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 -1املثل البريطاني :إبراهيم املعمري
بـعد أسـبوع مـن مـشاهـدتـي حـوار الـبي بـي سـي مـع الـزمـيل رئـيس جـمعية الـصحفيني
ف ــي ب ــرن ــام ــج ب ــال ق ــيود وال ــذي داف ــع ف ــيه ع ــن الس ــلطات ال ــرس ــمية ف ــي ال ــبالد ح ــني ت ــم
سـ ــؤالـ ــه عـ ــن الـ ــضغوطـ ــات الـ ــتي تـ ــتعرض لـ ــها الـ ــصحف والـ ــصحفيني ،فـ ــضرب مـ ــثالً
بــبريــطانــيا بــقضية جــولــيان اســانــج مــؤســس مــوقــع ويــكيليكس الــذي أعــلنت الــداخــلية
ال ــبري ــطان ــية م ــواف ــقتها ع ــلى تس ــليمه إل ــى ال ــوالي ــات املتح ــدة ب ــاع ــتبار أن ــه ح ــتى ف ــي
بريطانيا تحدث التجاوزات وليس فقط مع السلطات في البالد.
قــبل الــتعليق ،أســرد الــوقــائــع الــتي حــدثــت بــعد أســبوع تــقريــبا مــن الــحوار ،وإلــيك مــا
ح ــدث أي ــها ال ــزم ــيل وب ــامل ــثل ال ــبري ــطان ــي ك ــما أردت أن ت ــقارن ،ف ــي أت ــون أزم ــة رئ ــيس
الـوزراء بـوريـس جـونـسون اتـهمت افـتتاحـية الـجارديـان الـبريـطانـية رئـيس وزراء الـبالد
قـبل االسـتقالـة بـأنـه مـخادع وكـذّاب أشـر ،وأنـه تـجسيد لـألكـاذيـب الـتي بـاعـها للحـزب
الـذي اخـتاره أن يـكون زعـيما ً لـلبالد ،مـعلقة أن اسـتقالـته سـتنهي فـترة كـئيبة ومـدمـرة
لـلديـمقراطـية بـعد اسـتنفاد قـواعـد الـلياقـة والـكرامـة الـشفهية الـتي تهـدف إلـى الحـمايـة
مـن إسـاءة اسـتخدام السـلطة ،وأن الـضرر الـذي ألـحقته شـخصيته الـنرجـسية بـالـبلد
م ــتوق ــعا م ــشيرة إل ــى ن ــموذج م ــن إس ــاءة اس ــتخدام ج ــون ــسون للس ــلطة ع ــندم ــا ع ــني
ص ــدي ــقا ً ل ــه ع ــلى أس ــاس ال ــوالء ال ــشخصي ب ــدالً م ــن امل ــالئ ــمة ال ــوظ ــيفية رغ ــم م ــزاع ــم
التح ــرش ال ــجنسي له ــذا ال ــشخص ألن َهـ ـ َم ج ــون ــسون ال ــوح ــيد دع ــمه مل ــوق ــفه ،ورأت
ال ــصحيفة أن خ ــروج ــه ل ــن ي ــزي ــل ال ــعار ال ــذي ت ــرك ــته ف ــترة والي ــته للح ــزب ال ــذي وض ــعه
هــناك ،هــذا رأي إحــدى الــصحف الــبريــطانــية فــي أرفــع مــنصب ســياســي فــي الــبالد
)رئ ــيس ال ــوزراء( ال ــتي ش ــنت ه ــجومـ ـا ً واس ــعا ً ع ــلى ب ــوري ــس ج ــون ــسون ،وب ــينما ك ــان
جـونـسون يتشـبث بـالـحكم ،كـانـت عـناويـن الـصحف تـقول لـه وبـإحـدى عـباراتـها) :كـفى
يـعني كـفى( ربـما اسـتلهامـا ً مـن شـعارات الـربـيع الـعربـي) :ارحـل يـعني ارحـل( وقـالـت
االن ــدب ــندن ــت :أن ــه ال ي ــوج ــد س ــبب وج ــيه ل ــلسماح ل ــرئ ــيس وزراء م ــخادع ب ــال ــبقاء ف ــي
الس ــلطة ل ــفترة أط ــول ،وع ــنون ــت ال ــدي ــلي م ــيل :ه ــل ي ــمكن ح ــتى ل ــبوري ــس ال ــخنزي ــر

الـصغير الـتملص ،فـطوال األزمـة طـاردت الـصحافـة رئـيس الـوزراء حـتى أجـبرتـه عـلى
االس ــتقال ــة ،ب ــعد درام ــا س ــياس ــة وم ــعارك ع ــلنية وخ ــفية ،إل ــى أن وص ــلت اللح ــظة ال ــتي
بـقي فـيها شـبه وحـيد فـي سـاحـة املـعركـة يـواجـه مـصيرة بـمفرده ،فـكان أمـامـه خـياران
بحسـب الـصحف إمـا الـقتال وبـالـتالـي يـعزل حـزبـه ،أو االسـتقالـة ويـحافـظ عـلى الـبقية
الباقية من شعبيته ،وبعد التفكير اختار الخيار األخير فاستقال.
لـم تـطح بـرئـيس الـوزراء تـهم فـساد كـبرى وال تـربـح مـن املـنصب وال تـأسـيس شـركـات
ب ــاس ــم زوج ــته لكس ــب م ــشاري ــع ح ــكوم ــية ،وال ج ــمود ف ــي الس ــلطة ،ل ــقد ك ــان س ــياس ــيا
فـريـدا مـن نـوعـه كـما وصـفه تـقريـر الـبي بـي سـي تـم َّلك إرادة سـياسـية وروحـا قـتالـية
صـ ــلبة ،عـ ــنيدا ومـ ــثابـ ــرا ال يسـ ــتسلم بـ ــسهولـ ــه أمـ ــام خـ ــصومـ ــه ،وصـ ــاحـ ــب شـ ــخصية
وكـاريـزمـا قـويـة تـمكن بـفضلها حـزب املـحافـظني الـحاكـم مـن تـحقيق أغـلبية بـرملـانـية فـي
ان ــتخاب ــات ع ــام  ،2019ك ــان ــت ال ــقصة ح ــفلة داون ــينغ س ــتري ــت ال ــتي خ ــرق ــت ق ــواع ــد
اإلغــالق خــالل فــترة تــفشي كــوفــيد  ،19وذلــك بــعد صــدور تــقريــر داخــلي يــديــنه فــيما
ب ــات ــت ت ــعرف ب ــفضيحة )ب ــارت ــي ج ــيت( ،ح ــيث ورغ ــم أن ب ــوري ــس ج ــون ــسون أك ــد أن ــه
يتح ــمل امل ــسؤول ــية ال ــكام ــلة ع ــن ت ــلك ال ــحفالت ورغ ــم ت ــغري ــم ش ــرط ــة ل ــندن ل ــه بس ــبب
املـخالـفة ،إال أن الـصحافـة لـم تـترك املـوضـوع ألنـه كـذب ولـم يـعترف إال بـعد انـكشاف
املوضوع.
