريــخ اإليرانيــة مــن ســوريا.

خطيــرة عــام  2010عندمــا اغتــال فريــق مــن الموســاد

إذ انفجــر معارضــو التطبيــع غاضبيــن علــى وســائل

ضابــط حمــاس محمــود المبحــوح فــي أحــد فنــادق دبــي.

التواصــل االجتماعــي العربيــة .ولكــن فــي أواخــر عــام

كان المبحــوح هــو منســق حمــاس لشــراء األســلحة مــن

 ،2017عندمــا أعلــن ترامــب عــن القــرار المثيــر للجــدل

إيــران .وبســبب اغتيالــه منــع اإلماراتيــون أي شــخص

بنقــل الســفارة األمريكيــة فــي إســرائيل مــن تــل أبيــب

ُيعـ ّـرف بأنــه إســرائيلي مــن دخــول البــاد ،حتــى لــو كان

قائــا:
غــرد وزيــر الخارجيــة البحرينــي
ً
إلــى القــدسّ ،

طويــل قبــل اســتئناف الروابــط الدبلوماســية والتجاريــة

حــول قضايــا جانبيــة بينمــا نحــارب معـ ًـا الخطــر الحالــي

ً
مســافرا بجــواز ســفر أجنبــي .ولكــن لــم يمــض وقــت

ً
مفيــدا اختيــار القتــال مــع الواليــات المتحــدة
“ليــس

المتحفظــة بيــن البلديــن .قــال رجــل أعمــال إســرائيلي

لجمهوريــة فاشــية اإلســامية” .كمــا تســري شــائعات

يتخــذ مــن سويســرا مقـ ً
ـرا لــه“ :فــي مثــل هــذه الحــاالت،

بــأن عاصمــة البحريــن ،المنامــة ،قــد تكــون وجهــة

تقــوم ببســاطة بخفــض رأســك واالنتظــار حتــى ينتهــي

نتنياهــو الخليجيــة التاليــة.

كل شــيء” .كمــا تحــدث الرئيــس اإلســرائيلي شــمعون
بيريــز ،عــام  ،2013مــن القــدس عبــر األقمــار الصناعيــة

لطالمــا تصرفــت قطــر ،المنشــقة عــن شــبه الجزيــرة،

إلــى وزراء خارجيــة  29دولــة مــن الــدول العربيــة

بشــكل أكثــر اســتقاللية ،وأصبحــت أكثر اســتقاللية منذ

واإلســامية المشــاركة فــي مؤتمــر أبوظبــي.

أن فــرض تحالــف يضــم المملكــة العربيــة الســعودية
حصــارا
واإلمــارات العربيــة المتحــدة والبحريــن ومصــر
ً

شــارك اإلســرائيليون بهــدوء فــي منــاورات عســكرية

عليهــا فــي عــام  ،2017للضغــط عليهــا بســبب دعمهــا

مشــتركة مــع القــوات اإلماراتيــة ،فــي كل مــن الواليــات

للجماعــات اإلســامية وتصورهــا المتســامح مــع

اعتبــارا مــن عــام .2016وزار ،فــي
المتحــدة واليونــان،
ً

إيــران .لكــن فــي الســنوات القليلــة الماضيــة ،لعبــت

العــام الماضــي ،أفــراد مــن الجيــش اإلماراتــي قاعــدة

ً
دورا علنيـ ًـا متناميـ ًـا فــي التوســط بيــن إســرائيل
الدوحــة

جويــة إســرائيلية لمراجعــة العمليــات العســكرية

وحمــاس ،التــي تســيطر علــى غــزة ،مــع قيــام مبعــوث

للطائــرات الحربيــة األمريكيــة مــن طــراز  ،F-35إال أن

قطــر بتســليم حقائــب مليئــة بمالييــن الــدوالرات نقـ ًـدا

إســرائيل أنكــرت هــذا األمــر .كمــا ُيعتقــد أن التعــاون
الســري بيــن البلديــن يتضمــن مراقبــة المخابــرات

لدفــع الرواتــب الرســمية وتخفيــف األزمــة اإلنســانية
المتفاقمــة فــي غــزة الناتجــة عــن حصارهــا مــن قبــل

اإلســرائيلية إليــران وبيــع الطائــرات بــدون طيــار

إســرائيل .تنتقــد الســلطة الفلســطينية ،التــي تســيطر

اإلســرائيلية المســتخدمة فــي حــرب اليمــن.

علــى الضفــة الغربيــة ،قطــر لقيامهــا بإضفــاء الشــرعية
علــى حمــاس ،منافســتها اإلســامية.
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أصبحــت عالقــة ســلطنة عمــان ســيئة مــع الســعوديين

وفــي ينايــر  ،2006التقــى بشــار األســد بالرئيــس اإليراني

ً
دومــا علــى عالقــات وديــة
واإلماراتييــن ألنهــا كانــت

المتشــدد محمــود أحمــدي نجــاد .وفــي ديســمبر ،2005

مــع إيــران ،ممــا أثــار تكهنــات بــأن رحلــة نتنياهــو

فــي قمــة منظمــة التعــاون اإلســامي فــي مكــة،

كانــت تهــدف إلــى إرســال رســالة إلــى طهــران .ومــع

اســتخدم أحمــدي نجــاد خطابــه إلنــكار الهولوكوســت-

ذلــك ،تعتقــد المصــادر العمانيــة أن دعــوة الســلطان

والــذي وصفــه أحــد المراقبيــن بأنــه “تصــرف وقــح ليــدل

كانــت تتعلــق باإلعــان عــن اعتمــاده المؤيــد إلســرائيل

علــى تفوقــه ،بعــد أن تــرك آل ســعود محرجيــن وغيــر

والموجــه لواشــنطن ،إذ يشــك فريــق ترامــب لألمــن

قادريــن علــى الــرد”.

القومــي ،والمعــروف بتشــدده ،بعالقــات عمــان مــع
الجمهوريــة اإلســامية .وصـ ّـرح وزيــر الخارجيــة اإليرانــي،
مقدمــا مــن
جــواد ظريــف ،فــي وقــت الحــق أنــه قــد ُحــذر
ً

رحلــة نتنياهــو واتهــم إســرائيل بمحاولــة إحــداث خــاف

كانــت نقطــة التحــول الرئيســية هــي حــرب  2006بيــن
إســرائيل وحــزب هللا .إذ أصبــح الصــراع الــذي اســتمر
يومــا بمثابــة تغييــرا فــي الديناميــات اإلقليميــة.
ً 34

أدانــت الريــاض توغــل حــزب هللا إلســرائيل واختطــاف

فــي الخليــج.

جندييــن إســرائيليين ،واصفـ ًـة إيــاه بأنــه ليــس “مقاومــة
الخــوف مــن إيــران ،قبــل كل شــيء ،هــو مــا جمــع
معــا .تعــود الريبــة فــي طهــران
إســرائيل ودول الخليــج ً

إلــى الثــورة اإليرانيــة عــام  ،1979لكنهــا اشــتدت فــي

مشــروعة” بــل “مغامــرة خاطئة” .ويتذكــر دانييلكورتزر،
ً
ســفيرا للواليــات المتحــدة فــي إســرائيل
الــذي كان
حتــى العــام الســابق ،أن “الســعوديين واإلســرائيليين

العقديــن الماضييــن .إذ جــاء االجتيــاح الــذي قادتــه

كانــت لديهــم مصلحــة مشــتركة فــي التعامــل مــع

الواليــات المتحــدة للعــراق عــام - 2003والــذي زاد

حــزب هللا وإيــران ككارثــة خطيــرة” .انتقــد رجــال الديــن

بشــكل كبيــر مــن نفــوذ إيــران فــي المنطقــة عــن

ً
رســميا،
المقبولــون مــن النظــام الســعودي حــزب هللا

طريــق إزالــة عدوهــا العتيــد ،نظــام صــدام حســين الــذي

فــي حيــن قــام معارضــو حــكام المملكــة العربيــة

يهيمــن عليــه الســنة -بعــد عــام مــن كشــف منشــأة

الســعودية “باســتغالل الحــرب لتســليط الضــوء علــى

ســرية لتخصيــب اليورانيــوم ليــدل أن إيــران لــم تتخــل

الحــذر ،والجمــود ،وعــدم التقــوى ،وفــي بعــض الحــاالت

عــن طموحاتهــا النوويــة .أدى ذلــك إلــى زيــادة التركيــز

عــدم شــرعية النظــام الســعودي” كمــا خلصــت دراســة

علــى تطلعــات الجمهوريــة اإلســامية اإلقليميــة ،بمــا

الحقــة .فــي أغســطس ،أهــان األســد حــكام المملكــة

فــي ذلــك تهديدهــا المحتمــل الحتــكار إســرائيل غيــر

العربيــة الســعودية ومصــر واألردن باعتبارهــم “نصــف

المعلــن لبرنامــج نــووي.

رجــال” بســبب عدائهــم للميليشــيات اللبنانيــة.

حــذر العاهــل األردنــي الملــك عبــد هللا ،فــي ،2004
مــن ظهــور “هــال شــيعي” يمتــد مــن دمشــق إلــى
طهــران عبــر بغــداد ،بعــد تمكيــن الغالبيــة الشــيعية
ورط اغتيــال
فــي العــراق عبــر إزاحــة صــدام .وفــي ّ 2005
رئيــس الــوزراء اللبنانــي رفيــق الحريــري ســوريا ومنظمة
حــزب هللا الشــيعية المدعومــة مــن إيــران.

67

مجلــة مواطن

ازدادت ،بعــد ذلــك ،كثافــة العالقــات الدبلوماســية

بيــن داغــان وبنــدر ورئيــس المخابــرات األردنيــة ،الذيــن

الســرية بيــن إســرائيل والــدول العربيــة المواليــة

قــرروا “بنــاء وتعجيــل عمليــات تبــادل المعلومــات

للغــرب .إذ ســافر رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي ،إيهــود

االســتخباراتية” لمواجهــة التهديــدات اإليرانيــة .وربمــا

أولمــرت ،فــي منتصــف ســبتمبر  ،2006إلــى العاصمــة

كان الوجــود الواضــح لخليفــة داغــان ،يوســي كوهيــن

عمــان ،للقــاء األميــر بنــدر بــن ســلطان ،الســفير
األردنيــة ّ

– الملقــب بـــ “الموديــل” بســبب بدالتــه العصريــة-

الســعودي منــذ فتــرة طويلــة فــي واشــنطن العاصمــة،

إلــى جانــب نتنياهــو فــي مســقط فــي أكتوبــر الماضــي

والمعــروف باســم “بنــدر بــوش” بســبب صالتــه الوثيقــة

يهــدف إلــى إرســال إشــارة غيــر دقيقــة إلــى اإليرانييــن

بـــ األســرة الرئاســية .والــذي كان حتــى وقــت قريــب

حــول وصــول إســرائيل االســتخباراتي إلــى عواصــم

مستشــار األمــن القومــي للملك عبــدهللا .وبالعودة إلى

الخليــج.

الريــاض ،غضــب الســعوديون عندمــا تســربت أنبــاء عــن
االجتمــاع – كمــا أخبرنــي مســؤول مخابــرات إســرائيلي

أخبرنــي أحــد الدبلوماســيين اإلماراتييــن الســابقين أن

علنــا ،قــال
كبيــر ســابق – ونفــوا أن يكــون قــد حــدثً .

وحــد
التهديــد اإليرانــي اليــوم كان لــه تأثيــر موحــد – إذ ّ

أولمــرت فقــط إنــه “أعجب بشــدة بالتحــركات والبيانات

إســرائيل مــع دول الخليــج -مقارنــة بغــزو صــدام حســين

المختلفــة الخاصــة بالســعودية” .ولــم يشــر إلــى مقابلــة

للكويــت عــام  ،1990والــذي أدى لتواجــد عســكري

بنــدر حتــى عندمــا نشــر مذكراتــه بعــد عقــد مــن الزمــن.

أمريكــي فــي المملكــة الســعودية ،وهــو األمــر الــذي

(مــا زالــت عالقــات إســرائيل الســرية مــع الــدول العربيــة
تعتبــر قضيــة أمــن قومــي مــن قبــل ســلطات الرقابــة
العســكرية علــى المطبوعــات وتقــوم لجنــة وزاريــة

لــم يكــن مقبــول مسـ ً
ـبقا .وقــال الدبلوماســي الســابق:
“لــوال القضيــة الفلســطينية ،لكانــت هــذه العالقــة مــع
ً
جــدا ،وســتكون موضــع ترحيــب كبيــر،
إســرائيل علنيــة

بمراجعــة المطبوعــات التــي ينشــرها المســؤولون

ألننــا نحتــاج إلــى معداتهــم العســكرية وتقنياتهــم

الحاليــون والســابقون والسياســيون).

التكنولوجيــة”.

كان مــن بيــن الالعبيــن األساســيين فــي الجانــب

أما جمال الســويدي ،مؤســس مركز اإلمارات للدراســات

اإلســرائيلي رئيــس الموســاد ،مائيــر داغــان ،الذي ُينســب

والبحــوث االســتراتيجية الــذي تدعمــه الحكومــة،

إليــه وضــع اســتراتيجية بنــاء تحالــف اســتباقي مــع
جزئيــا كوســيلة لتمكيــن
العــرب وغيرهــم مــن الشــركاء،
ً
إســرائيل مــن اغتيــال العلمــاء اإليرانييــن وتخريــب

فقــال بصراحــة“ :لــم تعــد القضيــة الفلســطينية فــي
طليعــة اهتمامــات العــرب ،كمــا كانــت منــذ عقــود
طويلــة؛ لقــد فقــدت األولويــة بشــكل كبيــر فــي ضــوء

البرنامــج النــووي لطهــران .قــال ديفيــد ميــدان ،الــذي

التحديــات والتهديــدات والمشــاكل التــي تواجههــا

كان يديــر قســم الموســاد الدولــي “كانــت إســرائيل

بلــدان المنطقــة” .وأضــاف كذلــك ،أن مســألة إســرائيل

ودول الخليــج فــي القــارب نفســه”.

ال تقــارن بـ”التهديــدات التــي تشــكلها ..إيــران وحــزب
هللا والجماعــات اإلرهابيــة”.

قــال مســؤول اســتخبارات ســابق متعجبـ ًـا “فجــأة كان
الموســاد يــدرس الفارســية” .كانــت هنــاك تقاريــر فــي

ال يــزال هنــاك خــاف مســموع فــي الخليــج حــول

تقريبــا عــن عقــد اجتمــاع فــي منتجــع
هــذا الوقــت
ً

التقــارب

العقبــة األردنــي المطــل علــى البحــر األحمــر
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المتنامــي مــع إســرائيل .إذ يقــول عبــد الخالــق عبــد

انتقــد الســعوديون إســرائيل عالنيــة .بعــد ذلــك بوقــت

هللا ،العالــم السياســي بدبــي ،مصـ ً
ـرا “أنــا ضــد التطبيــع”

قصيــر ،بــدا أن الريــاض قــد أذعنــت للقيــام بالمزيــد مــن

ً
مضيفــا “أنــا ضــد إســقاط القضيــة الفلســطينية ألن

األعمــال العســكرية اإلســرائيلية ضــد حمــاس ،والتــي

اآلخريــن يســتفيدون منهــا سياســيا ،وعلــى الرغــم مــن

جــاءت علــى شــكل غــارات جويــة علــى قوافــل األســلحة

أن فلســطين ليســت هــي القضيــة رقــم واحــد ،إال أنهــا

اإليرانيــة فــي الســودان والتــي كانــت فــي طريقهــا

ال تــزال مشــكلة – فــي القلــب ربمــا ولكنهــا ال تمثــل

إلــى غــزة .أظهــرت البرقيــات األمريكيــة المســربة أن

مشــكلة كبيــرة فــي العقــل” .ومــع ذلــكُ ،يمكــن العثــور

اإلســرائيليين شــنوا حملــة دبلوماســية لوقــف تســليم

علــى لمحــة مــن أولويــات اإلمــارات إن تابعــت ضوابــط

األســلحة .وعندمــا فشــلوا فــي ذلــك ،شــنوا غــارات

الدولــة الصارمــة المفروضــة علــى وســائل اإلعــام ،إذ

بعيــدة عبــر البحــر األحمــر وصــو ًال إلــى الســودان فــي

ســتجد أن مواقــع األخبــار التابعــة لقطــر وإيــران يتــم

أوائــل عــام  ،2009لكنهــم أخطــروا الســعوديين

حظرهــا ،لكــن المواقــع اإلســرائيلية غيــر محظــورة.

وفقــا لمصــادر مطلعــة.
مســبقا،
ً
ً

اجتمعــت دول الخليــج وإســرائيل بســبب االزدراء

ووفقــا لنائــب رئيــس مجلــس
كان ،فــي ذلــك الوقــت،
ً

المشــترك إيــران كمــا جمعهــم ،إضافــة لذلــك ،العــداء

األمــن القومــي اإلســرائيلي“ ،يتعــاون كبــار المحترفيــن

المشــترك لألحــزاب اإلســامية .إذ تقــوم وســائل اإلعالم

فــي مجالــي االســتخبارات واألمــن مــن إســرائيل ودول

العربيــة واإلنجليزيــة المرتبطــة باإلخــوان المســلمين

الخليــج” .وتؤكــد المصــادر نفســها ،كمــا ُأعلــن مــن حيــن

وتركيــا وقطــر بشــكل روتينــي بكشــف وفضــح روابــط
ً
(قطر)مصــدرا
اإلمــارات مــع إســرائيل .وتعــد الجزيــرة

ـميا ،بشــكل
آلخــر ولكــن تــم نفــي تلــك المعلومــات رسـ ً

دائــم ،بــأن الســعوديين وافقــوا علــى غــض الطــرف

مهمــا لهــذه القصــص ،وكذلــك موقــع ميــدل إيســت آي
ً

عــن رحــات ســاح الجــو اإلســرائيلي عبــر أراضيهــم فــي

فــي لنــدن .ويــرد اإلماراتيــون بتذكيرهــم بــأن أول مهمة

حالــة حــدوث ضربــة إســرائيلية علــى المنشــآت النوويــة

إســرائيلية فــي الخليــج علــى اإلطــاق تــم افتتاحهــا

اإليرانيــة ،قبــل التخلــي عــن الفكــرة بســبب معارضــة

فعليــا فــي قطــر ،فــي شــهر عســل مــا بعــد أوســلو عــام
ً

أوبامــا عــام .2012

( .1996تــم إغــاق مكاتــب التمثيــل اإلســرائيلية فــي
قطــر وســلطنة عمــان بعــد انــدالع االنتفاضــة الثانيــة،
أو االنتفاضــة الفلســطينية ،عــام  ،2000لكــن العالقــات
الســرية اســتمرت).

تقـ ّـدر التجــارة اإلســرائيلية مــع دول الخليــج حاليـ ًـا بمليــار
ً
ســنويا ،علــى الرغــم مــن عــدم توفــر إحصــاءات
دوالر
رســمية مــن كال الجانبيــن .ومــع ذلــك ،فــإن االحتمــاالت
هائلــة – فــي مجــال التكنولوجيــا وخاصــة األمــن

لــم يتــم اإلعــان عــن العديــد مــن التطــورات الهامــة فــي

الســيبراني ،والــري ،واإلمــدادات الطبيــة ،وصناعــة

العالقــة المتناميــة بيــن إســرائيل ودول الخليــج ألنهــا

المــاس ،مــن بيــن أمــور أخــرى ،وقــد يصــل حجــم التجــارة

وأحيانــا بأكاذيــب
تلثمــت بمواقــف عامــة مناقضــة –
ً

وفقــا لدراســة
ســنويا،
بينهــم إلــى  25مليــار دوالر
ً
ً

صريحــة .فــي ديســمبر  ،2008عندمــا ُقتــل حوالــي 1400

جديــدة مفصلــة.