أمـا الـقضية الـثانـية :فـهي تـعيني صـديـق لـه كـمساعـد مـسؤول عـن االنـضباط الـبرملـانـي
لحــزب املــحافــظني ومــتهم بــالتحــرش الــجنسي ،إذ أكــدت رئــاســة الــوزراء أن جــونــسون
ل ــم ي ــكن ع ــلى ع ــلم ب ــامل ــزاع ــم ال ــقدي ــمة ،ض ــد امل ــسؤول ح ــول التح ــرش ال ــجنسي ل ــكن
ال ــكشف ع ــن م ــزي ــد م ــن امل ــعلوم ــات أظه ــر أن ــه ك ــان ع ــلى ع ــلم ب ــاألم ــر ع ــندم ــا ك ــان ف ــي
وزارة الـخارجـية ،وكـانـت الـقضية األخـيرة الـقطرة الـتي أفـاضـت الـكأس ،وكـان الـكذب
هــو الــذي أوصــله إلــى هــذه الــنهايــة املــذلــة ،لــتصفه وســائــل اإلعــالم بــاملــقاتــل الــذي قــتل
بسيفه.
وقــبل هــذه املــقارنــة مــع بــريــطانــيا أســتذكــر مــقارنــة أخــرى ،فــبعد إغــالق جــريــدة الــزمــن
أكـ ــد املتحـ ــدث بـ ــاسـ ــم وزارة الـ ــخارجـ ــية األمـ ــريـ ــكية مـ ــارك تـ ــورنـ ــر فـ ــي عهـ ــد الـ ــرئـ ــيس

األم ــري ــكي ب ــاراك أوب ــام ــا أن ال ــوالي ــات املتح ــدة ق ــلقة ل ــلغاي ــة م ــن ق ــرار إغ ــالق ج ــري ــدة
الـزمـن ،وأن الـسفير األمـريـكي بـمسقط نـقل هـذا الـشعور بـالـقلق إلـى حـكومـة سـلطنة
ع ــمان ع ــلى مس ــتوى رف ــيع ،وق ــتها ان ــبرت ب ــعض األص ــوات ت ــضرب األم ــثلة الن ــتهاك ــات
الواليات املتحدة للصحفيني وغيرها.
بــل وصــل لــلبعض لــيقول لــها "إن مــن بــيته مــن زجــاج ال يــرمــي الــناس بحجــر" وهــنا
أيـضا أسـرد املـثل مـن الـجانـب اآلخـر مـن املـحيط ،ومـا فـعلته الـصحافـة األمـريـكية فـي
ال ــرئ ــيس ال ــذي ت ــال أوب ــام ــا ف ــقد ح ــول ــت ال ــصحاف ــة األم ــري ــكية ب ــشكل خ ــاص م ــع ب ــقية
وســائــل اإلعــالم حــياة الــرئــيس تــرامــب إلــى جــحيم مــفتوح حــتى آخــر يــوم مــن رئــاســته،
ل ــكن رئ ــاس ــته م ــرت دون أن يس ــتطيع س ــجن ص ــحفي أو إغ ــالق ص ــحيفة ،وت ــشارك ــت
بــعض مــؤســسات الــدولــة مــع الــصحافــة فــي هــذه الــعدوانــية مــع الــرئــيس وتجــلت أكــثر
ف ــي مج ــلس ال ــنواب ح ــيث واف ــق م ــرت ــني ع ــلى دع ــوى ع ــزل ال ــرئ ــيس ،األول ــى ف ــي ع ــام
 2019والــثانــية فــي يــنايــر  2021لــيصبح الــرئــيس األمــريــكي الــوحــيد الــذي تــعرض
إلج ــراءات اق ــال ــته م ــن م ــنصبه م ــرت ــني ،وك ــان املشه ــد األك ــثر اث ــارة وشه ــرة ف ــي ه ــذه
الـعالقـة عـندمـا مـزقـت رئـيسة مجـلس الـنواب نـانـسي بـيلوسـي نـسخة مـن خـطابـه حـول
االتــحاد فــي عــام  2020فــور االنــتهاء مــنه وهــي تــقف خــلفه مــباشــرة بــعد أن تــجاهــل
مصافحتها.
بـالـطبع ال تـوجـد أي مـقارنـات مـن بـاب أنـه حـتى فـي أمـريـكا وبـريـطانـيا وفـي األعـمق
عــلينا جــميعا ً أال نــقارن ألن الــوضــع مــختلف تــمامـاً ،فــي عــاملــني مــختلفني فــيما يــتعلق
بح ــري ــة ال ــصحاف ــة ب ــعيدا ً ع ــن ال ــرأي م ــن ه ــو األف ــضل ،ل ــكن ال ــزم ــيل رئ ــيس ج ــمعية
ال ــصحفيني ال ــذي ت ــزام ــلت م ــعه ف ــي س ــراء امل ــهنة وض ــرائ ــها ف ــتح م ــن ج ــدي ــد م ــسأل ــة
الـتبريـر للسـلطات حـينما تـعتقل صـحفيا أو تـغلق صـحيفة أو مـوقـعا ،وأكـرر أن عـلينا
أن ال نـقارن فـلكل دولـة ضـروفـها املـتسقة مـع تجـربـتها مـن املـاضـي إلـى الـحاضـر .ال
أري ــد ال ــتعليق ع ــلى امل ــوق ــف األم ــري ــكي ف ــقد أوض ــحته ف ــي ت ــقري ــر ال ــزم ــن ت ــمام ـا ً ك ــما
أوضــحت الجــزئــية الــتي خــصت بــريــطانــيا فــي قــضية الــزمــن الــتي رفــضت ســفارتــها
ب ــمسقط اس ــتقبال امل ــحام ــي ال ــبري ــطان ــي ال ــذي ح ــضر امل ــحاك ــمة م ــرسـ ـالً م ــن ق ــبل
مـ ــنظمات دولـ ــية تـ ــعنى بـ ــالـ ــصحافـ ــة فـ ــأغـ ــلقت فـ ــي وجـ ــهه الـ ــباب ،فـ ــكالهـ ــما كـ ــان لـ ــه

انــعكاســاتــه الســلبية عــلى مجــرى قــضية الــزمــن .لــكن مــا أشــير إلــيه هــو هــذا الــتبريــر
لــلفساد والــطغيان بــحيث كــلما ســجنت الســلطات صــحفيني أو أغــلقت صــحفا انــبرى
مــؤيــدوهــا إلــى الــضرب بــاملــثل بــبريــطانــيا وأمــريــكا ،ويــقطعوا جــزئــية مــن املشهــد الــعام
ليقوي بطش السلطة التي غالبا ً ما تكون فاسدة من رأسها حتى أخمص قدميها.