فلســطيني فــي غــزة فــي عمليــة الرصــاص المصبــوب
التــي شــنها الجيــش اإلســرائيلي،

يســافر رجــال األعمــال اإلســرائيليون الذيــن يســتخدمون
جــوازات ســفر أجنبيــة بانتظــام
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عادة علــى متن رحالت
إلــى اإلمــارات العربيــة المتحــدة،
ً
عمــان .إذ يقــول المنــدوب اإلســرائيلي
تجاريــة عبــر ّ

لشــركة متعــددة الجنســيات يســافر إلــى الــدول العربية
بجــواز ســفر مــن االتحــاد األوروبــي“ :هنــاك كــم ضخــم
مــن التجــارة يتــم بيــن إســرائيل ودول الخليــج”.
قدمــت شــركة  ،AGT Internationalوالمملوكــة
ً
أســوارا إلكترونيــة
لإلســرائيلي ماتــي كوتشــافي،
ومعــدات مراقبــة بقيمــة  800مليــون دوالر
لحمايــة الحــدود اإلماراتيــة وحقــول النفــط .ووصــف
المســؤولون اإلماراتيــون هــذا األمــر بأنــه قــرار غيــر
سياســي تــم بدافــع حمايــة مصالــح األمــن القومــي.
وفــي عــام  ،2014تصــدرت العناويــن الصحفيــة جريــدة
هاآرتــس عندمــا رصــدت ألول مــرة رحلــة أســبوعية
عمــان ،إلــى دبــي .يتــم
خاصــة غامضــة مــن تــل أبيــب ،عبــر ّ

اإلعــان ،هــذه األيــام ،عــن الرحــات الجويــة المباشــرة
بيــن الخليــج وإســرائيل علــى وســائل التواصــل ،علــى
الرغــم مــن أنهــا ال تــزال غيــر معروفــة بشــكل علنــي.
وتعمــل الشــركات اإلســرائيلية فــي اإلمــارات العربيــة
المتحــدة عبــر شــركات مســجلة فــي أوروبــا .ويتــم إنتــاج
غالبــا األردن أو قبرص.
ســندات الشــحن مــن بلد وســيطً ،
مثــل اإلماراتييــن ،قــام الســعوديون بإشــراك الشــركات
اإلســرائيلية بهــدوء ،ال ســيما فــي المجــال األمنــي .إذ
عملــت إحــدى الشــركات اإلســرائيلية كمقاولفرعــي-
تعاقــدت مــن الباطــن -لبنــاء الجــدار عالــي التقنيــة الــذي
شــيدته عــام  2014شــركة الدفــاع األوروبيــة العمالقــة
وفقــا
EADSعلــى طــول حــدود المملكــة مــع العــراق،
ً
لمــا كشــفه أحــد كبــار المخضرميــن فــي مؤسســة
الدفــاع اإلســرائيلية فــي مقابلــة.
فــي عــام  ،2012عندمــا انتهــك المتســللون نظــام
الكمبيوتــر الخــاص بشــركة أرامكــو الســعودية.
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شــركة النفــط الوطنيــة ،تــم اســتدعاء الشــركات
اإلســرائيلية .وقيــل إن إســرائيل باعــت طائــرات بــدون
طيــار إلــى المملكــة العربيــة الســعودية عبــر جنــوب
إفريقيــا ،لكنهــا أنكــرت أنهــا باعــت نظــام “القبــة
الحديدية”للدفــاع عــن المملكــة مــن الهجمــات
الصاروخيــة مــن قبــل المتمرديــن الحوثييــن المدعوميــن
مــن إيــران فــي اليمن .وفــي عام  ،2018ســمح المراقبون
العســكريون لوســائل اإلعــام اإلســرائيلية باإلعــان
عــن أن رؤســاء األركان اإلســرائيليين والســعوديين
التقــوا فــي مؤتمــر واشــنطن لقــادة الجيــوش الحليفــة
للواليــات المتحــدة .وأنكــر الســعوديون القصــة.
ال يــزال التعــاون االســتخباراتي بيــن إســرائيل ودول
الخليــج أكثــر ســرية – علــى الرغــم مــن أن السياســيين
والمســؤولين اإلســرائيليين يشــيرون إليــه فــي بعــض
األحيــان .إذ تصــدرت تصريحــات رئيــس أركان الجيــش
اإلســرائيلي عناويــن الصحــف ،عــام  ،2017عندمــا
عــرض تبــادل المعلومــات االســتخباراتية بشــأن إيــران
مشــيرا إلــى أن
مــع المملكــة العربيــة الســعودية –
ً

كال البلديــن تتشــاركان فــي “العديــد مــن المصالــح
المشــتركة” .وتؤكــد المصــادر الغربيــة وجــود مثــل هــذا
التعــاون .إذ قــال دبلوماســي أمريكــي ســابق رفيــع
المســتوى:

“قــد التقــى رجــال المخابــرات اإلســرائيلية الذيــن ذهبــوا

حيــث التحليــل والمخابــرات البشــرية واعتــراض إيــران

ً
مضيفــا “يعــرف كل
إلــى هــذه الــدول مــع قادتهــا”،

والحــركات المواليــة لهــا مثــل حــزب هللا والحوثييــن

منهمــا اآلخــر جيـ ًـدا إلــى حــد مــا” .كمــا أفــادت التقاريــر

ووحــدات التعبئــة الشــعبية العراقيــة” ،حســبما ورد في

أن هيــاري كلينتــون ،وزيــرة الخارجيــة األولــى ألوبامــا،

نشــرة إخباريــة متخصصــة فــي الشــئون االســتخباراتية

“عرفــت أن اإلمــارات والســعودية تعمــان … خلــف

عــام  .2016وقيــل فيهــا إن المســؤولين الســعوديين

الكواليــس مــع الموســاد لمواجهــة النفــوذ اإليرانــي”.

“فــي غايــة الســعادة مثــل دميــة البانــش”- .وهــي دميــة
إيطاليــة بشــعة يتــم تصويرهــا علــى أنهــا راضيــة عــن

يقــول متحدثــون ســعوديون غيــر رســميين أن التعــاون

نفســها وتســعد بأعمالهــا الشــريرة.-

مــع إســرائيل يقتصــر علــى موضوعــي إيــران ومكافحــة
اإلرهــاب – ويرتابــون فــي أن اإلســرائيليين يبالغــون فــي

علــى الجانــب الســعودي ،هنــاك شــكاوى مــن أن

مــدى هــذه العالقــات ألغــراض دعائيــة .كتلــك التغريدة

العالقــة غيــر متكافئــة .يقــال ،إن إســرائيل ال تســتجب

التــي نشــرها أحــد صحفــي ســعودي يتمتــع بروابــط

ً
دومــا لطلبــات االســتخبارات ،حتــى عنــد إرســالها مــن

جيــدة ،والتــي جــاء بهــا الرفــض النموذجــي لمثــل هــذه

خــال الواليــات المتحــدة .وهنــاك دالئــل بالفعــل علــى

العالقــة إذ قــال“ :أصبــح صنــم التعــاون الغيــر موجــود

وجــود نقــاش داخلــي فــي إســرائيل حــول قيمــة الروابــط

بيــن #الســعودية /دول مجلــس التعــاون الخليجــي و

مــع المملكــة .إذ ال تتوافــق قدراتهــا فــي المراقبــة

ً
ً
عامــا فــي دوائــر اإلعــام الغربيــة /
توجهــا
#إســرائيل

المتطــورة مــع مــا يقدمــه الســعوديون ،ســواء كان

دوائــر التفكيــر” .إال أن الحكومــات األجنبيــة المقربــة

ذلــك معرفتهــم بالقبائــل اليمنيــة أو القبائــل العربيــة

مــن كال البلديــن تعتقــد بوجــود خــط ســاخن للطــوارئ

وفقــا إلســرائيلي لــه
فــي محافظــة خوزســتان اإليرانيــة،
ً

بيــن كال البلديــن وأنهمــا علــى اتصــال منتظــم .إذ

بــاع طويــل فــي التعامــل مــع الريــاض.

يقــول مصــدر مخابــرات غربــي“ :هنــاك اآلن تواصــل بيــن
ً
مضيفــا “لديــك بشــكل
اإلســرائيليين والســعوديين”.

ال يــزال هنــاك نقــص فــي الثقــة بيــن الجانبيــن .يقــول

فعــال ذلــك النــوع مــن العالقــات األمنيــة التــي تتواجــد

مخضــرم آخــر فــي المخابــرات “يمكننــي فهــم أن

بيــن الــدول عندمــا تتقاســم الحــدود .هنــاك أمــور عملية

اإلســرائيليين مــا كانــوا ليمنحوا الســعوديين معلومات

تحتــاج إلــى ترتيــب ،لــذا ينتهــي بــك المطــاف بالقيــام

حساســة ألنهــم ال يثقــون بقــدرة الســعوديين علــى

بعالقــة روتينيــة يمكــن أن تخلــق اتصـ ً
ـال أكبــر أهميــة،

حمايــة المصــدر ،وهــذا مــن شــأنه أن يخلــق مشــكلة

وتوقعــات اســتراتيجية أكثــر مــن كال الجانبيــن”.

خطيــرة فــي التجســس المضــاد” ،وتابــع “ليســوا شــركاء
ً
جــدا.
طبيعييــن .لديهــم ثقافــات اســتخبارية مختلفــة

إنــه ســر معــروف إلــى حــد مــا .فــي عــام ،2013التقــى

اإلســرائيليون مــن الطــراز العالمــي والخليجيــون ليســوا

بنــدر بن ســلطان ،والــذي كان يدير االســتخبارات العامة

كذلــك .ولــن يدخــل اإلســرائيليون فــي عالقــة مــا لــم

الســعودية آنــذاك ،برئيــس الموســاد ،تاميــر بــاردو ،فــي

يحصلــوا علــى بعــض األربــاح المناســبة”.

لقــاء وصفــه مصــدر بريطانــي كبيــر بأنــه “عشــاء طويــل
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ملــيء بالخمــور” فــي أحــد فنــادق نايتســبريدج“ .لــم

عــزز وصــول ترامــب للبيــت األبيــض مــن الروابــط

يكــن هنــاك مثــل هــذا التعــاون النشــط بيــن البلديــن

المتناميــة بيــن إســرائيل والخليــج -علــى الرغــم مــن أن

مــن قبــل ،مــن

الخطــط األمريكيــة المبكــرة لعقــد
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اجتمــاع بيــن نتنياهــو ومحمــد بــن ســلمان الســعودي
وولــي العهــد اإلماراتــي ،محمــد بــن زايــد ،لــم تتحقــق.
لكــن االتجــاه كان واضحــا بالفعــل فــي عهــد أوبامــا.
وقــد تضاعفــت بــوادر تعميــق العالقــات الســعودية
اإلســرائيلية عندمــا ارتقــى الملــك ســلمان العــرش عــام
 ،2015وتعمقــت أكثــر منــذ أن تــم ترشــيح محمــد بــن
ســلمان -والــذي جمعــت المخابــرات االســرائيلية كافــة
المعلومــات عنــه بنــاء علــى أوامــر نتنياهــو – لواليــة
العهــد.

وتشــير التســريبات الالحقــة إلــى وجــود دور رئيــس
للســعوديين فــي الضغــط علــى الفلســطينيين .وعندمــا
قــام ولــي العهــد برحلــة مدتهــا ثالثــة أســابيع إلــى
الواليــات المتحــدة فــي الربيــع الماضــي ،نقــل إشــارات
أوضــح عــن نوايــاه تجــاه إســرائيل ،وقــال لحلــف شــمال
األطلســي إنــه يجــب علــى الفلســطينيين قبــول خطــة
ترامــب أو “الصمــت والتوقــف عــن الشــكوى” حــول
قضيــة لــم تعــد أولويــة مقارنــة بمواجهــة إيــران.
كمــا اعتــرف محمــد بــن ســلمان صراحــة بالمطالبــات

وأعطــت اســرائيل ،فــي عــام  ،2016الضــوء األخضــر
لمصــر لتنقــل إلــى المملكــة العربيــة الســعودية ملكيــة
جزيرتــي تيــران وصنافيــر الواقعتــان فــي البحــر األحمــر،
عنــد مصــب خليــج العقبــة .ودعــا رجــل الضغط ســعودي

قائال”:أعتقــد
اليهوديــة بدولــة إســرائيل ،وأعلــن ذلــك
ً
أن للفلســطينيين واإلســرائيليين الحــق فــي امتــاك
أرضهــم” .ولذلــك أحــرق المتظاهــرون الفلســطينيون
صــورا ألفــراد العائلــة المالكــة الســعودية.
فــي غــزة
ً

– اللوبــي الســعودي -ســلمان أنصــاري ،إلــى “تحالــف
تعاوني”مــع إســرائيل لمســاعدة محمــد بــن ســلمان فــي
مخطــط رؤيــة عام 2030لإلصــاح االقتصــادي والتنويع.
وقــال إن كال البلديــن يواجهــان “تهديــدات مســتمرة
مــن الجماعــات المتطرفــة … مدعومــة مباشــرة مــن
قبــل الحكومــة االســتبدادية فــي إيران”.وقــد اجتــذب
مشــروع مدينــة نيــوم البالــغ قيمتــه  500مليــار دوالر،
اهتمامــا
بالقــرب مــن حــدود األردن ومصــر وإســرائيل،
ً
قويــا .ليصبــح مضيــق تيــران ،الــذي حاصــره
إســرائيليا ً
ً
الرئيــس المصــري جمــال عبــد الناصــر الــذي شــن حــرب

ً
إشــراقا ،يعكســه
 ،1967اآلن أمــام مســتقبل أكثــر
وصــف المعلــق عبــد الرحمــن الراشــد “حيــث يســود
الســام واالزدهــار”.
قوبــل قــرار ترامــب المثيــر للغضــب بنقــل الســفارة
األمريكيــة فــي إســرائيل مــن تــل أبيــب إلــى القــدس،
دوليــا
إجماعــا
فــي ديســمبر  ،2017والــذي انتهــك
ً
ً

طويــل األمــد ،فــي البدايــة بــرد خفيــف فــي الريــاض.
وناقــش صهــره جاريــد كوشــنر مــع محمــد بــن ســلمان
“الصفقــة النهائيــة” للرئيــس لحــل النــزاع اإلســرائيلي
الفلســطيني.
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كبــح الملــك الســعودي ،علــى غيــر العــادة ،جمــاح ابنــه
محمــد بــن ســلمان .إذ أعلــن ســلمان فــي أبريــل ،2018
فــي قمــة الجامعــة العربيــة فــي الظهــران ،أنــه ســيتم
تســمية القمــة “قمــة القدس”.وكمــا أوضــح دبلوماســي
عربــي كبيــر “فــي المملكــة العربيــة الســعودية،
الملــك هــو الــذي يقــرر هــذه القضيــة اآلن ،وليــس
ولــي العهــد” .وكان اســتئناف المســاعدات الماليــة
الســعودية للســلطة الفلســطينية التــي تعانــي ضائقــة
ـتجابة للدعــم القطــري
أيضــا اسـ
ً
ماليــة – والتــي جــاءت ً
دليــا آخــر علــى ذلــك.
لغــزة التــي تحكمهــا حمــاس –
ً

كانــت هنــاك ،فــي الخلفيــة ،عالمــات أخــرى علــى

يشــعر بالقلــق مــن تهــور محمــد بــن ســلمان .إذ كتــب

المرونــة الســعودية ،إذ ســمحت الســعودية ،فــي مــارس

الخبيــر األمنــي  رونيــن بيرجمــان“ :دعونــا نأمــل أنــه

 ،2018ألول مــرة لرحلــة جويــة تجاريــة مــن دلهــي إلــى

إذا أراد اغتيــال النــاس مــرة أخــرى – كمــا يقــول قــادة

تــل أبيــب بعبــور المجــال الجــوي الســعودي .ولكن كان

الحــرس الثــوري اإليرانــي – فســوف يستشــير بعــض

هنــاك شــرط كبيــر .قــال خبيــر أمنــي إســرائيلي “طلــب

األشــخاص ذوي الخبــرة” .وذكــرت صحيفــة واشــنطن

كيــري مــن الســعوديين الســماح لـــ (شــركة الطيــران

بوســت أن معــدات المراقبــة التــي صنعتهــا شــركة

اإلســرائيلية) العــال بالطيــران فــوق أراضيهــم”“ ،ومــن
حصــل علــى إذن؟ شــركة الطيــران الهنديــة! ُيظهــر
ذلــك أن الســعوديين يمكــن أن يكونــوا مرنيــن لكنهــم

ال يســتطيعون خيانــة الفلســطينيين ،ليــس ألنهــم
يحبونهــم أو يثقــون بهــم ،بــل ألن خيانتهــم ســتمثل

NSOاإلســرائيليةهــيالتــياســتخدمتل ت ع ق ـ ـ ب
الصحفــي الســعودي .وكان أحــد كبــار مســاعدي محمــد
بــن ســلمان والذيــن تــم إلقــاء اللــوم عليهــم فــي عمليــة
القتــل هــو المســؤول الســعودي األرفــع مقامـ ًـا الــذي
ً
وفقــا
(بحثــا عــن أحــدث تقنيــات المراقبــة)،
زار إســرائيل
ً

وأيضا بســبب
مشــكلة لشــعبهم والمؤسســة الدينيــة –
ً

أيضــا
لصحيفــة وول ســتريت جورنــال .وتــم الكشــف ً

موقفهــم المواجــه إليــران .ومــع ذلــك ،الءم ذلــك

أنــه تــم وضــع ترتيبــات جديــدة للســماح لرجــال األعمــال

روايــة نتنياهــو التــي كان يــروج لهــا بشــغف ،وهــي أن

اإلســرائيليين بزيــارة المملكــة بهــدوء.

العالقــات مــع الــدول العربية الرئيســة “تتحســن بشــكل
يفــوق الخيــال” بغــض النظــر عــن القضيــة الفلســطينية.

ومــع ذلــك ،فــي العلــن ،ال تــزال عالقــة المملكــة العربيــة

وفــي يونيــو ،انضــم مدير المخابــرات الســعودية خالد بن

الســعودية بإســرائيل حــذرة ومتحفظــة .إذ ترفــض،

علــي الحميــدان إلــى كوشــنر ومبعــوث ترامــب جيســون

بخــاف اإلمــارات العربيــة المتحــدة والبحريــن وقطــر،

جرينبــات ،وكذلــك يوســي كوهيــن مــن الموســاد

الســماح لإلســرائيليين بحضوراألحــداث الرياضيــة

ونظرائــه مــن الســلطة الفلســطينية ،واألردنيــة،

الكاتــب طــارق المعينــة
الدوليــة .وعلــق علــى ذلــك
ُ

والمصريــة ،فــي العقبــة لمناقشــة األمــن اإلقليمــي.

قائال”عــدم اســتضافة بطولــة الشــطرنج مع المشــاركين
ً

عانــت هــذه العالقــات الدافئــة علــى نحــو متزايــد مــن

وأضــاف “بصفتهــا خــادم الحرميــن الشــريفين ،تتحمــل

ضربــة قاصمــة بقتــل جمــال خاشــقجي فــي إســطنبول

المملكــة العربيــة الســعودية همــوم العالــم اإلســامي،

فــي أكتوبــر عــام  .2018ووســط اإلدانة الدوليــة وتغيير

وهــذا الشــكل مــن االلتــزام ضــروري لــدرء المخططــات

ردود الفعــل الســعودية باســتمرار ،كانــت الحكومــة

الصهيونيــة الكبــرى للمنطقة”.وفــي ديســمبر الماضي،

اإلســرائيلية صامتــة فــي البدايــة .وعندمــا تحــدث

عــارض الســعوديون قــرار األمــم المتحــدة الــذي يديــن

نتنياهــو بشــأن القضيــة فــي نهايــة المطــاف ،أعــرب عــن

حمــاس ،إلــى جانــب جميــع الــدول العربيــة األخــرى.

اإلســرائيليين هــو بيــان لتصميمنــا علــى فلســطين حرة”.