وهـنا اسـتذكـر مـوقـف جـمعية الـصحفيني حـينما شـنت هـجومـا عـنيفا عـلى الـزمـن فـيما
كـ ــانـ ــت السـ ــلطات تـ ــشن سـ ــلسلة اعـ ــتقاالت عـ ــلى صـ ــحفيي الـ ــزمـ ــن وتـ ــزج بـ ــهم فـ ــي
ال ــسجون ال ــواح ــد ت ــلو اآلخ ــر ،وق ــبل أن ت ــداف ــع الس ــلطات ال ــرس ــمية ع ــن ن ــفسها ك ــان ــت
الج ــمعية ت ــهاج ــم ال ــزم ــن ل ــتكون م ــلكية أك ــثر م ــن امل ــلك ،ف ــي مشه ــد ي ــعكس االنح ــطاط
الــسياســي الــذي وصــلت إلــيه تــلك املــرحــلة ،فــكيف لجــمعية أنــشأت أصــال لــلدفــاع عــن
ال ــصحف وال ــصحفيني أن ت ــكون ه ــي أول امل ــهاج ــمني ل ــهم ح ــني ت ــعتقل الس ــلطات أي
صــحفي أو تــغلق أيــة صــحيفة ،فــحتى الــجهة الــرســمية الــتي عــنتها الجــريــدة الــتزمــت
ال ــصمت ف ــيما ج ــمعية ال ــصحفيني غ ــير امل ــعنية ب ــامل ــوض ــوع ك ــان ــت أش ــبه ب ــاملتح ــدث
ال ــرس ــمي للس ــلطات ال ــرس ــمية واملح ــرض األك ــبر للس ــلطات ع ــلى م ــعاق ــبتها ،وق ــبل أن
تدافع السلطات الرسمية عن نفسها في القضية التي نشرتها.
إن هـذا الـتبريـر وهـذه املـجامـالت لـم تخـدم الـبالد فـي املـرحـلة الـسابـقة ،وبـالـتأكـيد لـن
يخــدمــها فــي هــذه املــرحــلة ،بــل يــزيــد األمــور تــعقيدا ً أكــثر مــما هــي مــعقدة ،فــال وقــت
ل ــتبري ــر األخ ــطاء وال ل ــلتغطية ع ــلى ال ــفاس ــدي ــن ال ــذي ــن ي ــشعرون ب ــاالرت ــياح ،وت ــجعلهم
يـلتقطون األنـفاس ،وتـنام رؤوسـهم عـلى مخـدة نـاعـمة بـعيدا ً عـن الـكوابـيس بـينما يـزيـد
م ــن م ــتاع ــب وع ــذاب ال ــصحفيني ،وم ــثل ه ــذا ال ــتبري ــر ي ــترك ج ــرح ـا ً ل ــكل زم ــيل س ــجنته
السلطات.

 -2ملاذا أغلقت الزمن؟؟
ل ــن أتح ــدث ط ــوي ـالً ع ــن ق ــضية ال ــزم ــن ل ــكن ال ب ــد م ــن ه ــذه اإلش ــارة الس ــري ــعة  ،ف ــلقد
تــقدمــت بــرســالــة إلــى الســلطان تــتضمن تــقريــرا مــن  153صــفحة يــتضمن  51زاويــة

مــن األحــداث املــرتــبطة بــعمق فــي الــقضية بــدايــة مــن الــقضاء إلــى قــرار وزيــر االعــالم
بــإغــالق الــصحيفة ،مــرورا بــالــنظام االســاســي لــلدولــة الــذي تجــلى فــي عــدم احــترامــه
ب ــعد تح ــدي وزي ــر االع ــالم ح ــكم م ــحكمة االس ــتئناف واص ــدار ال ــقرارات ب ــاس ــتمرار
إغـالق الـصحيفة رغـم حـكم املـحكمة بـإلـغائـه بـاالضـافـة إلـى انـتهاك قـانـون املـطبوعـات
والنشــر ،وتــجارة الــقصر حــيث كــان أحــد اطــراف الــقضية مــنغمسا فــيها  ،بــاالضــافــة
إلــى الــدلــيل الــقاطــع بــرشــوة نــواب بــاملــحكمة الــعليا بــاعــتراف أحــدهــم شــخصيا لــلزمــن
بــرشــوتــه  ،نــاهــيك عــن رفــض وســاطــة مــن ســماحــة مــفتي عــام الســلطنة لحــل الــقضية
وال ــتي ل ــم ت ــلق االح ــترام م ــن ال ــقيادة ع ــلى خ ــالف م ــا ت ــبدي ــه ظ ــاه ــري ــا أم ــام ال ــناس ،
والـتقريـر يـتضمن أسـبابـا رئـيسة لنشـر الـقضية مـن أهـمها تـأشـيرة السـلطان الـراحـل
عـلى رسـالـة تـقدم بـها الـطرف صـاحـب الـحكم فـي الـقضية إلـى السـلطان ،ونـأمـل نشـر
الــتقريــر قــريــبا إلــى الــرأي الــعام لــيطلع بــالــضبط عــلى تــفاصــيل الــقضية  .وتــم تــوجــيه
ال ــرس ــال ــة ع ــبر وزي ــر ال ــدي ــوان التمس ــت ف ــيها أم ــر الس ــلطان ب ــإج ــراء ت ــحقيق م ــعمق
وشـفاف ومـحايـد فـي الـقضية الـتي تسـببت فـي إغـالق الجـريـدة ،والـرسـالـة فـي مـكتب
الــوزيــر مــنذ أكــثر مــن عــام وال يــزال يــماطــل فــي رفــعها ألن اســمه ورد فــي جــزئــيتني
ف ــي ق ــضية ال ــزم ــن ال ــتي ه ــي أع ــمق ب ــكثير ج ــدا ً م ــما ظه ــر ع ــلى الس ــطح ال ــذي ت ــم
الــتمويــه عــلى الــقضية األصــل ،وهــي أن هــناك أمــر مــن الســلطان الــسابــق فــي تــنفيذ
أحــكام هــذه الــقضية ،وأن هــناك مــن أقــرب مــساعــديــه مــن يــريــد الــتالعــب بــاألمــر مــن
أجــل تــسويــفه نــتيجة شــبهه شــراكــة تــجاريــة مــع الــطرف اآلخــر الــخاســر فــي الــقضية،
وهــذا الــطرف عــلى عــالقــة تــجاريــة بــأمــور الــقصر نــاهــيك عــن الــتلفظ بــأن وقــف الــحكم
بــناء عــلى أوامــر مــن جــهات عــليا ومــرة بــأوامــر ســامــية ،مــما وجــدت الــزمــن حــينها أن
ال ــوض ــع ح ــرج ج ــدا ً وه ــي إش ــارة أن الس ــلطان ال ــراح ــل ف ــقد ق ــوت ــه ف ــي ال ــقصر ،وف ــقد
قـبضته املـعهودة فـي إدارة شـؤون الـبالد وهـو مـا أبـلغت بـمضمونـه وزيـر اإلعـالم فـي
حـ ــينها فـ ــي أول لـ ــقاء مـ ــعه بـ ــعد خـ ــروجـ ــي مـ ــن الـ ــسجن ،ولـ ــكنه مـ ــثل كـ ــل املـ ــسؤولـ ــني
بــالســلطة ال حــول لــهم وال قــوة حــينما يــرتــبط املــوضــوع بــالــقصر ،فــلم يــكن فــي قــيادة
الـبالد الـسياسـية وقـتها مـن يجـرؤ حـتى الـتفكير فـي ذلـك بـما فـيها الـقيادة الـتي تـولـت
الحكم فيما بعد.