ً
محــذرا إنــه
“المروع”،لكنــه قــال
أســفه لهــذا الحــادث
ّ

مــن الهــام أن تبقــى الســعودية مســتقرة – وهــو مالــم
يــزد أو ينقــص عمــا قالــه ترامــب أيضـ ًـا .وقالــت مصــادر
ســعودية إن موقفــه “موضــع تقديــر كبيــر” فــي الريــاض.
كمــا قيــل إن مجتمــع المخابــرات اإلســرائيلي

يبــدو أن اإلنــذار قــد خفــت حدتــه بيــن القيــادة
الفلســطينية فــي رام هللا .إذ قــال الســفير الفلســطيني
فــي لنــدن حســام زملــط ،الــذي ُطــرد مــن واشــنطن
كجــزء مــن الهجــوم األمريكــي علــى منظمــة التحريــر
الفلســطينية ،إن التكهنــات
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حــول مــدى جــرأة محمــد بــن ســلمان علــى دعــم إســرائيل ال تعــدو كونهــا “تلميحــات ثرثــارة” .كمــا ســخر صائــب
عريقــات ،كبيــر مفاوضــي منظمــة التحريــر الفلســطينية ،مــن “األوهــام اإلمبرياليــة لفريــق ترامــب” ،وأصــر علــى أن
“فلســطين بأكملهــا ال تــزال قريبــة مــن قلــب كل عربــي – ولــن تتالشــى”.
ال يــزال نتنياهــو متمسـ ً
ـكا بنفــس الســيناريو ،إذ تفاخــر ،أثنــاء زيارتــه لتشــاد فــي ينايــر بــأن عالقــات إســرائيل مــع ذلــك
البلــد قــد تجــددت فــي وجــه المعارضــة اإليرانيــة والفلســطينية ،وأنهــا جــاءت نتيجــة تحســين الروابــط مــع العالــم
العربــي .ولكــن عشــية مؤتمــر وارســو ،قــدر تقريــر وزارة الخارجيــة اإلســرائيلية الــذي تــم تســريبه أن الســعوديين لــم
ً
قدمــا فــي تطويــر العالقــات العلنيــة .وقــد أدلــى بنفــس النقطــة األميــر الســعودي
يكونــوا مســتعدين للمضــي
تركــي الفيصــل ،مســؤول التجســس الســابق ،إذ قــال فــي مقابلــة هــي األولــى مــن نوعهــا مــع قنــاة تلفزيونيــة
إســرائيلية“ ،يجــب أال ينخــدع الــرأي العــام اإلســرائيلي باالعتقــاد بــأن القضيــة الفلســطينية قضيــة ميتــة”.
تغيــرت مواقــف الحكومــات الخليجيــة بشــكل واضــح .لكــن خالصــة القــول هــي أن إســرائيل قــد فشــلت فــي تقديــم
الحوافــز الالزمــة للســعوديين وحلفائهــم للخــروج بعالقتهــم للعلــن ،وللســماح لهــم بالتوفيــق بيــن المنطــق
الجيوسياســي والشــعور الشــعبي ،ألن إســرائيل لــم تقــدم أي شــيء يقتــرب من كونه صفقــة مقبولة للفلســطينيين.
علنــا،
يقــول محلــل عربــي فــي أبوظبي”يعــرف الجميــع بالتقــارب مــع إســرائيل ،لكــن ال يســتطيع أحــد التحــدث عنــه ً
ـا “االفتــراض
وال يمكــن ألحــد أن يدافــع عنــه ألنــه ال يوجــد شــيء للفلســطينيين فــي المقابــل” ،واختتــم حديثــه قائـ ً
علنــا ،فســيتعين أن يكــون مقابــل شــيء كبيــر ،وال يبــدو أن ذلــك ســيحدث”.
هــو أنــه إذا حــدث ذلــك ً

يتفــق العديــد مــن اإلســرائيليين مــع هــذا المنطــق .حتــى مديــر الموســاد الســابق بــاردو يــرى أن العالقــات الســرية
ـررا أنــه بــدون تقديــم تنــازالت هامــة للفلســطينيين ،ســتظل عالقــات
المريحــة ليســت بديـ ً
ـا عــن التعامــل العــام ،مكـ ً
إســرائيل مــع الــدول العربيــة محــدودة ومركــزة علــى األمــن وســرية إلــى حــد كبيــر .كان هــدف نتنياهــو ،كمــا خلــص

ناقــد آخــر بعــد زيارتــه إلــى مســقط ،هــو “إثبــات عــدم وجــود أســاس للمزاعــم اليســارية بــأن االحتــال والمســتوطنات
اإلســرائيلية تعيــق تطبيــع العالقــات مــع العالــم العربــي” .بمعنــى آخــر ،لــن يختفــي الفلســطينيون ببســاطة – مهمــا
حدث.
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تداعيات

أبناء العمانيات من أجانب..
مصائر مجهولة بين قوانين السلطنة وغربة المهجر

مــازال أبنــاء العمانيــات يعانــون مــن القوانيــن التــي ترفــض مســاواتهم بأقرانهــم فــي الســلطنة وفــي مقدمتهــا تلــك التــي
ترفــض حصولهــم علــى الجنســية فــي الوقــت الــذي يســمح فيــه القانــون بتجنيــس أبنــاء العمانــي مــن أجنبيــة علــى الرغــم
مــن أن النظــام األساســي ينــص علــى المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة باإلضافــة إلــى توقيــع الســلطنة علــى اتفاقيــة القضــاء
علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة (الســيداو) فــي  2فبرايــر  .2006فيمــا تصاعــدت المطالبــات بتشــريعات عادلــة تجــاه
زواج العمانيــات مــن أجانــب بمــا يتيــح ألبنــاء هــذه األســر العيــش والدراســة وفــرص العمــل التــي تســاويهم مــع غيرهــم فــي
المجتمع.
وأكــد العديــد مــن النشــطاء الحقوقييــن والعمانيــات المتضــررات مــن عــدم حصــول أبنائهــن علــى الجنســية أن غيــاب
التشــريعات العادلــة واســتمرار تشــدد القوانيــن التــي تضيــق علــى عوائــل األســر وال تمنحهــم وضعــا يكفــل لهــم حيــاة
طبيعيــة أدى إلــى معانــاة األســر مــن ظــروف معيشــية صعبــة بدايــة مــن عــدم حصــول األبنــاء علــى فــرص عادلــة فــي مجــال
التعليــم واالبتعــاث وفــرص العمــل والرواتــب وصــوال إلــى اضطــرار المواطنــة وأبنائهــا للبحــث عــن بلــد آخــر يعيشــون فيــه.
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قضيــة تجنيــس أبنــاء العمانيــات أثــارت مؤخــرا جــد ًال علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي ،بعــد تــداول تغريــدة نشــرها

“هــال بــن حمــد الصارمــي” عضــو مجلــس الشــورى عبــر حســابه الرســمي علــى موقــع التواصــل االجتماعــي فــي 13
مايــو  2019قــال فيهــا“ :تواصــل معــي عــدد مــن المواطنــات المتزوجــات مــن أجانــب لطرح موضوع الرســوم الدراســية
ـن فــي المطالبــة بإعفــاء أوالد العمانيــات مــن دفــع الرســوم الدراســية؛
المفروضــة علــى أوالدهــن…!!! وأضــم صوتــي لهـ ّ

متمنيـ ًـا مــن وزارة (التربيــة والتعليــم) مراجعــة ذلــك؛ تقديـ ً
ـهيال علــى إخواتنــا العمانيــات ..وباللــه التوفيــق“.
ـرا وتسـ
ً
ـانيا فيمــا رفــض آخــرون معتبريــن أن األبنــاء يجــب
وطالــب البعــض بتجنيــس أبنــاء العمانيــات باعتبــار ذلــك ً
حقــا إنسـ ً

أن يحصلــوا علــى جنســية والدهــم فقــط.

تســتعرض “مواطــن” فــي هــذا االســتقصاء مشــكلة القوانيــن التــي تحــرم أبنــاء العمانيــات مــن التجنيــس واآلثــار
المترتبــة علــى ذلــك والطــرق الالزمــة للتغلــب علــى هــذه المشــكلة والعمــل علــى حلهــا.
•

حبيبة الهنائي :االبن يعامل كأجنبي في وطن أمه والقانون انتهك حقوقي وحقوق ابني

•

حبيبــة الهنائــي :الشــورى ال يملــك صالحيــات لتعديــل أي قانــون والجمعيــات النســائية دورهــا شــكلي

وترويجــي
•

حبيبة الهنائي :زواجي بتصريح لم ِ
يعفني من العقوبة التي تطال المتزوجات بدون تصريح

•

حبيبــة الهنائــي :القانــون حــرم ابنــي مــن حــق االبتعــاث علــى الرغــم مــن تفوقــه ،واضطررنــا لمغــادرة عمــان

بعــد بلوغــه  18عامــا
•

حبيبة الهنائي :ال توجد إحصائية رسمية معلنة بعدد العمانيات المتزوجات من أجانب

•

حبيبة الهنائي :التمييز ضد المرأة فاضح لألنظمة العربية التي تنادي بالمواطنة والمساواة

•

حبيبــة الهنائــي :الرجــال يســيطرون علــى مواقــع اتخــاذ القــرار ولذلــك نجــد القوانيــن تتفــق مــع أهوائهــم

الذكوريــة
•

نبهان الحنشي :الزواج واالرتباط بأي شخص من أي جنسية هي مسألة إنسانية أوال وأخيرا

•

نبهان الحنشي :يجب أن يحترم القانون اختيار المرأة ونسب أبنائها للجنسية التي تنتمي لها

•

نبهان الحنشي :التمييز ضد المرأة يعد انتقاصا لحقوقها

•

وي ّ
غلبــون المصلحة
نبهــان الحنشــي :القائمــون علــى صناعــة القرار يفتقــدون للعوامــل اإلنســانية والحقوقية ُ

•

خالد إبراهيم :بعض العمانيات دفعن ثمنا قاسيا والقانون يترتب عليه العديد من اإلجراءات التعسفية

•

خالد إبراهيم :الحكومات ال تشعر بآالم المواطنين ومشكالتهم

•

خالــد إبراهيــم :المنظمــات الحقوقيــة ترصــد االنتهــاكات وتطالــب الحكومــات بالقضــاء عليهــا ولكــن

القبليــة واالجتماعيــة علــى اإلنســان

االســتجابات ضعيفــة
•
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أن يــدرس فــي جامعــات محــدودة داخــل عمــان وال يحــق لــه
التنافــس للبعثــات الخارجيــة وعندمــا حاولــت تســجيل ابنــي
فــي مركــز القبــول الموحــد التابــع لــوزارة التعليــم العالــي
إلتمــام دراســته الجامعيــة خاصــة أنــه مــن المتفوقيــن فــي
دراســته وحاصــل علــى نســبة  ،95.5%فــي الدبلــوم العــام
فوجئــت بالرفــض مــن جانــب المركــز وتــم حرمانــه مــن حــق
االبتعــاث علــى الرغــم أن ترتيبــه كان األول علــى زمالئــه
فيمــا تــم الســماح باالبتعــاث لطــاب درجاتهــم العلميــة
أقــل منــه بكثيــر وســافروا إلــى أمريــكا ودول أخــرى.

مغادرة المواطنة حبيبة وابنها السلطنة
االبن يعامل كأجنبي في وطن أمه
تقــول حبيبــة الهنائــي ،تزوجــت بتصريــح مــن وزارة
الداخليــة عــام  1996مــن رجــل عربــي مســلم يحمــل
الجنســية األلمانيــة وتــم الــزواج فــي الســلطنة وأثمــر
عــن والدة ابنــي الوحيــد حافــظ وذلــك عــام ،1998
كبيــرا
تمييــزا
وبعــد الــوالدة وجــدت فــي القانــون
ً
ً

ـاكا لحقوقــي وحقــوق ابنــي فــا يحــق لــي كأم
وانتهـ ً
اســتخراج كفالــة ابنــي ،فاســتخراج اإلقامــة ال يكــون
إال فــي حالــة الطــاق أو الترمــل وتجــدد كل ســنتين وال
يحــق لــه تملــك ميــراث أي شــيء امتلكــه كمــا ال يحــق
لــه العمــل أو اإلقامــة بعــد ســن الثامنــة عشــرة فاالبــن
يعامــل كأجنبــي فــي وطــن أمــه.

حرمان أحد األبناء من االبتعاث
وتابعــت الناشــطة الحقوقيــة :ألن ابنــي ال يحمــل
العمانيــة فقــد كانــت كل مصاريــف حياتــه
الجنســية ُ
مــن الرعايــة الصحيــة والتعليــم علــى نفقتــي الخاصــة
وبعــد إثارتــي المشــكلة والتأكيــد علــى ضــرورة أن
مجانيــا تــم تعديــل القوانيــن
يكــون العــاج والتعليــم
ً
إلعطــاء األبنــاء حــق المجانيــة فــي العــاج والتعليــم.
ولكــن بالنســبة للتعليــم العالــي اآلن ،يمكــن للطالــب
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وأضافــت :اضطــررت وابنــي لمغــادرة عمــان فــي يونيــو 2016
حيــث بلــغ الســن القانونيــة ووفقــا للقانــون العمانــي ال يحــق
لــه اإلقامــة بعــد  18عامــا علــى الرغــم أنــه عــاش طــوال هــذه
الســنوات علــى أرضهــا وغرســت بداخلــه قيــم االنتمــاء والوالء
والمحبــة لبلــد أمــه وتركنــا خلفنــا ذكريــات ســنوات طويلــة
وحلــم االســتقرار وتوجهنــا إلــى ألمانيــا وأعــاد دراســة الثانويــة
العامــة بالنظــام األلمانــي مــرة أخــرى ثــم التحــق بالجامعــة.
الفتــة إلــى أنهــا تتولــى مســؤولية اإلنفــاق علــى ابنهــا خاصــة
بعــد انفصالهــا عــن زوجهــا عــام .2005

بدايــة اهتمــام الناشــطة حبيبــة بقضيــة أبنــاء
العمانيــات
وأردفــت :بــدأت االهتمــام بقضيــة حقــوق أبنــاء العمانيــات
فــي التجنيــس منــذ ســنوات طويلــة وكانــت البدايــة عندمــا
كنــت متجهــة وابنــي إلــى اإلمــارات وبرفقتنــا عاملــة المنــزل
وســمحت الجهــات المختصــة للعاملــة بالعبــور بينمــا منعــت
ابنــي علــى الرغــم أنــه كان رضيعــا وكان يتطلــب منــي تقديــم
رســالة ال مانــع مــن األب لكــي أســافر مــع ابنــه وهــذه الحادثــة
جعلتنــي أبحــث عــن القوانيــن وأكتشــف أن زواجــي بتصريــح ال
يعفينــي مــن العقوبــة التــي تطــال المتزوجــات بــدون تصريــح
ففــي النهايــة نجــد الجميــع فــي ســلة واحــدة.

الخوف من المطالبة بتعديل القوانين
ً
تخوفــا مــن قبــل العديــد مــن العمانيــات الالتــي يعانيــن مــن هــذه المشــكلة ولذلــك لــم تظهــر
وأشــارت إلــى أن هنــاك
مــن قبــل أصــوات تطالــب بتعديــل القوانيــن .وتابعــت :عــام  2007قــررت التقــدم بطلــب للجهــات المختصــة لتعديــل
قانــون التجنيــس وتواصلــت معــي أكثــر مــن  500امــرأة وكانــت هنــاك تخوفــات وقلــق لــدى غالبيتهــن وطالبــن عــدم
ذكــر أســمائهنبينما قمــت بجمــع عينــة تتألــف مــن بيانــات تخــص مائــة حالــة وقدمتهــا إلــى وزارة التنميــة االجتماعيــة.
وفــي عــام  2016قبــل مغادرتــي وابنــي للســلطنة نشــرت عريضــة للمطالبــة بتعديــل القانــون دون جــدوى .الفتــة إلــى
أنــه ال توجــد إحصائيــة رســمية معلنــة بعــدد العمانيــات المتزوجــات مــن أجانــب.

التمييز ضد المرأة
وأضافــت :عمــان مثــل غيرهــا مــن الــدول العربيــة التــي تحــرم أبنــاء المواطنــات مــن الجنســية علــى الرغــم مــن أن هــذه
الــدول تنــادي بالمواطنــة والمســاواة بيــن الجنســين إال أن التمييــز فاضــح لهــذه األنظمــة ألنهــا ال تحتــرم المــرأة وال
حقوقهــا وال أبناءهــا وتعاملهــا كمواطنــة مــن الدرجــة الثانيــة وهنــاك الكثيــر مــن القوانيــن التــي تعــد تمييــزا ضــد
المــرأة مثــل الواليــة ،كمــا نجــد أن الرجــل يحظــى بدعــم الدولــة بشــكل يفــوق الدعــم الــذي تحصــل عليــه المــرأة ،حتــى
فــي الحيــاة السياســية ومواقــع اتخــاذ القــرار ال نجــد ســوى عــدد قليــل مــن النســاء يمكــن أن تتولــى مناصــب مهمــة
وتكــون أداة للتنفيــذ وليــس للتشــريع وســن القوانيــن فهــذا أمــر يســيطر عليــه الرجــال لذلــك نجــد القوانيــن تتفــق
وأهواءهــم الذكوريــة.

دور مجلس الشورى والجمعيات النسائية
وحــول دور الجمعيــات النســائية العمانيــة ومجلــس الشــورى فــي تبنــي قضيــة أبنــاء العمانيــات والعمــل علــى
ـكليا
حــل مشــكالتهم ،قالــت حبيبــة“ :الجمعيــات النســائية تنطــوي تحــت مظلــة الحكومــة ولذلــك نجــد دورهــا شـ ً

وترويجيــا وال تقــوم بــأي دور فعلــي أمــا مجلــس الشــورى فــا يملــك أي ســلطة أو صالحيــة لتعديــل أي قانــون ،وفــي
ً
اعتقــادي أن األعضــاء ال يمثلــون الشــعب وال يعبــرون عــن رغباتهــم ومعظمهــم يتلقــون األوامــر فقــط ويعملــون
علــى تنفيذهــا وأرى أنــه ال توجــد عمليــة ديمقراطيــة مــن األســاس وفــوز األعضــاء بعضويــة المجلــس لــم يكــن نتيجــة
الختيــار الشــعب وإنمــا تــم اختيارهــم مــن قبــل الســلطة وفقــا للــوالء.

طرق لحل المشكلة
ودعــت حبيبــة إلــى حــل المشــكالت التــي تواجــه أبنــاء العمانيــات مــن خــال احتــرام النظــام األساســي الــذي ينــص
علــى أنــه ال تفرقــة بيــن الجنســين ،واحتــرام االتفاقيــات والتشــريعات الدوليــة التــي ســبق أن وقعــت عليهــا الســلطنة
مثــل الســيداو والتــي تضمــن حــق المــرأة فــي تقريــر مصيرهــا وحريتهــا فــي الــزواج واختيــار مــن تشــاء ســواء كان
عمانيــا أو غيــر عمانــي.
ً
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حقوق مهدرة لألم واالبن
وقالــت ســيدة عمانيــة رفضــت ذكــر اســمها“ :أن الحصــول
علــى تصريــح للــزواج مــن غيــر العمانــي أصبــح أســهل مــن
ذي قبــل ولكــن مــا زالنــا نواجــه العديــد مــن المشــكالت
طبقــا للقانــون العمانــي؛ منهــا عدم حق الزوجــة العمانية
العمانــي وأبناءهــا ،وال يحــق
فــي أن تكفــل زوجهــا غيــر ُ
لهــا نقــل جنســيتها ألبنائهــا ،كمــا ال يحــق للــزوج غيــر
العمانــي العمــل بالســلطنة عنــد حصولــه علــى كفالــة
ُ
مســتثناه باســم زوجتــه وال يحــق لــه متابعــة اإلجــراءات
العمانيــة أو أبنائهــا ويتــم ترحيــل
القانونيــة للزوجــة ُ
العمانــي وأبنــاءه مــن الســلطنة مباشــرة بعــد
الــزوج غيــر ُ
إلغــاء عقــد العمــل الخــاص بالــزوج.
وأضافــت :المشــكلة الكبــرى أنــه يتــم ترحيــل أبنــاء األم
مــن الســلطنة عنــد بلوغهــم ســن الثامنــة عشــرة حتــى في
العمانــي ســاري المفعــول.
حــال كان عقــد عمــل األب غيــر ُ
كمــا ال يحــق لألبنــاء تملــك الميــراث عنــد وفــاة األم
العمانــي.
العمانيــة المتزوجــة مــن غيــر ُ
ُ

الحق في الحصول على الجنسية

وأشــارت إلــى أن الســلطنة عندمــا صادقــت علــى اتفاقيــة

وتابــع :المــرأة تنتمــي لــأرض التــي ولــدت فيهــا ،ويجــب

القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييز ضــد المرأة (الســيداو)

علــى أي قانــون فــي أي مــكان فــي العالــم احتــرام اختيــار

تحفظــت علــى المــواد التــي “تمنــح المــرأة حقــا مســاويا

المــرأة ونســب أبنائهــا للجنســية التــي تنتمــي األم لهــا

لحــق الرجــل فيمــا يتعلــق بجنســية أطفالهــا .والمــادة

طالمــا أن األبنــاء ولــدوا وتربــوا وعاشــوا فــي نفــس المــكان.

ِ
والقوامــة والوصايــة علــى األوالد”.
الخاصــة بالواليــة

واضطــرار كثيــر مــن األبنــاء لمغادرة الســلطنة بعــد بلوغهم

الزواج مسألة شخصية

ال  18عــام يترتــب عليــه آثــار ســلبية عميقــة ومؤثــرة علــى
المــدى البعيــد ألنهــا تتمثــل فــي احتقــار األبنــاء والتقليــل

وفــي نفــس اإلطــار قــال نبهــان الحنشــي ،ناشــط حقوقــي

مــن شــأنهم اجتماعيــا وقانونيــا ،ألن التمييــز ليــس مــن

ومديــر المركــز العمانــي لحقــوق اإلنســان ،أن“ :مســألة

المجتمــع فقــط بــل وحتــى مــن القانــون.