إن مــن تســلم تــدمــير جــريــدة الــزمــن هــو نــفسه مــن اشــتبهت فــيه الــزمــن ،وألنــه جــريــح
وف ــاس ــد وم ــخادع اس ــتغل ك ــل ق ــوة ال ــدول ــة ال ــتي ك ــان ــت ت ــحت ي ــدي ــه ف ــي ظ ــل م ــرض
الســلطان لــالنــتقام بــأقــسى أنــواعــه ،بــحيث لــم يشهــد تــاريــخ عــمان الحــديــث مــثيال لــه
اتجاه مؤسسة في البالد ومالكها سوى كانت صحيفة او غيرها.
إن الس ــبب ال ــرئ ــيسي إلغ ــالق ج ــري ــدة ال ــزم ــن ل ــيس مل ــعاق ــبتها ف ــقط ب ــل إلس ــكات ــها ب ــأي
وســيلة عــن نشــر مــا يجــري حــول الــقصر أثــناء مــرض الســلطان الــسابــق ،حــيث تــأكــد
ل ــتلك املج ــموع ــة ع ــبر اس ــتخبارات ــها أن الج ــري ــدة ع ــازم ــة ب ــكل ج ــرأة ل ــكشف امل ــزي ــد مل ــا
يجـري ،وأثـناء تـحقيقات االدعـاء الـعام تـم الـتأكـيد بـأن الـزمـن كـانـت تـحت الـرقـابـة حـول
تحـركـاتـها فـي الـقضية الـتي نشـرتـها ،وتـم اإلشـارة إلـى أحـد االجـتماعـات الـذي جـرى
بمكتب الزمن بأن جميع ما دار فيه كان تحت علم السلطات.
وم ــما ي ــحبط ف ــي امل ــرح ــلة الج ــدي ــدة أن ن ــفس املج ــموع ــة امل ــرت ــبطة ب ــال ــقصر ال ــواردة
أس ــمائ ــهم ف ــي ت ــقري ــر ال ــزم ــن امل ــرف ــوع إل ــى الس ــلطان وال ــتي أدارت ال ــبالد ف ــي م ــرض
الســلطان الــراحــل يــتم تــكريــمهم بــأرفــع األوســمة ،بــاســتثناء أحــدهــم حــيث أحــيل إلــى
امل ــحاك ــمة ال ــتي أدان ــته وح ــكم ع ــليه ب ــال ــسجن ل ــسنوات ط ــوي ــلة ،وم ــنح امل ــسؤول ــني ع ــنه
األوس ــمة،وال ــسؤال ك ــيف ي ــترك الس ــلطان ف ــي ش ــدة م ــرض ــه مل ــالح ــظ ي ــتالع ــب ب ــاس ــمه
ويسـتولـي عـلى ثـروة كـبيرة فـأيـن أجهـزة الـدولـة الـتي يـتم الـتفاخـر بـها؟ ملـاذا لـم تـراقـب
مــا يــدور حــول الســلطان فــي الــقصر أثــناء مــرضــه؟ إال إذا كــانــت تــلك األجهــزة تــحت
ســلطة مــتواطــئة مــعه ،خــاصــة أن هــذه األجهــزة تــحت اشــراف أشــخاص عــاشــوا فــي
ال ــقصر م ــع ن ــفس امل ــالح ــظ ل ــسنني ط ــوي ــلة وراف ــقوا الس ــلطان ف ــي ت ــفاص ــيل ح ــيات ــه
وتجـمعهم مـعه صـداقـات زمـالـة وبـعضها يـتم الحـديـث عـن مـعامـالت تـجاريـة ،فـلماذا لـم
تحم السلطان من مثل هذه الجرائم التي أدانتها املحكمة بعد وفاته ؟
إن الــزمــن لــم تخــطئ فــي النشــر ســواء عــن الــقضاء أو غــيره ،فــلقد كــانــت الــبالد فــي
الــسنوات الخــمس املــريــضة عــبارة عــن مــغارة نهــب وفــساد ،فــقد انتهــت تــلك الــسنوات
بــديــن عــام غــير مســبوق فــي تــاريــخ الــبالد حــيث وصــلت الــديــون الــحكومــية إلــى 24.8
م ــليار ري ــال ع ــمان ــي ،أض ــف إل ــيها ال ــدي ــون ال ــعام ــة غ ــير ال ــحكوم ــية ال ــتي شه ــدت ه ــي

األخــرى ارتــفاعــا هــائــال وصــلت وفــق الــتقاريــر إلــى  13.5مــليار ريــال عــمانــي ويــتعلق
بــالــدرجــة األولــى ديــون شــركــة نــفط عــمان وشــركــة الــطيران الــعمانــي وشــركــة الكهــربــاء
الـقابـضة ،وهـذا يـعني بـأن مجـمل الـديـن الـعام حـوالـي  38.8مـليار ريـال عـمانـي أي
مــا يــعادل تــقريــبا ً  100مــليار دوالر ،بــاإلضــافــة إلــى الــسحب الــكبير مــن االحــتياطــي
الــذي تــم تــصفيره تــقريــبا ،كــما أن رقــم الــديــون صــادم لــيس عــلى الــصعيد اإلقــليمي
فحس ــب ب ــل ع ــلى ال ــصعيد ال ــعامل ــي م ــقارن ــة بنس ــبة ال ــسكان ال ــذي ل ــم ي ــكن ي ــتعدى
مــليونــني ونــصف املــليون نــسمة فــي عــام  2016حــني أغــلقت جــريــدة الــزمــن فــقد بــلغ
عــدد الــسكان بــالــضبط ) 2461794نــسمة( مــليونــني وأربــعمائــة وواحــد وســتون ألــفا ً
وس ــبعمائ ــة وأرب ــعة وت ــسعون ش ــخص ول ــدي ــه ث ــروة ن ــفطية ب ــإن ــتاج م ــليون ب ــرم ــيل ي ــوم ــيا ً
كـأكـبر مـنتج لـلنفط خـارج مـنظمة أوبـك فـي الشـرق االوسـط ،بـاإلضـافـة إلـى الـقفزات
الــكبيرة فــي انــتاج الــغاز الــتي تــحققت بســبب اكــتشاف الــحقول الجــديــدة ،وقــاد هــذا
الــوضــع املــنكوب الــبالد إلــى تــرد غــير مســبوق لــلحالــة املــالــية الــداخــلية والــخارجــية مــما
أدى إلــى تــقهقر تــصنيفها االئــتمانــي وجــعلها أســيرة االعــتماد عــلى الــديــن الــخارجــي
لـتمويـل العجـز والـديـون املسـتحقة ،ولـم يـنقذهـا مـن هـذه الـكارثـة سـوى االرتـفاع الـكبير
ألسعار النفط في األسواق العاملية خالل الفترة املاضية.