الــزواج أو االرتبــاط بــأي شــخص مــن أي جنســية هــي
مســألة إنســانية أوال وأخيــرا ،حتــى وإن ُوجــدت أســباب
اجتماعيــة أو اقتصاديــة كمحــرك أساســي تدفــع لمثــل
إنســانيا بالدرجــة األولــى ،وال
هــذه األمــور ،يبقــى األمــر
ً

أعتقــد أنــه مــن المنصــف مناقشــة خيــارات آخريــن أو
تحليلهــا لمجــرد محاولــة الوصــول إلجابــة”.
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التمييز بين الرجل والمرأة
وأشــار إلــى أن القانــون العمانــي يميــز بيــن المــرأة والرجــل
إذ إنــه يمنــح أبنــاء العمانينــن المتزوجيــن مــن أجنبيــات
الجنســية ويحــرم النســاء مــن ذلــك،

وبذلــك فإنــه ينتقــص حقهــا فــي نيــل حقــوق متســاوية

علــى إحــداث تأثيــر فــي هــذه القضيــة مــا لــم يكــن هنــاك

مــع الرجــل ،كمــا أن الرجــل يمــر بمراحــل معينــة ويخضــع

إصــرار مــن أفــراد داخــل المجتمــع علــى محاربــة المشــكلة

لشــروط معينــة لنيــل الموافقــة مــن أجــل الــزواج مــن

والمطالبــة بالعدالــة واإلنصــاف والمســاواة.

أجنبيــة ،لكــن هــذه الشــروط أقــل شــدة ممــا تعــرض لــه

لألســف -ولربمــا قــد نجــد عــذرا -أن ضحايــا هكــذا

المــرأة ،ناهيــك عــن موضــع نقــل الجنســية الــذي تواجــه

مواضيــع يلزمــون الصمــت أغلــب األحيــان رغبــة فــي تجنــب

فيــه المــرأة شـ ً
ـروطا عســيرة ،بــل مســتحيلة ،مثــل عــدد

المشــكالت للــزوج أو األبنــاء ،وأمـ ًـا فــي إيجــاد حــل عبــر

ســنوات انفصالهــا عــن الــزوج -أب األبنــاء -أو وفاتــه..

تســوية مــا .لكــن أنــت ال تتحــدث عــن حالــة أو مجموعــة

إلخ.

حــاالت ،بــل عــن حالــة عامــة لمجموعــة ليســت قليلــة مــن

عنصرية واحتقار

النســاء .هكــذا قوانيــن تحــرم المــرأة مــن حــق طبيعــي في
اختيــار شــريك حياتهــا ،وحصــر هــذا الخيــار علــى مجتمعها

وتابــع :عــدم احتــرام خيــار المــرأة فــي اختيــار شــريك

أو مواطنــي دولتهــا أو حتــى المجتمــع الخليجــي .وهــذا

حياتهــا الــذي تريــد بمحــض إرادتهــا وإجبارهــا علــى

أمــر عنصــري مرفــوض وغيــر إنســاني.

الخضــوع لعــادات وتقاليــد باليــة ال تقــدم وال تؤخــر هــو
انتهــاك لحقوقهــا .ناهيــك أن هكــذا تصــرف ســواء مــن
المجتمــع أو المشــرع هــو عنصريــة واحتقــار وتمييز ليس
ضــد المــرأة فقــط بــل ضــد شــريكها وضــد أبنائهــا .مــن
يدعــي مجتمـ ٌـع مــا أنــه مجتمــع مســلم
الغريــب جــدا أن ّ

ومؤمــن بتعاليــم ديانتــه ولكنــه فــي أمــور كهــذه ُيغلــب

القبيلــة والطبيقيــة والعــرق علــى الديــن!

تناول الحكومة للمشكلة
ورأى أن الحكومــة فــي تنــاول هــذه المشــكلة تحديــدا

القانون ليس به أي مرونة

هــي مــرآة عاكســة لوجهــة نظــر المجتمــع ،بــل

وقــال خالــد إبراهيــم رئيس مركــز الخليج لحقوق اإلنســان:

ولألســف أن القائميــن علــى صناعــة القــرار يفتقــدون

عــدم تجنيــس أبنــاء المواطنــات مشــكلة تعانــي منهــا

وي ّ
غلبــون المصلحــة
للعوامــل اإلنســانية والحقوقيــة ُ

القبليــة واالجتماعيــة علــى اإلنســان .باإلضافــة إلــى

ـاس
العمانيــات وبعضهــن دفــع ثمنــا قاســيا؛ فالقانــون قـ ٍ
جــدا ليــس بــه أي مجــال أو مرونــة ،األمــر الــذي يترتــب

أنهــم يفتقــدون اتصالهــم بالواقــع ومتغيــرات الوقــت

عليــه العديــد مــن اإلجــراءات التعســفية التــي يكــون لهــا

وتجدهــم يمشــون فــي اتجــاه الســلطة الذكوريــة

تأثيــرات قاســية فبعــد بلــوغ أبنــاء بعــض العمانيــات ســن

وفرضهــا علــى المجتمــع والدولــة.

 18عامــا رفضــت الســلطات أن تعطيهــم صفــة قانونيــة
واضطــروا للذهــاب إلــى بلــدان أزواجهــم أو أي بلــد أخــرى

منظمات حقوق اإلنسان

وهــذه مأســاة إذ إنهــا تدفــع بــاألم بــأن تتــرك خلفهــا

وأضــاف أن منظمــات حقــوق اإلنســان الدوليــة أو حتــى

كل شــيء وتذهــب إلــى المجهــول لتبــدأ مــن الصفــر فــي

المحليــة ولكــن المســتقلة ،غيــر قــادرة بصــورة مباشــرة

مــكان جديــد وغريــب بالنســبة لهــا.
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استمرار المطالبة بحق التجنيس
وتابــع :الحكومــات مــا زالــت ال تشــعر بــآالم المواطنيــن أو مشــكالتهم وال تهتــم بوضــع القوانيــن التــي تحقــق
مصالحهــم ولذلــك أدعــو الحكومــة العمانيــة لمنــح الجنســية ألبنــاء العمانيــات ألنــه حــق طبيعــي للمواطنــة
ويؤمــن قيــام أســرة ناجحــة.
وأضــاف :المنظمــات الحقوقيــة ومراكــز حقــوق اإلنســان طالبــت كثيــرا بمنــح المــرأة حقوقهــا كاملــة وترصــد
االنتهــاكات فــي كل مــكان وتطالــب بالقضــاء عليهــا ولكــن االســتجابة مــن الحكومــات ضعيفــة ولكننــا لــن نتوقف
عاليــا فالتغييــر قــادم ال محالــة.
ولــن نصــاب باليــأس وســيظل صوتنــا ً
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من بينها عمان..

حريات

«دول عربية» تعاقب المجاهرين باإلفطار في رمضان ..والعقوبات
تصل للحبس والجلد

تفــرض دول عربيــة قوانيــن تنــص علــى عقوبــات بحــق المجاهريــن باإلفطــار علنــا فــي شــهر رمضــان بــدون عــذر
وتتــراوح بيــن الســجن والجلــد والغرامــة .ومــن هــذه الــدول“ :ســلطنة عمــان واإلمــارات والكويــت والبحريــن
والمغــرب واألردن وتونــس وقطــر والعــراق“ .كمــا حاولــت دول أخــرى معاقبــة المفطريــن إال أنهــا تراجعــت عــن
ذلــك مثــل مصــر .وفــي شــهر رمضــان مــن كل عــام تثــار حالــة مــن الجــدل حيــث يؤيــد البعــض فــرض العقوبــات
معتبريــن اإلفطــار العلنــي انتهــاكا لقدســية الفريضــة فيمــا يرفــض آخــرون ذلــك معتبريــن اإلفطــار حريــة شــخصية
وأمــرا يتعلــق بحقــوق اإلنســان.
ً

سلطنة عمان

فــي عمــان تنــص المــادة رقــم  312/10فــي البــاب الحــادي عشــر مــن القانــون الجزائــي تحتعنــوان “فــي القباحــات”

َ
“يعاقــب بالســجن التكديــري أو الغرامــة مــن ريــال إلــى خمســة ريــاالت أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن كل
علــى أنــه
علنــا فــي شــهر رمضــان مــن المســلمين بــدون عــذر“.
مــن أقــدم علــى نقــض الصيــام ً
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السعودية

فــي الســعودية أثيــرت حالــة مــن الجــدل  7مايــو  2019حيــث تداولــت مواقــع إخباريــة وثيقــة منســوبة لوزيــر
الداخليــة الســعودي تفيــد بإيقــاف معاقبــة المفطريــن علنــا فــي رمضــان .وفــي وقــت الحــق نقلــت مواقــع ســعودية
عــن مصــادر قولهــا :بــأن “الخطــاب المتــداول “مزور“.وشــددت المصــادر علــى أن إنتــاج مثــل هــذه المــواد المــزورة

وتداولهــا وإرســالها ،يعتبــر جريمــة يعاقــب عليهــا النظــام“.
وتطبــق الســعودية منــذ ســنوات طويلــة قوانيــن تعاقــب مواطنيهــا واألجانــب أيضــا بشــأن اإلفطارعلنــا وتصــل
العقوبــة إلــى الســجن والجلــد ،إضافــة إلــى عقوبــة اإلبعــاد مــن المملكــة الســعودية إذا كان الفاعــل مــن الوافديــن.

الكويت

فــي الكويــت ينــص القانــون رقــم  44لســنة  1968علــى أنــه يعاقــب بغرامــة ال تتجــاوز مئــة دينــار ،وبالحبــس مــدة

ال تتجــاوز شـ ً
ـهرا ،أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن كل مــن جاهــر فــي مــكان عــام باإلفطــار فــي نهــار رمضــان؛ وكل مــن
أجبــر أو حــرض أو ســاعد علــى تلــك المجاهــرة ،مــع جــواز إضافــة عقوبــة غلــق المحــل العــام لهــذا الغــرض لمــدة ال
تتجــاوز شــهرين.