ف ــقد سج ــلت إي ــرادات ال ــنفط وال ــغاز ف ــي ال ــبالد ق ــفزة ك ــبيرة خ ــالل خ ــمسة األشه ــر
األولـى مـن هـذا الـعام  2022بـدعـم مـن أسـعار الـطاقـة وبـلغت إيـرادات الـنفط نـحو 3
مـليار و  924ألـف ريـال عـمانـي بـنهايـة شهـر مـايـو مـدعـومـا بـارتـفاع كـبير فـي انـتاج
الــنفط إذ صــعد إلــى  1.05مــليون بــرمــيل يــومــيا ،وكــانــت هــذه اإليــرادات حــققت قــفزة
تــاريــخية خــالل الــربــع األول مــن الــعام الــجاري ،حــيث ارتــفعت إيــرادات الــنفط بنســبة
 %70.2ف ـ ــيما ب ـ ــلغت ال ـ ــزي ـ ــادة ف ـ ــي إي ـ ــرادات ال ـ ــغاز ن ـ ــحو  ،%124.4ن ـ ــعم ل ـ ــم يج ـ ــر
ال ــتحقيق ف ــي أخ ــطاء ت ــلك امل ــرح ــلة ف ــأغ ــلقت ال ــزم ــن وف ــيما ب ــعد ت ــم تح ــميل أع ــباء ت ــلك
األخــطاء عــلى الــشعب املــثقل أصــال بــاألعــباء مــن خــالل رفــع أســعار الــبنزيــن وفــواتــير
الكه ــرب ــاء وامل ــاء وف ــرض ال ــضري ــبة امل ــضاف ــة ال ــتي أدت إل ــى زي ــادة األس ــعار وف ــرض
ضـرائـب غـير مسـبوقـة عـلى رسـوم الخـدمـات الـحكومـية ،نـاهـيك عـن تـكبيل الـبالد بـديـن
سـوف يـثقل كـاهـل الـبالد لـسنوات طـويـلة ،ومـا هـو مـحبط أيـضا ً فـي الـوقـت الـذي تـكرم

فــيه الــقيادة الجــديــدة تــلك املجــموعــة الــتي تتحــمل املــسؤولــية الــكبيرة عــن هــذا الــحال
ف ــي ال ــسنوات الخ ــمس األخ ــيرة م ــن ح ــكم الس ــلطان ال ــراح ــل وت ــبقيها ف ــي الس ــلطة
بـنفس مـناصـبها يـتم فـي املـقابـل تسـريـح األلـوف مـن مـوظـفي الخـدمـة املـدنـية والـجيش
واألمـن مـمن عـملوا بـتفان لـسنوات فـي خـدمـة بـلدهـم عـن طـريـق إجـبارهـم عـلى الـتقاعـد
االجـباري! وبـدال مـن الـتغيير الـحقيقي يـتم إجـراء تـغييرات شـكلية مـن قـبيل اسـتبدال
وزي ــر اإلع ــالم وغ ــيره ــا م ــن امل ــناص ــب ال ــتي ل ــيس ل ــها أص ـالً ت ــأث ــير ح ــقيقي ف ــي إدارة
البالد.
إن الـتغطية عـلى تـلك األخـطاء وإعـطاء صـورة مـضللة عـنها كـفيل بـاإلطـاحـة بـاإلدارة
الجـ ــديـ ــدة كـ ــما فـ ــي املـ ــثل الـ ــبريـ ــطانـ ــي ،ألن الـ ــتكتم عـ ــليها هـ ــي إشـ ــارة سـ ــلبية جـ ــدا ً
الحـتمالـية تـكرارهـا أو االسـتمرار عـلى نـفس الـنهج ،ومـن الـغريـب أن الـقيادة الجـديـدة
ال تــخفي نــيتها فــي االســتمرار عــلى نــفس الــنهج ،بــينما املــطلوب هــو قــطيعة تــامــة مــع
ذل ـ ــك اإلرث ال ـ ــذي أوص ـ ــل ال ـ ــبالد إل ـ ــى ه ـ ــذه ال ـ ــنتيجة وب ـ ــاألخ ـ ــص ال ـ ــسنوات الخ ـ ــمس
املـريـضة ،كـما أنـه لـيس مـن مـصلحة الـشعب وال الـقيادة الجـديـدة مـن الـتذكـير الـدائـم
بــذلــك اإلرث ،فــقد أصــبح مــن املــاضــي بســلبياتــه وايــجابــياتــه ،فــالــشعب مــن مــصلحته
أن يـطلب مـن الـقيادة الـتي اسـتلمت الـحكم إنـجازاتـها الـخاصـة بـها دون تـسميعه كـل
ي ـ ــوم ب ـ ــإن ـ ــجازات ق ـ ــيادة م ـ ــات ـ ــت ،أم ـ ــا ال ـ ــقيادة الج ـ ــدي ـ ــدة م ـ ــن م ـ ــصلحتها أن ت ـ ــتباه ـ ــى
ب ــإن ــجازات ــها الج ــدي ــدة ال إن ــجازات ال ــحكوم ــة ال ــراح ــلة ،ف ــال ــقطيعة م ــع اإلرث ال ــساب ــق
أصبح مصلحة وطنية شاملة.
إن ال ــتاري ــخ ي ــحكم ع ــلى األغ ــلب ع ــلى ن ــهاي ــة التج ــرب ــة ول ــيس ب ــداي ــتها ووس ــطها ،ف ــفي
"املــثل الــبريــطانــي" فــإن بــوريــس جــونــسون كــانــت بــدايــته قــويــة وارتــفعت شــعبيته إلــى
مس ــتوي ــات ق ــياس ــية وك ــان ي ــمشي ع ــلى خ ــطى ونس ــتون تش ــرتش ــل ل ــكن ن ــهاي ــته ك ــان ــت
م ــدم ــره ل ــذل ــك اإلرث ،ب ــحيث وص ــلت ال ــصحف ال ــبري ــطان ــية إل ــى ال ــدع ــوة إل ــى ال ــقطيعة
التامة مع ارثه.

 -3الصحافة  ..تكون أو ال تكون
أي ــا زم ــيلي رئ ــيس ج ــمعية ال ــصحفيني ب ــعد أن ع ــرض ــت ع ــليك دور ال ــصحاف ــة ب ــامل ــثل
الــبريــطانــي كــما أردتــه فــي اســقاط رئــيس وزراء الــبالد بــوريــس جــونــسون ثــم مــصير
جـريـدة الـزمـن وحـال الـبالد كـما تـراهـا مـثقلة بـالـديـون ،أعـود إلـيك الـى الـدور الـحقيقي
ل ــلصحاف ــة ف ــي م ــواج ــهة وع ــالج ال ــداء ال ــذي ت ــمر ب ــه ال ــبلدان ،م ــثلما م ــرت ب ــه ج ــري ــدة
ال ــزم ــن ف ــي ت ــلك األي ــام ال ــعصيبة ع ــليها وع ــلى ال ــوط ــن وم ــا آل إل ــيه ال ــوط ــن وآل ــت إل ــيه
الزمن ،وأعود إليك ماذا يفعل االستبداد وكيف تصبح البلدان بعد التخلص منه.
إن ال ــصحاف ــة وب ــعيدا ع ــن امل ــقارن ــات دوره ــا األه ــم ه ــو ت ــعقب أوج ــه ال ــقصور وإلج ــراء
تــحسينات واصــالحــات فــي إدارة الــحكم ،ومــهما كــان عــرض هــذا الــقصور مــؤملــا إال
ان مـثل هـذه الـشفافـية املـفاجـئة تـضع الـقيادة أمـام ضـغط وتـزيـد مـن فـرص تـصحيح
الخـ ــلل ،ثـ ــم إن املـ ــشكلة ليسـ ــت فـ ــي اتـ ــساع جـ ــرأة الـ ــصحافـ ــة بـ ــل فـ ــي ضـ ــيق صـ ــدر
ال ــقيادة ال ــحاك ــمة ،وغ ــال ــبا م ــا ي ــكون ه ــذا ال ــضيق س ــببه ه ــو ت ــغلغل ال ــفساد ،ف ــكلما
اتـسعت دائـرة الـفساد ضـاقـت مـساحـة الحـريـة فـي الـصحافـة والـعكس صـحيح ،كـلما
ض ــاق ــت دوائ ــر ال ــفساد ات ــسعت الح ــري ــات ،وه ــذه ال ــقاع ــدة تج ــري م ــع ك ــل ال ــبلدان
واألمــم ،فــالــدول الــتي أحــرزت تــقدمـا ً حــضاريـا ً قــديــما وحــديــثا شــرقــا وغــربــا ،هــي تــلك
ال ــتي وض ــعت أس ــسا ً ق ــوي ــة ل ــضمان أك ــيد ب ــعدم ال ــفساد ف ــي ن ــظام ــها ال ــسياس ــي،
فـ ــالـ ــرقـ ــابـ ــة تهـ ــدف إلـ ــى الـ ــتقليل مـ ــن أخـ ــطاء الـ ــعامـ ــلني فـ ــي إدارة الـ ــحكم ،واالرتـ ــفاع
بمستوى عملهم ومضاعفة االطمئنان بحسن أدائهم للمهام املوكلة إليهم.
إن ال ــشفاف ــية ال ــحقيقية وامل ــسائ ــلة ض ــرورة ال ب ــد م ــنها مل ــكاف ــحة ال ــفساد ال ــذي أص ــبح
أش ــد ف ــتكا ب ــال ــبالد وأك ــثر ت ــعقيدا ،وه ــو ي ــشكل ته ــدي ــدا ك ــبيرا ع ــلى اس ــتقرار ال ــبالد
وأمــنها أكــثر مــن كــونــه مجــرد وســيلة لــتعبئة جــيوب الــنخبة الــفاســدة بــاملــال ،مــمارســات
الــفساد والــرشــوة واســتغالل الســلطة آفــة تنخــر بــبنية الــبالد وتــكبدهــا خــسائــر ســنويــة
بــاملــاليــني مــما يــعيق أي فــرصــة لــلتقدم ،وهــو الســبب الــرئــيسي وراء فشــل أي مشــروع

تـنموي وغـيره فـي الـبالد ،ولـن يـتم تـحقيق أي عـدالـة وكـرامـة دون اسـتئصالـه ولـن يـتم
ان ــجاز أي ش ــيء ف ــي ت ــحقيق أه ــداف ال ــتنمية املس ــتدام ــة وال ان ــشاء ال ــوظ ــائ ــف ال ــتي
هـي مـشكلة كـبرى فـي الـبالد دون مـكافـحته ،ويـطلع الـشعب بـدورة إلجـتثاثـه والجهـر
ب ــه وت ــكات ــفه م ــع ك ــل م ــن ي ــبلغ ع ــنه ل ــضمان ح ــماي ــته م ــن االن ــتقام م ــن ال ــفاس ــدي ــن ف ــي
السلطة.
إن الــبالد بــحاجــة إلــى قــيادة مــتماســكة لــديــها فــهم واضــح للتحــديــات الــحقيقية الــتي
ت ــمر ب ــها ال ــبالد ،ف ــال ــسياس ــات ال ــساب ــقة ف ــي األم ــس انته ــت ب ــتكبيل ال ــبالد ب ــدي ــون
تســتنزف مــا تــوفــره وفــورات الــنفط الــيوم ،ورغــم وضــوح كــل الــشواهــد عــلى األزمــة فــي
امل ــرح ــلة ال ــساب ــقة ك ــان ه ــناك م ــن ي ــغطي ع ــليها وي ــبرره ــا ،ك ــان ال ص ــوت ي ــعلو س ــوى
صـوت املـجامـالت واألكـاذيـب بـكلمات مـخادعـة تـغزل بـأجـمل مـا فـي الـلغة الـعربـية مـن
ك ــنوز ،ل ــتغطية أخ ــطاء ج ــسيمة تج ــري ت ــحت الس ــطح س ــيكون ف ــيما ب ــعد م ــن ال ــصعب
إصالحها ألن تأثيرها عميق ومن أبرزها تكاليف الديون الباهظة.
ف ــرغ ــم ال ــضجة امل ــخادع ــة ال ــتي أث ــيرت ب ــشكل واس ــع ع ــن خ ــطط ب ــعيدة امل ــدى ،ف ــإن
التجـربـة الـسابـقة فـي خـطة  2020أكـدت بـما ال يـدع مـجاالً لـلشك بـأنـها فـاشـلة ،فـلم
ت ــحقق أي ان ــجاز ح ــقيقي ي ــذك ــر ف ــفي س ــنة ن ــهاي ــتها  2020وال ــتي ك ــان م ــن املخ ــطط
أنـها سـتحل مـشكلة اعـتماد الـبالد عـلى الـنفط مـن خـالل تـنويـع مـصادر الـدخـل ،كـانـت
ال ــبالد ف ــي ه ــذا ال ــعام ش ــبه م ــنكوب ــة ح ــتى ق ــبل ان ــتشار ك ــوف ــيد ح ــتى ال ي ــكون ث ــغرة
وحــجة ،فــال يــوجــد أي أثــر ألي انــجاز لــها ويــبدوا أن الــحكومــة كــانــت بــحق تــفتقر إلــى
اإلح ــساس ب ــامل ــسؤول ــية ات ــجاه الخ ــطة ،وت ــفتقر ب ــشكل ع ــميق للج ــد ،رغ ــم التح ــدي ــات
ال ــغير مس ــبوق ــة ال ــتي ت ــتعرض ل ــها ال ــبالد ،ف ــقد ك ــان ــت ح ــفنة أك ــاذي ــب ي ــراد ب ــها ال ــهاء
الــناس واشــغالــهم بــوعــود مــخادعــة ،وإذا اســتمرت هــذه الــروح سيجــد الــقائــمون عــلى
خ ــطة  2040ص ــعوب ــة ك ــبيرة ف ــي ان ــجاز أي ش ــيء ،وب ــدال م ــن اإلن ــجاز س ــيتم م ــرة
أخ ــرى ض ــخ األك ــاذي ــب وب ــنفس ال ــكلمات امل ــخادع ــة .وع ــلى م ــا ي ــبدو أن ــه وع ــلى ن ــفس
املــنوال يــتكرر نــفس الخــطأ فــي املــرحــلة الجــديــدةُ ،تــغزل الــكلمات عــلى شــكل أكــاذيــب
صـريـحة حـول واقـع فـنتازي أشـبه بـالـخيال فـي األحـالم ،بـينما الـواقـع فـقير أكـثر مـما
يـتخيله الـناس ،ولـكن فـي هـذه املـرحـلة سـتكون املـشاكـل أعـمق فـإذا لـم تـواجـه بـشكل

حــقيقي بــعيدا عــن األســلوب الــسابــق ســتكون الــعواقــب وخــيمة عــلى الــبالد ،ورغــم أن
الخاتمة لهذه النتيجة ليست وشيكة إال أنها ليست بعيدة.