اإلمارات

تنــص المــادة  313مــن قانــون العقوبــات رقــم 3لســنة 1987علــى أنــه “يعاقــب بالحبــس مــدة ال تزيــد علــى شــهر
أو بالغرامــة التــي ال تتجــاوز ألفــي درهــم لــكل مــن جاهــر فــي مــكان عــام بتنــاول األطعمــة أو األشــربة أو غيــر ذلــك
مــن المــواد المفطــرة فــي نهــار رمضــان ،وكل مــن أجبــر أو حــرض أو ســاعد علــى تلــك المجاهــرة وللمحكمــة إغــاق

ـهرا“.
المحــل العــام الــذي يســتخدم لهــذا الغــرض مــدة ال تتجــاوز شـ ً
كمــا تنــص المــادة  314مــن القانــون ذاتــه علــى “إعطــاء وزيــر الداخليــة الحــق فــي إغــاق مــا يــراه مــن محــال فــي
نهــار رمضــان منعـ ًـا للمجاهــرة باإلفطــار وذلــك بالتنســيق مــع البلديــات المختصــة ويعاقــب المســؤول عــن إدارة
ـهرا أو الغرامــة ألفــي درهــم“.
المحــل إذا خالــف القــرار بالعقوبــة الســابقة أي الحبــس شـ ً

العراق

ً
ً
ـتثنيا المرضى والمســافرين“.
جهرا في نهار رمضان بالســجن خمســة أيام ،مسـ
ينــص القانــون علــى “معاقبــة المفطــر
فيمــا دعــا ســام الشــمري نائــب عــن تحالــف ســائرون فــي  11مايــو  2019إلــى تفعيالإلجــراءات الحكوميــة الخاصــة
بشــهر رمضــان .وقــال فــي بيــان أن “مايــراه المواطــن فــي الشــارع مــن عــدم وجــود أي إجــراءات للحــد مــن اإلفطــار
العلنــي والــذي بــات أمــرا طبيعيــا فــي المحافظــات والمــدن مــع غيــاب واضــح لألجهــزة المعنيــة للحــد منــه“.
وكان ســكرتير الحــزب الشــيوعي العراقــي ،رائــد فهمــي ،قــال فــي تصريحــات صحفيــة فــي  25أبريــل 2019إن“احترام
المبــادئ العامــة ومراعــاة الصائــم مــن قبــل المفطــر ،والتعليمــات العامــة األخــرى ،ســلوك اجتماعــي ينبغــي
تطبيقــه فــي حالــة اإلفطــار“ .مشــيرا إلــى ضــرورة احتــرام الصائــم ،واالبتعــاد عــن اإلفطــار العلنــي.
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وحســب صحيفــة ” العــراق اليوم“أضــاف ،أن “االعتــداء علــى المفطريــن ســلوكيات فرديــة غيــر ســوية وفجائيــة ومــن
قواعــد الســلوك االجتماعــي احتــرام المواطنيــن وقناعاتهــم ومعتقداتهــم وممارســاتهم“.
وأشــار إلــى أن المفطــر إذا كان يحتــرم كل القواعــد العامــة ،خاصــة وأن قسـ ًـما مــن المفطريــن لهــم ديانــات أخــرى
وقسـ ًـما منهــم لديهــم ظــروف صحيــة واعتبــارات عديــدة قــد تنــدرج ضمــن حقــوق المواطنيــن ،فيفتــرض أن تــرى

الدولــة هــذه األمــور مــن ناحيــة تضمــن احتــرام القواعــد العامــة فــي رمضــان بحيــث تضمــن للمواطــن ممارســة حياتــه
الطبيعيــة“.

المغرب

تنــص المــادة  222مــن قانــون العقوبــات لســنة 1962علــى“ :كل مــن عــرف باعتناقــه الديــن اإلســامي ،وتجاهــر

باإلفطــار فــي نهــار رمضــان ،فــي مــكان عمومــي ،دون عــذر شــرعي ،يعاقــب بالحبــس مــن شــهر إلــى ســتة أشــهر
وغرامــة مــن اثنــي عشــر إلــى مائــة وعشــرين درهمــا“.
وحســب اســتطالع لصحيفــة “ليكونوميســت” الناطقــة بالفرنســية ،ووكالــة “ســونيرجيا” ،شــمل  1000شــخص
وأجرتــه فــي الفتــرة مــا بيــن  5و 10أبريــل  2018يــرى  68%مــن المغاربــة المشــاركين ،أنــه يجــب إنــزال العقــاب
بالمفطريــن جهــرا فــي شــهر رمضــان ،وبالمقابــل عــارض  22%فــرض العقوبــة.

تونس

يتضمــن الفصــل “ 226مكــرر” مــن القانــون الجنائــي معاقبــة المفطــر علنــا بالســجن لمــدة تصــل إلــى  6أشــهر مــغ
غرامــة ماليــة تصــل إلــى  120درهــم حيــث توجــه لــه تهمــة ” اإلخــال بــاآلداب العامــة واالعتــداء علــى األخــاق
الحميــدة“.

وحســب” فرانــس بــرس” دعــا الصحفــي التونســي زيــد الهانــي فــي منشــور علــى حســابه علــى فيســبوك يــوم الثالثــاء
 15مايــو  2018إلــى دعــم قــرار وزيــر الداخليــة بإغــاق المطاعــم والمقاهــي .واتهــم المفطريــن جهـ ً
ـرا فــي رمضــان
بـ“ضــرب مقدســات الشــعب ومعتقداتــه واســتفزاز مشــاعر عامــة النــاس وتوليــد اإلرهــاب“ .فيمــا دعــا عــدد مــن
المواطنيــن وناشــطي المجتمــع المدنــي التونســيين إلــى تظاهــرة أمــام وزارة الســياحة يــوم  27مايــو  2018احتجاجا
علــى قــرار الداخليــة إغــاق المقاهــي فــي شــهر رمضــان والمطالبــة بـ“التكريــس الكامــل لحريــة الديــن والضميــر
المنصــوص عليهــا فــي المــادة  6مــن الدســتور“.

قطر

نصــت المــادة  267مــن القانــون الرقــم  11لســنة  2004علــى تجريــم اإلفطــار فــي نهــار رمضــان ،ومعاقبــة المجاهــر

باإلفطــار بالســجن مــدة ال تتجــاوز ثالثــة أشــهر ،وغرامــة  3000ريــال قطــري ،أو أي مــن العقوبتيــن.
وقــال الداعيــة اإلســامي الشــيخ الدكتــور ثقيــل بــن ســاير الشــمري فــي تصريحــات صحفيــة إن الذيــن ينتهكــون
حرمــة الصيــام وشــعور المســلمين بالمجاهــرة بالفطــر فــي األماكــن العامــة يســيئون للديــن اإلســامي ،وشــعيرة
الصيــام ،والقانــون ،والنظــام العــام” مشــيرا لتأييــده فــرض العقوبــات علــى المفطريــن.
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األردن

تنــص المــادة رقــم  274مــن قانــون العقوبــات رقــم 16لســنة  1960أن “مــن ينقــض الصيــام فــي رمضــان علنــا يعاقــب

بالحبــس حتــى شــهر واحــد أو بالغرامــة حتــى  15دينــارا“.

البحرين

وفــي البحريــن ،يتعــرض المفطــر جهـ ً
ـرا فــي نهــار رمضــان لعقوبــة جنحــة قــد تزيــد علــى ثالثــة أشــهر ،كمــا يخــول

مأمــوري الضبــط القضائــي بتوقيــف مــن يجاهــر باإلفطــار فــي نهــار رمضــان.

جزر القمر والصومال

وفــي جــزر القمــر والصومــال ،يجـ َّـرم المفطــر نهـ ً
ـارا فــي رمضــان غيــر أن بعــض المناطــق الصوماليــة ال يطبــق فيهــا
قانــون يعاقــب المفطريــن.

مصر

فــي عــام  2009انطلقــت فــي مصــر حملــة «مواجهــة ظاهــرة انتشــار الجهــر باإلفطــار» ،وألقــت األجهــزة األمنيــة

القبــض علــى عــدد مــن المفطريــن وفــي  2012أصــدرت دار اإلفتــاء المصريــة فتــوى تــرى أن الجهــر باإلفطــار اعتــداء
علــى شــعيرة مــن شــعائر اإلســام كمــا شــهد عــام  2016حالــة مــن الجــدل بعــد أن اســتبقت دار االفتــاء شــهر رمضان
بإصــدار فتــوى علــى صفحتهــا الرســمية بموقــع فيســبوك قالــت فيهــا“ :إن المجاهــرة بالفطــر فــي نهــار رمضــان ال
يدخــل ضمــن الحريــة الشــخصية ،بــل هــو نــوع مــن الفوضــى واالعتــداء علــى قدســية اإلســام ،ألن المجاهــرة بالفطــر
فــي نهــار رمضــان مجاهــرة بالمعصيــة ،وهــي حــرام فضــا عــن أنهــا خــروج عــن الــذوق العــام فــي بــاد المســلمين،
وانتهــاك صريــح لحرمــة المجتمــع وحقــه فــي احتــرام مقدســاته“.
وفــي العــام نفســه تســببت مداهمــة رئيــس حــي العجــوزة أحــد المقاهــي فــي نهــار رمضــان وقيامــه بتشــميعها
وســحب المعــدات ،حالــة مــن الجــدل ثــم أكــد فــي تصريحــات الحقــة أن الهــدف لــم يكــن ضبــط المفطريــن ولكــن
غلــق األماكــن غيــر المرخصــة بهــدف إعــادة االنضبــاط للشــارع.
وحســب“ ”cnnقــال محمــود كبيــش أســتاذ القانــون الجنائــي وعميــد كليــة حقــوق القاهــرة الســابق أن “المجاهــرة
باإلفطــار فــي شــهر رمضــان ليــس مجرمــا بالقانــون المصــري”.
فيمــا قــال أميــن عــام مجمــع البحــوث اإلســامية األســبق ،فــي تصريحــات صحفيــة فــي يونيــو  2016إن هنــاك
آدابــا عامــة يجــب مراعتهــا ،وأن مــن يجاهــرون باإلفطــار مــن المســلمين يجاهــرون بمعصيــة ،ويجــوز لولــي األمــر
ً

معاقبتهــم ،حتــى يفارقــوا هــذه العــادة الســيئة ،خوفــا أن يتبعهــم آخــرون .وأضــاف”:إذا كان هــؤالء المفطــرون فــي
أماكــن معزولــة ،وال يراهــم أحــد ،فــا يســتطيع أحــد أن يحاســبهم“.
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شاهد حرية النشر والصحافة في عمان ٢٠١٩

https://muwatin.net/archives/6080
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