إن االه ــتمام الس ــطحي ب ــشؤون ال ــدول ــة يتج ــلى ف ــي ع ــدم اه ــتمام ال ــقيادة ف ــي إدارة
الـبالد بـشكل حـقيقي ،واالكـتفاء بـالـتوجـيهات والـقرارات هـي أخـطر التحـديـات ،ولـعلها
مـشكلة مـزمـنة فـالـتعالـي عـلى االشـراف املـباشـر عـلى الخـطط واملـشاريـع هـي مـن بـني
أخطر نقاط ضعف القيادة ،أضف إليها نظام الفرد الواحد.
إن ال ــبالد ب ــحاج ــة إل ــى أن ت ــكون ق ــيادت ــها م ــتماس ــكة ول ــدي ــها ف ــهم واض ــح للتح ــدي ــات
الـ ــحقيقية الـ ــتي تـ ــمر بـ ــها الـ ــبالد وعـ ــدم مـ ــواجهـ ــتها سـ ــتزيـ ــد األوضـ ــاع االجـ ــتماعـ ــية
واالق ــتصادي ــة س ــوءا أك ــثر م ــما ه ــي س ــيئة اآلن ،وال ــتي ه ــدأت م ــؤق ــتا ً بس ــبب ال ــزي ــادة
الكبيرة في أسعار النفط.
إن امل ــكاش ــفة وال ــصراح ــة ع ــادة م ــا ت ــكون ب ــداي ــة مل ــسار ص ــحيح ي ــثير االط ــمئنان ع ــلى
عـ ــكس الـ ــتكتم والـ ــغموض الـ ــذي يـ ــصل إلـ ــى الـ ــقمع ألي صـ ــوت يجـ ــرؤ للحـ ــديـ ــث عـ ــن
األخ ــطاء ت ــصل إل ــى االع ــتقال وال ــزج ب ــه إل ــى ال ــسجن ،فه ــذا األس ــلوب ي ــعطي رس ــال ــة
مرعبة بوجود شيء فاسد يراد التغطية عليه كما في السابق.
إن الــبالد فــي حــالــة خــطرة ،فــال وقــت للهــدر واملــجامــالت عــلى األخــطاء واالفــراط فــي
املـ ــدح والـ ــتزيـ ــيف ،والـ ــنفاق مـ ــع الـ ــحاكـ ــم ورفـ ــعه فـ ــوق مـ ــقام البشـ ــر مـ ــن كـ ــذب يـ ــدركـ ــه
"ال ــحاك ــم" امل ــمدوح ن ــفسه ،وه ــذا االف ــراط ف ــي امل ــدح ل ــلحاك ــم وب ــطان ــته م ــضر ل ــلحكم
ن ــفسه ألن ــه ي ــحجب ع ــنهم ح ــقيقة ال ــواق ــع وأح ــوال ال ــناس ،ث ــم إن ه ــذا امل ــدي ــح ال ي ــليق
حـتى بـالـحاكـم نـفسه ،ألنـه يـعطي صـورة عـن طـبيعة الـحكم فـي الـبالد ،فـعادة املـديـح
وال ـ ــتملق تنتش ـ ــر زم ـ ــن ح ـ ــكام ال ـ ــسوء وال ـ ــفساد وت ـ ــقل أو ت ـ ــنعدم اب ـ ــان والي ـ ــة ال ـ ــعدل.
فــممارســات األنــظمة الــشمولــية املســتبدة والــتي تســلطت عــلى شــعوبــها حــافــظت عــلى
طـغيانـها ووجـودهـا بـالـعنف والـقمع واالسـتبداد ،وكـان مـن نـتائـج ذلـك هـو شـعب مـثقل
بــهمومــه الــسياســية واملــعيشية ومــخاوفــه األمــنية ،فهــذه الــنظم تــقتل فــي الــشعب إرادة
ال ــتفكير وال ــتطوي ــر واالب ــداع وتخ ــلق م ــجتمعا ً م ــتأزم ـاً ،ي ــعيش خ ــام ـالً ف ــاس ــدا ً ض ــائ ــع
الــقصد حــائــرا ً ال يــدري كــيف يــقضي ســاعــاتــه وأوقــاتــه ،وكــما يــرى عــلماء األمــة بــأن

االســتبداد هــو أســاس جــميع أنــواع الــفساد وأن عــاقــبته ال تــكون إال وخــيمة ،كــما أن
االسـتبداد بـوضـوح هـو مـن صـفات الـحاكـم املـنفرد واملـطلق الـعنان الـذي يـتصرف فـي
أمور رعيته بإرادته دون الخوف من املحاسبة أو العقاب.
إن ح ــكم ال ــقوة واإلج ــرام وق ــلة ال ــصبر ع ــلى اآلراء امل ــخال ــفة ط ــبيعة م ــالزم ــة ل ــلحكوم ــة
املسـ ــتبدة ،الـ ــذي فـ ــيما بـ ــعد تنشـ ــر هـ ــذه الـ ــطبائـ ــع فـ ــي الـ ــدولـ ــة كـ ــلها لـ ــتعم الـ ــعالقـ ــات
االستبدادية بهيئاته جميعها ،كما أسهمت في تجذر التجزئة والفرقة بداخله.
وب ــال ــتال ــي ف ــإن والي ــة ال ــحاك ــم ت ــسقط ف ــورا ً إذا م ــا اك ــتشف أن ص ــاح ــبها ك ــان ف ــاق ــدا ً
لـالشـتراطـات أو أنـه ابـتلي بـسوء اسـتخدام السـلطة أو عـرض اإلرادة لـالنـتهاك حـتى
وصـ ــل إلـ ــى املـ ــخالـ ــفات الـ ــشخصية – وإن لـ ــم تـ ــكن عـ ــلى صـ ــلة بـ ــالسـ ــلطة – تسـ ــلب
الشـرعـية وتـسقط الـواليـة ،وهـذا مـا أطـاح بـرئـيس الـوزراء الـبريـطانـي بـوريـس جـونـسون
الذي كذب حول حفالت انتهكت الحظر خالل جائحة كوفيد.
إن ه ــذه ال ــقواع ــد ه ــي ج ــزء م ــن ال ــقواع ــد ال ــتي ك ــتبها ت ــراث ــنا ح ــتى ق ــبل أن ت ــصبح
بـريـطانـيا دولـة عـظمى ،ومـن الجـديـر بـذكـرة فـي هـذه الجـزئـية أن قـوة بـريـطانـيا بـدأت
عــام  1688حــني انــتقلت مــن الــعصور الــوســطى إلــى الحــديــثة بــعد أن تخــلصت مــن
املــلك "الــطاغــية" الــذي كــان يــحكم بــشكل مــطلق بــدواعــي الــحق اإللــهي فــي الــحكم،
ح ـ ــيث أن امل ـ ــلك ك ـ ــان ي ـ ــعتقد أن ـ ــه ظ ـ ــل اهلل ف ـ ــي األرض ،وأن س ـ ــلطان ـ ــه ال ي ـ ــقف دون ـ ــه
س ــلطان ،ب ــينما ك ــره ال ــشعب ج ــنون امل ــلك وأن ــان ــية ال ــطغاة ،وب ــثورت ــه ع ــلى امل ــلك أع ــلى
ك ــلمة ال ــشعب وأص ــبح ال ــحكم ب ــيد ال ــبرمل ــان ،ال ــذي أص ــبح ص ــاح ــب ال ــكلمة ال ــعليا ف ــي
ش ــؤون ال ــحكم ،م ــما ك ــان له ــذه ال ــثورة األث ــر ال ــكبير ع ــلى ب ــري ــطان ــيا وخ ــارج ــها .وم ــن
الجـديـر ذكـره مـرة اخـرى انـه فـي هـذا الـتاريـخ تـقريـبا كـان يـحكم عـمان االمـام الـعظيم
سـيف بـن سـلطان )قـيد االرض( الـذي عـلى يـديـه تـم الـقضاء نـهائـيا عـلى االسـتعمار
ال ــبرت ــغال ــي ف ــي ع ــمان ال ــذي ك ــان ف ــي ذل ــك ال ــوق ــت ق ــوة ع ــظمى ت ــسيطر ع ــلى اج ــزاء
واســعة مــن الــعالــم قــبل االســتعمار االســبانــي والــبريــطانــي والــفرنــسي .وتــحت قــيادة
)ق ــيد االرض( ك ــان ــت ع ــمان ق ــوة م ــهاب ــة ب ــاس ــطول ــها ال ــضارب ف ــي امل ــحيط ال ــهندي،
وشهدت تلك الفترة تطورا كبيرا في الصناعة والزراعة والعمران.

 -4كم في البالد " ..يا زميلي"؟
أرج ــوا م ــنك ي ــا زم ــيلي أن ت ــتمعن ف ــي التج ــرب ــة ال ــبري ــطان ــية وأن ــت ت ــضرب امل ــثل ب ــها
وقــارنــها بــمن دافــعت عــنه ،فــكم فــي الــبالد مــن مــخادع وكـ ّذاب أشــر فــي الســلطة ،كــم
ف ــي ال ــبالد م ــن ت ــجسيد ل ــألك ــاذي ــب ال ــتي ي ــبيعها ل ــلمواط ــنني ال ــذي ــن وث ــقوا ب ــهم ك ــحكام
وم ــسؤول ــني ،ك ــم ف ــي ال ــبالد م ــن م ــسؤول ال ي ــشعر ب ــال ــندم ع ــلى س ــوء ادارت ــه أو ح ــتى
بـلفظ يـدل عـلى أن ادارتـه سـيئة ،كـم فـي الـبالد مـن مـسؤول لـديـه نـرجـسية تـقوده إلـى
اإلف ـ ــراط ف ـ ــي االن ـ ــغماس ف ـ ــي ال ـ ــذات وال ـ ــكذب االن ـ ــتهازي امل ـ ــتأص ـ ــل وع ـ ــدم االه ـ ــتمام
بــالــتفاصــيل ،بــاإلضــافــة إلــى الــشهية املــفرطــة إلرضــاء الــذات املســتمر ،كــم فــي الــبالد
م ــن م ــسؤول أدم ــن ال ــتملق للج ــمهور ب ــينما إن ــجازات ــه ال ش ــيء ،ك ــم ف ــي ال ــبالد م ــن
مــسؤول مــراوغ تــأصــل فــي أســلوبــه الــوهــم بــإيــمانــه الــذي ال يــتزعــزع فــي قــدرتــه عــلى
الخ ــروج م ــن امل ــشاك ــل ع ــن ط ــري ــق غ ــزل ال ــكلمات ف ــيما ك ــان ي ــراوغ وي ــكذب ب ــشكل
صريح.
كـم فـي الـبالد مـن مـسؤول يـديـر الـبالد عـن طـريـق الحـمالت اإلعـالمـية ولـيس مـن خـالل
املــداوالت الجــماعــية واالنــجاز ،كــم فــي الــبالد مــن مــسؤول فــقد ثــقة الــشعب وال يــزال
فـي إدارة الـحكم ،كـم فـي الـبالد مـن مـسؤول تـولـى ولـم يـفهم مـعانـاة الـشعب ،كـم فـي
الــبالد مــن مــسؤول عـ ّـمر وبــقي رغــم أن كــل الــدالئــل تــشير إلــى أن ســياســته مــحكوم
عـليها بـالفشـل ،كـم فـي الـبالد مـن مـسؤول أحـس الـناس أن الـوضـع تـحت قـيادتـه لـن
ي ــتغير م ــع ذل ــك ع ـ ّـمر ف ــي م ــنصبه ،وك ــم م ــرة ف ــي ال ــبالد ت ــم ف ــيها إس ــاءة اس ــتخدام
السـلطة مـن خـالل تـعيني أخ أو ابـن أخ ،خـال أو ابـن خـال ،صـديـق طـفولـة أو مـدرسـة
أو قـريـب عـلى أسـاس الـوالء الـشخصي بـدالً مـن املـالئـمة الـوظـيفية ،فـقط الـهم الـوحـيد
دعـم املـواقـف الـشخصية ،كـم فـي الـبالد مـن مـسؤول فـي الـقيادة تـعسف بـاسـتخدام
الســلطة ملــصالــحة الــشخصية ،كــم فــي الــبالد مــن شــخصيات نــرجــسية فــي الســلطة

أل ــحقت ض ــررا ً ك ــبيرا ً ب ــال ــبالد ،ك ــم ف ــي ال ــبالد م ــن ق ــيادة أض ــاع ــت ف ــرص ـا ً غ ــير ع ــادي ــة
الــواحــدة تــلو األخــرى لــو اســتغلت بــشكل صــحيح ســتحدد مــصير جــيل أو أكــثر .كــم
فـ ــي الـ ــبالد مـ ــن فـ ــي السـ ــلطة مـ ــن يـ ــنتهكون الـ ــقانـ ــون ويـ ــطالـ ــبون الـ ــناس بـ ــاحـ ــترامـ ــه
ويـسجنون مـن ال يـحترمـه  ،كـم فـي الـبالد مـن مـسؤول مـغرور وجـاهـل ،كـم فـي الـبالد
م ــن ت ــعوي ــذة س ــام ــة ي ــجب كس ــره ــا  ،ك ــم ف ــي ال ــبالد ي ــا زم ــيلي م ــن ك ــذاب أش ــر ف ــي
السلطة  ،وكم في استقاالتهم أو زوالهم ستنهي فترة كئيبة ومدمرة على البالد.
أت ــمنى ي ــومـ ـا ً أن ت ــضرب ل ــلمسؤول ــني ال ــذي ــن ي ــحكمون ال ــبالد امل ــثل ب ــمصير "ال ــكذّاب
األش ــر" رئ ــيس ال ــوزراء ال ــبري ــطان ــي ب ــوري ــس ج ــون ــسون ،ل ــعلهم يس ــتفيدوا م ــن تج ــرب ــة
املسـتعمر الـذي يـتقاسـم مـع الـبالد نـصف ثـروة الـنفط مـنذ مـا يـقارب قـرن مـن الـزمـن،
وبـنفس الـحصة مـن الـغاز مـنذ اكـتشافـه لـعلهم يـأخـذون مـنه الـعبر .مـع تـشائـمي فـي
تحقيق ذلك ألن االستعمار واالستبداد متالزمان كاملاشي وظله.

